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    افتتاح االجتماع-1البند 
  

ما یلي بعبارة وسيشار اليها في(عقد االجتماع التاسع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  -1
 .2003 نوفمبر 14 الى 10من ) ایكاو(بمونتریال، بمقر منظمة الطيران المدني الدولي ") الهيئة الفرعية"

، رئيس الهيئة الفرعية، في الساعة العاشرة من )غانا (Alfred Oteng-yeboahافتتح االجتماع السيد  -2
 .2003 نوفمبر 10صباح یوم األثنين 

 في بيانه االفتتاحي بالمشارآين وأعرب عن شكره ألعضاء مكتب الهيئة Oteng-Yeboahرحب السيد  -3
 Janولحظ أیضا اسهام الرئيس السابق، السيد . الفرعية ولألمين التنفيذي والعاملين معه على تحضيراتهم لالجتماع

Plesnik) ولحظ أن هناك عشرین وذآر أنه قد انعقد عدد من االجتماعات فيما بين الدورات). الجمهوریة التشيكية 
من أفرقة الخبراء التقنيين أو أفرقة االتصال قد اجتمعت منذ االجتماع األخير للهيئة الفرعية، وأن أعضاء المكتب قد 

 اجتماعا عقدت بين الدورات، في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي أو اتفاقيات أو هيئات 13مثلوا الهيئة الفرعية في 
 .يمتصلة بالتنوع البيولوج

ثم انتقل الرئيس الى جدول أعمال االجتماع فقال أنه باالضافة الى عدد من المسائل المواضيعية، شاملة  -4
موضوعين رئيسيين، سوف ینظر االجتماع أیضا في قضية األنواع الغریبة الغازیة، ومسألة ادراج األهداف في 

المستطاع ادراج بيانان رئيسية بشأن المناطق وشرح أنه بسبب ازدحام برنامج العمل، لم یكن من . برامج العمل
 .المحمية، ونقل التكنولوجيا والتعاون فيها  الموضوعان الرئيسيان لالجتماع

وسلط السيد الرئيس الضوء على المتطلبات الكثيرة للمهمة المطروحة على الهيئة الفرعية في معالجة التنوع  -5
دیات التحدي الماثل في آفالة جعل برنامج العمل بشأن المناطق المحمية ومن تلك التح. البيولوجي في المناطق المحمية

یستمد محتویاته من المجاالت المواضيعية األخرى ومن القضایا المشترآة بين عدة قطاعات، المنظور فيها في ظل 
لذي هو نقل اتفاقية التنوع البيولوجي، واسترعى أیضا انتباه الهيئة الفرعية الى الموضوع الرئيسي اآلخر، ا

والحظ أن االجتماع المفتوح ما بين الدورات المعني ببرنامج العمل المتعدد السنوات . التكنولوجيا والتعاون فيها
، قد تناول فعال الجوانب القانونية واالجتماعية االقتصادیة لنقل التكنولوجية 2010لمؤتمر األطراف حتى عام 

األمم المتحدة، بشأن التنوع البيولوجي، قد /معقود في تروندهایم برعایة النروجوتناول المؤتمر الرابع ال. والتعاون فيها
وأعرب عن تقدیره . عالج أیضا دور نقل التكنولوجيا وبناء القدرة، وأنه تم تبين عدد من التحدیات أثناء ذلك االجتماع

 .لحكومة النرویج على استضافتها المؤتمر

. مهام الرئاسة البحث عن طرائق لتحسين الكفاءة التشغيلية للهيئة الفرعيةوذآر الرئيس في ختام بيانه أن من  -6
وأعرب عن رأي مفاده أن . وذّآر االجتماع أنه سيكون عليه أن ینظر في التحضيرات لالجتماع العاشر للهيئة الفرعية

، هو أمر 2010لول عام األفعال والفاعلين الالزمين لتحقيق تخفيض في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي بح
 .ینبغي تبينه بوضوح في آلتا برامج العمل والتوصيات التي تقدم الى مؤتمر األطراف

أدلى أیضا ببيانات افتتاحية آل من السيد نيحميا روتيتش، متحدثا بالنيابة عن المدیر التنفيذ لبرنامج األمم  -7
 .تنفيذ التفاقية التنوع البيولوجيوالسيد حمداهللا زیدان، األمين ال (UNEP)المتحدة للبيئة 

قال السيد روتيتش أن ضياع التنوع البيولوجي وتدهور األنظمة االیكولوجية ال یزالن یحدثان بمعدل لم  -8
 الذي هو تخفيض معدل ضياع التنوع البيولوجي، هي 2010یسبق له مثيل، وأن األعمال الالزمة لتحقيق هدف عام 

واسترعى انتباه االجتماع الى تقييم األلفية لألنظمة االیكولوجية، . معارف عالي الترآيزأعمال تحتاج الى مقدار من ال
وقال أیضا أن مجلس ادارة اليونيب على بينة بالتعقيد المتزاید لتدهور البيئة، . الذي من شأنه أن یحسن قاعدة المعارف

وسعيا الى هذا الغرض، قام . نظار المبكروأن ذلك األمر یقتضي تعزیز القدرة على التقييم العلمي والرفض واال
والحظ أن اليونيب عمل أیضا عمال مكثفا لتعزیز . اليونيب بعدد من األنشطة لتعزیز التعاون والقاعدة العلمية لليونيب

التعاون بين االتفاقيات بشأن القضایا ذات الصلة القضایا المتكاملة، وأسهم في تسهيل عمل أعضاء مكتب الهيئة 
 .، خصوصا األعضاء المنتمين الى البلدان الناميةالفرعية

، على اسهامهم في Jan Plesnik، وشكر الرئيس السابق، السيد Oteng-Yeboahرحب السيد زیدان  -9
وشكر أیضا حكومات النمسا وفنلندا وألمانيا وایرلندا وا یطاليا واليابان والنرویج والسوید . عمل الهيئة الفرعية

. على اسهاماتهم التي مكنت ممثلي البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي من المشارآةوالمملكة المتحدة 
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وأعرب عن امتنانه لجميع الذین أعطوا من وقتهم وجهودهم للعمليات المختلفة التي جرت ما بين دورات االجتماع، 
ایرلندا وایطاليا وهولندا ونيوزیلندا والنرویج تحضيرا لالجتماع الحالي، وشكر حكومات آولومبيا وأثيوبيا وفنلندا و

 .والمملكة المتحدة على استضافتها أو مساندتها االجتماعات خالل فترة ما بين دورات االنعقاد

 وذآر أن المدة التي اقتضت منذ االجتماع األخير آانت حافلة باألحداث، وأن التطورات الرئيسية مبينة في  -10
والحظ أیضا حدثين من ذات األهمية لعملية االتفاقية، وهما بدء نفاذ بروتوآول . الهيئة الفرعيةالوثائق المطروحة أمام 

قرطاجنة للسالمة األحيائية وتصدیق حكومة تایلند على اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي هو خطوة أخرى نحو تحقيق 
 .التغطية العالمية

ية لالجتماع، فالحظ أن الهيئة الفرعية قد ساعدتها المناقشات ثم انتقل السيد زیدان الى الموضوعات الرئيس -11
وبرنامج العمل المقترح بشأن المناطق المحمية . المستفيضة التي جرت حتى اآلن في ظل االتفاقية وفي محافل أخرى

مصداقا یأخذ في الحسبان توصيات االجتماع الثامن للهيئة الفرعية، وجرى ادخال مزید من التصحيح عليه آي یكون 
وذآر أن ورشة دولية بشأن المناطق المحمية قد عقدت بمونتریال . للمداوالت التي جرت في المؤتمر العالمي للمراتع

والحظ أیضا أن المناطق المحمية أنما هي عنصر رئيسي في الحفظ في الموضع . بناء على طلب مؤتمر األ طراف
ر الى طرائق عملية الستمداد أآبر قدر من المنافع االحتمالية سواء الطبيعي، وأن الهيئة الفرعية ستتاح لها فرصة النظ

ومما أسعده أن المؤتمر العالمي للمراتع قد آرر مبادئ االتفاقية ونوه بمكانها الهام . للتنوع البيولوجي أو للناس عامة
 .على المسرح العالمي

وبرنامج العمل .  یتجزأ من عمل االتفاقيةوالحظ أیضا أن قضية نقل التكنولوجيا والتعاون فيها هي جزء ال -12
المقترح یبني على نتائج آل من مؤتمر تروندهایم بشأن نقل التكنولوجيا وبناء القدرة المعقود برعایة النرویج واألمم 

، وآذلك 2010المتحدة، واجتماع ما بين الدورات المعني ببرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 
وحيث أن معظم األعمال . ي على النموذج الذي تم وضعه في ظل اتفاقية األمم المتحدة االطاریة بشأن تغير المناخیبن

الالزمة انما هي أعمال على الصعيد الوطني، فان برنامج العمل یرآز على الحاجة الى الشراآات التعاونية والى 
الة في المساندة، تساعد البلدان على أن تستفيد من منافع وهناك حاجة الى أفعال فع. تسهيل الحصول على المعلومات

التكنولوجيا، وهذا أمر من شأنه أن یعجل بدوره احراز التقدم نحو تنفيذ االتفاقية وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في 
 .2010تحقيق تخفيض محسوس في معدل ضياع التنوع البيولوجي بحلول عام 

ن المواضيعية األخرى الواردة في جدول أعمال االجتماع، وهي تحقيق مزید واستعرض السيد زیدان الشؤو -13
من صياغة الخطوط االرصادیة لتنفيذ نهج األنظمة االیكولوجية، ووضع مبادئ عملية، وارشاد تشغيلي وما یرتبط 

ي، بذلك من أدوات وصكوك في سبيل االستعمال المستدام، وتصميم برامج رصد ومؤشرات على الصعيد الوطن
ان جميع هذه البنود قد عالجتها الهيئة الفرعية في . والتنوع البيولوجي وتغير المناخ والنظام االیكولوجي للجبال

والحظ أیضا أنه، . الماضي، وآانت موضوع العمل المتعمق الذي جرى بين الدورات من جانب هيئات من الخبراء
تائج فعلية في برامج العمل في ظل االتفاقية، فان احدى في التصدي لموضوع ادماج األهداف الموجهة نحو تحقيق ن

القضيتين االثنتين قد سبق فعال اقتراحها لمناقشتها ضمن أمور أخرى، وأن الهيئة الفرعية مدعوة الى أن تبني على 
 المعنية توصيات اجتماع ما بين الدورات المعني ببرنامج العمل المتعدد السنوات، الذي نظر في نتيجة القمة العالمية

 التحدي -201"واذ یفعل المشارآون ذلك، قد یرغبون في أن یستمدوا من نتيجة اجتماع لندن عن . بالتنمية المستدامة
 2010، وهو اجتماع عكف فيه خبراء عدیدون على النظر في النهوج الكفيلة بتحقيق هدف "العالمي للتنوع البيولوجي

 .وقياس ما یحرز من تقدم في هذا السبيل

وختم السيد زیدان بيانه باسترعاء انتباه الهيئة الفرعية الى جدول األعمال المزدحم قبل المؤتمر القادم  -14
لألطراف والى الحاجة الى التصدي للقضایا ذات األولویة، والى أن مداوالت الهيئة الفرعية یمكن أن توضح تلك 

 .األولویات

وأمانة اتقاقية االمم , ت في الجلسة االفتتاحية ممثلوا آل من الفاوبناء على دعوة من الرئيس القى أیضا ببيانا -15
المتحدة االطاریة بشأن تغير المناخ وبحث االمم المتحدة بشأن الغابات ومعهد الدراسات المتقدمة بجامعة االمم المتحدة 

 ).1971ار، إیران، رامس(ومكتب اتفاقية االراضي الرطبة ذات األهمية الدولية خصوصا آموئل للطيور الماءیة 

قامت ممثلة الفاو بابالغ االجتماع بأن المعاهدة الدولية للفاو بشأن الموارد الجينية النباتية لألغذیة والزراعة  -16
من المتوقع أن تصبح نافذة في المستقبل القریب، وأن النمط السریع للتصدیق على تلك المعاهدة إنما هو أمر ینبه 

واصطرعت االنتباه الى الحاجة العاجلة الى جعل اسهام المناطق . حكومات على تلك المعاهدةباألهمية التي تعلقها ال
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 لتحقيق األمن الغذائي وتخفيف وطأة - وهذا من قضایا جدول األعمال الحالي -المحمية یبلغ اقصى مقدار ممكن له 
ما حاسما في مواجهة التحدي الرئيسي إن الزراعة العضویة واالدارة المستدامة للغابات یمكن ان تسهم اسها. الفقر

وبرنامج العمل المقترح بشأن المناطق المحمية هو برنامج . المتمثل في التوفيق بين انتاج االغذیة وحفظ الطبيعة
طموح، غير أنه ال ینطوي على أي حكم حقيقي یقضي بادماج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية األوسع نطاقا، 

ولذا فان االفاو تحث الهيئة الشرعية على ان تنظر في انشاء مبادرة دولية . مل عدة قطاعاتمن خالل تعاون یش
وبشأن       األنظمة االیكولوجية، فإن . إیكولوجية للزراعة، في المناطق المحمية ومناطق امتصاص الصدمات

استعمالها للمساعدة على تنفيذ االدوات والصكوك التي وضعت او توضع في ظل   االدارة والمستدامة للغابات یمكن 
وتساتر االلفاو الرأي القائل بأنه ینبغي إغراء استعراض      للنهج . نهج األنظمة االیكولوجية في قطاعات أخرى

وإغراء اعادة نظر احتمالية لمبادئه والرشاداته التدریبية، في مرحلة الحقة، عندما یكون تطبيق النهج قد خضع لمزید 
 .ن األولویة الحالية ینبغي أن تكون الى أولویة تسهيل تطبيق النهج المذآورمن االقترار، وأ

قال ممثل أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  -17
ریة داخل الفریق الخبراء التقنيون التابعة االتفاقية ترحب بتعزیز التعاون بين االتفاقيات، بما في ذلك العملية الجا

وتقریر فریق الخبراء عن الروابط بين التنوع البيولوجي وتغير . المخصص المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ
وأضافت .  من بنود جدول األعمال4-5المناخ من شأنه أن یوفر قاعدة نفيسة للعمل الذي سيتم تناوله موجب البند 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ قد طلب منها أن تقوم، في تعاون مع األعضاء اآلخرین المتحدثة أن أمانة
وعقدت . بفریق االتصال المشترك، بتنظيم ورشة عن تضافر الجهود آخطوة أولى نحو تعزیز التعاون بين االتفاقيات

ق زیادة التعاون، السيما في عدد من ، ووفرت فرصة لتبين فرائ2003، بفرلندا في یوليو Espoo الورشة في 
 .المجاالت المشترآة بين عدة قطاعات

، فقال ان UNFF، المنسق ورئيس أمانة  )Pekka Patosaari، بالنيابة عن السيد UNFFتحدث ممثل  -18
، حيث تلعب دورا هاما CPF)(أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي هي عضو في الشراآة التعاونية بشأن الغابات 

واألمانة المشكورة هي . باعتبارها الوآالة البؤریة للمعارف التقليدیة المتصلة بالغابات وللتنوع البيولوجي للغابات
ونقل التكنولوجيا هو قو قضية .  العامل المعني بترسيخ التبليغ المتعلق بالغاباتCPFأیضا عضو عامل في فریق 

مع القضایا المواضيعية الواردة في برنامج عمل برنامج ، تعالج في ذلك المحفل في تظافر UNFFرئيسية لذا 
UNFFوقد أنشأت .  المتعدد السنوات، وآذلك بوصفها من القضایا القائمة بذاتهاUNFF فریقا مخصصا من الخبراء 

 نقل یقوم ذلك الفریق بالتوصية بنهوج ترمي الى تحسين.... معنيا بالشؤون المالية ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا، 
 واتفاقية UNFFومن المتوقع أن یجري إخصاب متبادل یكون مفيدا للطرفين بين . تلك التكنولوجيات ونشر المعارف
 .التنوع البيولوجي في هذا الصدد

قال ممثل معهد الدراسات المتقدمة بجامعة األمم المتحدة أن التنوع البيولوجي هو النقطة التي یرآز عليها  -19
المعهد عاآف في الوقت الحاضر على التحضير النشط لمشروع برنامج عمل بشأن المناطق بحث المعهد، وأن 

ونوه بأن نقل التكنولوجيا إنما هو موضوع ذو أهمية جوهریة لالتفاقية، غير أن وضع برنامج عمل یكون . المحمية
المتحدة مستعدة أن تلعب وجامعة األمم . فعاال ویجري تنفيذه على نحو سوي إنما هو مهمة تنطوي على تحد آبير

دورها في هذا الصدد، ومن المجاالت التي یمكن أن تسهم فيها إسهاما خاصا مجال رفع مستوى الوعي بالمنافع غير 
 . النقدیة الناشئة عن استعمال الموارد الجينية، وآيفية نقلها

ستعراض العلمي والتقني قام ممثل مكتب رامسار بابالغ االجتماع بما یجري من عمل من جانب فریق اال -20
 موضوعات 6الذي صدرت اليه تعليمات من جانب االطراف في اتفاقية رامسار بالترآيز على ) STRP(لرامسار 

وتغطي . ذات أولویة، أنشأ بالنسبة لكل منها فریق عامل من الخبراء، تشارك فيها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
تقييم لألراضي الرطبة، وتحدیث ارشادات رامسار بشأن مفهوم االستعمال األفرقة العاملة موضوعات قائمة وال

  STRPولذا . الحكيم، وادارة موارد المياه، والشؤون القائمة على أساس المواقع، ومؤشرات تقييم فعالية تنفيذ االتفاقية
والتوعية الجماهيریة أیضا مجاالن من العمل مشترآان بين عدة قطاعات ولهما أولویة، هما االتصال والتثقيف 

والتعاون بين مكتب رامسار واتفاقية . والزراعة، وهما مجاالن یسهمان في العمل الجاري في االفرقة الستة العاملة
التنوع البيولوجي قد أصبح أقوى خالل بدء السنوات الماضية، ومن االمور الجوهریة مواصلة ذلك التعاون لتزوید 

أشدها تماسكا، في سبيل التمثيل الوطني واالستجابة لشؤون التنوع البيولوجي االطراف بأوضح إرشادات ممكنة و
 .لألراضي الرطبة
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واستجابة لتلك الدعوة، القى ببيانات آل من . تم قام الرئيس بدعوة المجموعات االقليمية الى إلقاء بيانات -21
 ).بالنيابة عن مجموعة آسيا والهادئ(ممثلي الجزائر والفلبين 

ممثل الجزائر بتهنئة الرئيس على انتخابه، وأسلى على األمانة لجهودها في إعداد الوثائق لهذا االجتماع قام  -22
وبالنيابة عن بلده، سلط الضوء على أهمية مواصلة وضع وتنقيح الخطوط . ولالجتماعات المعقودة بين الدورات

 .قييم الواقع البيئي وفي التقييم البيئي االستراتيجياالرشادیة الدماج قضایا التنوع البيولوجي في تشریع أو إجراءات ت

قالت ممثلة الفيليبين تقدیم تهانيها وشكرانها أیضا، ووجهت دعوة عامة الى االجتماع السابع لمؤتمر  -23
ورآزت على أهمية االجتماعات التحضيریة االقليمية . 2004األطراف الذي سيعقد في آواال المبور في فبرایر 

وشكرت حكومة جمهوریة إیران . طراف القادم، خصوصا في منطقة آسيا والهادئ المتعددة الجوانبلمؤتمر اال
 على التوالي، لتمویل ذلك االجتماع، وطلبت 50.000 و 30.000االسالمية وحكومة اليابان على إسهامهما بمبلغي 

 .قدم مزیدا من األموالمن األمانة أن تتناول عملية تنظيم االجتماع، وناشدت الحكومات االخرى أن ت

، بيانا بالنيابة عن المنظمات الغير Tebtebbaعلى إثر بيانات من ممثلي المجموعات االقليمية، قدمت ممثلة  -24
وقالت أن مشروع برنامج العمل . الحكومية ومنظمات مجتماعات السكان األصليين والمحليين الحاضرة االجتماع

ر فيه الهيئة الفرعية، إنما یعالج قضایا ذات أهمية جوهریة لمجتمعات السكان بشأن المناطق المحمية الذي سوف تصد
غير أن . األصليين والمحليين، خصوصا فيما یتعلق باالعتراف بمناطق الحفظ االصلية باعتبارها مناطق محمية

ه عنصرا من عناصر التوصل الى الموارد وتقاسم المنافع الناشئة على في المناطق المحمية أمر یقتضي إضافته بوصف
عند وضع األهداف ومؤشرات الرفض لتحقيق غایة اتفاقية التنوع البيولوجي والقمة العالمية المعنية بالتنمية . البرنامج

، من األمور الجوهریة النظر في وقع الصناعة 2010المستدامة، وهي غایة تحفيظ تدهور التنوع البيئي حتى عام 
وفيما یتعلق بالعالقة . ء من ناحية االنصاف بين الجنسين واحترام حقوق االنسانوادراج أحكام بشأن االنصاف سوا

بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي فمن المهم آفالة أن الیكون للتدابير تخفيف وطأة تغير المناخ وقع سلبي على 
ي لموارد مالية هائلة من البلدان وتحویل التكنولوجيا والتعاون فيها أمر ینطوي على التحویل السو. التنوع البيولوجي

المتقدمة النمو الى البلدان النامية، خصوصا لمعالجة القضایا التي من قبيل الوقع االحتمالي السلبي لتكنولوجيات تقليد 
على الحصول على الموارد الجينية وتبادلها وعلى سبل عيش المزارعين القائمين ) GURTs(االستعمال الجيلي 
ومن المطلوب األخذ بعملية تأجيل في مجال اختبار .  وسبل عيش مجتمعات السكان األصليينبزراعة المحاصيل

، وبشأن        براعات االختراع الخاصة ب       التي یمكن أن تنشأ رقابة احتكاریة من شأنها أن GURTsتسویق 
 .تجر باألمن الغذائي للمالیين من البشر

 

    الشؤون التنظيمية-2البند 

 الحضور - أ
: حضر االجتماع ممثلون عن األطراف والحكومات األخرى اآلتية بالترتيب الهجائي األنكليزي -25

Algeria, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, 
Belgium, Belize, Bhutan, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, 
Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, 
Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Czech Republic, Denmark, Djibouti, 
Dominica, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Estonia, Ethiopia, 
European Community, Finland, France, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, 
Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic 
Republic of), Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Kiribati, Lao 
People's Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Liberia, Lithuania, Madagascar, 
Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Morocco, 
Myanmar, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Norway, Palau, 
Panama, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Russian 
Federation, Rwanda, Saint Lucia, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, 
Seychelles, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri Lanka, 
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Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, 
Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Tonga, Trinidad 
and Tobago, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, United Republic of Tanzania, United States of America, 

Uruguay, Yemen, Zambia 

االت المتخصصة والهيئات األخرى حضر أیضا االجتماع مراقبون عن هيئات األمم المتحدة والوآ -26
 :اآلتية

مرفق البيئة العالمية ، أمانة محفل األمم المتحدة للغابات ، اليونيب ، :هيئات األمم المتحدة  ) أ(
المرآز العالمي لرصد الحفظ التابع لليونيب ، اليوئندیبي ، مرآز تنمية األراضي الجافة التابع 

 لليوئندیبى ، 

  اليونسكو ، جامعة األمم المتحدة ، البنك الدولي الفاو ،:الوآاالت المتخصصة  ) ب(

اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية خصوصا آموئل للطيور : أمانات هيئات المعاهدات المختلفة)   ج(
 .، اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ ) 1971رامسار ، إیران (المائية 

 

 ,AAPDMAC / RAPY, Action Group on Erosionفهم مراقبين وحضر أیضا اآلتون بوص -27
Tech and Concentration, Africa Resources Trust, Agriculture and Agri-Food Canada, 
Ambioterra, American Museum of Natural History, Arab Center for the Studies of Arid 
Zones and Dry Lands (ACSAD), Asociación Ixacavaa De Desarrollo e Información 
Indígena, Association Burundaise pour la Protection des Oiseaux, Association 
Canadienne pour les Nations Unies (ACNU/UNAC), Biolatina, BioNET-
INTERNATIONAL, Biotechnology Industry Organization (BIO), BirdLife 
International/Royal Society for the Protection of Birds, Boise Cascade Corporation, 
Botanic Gardens Conservation International (BGCI), CAB International, Call of the 
Earth, Canadian Nature Federation, Commission for Environmental Cooperation (CEC), 
Commonwealth Secretariat, Concordia University, Conservation International, Council of 
Europe, Defenders of Wildlife, EcoCiencia, ECOLAPAZ/Friends of the Earth Argentina, 
EDUCOM, Environment Canada, Environment Liaison Centre International (ELCI), 
Environmental Protection Committee, European Environment Agency, Forest Peoples 
Programme, Friends of the Earth International, Friends of the Siberian Forests, Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF), Global Canopy Programme (GCP), Global 
Environment Centre, Global Environmental Forum, Global Invasive Species Programme 
(GISP), Greenpeace International, Greenpeace International - Papua New Guinea, 
Haribon Foundation, Harvard University, Indigenous Peoples' Secretariat  on the CBD 
(Canada), Institute for Biodiversity, International Centre for Research in Agroforestry - 
ICRAF, International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC), International 
Environmental Resources, International Petroleum Industry Environmental Conservation 
Association, International Relations Directory, International Seed 
Federation/International Association of Plant Breeders, Investing In Nature, IUCN - 
Environmental Law Centre, IUCN - The World Conservation Union, IUCN - World 
Commission on Protected Areas, McGill School of Environment, McGill University, 
Millennium Ecosystem Assessment, Ministerial Conference on the Protection of Forests 
in Europe, National Aboriginal Health Organization, National Institute for Environmental 
Studies, Natural Resources Defence Council, Norwegian Forum for Development and 
Environment, Ole Siosiomaga Society Inc., Observatoire de l'Écopolitique Internationale, 
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Ornamental Aquatic Trade Association, Parks Canada, Peguis First Nation, Pet Industry 
Joint Advisory Council, Planta Europa, PYRAMID, Radio-Canada, Royal Botanic 
Gardens, Kew, Safari Club International Foundation, Smithsonian Institution, SR Center, 
STATIKRON, SWAN International, Tebtebba Foundation, The Nature Conservancy, 
The Sunshine Project, Third World Network, TRAFFIC International, Tropic 
Environnement, Twin Dolphins Inc., UNDP- Equator Initiative, Université de Montréal, 
Université du Québec à Montréal (UQAM), University of Helsinki, VIOLA, Wildlife 
Habitat Canada, World Resources Institute (WRI), , World Wide Fund for Nature (WWF) 
International, World Wide Fund for Nature United States, World Wild Life Fund Canada 

 
 المنتخب ء أعضا انتخاب -ب

 أبریل 19 الى 7 من بالهاي المعقود السادس، اجتماعه في األطراف مؤتمر عن الصادرة للمقررات وفقا -28
 نوفمبر 16 الى 12 من بمونتریال المعقودین والثامن، السابع اجتماعها في الفرعية الهيئة عن والصادرة ،2002
 العلمية للمشورة للهيئةالفرعية التاسع االجتماع مكتب تكون توالي،ال على 2003 مارس 14 الى 10 ومن 2001
 :اآلتين األعضاء من والتكنولوجية والتقنية

 Mr. Alfred Oteng-Yeboah (Ghana)  :الرئيس 

 Mr. Boumdiene Mahi (Algeria) :الرئيس نواب 

     Mr.Benedicto Fonseca Fihlo (Brazil) 

   Mr. Joseph Ronal Toussaint (Haiti) 

   Mr. Asghar Mohammadi Fazel (Islamic Republic of Iran) 

   Mr. Peter Straka (Slovakia) 

   Mr. Robert Andren (Sweden) 

   Mr. Robert Lamb (Switzerland) 

   Mr. Yaroslav Movchan (Ukraine)  

 Ms. Theresa Mundita Lim (Philippines)  :المقررة 

 الفرعية الهيئة انتخبت – 2003 نوفمبر 14 یوم لالجتماع، الثانية العامة الجلسة في -29
 آي الحالي، االجتماع نهایة من ابتداءا اجتماعية، لمدة مكتب في أعضاء ليكونوا اآلتين األعضاء

  والسوید وسلوفاآيا االسالمية وجمهوریة هایتي من آل من المكتب األعضاء محل یحلوا

Mr. Brian James (Saint Lucia) 

Dr. Bozena Haczek (Poland) 

Mr. Christian Prip(Denmark) 

  .الفرعية الهيئة لرئيس نائبًا ) اإلسالمية إیران جمهوریة (فاضل محمدي أصغر السيد انتخاب أعيد -30

 األعمال جدول إقرار -ب
 المؤقت األعمال جدول قدیمت 2003 نوفمبر 10 یوم االجتماع من األولى العامة الجلسة في األمانة تولت  -31

)UNEP/CBD/SBSTTA/9/1 (جدول األعمال هذا قد تعدل بالقياس الى جدول األعمال المؤقت  أن والحظت
 المرفق الثاني، القسم UNEP/CBD/SBSTTA/9/1انظر(السابق الذي اعتمدته الهيئة الفرعية في اجتماعها السابع 

.  الطلبات المقدمة من مؤتمر األطراف في اجتماعه السادسوقد أدخلت تلك التعدیالت في سبيل مراعات). ب
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وباالضافة الى ذلك فان الهيئة الفرعية في اجتماعها الثامن قررت مواصلة اجتماعها الحالي على أن یبدأ بعض العمل 
مة في اجتماعها الثامن بشأن التنوع البيولوجي للجبال، وبرنامج العمل المنقح بشأن التنوع البيولوجي لألنظ

 التحدي العالمي للتنوع – 20010"وطلبت آذلك أن یقدم الى االجتماع تقریر االجتماع . االیكولوجية للمياه الداخلية
 ".البيولوجي

 :ثم أقرت الهيئة الفرعية جدول أعمال المؤقت على النحو اآلتي -32

 افتتاح االجتماع  -1 

 :شؤون تنظيمية -2 

 انتخاب أعضاء المكتب 2-1

  جدول األعمالاقرار 2-2

 تنظيم األعمال 2-3

 :التقاریر -3 

 التقدم المحرز في تنفيذ برامج العمل المواضيعية 3-1  

 التقدم المحرز في تنفيذ برامج العمل بشأن القضایا المشترآة بين عدة قطاعات  3-2  

المكتب في تقریر رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عن أنشطة  3-3  
 .ما بين دورات االجتماع

 :الموضوعات الرئيسية -4 

 المناطق المحمية  4-1  

 نقل التكنولوجيا والتعاون فيها  4-2  

 :قضایا مواضيعية أخرى -5 

 واصلت وضع النهج وخطوط إرسالية للتنفيذ: نهج األنظمة االیكولوجية 5-1  

ادئ عملية وارشادات تجریدیة وما یرتبط وضع مبادئ عملية ومب: االستعمال المستدام 5-2  
 .بذلك من أدوات وسكوك

 تحدید برامج الرفض والمؤشرات على الصعيد الوطني: الرصد والمؤشرات 5-3  

 .التنوع البيولوجي وضرایر المناخ 5-4  

 األنظمة االیكولوجية للجبال 5-5  

 .لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالتحضير لالجتماعين العاشر والحادي عشر للهيئة الفرعية ل -6 

 مشروع جدولي األعمال المؤقتين 6-1  

 تمكان وزمان االجتماع  6-2  

 شؤون أخرى -7 

أدماج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج في برامج عمل االتفاقية، مع مراعات هدف  7-1
ت واألهداف ذات الصلة ، واالستراتيجية العالمية لحفظ النبا2010التنوع البيولوجي لعام 

 ؛"الواردة في القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة

 األنواع الغریبة الغازیة 7-2

 اعتماد التقریر  -8 

 اختتام االجتماع -9 
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 تنظيم العمل -د
قين ان الهيئة الفرعية، وفقا لطریقة تشغيلها، قررت في جلستها العامة االفتتاحية لالجتماع أن تنشأ فری -33

 Robertفریق العمل األول، الذي یرأسه السيد : عاملين أثناء دورة االجتماع، مفتوحين، وذلك الجتماعها التاسع،
Andren  :مزید من وضع : نهج األنظمة االیكولوجية (1-5، و)المناطق المحمية  (1-4للنظر في البنود : السوید

تنمية المبادئ العملية، وخطوط االرشادیة التشغيلية وما : المستداماالستعمال  (2-5، )النهج والخطوط االرشادیة للتنفيذ
  5-5، )یرتبط بذلك من أدوات وصكوك

 Asghar، ثم الفریق العامل الثاني الذي یرأسه )األنواع الغریبة الغازیة (2-7و) األنظمة االیكولوجية للجبال (
Mohammadi Fazel ) 3-5،   )نقل التكنولوجيا والتعاون فيها (2-4ود للنظر في البن) جمهوریة إیران االسالمية 

) التنوع البيولوجي وتغير المناخ (4-5) تحدید برامج الرصد والمؤشرات على الصعيد الوطني: الرصد والمؤشرات(
اداج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في برامج عمل االتفاقية مع مراعات هدف : شؤون أخرى (4-7و

، واالستراتيجية العالمية لحفظ النبات واالهداف ذات الصلة للقمة العالمية المعنية بالتنمية 2010لوجي لعام التنوع البيو
 . وتقرر أن تتناول الجلسة العامة مباشرة البنود المتبقية. المستدامة

لجدول األعمال وافقت الهيئة الفرعية أیضا على تنظيم العمل المقترح لالجتماع، آما جاء في المرفق األول  -34
 ).UNEP/CBD/SBSTTA/9/1/Add.1(المشروح 

 عمل اللجنتين الفرعيتين  -هاء
بناء على ما قررته الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية التكنولوجية في الجلسة العامة األولى لالجتماع  -35

 آي ینظر في بنود Robert Andrén (Sweden) ، اجتمع الفریق العامل األول برئاسة السيد 2003 نوفمبر 10یوم 
نهج األنظمة ( 1-5و) المناطق المحمية ، وهو أحد البنود الرئيسية للمناقشة فيها بتعمق  (1-4جدول أعمال 

وضع المبادئ العملية : االستعمال المستدام  (2-5و ) مزید من وضع النظام وخطوط إرشادیة للتنفيذ : اإلیكولوجية 
الشؤون  (2-7) األنظمة اإلیكولوجية للجبال  (5-5يلية وما یرتبط بهما من أدوات ؛ والخطوط اإلرشادیة التشغ

 ) .األنواع الغریبة الغازیة : األخرى 

واعتمـــــد تقریــــــره  . 2003 نوفمبـر 14 إلى 10عقد الفریق العامل تسع جلسات من  -36
)UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.1/Add.1 ( 2003فمبر  نو14في اجتماعه التاسع یوم. 

 ، 2003 نوفمبر 14تناولت الهيئة الفرعية تقریر الفریق العامل األول في الجلسة العامة الثانية لالجتماع یوم  -37
 .وأدماجته في التقریر الحالي ، تحت البنود ذات الصلة 

 ، اجتمع 2003بر  نوفم10بناء على ما قررته الهيئة الفرعية ، في الجلسة العامة األولى في االجتماع یوم  -38
للنظر في بنود جدول األعمال ) جمهوریة إیران اإلسالمية (الفریق العامل الثاني برئاسة السيد أصغر محمدي فاضل 

: الرصد والتأشير  (3-5، ) نقل التكنولوجيا والتعاون فيها ، وهو الموضوع الثاني المطروح لمناقشته بتعمق  (4-2
الشؤون  (1-7) التنوع البيولوجي وتغير المناخ  (4-5و)  الصعيد الوطني تزميم برامج الرصد والمؤشرات على

إدماج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في برامج عمل االتفاقية مع مراعاة هدف التنوع البيولوجي : األخرى 
 ) .لمعنية بالتنمية المستدامة  ، واالستراتيجية العالمية لحفظ النبات واألهداف ذات الصلة للقمة العالمية ا2010لعام 

 واعتمــد تقریرهــــــــا 2003 نوفمبر 13 إلى 10عقد الفریق العامل سبعة اجتماعات من  -39
)UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.1/Add.2 ( 2003 نوفمبر 13في اجتماعه السابع یوم.  

 ، 2003 نوفمبر 14لثالثة لالجتماع یوم تناولت الهيئة الفرعية تقریر الفریق العامل الثاني في الجلسة العامة ا -40
 .والتقریر مدمج في التقریر الحالي تحت البنود ذات الصلة 

    التقاریر-3البند 
. 2003 نوفمبر 10 من جدول العمال في جلستها العامة من االجتماع یوم 3تناولت الهيئة الفرعية المادة  -41

ر عن التنفيــــذ عن برامج العمل المواضيعيـــــــــة  وعند نظرها في هذا البند الهيئة الفرعية التقری
)UNEP/CBD/SBSTTA/9/2 (  والتقریر المرحلي عن العمل الذي جرى بشأن القضایا المشترآة بين القطاعات
)UNEP/CBD/SBSTTA/9/3 (  وتقریر رئيس الهيئة الفرعيـــــــة)UNEP/CBD/SBSTTA/9/4 .( وآان

"   التحدي العالمي للتنوع البيولوجي– 2010"ية، تقریر االجتماع أیضا أمامها، آوثيقة اعالم
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)UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/9( مایو 23 الى 21، الذي یتضمن نتائج اجتماع التفكير المعقود بلندن من 
2003. 

: ة اآلتيةعند النظر في التقریر عن تنفيذ برنامج العمل المواضيعي،     أمام الهيئة الفرعية الوثائق االعالمي -42
تقریر فریق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتكنولوجيــــــات تقليد االستعمال الجينـــــي  

)UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/6 ( ومذآرات من األمين التنقيذي عن إدماج موارد الغابات غير الخشبية في
تنوع البيولوجي للغابات في ، واقتراحات الدماج ال)UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/14(قائمة جرض الغابات  

، وتقييم العالقة بين االقتراحات المتعلقة بتدابير )UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/15(تقييمات وقع الحرائق  
وأنشطة برنامج العمل ) IFF(المحفل الحكومي الدولي بشأن الغابات ) IPF(الفریق الحكومي الدولي المعني بالغابات 

 ).UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/31(للغابات  الموسع بشأن التنوع البيولوجي 

فيما یتعلق التقدم في تنفيذ برامج العمل بشأن القضایا المشترآة بين عدة قطاعات، آان أمام الهيئة الفرعية،  -43
آوثائق إعالمية، مذآرات من األمين التنفيذي عن ما أحرز من تقدم في تنفيذ برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف 

)UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/16 ( والتقریر التمهيدي الصادر عن الورشة األولى للمبادرة العالمية
ومقترحات مباشرة وضع وتنقيح الخطوط االرشادیة ) UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/17(للتصنيف، في آسيا 

ي التقييم البيئي الدماج القضایا المتعلقة بالتنوع البيولوجي في تشریع أو في اجراءات تقييم الواقع البيئي وف
، وتقریر مرحلي عن تقييم األلفية لألنظمة االیكولوجية، )UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/18(االستراتيجي 

 ).UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/20(أعدته أمانة التقييم 

 .تولت األمانة تقدیم هذه الوثائق -44

وفي الحاالت التي تقتضي بها البنود . هارآز رئيس االجتماع على أن التقاریر انما مقدمة لمجرد االحاطة ب -45
الفردیة التي تعالجها التقاریر اجراء مناقشة موضوعية بشانها، فسوف تتناولها المناقشات عند مناقشة بنود جدول 

وعندئذ . وبعض البنود في تلك التقاري قد ال تكون واردة في جدول أعمال االجتماع. االعمال المتصلة بالموضوع
 .في االجتماع السابع لمؤتمر األطراف وفي االجتماعات القادمة للهيئة الفرعيةسيتم تناولها 

قال الرئيس أیضا أن بعض التقاریر ذات حجم جسيم، ومن الواضح أنه لن یكون من المستطاع اهداؤها          -46
اتيجي مثال، هو تقریر یتضمن وتقریر تقييم الوقع البيئي وتقييم البيئي االستر. العنایة الالزمة في االجتماع الحالي
بين أن جدول األعمال مزدحم، والوقت المخصص العتماد الخطوط االرشادیة . العدید من المواد الجذیرة باالنتباه

 آان وقتا اقصر من ألن یسمح لالطراف بأن تحصل الخبرة الالزمة بتطبيق تلك 2002بشأن هذا الموضوع في عام 
 .دة الى تناول هذا الموضوع في اجتماع قادم للهيئة الفرعيةولذا اقترح الرئيس آعو. الخطوط

فيما یتعلق بالتقاریر عن عمليات التقييم الجاریة    الرئيس االنتباه الى أن هذا الموضوع قد    فيه بتعمق  -47
ألعمال حيث قررت الهيئة أن تدرج استعالاض التقييمات الجاریة في جدول ا. الهيئة الفرعية في اجتماعها السادس

ووافقت الهيئة الفرعية آذلك على تحسين طریقة معالجة الهيئة الفرعية للتقييمات، وتضمنت . باعتبارها بندا دائما
وأعرب عن تقدیره للفاو وألمانة تقييم األلفية لالنظمة .  عددا من النقاط المحددة في هذا الصدد6/5التوصية 

وقال أنه یود ان . تبدأ عملية استعراض مشروع تقاریر التقيم المذآور، س2004والحظ أنه في أوائل عام . االیكولوجية
 .یشجع األطراف على أن تعكف بشكل آامل على استعراض العملية لكفالة التقاریر باحتياجات االتفاقية

ن قد عقده األمين التنفيذي بمساندة مالية م"  التحدي العالمي للتنوع البيولوجي– 2010"والحظ أن اجتماع  -48
وهدف االجتماع .  وشرآاء آخرینUNEP-WCMC, UNDPحكومتي المملكة المتحدة وهولندا، في تعاون مع 
 والنظر في الكيفية التي یمكن بها قياس ما یحرز من تقدم 2010آان وضع وتفصيل غطار للعمل لتحقيق هدف 

 من جدول 1-7عند نظره في البند وسوف یتناول الفریق العامل الثاني موضوع التقریر . والتبليغ عن ذلك التقدم
العمال بشأن ادراج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية برامج عمل االتفاقية مع مراعات هدف التنوع البيولوجي 

 .، واالستراتيجية العالمية لحفظ النبات والهداف ذات الصلة في القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة2010لعام 

بيان التقدیم، القى ببيانات آل من الجزائر واألرجونتين والنمسا والبرازیل وآندا وفنلندا واليابان بععد  -49
 .ونيوزلندا والفليبين وطوغو والمملكة المتحدة لبریطانيا العظمى وغيرلندا الشمالية

 أدلى ببيان آذلك مكتب رامسار  -50

 Action Group on Erosion and Concentrationأدلى ببيان أیضا  -51
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على اثر القاء هذه البيانات أحاطت الهيئة الفرعية علما بالتقاریر التي أعدها األمين التنفيذي بشأن التقدم   -52
والتقدم المحرز في تنفيذ برامج العمل ) UNEP/CBD/SBSTTA/9/2(المحرز في تنفيذ برامج العمل المواضيعية 
، وتقریر رئيس الهيئة الفرعية عن )UNEP/CBD/SBSTTA/9/3(ت المتعلقة بالقضایا المشترآة بين عدة قطاعا

 – 2010"ونتائج اجتماع ) UNEP/CBD/SBSTTA/9/4(أنشطة ما بين دورات االجتماع التي بذلها المكتب 
 ). UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/9" (التحدي العالمي للتنوع البيولوجي

 خطوات من جانب الهيئة الفرعية 
 تناولت الهيئة الفرعية ثالثة مشاریع توصيات 2003 نوفمبر 14 الثانية لالجتماع یوم في الجلسة العامة -53

 بشأن التقاریر المرحلية عن التنفيذ  UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.2: تحت هذا البند مقدمة من الرئيس 
UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.3 بشأن تكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.6 

 9/3 و 9/2 و 9/1ن مبادرة التصنيف العالمية وقد أقرت الهيئة الفرعية مشاریع التوصيات فأصبحت التوصيات   بشأ
 .على التوالي ونصها ، آما أقرت ، وارد في المرفق األول بالتقریر الحالي 

   البنود الرئيسية-4البند 
    المناطق المحمية1-4البند 

ولدى النظر . 2003 نوفمبر 11 بالبحث في الجلسة الثانية المنعقدة في 1-4د تناول الفریق العامل األول البن -54
عن الوضع القائم واالتجاهات في المناطق المحمية  في هذا البند، آان امام الفریق العامل مذآرة من األمين التنفيذي

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/5/Rev.1)وبرنامج عمل مقترح بشأن المناطق المحمية ، (UNEP/CBD/SBSTTA/9/6) ، 
واستعراض الطرائق والنهوج لتخطيط وانشاء وادارة المناطق المحمية وشبكات المناطق المحمية  

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/6/Add.1)  ونتائج المؤتمر العالمي للمراتع(World Parks Congress) 
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/6/Add.2) المحمية، التي عقدت في  وتوصيات الورشة العالمية بشأن المناطق الحراجية

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/6/Add.3) 2003 نوفمبر 8 الى 6مونتریال من 

وآان أمام الفریق العامل أیضا، آوثائق اعالمية، مذآرة من األمين التنفيذي بشأن التقاریر المواضيعية التي  -55
، وتقریر فریق الخبراء التقنيين (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/2)تلقاها األمين التنفيذي بشأن المناطق المحمية 

واتفـاق دربان   (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/3)المخصص المعني بالمناطـق المحمية 
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/21) وخطة عمل دربان ، (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/21/Add.1) ورسالـة ، 

، (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/21/Add.2)بيولوجـي المؤتمـر العالمـي للمراتـع الـى االتفاقيـة المتعلقـة بالتنـوع ال
، والقضایا الناشئة (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/3)وتوصيـات المؤتمـر العالمـي للمراتـع 

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/21/Add.4)وتقریر اجتماع فریق االتصال بشأن نتائج المؤتمر العالمي للمراتع ،  
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/22)،لى تحقيق تضافر الطاقات في تنفيذ االتفاقيات والبرامج الدولية القائمة  والسعي ا

، ونطاق الزراعة العضویة، واالدارة المستدامة للغابات والنظم (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/28)على المواقع 
مل الدولي وتقریر الفریق العا. (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/36)االیكولوجية للغابات في ادارة المناطق المحمية 

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/39)بشأن المناطق المحمية 

في تقدیمه للبند،  أعاد ممثل األمانة للذاآرة مقررات مؤتمر األطراف بخصوص التعاون مع المنظمات  -56
األخرى ذات الصلة واالتفاقيات والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال، واسترعى االنتباه للورش واالجتماعات 

ومن شأن برنامج . التي نظمتها األمانة أو شارآت فيها العداد وتطویر مشروع برنامج العمل بشأن المناطق المحمية
العمل المقترح والتوصيات عن الوضع الراهن واالتجاهات والتهدیدات التي تتعرض لها المناطق المحمية، أن توفر 

 .الته الى االجتماع السابع لمؤتمر األطرافأساسا سليما للمناقشة والعتماد برنامج للعمل یمكن اح

عقب هذه المقدمة، دعا رئيس الفریق العامل ممثل جنوب أفریقيا، باعتبارها الدولة المضيفة للمؤتمر العالمي  -57
ودعا أیضا ممثل . ، ليقدم تقریر ذلك االجتماع2003 سبتمبر 17 الى 8الخامس للمراتع الذي عقد في دربان من 

 لتقدیم  (AHTEG)س متشارك في الرئاسة لفریق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالمناطق المحمية السوید، آرئي
 .تقریر اجتماع الفریق ووصف عملية صياغة برنامج العمل بشأن المناطق المحمية

ر ذآر ممثل جنوب أفریقيا أن المؤتمر العالمي الخامس للمراتع آان قد اعترف بالمناطق المحمية آعنص -58
فقد اعترف بالتنوع . 2010رئيسي في تنفيذ الهدف المتمثل في خفض معدل ضياع التنوع البيولوجي بحلول عام 
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البيولوجي في المناطق المحمية آأساس للتنمية المستدامة، ولكنه من الضروري النظر بشكل تام في تأثير المناطق 
 اآلليات الضروریة لتأمين التقاسم العادل للتكاليف المحمية على السكان األصليين والمجتمعات المحلية، وارساء

ومن األمور الحاسمة أیضا أن یتم انشاء آليات لقياس ورصد . والمنافع على المستویات المحلية والوطنية والعالمية
طراف وأعرب المؤتمر العالمي للمراتع عن أمله في أن یعتمد مؤتمر األ. فاعلية ادارة المناطق المحمية في هذا الصدد

في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي برنامج عمل قویا بشأن المناطق المحمية، مع استكماله بأهداف وجداول زمنية 
 . وأهداف األلفية للتنمية2010محددة تساعد في تحقيق هدف 

ية الذي عقد قدم ممثل السوید تقریرا عن اجتماع فریق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالمناطق المحم -59
وقال أنه بالرغم من أن االجتماع آان قصيرا، فان فریق الخبراء استطاع أن . 2003في توریان، السوید، في نوفمبر 

ینتهي من مهمته الرئيسية أال وهي صياغة برنامج العمل المقترح للمناطق المحمية الذي اعتمد باالتفاق العام في 
عد آمجموعة من ثالثة عناصر برنامجية مترابطة وتعزز بعضها البعض، وآان مشروع برنامج العمل قد أ. اآلراء

حتى ال تحدث ازدواجية مع الجهود المبذولة في سياق برامج العمل األخرى والتشجيع على تضافر الطاقات مع 
 العالقة وفي معرض مناقشات الفریق، تم الترآيز على الحاجة الى بحث. المبادرات القائمة في مجال المناطق المحمية

بين المناطق المحمية والمناظر الطبيعية البریة والبحریة األوسع، وخصوصا فيما یتعلق بتدفق السلع والخدمات الى 
ولذلك أید فریق الخبراء االقتراح الصادر عن المؤتمر العالمي الخامس للمراتع البراز مسألة . هذه المناطق ومنها

فمن شأن . نظيم برنامج العمل ليضمن عنصرا برنامجيا رابعا مخصصا لهاالتوصل وتقاسم المنافع من خالل اعادة ت
وجود برنامج عمل معزز للمناطق المحمية أن یسهم آثيرا، بتأیيد من التشریعات الوطنية، في تنفيذ االتفاقية المتعلقة 

 .بالتنوع البيولوجي

 عن اللجنة التقنية ألمریكا الوسطى بشأن بالنيابة(عقب هذه العروض، تحدث ممثلو استراليا، بربادوس، بليز  -60
، البرازیل، آندا، الصين، الجماعة األوروبية، ألمانيا، هنغاریا، جامایكا، األردن، ليبيریا، مدغشقر )التنوع البيولوجي

سوید، ، هولندا، نيوزیلندا، بيرو، الفلبين، البرتغال، رومانيا، االتحاد الروسي، ال)بالنيابة عن المجموعة األفریقية(
 .سویسرا، المملكة المتحدة وایرلندا الشمالية، وجمهوریة تنزانيا المتحدة

، تحدث أیضا ممثلو الجزائر، األرجنتين، النمسا، 2003 نوفمبر 11وفي االجتماع الثالث للفریق العامل في  -61
باسمها (تيماال، ایسلندا، الهند، بلغاریا، شيلي، آولومبيا، آوستا ریكا، آوبا، اآوادور، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، غوا

، ایرلندا، ایطاليا، اليابان، آينيا، ماليزیا، موریشيوس، المكسيك، نيبال، )وبالنيابة عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ
النرویج، بنما، بولندا، جمهوریة آوریا، المملكة العربية السعودیة، أسبانيا، توغو، ترینيداد وتوباغو، تونس، ترآيا، 

 .انيا، الوالیات المتحدة األمریكية وأوروغوايأوآر

وتحدث أیضا ممثلو منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة،  -62
 .والبنك الدولي، واالتحاد العالمي للحفظ، وأمانة تقييم األلفية لألنظمة االیكولوجية

 الفرع الدولي، ومجلس الدفاع عن – فرع األرجنتين، أصدقاء األرض – األرض تحدث أیضا ممثلو أصدقاء -63
مؤسسة عالم الطيور الدولية، ومؤسسة الحفظ (الموارد الطبيعية، ومؤسسة تبتبا، وتحالف سبع منظمات غير حكومية 

سة الدولية للموارد الدولية، ومؤسسة السالم األخضر، ومؤسسة حفظ الطبيعة، وجمعية حمایة الحياة اآلبدة، والمؤس
 ).العالمية، والصندوق العالمي للحياة اآلبدة

بعد هذه الكلمات، ذآر الرئيس أنه سيعد نصا منقحا من مشروع برنامج العمل بشأن المناطق المحمية، مع  -64
 .اقامة االعتبار لآلراء التي تم االعراب عنها، وأنه سيقدم هذا النص الى الفریق العامل للنظر فيه

، نظر الفریق العامل في النص المنقح المقدم من الرئيس وبعد 2003 نوفمبر 13في جلستها السابعة، بتاریخ  -65
) الجمهوریة التشيكية (Jan Plesnikتبادل اآلراء، أنشأ الفریق العامل مجموعة اتصال مفتوحة العضویة برئاسة السيد 

 .لتحسين النص المنقح بدرجة أآبر

 من برامج العمل المقترح بشأن 4-3بحقه في االعراب عن آراء شيلي بشأن الغایة احتفظ ممثل شيلي  -66
 .المناطق المحمية في االجتماع السابع لمؤتمر األطراف

، تناول الفریق العامل بالبحث نصا منقحا ومحسنا، قدمه السيد 2003 نوفمبر 14في جلستها التاسعة، بتاریخ  -67
Jan Plesnik) ةالجمهوریة التشيكي.( 
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 من النص المنقح یجب أن تكون متسقة مع 1)1) (ص(، الفقرة الفرعية 6قال ممثل األرجنتين أن الفقرة  -68
 .اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

من النص المنقح یجب أن تستند الى معلومات ) 1) (ص(، الفقرة الفرعية )6(وقال ممثل اليابان أن الفقرة  -69
 .علمية

ل هایتي أنه بالرغم من وجود اتفاق عام في اآلراء بشأن قضية االدارة في عنصر البرنامج رقم الحظ ممث -70
 .في الملحق، فان هایتي تحتفظ بحقها في اثارة قضية االدارة في االجتماع القادم لمؤتمر األطراف) 2(

يا، الى الجلسة العامة عقب المناقشة، وافق الفریق العامل على ارسال مشروع التوصية، حسبما عدلت شفه -71
 UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.16 توصيةباعتبارها مشروع ال

 خطوات من جانب الهيئة الفرعية 
 مشروع التوصية 2003 نوفمبر 14تناولت الهيئة الفرعية في الجلسة العامة الثالثة من االجتماع یوم  -72

UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.16 

قد قدمت ، وآذلك اقتراحات من الوفود األخرى ، ولكنها لم تدرج في قال ممثل أسبانيا أن بعض التعليقات  -73
ولذا اقترح إدراج فقرة تطلب من األمين التنفيذي أن یدرج البيانات المقدمة من األطراف في . مشروع التوصية 

رح أحالتها إلى االجتماع التاسع للهيئة الفرعية ، حيثما یكون األمر مناسبا وبين أقواس ، في عناصر البرنامج المقت
 .االجتماع السابع لمؤتمر األطراف 

من مشروع التوصية ، وهو االعتراف )ق(6 أن الغرض من الفقرة Tebtebbaذآرت ممثلة مؤسسة  -74
بحقوق مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، یبدو أنه قد ضاع ، فينبغي تعدیل النص بحيث یأخذ باللغة المستعملة 

) ق(6وطلبت أن یذآر في التقریر أن اللغة المستعملة في الفقرة  . 2-2ألهداف الواردة تحت الغایة في بيان الغایات وا
 .في وضعها الحالي غير مقبولة للسكان األصليين 

استجابة لطلب الحصول على إیضاحات ، قال األمين التنفيذي أن األقواس المعقوفة ستظل في النص الذي  -75
 .ع لمؤتمر األطراف سيحال إلى االجتماع الساب

أعرب ممثل السالم األخضر عن أسفه ألن بعض القضایا الرئيسية لم تعالج على نحو واف في برنامج العمل  -76
والمناطق المحمية مقصود منها أن تخفف . ، وأعرب عن أمله في أن یتناولها االجتماع السابع لمؤتمر األطراف 

االت الرئيسية للتنوع البيولوجي ، وإلى أن یؤون أوان تبين هذه المجاالت اآلثار السلبية لألنشطة البشریة على المج
وال یكفي أن تصبح الهيئة الفرعية أو . وتقييمها وإیجاد اآلليات الكفيلة بحمایتها ، ینبغي وقف جميع األنشطة الضارة 

. التنوع البيولوجي یجب أن تدفع أن األقطار القادرة على أن تدفع لحفظ . مؤتمر األطراف مغلولي اليد بشأن التمویل 
 .وصيانة التنوع البيولوجي إنما هو جهد تعاوني ، وعلى آل دور یلعبه فيه 

 ، 9/4بعد تبادل بين اآلراء ، اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع التوصية على نحو ما عدل ، بوصفه التوصية  -77
 .الواردة في المرفق األول بهذا التقریر 

 لتكنولوجيا والتعاون فيها   نقل ا2-4البند 
ولدى النظر . 2003 نوفمبر 11 بالبحث في الجلسة الثانية المنعقدة في 2-4تناول الفریق العامل الثاني البند  -78

في هذا البند، آان امام الفریق العامل مذآرة من األمين التنفيذي عن اقتراحات لوضع برنامج بشأن نقل التكنولوجيا 
ومشاریع العناصر الداخلة في برنامج عمل یتعلق بنقل التكنولوجيا  ،(UNEP/CBD/SBSTTA/9/7)والتعاون فيها 
واستعراض للوضع القائم في تنفيذ المقررات بشأن نقل  (UNEP/CBD/SBSTTA/9/7/Add.1) والتعاون فيها 

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/7/Add.2)التكنولوجيا والتعاون فيها 

ائق اعالمية، مذآرة من األمين التنفيذي بصدد تقریر الرئيس عن مؤتمر وآان أمام الفریق أیضا، آوث -79
وقائمة ارشادیة بشأن  (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/1)األمم المتحدة بشأن نقل التكنولوجيا وبناء القدرة /النرویج

لدولي للعلم والتقييم ا، (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/13)تقنيات حفظ التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام له 

                                                 
 .UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.16 في مشروع التوصية) 1) (س(الفقرة الفرعية ، 6الفقرة   1
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التقریر الختامي للجنة التوجيهية للعملية االستشاریة بشأن العلم والتكنولوجيا : والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/38)الزراعية 

ي اجتماعها في تقدیمه لهذا البند، أعاد ممثل األمانة الى الذاآرة أن الهيئة الفرعية آان مقررا أن تعتمد ف -80
والحظ أن الهيئة الفرعية آانت قد تناولت هذه . التاسع توصية تتضمن عناصر لبرنامج عمل بشأن نقل التكنولوجيا

 االقتصادیة -المسألة الخاصة بنقل التكنولوجيا والتعاون فيها في اجتماعها الثامن، وأن الجوانب القانونية واالجتماعية 
ح العضویة المعني ببرنامج العمل متعدد قد بحثت في االجتماع بين الدورات المفتولنقل التكولوجيا والتعاون فيها 

ا ـوقال أن مشاریـع عناصـر برنامـج العمـل بشـأن نقـل التكنولوجيا والتعاون فيه. السـنوات
)UNEP/CBD/SBSTTA/9/7/Add.1 (ات باالضافة الى الوثائق األخرى التي أعدتها األمانة، آانت انعكاسا لتوصي

األمم المتحدة بشأن نقل التكنولوجيا وبناء القدرة الذي عقد /هذین االجتماعين، باالضافة الى مناقشات ونتائج النرویج
 .2003في تروندهایم، النرویج في یونيو 

األمم المتحدة بشأن نقل /تقریر الرئيس بصدد مؤتمر النرویج) النرویج (Arild Lindgaardقدم السيد  -81
 .ولخص نتائجه الرئيسية وتوصياته للفریق العامل) UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/1( وبناء القدرة التكنولوجيا

بعد هذا التقدیم، تحدث ممثلو الباهاماز، آندا، آولومبيا، آوبا، السلفادور، الجماعة األوروبية، فنلندا، المانيا،  -82
، )بالنيابة عن المجموعة األفریقية(ماليزیا، موریتانيا هایتي، اندونيسيا، جمهوریة ایران االسالمية، اليابان، آينيا، 

، جمهوریة آوریا، )بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ(المكسيك، هولندا، نيوزیلندا، النرویج، بيرو، الفلبين 
 .جنوب أفریقيا، أسبانيا، سویسرا، الجمهوریة العربية السوریة، ترآيا، والوالیات المتحدة األمریكية

تحدث أیضا ممثلو المرفق العالمي للبيئة، ومنظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة، واتفاقية األمم  -83
 .المتحدة االطاریة بشأن تغير المناخ

 تحدث أیضا ممثلو مشروع الشمس الساطعة وشبكة العالم الثالث، -84

فریق من أصدقاء الرئاسة "اجتماع من  دعا الرئيس الى 2003 نوفمبر 21في الجلسة الخامسة یوم  -85
للمساعدة على اعداد نص منقح لمشروع العناصر التي تدخل في برنامج عمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون 

 التكنولوجي والعلمي،

 تناول الفریق العامل النص المنقح الذي أعده فریق أصدقاء 2003 نوفمبر 13في الجلسة السادسة یوم  -86
 .الرئاسة

 واصل الفریق العامل مناقشته للنص المنقح فالحظ أن النص 2003 نوفمبر 13في الجلسة السابعة یوم  87
یتضمن عدة اشارات الى نقل التكنولوجيا تستعمل ما لدى السكان األصليين والمحليين من معارف وابتكارات 

ين من معارف وابتكارات وممارسات اال فذآر عدة ممثلين أنهم، مع تسليمهم بقيمة ما لدى السكان األصلي. وممارسات
أن مكانا أفضل لمعالجة هذه القضایا المتعلقة بنقل التكنولوجيا من مجتمعات السكان األصليين والمحليين الى مستعملين 

. وما یتصل بها من أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي) ي(8آخرین قد یكون ماثال في برنامج العمل المتعلق بتنفيذ المادة 
ولذا قرر الفریق العامل حذف االشارات الى نقل التكنولوجيا هذا من النص واحالة الموضوع الى االجتماع القادم 

 .وما یتصل بها من أحكام) ي(8للفریق العامل المخصص المعني بالمادة 

 شفویا، الى على أثر تبادل لألراء وافق الفریق العامل على احالة مشروع التوصية، على نحو ما تم تعدیله -88
 (UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.15)الجلسة العامة بوصفه مشروع التوسيع 

 خطوات من جانب الهيئة الفرعية 
 مشروع التوصية 2003 نوفمبر 14تناولت الهيئة الفرعية في الجلسة الثالثة من االجتماع یوم  -89

UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.15 

ل إلى إیضاح عما إذا آان ضلوع منظمته في تنفيذ برنامج العمل سعى ممثل مرفق البيئة العالمية إلى الحصو -90
. بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها ، بوصفه فاعال رئيسيا، یكون ممثل في إسداء مساعدة مالية أو مساعدة تقنية 

 .فأعطي إیضاح یقول أن اإلرشاد في هذا الشأن سيقدمه مؤتمر األطراف 
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 . 9/5اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع التوصية آما عدل شفویا بوصفه التوصية بعد تبادل بين اآلراء ،  -91
 .ونص هذه التوصية آما اعتمد وارد في المرفق األول بهذا التقریر 

     شؤون مواضيعية أخرى5البند 
     نهج األنظمة االیكولوجية1-5البند 

 نوفمبر 12ن الرابعة والخامسة المنعقدتان في  بالبحث في الجلستي1-5تناول الفریق العامل األول البند  -92
ولدى النظر في هذا البند، آان أمام الفریق العامل مذآرة من األمين التنفيذي عن مزید من الوضع والتطویر . 2003

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/8)للخطوط االرشادیة المتصلة بالتنفيذ وعالقتها باالدارة المستدامة للغابات 

لفریق العامل أیضا، آوثائق اعالمية، تقریر اجتماع الخبراء بشأن نهج األنظمة االیكولوجية وآان أمام ا -93
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/4) ومذآرة من األمين التنفيذي عن األطر المفاهيمية وادارة المعرفة القائمة على 

  .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/35)الحاالت بالنسبة لنهج األنظمة االیكولوجية 

في تقدیمها لهذا البند، أعادت ممثلة األمانة الى الذاآرة أن مؤتمر األطراف آان قد طلب من األمين التنفيذي  -94
أن یعد ملخصا لدراسات الحالة والدروس المستفادة حول نهج األنظمة االیكولوجية، وأن یعد مقترحات لتحسين 

وذآرت أیضا أن مؤتمر . مراعاة االختالفات االقليميةالمبادئ واالرشاد التشغيلي لنهج األنظمة االیكولوجية مع 
األطراف قد طلب من األمين التنفيذي اجراء دراسة مقارنة لنهج األنظمة االیكولوجية بالعالقة الى االدارة المستدامة 

والمنصف للغابات من أجل تحسين حفظ التنوع البيولوجي للغابات، واالستعمال المستدام لمكوناتها، والتقاسم العادل 
وأفادت أن األمين التنفيذي عقد اجتماعا للخبراء في مونتریال . للمنافع الناتجة عن استغالل المنتجات الجينية للغابات

 .، بدعم من حكومة هولندا2003في یوليو 

تقریر اجتماع الخبراء بشأن نهج األنظمة االیكولوجية ) الجمهوریة التشيكية( Jan Plesnikقدم السيد  -95
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/4) وشكر أیضا . ، وأورد شرحا لهيكله ولخص الملحقين األول والثاني بالتقریر

 .حكومة بولندا والمشترآين على اسهامهم في جعل االجتماع ممكنا

 ICUN – ممثلة االتحاد العالمي للحفظ Gill Shepherdبعد هذا التقدیم، دعا رئيس الفریق العامل اآلنسة  -96
وأبرزت الحاجة الى تجميع المبادئ الخاصة بنهج األنظمة االیكولوجية في مجموعات خمس .  أمام االجتماعللتحدث

وآانت المجموعات الخمس التي ألقت الضوء عليها روابط مع أصحاب المصلحة، . للمساعدة على جعلها محسوسة
االدارة التكيفية على المكان، واالدارة وهيكل األنظمة االیكولوجية، والوظيفة والصحة، والمسائل االقتصادیة، و

 .التكيفية على الزمان

بعد هذا العرض، تحدث ممثلو األرجنتين، أستراليا، آندا، فنلندا، المانيا، ماليزیا، هولندا، نيوزیلندا،  -97
 .النرویج، سلوفينيا، أسبانيا، السوید، سویسرا، المملكة المتحدة وجمهوریة تنزانيا المتحدة

 .أیضا ممثال منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة والمرفق العالمي للبيئةتحدث  -98

 .تحدث آذلك ممثل المرآز العربي للمناطق الجافة -99

بعد الكلمات، قال الرئيس أن ورقة معدلة تأخذ في الحسبان التعليقات المقدمة خالل االجتماع والمقدمة آتابة،  -100
 .امل في جلسته القادمة للنظر فيهاستعرض على الفریق الع

، انتهى الفریق العامل من بحث النص المنقح، ووافق على 2003 نوفمبر 13في جلسته الثامنة، بتاریخ  -101
احالة مشروع التوصية، بصورته المعدلة شفهيا، الى الجلسة العامة آمشروع التوصية 

UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.14. 
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 ة خطوات من جانب الهيئة الفرعي

 ، تناولت الهيئة الفرعية مشروع التوصية 2002 نوفمبر 14في الجلسة العامة الثالثة من االجتماع یوم  -102
UNEP/CBD/SSTTA/9/L.14.  ونصها آما  . 9/6واعتمدت الهيئة الفرعية مشروع التوصية باعتباره التوصية

 .اعتمد وارد في المرفق األول بهذا التقریر 
 

 وضع وتطویر المبادئ العملية واالرشادات: تداماالستعمال المس 5-2
 التشغيلية وما یرتبط بها من أدوات

ولدى النظر . 2003 نوفمبر 12 بالبجث في الجلسة الرابعة المنعقدة في 2-5تناول الفریق العامل األول البند  -103
المبادئ العملية واالرشادات في البند، آان أمام الفریق العامل مذآرة من األمين التنفيذي بشأن وضع وتطویر 

، وادارة التنوع البيولوجي للغابات الستمداد (UNEP/CBD/SBSTTA/9/9)التشغيلية وما یرتبط بهما من أدوات 
، ومقترحات لمنع الضيـاع (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/9/9/Add.1)منتجات وخدمات منها ولتقاسم منافعها 
 UNEP/CBD/SBSTTA)مـة للموارد الخشبيـة وغيـر الخشبية للغابات الناشئ عـن الحصـاد غيـر القابـل لالستدا

/9/9/Add.2) ووضع تطویر مقترحات بشأن تطبيق طرائق ووسائل ازالة الحوافز الضارة أو تخفيفها ،
(UNEP/CBD/SBSTTA /9/9/Add.3). 

 ادارة التنوع البيولوجي وآان أمام الفریق العامل أیضا، آوثائق اعالمية، مذآرة من األمين التنفيذي عن -104
للغابات واالستعمال المستدام الستمداد منتجات وخدمات منها، ولتقاسم منافعها، وتجميع الردود على االستبيان بشأن 

، وتقریر االجتماع الرابع للورشة (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/5)التنوع البيولوجي للغابات التي قدمتها األطراف 
، وتقریر الورشة (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/8)الستعمال المستدام للتنوع البيولوجي المفتوحة العضویة بشأن ا

بشأن التدابيـر الحافـزة لحفظ مكونـات التنـوع البيولوجـي واالستعمـال المستـدام لها 
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/10)فها  واقتراحات لتطبيق الطرائق والوسائل الكفيلة بازالة الحوافز الضارة أو تخفي
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/34). 

االستعمال المستدام ، وارشادات التشغيلية واألدوات المرتبطة بها من أجل االستعمال  -1
 المستدام 

قدمت ممثلة األمانة مذآرة من األمين التنفيذي عن اعداد مبادئ عملية وارشادات تشغيلية وما یرتبط بها من  -105
 الصادر عن 5/24وأعادت الى الذاآرة أن األمين التنفيذي، عمال بالمقرر  (UNEP/CBD/SBSTTA/9/9)أدوات 

االجتماع الخامس الجتماع األطراف، آان قد نظم ورشا اقليمية عن االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، بدعم مالي 
 6/13 من المقرر 4 وذآرت أیضا أن الفقرة. من حكومة هولندا وبالتعاون مع حكومات موزمبيق وفيتنام واآوادور

الصادر عن االجتماع السادس لمؤتمر األطراف، طلب من األمين التنفيذي أن ینظم ورشة رابعة مفتوحة العضویة 
لتجميع نتائج الورش الثالث ووضع مجموعة من المبادئ العملية واالرشادات التشغيلية لالستعمال المستدام للتنوع 

مفتوحة العضویة عن االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي عقدت في أدیس وقالت أن الورشة الرابعة . البيولوجي
 . بمساندة مالية من حكومتي النرویج وهولندا2003أبابا، أثيوبيا في مایو 

تقریر الورشة الرابعة مفتوحة العضویة بشأن االستعمال المستدام للتنوع ) هولندا( Herbert Prinsقدم السيد  -106
 وقال أنها عملت على أساس النتائج التي توصلت اليها الورش الثالث .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/8) البيولوجي

وذآر أن التقریر الكامل آان نتيجة ). اآوادور(وساليناس ) فيتنام(، هانوي )موزنبيق(السابقة التي عقدت في مابوتو 
 .رابعةلجهد تعاوني وأن آل أقسامه لقيت موافقة جميع المشترآين في الورشة ال

بعد هذا التقدیم، تحدث ممثلو األرجنتين، استراليا، النمسا، البرازیل، بلغاریا، الجماعة األوروبية، فنلدا،  -107
 .المانيا، ایطاليا، مدغشقر، نيوزیلندا، النرویج، بيرو، السوید والمملكة المتحدة

لتعليقات التي قدمت أثناء االجتماع والتي بعد هذه الكلمات، قال الرئيس أن ورقة منقحة، تأخذ في الحسبان ا -108
 .قدمت آتابة، ستعرض على الفریق العامل في اجتماع قادم للنظر فيها
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، نظر الفریق العامل في النص المنقح، ووافق، بعد تبادل 2003 نوفمبر 13في جلسته الثامنة، بتاریخ  -109
لى الجلسة العامة آمشروع التوصية لآلراء، على احالة مشروع التوصية، بصورته المعدلة شفهيا، ا

UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.12. 

 خطوات من جانب الهيئة الفرعية 

 تناولت الهيئة الفرعية مشروع التوصية 2003 نوفمبر 14في الجلسة العامة الثالثة من االجتماع یوم  -110
UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.12الستعمال المستدام  ، شامال مشروع مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة ل

 .للتننوع البيولوجي 

رغب ممثال األرجنتين والنرویج أن یتسع الوقت للنظر بتعمق في الوثيقة ، واحتفظ بحقهم في العودة إلى  -111
 .مناقشة القضایا التي أثيرت والتعليقات التي أدلى بها وذلك في االجتماع القادم لمؤتمر األطراف 

 الوارد نصها المعتمد 9/7اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع التوصية بوصفه التوصية على أثر هذه التدخالت  -112
 .في المرفق األول بهذا التقریر 

ادارة شؤون التنوع البيولوجي للغابات واالستعمال المستدام الستمداد منتجات وخدمات  -2
 منه وتقاسم المنافع

واالستعمال المستدام ن ادارة التنوع البيولوجي للغابات قدمت ممثلة األمانة مذآرتي األمين التنفيذي بشأ -113
وبشأن مقترحات منع الخسائر الناشئة عن الحصاد غير المستدام ( الستمداد منتجات وخدمات منه وتقاسم المنافع 

ة واحتوت المذآر.  لمؤتمر األطراف6/22الذین تم اعدادهما وفقا للمقرر ( لموارد الغابات الخشبية وغير الخشبية 
األولى على معلومات وتوصيات على أساس مقترحات مقدمة من األطراف والمنظمات ذات الصلة عن االستعمال 
المستدام للغابات وادارتها من جانب المجتمعات األصلية والمحلية أیضا، وتخطيط ونمذجة األدوات، والمعایير 

ورصد االستعماالت غير المستدامة، واحتياجات والمؤشرات، والتقييم االقتصادي لسلع وخدمات التنوع البيولوجي، 
أما المذآرة الثانية، التي . المجتمعات األصلية والمحلية، والمعلومات المتعلقة بالنظر في احتياجات األجيال القادمة

احتوت على توصيات عن منع الخسائر الناتجة عن الحصاد غير المستدام للموارد الخشبية وغير الخشبية، فقد أعدت 
ى أساس عمل مجموعة االتصال بشأن الموارد غير الخشبية للغابات والتي ربما رغبت الهيئة الفرعية أن تتناول عل

 .بموجبها بحث دمج موارد الغابات غير الخشبية في جرد الغابات وادارتها

 .بعد هذا التقدیم، تحدث ممثلو النمسا، آندا، فنلدا، المانيا، الهند، ليبریا وبيرو -114

بعد هذه الكلمات، عقد الرئيس اجتماعا ألصدقاء الرئيس، مكونا من ممثلي آندا، المانيا، الهند، ليبریا وبيرو،  -115
 .للمساعدة في صياغة نص منقح مبسط لكي ینظر فيه الفریق العامل

دل ، نظر الفریق العامل في النص المنقح، ووافق، بعد تبا2003 نوفمبر 13في جلسته الثامنة، بتاریخ  -116
لآلراء، على احالة مشروع التوصية، بصورته المعجلة شفهيا، الى الجلسة العامة آمشروع التوصية 

UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.10. 

 خطوات من جانب الهيئة الفرعية 

 تناولت الهيئة الفرعية مشروع التوصية 2003 نوفمبر 14في الجلسة العامة الثانية یوم  -117
UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.10 ونص هذه التوصية آما أقرت واردًا في 9/8وافقت عليه بوصفه التوصية   و 

 .المرفق األول بالتقریر الحالي 
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 اقتراحات بتطبيق الطرائق والوسائل الزالة الحوافز الضارة أو تخفيفها: التدابير الحافزة -3
 ئق والوسائل الزالة الحوافزالطرافي تقدیمها لمذآرة األمين التنفيذي التي احتوت على اقترحات لتطبيق  -118

 الصادر عن 6/15، أعادت ممثلة األمانة الى الذاآرة المقرر (UNEP/CBD/SBSTTA/9/9/Add.3)الضارة أو تخفيفها 
وبموجب هذا المقرر، عقد . مؤتمر األطراف والذي طلب فيه من األمين التنفيذي أن یقوم باعداد مثل هذه االقترحات

وآان .  في مونتریال2003 یونيو 5-3التدابير الحافزة، بدعم مالي من حكومة هولندا من األمين التنفيذي ورشة عن 
تقریر الورشة بشأن التدابير الحافزة لحفظ مكونات التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام لها أمام الفریق العامل 

ات اقتراحات لتطبيق الطرائق وآانت الورشة قد أعدت مشروع. (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/10)آوثيقة اعالمية 
والوسائل الزالة الحوافز الضارة أو تخفيفها، والتي قدمت أیضا ارشادات عن تطبيق مبادئ وارشادات أدیس أبابا 

وقد احتوت مذآرة األمانة التنفيذیة على اقتراحات الورشة، وقدمت . بشأن االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي
 .حات هذه وعن الطرائق األخرى لتنفيذ برنامج العمل بشأن التدابير الحافزةتوصيات عن مشاریع االقترا

باعتباره رئيسا للورشة بشأن ) هولندا (Theo van Bellegemبعد هذا التقدیم من األمانة، دعا الرئيس السيد  -119
 .التدابير الحافزة، لتقدیم تقریر ذلك االجتماع

لورشة حضرها مجموعة متوازنة جغرافيا من الخبراء وخبراء من  أن اTheo van Bellegemذآر السيد  -120
وقد اعترف المشترآون في الورشة باآلثار الضارة آعوائق أمام تنفيذ مبادئ االتفاقية . منظمات حكومية دولية مختلفة

ق حفظها فالحوافز الضارة تزید من الضغط على التنوع البيولوجي وتقوض التدابير الرامية الى تحقي. ومقرراتها
وقد تضمنت النقاط الرئيسية التي أثيرت خالل مناقشات الورشة الحاجة الى التمييز بين االعانات . واستعمالها المستدام

ومن المهم . الضارة والحوافز الضارة، التي تتضمن سياسات وممارسات أخرى تؤدي الى تدهور التنوع البيولوجي
غير أنه ساد اعتبارف بأن الحوافز الضارة . لى التعامل مع الحوافز القائمةمنع ادخال هذه الحوافز الضارة باالضافة ا

ولذلك فمن األفضل البدء بتغيير . قد أدخلت لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادیة وأن هذه یجب أن تحترم قدر االمكان
وان تقليل األثر السلبي . ها تماماهذه الحوافز من أجل حمایة التنوع البيولوجي ولتحقيق أهدافها المرجوة بدال من ازالت

للحوافز الضارة هو أمر معقد ألنه یمكن أن ینطوي على مصالح اجتماعية متعارضة ومصالح اقتصادیة وآذلك 
وبناء عليه، من الضروري تعزیز تبادل المعلومات والخبرة لوضع األدوات لمعالجة الحوافز . التنوع البيولوجي

 .الضارة

 .تحدث ممثلو األرجنتين، الجماعة األوروبية، ماليزیا، المكسيك، النرویج والمملكة المتحدةبعد هذا العرض،  -121

 .وتحدث أیضا ممثل المدافعين عن الحياة اآلبدة -122

 .بعد هذه الكلمات، تعهد الرئيس باعداد نص منقح للتوصيات بالتعاون مع األمانة -123

، نظر الفریق العامل في النص المنقح، ووافق، بعد تبادل 2003 نوفمبر 13في جلسته الثامنة، بتاریخ  -124
لآلراء، على احالة مشروع التوصية، بصورته المعدلة شفهيا، الى الجلسة العامة آمشروع التوصية 

UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.11. 

 خطوات من جانب الهيئة الفرعية 

 تناولت الهيئة الفرعية مشروع التوصية 2003 نوفمبر 14في الجلسة العامة الثانية من االجتماع یوم  -125
UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.11. 

ذآر ممثل األرجنتين تقدیره لجهود رئيس الفریق العامل األول لموقفه الشخصي فيما یتعلق باستيعاب جميع  -126
لهيئة غير أنه أعرب عن رغبته في إبالغ ا. التعليقات التي قدمها أعضاء الفریق العامل بشأن مشروع التوصية 

وباإلضافة إلى ذلك ، حيث أحد . الفرعية أن تعليقات وفده المقدمة آتابة ، لم یتم أدراجها في مشروع التوصية 
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عضوي الوفد المكون من عضوین مشغول في الفریق العامل الثاني ، بينما العضو اآلخر مشغول في فریق الصياغة 
صية وإقرار الفریق العامل لها ، فإن وفد األرجنتين لم یستطع التابع للفریق العامل األول ، عند تعدیل مشروع التو

فرغب ممثل . تقدیم التعليقات ذات الصلة لكفالة إدراج تعليقاته قبل إحالة مشروع التوصية إلى الجلسة العامة 
ابع لمؤتمر األرجنتين أن تقوم الهيئة الفرعية بوضع التوصية آلها بين أقواس معقوفة قبل إحالتها إلى االجتماع الس

 .األطراف 

 نظرت الهيئة الفرعية في تعدیالت على مشروع 2003 نوفمبر 14في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع یوم  -127
التوصية ، مقدمة من مجموعة من أصدقاء الرئيس مكونة من أستراليا واالتحاد األوروبي وهولندا ونيوزیلندا والسوید 

وبعد ذلك اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع التوصية آما عدل . اها ممثل األرجنتين ، تهدف معالجة الشواغل التي أبد
 .الوارد نصها المعتمد في المرفق األول بهذا التقریر  .9/9شفویا بوصفه التوصية 

     الرصد والمؤشرات3-5البند 
ولدى النظر . 2003 نوفمبر 11ي  بالبحث في الجلسة الثالثة المنعقدة ف3-5تناول الفریق العامل الثاني البند  -128

في هذا البند، آان أمام الفریق العامل مذآرة من األمين التنفيذي بشأن تصميم برامج رصد ومؤشرات الستخدامها 
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)على المستوى الوطني 

لى أساس تقریر اجتماع وآان أمام الفریق العامل أیضا، آوثائق اعالمية، مذآرة من األمين التنفيذي تقوم ع -129
الخبراء المعني بمؤشرات التنوع البيولوجي، بما في ذلك مؤشرات التقييم السریع لألنظمة االیكولوجية للمياه الداخلية 

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/7)  وتقریر الورشة الرابعة مفتوحة العضویة بشأن االستعمال المستدام للتنوع
ومذآرة من األمين التنفيذي عن النظر في نتائج االجتماع بشأن  (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/8)البيولوجي 

وتقریر عن مدى المتقدم المحرز من  (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/9) التحدي العالمي للتنوع البيولوجي -2010"
لعامة  والمعهد الوطني للصحة ا(UNEP-WCMC)المرآز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

وطرائق التقييم السریع للتنوع البيولوجي البحري  (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/19)  (RIVM)والبيئة في هولندا
 2010 ومؤشرات التنوع البيولوجي المقترحة المتصلة بهدف (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/25)والساحلي 

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/26). 
 الذي اعتمده مؤتمر األطراف في 6/71 األمانة الى الذاآرة أن المقرر في تقدیمه لهذا البند، أعاد ممثل -130

اجتماعه السادس طلب من األمين التنفيذي أن یرفع تقریرا الى الهيئة الفرعية عن اعداد واستعمال المؤشرات في 
ن عن موضوع جميع المجاالت المواضيعية والمسائل المشترآة بين عدة قطاعات، وتحدیث تحليل الردود على استبيا

المؤشرات، وعقد اجتماع لفریق خبراء بغية تطویر المالحق الثالثة لمذآرة األمين التنفيذي عن العمل المتواصل بشأن 
، بدعم مالي 2003 فبرایر 12 الى 10وبناء عليه، عقد األمين التنفيذي اجتماعا للخبراء في مونتریال من . المؤشرات

تثميم برامج : صت المذآرة التي أعدها األمين التنفيذي عن الرصد والمؤشراتوقد لخ. من حكومة المملكة المتحدة
لخصت التقدم المحرز في اعداد واستعمال ) UNEP/CBD/SBSTTA/9/10(رصد ومؤشرات على الصعيد الوطني 

لمستعملة  ردا وردت من األطراف، تحليال للمؤشرات الحالية ا52المؤشرات في اطار االتفاقية، وقدمت، استنادا الى 
وتضمنت المذآرة أیضا المالحق الثالثة التي طلبها مؤتمر األطراف عن المبادئ واألسئلة . على الصعيد الوطني

 .القياسية وقائمة بالمؤشرات، والتي قامت على أساس العمل الذي قام به فریق الخبراء

 الرئيس المتشارك في رئاسة اجتماع )انتيغوا وبربودا (Dian Black Layneبدعوة من الرئيس، تولت اآلنسة  -131
فریق الخبراء بشأن مؤشرات التنوع البيولوجي بما في ذلك مؤشرات للتقييم السریع لألنظمة االیكولوجية للمياه 

، قائلة أن الفریق حاول وضع اطار )UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/7(الداخلية، تولت تقدیم تقریر فریق الخبراء 
وأضافت أن قائمة المؤشرات یجب اعتبارها قائمة تمثيلية . لخطوات التي یجب اتخاذهامرن یشتمل على سلسلة من ا

 .وليست قائمة شاملة، وأن الخبرة في استعمال المؤشرات یمكن تبادلها من خالل آلية بيت المقاصة

 التشيكية، بعد هذا التقييم، تحدث ممثلو أستراليا، النمسا، البرازیل، بورآينا فاصو، آندا، الجمهوریة -132
 .اآوادور، فنلندا، المانيا، اليابان، آينيا، هولندا، نيوزیلندا، النرویج، البرتغال، والمملكة المتحدة

 .وتحدث أیضا ممثل منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة -133

 .تولى الرئيس اعداد نص منقح للتوصيات، في تعاون مع األمانة  -134
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 في مشروع توصية بشأن الرصد والمؤشرات 2003 نوفمبر 12لعامل في جلسته الرابعة یوم نظر الفریق ا -135
وبعد تبادل لآلراء وافق الفریق العامل . تصميم برامج رصد ومؤشرات على الصعيد الوطني، مقدمة من الرئيس: 

ة على احالة التوصية، على نحو ما تم تعدیلها شفویا، الى الجلسة العامة بوصفها التوصي
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.5) . 

 أنه تم التوصل الى اتفاق على نص ظل 2003 نوفمبر 13تم ابالغ الفریق العامل في جلسته السادسة یوم  -136
ضمن أقواس معقوفة في مشروع التوصية ووافق الفریق على احالة مشروع التوصية المنقح الى الجلسة العامة 

 (UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.5/Rev.1)بوصفه مشروع التوصية 

 خطوات من جانب الهيئة الفرعية 

 تناولت الهيئة الفرعية مشروع التوصية 2003 نوفمبر 14في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع یوم  -137
UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.5/Rev.1 

 الوارد 9/10بعد تبادل لآلراء ، اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع التوصية آما عدل شفویا بوصفه التوصية  -138
 .نصه المعتمد في المرفق األول بهذا التقریر 

 التنوع البيولوجي وتغير المناخ 4-5 البند 

ولدى النظر . 2003 نوفمبر 10 بالبجث في الجلسة األولى المنعقدة في 4-5تناول الفریق العامل الثاني البند  -139
ذي عن استعراض الروابط بين التنوع البيولوجي وتغير في البند، آان أمام الفریق العامل مذآرة من األمين التنفي

المناخ ومشورة بشأن ادماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة االطاریة بشأن تغير المناخ 
، وآان أمامه أیضا، آوثيقة اعالمية، مذآرة عن تقریر (UNEP/CBD/SBSTTA/9/11)وبروتوآول آيوتو التابع لها 

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/12)فریق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ 

وأعاد الى الذاآرة أن مؤتمر . (UNEP/CBD/SBSTTA/9/11)قدم ممثل األمانة مذآرة األمين التنفيذي  -140
، أشار الى الروابط بين تغير 2000ام األطراف في االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، في اجتماعه الخامس في ع

المناخ وحفظ التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام له في عدد من المجاالت المواضيعية والمتداخلة، وحث على 
وقال أن مؤتمر .  في هذه المجاالت(UNFCCC)التعاون المعزز مع اتفاقية األمم المتحدة االطاریة بشأن تغير المناخ 

د دعا الى القيام بهذا العمل بالتعاون مع الهيئات المناسبة التابعة لالتفاقية االطاریة والفریق الحكومي األطراف آان ق
.  مع األخذ بعين االعتبار أن أهداف االتفاقيتين تدعم آل منها األخرى الى حد آبير(IPCC)الدولي المعني بتغير المناخ 

ف آانت الهيئة الفرعية قد قررت انشاء فریق الخبراء التقنيين وذآر أنه استجابة لهذه الطلبات من مؤتمر االطرا
 .المخصص للقيام بتقييم أوسع للروابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ

، الرئيس المشارك لفریق الخبراء التقنيين المخصص، التقریر عن التنوع Robert Watsonقدم السيد  -141
وشرح أن التقریر ینقسم الى . ، وعرض نتائجه الرئيسية(UNEP/CBD/SBSTTA/INF/12)البيولوجي وتغير المناخ 

التنوع البيولوجي والروابط مع تغير المناخ، والتأثيرات الفعلية والمتوقعة على تغير المناخ والتنوع : خمسة أجزاء
 من 11افة الى البيولوجي، والروابط مع الهجرة والتأقلم مع تغير المناخ، ومناهج التخطيط وصنع القرار باالض

وقال أیضا أن هناك مجموعة متاحة من األدوات والعمليات لتقييم التأثيرات االقتصادیة . دراسات الحالة المختارة
وتشتمل هذه على تقييمات للوقع، . والبيئية واالجتماعية لمختلف األنشطة الرامية للتخفيف من تغير المناخ والتأقلم معه

 .وأطر تحليلية التخاذ القرار، وأساليب للتقييم ومعایير ومؤشراتوتقييمات بيئية استراتيجية، 

عقب التقدیم، تحدث ممثلو االرجنتين، استراليا، بلجيكا، البرازیل، بورآينا فاصو، آندا، اآوادور، الجماعة  -142
 اليابان، آينيا، ماليزیا، بيساو، هایتي، جمهوریة ایران االسالمية، ایرلندا، ایطاليا،-األوروبية، فنلندا، ألمانيا، غينيا

المكسيك، هولندا، نيوزیلندا، النرویج، بيرو، جمهوریة آوریا، سلوفاآيا، سویسرا، ترآيا، الوالیات المتحدة األمریكية، 
 .وأورغواي

والبنك الدولي . (UNFCCC)تحدث أیضا ممثلو الفاو واتفاقية األمم المتحدة االطاریة بشأن تغير المناخ  -143
 يئة العالميةومرفق الب
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 .تحدث أیضا ممثلو المدافعين عن الحياة اآلبدة، وأصدقاء األرض، والمرآز ومرفق البيئة العالمية -144

، عقد الرئيس مجموعة اتصال مفتوحة العضویة 2003 نوفمبر 11في الجلسة الثالثة المنعقدة في  -145
 . نص منقح وللمساعدة في اعداد(UNEP/CBD/SBSTTA/9/11)الستعراض الوثيقة 

 في النص المنقح بشأن التنوع البيولوجي 2003 نوفمبر 12نظر الفریق العامل في جلسته الخامسة یوم  -146
وبعد تبادل اآلراء وافق الفریق العامل على احالة مشروع التوصية، . وتغير المناخ الذي أعده فریق أصدقاء الرئاسة
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.4) بوصفه مشروع التوصية على نحو ما تم تعدیله شفویا الى الجلسة العامة

 أنه تم التوصل الى اتفاق بشأن النص الذي 2003 نوفمبر 13تم ابالغ الفریق العامل في جلسته السادسة یوم  -147
ظل ضمن أقواس معقوفة على احالة مشروع التوصية المعدل الى الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصية   

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/9/L.4/Rev.1).. 

 خطوات من جانب الهيئة الفرعية 

 تناولت الهيئة الفرعية مشروع التوصية 2003 نوفمبر 14في الجلسة العامة الثالثة من االجتماع یوم  -148
UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.4/Rev.1. 

 الوارد 9/11توصية بعد تبادل لآلراء ، اعتمدت اللجنة الفرعية مشروع التوصية آما عدل شفویا بوصفه ال -149
 .نصها آما اعتمد في المرفق األول بهذا التقریر 
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 األنظمة االیكولوجية للجبال 5-5البند 

ولدى النظر . 2003 نوفمبر 10 بالبحث في الجلسة األولى المنعقدة في 5-5تناول الفریق العامل األول البند  -150
مين التنفيذي عن برنامج العمل المقترح بشأن التنوع البيولوجي في هذا البند، آان أمام الفریق العامل مذآرة من األ

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/12)للجبال 

وآان أمام الفریق أیضا تقریر فریق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي للجبال  -151
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/11). 

الذاآرة أن الهيئة الفرعية آانت قد اعتمدت، في اجتماعها الثامن، لدى تقدیمه لهذا البند، أعاد الرئيس الى  -152
هيكل برنامج العمل المقترح بشأن التنوع البيولوجي للجبال، شامال عناصره وغایاته، وانشئت فریق خبراء مخصص 

ائج مشاورات معني بالتنوع البيولوجي للجبال الستعراض التدابير المقترحة في برنامج العمل المقترح، واستعراض نت
األمين التنفيذي مع األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة والنظر في ادراجها، وتبّين الفجوات في التدابير 

واقترح الرئيس بناء على ذلك أن یرآز االجتماع الراهن . المقترحة، وتضمين تدابير جدیدة عندما یكون ذلك مناسبا
 .لعناصر والغایات التي اعتمدت بالفعلعلى األنشطة والتوصيات وأال یعود الى ا

، تشاور )VIII/1  Aالتوصية (ذآر ممثل األمانة أنه استجابة لطلب من الهيئة الفرعية في اجتماعها الثامن  -153
األمين التنفيذي مع األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة بشأن برنامج العمل المقترح وعقد اجتماعا لفریق 

ن المخصص، وأن األمين التنفيذي أعد برنامج العمل المقترح مع األخذ في الحسبان التعليقات التي الخبراء التقنيي
قدمت في االجتماع الثامن للهيئة الفرعية والتعليقات التي وردت بعد ذلك، باالضافة الى عمل فریق الخبراء التقنيين 

 .المخصص

ر اجتماع فریق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع بدعوة من الرئيس، قدم ممثل ایطاليا بایجاز تقری -154
ومع األخذ في الحسبان المناقشة التي جرت في االجتماع الثامن للهيئة الفرعية والمقترحات . البيولوجي للجبال

االضافية التي وردت من األطراف والحكومات ومنظمات أخرى، قام الفریق باعداد تدابير للعمل بصدد جميع 
ولم یسهم برنامج العمل المقترح فحسب في حفظ التنوع البيولوجي للجبال واالستعمال المستدام له، . ر والغایاتالعناص

بل أخذ في الحسبان أیضا هدف التخفيف من حدة الفقر في األنظمة االیكولوجية للجبال وفي األراضي الواطئة التي 
 .التعتمد على سلع وخدمات خاصة باألنظمة االیكولوجية للجب

بعد هذا التقدیم، تحدث ممثلو االرجنتين، استراليا، النمسا، البرازیل، بلغاریا، آمبودیا، الكاميرون، آندا،  -155
آولومبيا، اآوادور، الجماعة األوروبية، فنلندا، فرنسا، المانيا، اليونان، هایتي، الهند، ایطاليا، اليابان، األردن، آينيا، 

یا، المكسيك، هولندا، نيوزیلندا، النرویج، بيرو، بولندا، سلوفينيا، أسبانيا، السوید، لبنان، ليبریا، مالوي، ماليز
سویسرا، الجمهوریة العربية السوریة، تونس، ترآيا، أوآرانيا، المملكة المتحدة، جمهوریة تنزانيا المتحدة والوالیات 

 .المتحدة األمریكية

ومنظمة األغذیة والزراعة التابعة ) اليونسكو(ية والعلم والثقافة تحدث أیضا ممثلو منظمة األمم المتحدة للترب -156
 .لألمم المتحدة وأمانة تقييم األلفية لألنظمة االیكولوجية

 .تعهد الرئيس باعداد نص منقح للتوصيات بالتعاون من األمانةبعد هذه الكلمات،  -157

. عامل في النص المنقح المقدم من الرئيس، نظر الفریق ال2003 نوفمبر 13في جلسته السادسة، بتاریخ  -158
، ، على احالة مشروع التوصية2003 نوفمبر 13وبعد تبادل لآلراء، وافق الفریق العامل، في جلسته السابعة، بتاریخ 

 .UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.9بصورته المعدلة شفهيا، الى الجلسة العامة آمشروع التوصية 

 خطوات من جانب الهيئة الفرعية 

 تناولت الهيئة الفرعية مشروع التوصية 2003 نوفمبر 14في الجلسة العامة الثانية من االجتماع یوم  -159
UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.9 

 الوارد نصها 9/12بعد تبادل لآلراء أقرت الهيئة الفرعية مشروع التوصية آما عدل شفویا بوصفه التوصية  -160
 .آما اعتمد في المرفق األول بهذا التقریر 
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 التحضير لالجتماعين العاشر والحادى عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  -6البند 
 والتكنولوجية 

  مشروع جدولي األعمال المؤقتين 6-1

 تولى ممثل األمانة تقدیم مشروع جدولي األعمال 2003 نوفمبر 14في الجلسة العامة الثانية یوم  -161
وذآر أن الجدولين قد أعدا ) . UNEP/CBD/SBSTTA/9/13(شر للهيئة الفرعية لالجتماعين العاشر والحادي ع

 الصادرة عن 3في تشاور مع المكتب وإعماًال لمقررات االجتماع السادس لمؤتمر األطراف ، مع مراعاة التوصية 
وسيتم تنقيح . 2010اجتماع ما بين الدورات المعني ببرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 

 .الجدولين في ضوء المقررات التي سيتخذها االجتماع السابع لمؤتمر األطراف 

 خطوات من جانب الهيئة الفرعية 

وافقت الهيئة الفرعية على مشروع جدولي األعمال المؤقتين لالجتماعين العاشر والحادي عشر للهيئة  -162
 .ا التقریر الفرعية ، وهما مرفقان بوصفهما المرفق الثاني بهذ

 التواریخ واألماآن  6-2

قال ممثل األمانة أنه تطبيقا للنظام الداخلي ، وما لم یقرر مؤتمر األطراف غير ذلك أو لم توضع ترتيبات  -163
مناسبة من جانب األمانة في تشاور مع األطراف ، فإن االجتماعين العاشر والحادي عشر للهيئة الفرعية سوف یعقدان 

  .2005 و 2004 في تاریخين محتملين هما في مونتریال ،

 خطوات من جانب الهيئة الفرعية 

قررت الهيئة الفرعية أنه ما لم یقرر مؤتمر األطراف غير ذلك أو ما لم یتم وضع ترتيبات مناسبة من  -164
 مونتریال ومن األمانة في تشاور مع األطراف فإن االجتماعين العاشر والحادي عشر للهيئة الفرعية سوف یعاقدان في

  .2005 و2004المحتمل أن یكون ذلك في 

    شؤون أخرى-7البند 

 ادماج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في برامج عمل االتفاقية،مع مراعاة 7-1
 واالستراتيجية العالمية لحفظ النبات واألهداف. 2010هدف التنوع البيولوجي لعام 

  المستدامةذات الصلة للقمة العالمية للتنمية
 

ولدى النظر . 2003 نوفمبر 11 بالبحث في الجلسة الثالثة المنعقدة في 1-7تناول الفریق العامل الثاني البند  -165
في البند، آان أمام الفریق العامل مذآرة من األمين التنفيذي عن ادماج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في 

واالستراتيجية العالمية لحفظ البنات واألهداف . 2010 هدف التنوع البيولوجي لعام برامج عمل االتفاقية، مع مراعاة
، واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج (UNEP/CBD/SBSTTA/9/14)ذات الصلة للقمة العالمية للتنمية المستدامة 

اه الداخلية فعلية ومواعيد قصوى مضروبة لتنفيذ برنامج العمل المنقح بشأن التنوع البيولوجي للمي
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/14/Add.1)،االستراتيجية العالمية لحفظ النبات   وتنفيذ
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/14/Add.2) وأهداف موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لتنفيذ برنامج العمل الموضوع بشأن ،

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/14/Add.3 and Corr.1)التنوع البيولوجي 

 بشأن 2010"جتماع آوثائق اعالمية، مذآرة من األمين التنفيذي عن النظر في نتائج االجتماع وآان أمام اال -166
، وتقریر فریق الخبراء بشأن االستراتيجية (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/9)" التحدي العالمي للتنوع البيولوجي

ذي عن استعمال العمليات الحالية ، ومذآرة من األمين التنفي(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/24)العالمية لحفظ النبات 
؛ ومشروع قائمة .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/27) 2010للنبات آلبنات بناء في ارسال التقاریر عن هدف 
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مفصلة بأهداف موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية ومواعيد قصوى لبرنامج العمل المنقح المقترح بشأن التنوع البيولوجي 
 11ورقة مناقشة عن تنفيذ الهدف ) UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/29(داخلية لألنظمة اإلیكولوجية للمياه ال

 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/41(من االستراتيجية العالمية لحفظ النبــات وردت مــــن اللجنــــــــــة 

  الصادر عن االجتماع السادس لمؤتمر6/26لبند، استرعى ممثل األمانة الى المقرر هذا افي تقدیمه ل -167
 قد اعتمد 6/9وآان المقرر . األطراف والذي أقر الخطة االستراتيجية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 هدفا عالميا موجها نحو تحقيق نتائج فعلية للنظر فيها خالل 16االستراتيجية العالمية لحفظ النبات، التي احتوت على 
شترآة بين عدة قطاعات في اطار االتفاقية، بغية تسهيل تنفيذها المراجعات الدوریة لبرامج العمل المواضيعية والم

وباالضافة الى ذلك، فان االجتماع بين الدورات بشأن برنامج العمل متعدد السنوات، الذي . وتقييم مدى التقدم المحرز
ة ووضع عددا من ، آان قد حلل نتائج القمة العالمية بشأن التنمية المستدام2003 مارس 20-17عقد في مونتریال من 

 وآذلك أطر العمل الخاصة 2010التوصيات بخصوص انشاء أهداف وأطر زمنية محددة عن التقدم نحو تحقيق هدف 
 (UNEP/CBD/SBSTTA/9/14)واستجابة للمقررات المذآورة أعاله، أعد األمين التنفيذي مذآرة . بارسال التقاریر

واقترحت الوثيقة . تساق الدماج األهداف في برنامج عمل االتفاقيةلمساعدة الهيئة الفرعية على اعداد نهج یتسم باال
، باالضافة الى نهج یتسم باالتساق 2010اطارا لصياغة غایات وأهداف عالمية لتسهيل تقييم التقدم المحرز نحو هدف 
ق والوسائل التي آما نظرت في الطرائ. الدماج األهداف في مختلف برامج االتفاقية، واستكملت الوثيقة بثالث ضمائم

 .یمكن بها التشجيع على تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات

بدعوة من الرئيس، قدم ممثال تقييم األلفية لألنظمة االیكولوجية واالتحاد العالمي للحفظ عرضين للفریق  -168
 .العامل

ة أن التقييم أخذ في الحسبان آال من مدیر تقييم األلفية لألنظمة االیكولوجي Walter Reidفقد شرح السيد  -169
وقال أن العملية تقترب من نهایتها وسوف تتاح . التغيرات التاریخية والتصورات المحتملة للتغيرات المستقبلية

، وستكون مشاریع الوثائق للدورة الثانية معدة بحلول یونيو 2004مشاریع الوثائق لجولة المراجعة األولى في ینایر 
وباالضافة الى ذلك، سينشر . 2005دم التقاریر النهائية الى مجلس تقييم األلفية العتمادها في فبرایر ، وسوف تق2004

وذآر أن التقييم یمكن أن یساعد االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالعالقة . 2004 صفحة في عام 50ملخص من 
 . وغيره من األهداف2010الى المؤشرات والرصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هدف 

 رئيس لجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد العالمي للحفظ، برنامج القائمة الحمراء David Brackettثم قدم السيد  -170
 سنة ونمت نموا آبيرا 40وقال أن آتب البيانات الحمراء الصادرة عن االتحاد آانت قائمة ألآثر من . التابع لالتحاد

وآانت الفئات التي جّمعت فيها األنواع مستندة الى عدد من المعایير التي یمكن أن تطبق . عقيدمن حيث الحجم والت
وقال أن الكثير من البلدان تقوم . بشكل مستقل، وترجمت الى عدة لغات لتسهيل القيام باعداد القوائم الحمراء الوطنية

وأضاف أن المعایير . خدام ارشاداته لهذا الغرضبالفعل باعداد قوائمها الخاصة بها وأن االتحاد یشجعها على است
 .والقوائم الحمراء ليست ساآنة بل تخضع للتنقيح باستمرار

بعد هذا التقدیم، تحدث ممثلو األرجنتين، استراليا، الباهاماز، البرازیل، آندا، المانيا، هایتي، آينيا،  -171
 .المكسيك، الفلبين، االتحاد الروسي والمملكة المتحدة

 .بالنيابة عن اتفاقية األنواع المهاجرة(أدلى أیضا ببيان ممثل المرآز العالمي لرصد الحفظ التابع لليونيب  -172

 .على أثر مناقشة التزم الرئيس باعداد نص منقح للتوصيات في تعاون مع األمانة -173

ي أعده الرئيس ووافق على  النص المنقح الذ2003 نوفمبر 13ناقش الفریق العامل في جلسته السادسة یوم  -174
احالة مشروع التوصية، على نحو ما تم تعدیله شفویا، الى الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصية 

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.8).  

 خطوات من جانب الهيئة الفرعية

 تناولت الهيئة الفرعية التوصية 2003 نوفمبر 14في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع یوم  -175
UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.8 الوارد نصها آما اعتمد في المرفق األول 9/13 واعتمدتها بوصفها التوصية 

 .بهذا التقریر 

 تنفيذ برنامج العمل المنقح بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
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ن األهداف  تولى ممثل األمانة تقدیم مذآرة األمين التنفيذي ع2003 نوفبمر 12 الجلسة الرابعة یوم في -176
الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية وااللتزام بمواعيد قصوى في تنفيذ برنامج العمل المنقح بشأن التنوع البيولوجي للمياه 

ذاآرا أن الهيئة الفرعية في اجتماعها الثامن آانت قد أقرت برنامج .  (UNEP/CBD/SBSTTA/14/Add.1)الداخلية 
لصادرة عن الهيئة الفرعية وطلبت من األمين التنفيذي اعداد جدول زمني على  ا8/2العمل المنقح المرفق بالتوصية 

األجل القصير والمتوسط والطویل لألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية وااللتزام بمواعيد قصوى لتنفيذ برنامج 
تي تأخذ في الحسبان هدف واستجابة لذلك الطلب أعد األمين التنفيذي المذآرة المطروحة على االجتماع، ال.  العمل

 واالستراتيجية العالمية لحفظ النبات واألهداف ذات الصلة الواردة في خطة تنفيذ القمة 2010التنوع البيولوجي للعام 
 .العالمية المعنية بالتنمية المستدامة وغایات األلفية للتنمية

 واليابان والمكسيك وهولندا والنرویج والفليبين بعد هذا التقدیم أدلى ببيانات ممثلوا آل من البرازیل وألمانيا -177
 .والسوید والمملكة المتحدة) بالنيابة عن مجموعة آسيا والهادئ(

 .أدلى أیضا ببيان ممثل عن مكتب اتفاقية رامسار -178

 .WWFأدلى أیضا ببيان ممثل عن برنامج الماء العذب لل  -179

 خطوات من جانب الهيئة الفرعية
 تناولت الهيئة الفرعية مشروع التوصية 2003 نوفمبر 14العامة الثالثة یوم في الجلسة  -180

UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.8  واألقسام التي تتعلق بالذات بالتنوع  .9/13ووافقت عليه بوصفه التوصية
 . من تلك التوصية 5 و 4البيولوجي لألنظمة اإلیكولوجي للمياه الداخلية وادرة في الفقرتين 

 

 

 ستراتيجية العالمية لحفظ النباتتنفيذ اال

 تقدیم مذآرة األمين التنفيذي عن تنفيذ 2003 نوفمبر 12تولى ممثل األمانة بالجلسة الرابعة یوم  -181
فقال أن مؤتمر األ طراف قرر أن ینظر .  (UNEP/CBD/SBSTTA/9/14/Add.2)االستراتيجية العالمية لحفظ النبات 

وقد . رائد الدماج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في برامج عمل االتفاقيةفي االستراتيجية العالمية آنهج 
 الصادر عن االجتماع السادس لمؤتمر األطراف قد طلب من الهيئة الفرعية أن تنظر في طرائق 6/9طلب المقرر 

تنفيذ االستراتيجية العالمية ووسائل تدخل ضمن برامج العمل المواضيعية والشاملة لعدة قطاعات في االتفاقية لتعزیز 
وتبعا لذلك عقد األمين التنفيذي اجتماعا لفریق اتصال غير رسمي معني باالستراتيجية العالمية، . للرصد وتقييم التقدم

فقد وافق الفریق .  الستداء ارشاد عن تنفيذ ورصد االستراتيجية2002 اآتوبر 12 و11في قرطاجنة بكولومبيا، یومي 
 5وعقد في دنغل، ببندر آيري بایرلندا، من .  برنامج بدأ فعال یتعلق بالتشاور مع أصحاب المصلحةعلى الحاجة الى

، اجتماع لفریق من الخبراء الستعراض التقدم المحرز في مشاورة أصحاب المصلحة وللنظر في 2003 أآتوبر 7الى 
قریر الكامل عن هذا االجتماع آوثيقة تحمل وجرى توزیع الت. الخطوات الالزمة لمزید من تطویر وتنفيذ االستراتيجية

 من 11وقد وردت في اآلونة األخيرة ورقة مناقشة حول تنفيذ الهدف  ، (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/24)الرمز 
أهداف االستراتيجية العالمية، من لجنة النباتات التابعة التفاقية االتجار الدولي في األنواع المعرضة لالنقراض وتم 

 . (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/41)توزیعها 

بعد تقدیم هذا الموضوع أدلى ببيانات ممثلو البرازیل وآندا وآولومبيا وهایتي وایرلندا وماليزیا والمكسيك  -182
 .والمملكة المتحدة

 .أدلى أیضا ببيان ممثل المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي -183

  .Botanic Gardens Conservation Internationalأدلى أیضا ببيان ممثل  -184

 .عقب القاء هذه البيانات التزم الرئيس باعداد نص منقح للتوصيات، في تعاون مع األمانة  -185

 النص المنقح الذي أعده الرئيس ووافق على 2003 نوفمبر 13ناقش الفریق العامل في جلسته السادسة یوم  -186
  .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.7)  الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصيةاحالته، على ما تم تعدیله شفویا، الى 
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 خطوات من جانب الهيئة الفرعية

 تناولت الهيئة الفرعية التوصية 2003 نوفمبر 14في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع یوم  -187
UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.7 المرفق األول  ، الوارد نصها آما اعتمد في9/14 واعتمدتها بوصفها التوصية 

 .بهذا التقریر 

 .أهداف موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لتنفيذ برنامج العمل التفصيلي بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 تقدیم مذآرة األمين التنفيذي عن األهداف 2003 نوفمبر 12تولى ممثل األمانة في الجلسة الرابعة یوم  -188
لية في تنفيذ برنامج العمل التفصيلي بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي الموجهة نحو تحقيق نتائج فع

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/14/Add.3 and Cor.1)  ألف الصادرة عن الهيئة 8/3التي تسترعي االنتباه الى التوصية 
أخذ في الحسبان هدف التنوع والغایات المبينة في المرفق بالوثيقة تمثل النتيجة المنشودة من برنامج العمل وت. الفرعية

، واالستراتيجية العالمية لحفظ النبات، واألهداف ذات الصلة التي حددتها القمة العالمية المعنية 2010البيولوجي لعام 
والمقصود من قائمة المؤشرات . بالتنمية المستدامة، ونتائج المؤتمر العالمي للمراتع وغير ذلك من المحافل االعالمية

رد قائمة داللية وأضافت ممثلة األمانة  أن الوثيقة قد خضعت فعال لجولة واحدة من استعراض النظراء أن تكون مج
 .لها

بعد هذا التقدیم أدلى ببيانات ممثلو آل من االرجنتين، البرازیل، آوبا، فنلندا، ألمانيا، آينيا، أندونيسيا،  -189
 .النرویج، الفلبين، سویسرا، المملكة المتحدة

 .لى ببيانات أیضا ممثال الفاو ومكتب اتفاقية رامسارأد -190

 .أدلى ببيان أیضا ممثل هيئة السالم األخضر -191

 تناولت الهيئة الفرعية مشروع التوصية 2003 نوفمبر 14في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع یوم  -192
UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.8 تي تتعلق بالذات بالتنوع واألقسام ال . 9/13 ووافقت عليه بوصفه التوصية

 . من تلك التوصية 5 و 4البيولوجي لألنظمة اإلیكولوجية للتنوع البيولوجي والساحلي واردة في الفقرتين 

 األنواع الغریبة الغازیة 2-7البند 
ذا ولدى النظر في ه. 2003 نوفمبر 12 بالبحث في الجلسة المنعقدة في 2-7تناول الفریق العامل األول البند  -193

البند، آان أمام الفریق العامل مذآرة من األمين التنفيذي عن تبين ما یوجد من فجوات وتضاربات محددة في االطار 
وآان أمامه أیضا، آوثائق اعالمية، مذآرة من األمين التنفيذي عن . (UNEP/CBD/SBSTTA/9/15)التنظيمي الدولي 
التجریبية لألثر  ن األمين التنفيذي عن التقييمات ومذآرة م(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/32)نفس الموضوع 

االقتصادي لألنواع الغریبة الغازیة على األنظمة االیكولوجية -االیكولوجي واالجتماعي
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/33)للجزر

ت محددة تبين فجوات وتضاربافي تقدیمها لهذا البند، أشارت ممثلة األمانة الى مذآرتي األمين التنفيذي عن  -194
و (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/15) في اإلطار التنظيمي الدولي بصدد األنواع الغریبة الغازیة 

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/32) . وقالت أن المذآرتين أعدتا من منظور فني لتهدیدات األنواع الغریبة الغازیة
واسترعت أیضا انتباه االجتماع الى .  الغریبةعلى التنوع البيولوجي بما في ذلك بحث مختلف الوسائل النتقال األنواع

االقتصادي لألنواع -التجریبية لألثر االیكولوجي واالجتماعي المذآرة المقدمة من األمين التنفيذي عن التقييمات
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/33)الغریبة الغازیة على األنظمة االیكولوجية للجزر

رجنتين، أستراليا، البرازیل، آندا، المجموعة األوروبية، الهند، ليبریا، بعد هذا التقدیم، تحدث ممثلو األ -195
، الفلبين، جزر السيشيل، جنوب أفریقيا، )بالنيابة عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ(ماليزیا، نيوزیلندا، النرویج، باالو 

 .المملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكية

لندا أن یسجال الى أن اشتراآهما في مناقشة هذا البند من جدول األعمال ال یشكل رغب ممثال أستراليا ونيوزی -196
 . اعتمد بطریقة صحيحة من جانب مؤتمر األطراف6/23اعترافا منهما بأن المقرر 
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وقال ممثل البرازیل أن مشكلة األنواع الغریبة مشكلة مهمة، وأن البرازیل واجهت تحدیات خطيرة للتنوع  -197
ولكنه الحظ أن من المهم أال تؤدي التوصيات التي تعتمدها الهيئة .  فيها نتيجة الدخال األنواع الغریبةالبيولوجي

 .الفرعية الى فرض حواجز تمييزیة على التجارة

 .تحدث أیضا ممثل المجلس األوروبي -198

لألنواع الغازیة ومشروع ، والبرنامج العالمي )Wildlife(وتحدث أیضا ممثلو المدافعين عن الحياة اآلبدة  -199
 .الشمس الساطعة

بعد هذه الكلمات، عقد الرئيس اجتماعا ألصدقاء الرئيس، مكونا من ممثلي األرجنتين، الجماعة األوروبية،  -200
 .نيوزیلندا، النرویج وجنوب أفریقيا، لمناقشة االختالفات في اآلراء وایجاد طریقة للسير قدما

، نظر الفریق العامل في النص المنقح، ووافق، بعد تبادل لآلراء، على 2003نوفمبر  13في جلسته الثامنة، بتاریخ 
احالة مشروع التوصية، بصورته المعدلة شفهيا، الى الجلسة العامة آمشروع التوصية 

UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.13. 

 خطوات من جانب الهيئة الفرعية

 تناولت الهيئة الفرعية مشروع التوصية 2003فمبر  نو14في الجلسة العامة الثالثة من االجتماع یوم  -201
UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.13. 

من الفقرة الفرعية " هـ" الواردة في الفقرة " على أساس العلم " اعترض ممثل األرجنتين على حذف عبارة  -202
  .، واحتفظ بحق األرجنتين في العودة إلى هذه القضية في االجتماع القادم لمؤتمر األطراف) 2(

، واحتفظ ) 5(من الفقرة الفرعية ) هـ(في الفقرة " البيئي " اعترض ممثل جنوب أفریقيا على حذف لفظ  -203
 .بحق جنوب أفریقيا بالعودة إلى هذه القضية في االجتماع القادم لمؤتمر األطراف 

 الوارد 9/15 التوصية بعد تبادل اآلراء ، اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع التوصية آما عدل شفویا بوصفه -204
 .نصها آما اعتمد في المرفق األول بهذا التقریر 

 شؤون أخرى أثارها المشارآون 7-3

 بيان من ممثل ألمانيا 

قال ممثل ألمانيا أن المناقشات في االجتماع قد دلت على وجود حاجة إلصدار مشورة تقنية وعلمية سليمة  -205
 ، الذي هو التحدي الرئيسي الذي تواجه اتفاقية 2010بقصد تحقيق هدف عن الخطوات الملموسة المطلوب اتخاذها 

، ولذا یقتضي األمر 2010التنوع البيولوجي ، ومن المهم أیضا أن یظل في البال أنه لم إال ست سنوات باقية حتى عام 
 االجتماع الحالي ووالحظت ألمانيا أن نتائج. خطوات عاجلة ومقررات جادة في االجتماع السابع لمؤتمر األطراف 

بشأن القضایا المختلفة تشير إلى اآلثار المالية وفي بعض األحيان یمكن تفسيرها باعتبارها مشورة إلى مؤتمر 
 الصادر عن االجتماع الرابع 4/16 من المقرر 13وود أن یذآر في الفقرة . األطراف بشأن الموضوعات المالية 

يئة الفرعية بالنظر في اآلثار المالية القتراحتها ، وتوصياتها ، غير أن لمؤتمر األطراف ، الذي یقضي بأن تقوم اله
توصياتها إلى مؤتمر األطراف ینبغي أن تتضمن فقط مشورة بشأن الشؤون المالية ، بما في ذلك إرشادًا إلى اآللية 

تماع السادس لمؤتمر وهو ال یجرى وجود أي طلب بهذا المعني قدمه االج. المالية ، إذا طلب ذلك مؤتمر األطراف 
ولذا فإن ألمانيا تفسر التوصيات المتعلقة بالشؤون . األطراف بشأن البنود التي جرت مناقشتها في االجتماع الحالي 

 4/16 من المقرر 13المالية والمتصلة باآللية المالية التفاقية التنوع البيولوجي باعتبارها متمشية تماما  مع الفقرة 
االجتماع السابع لمؤتمر األطراف أن یبت في االرشاد المتعلق باآللية المالية وطلب تدوین وینبغي أن یترك إلى 

 .مالحظته في التقریر 

 من المقرر 13أید ممثل مرفق البيئة العالمية التعليقات المقدمة من ممثل ألمانيا عن أهمية مراعاة الفقرة  -206
تمر األطراف من الهيئة الفرعية أن تعالج الشؤون المالية مباشرة  ، وطلب أنه ، في الحاالت التي یطلب فيها مؤ4/16
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وفي غير هذه الحالة ، فإن الشؤون المالية الواردة في القضایا التي تنظر . ، أن یوضح ذلك في تقریر الهيئة الفرعية 
 .فيها الهيئة الفرعية ینبغي إحالتها مباشرة إلى مؤتمر األطراف 

 اعتماد التقریر   -8البند 

 على اساس مشروع التقریر 2003 نوفمبر 14اعتمد التقریر الحالي في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع یوم  -207
، وتقریري فریقي العاملين ) UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.1(الذي أعده المقرر 

)UNEP/CBD/SBSTTA/9/L.1/Add.1 and 2 ( 

 اختتام االجتماع   -9البند 

المشارآين في االجتماع السابع لمؤتمر األطراف الذي سوف یعقد في مرآز التجارة رحب ممثل ماليزیا ب -208
 في آوالمبور ، في تعاقب مع االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل آاجتماع لألطراف في Putraالعالمية 

  .2004 فبرایر 27 إلى 9بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية ، من 

، رئيس الهيئة الفرعية ، على رئيسي الفریقين العاملين ) غانا(Alfred A. Oteng-Yeboah .أثنى السيد  -209
 .والمشارآين في هذین الفریق على نجاح االجتماع 

 14 من یوم الجمعة 18بعد تبادل المجامالت المألوف ، تم اختتام االجتماع التاسع للهيئة الفرعية في الساعة  -210
  .2003نوفمبر 
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 المرفق األول

 توصيات اعتمدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها التاسع
 تقاریر مرحلية عن التنفيذ -9/1التوصية 

 ان الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
ة بين عدة قطاعات في ظل  في التقاریر المرحلية بشأن تنفيذ برامج العمل المواضيعية والمشترآ نظرتاذ 

 االتفاقية والتي أعدت لالجتماع التاسع،

 التي وافقت بموجبها على أن تنظر في التقاریر المرحلية الواردة من عمليات التقييم 6/5 التوصية واذ تذآر 
 ذات الصلة، باعتبارها بندا دائما في اجتماعاتها وأن تستعرض المنهجيات في ضوء الخبرة المكتسبة،

 ترحب -1 
بالتقاریر المرحلية التي أعدها األمين التنفيذي بشأن تنفيذ برنامج العمل المواضيعية وبالعمل  )أ ( 

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/92 and 3)المتعلق بالقضایا المشترآة بين عدة قطاعات 

ات بالتقاریر المرحلية عن مقترحات ادراج الموارد غير الخشبية للغابات في قائمة جرد الغاب )ب( 
 وعن وضع عناصر لبرنامج عمل مشترك محتمل یتعلق بتوقي (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/14)وادارتها 

الحرائق وبادارتها مع الفاو والمنظمة الدولية ألخشاب المناطق الحارة والمرآز العالمي لرصد الحرائق وغير ذلك من 
التنفيذي على مواصلة تعزیز التعاون مع وتشجع األمين   (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/15)المنظمات ذات الصلة 

تلك المنظمات لبذل تلك األنشطة التعاونية في الوقت المناسب الذي یسمح بعرضها على اجتماع للهيئة الفرعية الذي 
 یسبق االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف،

 و INF/17و ، ( UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/16)   (GTI)بتقاریر المبادرة العالميـة للتصنيـف )ج( 
INF/30. 

التقييم العالمي لموارد " بالتقاریر المرحلية عن التقييمات الواردة من الفاو بشأن ترحب ایضا -2 
األنظمة االیكولوجية " ومن تقييم األلفية لألنظمة االیكولوجية بشأن  (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/37)" الغابات

، وتدعو هاتين المنظمتين الى ابالغ الهيئة  (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/20)" اطار للتقييم: والرفاه البشري
 .الفرعية في اجتماعاتها القادمة التطورات الجدیدة

 أن یقوم مؤتمر األطراف بحث األطراف والحكومات األخرى على المشارآة النشطة في توصي -3 
 عمليات االستعراض ذات الصلة في نطاق تلك التقييمات،

ترحات الرامية الى مواصلة وضع وتطویر وتنقيح الخطوط االرشادیة الدراج بالمقتحيط علمًا   -4 
القضایا المتصلة بالتنوع البيولوجي في تشریعات أو اجراءات تقييم الوضع البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي 

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/18) ،يا مع برنامج  ألف في أحد اجتماعاتها القادمة، تمش6/7 متابعة المقرر وتقرر
 .2010العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف، حتى سنة 

 - التي لم تفعل ذلك بعد– بأن یقوم مؤتمر األطراف بحث األطراف والحكومات األخرى توصي -5 
على تقدیم دراسات حاالت من التجارب الحالية في اجراءات تقييم الوضع البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي التي 

ضم قضایا متصلة بالتنوع البيولوجي وآذلك من التجارب في تطبيق الخطوط االرشادیة الواردة في المرفق بالمقرر ت
  ألف،6/7

 بالتقييم التمهيدي الذي قام به األمين التنفيذي للعالقة بين مقترحات العمل المقدمة من ترحب -6 
IPF/IFFبيولوجي للغابات  وأنشطة برنامج العمل الموسع المتعلق بالتنوع ال(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/31). 

 بأن یقوم مؤتمر األطراف بدعوة المنّسق ورئيس أمانة محفل األمم المتحدة بشأن الغابات توصي -7 
 19 آما حددت ذلك الفقرة –والشراآة التعاونية بشأن أعضاء الغابات وغير ذلك من الشرآاء والمنظمات ذات الصلة 

 . أعاله6 الى تقدیم مزید من اآلراء عن التقييم المذآور في الفقرة – 6/22من المقرر ) ب(
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الذي نظمه األمين التنفيذي "  تحدي التنوع البيولوجي– 2010" بتقریر اجتماع لندن عن ترحب  8
 وتشددوبرنامج األمم المتحدة االنمائي وشرآاء آخرین،  في تعاون مع المرآز العالمي لرصد الحفظ التابع لليونيب

على الحاجة الى انشاء عملية لتبين التدابير ذات األولویة الالزمة لتحقيق وتقييم ما یحرز من تقدم نحو ادراك هدف 
ولذا تحث أطراف االتفاقية   وساندته القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة،6/26 آما جاء ذلك في المقرر 2010

 .ع لمؤتمر األطرافعلى التصدي لهذه القضایا في االجتماع الساب
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 تكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني -9/2التوصية 
 مشروع توصية مقدم من الرئيس

 ان الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 الصادر عن مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس، التي أنشأت فریق 6/5 من المقرر 21 الفقرة  تذآر اذ 

يين المخصص المعني بتكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني، آي یقوم ذلك الفریق بمواصلة تحليل الوقع الخبراء التقن
االحتمالي لتكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني على المزارعين من صغار الحائزین ومجتمعات السكان األصليين 

مشورة ینظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه والمحليين وحقوق المزارعين، بقصد تمكين الهيئة الفرعية من اعداد 
 السابع،

تقریر فریق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني واذ تالحظ  
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/6)).  

ل للحاجة التي أعرب عنها عدد من األطراف الى معالجة هذه القضية على وجه االستعجاوادرا آا منها  
 باعتبارها ذات أولویة، ولكن اذ تعذر عليها ذلك بسبب ازدحام جدول األعمال الماثل أمامها في اجتماعها التاسع،

 تقریر فریق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني الى تحيل -1 
 االجتماع السابع لمؤتمر األطراف، للعلم به،

 مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية توصي بأن یطلب )2( 
والتكنولوجية أن تنظر في تقریر الخبراء التقنيين المخصص المعني بتكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني في 

 .اجتماعها العاشر بقصد اسداء مشورة الى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن
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 مبادرة التصنيف العالمية -9/3التوصية 
 

 ان الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ،
ا في            6/8 المقرر   اذ تذآر   ا، بم امج عمله ة وبرن ادرة التصنيف العالمي  الصادر عن مؤتمر األطراف بشأن مب

 ذلك وضع آلية للتنسيق لمبادرة التصنيف العالمية، 

ؤتمر األطراف      أیضا توصية االجتماع المنعقد بواذ تذآر   دد السنوات لم ين الدورات بشأن برنامج العمل متع
، والتي نصت على ادراج دراسة متعمقة للعمل المستمر في اطار مبادرة التصنيف العالمية في جدول            2010حتى عام   

 أعمال االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف،

يض المعواذ تالحظ  تراتيجي لتخف ق الهدف االس ي تحقي اح ف وجي  أن النج وع البيول اري لضياع التن دل الج
ي                           2010بحلول عام    د من المؤشرات واألنشطة الت ى التصنيف بالنسبة للعدی درة عل ة والق د من المعرف ، یطلب المزی

وجي واالستعمال                    وع البيول ظ التن وارد في مجال حف ادارة الم یجري اعدادها ليهتدي بها صانعو السياسات والقائمون ب
 المستدام له،

 : أن یقوم مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع بما یلي يتوص -1

  التقدم وااللتزام في تنفيذ برنامج العمل لمبادرة التصنيف العالمية، أن یالحظ )أ(

 من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات االقليمية والدولية أن تأخذ في الحسبان أن یطلب )ب(
، 2010في تحقيق أهداف االتفاقية وأن تساند أنشطة التصنيف تحقيقا لهدف على النحو الكامل أهمية قدرات التصنيف 

 وأن تقدم آل المساندة الضروریة لمراآز البحث والخبرة في مجال التصنيف على المستوى الوطني واالقليمي،

  من األطراف تعيين نقاط اتصال وطنية لمبادرة التصنيف العالمية حسبما دعا اليه المقررأن یطلب )ج(
 ، وأن یحث آل األطراف على التأآد من نقاط االتصال هذه مع مجتمعاتها التي تعمل في مجال التصنيف ، مع 5/9

 مراعاة برنامج عمل مبادرة التصنيف العالمية،

 من األطراف ادراج أعمال التصنيف الالزمة ومنحها المساعدة الكاملة النجاز برامج أن یطلب )د(
 ة والمشترآة بين عدة قطاعات بموجب االتفاقية،العمل واألنشطة المواضيعي

 من األطراف تقدیم المساندة التقنية والمالية لعمليات آلية التنسيق التابعة لمبادرة التصنيف أن یطلب )ه(
 العالمية،

 : من األمين التنفيذي، بالتعاون مع آلية التنفيذ التابعة لمبادرة التصنيف العالميةأن یطلب )و(

د من ادراج خبرة التصنيف المالئمة في اجتماعات ما بين الدورات وأفرقة أن یتأآ )1(
 الخبراء التي تعقدها األمانة حسبما هو مالئم،

دم                )2( ات رصد التق ك آلي ا في ذل ة، بم أن یضع العملية والخطوط االرشادیة للدراسة المتعمق
دا        ة، بحيث ینتهي اع اع   في تنفيذ برامج العمل لمبادرة التصنيف العالمي دها خالل االجتم

ة       ة الفرعي ة       العاشر للهيئ ة والتقني اع          للمشورة العلمي ا في االجتم ة للنظر فيه والتكنولوجي
 الحادي عشر للهيئة الفرعية،

القيام بتحليل للفجوات في برامج العمل الحالية بالعالقة الى المكونات التصنيفية من أجل  )3(
ف داخل برامج العمل وتطویر فهم لقدرة اضفاء المزید من الفعالية في ادماج التصني

 التصنيف الضروریة لتحقيق أهداف برامج العمل هذه،

 أن تقوم األطراف باعطاء ارشادات واضحة ومحددة لآللية المالية بخصوص أن توصي أیضا -2
صنيف في البرامج التمویل الوافي للبلدان النامية بغية تنفيذ مبادرة التصنيف العالمية ولدمج أنشطة بناء قدرات الت

 المواضيعية والمشترآة بين عدة قطاعات، بحيث تشمل األنشطة التمكينية والمشاریع األخرى،
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 المناطق المحمية  -9/4التوصية 
 " ):الهيئة الفرعية " المشار إليها فيما بعد بعبارة (إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولجية  

ب  )1(  ـر ترح ـة     بتقری ـق المحميــــ ي بالمناطـــ ص المعن ـن المخص راء التقنيي ـق الخب فری
)UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/3(.  

  :تعرب عن تقدیرها لكل من )2( 

 حكومة السوید على مساندتها المالية الجتماع فریق الخبراء ؛ )أ(

 الحكومات والمنظمات األخرى على مشارآة ممثليها ؛ )ب(

  وجميع أعضاء الفریق على إسهاماتهم ؛رئيسي فریق الخبراء )ج(

ة       IUCNترحب بنتائج مؤتمر ال      )3(   ى اتفاقي ؤتمر ال الة الم يما رس  العالمي الخامس للمراتع، وال س
 .التنوع البيولوجي

ة  )4(  ر الحكومي ة غي ات الدولي د شراآة من المنظم ة  2ترحب بتعه اع التاسع للهيئ بة االجتم بمناس
اندة   دیم مس ة، بتق ل     الفرعي ي ظ ة ف اطق المحمي ق بالمن ل المتعل امج العم ذ برن ا لتنفي ة وغيره ة وتقني مالي

 2010عند اعتماد ذلك البرنامج، فتسهم بذلك في ادراك هدف (االتفاقية 

ة           )5(  االت العام ين الوآ ة ب اطق المحمي أن المن ة بش راآة تعاوني اء ش اقتراح انش ا ب ب أیض وترح
ى          والمنظمات غير الحكومية التي یمكن أن      اندة عل ز وتنسيق المس  تسهم في تشغيل برنامج العمل مع ترآي

 .بناء القدرة وتعبئة تمویل اضافي وعلى المجاالت التقنية والمجاالت األخرى

  :توصي مؤتمر االطراف بما یلي )6( 

اطق یقتضي              یؤید )أ(   ة ومن اطق المحمي  أن الجهود الرامية إلى إنشاء وصيانة أنظمة من المن
ا   ادة               األمر فيه ا یتمشى والم وجي بم وع البيول دابير خاصة لحفظ التن اذ ت ع الطبيعي      8 اتخ  بشأن الحفظ داخل الموق

وغيره من مواد االتفاقية ذات الصلة بالموضوع ، هي جهود جوهریة لتنفيذ أهداف االتفاقية الثالثة ، في سياق نهج                  
دف      ق ه ي تحقي ذلك ف هام ب ة ، واإلس ة اإلیكولوجي وار2010األنظم وع     ال ة التن تراتيجية التفاقي ة االس ي الخط د ف

ة                             ات األلفي تدامة وادراك غای ة المس ق التنمي تدامة، وفي تحقي ة المس ة للتنمي ة العالمي ذ القم البيولوجي وفي خطة تنفي
 للتنمية،

ة                [ )ب(   التزام األطراف باألهداف والجداول الزمني ة القضاء ب أن ینظر في خيارات عن آيفي
 /3]الي المتعلق بالمناطق المحمية ونظام شامل لبرنامج العمل الح

 الوضع القائم واالتجاهات في المناطق المحمية والتهدیدات الواقعة على تلك المناطق
دیها                  أن یعترف [  )ج(  ا ل ة في سياق م اطق المحمي  بأن األطراف ینبغي أن تنفذ برنامج العمل بشأن المن

ى أساس                    وینبغي أن تح   . من أولویات واحتياجات وطنية      ة عل ة قائم ًا بأولوی ذها األطراف داخلي ي تنف ظى األنشطة الت
اطق                 ة بقضایا المن االحتياجات القطریة واإلقليمية المحددة وعلى أساس القرار والتشریع والظروف واألولویات المتعلق

دراج أحد األنشطة وأ. المحمية وما لدى األطراف من مناطق محمية وطنية واستراتيجيات في مجال التنوع البيولوجي        
 ].ال یعني أن هذا النشاط له عالقة أو أهمية لجميع األطراف 

 على أن األهداف یجب أن ینظر إليها باعتبارها إطارًا مرنًا یمكن أن توضع فيه األهداف      أن یؤآد [  )د( 
ة و اطق  /الوطني ين المن روق ب اة الف ع مراع ة وم درات الوطني ات وللق ًا لألولوی ة وفق ي أو اإلقليمي ودة ف ة الموج المحمي

 .مختلف البلدان 

                                                 
2 / BirdLife International, Conservation International, The Nature Conservancy, Wildlife Conservation 

Society, WWF, and World Resources Institute 
 .النص الوارد بين أقواس معقوفة یعني أنه لم یحدث توافق بين اآلراء بشأنه   3
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 حسب مقتضى –أو إقليمية وأن یدرجها / األطراف والحكومات إلى وضع أهداف وطنية و       أن یدعو  )ه( 
التنوع           –الحال   ة ب تراتيجيات وخطط العمل المتعلق ك االس ا في ذل ادرات ذات الصلة ، بم رامج والمب  في الخطط والب

 البيولوجي ؛

ة الصغيرة           على ال  یؤآدن  أ )و(  حاجة إلى بناء القدرة خصوصًا في البلدان النامية والدول النامية الجزری
 . والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي ، لتمكينها من تنفيذ برنامج العمل 

 األطراف والحكومات األخرى واآللية المالية وآليات التمویل إلى إسداء مساندة وافية وفي             أن یدعو  )ز( 
ا الصحيح  ة      أوانه دول النامي وًا وال دان نم ل البل يما أق ة والس دان النامي ب البل ن جان ًا م ل خصوص امج العم ذ برن لتنفي

 .]الجزریة الصغيرة واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي 

ك                          أن ینوه  )ح(  ة ولكن أیضًا خارج تل اطق المحمي ط داخل المن يس فق وجي ل وع البيول ظ التن  بأهمية حف
ة ا ك بكفال اطق ، وذل دان  المن ي فق اض محسوس ف ق انخف بيل تحقي ي س ة ف وارد الطبيعي ع الم تدام لجمي تعمال المس الس

ظ                      2010ضيات التنوع البيولوجي بحلول      اج جوانب حف ى إدم ة إل ود الرامي ًا لجه  ، وتبعًا لذلك أن یدعو إلى ساریًا وفق
 . التنوع البيولوجي واستعادته في البرامج والسياسات القطاعية 

اهيم األخرى            أن ینظر   )ط(  ة والمف وم الشبكات اإلیكولوجي ارات في سبيل مواصلة تطویر مفه في خي
امج العمل                     ا برن المتصلة به ، متابعًة لخطة التنفيذ التي وضعتها القمة العالمية للتنمية المستدامة وللنتائج التي أسفر عنه

 .المتعدد السنوات 

 ية الوضع القائم واالتجاهات والتهدیدات للمناطق المحم
دها  أن یرحب )ي(  ي أع ة الت اطق المحمي ي المن دات ف ات والتهدی ائم واالتجاه ائق عن الوضع الق  بالوث

 ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/9/5(األمين التنفيذي 

ق  )ك(  ون        أن یواف ي أن تك ة ینبغ ق األول باالتفاقي ي المرف ات أو واردة ف ة للفئ ة البياني ى أن القائم عل
 .مية والمناطق التي یقتضي األمر فيها اتخاذ تدابير خاصة لحفظ التنوع البيولوجي إرشادًا الختيار المناطق المح

ى                 تعترف )ل(   بأن عدد ومدى المناطق المحمية على الصعيد العالمي قد تزاید خالل العقود الماضية حت
ة الق        % 11أصبح حوالي    ة ، إال أن األنظم اطق المحمي اطق   من مساحة أراضي اليابسة داخال في وضع المن ة للمن ائم

اطق                ة ، وأن المن اطق األحيائي ل والمن اط الموائ ة ، وأنم ة العالمي ة اإلیكولوجي ة لألنظم المحمية ليست ذات صفة تمثيلي
ل من               ا أق ى               %  1البحریة، التي یبلغ مقدار ما هو محمي منه ر، وتوافق عل ا یجب بكثي ل مم ة بأق من مساحتها ، ممثل

 . الفجوات الحاجة إلى اتخاذ تدابير لملء هذه 

وع                        تعترف )م(  ى التن ع عل د الواق وجي وبالتهدی وع البيول ة التن دور وبقيم ة ب وعي والمعرف  بأن نقص ال
ة                         ر الكافي وة والمشارآة غي ر الكف البيولوجي وقيمته والمساندة المالية غير الكافية وسوء تصریف األمور واالدارة غي

 حمية التي تنشدها اتفاقية التنوع البيولوجيتنشئ حواجز أساسية تعرقل تحقيق أهداف المناطق الم

 الهدف العام 
ام     – هدف إنشاء واستبقاء     یعتمد )ن( ة              – 20104 بحبوب ع اءة وذي صفة تمثيلي دار بكف المي ی  نظام ع

وع      ظ التن دابير خاصة بحف ا ت ذ فيه ي أن یتخ ي ینبغ اطق الت ة والمن اطق المحمي بكات المن ن ش ة م إیكولوجي
 .البيولوجي

 ملبرنامج الع
ر  )س( ذي   أن یق ة ال اطق المحمي ق بالمن امج العمل المتعل ي برن واردة ف ات واألهداف ال  العناصر والغای

راء                           ق الخب ر فری واردة في تقری ى أساس األنشطة ال وم عل ر أنشطة محددة تق تتضمنه الوثيقة الحالية ، وأن یضع ویق
 . الفرعية التقنيين المخصص والبيانات المقدمة إلى االجتماع التاسع للهيئة

ة        تؤآد   )ع( ة الفرعي ة     8/3أن أیة مقررات تصدر على أساس توصية الهيئ اطق المحمي اء ، بشأن المن  ب
 البحریة والساحلية ، ینبغي اعتبارها جزءًا ال یتجزأ من عمل االتفاقية بشأن المناطق المحمية ؛

                                                 
ة             اإلشارا / 4 ت إلى شبكات المناطق البحریة المحمية یجب أن تتمشى مع هدف خطة التنفيذ التي وضعتها القمة العالمية المعنية بالتنمي

 . المستدامة 
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امج ال  )ف(  ذ برن ى تنفي ات عل رى والمنظم ات األخ راف والحكوم ث األط ًا أن یح ث أیض ل ویح عم
 األطراف على إدماج عناصر برنامج العمل في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ؛

ام    )ص( دف ع اء به ل للوف امج العم ال لبرن ذ الفع أن التنفي رف ب ة  2010أن یعت ة وتقني وارد مالي  سيقتضي م
ة الصغيرة ، وأن یعترف في        إضافية وجدیدة ، خصوصًا للبلدان النامية والبلدا    ة الجزری دول النامي الي وال ن ذات االقتصاد االنتق

 .هذا الصدد بالمال الكثير الذي زّود به في اآلونة األخيرة مرفق البيئة العالمية 

ادة     )ق( ًا للم ين وفق ليين والمحلي كان األص ات الس راف وإزاء مجتمع ات األط ذآر أن التزام ن ) ي(8أن ی م
ة  وطني وا[ االتفاقي ریع ال ًا     ] لتش ًا خاص ر یقتضي انتباه ة أم اطق المحمي اء وإدارة المن ظ أن إنش ازة  . [ وأن یالح رام حي واحت

ة    –األرض ، واالتفاق المسبق عن علم والحقوق اإلقليمية للسكان األصليين        ياء جوهری  في الحاالت التي ینطبق فيها ذلك هي أش
 ] .في هذا الصدد

دیها من     األطراف علأن یدعوتحث   )ر( ا ل ى وضع أهداف موجهة نحو تحقيق النتائج ، بالنسبة لمدى م
ة        تراتيجية لالتفاقي أنظمة من المناطق المحمية وبالنسبة للصفة التمثيلية والفعالية لتلك المناطق ، مع مراعاة الخطة االس

ة ا  ة بالتنمي ة المعني ة العالمي ذ القم ات وخطة تنفي ظ النب ة لحف تراتيجية العالمي ة ، واالس ة للتنمي ات األلفي تدامة وغای لمس
  ؛2010وآذلك أي أهداف أقرها مؤتمر األطراف لتسهيل رصد ما یحرز من تقدم نحو تحقيق هدف عام 

أن یطلب من الهيئة الفرعية أن تضع مشورة علمية وتقنية بشأن التدابير الالزمة لتحقيق شبكة ذات                 )ش(
 ، وغرض الخطة    2010لى الصعيد العالمي ، في سبيل اإلسهام في هدف عام           صفة تمثيلية حقيقية من المناطق المحمية ، ع       

وینبغي أن یستمد هذا العمل من مدخالت األطراف وغيرها من الحكومات ، ومن عمل          . االستراتيجية على المدى األطول     
ة ، و                    اطق المحمي ة بشأن المن ة العالمي م المتحدة ذات الصلة وعمل اللجن ات األم ؤتمر    منظمات واتفاقي ائج وتوصيات الم نت

ة واألصلية ذات الصلة ، وعمل المنظمات               IUCNالعالمي الخامس للـ      بشأن المناطق المحمية ، وعمل المجتمعات المحلي
 غير الحكومية ؛

أن یقرر انشاء فریق عمل مخصص مفتوح العضویة معني بالمناطق المحمية، آي یساند تنفيذ  ) ت(
 ./5عن ذلك الى مؤتمر االطرافبرنامج العمل وأن یرسل تقریرا 

ى     ]و ] 10 و  8اجتماعي مؤتمر األطراف    [أن یقرر أن یقيم في       )ث( ؤتمر األطراف، حت اع لم آل اجتم
دابير أشد صرامة                          ] 2010عام   د یقتضيه األمر من ت ا ق ى م ى  .[ نتائج االستعراض المذآور وأن یحدد الحاجة ال وإل

 ] .مزید من المساندة المالية والتقنية 

 :یقترح أن الحاجة تدعو إلى استكشاف المهام اآلتية  )خ( 

ا                      )1( ة في أعالي البحار وفق اطق محمي ل االنشاء من  أن یستكشف الخيارات للتعاون بما یكف
انون البحار                    م المتحدة بشأن ق ة األم ك اتفاقي ة  [للقانون القابل للتطبيق، بما في ذل وبموافق

 ].وتعاون من جميع الدول الساحلية

ادة           أ )2( ـ في     ) م (8ن یسكشف خيارات المساندة التقنية والمالية وغيرها وفقا للم من االتفاقية
ل                       ي تعرق ة الحواجز الت ين وازال ة یشمل تب اطق المحمي سبيل انشاء نظام عالمي من المن
ك                   تدامة، وذل ة لالس ر القابل انشاء المناطق المحمية، وازالة الحوافز الضارة لألنشطة غي

  بشأن التدابير الحافزة،6/15اعاال للمقرر 

تشمل معایير وخطوطا ارشادیة وتعاریف السداء مساعدة         " محفظة أدوات "أن یستحدث    ) 3(
غ            ا والتبلي دها وادارته لألطراف على تبين الشبكات االیكولوجية والمناطق المحمية وتحدی
ات    راك أصحاب المصلحة وآلي اه بصفة خاصة اش ع االنتب ا، م ا ورصدها وتقييمه عنه

 .تقاسم المنافع

ة والمجتمع                   )4( ة والعلمي واردة من االطراف والمنظمات األآادیمي اریر ال أن یستعرض التق
ة،                   اطق المحمي ق بالمن امج العمل المتعل ذ برن المدني وغيرها بشأن التقدم المحرز في تنفي

 .التي یقوم االمين التنفيذي بتجميعها

                                                 
 .على مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع وضع شروط التكليف المفّصلة للفریق العامل المخصص المفتوح العضویة  / 5
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لمنظمات ذات الصلة الى تبليغ األمين التنفيذي عن أن یحث األطراف ویدعو الحكومات األخرى وا       )ذ(
 ].2010لمؤتمر األطراف حتى عام [تنفيذ هذا المقرر وتنفيذ برنامج العمل قبل آل اجتماع 

رف  ) ض( ة  أن یعت ات قابل وفير معلوم ة ت ة ، وبمنفع اطق المحمي د ، للمن ي وحي ام تصنيف دول ة نظ بقيم
دان والم   ر البل ا ، عب ا بينه ة فيم ذلك  للمقارن اطق ، ول ة   یرحب ن ي الوقت الحاضر من جانب اللجن ة ف الجهود المبذول ب
ـ       ة لل ة التابع اطق المحمي ة للمن ـ     IUCNالعالمي يح نظام ال بيل تنق ة ،    IUCN ، في س ات المختلف  ویشجع الخاص بالفئ

ة لم    اطق المحمي ن إدارة المن ات م ى تخصيص فئ ات ذات الصلة عل رى والمنظم ات األخ راف والحكوم ا األط ناطقه
 .المنقحة ألغراض التبليغ  .IUCNالمحية ، وأرسال معلومات تتمشى وفئات الـ 

ة أن            WDPA ومن شراآة      UNEP-WCMCأن یطلب من      )أأ( ة من منظمات دولي دة المكون  الجدی
دم نحو                              ایحرز من تق ى رصد م ة آي یساعد عل اطق المحمي ة بشأن المن نواصل وضع وتطویر قاعدة البيانات العالمي

د  دث        اله دیم أح ى تق لة عل ات ذات الص رى والمنظم ات األخ راف والحكوم ث األط رر، وأن یح ذا المق ام له ف الع
 .المعلومات الى قاعدة البيانات العالمية المذآورة

امج عمل                            )ب ب( اندة برن دم في مس ا یحرز من تق ؤتمر األطراف م الغ م ى إب یدعو الشراآة المذآورة إل
 .المناطق المحمية 

  مساندة من األمين التنفيذي أنشطة مقترحة
ب )ج ج(  اطق     أن یطل ي المن ات ف ائم واالتجاه أن الوضع الق ات بش دیث المعلوم ذي تح ين التنفي ن األم  م

اون مع األطراف         المحمية والتهدیدات الواقعة عليها ، آجزء من استعراضات تنفيذ برامج العمل المواضيعية ، في تع
  بشأن المناطق المحمية ،IUCNنة العالمية التابعة للـ والمنظمات ذات الصلة ، والسيما اللج

 من األمين التنفيذي تعزیز التعاون مع المنظمات والمؤسسات واالتفاقيات األخرى بقصد     أن یطلب  )دد(
ر                           ات غي ادي االزدواجي ود وتف ز تضافر الجه امج العمل ، وتعزی واردة في برن مساندة التنفيذ والتنسيق بين األنشطة ال

ة    الضروری المي واتفاقي راث الع ة الت مل اتفاقي ي تش ات ذات الصلة ، وه ن المنظم ون م ق اتصال مك اد فری ة ، وإیج
ة ذات الصلة لتسهيل                        ات اإلقليمي ابع لليونسكو واالتفاق ة الت رة الحيوی رامسار لألراضي الرطبة وبرنامج اإلنسان والك

 هذا الهدف ؛

  :وتطلب أیضًا من األمين التنفيذي ما یلي )هه( 

ات ذات               )1( تجميع المعلومات الواردة من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات والهيئ
ق العامل المخصص  ى الفری ة ال ذه المعلوم ل، وارسال ه امج العم ذ برن الصلة عن تنفي

 .المفتوح العضویة

تدامة واستئصال               )2( أن یقوم بجمع ونشر معلومات تربط بين المناطق المحمية والتنمية المس
 .فقر وغایات األلفية للتنمية ال

 جدوًال من الخبراء یساعد على االستجابة  – IUCN WCPA في تعاون مع –أن ینشئ  )3(
ة         اطق المحمي ل المن امج عم ذ برن ي تنفي ون ف ى ع ول عل راف الحص ات األط ى طلب إل
ا تتخذه من خطوات في                        يم م دان ، لتقي ى طلب البل واالستمداد من ذلك الجدول ، بناء عل

 تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية ، بغية تبين احتياجات تلك البلدان في         سبيل
 .مواصلة تنفيذ برنامج العمل المذآور 

ة                   -7 ة الفرعي ا   –یطلب من األمين التنفيذي أن یدمج البيانات المقدمة من األطراف في االجتماع التاسع للهيئ  آلم
 .لعمل التي ستحال إلى االجتماع السابع لمؤتمر األطراف  في أنشطة برنامج ا–آان ذلك مناسبًا 

 ∗مرفق[ 
  عناصر مقترحة لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية 

 مقدمة  -أوًال

                                                 
 .عذرت مناقشتها بسبب ضيق الوقت النصوص الواردة بين أقواس ت ∗
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افع الناشئة                 -1 إن حفظ التنوع البيولوجي داخل الموضع الطبيعي وحفظ المستدام والتقاسم المعادل المنصف للمن
ة     عن استعمال الموارد الجينية أمر     ل الطبيعي ى    .  یعتمد على الحفاظ السوى لعدد آاف من الموائ ة، ال اطق المحمي والمن

ة الواسعة                 جانب الحفظ واالستعمال المستدام ومبادرة استعادة األوضاع السابقة في المناظر الطبيعية األرضية والبحری
ة من السلع          . طني  النطاق هي عناصر جوهریة في استراتيجيات حفظ التنوع البيولوجي العالمي والو           وفر طائف وهي ت

وفير فرص               . والخدمات اإلیكولوجية ، مع حفظها للتراث الطبيعي والثقافي          ر بت ویمكن أن تسهم في تخفيف وطأة الفق
ا            اطق أو حوله ك المن وفر فرصًا      . عمالة آاسبة ، وتوفير سبل عيش للناس الذین یعيشون في تل ك ت ى ذل وباإلضافة إل

دا      اذ ت ياحة                  للبحث تشمل اتخ ه والس ي والترفي اخ والتثقيف البيئ ر المن ة لمعالجة تغي ذلك وضعت      . بير متواءم ونتيجة ل
.  في المئة من مساحة اليابسة        12وشبكات المناطق المحمية تغطي اآلن حوالي       . معظم البلدان نظامًا للمناطق المحمية      

ا                  1وهناك أقل من     رة األرضية تغطيه ى الك اطق البحر عل ة من من ة      من المئ اطق المحمي ك المن دور الرئيسي   .  تل وال
ة هي   . للمناطق المحمية لتنفيذ أهداف االتفاقية أمر تكرر الترآيز عليه في مقررات مؤتمر األطراف           والمناطق المحمي

وع              احلي والتن ري والس وجي البح وع البيول ي التن ي ه يعية ، الت ل المواض رامج العم ف ب ي مختل وي ف ر حي عنص
وجي                 البيولوجي لألنظمة    وع البيول ة والتن ة وشبه الرطب اإلیكولوجية للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي لألراضي الجاف

 .للغابات والتنوع البيولوجي للجبال 

نظرًا لما للمناطق البحریة من منافع آثيرة ، أن هذه المناطق هي أدوات هامة للوفاء بأهداف االتفاقية الرامية                  -2
ام            إلى تخفيض محسوس في معدل     ول ع وجي بحل وع البيول ات المتاحة             . 2010 ضياع التن ًا ألفضل البيان ه طبق د أن بي

ة             اطق المحمي ة      )UNEP/CBD/SBSTTA/9/5أنظر   (بشأن الوضع القائم واالتجاهات في المن ، أن الشبكة العالمي
ا وجودة إدارت                        ة من حيث مساحتها وجودة تخطيطه ة ليست آافي اطق المحمي ر      الحالية من أنظمة المن ق أآب ا ، لتحقي ه

ة والصفة                  . إسهام في منع ضياع التنوع البيولوجي العالمي         اذ خطوات لتحسين التغطي ى اتخ ولذا هناك حاجة ملحة إل
 . التمثيلية وإدارة المناطق المحمية على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي 

ر من المنظمات واالتفا               -3 ا في تسهيل            إن اتفاقية التنوع البيولوجي تعمل مع آثي ادرات الشریكة له ات والمب قي
اطق    IUCNوتشمل هذه الهيئات اللجنة العالمية للـ       . الحفظ واالستعمال المستدام من خالل المناطق المحمية          بشأن المن

ة ،    )UNEP-WCMC(؛ ومرآز رصد الحفظ العالمي التابع لليونيب       )WCPA(المحمية   ة الدولي ة البحری ؛ والمنظم
وارد ال د الم ـ ومعه ة ، وال ظ الطبيع ة حف ة ، وهيئ كو ، WWFعالمي ابع لليونس ة الت رة الحيوی ان والك امج اإلنس  ، وبرن

ل      ًا آموائ ة خصوص ة الدولي ة ذات األهمي ة األراضي الرطب المي، واتفاقي راث الع ة الت أن حمای كو بش ة اليونس واتفاقي
واالتفاقات المتصلة بها   ) wild(من الحيوانات اآلبدة    واتفاقية حفظ األنواع المهاجرة     ) اتفاقية رامسار   (للدواجن المائية   

 .، ومرفق البيئة العالمية واالتفاقات والبرامج اإلقليمية المختلفة 

ذات              -4 ة بال اطق المحمي ات وأنشطة تخص المن ة یتضمن غای اطق المحمي . إن برنامج العمل الحالي بشأن المن
ة وشبه                وبعض عناصر برامج العمل الموجودة بشأن الغابات و        وجي في األراضي الجاف وع البيول ة والتن اه الداخلي المي

ة   اطق المحمي ى المن ق أیضًا عل ي، وینطب احلي والجبل وجي البحري والس وع البيول ة ، والتن ات وأنشطة . الرطب وغای
ى              بًا عل اطق  برامج العمل الموجودة  في برامج العمل هذه ، ینبغي أن تطبق أیضًا وتنفذ حسب ما یكون األمر مناس  المن

 .المحمية المتعلقة بتلك األنشطة 

ق هدف                   -5 ذها أن تحقي وارد     2010ان القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة ذآرت، في خطة تنفي  یقتضي م
اءة وذي                         دار بكف المي شامل وی تبقاء نظام ع مالية وتقنية جدیدة واضافية للبلدان النامية وأن احراز تقدم في انشاء وتس

ام              قيمة تم  ق هدف ع ة لتحقي ة حيوی ة    . 2010ثيلية ایكولوجية من المناطق المحمية هو أمر ذو أهمي ة العالمي رر القم وق
ا                یتضمن التزاما بزیادة تمویل االنشطة في هذا المجال واالعتراف بأن التمویل العام لهذا الغرض ینبغي یتضمن مزیج

دین           من الموارد الوطنية والدولية ویشمل الطائفة الكاملة من        ام، وال ل من القطاع الع  أدوات التمویل الممكنة مثل التموی
ة       ادالت في الطبيع ل من القطاع الخاص وأجر      ) DEBT FOR NATURE SWAPS(الناشئ عن التب والتموی

  .الخدمات التي تؤدیها المناطق المحمية والضرائب والرسوم على المستوى الوطني لالستعمال الخدمات االیكولوجية

 الغرض اإلجمالي ومدى برنامج العمل  -ثانيًا
ن   -6 المي م ام ع تبقاء نظ اء واس اندة انش و مس ة ه اطق المحمي أن المن ل بش امج العم الي لبرن إن الغرض اإلجم

ة                  ة االیكولوجي ة من الناحي وستكون النتيجة في      . شبكات المناطق المحمية، یكون شامال ومدارا بكفاءة وذا صفة تمثيلي
وطني ودون                  خاتمة المطاف هي أن تخ     دولي وال ى الصعيد ال وجي عل وع البيول فض تخفيضًا محسوسًا سواء ضياع التن

ة                     ر والتنمي الوطني من خالل تنفيذ األهداف الرئيسية الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي ، واإلسهام في تخفيف وطأة الفق
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ذ    ة تنفي ة وخط تراتيجية لالتفاقي ة االس داف الخط اند أه ا یس تدامة ، مم تدامة   المس ة المس ة بالتنمي ة المعني ة العالمي  القم
 . وغایات األلفية للتنمية 

ا            -7 ا بينه آزرة فيم م وضع    . إن برنامج العمل یتألف من ثالثة عناصر مترابطة مقصود منها أن تكون مت د ت وق
ل المواضيعية     رامج العم ع ب ر الضروریة م ة غي ادي االزدواجي ى تف ة إل اة الحاج ع مراع امج م ك البرن ودة  ذل  الموج

ود والتنسيق مع                                 ز تضافر الجه وجي ، وفي سبيل تعزی وع البيول ة التن ة في ظل اتفاقي ادرات الجاری وغيرها من المب
دافًا          . برامج المنظمات الدولية المختلفة ذات الصلة      بًا ، أه ا یكون األمر مناس ق ، حيثم ى أن تطب وتشجع األطراف عل

 . ، والعمل المتعلق بالقضایا المشترآة بين عدة  قطاعاتوأنشطة من برامج العمل المواضيعية هذه 

ة         -8 ة اإلیكولوجي ج األنظم بان نه ي الحس ذ ف ة یأخ اطق المحمي أن المن ة بش ل االتفاقي ة  . إن عم ج األنظم ونه
ين أهداف                       وازن ب ق ت ى تحقي أنه أن یساعد عل ه من ش ة ، وتطبيق اإلیكولوجية هو اإلطار األولي للعمل في ظل االتفاقي

ثًال    . تفاقية الثالثة  اال ة ، یمكن م إن المناطق المحمية ذات االستعمال المتعدد المطبقة في سياق نهج األنظمة اإلیكولوجي
افع                          ادل والمنصف للمن تدام والتقاسم الع أن تساعد على تحقيق الغایات المحددة المتصلة بكال الحفظ واالستعمال المس

اطق              ون. الناشئة عن استعمال الموارد الجينية       ين المن هج األنظمة اإلیكولوجية یوفر إطارًا یمكن في سياقه فهم العالقة ب
يم السلع والخدمات الناشئة                  ذا اإلطار تقي ًا ، ویمكن في ه المحمية والمناظر الطبيعية األرضية والبحریة األوسع نطاق

ة    اطق المحمي ن المن اطق المحم      . ع ة المن اء وإدارة أنظم إن إنش ك ف ى ذل افة إل ة     وباإلض ج األنظم ياق نه ي س ة ف ي
د   ا تمت ه أیضًا ، حيثم ل یجب أن ینظر في ة ، ب ارات الوطني ي ضوء االعتب ط ف ه فق ة ال ینبغي أن ینظر في اإلیكولوجي
وع      ة والتن ة اإلیكولوجي ياق األنظم ي س ة ، ف دود الوطني ن الح د م ى أبع ة المتصلة بالموضوع إل ة اإلیكولوجي األنظم

 .قویة تساند المناطق المحمية العابرة للحدود ومناطق أعالي البحار المحمية وهذه هي حجة . البيولوجي آله 

تهدفة      -9 ات مس ة ذات غای ل وطني رامج عم اد ب ى إیج راف عل اعد األط ه أن یس ل مقصود من امج العم إن برن
ار      . وخطوات وفاعلين محددین وأطر زمنية ومدخالت ومخرجات متوقعة یمكن قياسها             وا ویستطيع األطراف أن یخت

ا و الي ، ویحوروه امج العمل الح ي برن ات والخطوات المقترحة ف ة /من الغای ًا للظروف الوطني ا وفق أو یضيفوا إليه
دیها             ة ل ًا لمستوى التنمي ة                . والمحلية الخاصة ووفق ذا ینبغي أن یأخذ في الحسبان نهج األنظم امج العمل ه ذ برن وتنفي

ى أن تراعي                . لوجي  اإلیكولوجية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيو     ة ، تشجع األطراف عل وفي تنفيذ برامج العمل الوطني
ارات        ف الخي ة لمختل ادیة والبيئ ة واالقتص افع االجتماعي اليف والمن الزم التك در ال جع   . بالق ك تش ى ذل افة إل وباإلض

ي آي                      اون التقن ل والتع ات المناسبة ومصادر التموی ل، من خالل      األطراف على أن تنظر في استعمال التكنولوجي تكف
 . خطوات مناسبة ، وسائل التصدى للتحدیات الخاصة ومتطلبات مناطقها المحمية 

وازن یراعي                      -10 ة بشكل مت اطق المحمي مع مراعاة األهداف الثالثة لالتفاقية والحاجة إلى القيام بعمل بشأن المن
د ترغب               بالقدر الالزم الحفظ واالستعمال المستدام والتقاسم المنصف للمنافع الن         ة ، ق وارد الجيني اشئة عن استعمال الم

 ] :األطراف أن تنشئ برنامج العمل اآلتي بشأن المناطق المحمية

 عناصر البرنامج وغایاته وتدابيره  -ثالثًا 

 . تدابير مباشرة لتخطيط أنظمة ومواقع المناطق المحمية واختيارها وإنشائها وإدارتها:  من البرنامج 1العنصر 

ات                      -1-1الغایة   ة آاسهام في الغای ة واالقليمي ة الوطني اطق المحمي ة والمن ة االیكولوجي المي من األنظم إنشاء نظام ع
 .العالمية المتفق عليها

ول : هدف ام    بحل ام          2010ع اطق األرضية وع ة          2012 في المن اطق البحری المي شامل وذو صفة         6 في المن نظام ع
 والمناطق المحمية، یكون مبنيا على نظام وطني وإقليمي، ویكون اسهاما تمثيلية ویدار بكفاءة من الشبكات االیكولوجية  

ي ا یل ي م يض  ) 1: (ف ق تخف ى تحقي ة ال تدامة، الرامي ة المس ة للتنمي ة العالمي ة والقم تراتيجية لالتفاقي ة الخطة االس غای
يما    ) 2 (2010محسوس في معدل ضياع التنوع البيولوجي في عام          ة       غایات األلفية للتنمية، والس ة السبعة المتعلق  الغای

 .االستراتيجية العالمية لحفظ النبات) 3(بكفالة االستدامة البيئية، و

ف[  رات        : تعری اطق والمم ن المن ام م ن نظ ون م ي أن تتك ة ینبغ بكات االیكولوجي ة والش اطق المحمي ة المن إن أنظم
دار        ي تكون مصممة وم ية، الت اطق امتصاص الصدمات، األساس ور ومن تعيد   وأحجار العب تبقي أو یس ى نحو یس ة عل

ة وارد الطبيعي تدام للم تعمال مناسب ومس وجي ویسمح باس وع البيول ظ التن ة ویحف ة االیكوليوجي ن . خدمات األنظم وم
دان  قد یعني اما الوطني أو دون الوطني في بعض        " الوطني"المعترف به في جميع برنامج العمل أن لفظ          وینبغي  .  البل

                                                 
 .إن االشارات إلى شبكات المناطق البحریة المحمية یجب أن تتمشى والهدف الوارد في خطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة  / 6
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ات استعمال األرض، تتمشى مع أهداف                     ایجاد نظام متباین العناص    ة وآثاف ر یشمل طائفة واسعة من مستویات الحمای
ة     . الحفظ وال ینبغي أن تعتبر المناطق المحمية مناطق معزولة بل یجب ادماجها في المناظر الطبيعية األرضية والبحری

 .والقطاعات األوسع نطاقا

 أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف 
ام  1-1-1 ول ع اطق     ، ال2006بحل داف للمن ى وضع أه ة إل ارات الرامي وطني للخي ى الصعيد ال يالت عل ام بتحل قي

ا                         ذآر المتفق عليه ة ال ات الحفظ اآلنف اس ، وتسهم في غای ة للقي المحمية ، تكون ملتزمة بحدوث زمنية وقابل
ًا  الي الهكت      . عالمي مل إجم داف تش و األه دم نح راز تق وطني إلح عيد ال ى الص ة عل دابير المقترح ارات والت

ل        ن الموائ ية م اط الرئيس ة واألنم اطق اإلیكولوجي ن المن ة م بة المئوی ة ، والنس ن الحمای ام م الخاضعة لنظ
ق                ة تتعل ة ، وأهداف رقمي اطق المحمي ة للمن ائم في السالمة اإلیكولوجي المتمتعة بالحمایة ، وتقييم الوضع الق

 .باألنواع المعرضة للمخاطر 

ة  2005بصفة مستعجلة القيام بحلول      1-1-2  بدراسات جدوى النشاء وتوسيع المناطق المحمية في أیة مناطق طبيعي
د     متبقية، آبيرة المساحة ولم تمس وغير مجزئة نسبيا أو یصعب جدا االستعاضة عنها، وتكون خاضعة لتهدی
اطر              ة للمخ دید والمعرض د ش عة لتهدی واع الخاض ة االن ل حمای ي تكف ة الت اطق المحمي ذلك المن دید وآ ش

 في موقع وحيد، واالنظمة االیكولوجية من المياه العذبة والبحریة التي ال تحظى بحمایة الى حد                 والمحصورة
 .بعيد، مع ایاء عنایة خاصة للمناطق الخارجة عن نطاق الوالیة الوطنية

ول    1-1-3 ي بحل ي أن ینتم ع ینبغ ار المواق ودة الختي ات الموج ن المنهجي تمداد م يم 2005باالس ار لتقي  وضع غيط
ة                    الفجوات ف  اطق المحمي واقليمي، شامال المن وطني والصعيد االیك ة علىالصعيد ال اطق المحمي ي أنظمة المن

احلية ة والس وجي أي  . البحری وع البيول ن التن ة م تویات المختلف بان المس ي الحس ك ف ذ ذل ي أن یأخ وینبغ
اظر الطب           ة والمن ة االختالفات الجينية واختالفات األنواع والموائل واالنظمة االیكولوجي وینبغي أن یأخذ     . يعي

ة ذات                          ات الدولي ره من االتفاق وجي وغي وع البيول ة التن ان المرفق األول باالتفاقي ذآور في الحزب االیطار الم
تهدفة،       وجي المس وع البيول ات التن ن مكون ذر االستعاضة ع ل تع ن قبي ي م ایيال الت ب المع ى جان الصلة، ال

املة الممرات وعدم المساس    (يلية ومتطلبات الحجم األدنى وقابلية البقاء، والتوص    ) INTACTNESS) (ش
ل             . والعمليات االیكولوجية وخدمات االنظمة االیكولوجية     األنواع والموائ وائم ب وینبغي أن یتضمن االیطار ق

 .التي یرى من الضروري أن تتخذ تدابير حفظ بالنسبة لها

ول  1-1-4 كال المو  2006بحل وطني لألش توى ال ى المس ام باستعراضات عل املة   القي ظ، ش ة للحف ودة واالحتمالي ج
ات              نمتذج مبتكرة لتصریف المور في المناطق المحمية التي تحتاج الى االعتراف بها وتعزیزها من خالل آلي
ى     ة عل االت حكومي دیرها وآ ي ت ة الت اطق المحمي ل المن ة، مث ية ومجتمعي ة ومؤسس ية ومالي ة وسياس قانوني

ة الخاض  اطق المحمي تویات، والمن ف المس اع  مختل ي القط ة ف ة الداخل اطق المحمي ترآة، والمن عة الدارة مش
 .الخاص والمناطق التي تحفظها المجتمعات ومناطق الحفظ التابعة للسكان األصليين والمراتع الصغيرة

ول          1-1-5 ة، بحل باالستمداد من االستعراضات اآلنفة الذآر القيام بتقييمات لما یوجد من فجوات ووضع خطط وطني
دة             لملء ال  2006عام   ع جدی فجوات التي تم تبينها في االنظمة القائمة، بما في ذلك اختيار المواقع النشاء مواق

اطق نصف        دهورة والمن اطق المت ل المن ادة تأهي ابق واع تعادة الوضع الس ودة واس ع الموج يع المواق وتوس
 .طبيعية، وإعادة االنعاش االنواع المعرضة للمخاطر

ل الفجوات          ، تحدید المناطق ال   2008بحلول عام    1-1-6 ا من خالل تحلي م تبينه د ت ك    (محمية التي یكون ق ا في ذل بم
ام          ) تحدید دقيق للحدود ورسم خرائط        ول ع تم بحل ى أن ی املة وذات صفة            2010عل ة ش ة وطني  انشاء أنظم

 .تمثيلية من المناطق المحمية آجزء من الشبكات االیكولوجية الوطنية واالقليمية

ي ا  1-1-7 ارآة ف اندة والمش ادة المس أن    زی ار بش ة رامس ك اتفاقي ي ذل ا ف ة، بم اطق المحمي ن المن ة م ة الدولي النظم
 .األراضي الرطبة واتفاقية التراث العالمي وبرنامج االنسان والكرة الحيویة التابع لليونسكو

 :أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي 
اطق              1-1-8 ى األطراف تتضمن إطارًا ألهداف المن وطني مع      إعداد وثيقة تقنية توزع عل ى الصعيد ال ة عل  المحمي

ى                   ا اشير إل ك األهداف ، آم اس تل بيان الحدود الزمنية التي یلتزم بها في تحقيق أهداف المناطق المحمية وقي
 .ذلك فيما سبق 
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تعمالها                1-1-9 ي یمكن اس تبين الخيارات المتعلقة بأهداف المناطق المحمية ، من آمية وآيفية ، وتبين المؤشرات الت
  وغایات األلفية للتنمية 2010لعالمي والتي یمكن أن تسهم في تحقيق هدف على الصعيد ا

ام بتقييمات سریعة                   1-1-10  دعوة المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة إلى تقدیم مساعدتها إلى األطراف على القي
 .على الصعيد الوطني 

ادل المعلومات       –تجميع ونشر     1-1-12 ة تب ة      النهوج واأل – من خالل آلي طر واألدوات ذات الصلة لتخطيط األنظم
ا لتتمشى مع مختلف الظروف                         دروس وتكييفه ك ال تفادة وتل رات ودروس المس ادل الخب ولتعزیز وتسهيل تب

 .االیكولوجية واالجتماعية المحيطة بها

 الشرآاء الرئيسيون 
راف ،  كو ، مرآ   UNEP-WCMCاألط ابع لليونس ة الت رة الحيوی ان والك امج اإلنس ابع   ، برن المي الت راث الع ز الت

  .IUCN-WCPAلليونسكو ، اليوئندیبي ، اتفاقية رامسار ، 
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 متعاونون آخرون 
ل   لة مث ة ذات الص ة والوطني ة واإلقليمي ات الدولي  ، The Nature Conservancy ، WWF ، WRIالمنظم

 ] .والمنظمات الحكومية الدولية

 : ر الطبيعية والقطاعات األوسع نطاقًا إدماج المناطق المحمية في المناظ– 2-1الغایة 
ام     : هدف ول ع ة                       2015بحل ة وأنظم ة االرضية والبحری اظر الطبيعي ة مترابطة في المن اطق المحمي ع المن  تكون جمي

المناطق المحمية الوسع نطاقا، وتكون مدمجة في القطاعات ذات الصلة، مع مراعات نهج النظمة االیكولوجية ومفهوم                
 . يةالشبكات االیكولوج

ة وممرات             /مزیج متماسك وذو تمثيلية إیكولوجيا من المناطق األرضية و        [  اطق محمي أو البحریة یمكن أن تتضمن من
ا من                   ق وضع مرض له ة في سبيل تحقي ة اإلیكولوجي واع واألنظم وفير توصيلية لألن ومناطق امتصاص الصدمات ت

 .]أن تكون فيها إنماط مختلفة من الحمایة والمناطق الداخلية ضمن شبكة إیكولوجية یمكن . ناحية الحفز 

 :أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف 
ام   1-2-1 ول ع تم بحل أن     2006أن ی وطني بش ي ودون ال عيد االقليم ى الص تفادة عل دروس المس يم ال  تقي

ة       اظر الطبيعي ي المن وجي ف وع البيول ة والتن اطق المحمي اج المن ى ادم ة ال ددة الرامي ود المح الجه
تراتيجية تخفيف وطأة                والخطط القطاعية  ائق اس  األوسع نطاقا وفي االسترتيجيات التي من قبيل وث

 .الفقر

دابير السياسية           2008تبين وتنفيذ خطوات عملية، بحلول عام        1-2-2  لتحسين ذلك االدماج، بما في ذلك الت
 .والقانونية والتخطيط والتدابير الخرى

اطق المحم  1-2-3 اطق امتصاص الصدمات حول المن ى  تصميم وادارة من اظ عل ى الحف اعدة عل ة للمس ي
 .سالمتها االیكولوجية، آجزء من الشبكات االیكولوجية

 .استعادة الوضع السابق في الموائل، حسب مقتضى الحال آاسهام في بناء الشبكات االیكولوجية 1-2-4

ة واالدارة       1-2-5 ة االیكولوجي ات والزراع ة الغاب ي زراع ة ف ارات تقني تعمال ابتك ال اس اذا اقتضى الح
 .ة لمصائد األسماك، في سبيل اتعزیز نهوج المناظر األرضية والبحریةالمستدام

 :أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي 
ول  1-2-6 ي الخطط   2005بحل ة ف اطق المحمي وجي والمن وع البيول اج التن أن إدم ة بش ة دولي يم ورش تنظ

ع األ   ى جمي ائج عل ر النت وع ، ونش لة بالموض ة ذات الص ة والقطاعي رآاء المكاني راف والش ط
 .والمتعاونين المعنيين باألمر 

اج                   1-2-7 ا إدم ورًا منه ة ، یغطي أم اطق المحمي إعداد شكل محدث للتقاریر المواضيعية الثانية بشأن المن
اني ذات الصلة                المناطق المحمية واألنظمة الوطنية للمناطق المحمية في القطاعات والتخطيط المك

 . 

 الشرآاء الرئيسيون
راف كو ،    األط ابع لليونس ة الت رة الحيوی ان والك امج اإلنس ن   IUCN-WCPA ، برن ا م ار ، وغيره ة رامس  ، اتفاقي

 االتفاقات البيئية 

 متعاونون آخرون 
 ]المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة ، والمنظمات الحكومية الدولية 

 ) TBPAs(ة ومناطق محمية عابرة للحدود  إنشاء وتعزیز شبكات اقليمي–الغایة وتعزیز  -3-1الغایة 
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  وأشكال اخرى من الحفظ التعاوني العابر للحدود  )TBPAs( /20107 ینبغي أن ینشأ بحلول  :هدف

ذ                 1/1أنشطة األطراف وشبكات إقليمية بالقدر الالزم لتحقيق الغایة          وجي مع تنفي وع البيول ظ التن ز حف ، في سبيل تعزی
 .حسين التعاون الدولينهج االنظمة االیكولوجية وت

 : أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف[ 
اطق   1-3-1 ن المن ة م ة فعال بكات اقليمي اء ش ع االطراف االخرى والشرآاء ذوي الصلة النش اون م التع

ات                    ا ذات أولوی ا باعتباره تم تبينه المحمية، خصوصا حول الموارد االیكولوجية التي یجري تقاسمها والتي ی
ات             مثال أنظمة ا  (في الحفظ    اطق الغاب ة، ومن ة الجبلي ار، واألنظم الرصفة الحاجزة، واالحواض الكبيرة لألنه

ة                ) الكبيرة المتبقية  اندة االنشاء واالدارة الفعال وانشاء آليات للتنسيق متعددة البلدان حسب مقتضى الحال لمس
 .على المدى الطویل لتلك الشبكات

اط            1-3-2 ى انشاء وادارة من اطق             التعاون مع االطراف االخرى عل ة في أعالي البحار وفي المن ق محمي
 .االخرى الخارجة عن نطاق الوالیة الوطنية

ال في             TBPAsحيثما یقتضي األمر، انشاء      1-3-3 اون الفع ز التع مع األطراف والبلدان المتاخمة، وتعزی
 . الموجودة فعالTBPAsادارة 

 .TBPAs وادارة تحقيق االنسجام في ممارسة االدارة الوطنية ذات الصلة بقصد تسهيل انشاء 1-3-4

 
 
 

 :أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي 
امج اإلنسان                  1-3-5 التعاون والتشاور مع عدة هيئات منها مكتب رامسار ، ومرآز التراث العالمي ، وبرن

ة       ار واتفاقي ة رامس كو واتفاقي ابع لليونس ة الت رة الحيوی -IUCNو ، UNEP-WCMC ، وCMSوالك
WCPA    ة وشرآات القطاع الخاص               ، ومجتمعات السكان المحل ر الحكومي يين واألصليين ، والمنظمات غي

ابرة       ة الع اطق المحمي ووآاالت التمویل ، في سبيل وضع خطوط إرشادیة ستوزع على األطراف إلنشاء المن
للحدود ونهوج اإلدارة التعاونية حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة ما یوجد من خطوط إرشادیة صادرة عن                   

 . تتعلق بالمناطق المحمية العابرة للحدود IUCN-WCPAالـ 

أن یعد ، لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ، قائمة جرد شاملة بما یوجد من مناطق محمية متاخمة                 1-3-6
اطق                     ابرة للحدود ، في سبيل إنشاء من ك من المساحات األرضية الع ر ذل ة ، وغي على جانبي الحدود الدولي

 .ة خاصة للمساحات الواقعة داخل النقاط الساخنة للتنوع البيولوجيمحمية عابرة  للحدود مع إیالء عنای

ا            1-3-7 ان توزیعه در االمك املة بق ة الش اطق المحمي بكاتاالقليمية من المن تجميع ونشر المعلومات عن الش
 .الجغرافي وخلفيتها التاریخية ودورها والشرآاء الضالعين فيها

 الشرآاء الرئيسيون
ان وال امج اإلنس المي ،  األطراف ، برن راث الع ز الت كو ، مرآ ابع لليونس ة الت رة الحيوی ة IUCN-WCPAك  ، اتفاقي

  ، وغيرها من االتفاقيات البيئية األخرى  CMS ، CITESرامسار ،

 متعاونون آخرون 
 ]المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ، والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة

  :ط المناطق المحمية ، قائم على أساس المواقع  تحسين آبير في تخطي– 4-1الغایة 

                                                 
 العالمية للتنمية یجب أن تكون اإلشارات إلى شبكات المناطق البحریة المحمية متمشية مع الهدف الوارد في خطة تنفيذ القمة / 7

 .المستدامة 
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ام           :هدف ة لع اطق المحمي ى أساس            2012 أن یكون لجميع المن ة عل ع قائم ات تخطيط المواق ة تستعمل عملي  ادارة فعال
الم في مجال                       رامج رصد واضحة المع العلم وبتشارك واسع فيها وتؤدي الى أهداف ومقاصد واستراتيجيات اداریة وب

 .ولوجي مع االستمداد من ما هو موجود من منهجياتالتنوع البي

 أنشطة مقترح أن تبذلها  األطراف[ 
ى    – تشمل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين –إنشاء عملية ذات تشارك عال   1-4-1 ائم عل  آجزء من التخطيط الق

ة            ة االقتصادیة ذات الصلة ، الالزم ة واالجتماعي ات اإلیكولوجي ات تخطيط    أساس المواقع واستعمال البيان ام بعملي للقي
 .فعالة 

ة                      1-4-2 ة واألنظم واع والمجتمعات الطبيعي ل الجينومات واألن ع مث تبين أهداف الحفظ القابلة للقياس بالنسبة للمواق
وجي                        وع البيول ة التن واردة في المرفق األول باتفاقي ایير ال اإلیكولوجية والعمليات اإلیكولوجية ، مع االستمداد من المع

 .المعایير ذات الصلة وغيرها من 

ة ،     1-4-3 ظ المعين داف الحف ى أه ة عل ية الواقع دات الرئيس بية للتهدی ة النس ب األهمي ين وترتي املة الضغوط (تب ش
 .وتبين االستراتيجيات للتصدى للتهدیدات الحرجة ) المباشرة والمصادر الكامنة

تساهم المنطقة المحمية في الحفظ أن یضمن في عملية بتخطيط المواقع تحليل للفرص المتاحة آي  1-4-4
 .واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي على المستوى المحلي واإلقليمي 

اطق      - وبشرط عدم تجاوز هذا الموعد - 2012بحلول عام   1-4-5 تراتيجية للمن  وضع أوتحدیث خطط اإلدارة االس
 .أفضل ألهداف الحفظ المحمية ، المنبنية على العملية اآلنفة الذآر ، في سبيل تحقيق 

ة  1-4-6 ة الكامل تعمال الطائف بًا –اس ر مناس ون األم بما یك ذلك – حس ور ، وآ ة بتصریف األم ة المتعلق ن األنظم  م
 .استعمال ما لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين من معرفة وممارسات تقليدیة 

 .ارة المناطق المحميةآفالة التوزیع المنصف للتكاليف المنافع الناشئة عن انشاء واد 1-4-7

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي
ات    1-4-8 ادل المعلوم ة تب ة غرف ن خالل آلي ر ، م ع ونش ة ذات –تجمي وج واألطر واألدوات الحالي  للنه

ا آي                       ا وتحویره تفادة في تطبيقه دروس المس رات وال ادل الخب ز وتسهيل تب ع وتعزی الصلة ، لتخطيط المواق
 . البيئات اإلیكولوجية واالجتماعية المحيطة بها تتمشى مع مختلف

اعلين اآلخرین ذوي                1-4-9 ة والف ر الحكومي مساعدة األطراف والوآاالت المتعددة األطراف والمنظمات غي
 .الصلة ، على استعمال هذه األدوات في عملهم المتصل بالموضوع والقائم على أساس المواقع 

 الشرآاء الرئيسيون
راف ،   ز  IUCN-WCPA، UNEP-WCMCاألط كو ، مرآ ابع لليونس ة الت رة الحيوی ان والك امج اإلنس  ، برن

 التراث العالمي التابع لليونسكو، اتفاقية رامسار ، وغيرها من االتفاقات البيئية 

 متعاونون آخرون 
لة ،   ة ذات الص ة والوطني ة واإلقليمي ات الدولي  WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlifeالمنظم

International وغير ذلك من المنظمات الحكومية الدولية ، [ 

 :  منع وتخفيف الوقع السلبي للتهدیدات الرئيسية – 5-1الغایة 
ين     : هدف ة لتب ع و   و إیجاد آليات فعال ة ،                    /من اطق المحمي ى المن ة عل دات الرئيسية الواقع ع السلبي للتهدی أو تخفيف الوق

  .2008بحلول 

 
  األطرافأنشطة مقترح أن تبذلها

ام                    1-5-1 اخر عن ع ا      2010ینبغي أن تطبق، حسب مقتضى الحال ولكن في موعد ال یت  تقييمات تجري في أوانه
دفق في                           ة أن تت ة، وآفال اطق المحمي ى المن ار عل ه آث للوقع البيئي االستراتيجي ألیة خطة أو مشروع یمكن أن یكون ل
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ذا  ة، له ع األطراف المعني ين جمي ات ب رر األوان الصحيح المعلوم ع مراعات المق  ألف الصادر عن 6/7الغرض م
وجي في تشریع و                  التنوع البيول ة ب يم   /مؤتمر األطراف بشأن الخطوط اإلرشادیة إلدماج القضایا المتعلق ات تقي أو عملي

 .الوقع البيئي وفي التقييمات البيئية االستراتيجية 

ك من     إیجاد أنظمة للمسؤولية تضم مبدأ أن من یقوم ب         2010بحلول   1-5-2 ر ذل التلویث یجب أن یقوم بالدفع ، أو غي
 .اآلليات المناسبة ، فيما یتصل باألضرار التي تلحق بالمناطق المحمية على الصعيدین الوطني والدولي 

 أنشطة مساندة من األمين التنفيذي
اج اع        1-5-3 ادیة إلدم وط اإلرش ي الخط ة ، ف اطق المحمي ة بالمن ددة المتعلق ایا المح ة القض وع  معالج ارات التن تب

 .البيولوجي في إجراءات ولوائح تقييم الوقع البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي 

ك من المنظمات ذات الصلة ، في سبيل مواصلة وضع                                1-5-4 ر ذل ع وغي يم الوق ة لتقي التعاون مع الرابطة الدولي
ة        وتنقيح الخطوط اإلرشادیة لتقييم الوقع ، والسيما إلدماج جميع مراحل عمليات ت            اطق المحمي قييم الوقع البيئي في المن

 .، مع مراعاة نهج األنظمة اإلیكولوجية 

ر   1-5-5 ع ونش تفادة      –تجمي دروس المس ات وال االت والممارس ات الح ات ، دراس ادل المعلوم ة التب الل آلي ن خ  م
 .لتخفيف الوقع السلبي للتهدیدات الرئيسية وتسهيل تبادل الخبرات

 الشرآاء الرئيسيون
ة                     األطراف ، بر   ات العلمي ابع لليونسكو، الهيئ المي الت راث الع نامج اإلنسان والكرة الحيویة التابع لليونسكو ، مرآز الت

  ، الرابطة الدولية لتقييم الوقع ؛ IUCN-WCPA، اتفاقية رامسار ، CCD، اتفاقية  UNFCCCالتابعة للـ 

 متعاونون آخرون 
لة  ة ذات الص ة والوطني ة واإلقليمي ات الدولي  WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlife ، المنظم

Internationalوغير ذلك من المنظمات الحكومية الدولية ، [ 

  تصریف األمور والمشارآة واالنصاف وتقاسم المنافع: من البرنامج2العنصر 

ة  افع  – 1-2الغای م المن اف وتقاس ق االنص ن     :  تحقي ئة ع اليف الناش ى التك م المنصف لكلت ة التقاس اء وادارة آفال انش
 .المناطق المحمية، من خالل عمليات تشارآية في تصریف االمور واالدارة في المناطق المحمية

 
 

 أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف
تبقاء            2-1-1 افي الناشئة عن انشاء واس اعي الثق ع االقتصادي واالجتم اليف والوق تقييم التك

ة صرف    المناطق المحمية، وال سيما لخدمة مجتمعات السكان اال     صليين والمحليين وتصحيح السياسات لكفال
 .تعویض عادل عن تلك التكاليف وذلك الوقع، شاملة تكاليف ما ضاع من فرص آسب العيش

ة      2-1-2 ز للمجموع راف والتعزی ة، االعت اطق المحمي ة للمن تكمال االدارة الحكومي باس
ا مجتمعات الس        (األوسع نطاقا من مناطق الحفظ       ع      مثال المناطق التي تحفظه ين ومرات كان االصليين والمحلي

 .القطاع الخاص، من خالل آليات قانونية وسياسية ومالية ومؤسسية ومجتمعية

اطق          2-1-3 ة للمن انشاء سياسات وآليات مؤسسية لتسهيل االعتراف القانوني واالدارة الفعال
ى وغا               ة تتمئ وع      المحمية التي لدى السكان االصليين والمناطق التي تحفظها المجتمعات بطریق ظ التن ات حف ی

ين         دى مجتمعات السكان االصليين والمحلي ي ل البيولوجي من ناحية والمعارف واالبتكارات والممارسات الت
 .من ناحية أخرى

استعمال المنافع االجتماعية واالقتصادیة الناشئة عن المناطق المحمية لتخفيف وطأة           2-1-4
 .الفقر، بما یتمشى مع أهداف ادارة المناطق المحمية
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ا یتمشى               حمل أ  2-1-5 ور، بم صحاب المصلحة على التشارك في التخطيط وتصریف األم
 .ومبادئ نهج األنظمة االیكولوجية

اطق   2-1-6 ي المن ة ف وارد الجيني ى م ة الحصول عل دیدة لمعالج ة س م السياسات وطني رس
وارد              ى الم ادیة بشأن الحصول عل المحمية وعلى المنافع الناشئة عن استعمالها مع تطبيق خطوط بون االرش

 ] .الجينية والتعادل العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها

 تعزیز وآفالة اشراك أصحاب المصلحة بما فيهم المجتمعات األصلية والمحلية-2-2الغایة 
ام :هدف ول ع تویات العمل 2008 بحل ع مراحل ومس ي جمي ال الصحاب المصلحة ف ادل والفع ق االشراك الع  تحقي

تم انشاؤها في       المتعلق بالمناطق ال   محمية على أن یتم تعزیز وتأمين ذلك االشراك وتتم ادارة المناطق المحمية بعد ان ی
 .امتثال آامل لحقوق مجتمعات السكان االصليين والمتنقلين ومجتمعات السكان المحليين

 أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف[ 
ائم واالحتياجات واآلل     2-2-1 ين       القيام باستعراضات وطنية للوضع الق ة في صياق مع ات المحددة الداخل ي

ة واالدارة         ي السياس ة ف ة االجتماعي ين والعدال ين الجنس ة االنصاف ب ع آفال لحة م راك اصحاب المص الش
 .للمناطق المحمية على مستوى السياسة الوطنية وأنظمة المناطق المحمية والمواقع الفردیة

ات الشراك اصحاب المصلحة    على أساس االستعراضات الوطنية، ینبغي وضع خطط ومبادر        2-2-2
اطق                     ك المن ا في ذل ة، بم اطق المحمي في جميع مستویات التخطيط واالنشاء وتصریف االمور واالدارة للمن
ك من خالل انشاء                             ا في ذل ا المجتمعات بم ي تحفظه اطق الت دي السكان االصليين والمن ين ی المحمية التي ب

ى     ب مقتض ددین، حس لحة متع حاب مص الس ادارة ذات أص ة   مج ات االیكولوجي تعمال البيان ال باس الح
ي تحول دون                     ة الحواجز الت ين وازال ى تب واالجتماعية االقتصادیة ذات الصلة، مع الترآيز بصفة خاصة عل

 .مشارآة وافية من جانب القطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية والمجتمعات

ال آامل           ینبغي تخطيط وانشاء وادارة المناطق المحمية مع االتفاق الم         2-2-3 م وفي امتث سبق عن عل
 .لحقوق السكان االصليين والمجتمعات المحلية

ى                 2-2-4 ة عل اطق المحمي ة في ادارة المن ینبغي اشراك ممثلين تختارهم المجتمعات االصلية والمحلي
 .أن یكون هذا االشراك متناسبا مع حقوقهم

ا              2-2-5 ين وتكریس م روة       مساندة ممارسات التقييم التشارآي بين اصحاب المصلحة لتب دیهم من ث  ل
 .من المعارف والمهارات والموارد والمؤسسات ذات االهمية للحفظ، المتاحة في المجتمع

اطق      2-2-6 تعزیز مساندة قدرة اصحاب المصلحة على التنظيم وقدراتهم االخرى النشاء وادارة المن
 .المحمية

ة  2-2-7 ة تمكيني ة بيئ وارد (آفال درات وم ات وق ریع وسياس ن تش كان المحل) م راك الس ين الش ي
درات وفرص                             م من ق ا له ة م رار، وتنمي والمتنقلين واصحاب المصلحة من السكان االصليين في صنع الق

 . النشاء وادارة المناطق المحمية التي تتولى المجتمعات حفظها والموجودة تحت ید القطاع الخاص

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي

اد   في تعاون مع الشرآاء الرئيسيين وعلى أ    2-2-8 ساس أفضل الممارسات، ینبغي وضع واتاحة ارش
 . لألطراف عن آيفية تعزیز مشارآة اصحاب المصلحة في جميع جوانب المناطق المحمية

ن    2-2-9 ك م ر ذل ات وغي ورة عن افضل الممارس االت ومش ات ح اح لالطراف دراس ي ان تت ینبغ
 .مصادر المعلومات بشأن مشارآة اصحاب المصلحة في المناطق المحمية

ظ،   تعز 2-2-10 ي الحف راك اصحاب المصلحة ف ة الش ات الفعال ان اآللي رة بش دولي للخب م ال ز التقاس ی
ات    ولى المجتمع ي تت اطق الت ا والمن ي ادلرته ارك ف د تش ي یوج ة الت اطق المحمي ق بالمن ا یتعل خصوصا فيم

 ] .حفظها والمناطق التي یحميها القطاع الخاص

 الشرآاء الرئيسيون
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IUCN-WCPA. UNESCO-MAB. World Heritage Centre, Ramsar. CCD,   ك ر ذل  وغي
 .من االتفاقيات البيئية والبنك الدولي وبرنامج االمم المتحدة االنمائي

 متعاونون آخرون
ة ذات الصلة،        ة والوطني ة والدولي ة واالقليمي  WWF. The Nature Conservancy. Birdlifeالمنظمات الدولي

Internationalر الحكومية واالطراف المهتمة باالمر ، وغيرها من المنظمات غي . 

 االنشطة التمكينية:  من البرنامج3العنصر
  تنفيذ االصالحات سياسية تمكينية وبيئة مؤسسية واجتماعيه اقتصادیة للمناطق المحمية 1-3الغایة 

ة    انجاز تبين وتنفيذ االصالحات السياسية بما في ذلك استعمال التقييمات           2008بحلول عام    : الهدف والحوافز االجتماعي
ى                     ة عل اطق المحمي ة المن واالقتصادیة وتنفيذها لتوفير بيئة تمكينية مساندة في سبيل انشاء وادارة المناطق المحمية وأنظم

 .نحو اشد فعالية

 أنشطة مقترح أن تبذلها االطراف[ 
ام   3-1-1 دود ع اء وا2006بح ل االنش ي تعرق ية الت ریعية والمؤسس وات التش ين الفج اطق  تب ة للمن الدارة الفعال

 .2009المحمية، والمعالجة الفعالة لتلك الفجوات بحلول عام 

ة           3-1-2 ات األلفي  القيام بتقييمات على الصعيد الوطني السهامات المناطق المحمية في اقتصاد وثقافة البلد وتحقيق غای
يم ا  ابية للتقي تعمال االدوات الحس وطني، وادراج اس ى الصعيد ال ة عل ي  للتنمي ة ف وارد الطبيعي اب الم القتصادي وحس

 .عمليات التخطيط الوطني في سبيل التبين من خفية وغير خفية، التي توفرها وبيان الذین یتملكون تلك المنافع

اطق                       3-1-3 ة لنظام المن اندتها للحفظ واالدارة الفعال ل مس تحقيق االنسجام في السياسات والقوانين القطاعية آي تكف
 .المحمية

بيل    3-1-4 ي س رار ف ي صنع الق ارك ف ات التش ة وآلي انون والالمرآزی يادة الق ور آس ادئ تصریف االم تفحص مب
 المساءلة وایجاد مؤسسات واجراءات عادلة لفظ المنازعات،

اطق           السياساتتبين وإزالة الحوافز الضارة ووجوه التضارب في          3-1-5 ى المن  القطاعية التي تزید من الضغوط عل
ك الحوافز بحيث                . و اتخاذ الخطوات الكفيلة بتخفيف آثارها الضارة      المحمية ، أ   ه تل ادة توجي ا اع ك ممكن ان ذل ى آ وحت

 .تصبح حوافز ایجابية تساعد على الحفظ

ا      المناطقتبين وإنشاء الحوافز اإلیجابية التي تساند سالمة         3-1-6 ة وصيانتها ، وإشراك المجتمعات وغيره  المحمي
 .نشطة الحفظمن أصحاب المصلحة في أ

ة     3-1-7 ظ وطني اندة إیجاد آليات ومؤسسات حف املة         لمس وجي ، ش وع البيول اطق وأراضي خاصة لحفظ التن  إنشاء من
ظ                  ات حف ي تحقق غای ي، الت المحميات الخاصة والتسهيالت المتعلقة بالحفظ على المستویات الوطني واالقليمي والمحل

 .ة البحریة الخاضعة لإلدارة ، التي تحيط بالمناطق المحمية رسميًا التنوع البيولوجي في المناظر الطبيعية االرضي

ى  /تبين ومساندة الفرص االقتصادیة وإنشاء أسواق للسلع والخدمات الناشئة عن المناطق المحمية و             3-1-8 أو تعتمد عل
ة     الخدمات التي توفرها المناطق المحمية بفضل ما فيها من األنظمة اإلیكولوجية ، بما یتمشى وأ               اطق المحمي هداف المن

. 

وطني واالقليمي                   3-1-9 ى الصعيد ال وجي عل وع البيول ظ التن ولى حف ایجاد اآلليات الالزمة لمنشآت ذات مسؤوليات تت
 .والمحلي لتحقيق االستدامة المؤسسية والمالية

ابهة األخرى،    التعاون مع البلدان المجاورة الیجاد بيئة تمكينية للمناطق المحمية العابرة للحدود  3-1-10 وللنهوج المش
 .بما في ذلك الشبكات االقليمية

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي 
ع         OECD   ، IUCN   ، WWF  في تعاون مع الشرآـاء الرئيسيين مثل         3-1-11 ات األخرى ، تجمي ات االتفاقي  وأمان

وارد     ـأن      ) resource kits(المعلومات بشأن اإلرشاد المتعلق بموضوع ومحفظات الم ك من المعلومات بش ر ذل وغي
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واق ،           تالك ، واألس وق االم الل حق ن خ وافز م ن الح ارات م ع خي ة بوض دابير المتعلق املة الت افزة ، ش دابير الح الت
 .وسياسات التسعير ، إلخ 

اط                    3-1-12 افزة في سبيل إدارة المن دابير الح ق  جمع ونشر دراسات الحاالت بشأن أفضل الممارسات في استعمال الت
 المحمية 

ا           3-1-13 ة وبرامجه اطق المحمي ط إدارة المن ي خط افزة ف دابير الح تعمال الت اج اس ائل إلدم ق والوس ين الطرائ  تب
 ].وسياساتها ، شاملة فرص إزالة الحوافز الضارة أو تخفيف وقعها 

 الشرآاء الرئيسيون
ابع لليونسكو             IUCN-WCPAاألطراف ،    ة الت رة الحيوی امج اإلنسان والك ات          ، برن المي ، الهيئ راث الع  ، مرآز الت

 .  ورامسار  CCDالعلمية التابعة التفاقيتي 

 متعاونون آخرون 
لة ،   ة ذات الص ة والوطني ة واإلقليمي ات الدولي  WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlifeالمنظم

International البنك الدولي وغير ذلك من المنظمات الحكومية الدولية ،  

 : بناء القدرة على تخطيط وانشاء وادارة المناطق المحمية2-3الغایة 
اء                 2010بحلول  : هدف ادرات بن ل ان تكون مب درة تكف ة من ق اطق المحمي ا للمن  ینبغي ان یكون قد تم تعزیز وتقویة م

مجتمعات  القوة شاملة وأن تتم تنمية المعارف المهارات ویتم رفع المستویات المهنية على المستوى الفردي ومستوى ال       
 . والمؤسسات، مع الترآيز بصفة خاصة على االنصاف االجتماعي

 أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف [ 
ام    -أو وضع وتطویر  /جمع و  3-2-1 ا یوجد من          – 2006 بحلول ع اج م ة وإدم اطق المحمي درة في المن  تقييمات الق

ارف التق                ارف السكان االصليين والمع ة مع اطق المحمي اء          معارف وخبرات بشأن المن رامج لبن ذ ب ة، وانشاء وتنفي ليدی
وجي        وع البيول ة التن وینبغي أن  . القدرة على الصعيدین الطني والمحلي مع التبليغ عن ما یحرز من تقدم في اطار اتفاقي

 .یضم ذلك مهارات لفض المنازعات ومهارات في التفاوض

دى السكان    إیجاد آليات فعالة لتوثيق ما یوجد من معارف وخبرات بشأن إدارة المناط          3-2-2 ا ل ق المحمية ، شاملة م
 .األصليين من معرفة والمعارف التقليدیة وتبين ما في المعارف والمهارات من فجوات 

ع     3-2-3 ة م ب ومتوائم ن طل د م ا یوج ة بم ون مدفوع وطني ، تك ى الصعيد ال درة عل اء الق رامج بن ذ ب اد وتنفي إیج
 .اتفاقية التنوع البيولوجي التغيرات واالبتكار ، والتبليغ عما یحرز من تقدم في إطار 

إیجاد آليات لتبادل الدروس المستفادة والمعلومات والخبرات في مجال بناء القدرة بين البلدان ، في تعاون مع                  3-2-4
 .المنظمات ذات الصلة 

ى              /إنشاء و  3-2-5 ة عل اطق المحمي ين القطاعات إلدارة المن اون شامل ب اد تع ى إیج أو تعزیز قدرات المؤسسات عل
 .مي والوطني والمحلي ، وإیجاد سياسة منسجمة وتمكينية وأطر قانونية الصعيد اإلقلي

ة                       /إنشاء و  3-2-6 ة لكفال ى مستویات وافي ل لخط األساس عل اد وصيانة تموی ى إیج درات المؤسسات عل ز ق أوتعزی
 .مقایيس مناسبة إلدارة المناطق المحمية 

ق          أو تطویر قدرة المؤسسات في المناطق المحمية على األنشطة          /إنشاء و  3-2-7 وال عن طری الخالقة في جمع األم
 .الحوافز الضریبية والخدمات البيئية وغير ذلك من األدوات 

دان ذات االقتصاد               3-2-8 ة والبل دان النامي اند البل مناشدة مرفق البيئة العالمية وغير ذلك من الوآاالت المانحة أن تس
 .اطق المحمية االنتقالي على إیجاد مبادراتها الخاصة ببناء القدرة بشأن إدارة المن

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي
ى                 3-2-9 تجميع المعلومات المتاحة ، شاملة التقاریر الوطنية ، واستعراض الدراسات الماضية وتبين االحتياجات إل

 .القدرة 
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ة   3-2-10 اطق المحمي ي المن م ف بكة تعل ع ش اون م ایت  ) PALNet(التع ي وب س ا ه بكة إنم ذه الش اندتها ، وه ومس
دروس                   تفاعلي   فوا ال ـرات ویستكش ادلوا الخب یستطيع به مدیرو المناطق المحمية والناس المرتبطون بهذا المجال أن یتب

 .المستفادة من تلك الخبرات ، في تعاون مع المنظمات ذات الصلة وغرفة تبادل المعلومات

 الشرآاء الرئيسيون
ابع           IUCN-WCPAاألطراف ،    ة الت رة الحيوی امج اإلنسان والك ات            ، برن المي ، الهيئ راث الع  لليونسكو ، مرآز الت

 .  ورامسار  CCDالعلمية التابعة التفاقيتي 

 متعاونون آخرون 
لة ،   ة ذات الص ة والوطني ة واإلقليمي ات الدولي  WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlifeالمنظم

Internationalالبنك الدولي وغير ذلك من المنظمات الحكومية الدولية ، [.  

  وضع وتطبيق ونقل تكنولوجيات مناسبة للمناطق المحمية 3-3الغایة 

ى أن            2010بحلول  : هدف ة عل اطق المحمي ة للمن الدارة الفعال  وضح وإحقاق ونقل تكنولوجيا ونهوج ابتكاریة مناسبة ل
 .ون فيهایكون ذلك على نحو فيه تحسين محسوس ویراعي مقررات مؤتمر االطراف بشأن نقل التكنولوجيا والتعا

 :أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف[ 
ة     3-3-1 اطق المحمي ي المن وجي ف وع البيول تدام للتن تعمال المس ظ واالس ة للحف ات المالئم ق التكنولوجي ام بتوثي القي

 .وادارة تلك المناطق

ع اصحاب المصلحة                     3-3-2 ة مع اشراك جمي القيام بتقييم احتياجات التكنولجيات ذات الصلة الدارة المناطق المحم
 .ثل مجتمعات السكان االصليين والمحليين ومؤسسات البحث والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاصم

اطق            3-3-3 ة الدارة المن النهوج الفعال ات المناسبة وب ة بالتكنولوجي ینبغي أن تتاح لالمين التنفيذي المعلومات المتعلق
 .المحمية

وارد          تشجيع استحداث واستعمال تكنولوجية مناسبة الستعادة الوضع       3-3-4 ل، ووضع خرائط للم  السابق في الموائ
ووضع قائمة جرد بيولوجية والتقييم السریع للتنوع البيولوجي والرصد والحفظ في الموضع الطبيعي وخارج الموضع            

 .الطبيعي واالستعمال المستدام الخ

 انشاء بيئة تمكينية لنقل التكنولجيا من خالل أطر قانونية وتعزیز تطبيق القانون 3-3-5

 مقترحة مساندة من المين التنفيذيأنشطة 
وج  3-3-6 ات والنه ة ذات الصلة بشأن التكنولوجي ات الدولي ة من االطراف ومن المنظم ات المقدم ع المعلوم تجمي

 .المالئمة لالدارة الفعالة للمناطق المحمية وللحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في المناطق المحمية

 ية تبادل المعلومات وتسهيل تبادل المعلوماتنشر هذه المعلومة من خالل آل 3-3-7

 الشرآاء الرئيسيون
IUCN-WCPA, UNEP-WCMC, UNESCO-MAB, World Heritage Centre, WRL, 

Millenium Ecosystem assessment. 

 متعاونون آخرون
لة ،     ة ذات الص ة والوطني ات االقليمي   WWF, The Nature Conservancy, Birdlife المنظم

International والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي واألطراف المهتمة بالموضوع.[ 

 :آفالة االستدامة المالية للمناطق المحمية وللنظام العالمي للمناطق المحمية: 4-3الغایة 

ا              2008بحلول عام   : هدف ة للنظ المي من      ینبغي آفالة موارد آافية لتبين وانشاء وتغطية تكاليف التشغيل التردادی م الع
 .شبكات المناطق المحمي

 فأنشطة مقترح أن یبذلها األطرا[ 
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ام  3-4-1 ول ع وطني بحل ى المستوى ال ام بدراسة عل ة، 2006القي ارات المالي ع مراعات ( عن االحتياجات والخي م
ة، مع تموی           ) امكانيات إعطاء أولویات وتصحيح أنماط الصرف      اطق المحمي وطني للمن ل یتكون من     المتعلقة بالنظام ال

ام    ن القطاع الع ل م ل التموی ة مث ل الممكن ة ألدوات التموی ة الكامل ة ویشمل الطائف ة والدولي وارد الوطني ن الم زیج م م
ة    ي تحصل عن          debt for nature swaps)(والدین التبادلي مع الطبيع ل من القطاع الخاص والرسوم الت  والتموی

ة ودفعات التعویض            استعمال الخدمات االیكولوجية على الصعيد ال      وطني وأجور الخدمات التي تقدمها المناطق المحمي
 .البيئي

ة                       3-4-2 ة الوطني اند األنظم د ، تس ى مستوي البل تدام عل ل المس على أساس نتائج هذه الدراسة ، وضع خطط للتموی
ام             ول ع ذها بحل دء في تنفي ة وتشری      2006للمناطق المحمية ، والب ة من تنظيمي دابير الالزم املة الت عية ومؤسسية   ، ش

م المتحدة        . وغيرها   وفي سبيل المساعدة على وضع هذه الخطط ینبغي أن تستمد البلدان من خبرة وموارد وآاالت األم
 .والوآاالت المتعددة األطراف والوآاالت الثنائية ووآاالت التمویل االخرى والمنظمات الحكومية الدولية 

ذ ب  3-4-3 ى وضع وتنفي دان األخرى عل ع البل اون م اطق  التع ة للمن ة واالقليمي ة الدولي تدام لألنظم ل مس رامج تموی
 .المحمية 

ة                    3-4-4 ي تقتضيها اتفاقي تقبلية الت ة المس اریر الوطني ة في التق ة الوطني اطق المحمي ل المن تقدیم معلومات عن تموی
ل      أن تموی ات بش م المعلوم ع وتقاس ي جم ة ف ة االتفاقي ز دور أمان ى تعزی اعدة عل وجي ، والمس وع البيول اطق التن المن

 .المحمية في تعاون مع اآلليات األخرى ذات الصلة مثل قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية 

 ادماج المناطق المحمية في صلب تخطيط التنمية 3-4-5

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي
ة ومت                  3-4-6 اطق المحمي ل المن ى معلومات من األطراف بشأن تموی ى الحصول عل امج    السعى إل ذ برن ات تنفي طلب

 .العمل 

 .عقد اجتماع للوآاالت المانحة لتسهيل تمویل األطراف ، في سبيل تنفيذ برنامج العمل  3-4-7

ادل  3-4-8 ة تب ة من خالل آلي اطق المحمي ل المن ة بتموی ع ونشر دراسات الحاالت وافضل الممارسات المتعلق جم
 .المعلومات 

 .مة االیكولوجية التي توفرها المناطق المحمية، بدراسة عن قيمة خدمات االنظ2006القيام، بحلول  3-4-9

 
 الشرآاء الرئيسيون

 .  ، وغير ذلك من المانحين Conservation Finance Allianceاألطراف ، مرفق البيئة العالمية ، البنك الدولي ، 

 متعاونون آخرون 
 IUCN، WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlifeالمنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة ، 

International والمنظمات الحكومية الدولية األخرى ، . [ 

 :تعزیز االتصال والتثقيف وتوعية الجمهور بوصفها أدوات ال غنى عنها بانشاء وادارة المناطق المحمية  5-3الغایة 

 ساندته الدارتها الفعالةأن یتم تعزیز آبير لوعي الجمهور وتفهمه ألهمية ومنافع المناطق المحمية وم: هدف

 أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف [ 
وطني                    3-5-1 إیجاد أو تعزیز برامج التربية وتوعية الجمهور بأهمية المناطق المحمية من حيث دورها في الحفظ ال

ـة الجمهور                       ة وتوعيـــ ـادرة االتصال والتربي ق مع مب اون وثي  في ) CEPA(والتنمية االجتماعية االقتصادیة ، في تع
 .ظل اتفاقية التنوع البيولوجي وعلى أن تكون تلك البرامج موجهة نحو جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك  

ك      3-5-2 ي ذل ا ف ة بم اطق المحمي ة بالمن رامج االتصال المتعلق ة وب ة والتوعي ي التربي ية ف ين المواضيع األساس تب
ل امتثال مستعملي الموارد وغيرهم من أصحاب   غسهامها في االقتصاد والثقافة في سبيل تحقيق نتائج نهائية محددة مث     
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مى       ين وراس ليين والمحلي كان األص ات الس دى مجتمع م ، ل اس العل ى أس ة عل ة القائم م المعرف ادة تفه المصلحة أو زی
 .السياسة 

ل        – وحيثما یكون األمر الزمًا إنشاء       –تعزیز   3-5-3  آليات إعالمية موجهة نحو مجموعات مستهدفة من الناس ، مث
اع ال الم       القط ائط اإلع ع ، ووس اس المجتم ى أس ة عل ات القائم ة والمنظم ات التنمي ة ومؤسس مى السياس اص وراس خ

 .والجمهور الواسع 

ة   3-5-4 اطق المحمي دیرى المن ين م ة وب اطق المحمي دیرى المن ين م ارف ب ادل المع اء وتب وار البن ات للح اء آلي إنش
 .ومجتمعات السكان األصليين والمحليين ومنظماتهم 

ين              آفالة توجي  3-5-5 ه انتباه خاص الى االعداد المالئم للمعلومات الموجهة الى مجموعات شتى من  السكان المحلي
 .واالصليين

 .إدماج المناطق المحمية بوصفها مكونة ال تتجزأ من المناهج المدرسية على الصعيدین الوطني واإلقليمي 3-5-6

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي
ة      3-5-7 واد تربوی ز                 إیجاد أدوات وم أليف ، تستعمل وتحور حسب مقتضى الحال في تعزی ر خاضعة لحق الت  غي

 .المناطق المحمية باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

ذ    3-5-8 ة لتصميم وتنفي ة المتاح ارات الفعال دى الخي ى م دليل عل االت للت ًا مشروحة ودراسات ح اد ببليوغرافي إیج
 .شطة التوعية واالتصال ، للمناطق المحمية برامج وأن

ـ                –إنشاء   3-5-9 ة لل ة التابع اطق المحمي ة بشأن المن ة العالمي اون مع اللجن يم واالتصال    IUCN في تع ة التعل  ونخب
ون  ( إنشاء مبادرة  لحمل صناعة األنباء العالمية والترفيه – ، وغيرها من الشرآاء ذوي الصلة  IUCNالتابعة   التليفزی

اليف ضياع         ) ، الموسيقى الشعبية ، االنترنت ، إلخ      ، األفالم    وعي بتك ع مستوى ال ة لرف ة عالمي على المشارآة في حمل
 .التنوع البيولوجي وبالدور الهام الذي تلعبه المناطق المحمية في عكس ذلك الضياع 

 الشرآاء الرئيسيون
 IUCN- WCPA كو ، مرآ ابع لليونس ة الت رة الحيوی ان والك امج اإلنس المي ، و  ، برن راث الع  CIPAز الت

Working Groupالتابع لرامسار . 

 متعاونون آخرون 
 IUCN، WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlifeالمنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة ، 

International والشرآات المتعددة الجنسيات لوسائط اإلعالم الجماهيري ،  . [ 

 المقایيس والتقييم والرصد : امج  من البرن4العنصر 

 : وضع المقایيس الدنيا وأفضل الممارسات للمناطق المحمية وأنظمة شبكات المناطق المحمية1-4الغایة 
ول   : هدف ار واإلنشاء واإلدارة                      2008بحل ة وأفضل الممارسات للتخطيط واالختي ا طوعي ایيس دني رار مق وضع وإق

 . اطق المحمية وأنظمتها وتصریف األمور بالنسبة للمواقع المن

 
 أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف [ 
وفي وضع هذا اإلطار  . تنشأ ، في إطار االتفاقية عملية إیجاد المقایيس وافضل الممارسات للمناطق المحمية              4-1-1

ـ                IUCNقد ترغب األطراف في أن تذآر سلسلة الخطوط اإلرشادیة بشأن إدارة المناطق المحمية التي صدرت عن ال
. 

ائم في                          4-1-2 يس الوضع الق ي تق وضع نظام رصد فعال وطویل األمد ، یقوم على أساس سلسلة من المؤشرات الت
 .أهداف الحفظ والسالمة اإلیكولوجية وتخفيض التهدیدات والقدرة على اإلدارة الفعالة 

 .االستمداد من نتائج الرصد الستعمال اإلدارة التواؤمية طبقًا لنهج األنظمة اإلیكولوجية  4-1-3

 :أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي 
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دنيا    4-1-4 في تعاون مع الشرآاء الرئيسيين وعلى اساس أفضل الممارسات ، وضع وإتاحة إرشاد بشأن المقایيس ال
 .لألطراف في مجال التخطيط واالختيار واإلنشاء واإلدارة وتصریف األمور بالنسبة لمواقع وأنظمة المناطق المحمية 

ك                تجميع معلومات  4-1-5 ع تل ة وتوزی  عن أفضل الممارسات ودراسة الحاالت بشأن اإلدارة الفعالة للمناطق المحمي
 .المعلومات عن طریق آلية تبادل المعلومات وتسهيل تبادل المعلومات 

 الشرآاء الرئيسيون
 IUCN- WCPA ، UNEP-WCMC   ال راث الع مي  ، برنـامج اإلنسان والكرة الحيویة التابع لليونسكو ، مرآز الت

 .، رامسار ، وغيرها ذلك من االتفاقات البيئية 

 متعاونون آخرون 
لة ،   ة ذات الص ة والوطني ة واإلقليمي ات الدولي  WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlifeالمنظم

International وغيرها من المنظمات غير الحكومية واألطراف المهتمة بالموضوع ،  . [ 

 :ارة المناطق المحمية  تقييم آفاءة إد2-4الغایة 
ول : هدف م2008بحل د ت ون ق ي أن یك اطق    ینبغ اءة إدارة المن أن آف غ بش يم والتبلي ار للرصد والتقي ذ إط رار وتنفي إق

 .المحمية على مستوي المواقع والنظام الوطني والمناطق المحمية العابرة للحدود 

 أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف [ 
ادی  4-2-1 ایيس وخطوط إرش ة وتصریف   وضع مق اطق المحمي اءة إدارة المن يم آف ات لتقي أن أفضل الممارس ة بش

ـ     ار ال اة إط ع مراع ات متصلة بالموضوع ، م دة بيان اد قاع ؤونها ، وإیج اءة اإلدارة ، IUCN-WCPAش يم آف  لتقي
 .وغير ذلك من المنهجيات ذات الصلة التي ینبغي تكييفها آي توائم الظروف المحلية

اطق                   ، ا  2005بحلول عام    4-2-2 اءة إدارة المن يم آف ایير والمؤشرات لتقي ار المع ختيار الطرائق المناسبة ، ، واختي
 .المحمية 

 في المئة من آل المناطق المحمية لدى آل طرف ، بحلول عام     30تنفيذ تقييمات آفاءة اإلدارة بما ال یقل عن          4-2-3
 .، وآذلك أنظمة وطنية للمناطق المحمية والشبكات االیكولوجية2010

ة بموجب     إدرا 4-2-4 ة المطلوب اریر الوطني ي التق ة ف اطق المحمي اءة إدارة المن يم آف ن تقي ئة ع ات الناش ج المعلوم
 .اتفاقية التنوع البيولوجي 

ى       4-2-5 ات التشارآية وعل ترآيز جهود آفاءة اإلدارة  على تخطيط المواقع واألنظمة ، وتصریف الشؤون والعملي
 .ى عمليات تقاسم المنافع التمویل وعلى الحصول على الموارد الجينية وعل

 
 :أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي 

جمع ونشر المعلومات بشأن المبادرات وقاعدة بيانات تتضمن الخبراء في تقييم آفاءة إدارة المناطق المحمية                4-2-6
. 

رحج آثيرًا  جمع معلومات عن النهوج الكفيلة بحمایة تصميمات المناطق المحمية وإنشائها وإدارتها ، والتي ی              4-2-7
 .أن تكون أشد النهوج فعالية في حفظ التنوع البيولوجي 

 
 الشرآاء الرئيسيون

 IUCN- WCPA ، UNEP-WCMC    المي راث الع  ، برنـامج اإلنسان والكرة الحيویة التابع لليونسكو ، مرآز الت
 .، رامسار وغيرها ذلك من االتفاقيات البيئية 

 متعاونون آخرون 
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ة وا ات الدولي لة ، المنظم ة ذات الص ة والوطني  WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlifeإلقليمي
International وغيرها من المنظمات غير الحكومية واألطراف المهتمة بالموضوع ،  . [ 

 : تقييم ورصد الوضع القائم واالتجاهات في المناطق المحمية 3-4الغایة 
ي تمكن            ء وتقدیم  ینبغي أن یكون قد تم إنشا      2010بحلول  :  هدف ة ، الت لإلحصاءات الوطنية المتعلقة بالمناطق المحمي

ى إدراك           المي ، وتساعد عل وطني واإلقليمي والع من رصد الوضع القائم واالتجاهات في تلك المناطق على الصعيد ال
 .أهداف التنوع البيولوجي العالمي 

  :أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف[ 

دم ن       4-3-1 غ عن                        قياس ما یحرز من تق ة والتبلي رات منتظم ى فت امج رصد عل ى أساس برن ق األهداف عل حو تحقي
وع     ة التن اال التفاقي تقبل إعم ي المس تقدم ف ي س ة الت اریر الوطني ي التق داف ف و إدراك األه رز نح دم المح التق

 .البيولوجي

اری      4-3-2 ي التق ة ف اطق المحمي ن المن ة م بكات االقليمي ة للش ات الوطني ن المكون غ ع ي  إدراج التبلي ة وف ر الوطني
 .المناطق المحمية في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي

راث                 4-3-3 ة الت ة واتفاقي ة األراضي الرطب ع المحددة في ظل اتفاقي استكشاف إنشاء نظام منسجم للتبليغ عن المواق
وم بوضعها في الوقت                    ي یق غ الت ة التبلي  العالمي وبرنامج اليونسكو لالنسان والكرة الحيویة، مع مراعات آلي

 .UNEP-WCMCالحاضر مرآز 

وم بصيانتها مرآز    4-3-4  UNEP-WCMC المشارآة في قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية، التي یق
 " حالة المناطق المحمية في العالم"وقائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية وعملية تقييم 

ات           بوصفه أداة ل    جغرافي التشجيع على إنشاء وحدات لنظام إعالمي          4-3-5 اندة عملي ة ومس اطق المحمي رصد المن
 .صنع القرار

اع      4-3-6 ة للقط ة التابع االت المانح ات والوآ ة والمؤسس راف والثنائي ددة األط ات المتع االت والمؤسس وة الوآ دع
 العالم بشأن المناطق المحمية في وظيفتها آآلية مساندة رئيسية لتقييم ورصد       بياناتالخاص الى مساندة قاعدة     

ائم و رة  الوضع الق اة الفق ع مراع ة، م اطق المحمي ي المن ات ف رر 4االتجاه ن المق ن 6/7 م يم الصادر ع  ج
اطق                        ة بالمن ة المتعلق ة والوطني ات االقليمي ذبك قواعد البيان وجي وآ وع البيول ة التن مؤتمر األطراف في اتفاقي

 .المحمية

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي 
ات      وضع وتعزیز شراآات عمل مع     4-3-7 وم بصيانة قواعد بيان  المنظمات والمؤسسات المناسبة ، التي أنشئت وتق

ـ   WCMC –بشأن المناطق المحمية ، وبصفة خاصة مع اليونيب    ة لل  IUCN واللجنة العالمية للمناطق المحمية التابع
. [ 

ة  تمر ال      4-4الغای ين المس اء والتحس ي االنش ال ف و فع ى نح ة عل ارف العلمي هام المع ة إس اطق آفال بكات المن دارة ش
 : المحمية 

ا            : هدف ي توفره يم والسلع والخدمات الت ة وللق إیجاد تفهم علمي أفضل للتنوع البيولوجي الموجود في المناطق المحمي
 .تلك المناطق 

 :أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف [ 
 .تحسين البحث والتعاون العلمي والتقني المتعلق بالمناطق المحمية  4-4-1

ة        عزیز البحث  4-4-2 وم اإلیكولوجي  المشترك بين عدة فروع العلم والبحث التطبيقي ، الذي یؤلف بين العل
اطق   ة للمن م الوظائف االیكولوجي اد وتحسين تفه ات تشمل إیج ق غای ة واالقتصادیة بقصد تحقي واالجتماعي

ارا لتح      ا معي املة اعتباره ة، ش دورات البایوجيوآيماوی يانة ال ق بص ا یتعل يما فيم ة، الس ایيس  المحمي د مق دی
 ).exemplification(ضرب األمثلة 
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ع والوضع           4-4-3 ة والتوزی ى تحسين المعرف تمشيًا مع المبادرة العالمية للتصنيف ، تشجيع الدراسات عل
 .القائم واالتجاهات بالنسبة للتنوع البيولوجي في المناطق المحمية 

 :أنشطة مساندة من األمين التنفيذي 
ة           إیجاد وتعزیز الشراآات في العم     4-4-4 وم بدراسات بحثي ي تق ادرات المناسبة الت ل مع المنظمات والمب

 .تؤدي إلى تحسين تفهم التنوع البيولوجي في المناطق المحمية 

ي          4-4-5 وجي ف وع البيول ا التن ي یوفره دمات الت لع والخ يم الس ات لتقي ق والتقني اد الطرائ لة إیج مواص
 . المناطق المحمية 

 الشرآاء الرئيسيون
 IUCN- WCPA ، UNEP-WCMC    المي راث الع  ، برنـامج اإلنسان والكرة الحيویة التابع لليونسكو ، مرآز الت

 ،WRI تقييم األلفية لألنظمة اإلیكولوجية ، . 

 متعاونون آخرون 
لة ،   ة ذات الص ة والوطني ة واإلقليمي ات الدولي  WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlifeالمنظم

International ر ال ات غي راف      ، المنظم وجي ، واألط وع البيول ات التن المي لمعلوم ق الع رى ، المرف ة األخ حكوم
 ] . المهتمون بالموضوع 
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 نقل التكنولوجيا والتعاون فيها  -9/5التوصية 
 ان الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، 
عية للمشورة العلمية والتقنية  طلب مؤتمر األطراف من الهيئة الفر6/30 أنه بموجب المقرر إذ تذآر 

والتكنولوجية دراسة الجوانب العلمية والتقنية والتكنولوجية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها خالل اجتماعها التاسع 
 وإقرار توصية تتضمن عناصر برنامج عمل خاص بنقل التكنولوجيا ؛

 العضویة الخاص ببرنامج العمل متعدد  لالجتماع بين الدورات المفتوح4 بالتوصية رقم وإذ تحيط علمًا 
 حول الجوانب القانونية واالجتماعية واالقتصادیة لنقل التكنولوجيا 2010السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 

 والتعاون فيها ؛

من خطة التنفيذ الصادرة عن القمة العالمية للتنمية المستدامة، التي تدعو الدول ) ح (44الفقرة رقم وإذ تذآر  
ى تقدیم المساندة المالية والتقنية إلى الدول النامية، بما في ذلك بناء القدرة، من أجل دعم جهود حفظ التنوع إل

 البيولوجي التي تبذل على مستوى السكان األصليين وعلى أساس المجتمعات المحلية ؛

ل نقل التكنولوجيا في  الصادرة عن الهيئة الفرعية للقيام بعمل في مجا2/3أیضًا التوصية رقم وإذ تذآر  
إطار موضوعات قطاعية ترتبط بالمسائل ذات األولویة بموجب برنامج العمل الخاص بها وفقًا لما هو محدد بالتوصية 

  ،2/12رقم 

  :أن یقوم مؤتمر األطراف خالل اجتماعه السابع بما یليتوصي 
د  )أ( ا و   یعتم اون فيه ا والتع ل التكنولوجي ل خاص بنق امج عم ذه  عناصر برن ق به ي المرف رد ف ًا ی فق

 التوصية ؛

رر  )ب( طة ذات الصلة بموجب    یق ع األنش ق م يق الوثي ن خالل التنس ل م امج العم ذ برن ضرورة تنفي
برامج العمل المواضيعية وبرامج العمل الخاصة بالقضایا المشترآة بين عدة قطاعات األخرى من    

 أجل منع ازدواجية العمل وزیادة حجم التضافر ؛

ام باألنشطة بموجب          ویطلب   األطراف والمنظمات الدولية المختصة،   یدعو   )ج من األمين التنفيذي القي
ؤتمر األطراف،        امن لم اع الث ى االجتم مسؤوليات آل منهم، حسبما ترد في برنامج العمل القائم حت

 وذلك آمرحلة أولى في تنفيذ برنامج العمل،

محددة، الى عقد ورش وطنية ودون اقليمية لتبادل  األطراف، وفقا الحتياجاتهم وأولویاتهم الیدعو )د
 .المعلومات والخبرات ولتعزیز القدرة على نقل التكنولوجيات ونشرها واستيعابها بنجاح

، بما 6/14ر أن تقوم اللجنة االستشاریة غير الرسمية آللية تبادل المعلومات، عمال بالمقرر یقر )ه
 :یلي

حات عن الدور المحتمل آللية تبادل المعلومات آآلية تقدیم المشورة عن اعداد االقترا )1(
مرآزیة لتبادل المعلومات عن التكنولوجيات، لتسهيل نقل التكنولوجيا، وللتشجيع على 
التعاون التقني والعلمي المتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام له، 

 وللتكنولوجيات التي تستعمل الموارد الجينية، 

ر إرشاد لقيام العقدات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات لألطر المتشابهة أو المشترآة إصدا )2(
لتبين إتاحة التنولوجيات ذات الصلة لتعزیز التعاون الدولي ولتسهيل التشغيل المتبادل مع 
ما یوجد من أنظمة وطنية ودولية لتبادل المعلومات ، بما في ذلك التكنولوجيا وقواعد 

 . االختراع بيانات براءات

المساعدة في تنفيذ االقتراحات لتعزیز آلية تبادل المعلومات آآلية مرآزیة لتبادل  )3(
المعلومات بشأن التكنولوجيات، ولتسهيل نقل التكنولوجيا، والنهوض بالتعاون التقني 

 والعلمي، حسبما اعتمدها مؤتمر األطراف،

لتكنولوجيا والتعاون التكنولوجي، والذي انشاء فریق خبراء تقنيين مخصص بشأن نقل ا یقرر )و
 :یساعد األمين التنفيذي فيما یلي
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اعداد اقتراحات عن بدائل تطبيق التدابير واآلليات المؤسسية واالداریة والقانونية  )1(
والمتعلقة بالسياسة، بما في ذلك أفضل الممارسات، باالضافة الى ما یقابلها من حواجز، 

النامية وبلدان االقتصادات االنتقالية من التكنولوجيات المتاحة لتسهيل استفادة البلدان 
 لالستخدام العام ، والتكنولوجيات المملوآة ملكية خاصة، واستيعابها ،

استكشاف االمكانيات واآلليات للتعاون مع العمليات في االتفاقيات والمنظمات الدولية  )2(
جيا التابع التفاقية األمم المتحدة األخرى، مثل فریق الخبراء المعني بنقل التكنولو

االطاریة لتغير المناخ، وذلك لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية قبل االجتماع الثامن لمؤتمر 
 األطراف،

األطراف والحكومات والمنظمات الدولية واالقليمية المختصة تقدیم المساندة المالية والفنية یناشد  )ز
  في تنفيذ برنامج العمل،والتدریب، حسبما هو مالئم، للمساعدة

دم )ح ز  یق اء أو تعزی ة لبن ك بصدد األنشطة المالئم ة وذل ة لالتفاقي ة المالي ى اآللي ادات اضافية ال  ارش
 القدرة ذات العالقة بالنقل الناجح للتكنولوجيات،

 النظر في الطرائق والوسائل الشراك المؤسسات المالية متعددة األطراف والبنوك االقليمية          یواصل   )ط
 في عمل االتفاقية وفي جهود األطراف نحو تنفيذها،
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 المرفق

 مشروع عناصر برنامج للعمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي 
 باالضافة 18 و 16ان الهدف من برنامج العمل هذا هو وضع خطة عمل جدیة وفعالة لتعزیز تنفيذ المادتين  -1

التفاقية، وذلك بتحسين نقل التكنولوجيات الضروریة لكفالة تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية الى األحكام ذات الصلة من ا
وتحسين امكانيات االستفادة من هذه التكنولوجيات، وآذلك دعم الهدف الرامي الى احداث انخفاض آبير في المعدل 

وسوف یساهم تنفيذ . 2010 بحلول عام الحالي لضياع التنوع البيولوجي على المستوى العالمي واالقليمي والوطني
برنامج العمل هذا أیضا في تحقيق غایات األلفية للتنمية بغية ضمان االستدامة البيئية واستئصال الفقر والجوع 

 .2015المفرطين بحلول عام 

مستوى ان النقل الناجح للتكنولوجيا والتعاون التكنولوجي یقتضي وجود نهج متكامل بقيادة البلدان على ال -2
الدولي واالقليمي باالضافة الى المستوى الوطني والمستوى القطاعي، باالستناد الى التعاون بين مختلف أصحاب 
المصالح، بما فيهم القطاع الخاص والحكومات والمجتمعات األصلية والمحلية، والمؤسسات الثنائية والمتعددة 

ة، والمؤسسات األآادیمية ومؤسسات البحوث، وذلك األطراف والمؤسسات التمویلية، والمنظمات غير الحكومي
لتعزیز األنشطة بشأن تقييمات التكنولوجيا ونظم المعلومات، وانشاء بيئات تمكينية، وبناء القدرة، وآليات مساندة 

 .التنفيذ

 16من ان تنفيذ األنشطة المذآورة في برنامج العمل هذا لن یؤخر النقل الفوري للتكنولوجيات، وفقا للمواد  -3
 من االتفاقية، في الحاالت التي حددت بالفعل فيها االحتياجات التكنولوجية وفرص نقل التكنولوجيات السليمة، 18الى 

 .والتي تضمن بالفعل فيها البيئة التمكينية نجاح نقلها وتكييفها واستيعابها

الدولية واإلقليمية وآذلك  في تنفيذ برنامج العمل هذا أن األطراف والحكومات والمنظمات والعمليات  -4
 : المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة مدعوة إلى أن تراعي اعتبارات االستراتيجيات التالية 

 االقتصادیة والثقافية المتغيرة تغيرًا واسعًا بين البلدان ، إن نقل –في ضوء الظروف االجتماعية  )أ( 
ما یرتبط بها من احتياجات بناء أو تعزیز القدرة ، هو حتمًا عملية التكنولوجيا والسيما تقييم احتياجات التكنولوجيا و

 مدفوعة من البلدان ذاتها ؛ 

أن إشراك مجتمعات السكان األصليين والمحليين والتشاور معهم إنما هما مفتاح النقل النجاح  )ب( 
 ونشر التكنولوجيا في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ؛

جب اعطاء االعتبار لتحدید وتسهيل استعمال الحلول المحلية للمسائل المحلية، ألن معظم الحلول ی )ج( 
 .االبتكاریة غالبا ما تطور محليا، ولكنها تظل غير معروفة لمجتمع اوسع من المستعملين المحتملين

ها الحصول على إن تعزیز أنظمة اإلعالم الوطنية واإلقليمية والدولية ، التي توفر أمورًا من )د( 
المعلومات بشأن التكنولوجيات الموجودة ، ألغراض االتفاقية ، وتحسين آلية تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية ، 

  من االتفاقية ؛18 و 16بوصفها بوابة مرآزیة ألنظمة اإلعالم هذه ، أمر جوهري لتطبيق المادتين 

آاالت الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة للبحث إن إیجاد شراآات ابتكاریة ، تشارك فيها الو )ه( 
، والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الوطنيون والمحليون ، إنما هي شرط مسبق جوهري إلیجاد البيئات التمكينية 

 التي تؤدي إلى النقل الناجح للتكنولوجيات ؛

لتكنولوجي في اطار البرامج في ضوء األنشطة العدیدة المستمرة بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون ا )و( 
والمبادرات القائمة، یجب اعطاء اهتمام خاص النشاء أساليب التضافر مع تلك البرامج والمبادرات من أجل تجنب 

 ازدواج العمل ،

إن بناء أو تعزیز القدرة البشریة والمؤسسية على جميع المستویات وخصوصا في البلدان النامية  )ز(
 قالية، إنما هو أمر ذو أهمية قصوى لتنفيذ برنامج العمل الحالي ؛وبلدان االقتصادات االنت

 تقييمات التكنولوجيا:  من البرنامج 1العنصر 
إن تقييم التكنولوجيا هو مجموعة من األنشطة التي تقود البلدان زمامها ، وتشمل أصحاب المصلحة في  

اسات واألولویات الوطنية، خصوصًا البلدان النامية عملية تشاوریة لتبين وتحدید احتياجات األطراف ، استجابة للسي
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والبلدان االقتصادات االنتقالية ، فيما یتعلق بنقل التكنولوجيا في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، 
ية واإلداریة ، أو التكنولوجيا التي تستعمل الموارد الجينية ، وفيما یختص ببناء أو تعزیز القدرة العلمية والقانون

وعالوة على ذلك، یجب أن یحدد التقييم، اذا آان ذلك مالئما، المنافع والتكاليف والمخاطر المحتملة لهذه . والتدریب 
 .التكنولوجيات

االحتياجات التكنولوجية وما یتصل بها من احتياجات لبناء قدرة األطراف تحدد استجابة لألولویات  :الهدف
 .ا تحدد أیضا المنافع والتكاليف والمخاطر المحتملة للتكنولوجياتوالسياسات الوطنية، آم

تنفذ التقييمات الخاصة باالحتياجات التكنولوجية حسبما هو مالئم، بمشارآة أصحاب   :1-1الهدف التشغيلي 
ية وتمشيا المصلحة، وفقا لألنشطة المتوقعة في برامج العمل المواضيعية والمشترآة بين عدة قطاعات في اطار االتفاق

 .مع األولویات الوطنية، آما هي محددة في استراتيجية التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية

 :األنشطة 
القيام ، وفقا لألنشطة المتوقعة في برامج العمل المواضيعية والمشترآة بين عدة قطاعات في اطار  1-1

 :نولوجية تتناول ما یلياالتفاقية وتمشيا مع األولویات الوطنية، باعداد تقييمات تك
 .احتياجات وفرص التكنولوجيا في القطاعات ذات الصلة )1(

 .االحتياجات المتعلقة ببناء القدرة )2(

 

 .تنفذ تقييمات الوقع المخاطر حسبما هو مالئم بمشارآة أصحاب المصلحة 2-1الهدف التشغيلي 

 :األنشطة 
أو تحليالت المخاطر بشأن المنافع / تتسم بالشفافية للوقع والقيام اذا آان ذلك مالئما، باعداد تقييمات 1-2-1

 ..والمخاطر والتكاليف المحتملة المرتبطة بادخال التكنولوجيات التي لم تعرف بعد مخاطرها ومنافعها
 نشر التقييمات والخبرات المتصلة بها على الصعيدین الوطني والدولي 1-2-2

اندة    اطراف اتفاقية التن  : الفاعلون الرئيسيون  دوليين وبمس وطنيين وال وع البيولوجي، في تعاون مع اصحاب المصلحة ال
 .من مرفق البيئة العالمية ومن منظمات التمویل الدولية حسب مقتضى الحال

 الزمن جاري :  زمن التنفيذ

ى نطاق واسع لألطر               : 3-1الهدف التشغيلي    اف من   معلومات عن منهجيات تقييم التكنولوجيا واالحتياجات متاحة عل
 .خالل آلية تبادل المعلومات ووسائل أخرى حسب مقتضى الحال

 :األنشطة
واؤم مع                 1-3 جمع معلومات عن منهجيات تقييم احتياجات التكنولوجيا وتحليل قابلية التطبيق واحتياجات الت

 الموارد الجينية، التكنولوجيات في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وللتكنولوجيات التي تستخدم       
 .ونشر هذه المعلومات من خالل آلية تبادل المعلومات أو وسائل أخرى حسب مقتضى الحال

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في التعاون مع المنظمات ذات الصلة وباسهام من األطراف : الفاعل الرئيسي
 .والحكومات

 .االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف: زمن التنفيذ

 انظمة االعالم:   من البرنامج2صر العن
وضع أو تعزیز أنظمة وطنية واقليمية ودولية لجمع ونشر المعلومات عن نقل التكنولوجيا والتعاون التقني 
والعلمي، بما في ذلك انشاء شبكات فعالة من قواعد البيانات االليكترونية للتكنولوجيات ذات الصلة وهو انشاء اعترف 

لتكنولوجيات في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والتكنولوجيا التي تستعمل به آأداة تسهل نقل ا
واألنشطة التي تبذل تحت هذا العنصر من البرنامج ینبغي أن تبني على ما یوجد من مبادرات وبرامج . الموارد الجينية

يد الدولي ان هذه األنظمة، باستعمالها غرفة وعلى الصع. بقصد تعزیز تضافر الجهود وتفادي االزدواجية في العمل
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تبادل المعلومات ستقوم بأمور منها تقدیم المعلومات عن اتاحة التكنولوجيات ذات الصلة، مع بارامتراتها التقنية 
أصحاب البراءات وتاریخ انتهائها، ونماذج العقود (وجوانبها االقتصادیة واالجتماعية وبيانات عن براءات االختراع 

تشریع المرتبط بها وما تم بينه من احتياجات تكنولوجية لدى األطراف وآذلك دراسات حاالت وأفضل الممارسات وال
 .بشأن التدابير واآلليات الرامية الى ایجاد بيئة تمكينية لنقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي

تعاون فيها، توفر معلومات شاملة أنظمة اعالمية وطنية واقليمية ودولية لنقل التكنولوجيا وال  :الهـدف
 ذات صلة لتشجيع نقل التكنولوجيا والتعاون فيها

ان آلية تبادل المعلومات هي آلية مرآزیة لتبادل المعلومات وتسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون :  1الهدف التشغيلي 
معلومات بشأن احتياجات التكنولوجيا التقني والعلمي ذي الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي، مما یتيح التوصل الى ال

على الصعيد الوطني والتكنولوجيات الموجودة تحت ید مالكين لها والتكنولوجيات الداخلة في نطاق الملكية العامة، بما 
في ذلك التوصل الى قواعد بيانات التكنولوجيات الموجودة والى معلومات عن أفضل الممارسات النشاء بيئات 

 .كنولوجيا والتعاون فيهاتمكينية لنقل الت
 األنشطة

ایجاد صفحات ویب ووثائق اعالم مطبوعة تتيح التوصل الى المعلومات بشأن المبادرات وقواعد البيانات  2-1-1
 ذات الصلة بنقل التكنولوجيا والتعاون فيها

 لصلة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في تعاون مع المنظمات والمبادرات ذات ا:الفاعل الرئيسي

   االجتماع السابع لمؤتمر األطراف:زمن التنفيذ

وضع مقترحات لتعزیز آلية تبادل المعلومات، بما في ذلك عقدها الوطنية، بوصفها آلية رئيسية لتبادل  2-1-2
المعلومات بشأن التكنولوجيات، وتسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فيها ولتعزیز التعاون التقني والعلمي 

االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، وفي سبيل تسهيل الحصول على التكنولوجيات المتعلق بالحفظ و
 .التي تستعمل الموارد الجينية

وضع مشورة وارشاد عن استعمال األشكال أو االستمارات الجدیدة لتبادل المعلومات والبروتوآوالت  2-1-3
دة ذات الصلة المطبقة في تبادل والمعایير بما یكفل امكانية التشغيل التبادلي بين األنظمة الموجو

 المعلومات الوطنية والدولية، بما في ذلك قواعد البيانات المتعلقة بالتكنولوجيا وبراءات االختراع
 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف : زمن التنفيذ 

تكنولوجيا ، وضع مقترحات لتعزیز آلية تبادل المعلومات بوصفها آلية مرآزیة لتبادل المعلومات عن ال 2-1-4
ولتسهيل وتعزیز نقل التكنولوجيا ولتعزیز التعاون التقني والعلمي على نحو ما أقره مؤتمر األطراف في تضافر 

 آامل مع المبادرات واآلليات المماثلة الموجودة لدى اتفاقيات ومنظمات دولية أخرى 
 االستشاریة غير الرسمية آللية تبادل المعلومات، أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في تعاون مع اللجنة: الفاعل الرئيسي

واألطراالف والمنظمات والمبادرات ذات الصلة بمساندة من مرفق البيئة العالمية ومن منظمات التمویل الدولية ذات 
 .ویمكن استعراض هنذا الترتيب بعد مضي فترة اختبار معقولة. الصلة حسب مقتضى الحال

 .سع لمؤتمر األطراف ثم زمن جاري بعد ذلكالمؤتمر التا : زمن التنفيذ

تبين فرص انشاء أو تعزیز أنظمة االعالم الوطنية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها، مع مشاورة : 2الهدف التشغيلي 
 .أصحاب المصلحة وباسهام منهم

 :األنشطة
وجيا والتعاون فيها، بما في ذلك تجميع المعلومات عن األنظمة االعالمية الوطنية واالقليمية لنقل التكنول 2-2-1

تبين أفضل الممارسات واالحتياجات الى مزید من التحسين، خصوصا فيما یتعلق بامكانية الوصول الى تلك األنظمة 
لجميع أصحاب المصلحة خصوصا مجتمعات السكان األصليين والمحليين، وآذلك معلومات عن القدرة والموارد 

 .االبشریة المتاحة والمحتاج اليه
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي باسهام من األطراف وتعاون مع المنظمات ذات الصلة حسب :  الفاعل الرئيسي

 ,مقتضى الحال وبمساندة من مرفق البيئة العالمية ومن منظمات التمویل الدولية ذات الصلة، حسب مقتضى الحال
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 جارياالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، ثم الزمن : زمن التنفيذ

 وضع أو تعزیز أنظمة االعالم الوطنية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها 2-2-2
األطراف في تعاون مع األمانة والمنظمات ذات الصلة حسب مقتضى الحال وبمساندة منن مرفق : الفاعلون الرئيسيون

 .البيئة العالمية ومنظمات التمویل الدولية ذات الصلة حسب مقتضى الحال
 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف: ذزمن التنفي

انشاء أو تعزیز أنظمة وطنية لالعالم خصوصا األنظمة التي تعمل من خالل آليات وطنية لتبادل : 3الهدف التشغيلي 
المعلومات، وتكون متصلة اتصاال فعاال باألنظمة الدولية االعالمية وتسهم بفعالية في نقل التكنولوجيا ونشرها 

 .تبادل التكنولوجيات بما في ذلك نقلها بين الجنوب والجنوبوامتصاصها، وفي 
 :األنشطة 

وضع أو تحسين أنظمة وطنية لتبادل االعالم عن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها، في تشاور مع أصحاب  2-3
ل المصلحة بقصد تعزیز الحوار بين حائزي التكنولوجيا ومن ینتظر أن یستعملوها، وذلك من خالل وسائل تشم

 :تطبيق طرائق وأساليب لكفالة ما یلي
 . الربط الفعال بما زیوجد من أنظمة اعالمية وطنية واقليمية ودولية ) أ(

سهولة توصل السكان االصليين والمحليين وجميع أصحاب المصلحة الى تلك األنظمة وجعلها ) ب (
 .متمشية مع ظروفهم

واؤم والقدرة على ذلك، على أن یتم توصيل تلك معلومات عن االحتياجات المحلية في سبيل الت)  ج (
 .المعلومات بقنوات فعالة الى األنظمة الوطنية

أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي في تشاور مع أصحاب المصلحة الوطنيين وبمساندة من : الفاعلون الرئيسيون
 .ذات الصلة حسب مقتضى الحالالمنظمات ذات الصلة ومن مرفق البيئة العالمية ومن منظمات التمویل الدولية 

 المؤتمر التاسع لمؤتمر االطراف: زمن التنفيذ

 .تعزیز ایجاد أنظمة اعالمية اقليمية ودولية لتسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فيها:  4الهدف التشغيلي 

 أنشطة

لتحقيق مزید بدء وتنفيذ مشاورات بين المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة بقصد تبين الخيارات  2-4-1
من التعاون االقليمي والدولي في وضع أو تحسين أنظمة االعالم المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتعاون 

 .فيها
المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة بمساندة من المانحين الوطنيين واالقليميين والدوليين :  الفاعلون الرئيسيون

لبيئة العالمية ومن منظمات التمویل الدولية ذات الصلة حسب مقتضى ومن الحكومات الوطنية وبتأ یيد من مرفق ا
 .الحال

تجميع المعلومات بشأن األنظمة االعالمية االقليمية والدولية شاملة أفضل الممارسات والفرص لمزید من  2-4-2
التنمية وجعل تلك المعلومات متاحة من خالل آلية تبادل المعلومات ومن خالل وسائل أخرى حسب 

 .مقتضى الحال

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مع اسهام من األطراف وبتعاون مع المنظمات ذات الصلة حسب : الفاعل الرئيسي
 .مقتضى الحال وبمساندة من مرفق البيئة العالمية ومن منظمات التمویل الدولية ذات الصلة حسب مقتضى الحال

 .ف، ثم الزمن جارياالجتماع الثامن لمؤتمر األ طرا: زمن التنفيذ

تبين وتنفيذ تدابير الستحداث أو لتعزیز أنظمة االعالم لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها، بما في ذلك على  2-4-3
 .المستوى المحلي

األطراف في تعاون مع أمانة االتفاقية والمنظمات ذات الصلة حسب مقتضى الحال وبمساندة من : العامل الرئيسي
 .مية ومن منظمات التمویل الدولي ذات الصلة، حسب مقتضى الحالمرفق البيئة العال
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 الزمن جاري: زمن التنفيذ

 انشاء بيئات تمكينية:  من البرنامج 3العنصر 
ان انشاء بيئات تمكينية أمر یشير الى أنشطة الحكومات على المستویين الوطني والدولي، الرامية الى ایجاد بيئة 

اسية تؤدي الى نقل التكنولوجية الخاصة بالقطاعين الخاص والعام والى امتصاص مؤسسية واداریة وتشریعية وسي
التكنولوجيا المنقولة والرامية الى ازالة الحواجز التقنية والتشریعية واالداریة التي تعرقل نقل التكنولوجيا وامتصاص 

ة الجوانب في آلتا البلدان المتقدمة والنامية والبيئات التمكينية المتعدد. التكنولوجيا على نحو ال یتمشى والقانون الدولي
ومثل . ح والمستدام للتكنولوجيات ألغراض اتفاقية التنوع البيولوجي\هي آداة ضروریة لتعزیز وتسهيل النقل الناجد

المؤسسات الوطنية للبحث واالبتكار التكنولوجي، رآائز : تلك األنشطة الحكومية یمكن أن ترآز على أمور منها
لتكنولوجيا القانونية والمؤسسية على الصعيدین الوطني والدولي، والمؤسسات التشریعية التي تقوم بادخال أسواق ا

آودات ومعایير وبتخفيض المخاطر وبحمایة حقوق الملكية الفكریة، في الحاالت التي تكون فيها غير متمشية مع 
 .القانون الدولي

عية وسياسية تؤدي الى نقل التكنولوجيا الخاصة بالقطاعين العام تبين وتنفيذ أطر مؤسسية واداریة وتشری:   هدف
 .والخاص والى التعاون فيها، مع مراعاة العمل الموجود فعال التي تبذله المنظمات والمبادرات الدولية

حصول ایجاد ارشاد ومشورة لتطبيق الخيارات المتعلقة بالتدابير واآلليات الرامية الى تسهيل ال: 1الهدف التشغيلي 
على التكنولوجيات ونقلها في نطاق الملكية العامة وعلى التكنولوجيات الموجودة تحت ید مالكين ولها صلة باتفاقية 

 .التنوع البيولوجي، وتشجيع التعاون التكنولوجي
 :األنشطة

 اعداد دراسات تقنية تواصل استكشاف وتحليل دور حقوق الملكية الفكریة في نقل التكنولوجيا في سياق 3-1-1
اتفاقية التنوع البيولوجي وتبين الخيارات االحتمالية لزیادة تضافر الجهود والتغلب على الحواجز التي 

 . من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ44تعرقل نقل التكنولوجيا والتعاون فيها، بما یتمشى والفقرة 
 خرى ذات الصلةأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، الوایبو، والمنظمات األ:  الفاعلون الرئيسيون

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف: زمن التنفيذ

تجميع معلومات واعداد ارشاد بشأن األطر المؤسسية واالداریة والتشریعية والسياسية التي تسهل  3-1-2
الحصول على التكنولوجيات الداخلة في نطاق الملكية العامة وتسهل تحویرها وامتصاصها وآذلك 

 ید مالكين، خصوصا لدى البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، التكنولوجيات الموجودة تحت
 :وال سيما فيما یتعلق بالتدابير واآلليات التي تؤدي الوظائف اآلتية

تعزز ایجاد بيئة تمكينية في البلدان النامية في سبيل التعاون في التكنولوجيات ذات الصلة  )أ(
 ونقلها وامتصاصها ونشرها،

فير حوافز للعاملين في القطاع الخاص وآذلك لمؤسسات البحث العامة في األطراف من تو )ب(
البلدان المتقدمة النمو، وفقا لاللتزامات الدولية الموجودة، في سبيل تشجيع التعاون ونقل 
التكنولوجيات الى البلدان النامية، مثال من خالل برامج لنقل التكنولوجيا أو مشروعات 

 مشترآة،

زیز ودفع الحصول، من باب األولویة، لألطراف على النتائج والمنافع الناشئة عن تع )ج(
 من 2-19التكنولوجيات القائمة على أساس الموارد الجينية التي توفرها األطراف وفقا للمادة 

االتفاقية ولتعزیز المشارآة الفعلية في البحث التكنولوجي المتعلق بهذا المجال، من جانب 
 آورة،األطراف المذ

، 2تعزیز نهوج ووسائل ابتكاریة لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها مثل الشراآات التي من النمط )د(
 .وفقا لنتيجة القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة أو لعمليات تحویل بين الفاعلين

نيين المخصص المعني بنقل التكنولوجيا أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بمساعدة فریق الخبراء التق:  الفاعل الرئيسي
 .والتعاون فيها، وعلى أساس اسهام من األطراف ومن المنظمات الدولية ذات الصلة
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 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ثم الزمن جاري:  زمن التنفيذ
اون والحصول على استحداث وتنفيذ أطر وطنية مؤسسية واداریة وتشریعية وسياسية لتسهيل التع:  2الهدف التشغيلي 

التكنولوجيات، وتحویرها وامتصاصها في نطاق الملكية العامة وعلى التكنولوجيات الموجودة تحت ید مالكين ولها 
صلة باتفاقية التنوع البيولوجي، وتعزیز التعاون التقني والعلمي بما یتمشى واألولویات الوطنية وما یوجد من 

 التزامات دولية

لحكومات الوطنية في تعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين وبمساندة من المنظمات ا: الفاعلون الرئيسيون
 الدولية ذات الصلة وآذلك من مرفق البيئة العالمية ومنظمات التمویل الدولية واألمانة حسب مقتضى الحال

 :األنشطة

 ):المرحلة التحضيریة(المرحلة األولى 
 لة ومصادر المعلوماتتبين أصحاب المصلحة ذوي الص 3-2-1
 تصميم وتنفيذ آليات لالشراك الفعلي ألصحاب المصلحة ومشارآتهم 3-2-2
حسب مقتضى الحال سيجري استعراض في تعاون مع أصحاب المصلحة لما یوجد من سياسات وبرامج  3-2-3

 واحتياجات ت الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي\وتبين ما قد یوجد من عوائق تعرقل نقل التكنولوجيا ذ
وینبغي أیضا أن تتبين الدراسة الخطوات . بناء القدرة والمجاالت ذات األولویة التخاذ التدابير السياسية

الالزمة، أن وجدت، لتحسين البحث الوطني واالستراتيجيات التكنولوجية واألدوات األخرى للتخطيط 
 .السياسي، تبعا لذلك

درات القائمة على أساس المجتمعات، الیجاد تكنولوجيات لكسب العيش  مكرر   تبين ومساندة الفرص والمبا3-2-4
المستدام، تطبق على الصعيد المحلي، وتسهيل السعي الى تلك الفرص على مستوى المجتمعات 

 .المحلية
 .االجتماع الثامن لمؤتمر األ طراف، مع القيام باستعراضات الحقة اذا اقتضت الحال: زمن التنفيذ

تزامات الدولية واألولویات الوطنية ذات الصلة، وفي تضافر مع األنشطة المنظورة في نطاق مجاالت تمشميا مع االل
 :البرنامج والقضایا المشترآة بين عدة قطاعات في ظل االتفاقية

تنفيذ تدابير وآليات مؤسسية واداریة وتشریعية وسياسية لتشجيع انشاء بيئات تمكينية في البلدان  3-2-5
بلدان ذات االقتصاد االنتقالي ویكون من شأنها تسهيل الحصول على التكنولوجيات ذات النامية وال

الصلة وتحویرها وامتصاصها والتي من شأنها أن توفر تعاونا بين الشمال والجنوب وبين الجنوب 
 .والجنوب

 وآذلك اتخاذ أطر قانونية وتنظيمية حيثما یقتضي األمر وتوفير حوافز لفاعلي القطاع الخاص 3-2-6
للمؤسسات العامة للبحث في البلدان المتقدمة النمو األطراف في االتفاقية، بقصد التشجيع على نقل 

 .التكنولوجيات الى البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي
 تشجيع وتسهيل التقاسم ونقل المعارف والتكنولوجيات، من مجتمع الى مجتمع، من خالل وسائل مثل 3-2-7

 .تبادل العاملين في مجال المجتمعات، والورش والنشرات
تشجيع وتعزیز حصول األطراف، من باب األولویة، على نتائج ومنافع ناشئة عن التكنولوجيات التي  3-2-8

 من االتفاقية، وتعزیز المشارآة 2-19تقوم على الموارد الجينية التي توفرها تلك األطراف، وفقا للمادة 
 .بحث التكنولوجي المتصل بهذا المجال من جانب األطراف اآلنفة الذآرالفعالة في ال

تشجيع برامج البحث المشترآة ذات براءات االختراع التي یحوزها أصحابها حيازة مشترآة أو غير  3-2-9
ذلك من الحمایة التي توفرها حقوق الملكية الفكریة وآذلك اآلليات األخرى الرامية الى تسهيل نقل 

 .جيات التي تستعمل الموارد الجينيةالتكنولو
 أو التحویالت بين 2تعزیز التعاون ونقل التكنولوجيا من خالل نهوج ابتكاریة مثل الشراآات من النمط  3-2-10

 .الفاعلين
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تعزیز مؤسسات البحث الوطنية في سبيل التكيف ومواصلة تطویر التكنولوجيات المستوردة، بما  3-2-11
لخاص بتلك التكنولوجيات ویتمشى والقانون الدولي، وآذلك استحداث واستعمال یتمشى باتفاق النقل ا

 .تكنولوجيات سليمة من الناحية البيئية
 .نشر الخبرات ذات الصلة على الصعيدین الوطني والدولي 3-2-12

 االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف ثم بعد ذلك استعراض مستمر حسب مقتضى الحال: زمن التنفيذ

 بناء القدرة وتعزیزها:    من البرنامج4 العنصر
ان بناء أو تعزیز القدرة التقنية والعلمية والمؤسسية واالداریة هي قضية ذات أهمية تشمل مختلف القطاعات 
في سبيل اجراء تقييمات للتكنولوجيا تكون فعالة وتجري في أوانها الصحيح، في سبيل بناء وتعزیز أنظمة االعالم 

واألنشطة . ليمية الخاصة بالتكنولوجيا وفي سبيل انشاء بيئات تمكينية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيهاالوطنية أو االق
التي تجري في نطاق هذا العنصر من البرنامج ینبغي أن تبني على ما یوجد من مبادرات وبرامج، مثال بموجب 

وینبغي فهم المنافع . دي ازدوا جية العملاتفاقيات أخرى واتفاقات دولية أخرى، بغرض زیادة تضافر الجهود وتفا
 .الطویلة األجل الناشئة عن نقل التكنولوجيا باعتبارها استثمارات من جانب المؤسسات والمبادرات ذات الصلة

 

أن تكون القدرة التقنية والعلمية والمؤسسية واالداریة، قدرة وافية للتعاون الفعال والنقل والنشر :  هدف 
 لوجيا، وآذلك للتعاون التقني والعلميواالمتصاص للتكنو

أن تكون القدرة التقنية والعلمية والمؤسسية واالداریة وافية في سبيل اجراء تقييمات تكنولوجيا :  1الهدف التشغيلي 
 .وطنية تكون فعالة وفي وقتها الصحيح

 :األنشطة
ادرات الدولية واالقليمية والوطنية توفير المساندة المالية والتقنية والتدریب من جانب المنظمات والمب 4-1

 .على نحو یتمشى وبناء أو تعزیز القدرة على اجراء تقييمات تكنولوجية وطنية فعالة وفي أوانها الصحيح
 .المنظمات والصنادیق الدولية واالقليمية والوطنية حسب مقتضى الحال: الفاعلون الرئيسيون

 السابع لمؤتمر األطراف  وقتا جاري ابتداء من االجتماع :زمن التنفيذ
أن تكون القدرة التقنية والعلمية والمؤسسية واالداریة وافية الستحداث أو تعزیز وللتشغيل الفعال :  2الهدف التشغيلي

لالنظمة االعالمية الوطنية واالقليمية والدولية في سبيل نقل التكنولوجيا والتعاون فيها فيما یتصل باتفاقية التنوع 
 .البيولوجي

 :نشطةاأل
تقييم احتياجات وفرص استحداث أو تعزیز أو التشغيل الفعال لألنظمة االعالمية الوطنية لنقل التكنولوجيا  4-2-1

 .والتعاون فيها، بما في ذلك تحليل المخاطر وتقييم الوقع
ب األطراف من البلدان النامية ومن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي في تعاون مع أصحا: الفاعلون الرئيسيون

المصلحة الوطنيين والدوليين وبمساندة من المنظمات الدولية ذات الصلة حسب مقتضى الحال وآذلك بمساندة من 
 .مرفق البيئة العالمية ومنظمات التمویل الدولية ذات الصلة

 .االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف: زمن التنفيذ

قدرة األنظمة الوطنية االعالمية المتعلقة بتجميع توفير المساندة المالية والتقنية والتدریب لتحسين  4-2-2
ونشر المعلومات بشأن االحتياجات والفرص في مجال نقل التكنولوجيا، وال سيما فيما یتعلق بالقدرة 
على التطبيق الفعال واالستعمال الفعال لتكنولوجيات االعالم االلكترونية، في تضافر آامل بين الجهود 

 .برامجمع ما یوجد من مبادرات و
 مرفق البيئة العالمية والمنظمات والصنادیق الدولية واالقليمية والوطنية، حسب مقتضى الحال،: الفاعلون الرئيسيون

 . الزمن جاري ابتداء من االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف:زمن التنفيذ
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 الستعراض السياسات والبرامج  أن تكون القدرة  التقنية والعلمية والمؤسسية واالداریة وافية:3 الهدف التشغيلي
الوطنية وتبين الحواجز التي تعرقل نقل التكنولوجيا ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي واحتياجات بناء القدرة 

 .والمجاالت ذات األولویة للخطوات السياسية

 :األنشطة
ير المساندة المالية والتقنية قيام المؤسسات والمبادرات الدولية واالقليمية والوطنية ذات الصلة بتوف 4-3

والتدریب، حسب مقتضى الحال في سبيل بناء أو تعزیز القدرة على استعراض ما یوجد من سياسات 
وبرامج وتبين ما قد یوجد من عوائق تعرقل التعاون ونقل التكنولوجيا المتصلة باتفاقية التنوع 

 .یة التخاذ الخطوات السياسيةالبيولوجي وباحتياجات بناء القدرة وبالمجاالت ذات األولو
األطراف من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، في تعاون مع أصحاب المصلحة :  الفاعلون الرئيسية

الوطنيين والدوليين وبمساندة من المنظمات الدولية ذات الصلة، حسب مقتضى الحال، وآذلك بمساندة من مرفق البيئة 
 .ات التمویل الدولية ذات الصلةالعالمية ومن منظم

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ثم الزمن جاري: زمن التنفيذ

أن تكون القدرة التقنية والعلمية والمؤسسية واالداریة وافية لتنفيذ تدابير وآليات تنشئ بيئة تؤدي :  4الهدف التشغيلي
 .ص والعام والى امتصاص التكنولوجيا المنقولةالى نقل التكنولوجيا والتعاون فيها على صعيد القطاعين الخا

على أساس االحتياجات واألولویات التي تبينتها البلدان أن تقوم المنظمات والمبادرات الدولية  4-4
واالقليمية والوطنية ذات الصلة، حسب مقتضى الحال، بتعزیز البيئات التمكينية لنقل التكنولوجيا 

 :علق باألمور اآلتيةوالتعاون فيها، وال سيما فيما یت
 بناء القدرة السياسية والقانونية واالداریة  )أ(
تسهيل الحصول على التكنولوجيات ذات الصلة الموجودة تحت ید مالكين لها، بما یتمشى  )ب(

 .2-16والمادة 
 .توفير حوافز أخرى مالية وغير مالية لنشر التكنولوجيات ذات الصلة )ج(
حة وتمكينهم خصوصا من ینتمون الى مجتمعات السكان األصليين بناء قدرات أصحاب المصل )د(

 .والمحليين، فيما یتعلق بالحصول على التكنولوجيات ذات الصلة واستعمالها
توفير المساندة المالية والتقنية والتدریب لتحسين قدرة معاهد البحث الوطنية في البلدان  )ه(

 سبيل تنمية التكنولوجيات وتحویرها ونشرها النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، في
وفي سبيل مواصلة تطویر التكنولوجيات المستوردة بما یتمشى واالتفاق الخاص بنقل تلك 
التكنولوجيات ومع القانون الدولي، بما في ذلك من خالل الزماالت ومن خالل برامج التبادل 

 .الدولي
 دولية للمساعدة على نقل التكنولوجيا والتعاون مساندة استحداث وتشغيل مبادرات اقليمية أو )و(

فيها وآذلك على التعاون العلمي والتقني، خصوصا في مجال المبادرات التي ترمي الى تسهيل 
التعاون بين الجنوب والجنوب واستحداث تكنولوجيات جدیدة بجهد مشترك بين الجنوب 

 .والجنوب
 .منظمات والصنادیق الدولية واالقليمية والوطنية حسب مقتضى الحالمرفق البيئة العالمية وال: الفاعلون الرئيسيون

 الزمن جاري ابتداء من االجتماع السابع لمؤتمر األطراف: زمن التنفيذ
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مواصلة الصياغة ، وخطوط إرشادیة للتنفيذ والعالقة : نهج األنظمة اإلیكولوجية  -9/6التوصية 
 باإلدارة المستدامة للغابات

 :لفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن الهيئة ا -1
ب -1  ـة   ترح ة اإلیكولوجيــــ نهج األنظم ـي ب راء المعن اع الخب ـر اجتم  بتقریــــــــ

)UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/4(؛  

ع                        تعرب -2  ق وجمي راء ولرئيسي الفری اع الخب ة الجتم اندتها المالي دا لمس ة هولن دیرها لحكوم  عن تق
 راء على ما أسهموا به ؛أعضائه من الخب

 : مؤتمر األطراف بما یلي توصي -3 

دى بعض       أن یحيط  )أ(   المؤتمر علمًا بأنه تحصلت خبرة محسوسة في تنفيذ نهج األنظمة اإلیكولوجية ل
ة               ة واقليمي األطراف العاملة في االتفاقية ، وآذلك خبرة في تنفيذ نهوج متماثلة لإلدارة في ظل عمليات أخرى من وطني

ات       و ن الحكوم راف وم ع األط ب جمي ن جان نهج م ال لل ذ الفع ة التنفي ة لكفال افية الزم ود اإلض ر أن الجه ة ، غي دولي
 األخرى، وینبغي أن یتم داخل البلدان البت في حجم تطبيق نهج األنظمة االیكولوجية تبعا الحتياجات وظروف آل بلد؛

ة            المؤتمر على أن األولية في هذا األوان         إن یوافق  )ب(  ذ نهج األنظم ینبغي أن تكون معطاة لتسهيل تنفي
ادئ                        ًا لمب ًا احتمالي ة ، وإن تنقيح ة متوازن ة بطریق ة لالتفاقي اإلیكولوجية باعتباره اإلطار األولي لمعالجة األهداف الثالث

ق  ار آامل لتطبي د جرى اختب ون ق دما یك ة ، عن ة الحق ي مرحل ة ینبغي إال یحدث إال ف ة اإلیكولوجي  نهج نهج األنظم
 األنظمة اإلیكولوجية ؛

ة في                 یساند  أن   )ج (  ا هي مبين ى األساس المنطقي ، آم ادیة والشروح عل المؤتمر تنفيذ الخطوط اإلرش
ة ، مع                  ة اإلیكولوجي المرفق األول بهذه الوثيقة ، ویوافق على أنها توفر اساسًا طيبًا للتحرك قدمًا نحو تنفيذ نهج األنظم

وزن السوي لكل               –ج األنظمة اإلیكولوجية     في تطبيق نه   –مراعاة أنه    ا ال  ینبغي النظر إلى جميع المبادئ ، مع إعطائه
 مبدأ منها ، وفقًا للظروف المحلية ؛

ا من أدوات                          )د(  رتبط بهم ا ی اد تشغيلي وم ة وارش ادئ عملي أن یرحب بما احرز من تقدم في وضع مب
ذي          القائمة على أس  ) مبادئ ادیس أبابا  (لالستعمال المستدام    اس نهج األنظمة االیكولوجية باعتبارها االطار المفهومي ال

 یهيمن عليها؛

ذ نهج                      )ه(  اندة تنفي ين مس ة وب ة االیكولوجي ة لألنظم أن یالحظ الصلة بين االطار المفهومي لتقييم األلفي
 .األنظمة االیكولوجية

ا              أن یالحظ    )و(  ا وضعت في نطاق اإلط و       أن اإلدارة المستدامة للغابات ، آم ادئ ری أته مب ذي أنش ر ال
ات       ى الغاب ة عل ة اإلیكولوجي ج األنظم ق نه يلة لتطبي ر وس ن أن تعتب ات ، یمك تعمال   . للغاب اًال الس اك احتم م أن هن ث

ة   ة اإلیكولوجي ذ نهج األنظم ى تنفي اعدة عل تعمل للمس ات أن تس تدامة للغاب ل اإلدارة المس ي تستحدث بفع . األدوات الت
ور مل أم ذه األدوات تش ة ،    وه ة المختلف ة والدولي ات اإلقليمي ي توضع بموجب العملي رات الت ایير والمؤش ا المع ًا منه

وع  6/22والبرامج الوطنية للغابات والغابات النموذجية، وخطط إصدار الشهادات باعتبارها متصلة بالمقرر       بشأن التن
اإلدارة         وهناك إمكانية محسوسة للتعلم المتبادل بين من یقومو       . البيولوجي للغابات  ة وب ة اإلیكولوجي ن بتنفيذ نهج األنظم
 المستدامة للغابات ؛

ظ أن )ز(  رى   یالح وج األخ ن النه رًا م ات ، أن آثي تدامة للغاب ى اإلدارة المس افة إل ؤتمر باإلض  الم
ة          " الموجودة والتي لها أیضا صلة باتفاقيات بيئية أخرى، وهي تشمل               ة اإلیكولوجي ى األنظم ة عل " و  " اإلدارة القائم

ـار  ـواض األنهــ ة ألح احلية "  اإلدارة المتكامل ة والس اطق البحری ة للمن ي " و " واإلدارة المتكامل وج المسؤولة ف النه
اند            " اإلدارة المستدامة للغابات    " و  " مصائد األسماك    ة ، وتس ، آلها تتمشى وتطبيق نهج األنظمة اإلیكولوجية لالتفاقي

ة     تنفيذه في مختلف القطاعات أو الم      اطق األحيائي ة في مختلف القطاعات یمكن أن                 . ن ة اإلیكولوجي ذ نهج األنظم وتنفي
 .یعزز بالبناء على النهوج واألدوات التي وضعت خصيصًا لهذه القطاعات 

ة ذات                 أن یطلب  )ح(  ة واإلقليمي  من األمين التنفيذي أن یقوم ، في تعاون مع األطراف والمنظمات الدولي
امن                          الصلة ، بتسهيل القيام    اع الث ل االجتم دم قب ا یحرز من تق رًا عم ة تقری ة الفرعي ى الهيئ  باألنشطة التالية وأن یقدم إل

 .لمؤتمر األطراف



UNEP/CBD/COP/7/4/ 
67Page  

ة                      )1( ة اإلیكولوجي وج، وتتمشى مع نهج األنظم القيام بتحليل طائفة ما یوجد من أدوات ونه
ة متنوعة            من القطاعات   لالتفاقية ، ولكنها تعمل على مستویات مختلفة ، وتمت إلى طائف

المجتمعات وتطبق في برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي، في سبيل التعلم من خبرتها       /
 والبناء على نهوجها ، وتبين أیة فجوات في تغطية تلك األدوات ؛

دة     )2( ات جدی اد أدوات وتقني ير إیج ر   –تيس ي األم ا یقتض ج    - حيثم ذ نه ن تنفي ين م  للتمك
ة وأن   ة اإلیكولوجي بة     األنظم ة المناس ة والدولي ات االقليمي ع المنظم اون م ي تع وم، ف یق

ة   ة احيائي ل منطق اع وآ ل قط ددة لك تحداث أدوات مح ق   باس ي تتعل امًال األدوات الت  ش
 خصيصًا بكل قطاع وآل منطقة إحيائية ؛

ي       )3( وطني واالقليم وطني ودون ال تویات ال ى المس االت عل ات الح ع دراس لة تجمي مواص
ن تنفي دولي ع االت   وال ة الح ات لدراس دة بيان ة ، ووضع قاع ة اإلیكولوجي ج األنظم ذ نه

اون            / یمكن البحث فيها حسب آل منطقة إحيائية       ك في تع ة وقطاع ، وذل منطقة إیكولوجي
 مع آلية تبادل المعلومات ؛

اب مرجعي   " إتاحة ما سبق على نطاق واسع لألطراف من خالل وضع     )4( ى   " آت ائم عل ق
ه من خالل           أساس الـ وب ، لنهج      األنظمة اإلیكولوجية ، ویكون من الممكن التوصل إلي

ر وصفي وأن یسمح                  . آلية تبادل المعلومات      اب المرجعي ینبغي أن یكون غي ذا الكت وه
اون     . بالتواؤم مع مختلف االحتياجات اإلقليمية والوطنية والمحلية     وینبغي وضعه في تع

ه    لة ، وأن یستعرض رى ذات الص ات األخ ع المنظم دانيًا   م اره مي رى اختب راء ویج  نظ
وع                      ى ورق مطب ادل المعلومات ، وعل ة تب حسب مقتضي الحال ، وأن یتاح من خالل آلي

ى شكل  ر CD-Romوعل وجزة وغي ة م ة بلغ رات منتظم ى فت ه عل  ، وأن یجرى تنقيح
ة         تقنية وبسيطة تكفل سهولة استعمال الكتاب للممارسين العاملين على تطبيق نهج األنظم

ع  االیكو ى الموق ة عل ة       . لوجي ج األنظم ر نه اعد یفّس وجز مس ا م د أیض وف یع وس
 .االیكولوجية

ك             یوصي )ط( ا في ذل ة بم  بأن تستمر األطراف والحكومات أو تبدأ في تنفيذ نهج األنظمة اإلیكولوجي
 : وأن تقوم بما یلي 1تنفيذ الخطوط االرشادیة والشروح عن المنطق المساند المبين في المرفق 

دیم           تو )1( ك تق فير تغذیة مرتدة عن خبراتها لألمين التنفيذي ولألطراف األخرى ، ویشمل ذل
ادل                   ة تب تفادة لنشرها من خالل آلي مزید من دراسات الحاالت المشروحة والدورس المس

 المعلومات ؛

 توفير إسهام تقني لتطویر الكتاب المرجعي واختباره ميدانيًا ؛ )2(

ى       تعزیز تطبيق نهج األنظمة   )3( ة عل ار المحتمل ع القطاعات مع اآلث اإلیكولوجية في جمي
 التنوع البيولوجي واألنظمة اإلیكولوجية ، وآذلك تعزیز التكامل بين القطاعات؛

تعزیز وتسهيل تقاسم التجارب والخبرة من خالل نهوج مثل القيام بتنظيم ورش لجمع                 )4(
  والنهوج ؛الخبراء والممارسين معًا المنتمين إلى مختلف القطاعات

تعزیز تفهم أفضل للنهج األنظمة اإلیكولوجية من خالل برامج اتصال وتثقيف وتوعية              )5(
 الجمهور ؛

ات وإن یطلب )ي(  دة للغاب م المتح ل األم ة محف يس أمان ع المنسق رئ اون م ذي أن یتع ين التنفي  من األم
د من التك         ز مزی ات في سبيل تعزی ة بشأن الغاب ة     وأعضاء الشراآة التعاوني ة اإلیكولوجي اهيم نهج األنظم ين مف امل ب

 :واإلدارة المستدامة للغابات ، وخصوصًا فيما یتعلق باألمور اآلتية 

ق          )1( ن تطبي تفادة م دروس المس ي ال ة ، ف ة اإلیكولوجي ج األنظم اق نه ي نط ر ، ف النظ
د الرامي إ                 ى  األدوات التي تتعلق بالذات باإلدارة المستدامة للغابات ، آجزء من الجه ل

د من       ه إدراك المزی تحریك نهج األنظمة اإلیكولوجية قدمًا نحو نهج یكون المقصود من
 النتائج الفعلية ؛
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النظـر ، في سياق اإلدارة المستدامة للغابات ، في وضع مزید من الترآيز على ما یلي                 )2(
: 

 تحقيق تكامل أفضل بين شتى القطاعات والتعاون بين القطاعات •

ين الغاب • ة التفاعل ب اطق األحيائي لات والمن اق  والموائ ي نط اط األخرى ، ف ن األنم  م
يما في سياق مواصلة وضع                    وجي ، الس المنظر الطبيعي ؛ وقضایا حفظ التنوع البيول

 بشأن   6/22المعایير والمؤشرات وبرامج إصدار الشهادات باعتبارها متصلة بالمقرر         
 .التنوع البيولوجي للغابات، وتشمل المناطق المحمية 

ة ذات                   )ك( ة واالقليمي أن یطلب من األمين التنفيذ أن یقوم، في تعاون مع األطراف والمنظمات الدولي
رات             الصلة، بتقييم تنفيذ نهج األنظمة االیكولوجية في ضوء الخبرات المكتسبة من األنشطـة التي تبذل في نطاق الفق

 .عية قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافأعاله آي تنظر  في ذلك التقييم الهيئة الفر) ي(و ) ط(و ) ح(



UNEP/CBD/COP/7/4/ 
69Page  

 

 المرفق األول 

 تنقيح وتطویر نهج األنظمة اإلیكولوجية على أساس تقييم خبرة األطراف في التنفيذ
 مزید من اإلرشاد عن تنفيذ مبادئ نهج األنظمة اإلیكولوجية -ألف

رض والماء والموارد الحية ، تعزز الحفظ إن نهج األنظمة اإلیكولوجية هو استراتيجية لإلدارة المتكاملة لأل -1
وتطبيق نهج األنظمة اإلیكولوجية یساعد على التوصل إلى توازن بين األهداف . واالستعمال المستدام بطریقة منصفة 

الحفظ ، واالستعمال المستدام ، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال : الثالثة لالتفاقية التي هي 
وباإلضافة إلى ذلك فإن نهج األنظمة اإلیكولوجية اعترفت به القمة العالمية للتنمية المستدامة . وارد الجينية الم

 .باعتباره أداة هامة لتعزیز التنمية المستدامة ولتخفيف وطأة الفقر  

لى مستویات إن نهج األنظمة اإلیكولوجية یقوم على أساس تطبيق المنهجيات العلمية السویة التي ترآز ع -2
ویعترف هذا .التنظيم البيولوجي الشامل للهيكل األساسي والعمليات والوظائف والتفاعالت بين الكائنات الحية وبيئتها 
 .النهج بأن البشر ، بما لهم من تنوع ثقافي ، هم مكونة ال تتجزأ من مكونات آثير من األنظمة اإلیكولوجية 

وجي    إن نهج األنظمة اإلیكولوجية یوفر إ    -3 وع البيول ة التن ة    .طار متكامًال لتنفيذ أهداف اتفاقي نهج ثالث ویشمل ال
 :اعتبارات هامة هي 

إدارة المكونات الحية ینظر فيها إلى جانب اإلعتبارات االقتصادیة واالجتماعية على مستوى تنظيم              )أ( 
  ؛النظم اإلیكولوجية ، وليس فقط آنقطة ترآيز على إدارة شؤون األنواع والموائل

ق التكامل  )ب( ق منصفة ، ینبغي تحقي ة بطرائ وارد الحي اء والم تدام إدارة األرض والم د أن تس إذا إری
 بينها وجعلها تعمل داخل الحدود الطبيعية ، وأن تستعمل الوظائف الطبيعية لألنظمة اإلیكولوجية ؛

ة     )ج(  ة اجتماعي ي عملي ة ه ة اإلیكولوجي ن ال . إن إدارة األنظم ر م اك آثي ة  وهن ات المهتم مجتمع
 .بالموضوع ، ینبغي إشراآها من خالل إیجاد هياآل وعمليات فعالة ومجدیة لصنع القرار وإلدارة األمور 

ن     -4 تطيع م يط ، یس ة والتخط ة العام م السياس ي رس ررات ف اندة المق امع ، لمس ار منهجي ج و إط نهج ه إن ال
ونهج األنظمة اإلیكولوجية هو     .  تحدیدًا تالئم ظروفهم الخاصة      یقومون بتنفيذ االتفاقية أن یضعوا في إطاره نهوجًا أشد        

ة          اطق المحمي ا المن أمور منه ق ب ل المتعل املة العم ة ، ش ا االتفاقي ي تعالجه ة الت ایا المختلف ذ القض ي تنفي هم ف أداة تس
ة  بكات اإلیكولوجي ي إدار    . والش ة ف ة اإلیكولوجي ج األنظم ق نه دة  لتحقي ة صحيحة وحي د طریق ة األراضي وال توج
ة      . والمياه والموارد الحية   ياقات اجتماعي الج قضایا اإلدارة في س ویمكن ترجمة المبادئ الكامنة بطریقة مرنة ، آي تع

ي                       . متباینة   ا تماسك جزئ ادیة بينه وتوجد فعًال من قبل قطاعات وحكومات قد وضعت مجموعات من الخطوط اإلرش
تدامة             (یكولوجية  وتكامل بل بينها تماثل مع نهج األنظمة اإل        مثًال مدونة مصائد األسماك المسؤولة ، ونهج اإلدارة المس

 ) .للغابات ، واإلدارة التواؤمية للغابات 

ذ  . هناك عدد من الخيارات لتنفيذ نهج األنظمة اإلیكولوجية          -5 من هذه الخيارات إدماج المبادئ في تصميم وتنفي
وجي واال        وع البيول ة     استراتيجيات وخطط عمل التن تراتيجيات اإلقليمي ادئ           . س اج مب ارات أخرى تشمل إدم اك خي وهن

ة                       ات التخطيط وفي الخطط القطاعي ا في عملي ثًال في    (نهج األنظمة اإلیكولوجية في أدوات السياسة العامة وإدراجه م
وجي  وباإلضافة إلى ذلك فإن األطراف والهيئات المختلفة التفاقية ا      ) . الغابات ومصائد األسماك والزراعة      لتنوع البيول

رامج العمل في ظل                               ة ومختلف ب ة اإلیكولوجي ين نهج األنظم ق تضافرات ب ى تحقي ینبغي تشجيعها على أن تعمل عل
رى         ة األخ ادرات الدولي ع المب رابط م ز الت ذلك تعزی وجي وآ وع البيول ة التن ة    . اتفاقي ج األنظم ذ نه بيل تنفي ي س وف

ادئ أو  اإلیكولوجية ینبغي أن تقوم البلدان بإدراج     مبادئه أو تتبين خطوط إرشادیة موجودة من قبل وتتمشى مع تلك المب
مضاهية لها ، في القنوات المؤسسية والقانونية والمالية الصحيحة ، وینبغي أن یرآز عمل هيئات االتفاقية وغيرها من     

 . اإلنمائية لأللفية المنظمات ذات الصلة على مساندة الجهود المحلية واإلقليمية آإسهام في تحقيق الغایات 

ه بشكل                     -6 ادئ في ع المب ى جمي ة ، ینبغي النظر إل ة اإلیكولوجي ق نهج األنظم ینبغي التشدید على أنه ، في تطبي
 . جامع شامل ، مع إعطاء وزن سوي لكل منها ، وفقًا للظروف المحلية 

ًا ل                 -7 لظروف الخاصة لكل مشكلة       بصرف النظر عن الحاجة إلى أن التنفيذ ینبغي تصميمه بحيث یكون مالئم
دان                 ة والبل ة اإلیكولوجي ين األنظم رة ب ي     . معينة ، هناك احتمال قوى لتبادل التجارب والخب ادل المعلومات الت ة تب وآلي
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اون            " آلية مقاصة "  ، وتسميها تلك المادة      18أنشئت تحت المادة     ك التع ینبغي أن تكون نقطة الترآيز األولى لتسهيل ذل
ا              إن تفهمًا متين  .  اد       . ًا وواسعًا لتلك المبادئ ولمقاصدها وعواقبها ، إنما هو شرط جوهري لتطبيقه ویمكن أن یكون إیج

اس ، داخل وخارج قطاع  تهدفة من الن دى المجموعات المس ة ل ة اإلیكولوجي ز نهج األنظم تراتيجية اتصال لتعزی اس
 .الحفظ ، یمكن أن یكون أداة نافعة 

 بينما تالحظ قيمة نهج األنظمة اإلیكولوجية في تعزیز إشراف أفضل         -كومات  إن مجتمع المانحين ، مثل الح      -8
وجي       اذ                  -على النظام اإلیكول ات واتخ ق وضع أولوی ه عن طری ز تطبيق ًا في تعزی ى أن یكون مرن  ینبغي تشجيعه عل

 .قرارات تمویل ، تسمح الحتماالت أخرى ولقدرات مختلفة باالستجابة لتلك المبادئ 

وحظ   بعد تقييم   -9 خبرة األطراف في تنفيذ مقررات نهج األنظمة اإلیكولوجية الصادرة عن مؤتمر األطراف ، ل
ي تتضمنها                              اهيم الت ًا عن المف رًا دقيق ر تعبي ارات تعب ًا مصوغة بعب م تكن دائم ـانت   -أنه بينما هذه المبادئ ل ا آ  إال أنه

ة        اهيم الهام رة األطراف بحاجة إل           . تصور معنى المف وِح وخب م ت ل بمجرد            ول ؤتمر األطراف ، ب ررات م ر مق ى تغيي
 . حاجة إلى إسداء مزید من المشورة ومزید من التطور للتغلب على أیة مشكالت في الوضوح والتفسير

ي والجدول                    -10 إن النص اآلت ذه األمور ، ف ال ه  یتضمنان بعض المقترحات بشأن نهوج          1وبينما توجد في الب
ذ  اندة التنفي ذ ومس دأ وتوضيح  وتشمل. التنفي ل مب ذ لك ادیة لتنفي ي والخطوط اإلرش ى األساس المنطق ذه شروحًا عل  ه

 .الجوانب الشاملة لعدة قطاعات في نهج األنظمة اإلیكولوجية 

 مذآرات تفسيریة إضافية بشأن القضایا الشاملة لعدة قطاعات ، المتصلة باإلرشاد التشغيلي  -باء 
نهج ا  -11 غيلي ل اد التش ق اإلرش د تطبي دة   عن املة لع ة الش ایا اآلتي ى القض ي النظر إل ة ، ینبغ ة اإلیكولوجي ألنظم

 .قطاعات 

 
 الشروع في النهج 

وفي  . عند الشروع في نهج لألنظمة اإلیكولوجية ، إن المهمة األولي هي تحدید المشكلة التي یجرى عالجها                  -12
دهما  ي تحدی ا ینبغ وب إداؤه ة المطل كلة والمهم دى المش إن م ك ، ف ل ذل دًا عم دًا جي ي .  تحدی ي ینبغ تراتيجية الت واالس

اتباعها لتعزیز نهج األنظمة اإلیكولوجية ینبغي أن تحدد تحدیدًا واضحًا مع طوارئ للحاالت غير المنظورة الداخلة في                 
لموضوع وینبغي أن ینظر النهج إلى جميع المبادئ آصفقة واحدة ، غير أنه ، تبعًا للمهمة التي یتناولها ا  . االستراتيجية  

ة  ادئ خاص ى مب ز عل ة ترآي ون ثم ن أن یك تراتيجية . ، یمك ة واالس ام الرؤی اعي لزم اك جم اد إمس ي إیج وینبغ
اك   ذا االمس ط ه ا ، وینبغي رب ي تجرى معالجته ة الت ق بالمهم ذي یتعل ة ال ة اإلیكولوجي ج األنظم ي نه رات ف والبرامت

ة أن توضع         و). sponsors(باآلخرین وتسهيله بين الشرآاء والمتبّنين      ة اإلیكولوجي ق نهج األنظم ل تطبي م قب من المه
 .جماعيًا وغایات جامعة وأهداف ومقاصد للعملية آلها 

 بناء القدرة واإلرادة الجماعية 
ي                   -13 وارد وعن جهات التبن د من التحري عن الم ة الب ة اإلیكولوجي نهج من األنظم اجح ل في سبيل التطبيق الن

 .ویمكن أن یكون ذلك على شكل بناء القدرة وتعزیز اإلرادة الجماعية . ة الالزمة للقيام بتلك الممارس

اط من أصحاب المصلحة ،          -14 إن اإلرادة الجماعيـة یمكن أن تكون على شكل شراآات بين المجتمعات ، وارتب
زم   . وإرادة سياسية ومؤسسية ، وإلتزام من جانب المانحين أو المتبنين   ة طول ال ذي تقتضيه   ومن االعتبارات الهام ن ال

ة المرتبطة                            يم والمرحل ة التقي ة االستهاللية ومرحل ة في المرحل تلك اإلرادة الجماعية ، ومعنى ذلك أنها قد تكون الزم
ومن األمثلة على الحاالت التي أضير فيها نظام األنظمة اإلیكولوجية حالة ضياع والء أحد المجتمعات                  . بتنفيذ النتائج   

 . أو والء أصحاب مصلحة آخرین ، أو والء المؤسسة السياسية أو والء متبنين أو مانحين أو أآثر من مجتمع واحد ، 

والمساندة المالية السویة ومساندة البنيات التحتية . وبناء القدرة هام أیضًا لنجاح نهج من األنظمة اإلیكولوجية         -15
رة         ومن المهم أیضًا الحصو   . الوافية هما متطلبات هامة لنجاح ذلك النهج         ة والخب ل على الخبرة المالئمة وتقاسم المعرف

ق               .  تفادة من أنشطة أخرى تطب وعند القيام بتطبيق نهج األنظمة اإلیكولوجية یكون من المفيد البناء على الدورس المس
وائم ال            . نهجًا من نهوج األنظمة اإلیكولوجية       جرد ،   والتكنولوجيا ، شاملة أدوات مساندة اتخاذ القرار ، وأنظمة وضع ق

ن    ا یمك ى آخر آم ن موضع إل ا م ن نقله د یمك ة ، ق ة اإلیكولوجي نهج األنظم ات أخرى ل ي تطبيق تحداثها ف م اس ي ت الت
 . تحویرها لتواؤم الموضع الجدید 
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 المعلومات والبحث والتنمية 
ام ا              -16 ام لإلتم ة واالقتصادیة هو أمر ه نهج من    إن تجميع الموارد والمعلومات البيوفيزیقية واالجتماعي اجح ل لن

والبحث والتطویر الزمان للترآيز على الفجوات االستراتيجية في المعرفة ، وهي فجوات ذات               . األنظمة اإلیكولوجية   
وب   ر المطل ة األم ي معالج ة ف ا   . أهمي ي تكامله ن مصادر أخرى ینبغ ات م ن البحث والمعلوم تمدة م ة المس والمعرف

رارات     ت(ووضعها في سالت من المنتجات اإلعالمية    اندة الق ة مس تعمالها في      ) شمل أنظم تسمح بالتفسير وتسهيل اس
ة   ة اإلیكولوجي د األنظم ق أح دیرین    . تطبي ين والم ة لالتصال بأصحاب المصلحة والمخطط الم الزم ات اإلع ومنتج

نع وینبغي أن یدخل في االعتبار تعزیز حصول أصحاب المصلحة على المعلومات ألنه آلما آان ص         . وصانعى القرار   
ـام أفضل      ك الزم ان تمل ا آ وفرة ، آلم ات المت اس المعلوم ى اس فافًا عل رار ش رارات  -الق ام الق و زم دى - وه ين ی  ب

ق      . المشارآين وأصحاب المصلحة والمتبنين      دأ تطبي دما یب ر وضوحًا عن وأولویات للبحث والتنمية یرجح أن تكون أآث
  .نهج األنظمة اإلیكولوجية وتنفيذ الخطوات المختلفة 

 الرصد واالستعراض 
ة                -17 ة اإلیكولوجي درة      . إن الرصد واالستعراض هما عنصران جوهریان في تنفيذ نهج لألنظم ان مق ا یعطي فهم

تجابية  ة واالس ى اإلدارة التواؤمي ي    . عل ائج الت غ النت غ األداء وتبلي ي تبلي ًا ف دان أیض تعراض مفي م أن الرصد واالس ث
نهج   دها ال رات األداء ین. یول ذها   ومؤش ا وتنفي دها وتطویره ي تحدی د     . بغ ة للرص م مالئم اد نظ ر إیج ویقتضي األم

ذه المؤشرات                  . والمراجعة لمساندة تبليغ مؤشرات األداء       ة له ة منتظم رات دوری ى فت ي تجرى عل واالستعراضات الت
ة            ق إدارة تواؤمي ان األمر یقتضي تطبي ا إذا آ ة م يم األداء ولمعرف ه لتقي دیل     و. أمر ینبغي القيام ب د یقتضي األمر تع ق

 .االستراتيجيات والممارسات والعمليات تبعًا للنتائج التي تسفر عنها عمليات الرصد والمراجعة 

 )governance(تصریف األمور 
ة     -18 ة اإلیكولوجي نهج األنظم اجح ل ق الن وهري للتطبي ر ج ور أم د لألم د . إن التصریف الجي والتصریف الجي

يمة ، وإیجاد الموارد والسياسات االقتصادیة والمؤسسات اإلداریة التي تستجيب الحتياجات        لألمور یشمل إیجاد بيئة سل    
اندة                       . الجمهور   ذا المجال ، لمس ویلزم األمر إیجاد أنظمة إدارة متينة وسليمة إلدارة الموارد ، وممارسات سویة في ه

ك السياسات والمؤسسات  وخي. تل رارات حسن ت ي صنع الق ون وینبغي أن یراعى ف ة ، وأن تك ارات المجتمعي  الخي
رارات ینبغي وضعها في المستوي      . العملية شفافة وموضع مساءلة وأن یشترك فيها المجتمع         والمساءلة عن صنع الق

ذا االستعمال                . السدید الذي یعبر عن مصلحة المجتمع          ثًال أن التخطيط االستراتيجي الستعمال األراضي وإدارة ه فم
واله الحكو ن أن تت االت   یمك ة أو عن أحدى الوآ ة المحلي غيلية عن الحكوم رارات التش ة ، وأن تصدر الق ة المرآزی م

 . المسؤولة عن اإلدارة ، بينما القرارات المرتبطة بتقاسم المنافع یمكن أن تتخذها منظمة من منظمات المجتمع 

ق االس        -19 ع المستویات أمر أساسي لتحقي ى جمي د عل ى نحو جي ظ  إن تصریف األمور عل تدام وحف تعمال المس
وهناك حاجة إلى إدماج نهج األنظمة اإلیكولوجية في    . ومن المهم آفالة التعاون بين شتى القطاعات        .التنوع البيولوجي   

وجي     وع البيول ى التن أثير عل ا ت ي له اج الت ة اإلنت ن أنظم ك م ر ذل ات وغي ماك والغاب ة ومصائد األس وإدارة . الزراع
ى                   الموارد الطبيعية طبقًا ل    ا عل اون بينه ادة التع نهج األنظمة اإلیكولوجية ، تدعو إلى زیادة االتصال بين القطاعات وزی
 ) .وزارات الحكومة ، وآاالت اإلدارة (طائفة من المستویات 
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 .، وشروح مقترحة لألساس المنطقي والخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 

  أهداف إدارة األرض والماء والموارد الحية هي أمر یختاره المجتمع :1المبدأ 
 ساس المنطقي األ

ة                    ة واجتماعي ة ، من اقتصادیة وثقافي م أصحاب          . إن القطاعات المختلفة للمجتمع تنظر إلى األنظمة اإلیكولوجية من حيث احتياجاتها الذاتي ى األرض ه ذین یعيشون عل ين ال ومجتمعات السكان األصليين والمحلي
بان                     .مصلحة لهم أهميتهم ، وحقوقهم ومصالحهم ینبغي االعتراف بها           ك في الحس إلدارة أن تأخذ ذل ة ، وینبغي ل ة اإلیكولوجي نهج األنظم تم   .  والتنوع الثقافي والبيولوجي هو من المكونات األساسية ل وینبغي أن ی

 . الملموسة أو غير الملموسة للبشر ، بطریقة عادلة ومنصفة وینبغي إدارة األنظمة اإلیكولوجية على أساس قيمتها الذاتية ولجني المنافع. اإلعراب عن الخيارات المجتمعية على نحو أوضح ما یكون 

 شروح على األساس المنطقي 
ق مفاوضات        إن هدف إدارة األرض و   اره المجتمع ، ویحدد عن طری المياه والموارد الحية هو أمر یخت

وفي هذا الصدد ینبغي أن  . وتبادالت بين أصحاب المصلحة  الذین لهم رؤیات ومصالح ومقاصد مختلفة            
 : یالحظ ما یلي 

ين        • ربط ب ي ت ا ، الت ات وطریقته ة العالق ث نوعي ن حي وع م ري متن ع البش إن المجتم
ه                 مختلف الجما  الم المحيط ب ى الع ذه الجماعات إل الم الطبيعي ، إذ ینظر آل من ه عات بالع

 .بطرائق مختلفة ویجسدون مصالحهم واحتياجاتهم الذاتية ، من اقتصادیة وثقافية واجتماعية 
إن جميع قطاعات المجتمع ذات الصلة ینبغي أن تعالج مصالحها بإنصاف ، وهو أمر       •

 .في مواقع مستقلة أو في أزمنة مختلفة قد یتضمن توفير مخرجات مختلفة 
ة                  • الم الطبيعي ممثل ة والع ال القادم من الضروري أیضًا آفالة أن تكون احتياجات األجي

 . تمثيًال سویًا 
ق                            • وفر األخذ بطری ي ت د الت ى نحو جي رار عل ات صنع الق إن عملي وع ف ذا التن نظرًا له

اد أهداف مقبو            عًا إلدارة مجاالت         المفاوضات والتبادالت ، أمر ضروري إلیج وًال واس ة قب ل
 .خاصة وما فيها موارد حية 

 :إن العمليات الجيدة في صنع القرار تتضمن الخصائص التالية  •
ة  - ع األطراف المعني راك جمي ًا (ینبغي إش خصوص

في العملية  ) مجتمعات السكان األصليين والمحليين     
. 

 
ى       - ل إل م التوص ف ت وح آي رف بوض ي أن یع ینبغ

رارات   ) أو من هم   (هو  القرارات ومن    من اتخذ الق
. 

ع ذي      - ام المجتم رار أم انع الق اءلة ص ي مس ینبغ
 المصالح 

رارات          - اذ الق ایير الخاصة بإتخ ینبغي أن تكون المع
 سویة وشفافة ،

ال     - اس االتص ى أس رارات عل وم الق ي أن تق ینبغ
ك           ق ذل والتنسيق بين القطاعات وأن تسهم في تحقي

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
املة مجتمعات   ) (األطراف ذات المصلحة    (إشراك جميع أصحاب المصلحة      1-1 ش

 :فيما یلي ) السكان األصليين والمحليين 
 التفصيل الواضح ألهداف اإلدارة وتحدیدها واالتفاق عليها  •
 .ت تحدید المشكال •
 ) .12في المبدأ (القيام بالخيارات  •

د ،              1-2 اد حدود واضحة التحدی ًا     (یحتاح األمر إلى إیج ًا ومكان لوحدة اإلدارة   ) زمن
 .التي تنصب عليها عملية االختيار االجتماعي 

ثًال  (آفالة أن أصحاب المصلحة الذین ال یستطيعون أن یمثلوا أنفسهم مباشرة                1-3 م
 .یكونون ممثلين بسواهم تمثيًال سویًا ) عالم الطبيعي األجيال القادمة ، ال

ال              1-4 آفـالة أن یكون لكل أصحاب المصلحة قدرة منصفة على إشراآهم إشراآًا فع
ى المشارآة                   درة عل ى المعلومات والق ادل عل ، بوسائل منها آفالة الحصول الع

 .في العمليات ، إلخ 
ة وجوه            1-5 ع       آفالة أن عملية صنع القرار تعوض عن أی ة في توزی ى العدال ر إل  تفتف

تهم                  ون مهمشين بطبيع ة أن من یكون ثًال النساء ،     (السلطـة في المجتمع ، لكفال م
 .ال یستبعدون أو ال یضامون في مشارآتهم ) الفقراء ، السكان األصليين 

 
 
تحدید من هم صناع القرار بالنسبة لكل قرار یصدر ، وآيفية صدور          1-6

رار       ما هي العملية    (القرار   ة      ) التي ستستعمل في إصدار الق ا هي حدود السلطة التقدیری وم
اد السياسي                    (لصناع القرار    ا هو اإلرش رار ، وم ة إلصدار الق ایير القانوني ا هي المع ثًال م م

 .الشامل الذي ینبغي أن یلتزمه القرار المتخذ ، إلى آخره 
ة    آفالة أن االعتراف بمصالح أصحاب المصلحة أمر یحدث في ال              1-7 ة الكامل طائف

ة               ة واألمكن ل    . للقرارات على جميع المستویات وفي آل األزمن وینبغي أن یكف
ق إدراج اآلراء        " آلل أصحاب المصلحة     " مع ذلك إال یحــدث      ك عن طری وذل

المعروفة عن أصحاب المصلحة في القرارات المستقبلية ، وعن طریق السماح            
 .بمدخالت فعالة من جانب أصحاب المصلحة 

ات              1-8 آلما آان األمر ممكنًا ینبغي أستعمال اآلليات االجتماعية المتوفرة أو بناء آلي
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 .االتصال والتنسيق 
ات الجيدة تتوقف على حصول من یعنيهم األمر على معلومات صحيحة وفي            إن القرار  •

 .الوقت المناسب ، وعلى قدرتهم على تطبيق هذه المعرفة 

 .جدیدة تتمشى مع الظروف االجتماعية القائمة أو المنشودة 
ي        1-9 لحة الت ات ذات المص ام المجتمع رار أم ناع الق اءلة ص ة مس آفال
 .یعنيها األمر 

مساعدة المفاوضات والتبادالت ، وتسویة المنازعات بين مجموعات         تنمية قدرة  1-10 
أن اإلدارة ،   رارات بش ى ق ي التوصل إل األمر ف ين ب  أصحاب المصلحة المعني

 .واالستعمال والحفظ للموارد البيولوجية 
هناك حاجة إلى آليات تكون قائمة بالتشغيل لكفالة أنه ، بعد صدور خيار مناسب  1-11

من المجتمع ، فإن القرار سيكون قابًال للتنفيذ على المدى الطویل ، أي أن األمر               
 . یقتضي وجود سياسة وهياآل تشریعية ورقابية مطبقة فعًال

  ینبغي تحقيق الالمرآزیة في اإلدارة إلى أدنى مستوى مناسب  :2 المبدأ
 :األساس المنطقي 

اهير األوسع ن              . أن األنظمـة الالمرآزیة قد تؤدي إلى مزید من الفاعلية والجدوى واالنصاف             ة ومصلحة الجم ين المصالح المحلي وازن ب ًا  وینبغي أن یشترك فيه اإلدارة جميع أصحاب المصلحة وأن یوجد ت . طاق
 .وآلما آانت اإلدارة أقرب إلى النظام اإلیكولوجي ، آلما زادت المسؤولية ، وتملك الزمام ، والمساءلة والمشارآة واستعمال المعرفة المحلية 

 
 
 
 

 روح على األساس المنطقي ش
اإلدارة                    ام ب ا ینبغي القي ینبغي إصدار القرارات من الذین یمثلون المجتمعات السویة ذات المصلحة ، بينم

 :وفي هذا الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي . من جانب مـن یملكون القدرة على تنفيذ القرارات 
ة   هناك في المعتاد عدة مجتمعات من المصالح في إدارة اإل             • ة اإلیكولوجي ویمكن  . نظم

ة أن یحافظ مستوى     .أن تكون هذه المصالح متوائمة أو متكاملة أو متضاربة          م آفال ومن المه
 .صنع القرار واإلدارة المختارة على توازن سوي بين هذه المصالح 

ى                 • رار واإلدارة أقرب إل ان صنع الق ا آ ه آلم ًا ، أن م یحدث دائم ا یحدث وأن ل آثيرًا م
نظم اإلی تعمال ال اءلة واس ام والمس ك الزم ؤولية وتمل ارآة والمس ا زادت المش وجي ، آلم كول

 المعرفة المحلية ، وآلها أمور ذات أهمية جوهریة لنجاح اإلدارة 
ى                  • ة عل درات مختلف م ق ذین له اس ال نظرًا ألن هناك عدة مستویات من المصالح لدى الن

ددون      التصدي للجوانب المتباینة إلدارة النظم اإلیكولوجية   رار متع ا یوجد صناع ق  ، آثيرًا م
 والعدید من المدیرین لهم أدوار مختلفة بالنسبة ألى مكان فردي أو مورد فردي 

ون      • ى تك أثر أو حت ا تت رًا م ة آثي وارد المحلي دیري الم ي تصدر عن م رارات الت إن الق
وذهم ،    خاضعة للعمليات البيئية واالجتماعية واالقتصادیة والسياسية التي تقع خارج د          ائرة نف

ولذا هناك حاجة إلى إلى آليات تنسق القرارات وأفعال         . على مستویات أعلى في سلم التنظيم       
 .اإلدارة على عدد من المستویات التنظيمية المختلفة 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ
ررات بشأن جوانب                  2-1 ناد مق ینبغي تبين مختلف مجتمعات المصالح ، وینبغي إس

ذا               معينة من اإلدارة   ذي یكون أنسب له  إلى الهيئة التي تمثل مجتمع المصلحة ال
إن وظائف          . التمثيل   زم األمر ف يمها        /وإذا ل ررات اإلدارة ینبغي تقس ثًال  . مق فم

رارات       ة والق ة المرآزی ن الحكوم در ع ن أن تص تراتيجية یمك رارات االس الق
ر                 ة ، والق ة محلي ة إداری ة أو عن وآال ارات بشأن   التشغيلية عن الحكومة المحلي

 .تخصيص المنافع بين أعضاء المجتمع عن المجتمـع نفسه 
ي        2-2 رار واإلدارة ینبغ نع الق ؤوليات ص ة مس ة لتجزئ ارة المحتمل ار الض اآلث

 :تعویضها بما یلي 
 آفالة أن تكون القرارات متدخلة ومترابطة بشكل سوي  •
 .تقاسم المعلومات والخبرة •
 فة لإلدارة آفالة اتصال جيد بين الهيئات المختل •
اإلدارة إلى المجتمع بشكل مفهوم    /تقدیم التوليفة الجامعة من القرارات     •

 ومجمع ، حتى یستطيع المجتمع أن یتفاعل بشكل فعال مع النظام آله 
 وجود عالقات تساندیة بين مختلف المستویات •
 :إن ترتيبات التصریف الجيد لألمور أمر جوهري خصوصًا ما یلي  2-3

 .حة المساءلة الواض •
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 مساءلة السلطات الالزمة  •
 مساءلة الهيئات أو األشخاص المختصين  •

ن        وه م ذه الوج تكفاء به ول لالس بب مقب د س دو أال یوج ة ویب ة آامل ة ليست قائم ذه القائم ظ أن ه ویالح
 .المساءلة 

 
 
 
 
تحقيق مستوى مناسب من الالمرآزیة یقتضي اتخاذ قرارات على مستوى أعلى  2-4

ل مسؤوليات       ، إلیجاد بيئة تمك   ًا بتحوی ك إلتزام ذلك ليكون ذل ينية وتساندیة ، وآ
 .صنع القرار الموجودة في الوقت الحاضر على مستوى أعلى من الالزم 

ة ذات صلة                   2-5 ة ، تكون العوامل اآلتي عند اختيار المستوى السوي من الالمرآزی
 .بالموضوع وینبغي أخذها في الحسبان عند اختيار الهيئة المناسبة 

 هل الهيئة تمثل مجتمع المصالح المناسب أم ال  •  
 هل للهيئة إلتزام بتحقيق المقصود من الوظيفة  •
 الزمة على اإلدارة هل للهيئة القدرة ال •
مثًال نقل الوظيفة إلى مستوى أعلى یمكن أن یؤدى إلى عمل        (الكفاءة   •

ى              یكفي للسماح بالحفاظ على المستوى الالزم من الخبرة للقيام بأعباء الوظيفة عل
 )شكل فعال ومجدى 

 هل للهيئة وظائف أخرى تمثل تنازعًا بين المصالح ؟ •
ن الم • ين م اء المهمش ى األعض ار عل ع اآلث اء ، (جتم ثًال النس م

 )المجموعات القبلية المهمشة 
درة                    اء الق ل بن ق مث ة سویة         . في بعض الحاالت یمكن تصحيح المشكالت ، بطرائ م یوجد أي هيئ وإذا ل

ار مستوى                  ة موجودة أو یمكن اختي دیل هيئ دة أو یمكن تع ة جدی متاحة على المستوى ، یمكن إنشاء هيئ
 .مختلف 

نقل وظائف إلى مستوى آخر ، البد من آفالة أن الهيئة التي عندما یقتضي األمر  2-6
ؤولية  ك المس ة لالضطالع بتل درة الكافي دیها الق ون ل ؤولية یك ى المس ثًال (تتلق م

، وأن أیة مخاطر ناشئة عن االنتقال یمكن التحكم     ) الموارد ، األنظمة ، السلطة      
 .حداث الالمرآزیة ویعني ذلك القيام ببناء القدرة الالزمة للسماح بإ.فيها 

اند وینسق سلطات                    ذي یس والترتيبات المؤسسية هي مفتاح الموقف وإذا لم یكن لدیك الهيكل المؤسسي ال
 .صنع القرار ، فعندئذ یكون عمل هذه السلطات ال قيمة لها 

 
 ألنشطتهم على األنظمة اإلیكولوجية المتاخمة أو األنظمة اإلیكولوجية األخرى ) الفعلية أو االحتمالية (إن مدیري األنظمة اإلیكولوجية ینبغي أن ینظروا في اآلثار : 3المبدأ 

 :األساس المنطقي 
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دة أو  . آثيرًا ما یكون لتدخالت اإلدارة في األنظمة اإلیكولوجية آثار غير معروفة أو ال یمكن توقعها على آثار إیكولوجية أخرى ؛ولذا فإن الوقع المحتمل ینبغي تفحصه وتحليله بعنایة      وقد یقتضي ذلك ترتيبات جدی
 . بحلول وسط مناسبة - إذا لزم األمر -طرائق تنظيم للمؤسسات التي یعنيها األمر في صنع القرار ، لألخذ 

  :شروح على األساس المنطقي
ة                           ا تكون مرتبطة بأنظم رًا م ة مفتوحة وآثي ا أنظم ة ، ولكنه ة مغلق إن األنظمة اإلیكولوجية ليست أنظم

ى أداء      . إیكولوجية أخرى    وهذا الهيكل المفتوح وهذا الترابط بين األنظمة اإلیكولوجية یكفل أن اآلثار عل
د فقط            األنظمة اإلیكولوجية قليًال ما تكون       ذا الصدد     .مقصورة على نقطة الوقع أو على نظام وحي وفي ه

 :ینبغي أن یالحظ ما یلي 
آثار تدخالت اإلدارة أو القرارات بعدم التدخل ، ال تكون إذن مقصورة فقط على نقطة الوقع         •

. 
ذا        • ى ه ا عل يكون له ة ، وس ر خطي ون غي ا تك ر م ة آثي ة اإلیكولوجي ين األنظم ار ب إن اآلث

 رات زمنية مرتبطة بها األساس تأخي
 إن أنظمة اإلدارة تحتاج إلى تصميمها بحيث تتمشى مع تلك القضایا •

هناك حاجة إلى أن یعكس ذلك أن الوقع یحدث في آال االتجاهين أي داخل نظام إیكولوجي معين وخارج 
ه ارتباطات أخ                     . ذلك النظام    ل ل ى مجرى األحداث ، ب ذلك   وهو ليس متاخمًا فقط أو الحقًا فقط عل رى آ

 ) مثًال األنظمة المرتبطة بأنواع مهاجرة (

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ
إن مدیري الموارد الطبيعية وصانعي القرارات والساسة ینبغي أن ینظروا في            3-1

ن أ ي یمك ة الت ار الممكن ة اآلث ة اإلیكولوجي ى األنظم الهم عل ن أفع أ ع ن تنش
ى مستوى الحق من مجرى األحداث               ة عل أحواض األنهر   (المتاخمة أو الكائن

احلية   اطق الس ة     ) والمن ل األنظم دث داخ ي تح ار الت د اآلث تم تحدی ث ی حي
 .اإلیكولوجية وخارجها 

ا   3-2 ًال آث ا فع ؤدي فيه ن المنظور أو ت ا م ون فيه ي یك االت الت ي الح ر اإلدارة أو ف
د من جمع                اآن أخرى ، الب ار في أم ى آث ة إل ة اإلیكولوجي استخدام أحد األنظم
ة       ي أفضل طریق روا ف ي ینظ ة آ رة التقني ـة وأصحاب الخب أصحاب المصلح

 .لتخفيض العواقب الضارة 
ي  3-3 ع البيئ يم الوق ات تقي تراتيجية )EIAs(إن عملي ة االس ات البيئي املة التقييم ، ش

)SEAs (ات               ینبغ ع مكون اة جمي ي القيام بها بالنسبة لجميع التطورات مع مراع
وجي  وع البيول ع   . التن ى الوق وي إل كل س ر بش ات النظ ذه التقييم ي ه ي ف وینبغ

يم       . االحتمالي خارج الموقع     ذلك تقي ونتائج هذه التقييمات التي یمكن أن تشمل آ
ا یوجد من    وع. الوقع االجتماعي ، ینبغي اتخاذ تدابير بشأنها بعد ذلك        ند تبين م

ى                  ة ، ینبغي النظر إل ة اإلیكولوجي دات لألنظم ة أو تهدی ة أو محتمل مخاطر فعلي
 .مقایيس مختلفة 

ر     3-4 إنشاء وصيانة أنظمة رصد وطنية وإقليمية لقياس آثار أفعال اإلدارة المنتقاة عب
  ) 9-5أنظر (یضاف إلى ذلك متابعة لإلدارة التواؤمية . األنظمة اإلیكولوجية 

 
 
 
 

ة                          (إیجاد آليات محددة      ة آلي ًا وإال تكون مدفوعة نحو أی ات أوسع نطاق ك اآللي ك أن تكون تل ویقتضي ذل
والت     د البروتوآ ل أح ة مث ة      ) خاص ة اإلیكولوجي ة باألنظم دود المرتبط ابرة للح ایا الع ة القض لمعالج

  ) .مثًال تلویث الهواء والماء(المتقاسمة ، وبنقل الوقع االیكولوجي عبر الحدود 
ه          .  مع االعتراف بمكاسب محتملة من اإلدارة توجد في المعتاد حاجة إلى تفهم وإدارة النظام اإلیكولوجي في سياق اقتصادي                 :4المبدأ   وفر في وجي ینبغي أن تت رامج إلدارة النظام اإلیكول ذه الب امج من ه وأي برن

 :العناصر اآلتية 
 تخفيض إلتواءات السوق التي تؤثر تأثيرًا ضارًا في التنوع البيولوجي ؛ ) أ(
 حشد الحوافز التي تعزز صون التنوع البيولوجي واستعماله المستدام ؛ ) ب(
 .إدخال التكاليف والمنافع في صلب النظام اإلیكولوجي الماثل ، إلى أبعد حد ممكن  )ج(

 : األساس المنطقي 
وفر حوافز         . بيولوجي یكمن في االستعاضة عنه بأنظمة بدیلة في استعماالت األراضي           إن أآبر تهدید للتنوع ال     ة ، وت وآثيرًا ما ینشأ ذلك عن إلتواءات في السوق ، تقلل من قيمة األنظمة الطبيعية واألواهل الطبيعي

ًا               ل تنوع ة أق تف          . ضارة وإعانات تشجع على تحویل األراضي إلى أنظم ا یحدث أن من یس رًا م ة             وآثي اليف البيئي دون التك ذین یول ا أن ال اليف الحفظ ، آم دفعون تك ثًال التلویث   (دون من الحفظ ال ی ون من   ) م یفلت
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 . إن حشد الحوافز یسمح بأن یستفيد منها من یتحكمون فيها ، ویكفل أن یدفع ثمن التكاليف البيئية من یولدون تلك التكاليف .المسؤولية 

 شروح على األساس المنطقي 
يسة اقتصادیًا ، ولذا یلزم األمر إن آثير من األنظمة اإلیكولوجية توفر سلعًا وخدمات نف  •

ادي    ياق اقتص ي س ة ف ة اإلیكولوجي م وأدارة األنظم ة  . تفه دث أن األنظم ا یح رًا م وآثي
 المستمدة – وآثيرًا ما تكون قيم غير ملموسة –اإلیكولوجية ال تأخذ في الحسبان القيم الكثيرة 

  :من األنظمة اإلیكولوجية وفي هذا الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي
ا في               • إن السلع والخدمات الناشئة عن األنظمة اإلیكولوجية آثيرًا ما تقدر بأقل من قيمته

 األنظمة االقتصادیة 
ا                       • ز بأنه ة تتمي إن معظم السلع والخدمات البيئي امًال ف يم آ سلع  " حتى عندما یكون التقي

 ي األسواق ؛بالمعني االقتصادي لهذه العبارة ، وهو أمر یجعل من الصعب إدماجها ف" عامة 
آثيرًا ما یكون من الصعب أدخال استعماالت جدیدة لألنظمة اإلیكولوجية ، حتى عندما            •

ة                         ًا للمجتمع ، ألن األنظم افع أوسع نطاق د من دما تول ًا أو عن ل وقع تكون تلك االستخدامات أق
ة                دما توجد مصالح قوی ود ، خصوصًا عن االقتصادیة واالجتماعية تتميز بقدر آبير من الجم

 .تأثر بالتغير وتقاوم ذلك التغير ت
ة ولكن                 • ة اإلیكولوجي أن آثيرًا من أصحاب المصلحة الذین لهم مصالح قویة في األنظم

نظم                 أثير السياسي واالقتصادي ، یمكن أن یهمشوا في ال درًا محدودًا من الت ال یملكون إال ق
 .االقتصادیة المتصلة بالموضوع 

تعمال           • اظ         عندما یكون من یتحكمون في اس افع من الحف ى المن األرض ال یحصلون عل
ر     تعماالت غي ي اس رعوا ف رجح أن یش ة ، في ات الطبيعي ة والعملي ة اإلیكولوجي ى األنظم عل
ذا الوضع ، من                  مستدامة لألراضي ، یستمدون منها منافع على المدى القصير ، ولمضادة ه

 . الموصى به القيام بتقاسم أآثر انصافًا للمنافع 
لدولية والوطنية ودون الوطنية والقوانين واللوائح ، شاملة اإلعانات ، قد         إن السياسات ا   •

ة    ة اإلیكولوجي تدامة لألنظم ر المس إلدارة غي ارة ل وافز ض ون ح ة .تك إن األنظم ذا ف ول
 .اإلیكولوجية تحتاج إلى إعادة تصميمها بحيث تستوعب أهداف اإلدارة البيئية 

ثر تأثيرًا ضارًا في التنوع البيولوجي ، أمر إن التصدي لقضية إلتواءات السوق التي تؤ    •
 . یقتضي إیجاد حوار مع األخرین في القطاعات األخرى 

وجي وتحسين               وع البيول ق حفظ التن تمش مع تحقي ر م إن استمداد المنافع االقتصادیة ليس بالضرورة غي
 .جودة البيئة 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ
ة           4-1 ا نهج األنظم ق عليه ي یطب إیجاد تفهم للسياق االجتماعي واالقتصادي للقضية الت

 .اإلیكولوجية 
تطبيق منهجيات التقييم االقتصادي العملي على السلع والخدمات التي یولدها النظام  4-2

ة     (اإلیكولوجي   يم الذاتي ر المباشرة والق ي    ) القيم المباشرة وغي ع البيئ بة للوق وبالنس
 ) .ار أو العوامل الخارجية اآلث(

 استهداف تخفيض إلتواءات السوق التي تؤثر تأثيرًا ضارًا في التنوع البيولوجي  4-3
تعماله              4-4 وجي واس وع البيول ز حفظ التن ة لتعزی حشد الحوافز االقتصادیة واالجتماعي

 .المستدام 
وجي            4-5 ل ،  إدخال التكاليف والمنافع في صلب الموضوع في النظام اإلیكول  الماث

 بقدر ما یكون ذلك ممكنًا 
تقييم المنافع االقتصادیة المباشرة وغير المباشرة المرتبطة باإلدارة الجيدة للنظام           4-1

 .اإلیكولوجي ، شاملة حفظ التنوع البيولوجي والجودة البيئية
 .تعزیز المنافع الناشئة عن استعمال التنوع البيولوجي  4-2
 .لمنافعآفالة التقاسم المنصف للتكاليف وا 4-3
4-4  

ابات      ي الحس وجي ف ام اإلیكول ن النظ ئة ع دمات الناش لع والخ ادیة للس ة واالقتص يم االجتماعي اج الق إدم
 .الوطنية والسياسة والتخطيط والتربية والتعليم والقرارات المتعلقة بإدارة الموارد 

 خدمات الناشئة عن النظام اإلیكولوجي ، هو أمر ینبغي أن یكون هدفًا ذا أولویة في نهج األنظمة اإلیكولوجية  حفظ هيكل النظام اإلیكولوجي وأدائه في سبيل صون ال :5المبدأ 
 :األساس المنطقي 

. حيائية، آما یتوقف على التفاعالت الفيزیقية والكيميائية مع البيئة إن تشغيل النظام اإلیكولوجي وقدرته االستعادیة أمر یتوقف على العالقة الدیناميكية مع األنواع ، وفي محيط األنواع وبين األنواع وبيئتهم غير األ
د حمایة إن الحفاظ على تلك التفاعالت والعمليات ، وآذلك استعادتها في الحاالت التي تكون فيها تلك االستعادة مناسبة ، هو أمر له أهمية أآبر بالنسبة للصون على المدى الطویل للتنوع البيولوجي بالقياس إلى مجر

 .األنواع 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ :شروح على األساس المنطقي 
 بين تكوین األنظمة اإلیكولوجية والهيكل واألداء فيما یتعلق به          تحسين تفهم الترابط   5-1
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ون التنوع البيولوجي والحفاظ على الرفاء البشري أمر یتوقف إن ص
وفي . على أداء األنظمة اإلیكولوجية الطبيعية وعلى قدرتها االستعادیة 

 :هذا الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي 
ة     –خدمات النظام اإلیكولوجي     • ة اإلیكولوجي اس من األنظم  إن المنافع التي یستمدها الن

ل ذلك تنظيم البيئة ، ومساندة عمليات الكرة األحيائية ، والمدخالت            عن طریق الموارد ویشم   
ا            ة ذاته ة لألنظم اظ          –في الثقافة ، والقيم الذاتي ى الحف دما یكون       – أمر یتوقف عل ذلك عن  وآ

 .األمر مناسبًا یتوقف على استعادة الهياآل اإلیكولوجية الخاصة ووظائفها 
درتها اال   • ة وق ة اإلیكولوجي ل     إن أداء األنظم ات داخ ى العالق ف عل ر یتوق تعادیة أم س

ذه               األنواع وبين األنواع وبيئتها غير األحيائية ، وعن التفاعالت الفيزیقية والكيميائية داخل ه
 . البيئات 

اظ    • ى الحف إن اإلدارة ینبغي أن ترآز عل د ف ذا التعقي بًا –نظرًا له ر مناس ان األم  وإذا آ
تعادة   ى اس ية والعمل –عل ل األساس ة   الهياآ ات اإلیكولوجي ة ،  (ي ة الهيدرولوجي ثًال األنظم م

بدًال من الترآيز على مجرد األنواع الفردیة ) وأنظمة لتلقيح  ، والموائل ، والشبكات الغذائية 
. 

إن حفظ               • ًا ، ف نظرًا ألن ضياع التنوع البيولوجي یمهد إلنقراض األواهل واألنواع محلي
ر یقتض  ه أم وجي وهيكل ام اإلیكول وین النظ اطر  تك ل المعرضة للمخ ام األواه ي رصد أحج
 .ورصد األنواع ذات القيمة االقتصادیة الكبيرة 

ة أداء          ة لطریق ر الكامل إن إدارة عمليات األنظمة اإلیكولوجية ینبغي القيام بها على الرغم من المعرفة غي
 النظم اإلیكولوجية 

ریة  ) 1: ( يم البش ات والق ل واالحتياج ة (التفاع ب الثقافي املة الجوان إدارة ) 2) (ش
 .ة البيئة وحيویتها الجودة البيئية وسالم) 3(شؤون الحفظ للتنوع البيولوجي 

تعمالها   5-2 ن اس ي یمك ات الت ة واالقتصادیة والغای داف االجتماعي ظ واأله د الحف تحدی
 .إلرشاد السياسة واإلدارة وتخطيط العمليات التشارآية 

ي    5-3 ه ف هما ب ا أن یس ة وهيكله نظم اإلیكولوجي وین ال ه لتك ن ب ذي یمك دى ال يم الم تقي
اد ال  دمات إلیج لع والخ ق الس ائج  تحقي ظ و النت ائج الحف ين نت ود ب وازن المنش ت

 .االجتماعية واالقتصادیة 
التغيرات في               5-4 ق ب توسيـع نطاق معرفة االستجابات لألنظمة اإلیكولوجية ، فيما یتعل

ى   ئة عل ة الضغوط الناش ذه المعرف مل ه ث تش ة ، بحي ل والوظيف وین ، والهيك التك
ببها عوا ي تس ارجي والت داخلي والخ عيدین ال ري الص تعمال البش ا االس ل منه م

ر          واالضطرابات والتلویثات والحرائق واألنواع الغریبة واألمراض والتغيرات غي
 .إلخ ) الجفاف ، الفيضانات (العادیة في المناخ 

ة                    5-5 ل صيانة خدم تراتيجيات وممارسات في اإلدارة ، تمكن وتكف ز اس وضع وتعزی
ا   بان المخ ي الحس ذ ف ة وتأخ ة اإلیكولوجي ة /طر األنظم دات ألداء األنظم التهدی

 .اإلیكولوجية وهيكلها، أو تخفف منها 
الحفظ و   5-6 ة ب ق األدوات الكفيل ة   /تطبي ة األنظم تعادة خدم أو باس
 .اإلیكولوجية 

إذا لزم األمر ینبغي وضع استراتيجيات وممارسات إداریة لتسهيل استرداد هيكل               5-7
ا      ك الع      (النظم اإلیكولوجية ووظيفته ا في ذل د       بم د أو   ) ناصر الخاضعة للتهدی لتولي

 .تعزیز خدمات من األنظمة اإلیكولوجية ومنافع من التنوع البيولوجي 
ة من                     5-8 ات إدارة الحفظ ، من خالل توليف وضع وتطبيق أدوات تسهم في تحقيق غای

اطق الخارجة عن               شبكات إدارة المناطق المحمية ، والشبكات اإلیكولوجية ، والمن
ى                 تلك الشبكـات    ى المدى القصير وعل ات ونتيجة الحفظ عل ، وذلك لكفالة المتطلب
 .المدى الطویل 

رصد أحجام األواهل من األنواع المعرضة لألخطار واألنواع الهامة ، وهو أمر           5-9
 .ینبغي أن یكون مربوطًا بخطة إدارة تتبين تدابير وأفعال االستجابة المناسبة 

 
 
 
 
 
 
 

  .ینبغي إدارة األنظمة اإلیكولوجية في حدود أدائها : 6المبدأ 
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 :األساس المنطقي 
ا                         ا وتنوعه نظم االقتصادیة وأدائه ى هيكل ال ة ، وإل ة الطبيعي ة    .عند النظر في احتمال أو في سهولة أدراج أهداف اإلدارة ، ینبغي إیالء عنایة للظروف البيئية التي تحد من االنتاجي ة اإلیكولوجي وحدود أداء األنظم

 .قتة أو غير المنظورة أو التي یحتفظ بها بوسائل اصطناعية ، وتبعًا لذلك ینبغي أن تأخذ اإلدارة بالحرص واالحتياط الالزم یمكن أن تتأثر بدرجات مختلفة بالظروف المؤ

 :شروح على األاساس المنطقي 
ى سالمته            اظ عل وجي ، مع الحف ى نظام إیكول ًا عل هناك حدود لمستوى الطلب الذي یمكن أن یكون واقع

ة  وقدرته على االستمرار في توفير السلع والخدمات التي توفر أساس رفاه البشر ، واالستدام          إن . ة البيئي
نهج تحوطي          تفهمنا الحالي ال یكفي للسماح بتحدید هذه الحدود بشكل دقيق ، ولذا من المستصوب األخذ ب

 :وفي هذا الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي . یكون مشفوعًا بإدارة تواؤمية 
ات  • ذه الطلب دود له د ح ـا توج واد  (آم ن الم يص م ل ، التخل تقطع ، التمث اج ، المس االنت

دار         ) مية الس دود لمق ًا ح اك أیض ة ، وهن ة اإلیكولوجي ى األنظم تها عل ن ممارس ي یمك الت
االضطراب الذي یمكن لتلك األنظمة اإلیكولوجية أن تتحمله ، تبعًا لحجم االضطراب وشدته             

 .ووتيرته ونوعه 
ق                          • ا یتعل ة ، وفيم ر األزمن ع وعب ر المواق ر عب د تتغي ا ق ة ولكنه وهذه الحدود ليست ثابت

 .وف واألحداث الماضية بالظر
د النظر في حدود                  • ان ، عن زمن والمك ر ال دخالت ، عب ة للت ار التراآمي ینبغي تقييم اآلث

 األنظمة اإلیكولوجية 
ر شدید في                         . • ه تغي وجي یحدث في إن النظام اإلیكول ذه الحدود ، ف إذا ما حدث تجاوز له

نجم     التكوین والهيكل واألداء ، وآثيرًا ما یكون ذلك مشفوعًا بضياع          ا ی وجي وم وع البيول  التن
ي تسبب                         واد الت ات والم ى معالجة النفای درة عل ة والق عن هذا الضياع من نقص في اإلنتاجي

 .التلویث 
ة                    • ين بشأن الحدود الفعلي ات  (یوجد نقص شدید في المعرفة وقدر آبير من عدم اليق عتب

ر  ة ) التغي ة المختلف ة اإلیكولوجي ي األنظم ن .ف د م ن لمزی ا یمك دم وبينم البحث أن یخفف ع
دة                        ة والمعق ة الدیناميكي م آامل ، نظرًا للطبيع ى تفه اليقين هذا ، فقد ال نستطيع أبدًا الوصل إل

 لألنظمة اإلیكولوجية
 

نظرًا لشيوع حاالت عدم اليقين في إدارة األنظمة اإلیكولوجية ، ینبغي أن تكون اإلدارة  •
ا ، مع             تواؤمية مع الترآيز على التعلم الفعال المستمد         دخالت المخطط له ائج الت من رصد نت

 .استعمال نهج تجربيي سليم یسمح بالتحدید الدقيق آلثار التدخل 
إن اإلدارة الستعادة القدرة الضائعة أو استعادة إمكانية التحكم ، ینبغي أن تكون إدارة تحوطية وأن تطبق                

 .  نهجًا تواؤميًا 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
ة لتحسين إشراك أصحاب          6-1 ات مالئم تدامة ووضع آلي تبين الممارسات غير المس

 .المصلحة
د حدود أداء النظام          6-2 ى           نظرًا لما یكتنف تحدی ار إل وجي من شكوك واالفتق  اإلیكول

 .اليقين ، في آثير من الظروف ، ینبغي تطبيق المبدأ التحوطي 
 .تنفيذ نهج تواؤمي في اإلدارة  6-3
ى              6-4 وع عل إیجاد تفهم لحدود أداء النظام اإلیكولوجي وآثار االستعمال البشري المتن

 .تحقيق السلع والخدمات التي توفرها النظم اإلیكولوجية 
وجي               عندما   6-5 ر في عناصر نظام إیكول ا للتغي یمكن االتفاق على حدود مسموح به

يم استجابة           محدد، ینبغي أن تكون اإلدارة داخل هذه الحدود ولكن مع رصد وتقي
ة   ة اإلیكولوجي ة  .األنظم رات منتظم ى فت دة عل ة المرت ات التغذی وإرسال معلوم

 . للجهات المسؤولة عن تحدید االستقطاعات أو الحدود األخرى 
ة  6-6 ن األنظم تجابات م اد اس ة ، إلیج د البيئي ات والرص تعمال التقييم جيع اس تش

إلدارة ،                  دة ل ة مرت وفير تغذی بيل ت اإلیكولوجية لما یحدث من اضطراب ، في س
 .وإیجاد استجابات مناسبة 

 
وضع وتعزیز استراتيجيات وممارسات إدارة مالئمة ، تصون الموارد واألنظمة          6-7

 .دائها اإلیكولوجية في حدود أ
ن      6-8 تدام أو تخفض م تعمال المس ات إدارة االس داف وممارس ادي أه ي أن تتف ینبغ

ى              ذلك عل الوقع الضار على خدمات وهيكل ووظائف األنظمة اإلیكولوجية ، وآ
 .العناصر األخرى في األنظمة اإلیكولوجية 

 
 

صياغة واستعراض وتنفيذ إطار تنظيمي ومدونات سلوك وغير ذلك من األدوات  6-9
 .ي استعمال األنظمة اإلیكولوجية فيما یجاوز حدودها السليمة لتفاد

 . تطبيقه بالمقایيس المكانية والزمنية السویة نهج األنظمة اإلیكولوجية ینبغي: 7المبدأ 
 :األساس المنطقي 

ى الصعيد التشغيلي       . إن النهج ینبغي أن تحده المقایيس المكانية والزمنية المناسبة لألهداف           ين عل رابط  . وحدود اإلدارة سوف یحددها المستعملون والمدیرون والعلميون ومجتمعات السكان األصليين والمحلي والت
 ونهج األنظمة اإلیكولوجية یقوم على أساس الطبيعة الهرمية للتنوع البيولوجي ، التي تتميز بالتفاعل والتكامل بين الجينات واألنواع واألنظمة اإلیكولوجية . ن المجاالت ینبغي تعزیزه حيثما یلزم بي

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ  :شروح على  األساس المنطقي 
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املة            ة ، ش ة اإلیكولوجي ى األنشطة البشریة ، تختلف خالل                 إن القوة الدافعة لألنظم ا إل ي مرده وة الت الق
ذا    . المكان والزمان ، مما یقتضي أن تكون اإلدارة بأآثر من مقياس واحد لتحقيق أهداف اإلدارة                  وفي ه

 :الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي 
ى        • ة ، تعمل عل ة وال أحيائي إن األنظمة اإلیكولوجية تتكون من عناصر وعمليات أحيائي

 .  من المقایيس المكانية والزمنية في حدود ترتيب هرمي متداخل مستوى
ایيس           • ر مق ة واالقتصادیة البشریة تختلف أیضا عب ة االجتماعي إن الدیناميكيات األنظم

 .الزمان والمكان وعبر الجودة 
 

ایيس                         • ى مق ًا عل د جزئي ة أمر یعتم ة المكاني ا العناصر من الناحي الطریقة التي ُترى فيه
ًا ومتواصًال                  .المالحظة   ًا منتظم ين موزعين توزیع وع مع راد ن دو أف د یب  فبأحد المقایيس ، ق

ة ، فبأحد          . نسبيًا ، بينما قد یكون التوزیع في حالة أخرى متقطعًا            ة الزمني وآذلك ، من الناحي
ؤ    ) مثًال شهریًا ، سنویًا    (المقایيس الزمنية    ة للتنب ات قابل قد یبدو أحد العناصر أو أحدى العملي

ة                    ب ر قابل دو غي د تب ة ق دیناميكيات الزمني إن ال ي أطول أو أقصر ، ف اس زمن ا ، بمقي ها ، بينم
 .للتنبؤ بها 

 
 
 

ة             • إن عمليات ومؤسسات اإلدارة ینبغي تصميمها بحيث تتمشى ومقایيس جوانب األنظم
ا      ى أن عناصر          . اإلیكولوجية التي تجرى إدارته ك إل رد ذل ة ، ولعل م ى نحو أشد أهمي وعل

دخالت من              وعملي إن الت ًا ، ف ان مع ان والمك ایيس الزم ة مترابطة بمق ات األنظمة اإلیكولوجي
 . جانب اإلدارة تحتاج إلى تخطيط آي تتجاوز مستوى هذه المقایيس

ة                         • ين األطر المكاني واؤم ب ى عدم ت ؤدي إل بان یمكن أن ی إن عدم أخذ المقياس في الحس
ة   ة اإلیكولوجي ر األنظم إلدارة ، وأط ة ل ا  والزمني رى إدارته ي تج مى  .  الت ثًال ، إن راس فم

ة         ر الزمني ى األط اس إل ر بالقي ة أقص ر زمني ى أط ادة إل رون ع ين ینظ ة والمخطط السياس
ة          . للعمليات الرئيسية في األنظمة اإلیكولوجية       ثًال ، الحال ویمكن أن یكون العكس صحيحًا فم

أخير االستجابة السر            ببًا لت ة        التي یكون الجمود البيروقراطي س یعة من جانب اإلدارة الالزم
ائع    .لمعالجة ظرف بيئي سریع التغير       دما ال تتطابق    . وعدم التواؤم المكاني ایضًا ش ثًال عن م

ریة   ن أنشطة بش ا م رتبط به ا ی وجي أو م ام اإلیكول دود خصائص النظ ة وح الحدود اإلداری
 . مفروض أن تنظمها تلك الحدود اإلداریة

ایيس        7-1 ي تعمل      یقتضي األمر تعزیز القدرة لتحليل وتفهم المق ة الت ة والمكاني  الزمني
ك        ى تل ال اإلدارة عل على مستویاتها عمليات األنظمة اإلیكولوجية ، ولتفهم آثار أفع

وتبين األنماط والفجوات    . العمليات وعلى تحقيق سلع وخدمات النظم اإلیكولوجية        
 .المكانية في التوصيلية بين العناصر المختلفة ینبغي إدراجه في هذا التحليل 

ادة                 ینب 7-2 ق إع ك عن طری ة ، وذل وارد الطبيعي واؤم في إدارة الم ادي عدم الت غي تف
ایيس               ًا مع المق ى نحو أشد آثب ية آي تطابق عل تصحيح مقياس االستجابة المؤسس

إلدارة             ذي یخضع ل اند      . الزمنية والمكانية للعمليات في المجال ال ذا المنطق یس وه
 .ة للموارد الطبيعية االتجاه العالمي الحالي نحو ال مرآزیة اإلدار

ة          7-3 ایيس الزمني ر المق ه مترابطة عب وجي وعمليات نظرًا ألن عناصر النظام اإلیكول
ایيس                     ك المق ًا آي تتجاوز تل دخالت اإلدارة تتطلب تخطيط إن ت . والمكانية معًا ، ف

وإیجاد تدرج هرمي متداخل للمقياس المكانية یمكن أن یكون أمرًا مناسبًا في بعض      
 .الظروف 

دارة مناطق واسعة مثل احواض األنهار أو المناطق البحریة الشاسعة أمر قد      إن إ  7-4
زام من أصحاب المصلحة                    ى إلت دة للحصول عل یقتضي إنشاء آليات مؤسسية جدی

 .عبر الحدود اإلداریة ومختلف مستویات اإلدارة 
 

 .هود الرصد یقتضي األمر االنتباه إلى المقایيس المكانية والزمنية في تصميم التقييم وج 7-6
تدام         7-7 د المس ق العائ ال وتحقي ين األجي ا ب ینبغي تطبيق مفاهيم اإلشراف واألنصاف فيم

 على اعتبارات المقياس الزمني 
 .إن التعاون اإلقليمي الزم لمعالجة التغيرات الواسعة النطاق  7-8

 .اف بتغير المقایيس الزمنية وآثار التأخير التي تميز عمليات األنظمة اإلیكولوجية ، ینبغي أن تحدد على المدى الطویل أهداف إدارة النظم اإلیكولوجية على أساس االعتر : 8المبدأ 
 :األساس المنطقي 

. تعارض تعارضًا أساسيًا مع ولع البشر بالمكاسب العاجلة وحب المنافع الفوریة ، بالقياس إلى منافع المستقبل إن ذلك ی. إن عمليات األنظمة اإلیكولوجية تتميز بمقایيس زمنية مختلفة بآثار ناشئة هن التأخر الزمني 

 لسبب المنطقي شروح على ا
ینبغي أن ینظر بصراحة إلى العامل الزمني عند صياغة خطط اإلدارة ، وتحتاج العمليات األطول مدى               

وفي هذا . إلى النظر فيها وتخطيطها ألن هذه العمليات آثيرًا ما یستهان بها وتهمل في غير هذه الحاالت       
 :الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
ى    8-1 ات عل ًا وغای ات وخطط ي أن تتضمن رؤی ة ینبغ ات اإلدارة التواؤمي إن عملي

ا ل             ال مع مراعاته ة    المدى الطویل تعالج موضوع االنصاف بين اإلجي لحاجات الفوری
 )مثل الجوع والفقر والمأوي(والجوهریة 
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دون أن االتجاه  • اس یج عوبة     إن الن د ص افه أش ون استكش ر یك ول أم دى األط ى الم ات عل
 .بالقياس إلى االتجاهات القصيرة األجل ، خصوصًا في األنظمة المعقدة 

رًا                   • بيًا ، وآثي إن أنظمة اإلدارة تنزع إلى أن یكون تشغيلها على مقياس زمني قصير نس
 اإلیكولوجية ما یكون هذا الزمن أقصر بكثير من أزمنة التغير في عمليات األنظمة 

 
 
اذ                     • ا ، یصعب اتخ ال اإلدارة ونتائجه ين أفع ار ب حيثما یكون هناك تأخير في ظهور اآلث

 .قررارت مستنيرة عقالنية على مستوى اإلدارة 
د ال         • رة ق ة آبي ون ذات أهمي ي تك ل الت ة األج ة الطویل ات اإلیكولوجي إن العملي ذا ف ول

ة اإلدار    ي األنظم عيفًا ف تيعابًا ض توعب إال اس ممة    تس ة  مص ك األنظم ت تل ة ، إال إذا آان ی
 .بوضوح وبعنایة لمعالجة القضایا الطویلة األجل 

ات الواسعة النطاق ، من          إن الوعي بالعمليات الطویلة األجل أمر هام ألن العملي
ة                  الناحية المكانية والطویلة األمد ، هي التي تميز وتحدد الخصائص الواسعة النطاق لألنظم

 .اإلیكولوجية 

يرة       8-2 افع القص ين المن ادالت ب بان التب ي الحس ة ف ذ اإلدارة التواؤمي ي أن تأخ ینبغ
 .األجل والغایات الطویلة األجل في عمليات صنع القرار 

ين     8-3 ي ب ذي ینقض زمن ال بان ال ي الحس ذ ف ي أن تأخ ة ینبغ إن اإلدارة التواؤمي
 اریة ونتائج تلك الخطوات الخطوات اإلد

 
 

ینبغي تصميم أنظمة الرصد بحيث تستوعب المقياس الزمني للتغيير في متغيرات  8-4
ذر تصحيح الرصد                     ة أخرى ، اذا تع النظم اإلیكولوجية المختارة للرصد ، ومن ناحي
ك                 ا تظل مع ذل ام بالرصد ، ولكنه ًة للقي ینبغي اختيار قيمة متغيرة بمقياس أشد مالءم

 . صلة بالموضوع قيمة ذات
ینبغي تعزیز القدرة على الرصد واآتشاف التغييرات الطویلة األجل والمنخفضة            8-5

 .التردد في هيكل وفي اداء األنظمة اإلیكولوجية 
ة                 8-6 تقرار المؤسسات وأطرًا قانوني ل یقتضي اس إن تنفيذ اإلدارة على المدى الطوی

 .وسياسية وبرامج رصد وبرامج إرشاد وتوعية 

 ینبغي لإلدارة أن تعترف بأن التغير أمر ال یمكن تفادیه  : 9المبدأ 
 :األساس المنطقي 

ا    وإلى جانب الدیناميكية الكامنة فيها ، وهي دیناميكية التغير ، . ولذا ینبغي أن تتواؤم اإلدارة مع هذه التغييرات      . إن األنظمة اإلیكولوجية تتغير شاملة تكوین األنواع ووفرة األواهل           ة یكتنفه ة اإلیكولوجي إن األنظم
وأنظمة اإلضطراب التقليدیة یمكن أن تكون هامة لهيكل النظم اإلیكولوجية وأدائها ، وقد تحتاج إلى الحفاظ . االحتمالية في المجاالت البشریة والبيولوجية والبيئية " المفاجأت " عدد من حاالت عدم اليقين المعقدة و    

ارات ،              ونهج  . عليها أو استعادتها     ى الخي رارات یمكن أن تقضي عل األنظمة اإلیكولوجية ینبغي أن یستعمل اإلدارة التواؤمية في سبيل توقع هذه التغييرات واألحداث والتصدي لها ، وینبغي أن تؤخذ بحيطة أي ق
  تغير المناخ ولكن في الوقت نفسه ، البد من النظر إلى اتخاذ خطوات تخفيفية لمعالجة التغيرات الطویلة األجل مثل

 شروح على األساس المنطقي 
 – وتبعًا لذلك أهداف اإلدارة –إن التغير في األنظمة اإلیكولوجية ، وهو أمر طبيعي وال یمكن تفادیه معًا 

ة               ة الطبيعي ذا ال    . ال یجب اعتبارها نتائج ثابتة بل ینبغي النظر إلى حفظ العمليات اإلیكولوجي صدد  وفي ه
 :ینبغي أن یالحظ ما یلي 

ة    • ات الطبيعي ة للعملي تمرار نتيج ر باس ة تتغي ة اإلیكولوجي رات . إن األنظم ذه التغي وه
 .تشمل تحوالت في تكوین األنواع ، ووفرة األواهل ، والخصائص الفيزیقية 

 أو متغيرة أو دیناميكية ، ویكون في المعتاد من.هذه التغيرات ليست حتمًا تغيرات ثابتة  •
 .الصعب التوقع بها في أیة نقطة على خط الزمان 

ام           • تقبلي ألي نظ ع المس ة أو الوض ة مالئم ة نتيج ار أی عب اختي ن الص ون م ذا یك ول
تاتيكية        دأ             .إیكولوجي بوصفه غایة إداریة اس ذا وللمب ك ففي التصدي له دل ذل  ینبغي أن    8وب

 .تلك التغيرات ترآز اإلدارة على الحفاظ على العمليات الطبيعية ، الي تسبب 
 

ان                   • ًا ، سواء أآ ًا وتواؤمي هذا الترآيز على العمليات یقتضي نهجًا في اإلدارة یكون مرن
دین   تفهم الجدی ارف وال بان المع ي الحس ذ ف رة أو آي یأخ تجابة للظروف المتغي واإلدارة .اس

مح    ا یس ين ، مم دم اليق كوك وع دار الش دة وتخفض مق ة جدی د معرف ي أن تول ة ینبغ التواؤمي

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
رة         9-1 ة المتغي ة واإلیكولوجي روف االجتماعي تجابة للظ ة لالس ى إدارة تواؤمي ر إل اج األم یحت

 .وللسماح بخطط وأفعال اإلدارة أن تتطور في ضوء الخبرة 
ذي من صنع                       9-2 ر ال ر الطبيعي والتغي أن التغي وا ب إن مدیري الموارد الطبيعية ینبغي أن یعترف

 .اإلنسان ال مفر منهما ، وأن یؤخذ ذلك في الحسبان في خطط إدارتهم 
إن اإلدارة التواؤمية ینبغي تشجيعها عندما یكون هناك مخاطرة بالتدهور أو ضياع الموائل ،             9-3

 .ألنها قد تسهل اتخاذ تدابير مبكرة استجابة للتغير 
ة        9-4 ة ، هو ج    –إن رصد األنظمة ، من اجتماعي زء ال یتجزأ من اإلدارة    اقتصادیة وإیكولوجي

 .التواؤمية ، وال ینبغي إیجاد هذا الرصد في عزلة عن أهداف وغایات األنشطة اإلداریة 
 
 

 .وأن تأخذها في الحسبان , أن اإلدارة التـواؤمية ینبغي أن تتبين المخاطر وحاالت الشكوك  9-5
دیل م       9-6 ى تع ر إل اج األم د یحت ة ، ق دود الوطني ر الح رات عب دث تغي دما تح اس اإلدارة عن قي

 .التواؤمية 
بينما األنظمة اإلیكولوجية هي أنظمة دیناميكية وذات قدرة استعادیة في ذاتها ، إال أن التواؤم    9-7
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 .للمدیر بأن یتوقع التغير ویتصدى له 
إن إدارة األنظمة اإلیكولوجية ینبغي تبعًا لذلك أن تنطوي على عملية تعلم سوف تساعد  •

ذه              ا رصد ه ي یجرى به ق الت على جعل المنهجيات والممارسات متوائمة آي تحسن الطرائ
ا   ة وإدارته ي      .األنظم ة وف م السياس ي رس ة ف ى مرون ًا إل ر أیض اج األم ذها ویحت أن .  تنفي

ة أو            ر فعال ى أن تكون غي زع إل ا تن ة فيه ي ال مرون ة األجل والصارمة الت رارات الطویل الق
 . تكون ضارة 

د             ي ق اخ الت الخاص وتدابير التخفيف أمر الزم للمشكالت التي یسببها اإلنسان مثل تغير المن
اء          . تدفع األنظمة اإلیكولوجية إلى تجاوز حدود التغير الطبيعي          ود لبن ذل جه زم األمر ب ویل

غيرة       ة الص دول الجزری ل ال اطر مث الي للمخ رض الع االت ذات التع ة المج درة لمعالج الق
 .والمناطق الساحلية 

دول                    9-8 ل ال دیدة التعرض للمخاطر مث اطق الش یحتاج األمر إلى جهود لبناء القدرة لمعالجة المن
 .الجزریة الصغيرة والمناطق الساحلية 

م أفضل            إن المعرفة الت   9-9 قليدیة والممارسة ینبغي استعمالهما للتمكين من استكشاف أفضل وتفه
 .للتغيرات في النظم اإلیكولوجية ، وإلیجاد تدابير تواؤمية مالئمة 

ة      9-10 تعادیة لألنظم درة االس ینبغي لإلدارة التواؤمية أن تعترف بالق
اظ على هذه المقدرة    اإلیكولوجية استجابة لالضطرابات الطبيعية ، وینبغي أن تستهدف الحف        

ة واالقتصادیة الضارة             االستعادیة أو إعادة إنعاشها ، لتخفيض مخاطر العواقب االجتماعي
 للتغيرات الطبيعية في األنظمة اإلیكولوجية 

ور أن      9-11 ة الجمه ز معرف ة لتعزی وعي الزم ع ال دابير رف إن ت
اء ال               ة ، ولبن ى      التغيرات في األنظمة اإلیكولوجية إنما هي ظاهرة طبيعي درة عل اندة والق مس

 .اإلدارة التواؤمية 
 ینبغي لنهج األنظمة اإلیكولوجية أن یسعى إلى إیجاد توازن سوي بين الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والتكامل بينهما  :10المبدأ 

 :قي األساس المنط
اه    . إن التنوع البيولوجي أمر جوهري سواء بسبب قيمتة الذاتية وبسبب ما یؤدیه من دور أساسي في توفير خدمات األنظمة اإلیكولوجية وخدمات أخرى نعتمد نحن جميعًا عليها في خاتمة المطاف                    اك اتج ان هن وآ

دابير            . أو غير محمية في الماضي إلى إدارة عناصر التنوع البيولوجي باعتبارها عناصر محمية       ة للت ة الكامل تعمال في سياق الطائف ى الحفظ واالس ا إل ة ، ینظر فيه وهناك حاجة إلى التغير إلى أوضاع أشد مرون
 .المطبقة آسلسلة ال تقطع فيها تمتد من األنظمة اإلیكولوجية المحمية بصرامة إلى األنظمة اإلیكولوجية التي من صنع اإلنسان 

 
 

 :شروح على األساس المنطقي 
أن الموارد الطبيعية تلعب دورًا في توفير سلع وخدمات األنظمة اإلیكولوجية التي یعتمد عليها البشر في                

 : وفي هذا الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي .خاتمة المطاف 
ام إن نهج األنظمة اإلیكولوجية مصمم ليساند حفظ التنوع البيولوجي واالستعمال المستد •

 لعناصره ، والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة من استعمال التنوع البيولوجي 
 .إن االستعمال المستدام واإلدارة المستدامة یعتمدان على تحقيق أهداف الحفظ أیضًا  •
إن إدارة في سبيل والحفظ واالستعمال المستدام ال تضارب ذاتي بينهما ، ویمكن إیجـاد        •

 .تكامل بينهما 
مل یمكن تحقيقه بمقایيس مختلفة وبطرائق شتى تشمل الفصل المكاني والزمني          إن التكا  •

 .عبر المناظر الطبيعية وآذلك من خالل التكامل داخل موقع من الموقع 

 دیة للتنفيذ الخطوط اإلرشا
وازن      10-1 ة الت ة ، لكفال وارد الطبيعي ة للم إلدارة المتكامل ات ل ة وممارس اد أنظم إیج

اة       ع مراع ه م ل في ق التكام وجي وتحقي وع البيول تعمال التن ظ واس ين حف دید ب الس
ن     ئة ع رة الناش ر المباش رة وغي ل والمباش ل والقصيرة األج ة األج افع الطویل المن

 .وآذلك مع مراعاة مقياس اإلدارة الحمایة واالستعمال المستدام 
 

وازن          10-2 ق ت رسم سياسة وإیجاد تدابير قانونية ومؤسسية واقتصادیة تمكن من تحقي
 مناسب بين الحفظ واالستعمال لعناصر األنظمة اإلیكولوجية المطلوب تحدیدها 

ة                   10-3 ة الكامل يم للطائق ل النظر والتقي ذي یكف تعزیز التخطيط التشارآي المتكامل ، ال
 .م وخيارات االستعمال الممكنة من القي

وازن السوي                    10-4 ق الت بة لتحقي ة ووضع أدوات مناس ات ابتكاری اد آلي السعي إلى إیج
 .الذي یناسب المشكلة المطروحة والظروف المحلية 

اج                     10-5 ر مستوى إنت ى خي ع إل ة ترف ة بطریق اظر الطبيعي اطق والمن إدارة شؤون المن
طالب البشریة ، وإدارة شؤون الحفظ         سلع وخدمات األنظمة اإلیكولوجية لتلبية الم     
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 .وتحقيق الجودة البيئية 
ة                    10-6 اد السياسة العام تعمالها إلرش ي یمكن اس تدام الت تعمال المس تحدید أهداف االس

 .واإلدارة والتخطيط ، مع مشارآة واسعة النطاق من جانب أصحاب المصلحة 
  .تبين الحلول التي تخفف من الضغط القطاعي على الموارد الموجودة

 دى السكان األصليين والمحليين من معارف وابتكارات وممارسات أن نهج األنظمة اإلیكولوجية ینبغي أن ینظر إلى جميع أشكال المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك المعرفة العلمية وما ل :11المبدأ 
 :األساس المنطقي 

لبشري  ومن المرغوب فيه معرفة أفضل بكثير بوظائف األنظمة اإلیكولوجية وبوقع االستعمال ا    . إن المعلومات من جميع المصادر أمر جوهري للتوصل إلى االستراتيجيات الفاعلة في إدارة األنظمة اإلیكولوجية                
ادة                                  . رار یصدر تحت الم ا أي ق اة أمور منه اعلين ، مع مراع ع أصحاب المصلحة والف ي ، ینبغي تقاسمها مع جمي ة مجال معن تمدة من أی ارف ذات الصلة مس وجي     ) ي (8وجميع المع وع البيول ة التن من اتفاقي
 .تم اختبارها على أساس المعرفة المتاحة وآراء أصحاب المصلحة واالفتراضات الكامنة وراء مقررات اإلدارة ینبغي أن تصدر بعبارة صریحة وأن ی.
 
 
 

 شروح على األساس المنطقي 
ا معلومات                   إن األنظمة اإلیكولوجية یمكن النظر إليها بمفایيس شتى ومن مختلف المناظير ویولد آل منه

ع المعلومات ذات الصلة     . . فریدة ورؤیة متميزة    ى جمي وفي  . لذا فإن اإلدارة السدیدة ینبغي أن تنظر إل
 :هذا الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي 

إن نهج األنظمة مصصم ليستوعب طائفة من القيم وما یرتبط بها من غایات ، ولذا فإن           •
ذ             ام في تصميم وتنفي يم أمر ه ك الق ك تل ي تمل المعلومات والمناظير التي لدى المجتمعات الت

 .شؤون اإلدارة 
ة    • ده إدارة أداء األنظم م عن رء أن یفه ن للم يم یمك ن التنظ د م توى فری د مس ال یوج

ى         . جية ویجعلها تعمل على خير وجه       اإلیكولو ق عل أن مصادر معلومات مختلفة سوف تنطب
 .القضایا ذات المستویات المختلفة ، مما یوفر مناظير إضافية لمساندة اإلدارة المتكاملة 

يم                       • در من المعلومات ، وتقي ر ق ى أآب ى الحصول عل ولذا فإن اإلدارة السدیدة تعتمد عل
 . وإدماج المعلومات في صنع القرار وفي اإلدارة صحتها وارتباطها بالموضوع ،

مفتقدة ، أي غير موجودة      ) البحث إلى أخره    (إن قضية وضع مفهوم ومعلومات جدیدة        •
 . 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
اعلين    11-1 لحة والف حاب المص ع أص مها م ي تقاس لة ینبغ ات ذات الص إن المعلوم

ى شكل سهل الهضم          ینبغي  (اآلخرین وینبغي إتاحة المعلومات التقنية والعلمية عل
كان  دى الس ي ل ة الت ة المعرف ادة  معالج ل للم رام آام ع احت ين م  األصليين والمحلي

 .والمقررات األخرى الصادرة عن اتفاقية التنوع البيولوجي ) ي(8
ى           11-2 وم عل ررات اإلدارة صریحة وتق ینبغي أن تكون االفتراضات الكامنة وراء مق

ر     نياریوهات التغي ى س راحة إل ر ص ع النظ ة ، م رة المتاح ل الخب اس أفض أس
 .معرفة واآلراء التي لدى أصحاب المصلحة المستقبلي وأن تشمل ال

ة     11-3 ات الخاص اعة المعلوم ق وإش بة لتوثي ات المناس ر یقتضي وضع اآللي إن األم
ومن ) شاملة العلوم الطبيعية واالجتماعية     (بجميع فروع العلم المتصلة بالموضوع      

اس           ى أس وم عل ي تق ة الت يما األنظم لة ، الس ة ذات الص ة المختلف ة المعرف أنظم
وهذا الخط اإلرشادي ینبغي تطبيقه بما یتمشى وأي . سات المحلية والتقليدیة    الممار

 .من مواد اتفاقية التنوع البيولوجي ) ي(8مقرر یتخذ تحت المادة 
ف   11-4 ة لمختل ة اإلیكولوجي ى إدارة األنظم ة عل ار المترتب ة "إن اآلث " اآلراء العالمي

 .ييمها القائمة على أساس أنظمة مختلفة من المعرفة ینبغي تق
 .نهج األنظمة اإلیكولوجية ینبغي أن یشمل جميع القطاعات ذات الصلة من المجتمع ومن فروع العلم  : 12المبدأ 

 :األساس المنطقي 
وطني                              إن معظم مشكال   ي وال ى المستویات المحل ين عل رة وأصحاب المصلحة الالزم ذا ینبغي إشراك الخب ة والعواقب ، ول ار الجانبي اعالت واآلث ر من التف ت إدارة التنوع البيولوجي هي مشكالت معقدة فيها آثي

 .واإلقليمي والدولي حسب مقتضى األحوال 

 :ساس المنطقي شروح على األ
ين  األنشطة                    امًال ب إن تعقيد إدارة النظام اإلیكولوجي في سبيل الحفظ واالستعمال المستدامين یقتضي تك

 :وفي هذا الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي . واألفعال التي یقوم بها آثير من أصحاب المصلحة المختلفين 

 خطوط إرشادیة للتنفيذ 
و   12-1 ة للم ة تقتضي     إن اإلدارة المتكامل ات الحي وارد الكائن ة وم ارد األرضية والمائي

ين القطاعات   ) 1(زیادة االتصاالت والتعاون    م     ) 2(ب ى مختلف مستویات الحك عل
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وجي وی  • وع البيول ي التن ؤثر ف ع القطاعات ت ن إن أنشطة جمي ل م هم أو تقل ن أن تس مك
 تحقيق أهداف االتفاقية 

إن أدارة التنوع البيولوجي بسبب تعقيدها ، وأهمية وقع األفعال البشریة ، أمر یقتضي                 •
طائفة واسعة من المهارات العلمية واإلداریة ، بما في ذلك مهارات القطاعات التي لم تشرك     

 .تقليدیًا في حفظ التنوع البيولوجي أو إدارته 
ع أصحاب                   و ر لجمي اندة إشراك أآب لهذه األسباب إن نهج األنظمة اإلیكولوجية ینبغي أن یوفر إطارًا لمس

قة ، وتقاسم        ذ األنشطة المنس المصلحة المتصلين باألمر ، واالعتماد على الخبرة التقنية في تخطيط وتنفي
 .موارد اإلدارة ، أو مجرد تبادل المعلومات 

ي  ( ي ومحل ي وإقليم ن وطن دني وأصحاب   ) 3) (م ع الم ات والمجتم ين الحكوم ب
اص    اع الخ ي القط لحة ف ات     . المص ين المنظم ال ب ادة االتص ًا زی ویقتضي أیض

 .ة واإلقليمية الدولي
ة آجزء ال یتجزأ               12-2 ة اإلیكولوجي اج نهج األنظم د من إدم ینبغي التشجيع على مزی

ة وقطاعات   ماك والحراج ة وصيد األس ا الزراع ي مجاالت منه ن التخطيط ، ف م
وجي      وع البيول ي أداء التن ؤثر ف ن أن ت ي یمك رى الت ة األخ وارد الطبيعي إدارة الم

 مثال مدونة السلوك لمصائد األسماك       – مثًال   – واألنظمة اإلیكولوجية وذلك بإتباع   
رى     طة أخ ات وأنش تدامة للغاب ؤولة ، واإلدارة المس ر  . المس ات غي إن القطاع

راف           ر أن االعت ية ، غي قطاعات اإلنتاج األولي یمكن أیضًا أن یكون لها آثار رئيس
ل                ًا بمستوى أق ذه القطاع     . بها في هذا الصدد آثير ما یكون اعتراف ات وتتضمن ه

ذلك                      م ، وآ ؤثر في شؤون الحك ذي ی القطاعات التي من قبيل القطاع القضائي ، ال
فة        وارد بص ي الم أثير ف ا ت ولي تصریف أو له ي تت ل ، الت ة والنق ات الطاق قطاع

 .مباشرة أو غير مباشرة 
ع أصحاب           12-3 ة لجمي ة المشارآة الفعال ا لكفال ات ینبغي إیجاده إن اإلجراءات واآللي

المتصلين بالموضوع خالل عمليات تشاور ، وصنع القرارات        المصلحة والفاعلين   
ة   ج األنظم ذ نه ي تنفي ر ، ف ي األم ا اقتض ال اإلدارة ، وآلم ات وأفع أن غای بش

 .اإلیكولوجية 
أن التنفيذ الفعال لنهج األنظمة اإلیكولوجية قد یقتضي إشراك خبرة مهنية وعلمية  12-4

ل االق     م مث روع العل مل ف م ، وتش روع العل تى ف ي ش ة  ف وم االجتماعي اد والعل تص
 .والطبيعية 

ة  12-5 تعادة لألنظم تعمال واالس يانة واالس ظ والص افع الحف اليف ومن يم تك د تقي عن
ع القطاعات ذات الصلة  بان مصالح جمي ي الحس ذ ف ة ، ینبغي أن تؤخ اإلیكولوجي

 .بالموضوع ، في سبيل تحقيق التقاسم المنصف للمنافع طبقًا للقانون الوطني 
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 المرفق الثاني 

 العالقة بين اإلدارة المستدامة للغابات ونهج األنظمة اإلیكولوجية ، واستعراض ووضع النظر إلى
 وتطویر االستراتيجيات في سبيل إدماج نهج األنظمة اإلیكولوجية في برامج عمل االتفاقية 

 اإلدارة المستدامة للغابات -ألف
 رة المستدامة للغابات األساس المفهومي لنهج األنظمة اإلیكولوجية فيما یتعلق باإلدا -1 

آلراء حول اإلدارة            "  ، قام  1992في   -1 المي ل ًا ، بشأن توافق ع ة قانون ر الملزم ة ، غي ادئ الحاآم ان المب البي
ة ،                     ة والتنمي م المتحدة بشأن البيئ ؤتمر األم ات الصادر بسلطان عن م واع الغاب والحفظ واالستعمال المستدام لجميع أن

 مبدأ تسانـد 15قد حدد نموذجًا جدیدًا إلدارة الغابات ، من خالل مجموعة من " مبادئ الغابات   " والمشار إليها أیضًا بـ     
ددة                ا واستعماالتها المتع ات ووظائفه تدامة للغاب ة المس ل في اإلسهام في اإلدارة والحفظ والتنمي . الهدف الجامع المتمث

رغم من أن              قد  ) SFM(وفي هذا الصدد أن مفهوم اإلدارة المستدامة للغابات          ى ال ة ، عل ة اإلیكولوجي توقع نهج األنظم
تدامة   رة االس ى فك وم عل ا یق ـ  . آليهم تدامة  SFMوبصفة خاصة إن ال ة لالس ية اآلتي اهيم الرئيس ) 1: ( تتضمن المف

راف  ة  ) 2(اإلش ة التمكيني ـوارد    ) 3(البيئ دة الم ویض قاع ـات دون تق لع والخدمـ دفق الس تمرار ت يانة أداء ) 4(اس ص
وجي   األن وع البيول ة والتن ة اإلیكولوجي ة    ) 5(ظم ة والثقافي ادیة واالجتماعي ائف االقتص يانة الوظ ذا  . ص يس ه ذا ل ول

 مشارآة أصحاب المصلحة في صنع القرار) 7(تقاسم المنافع، ) 6( .المفهوم قاصرًا على إنتاج األخشاب 

ة عل     SFMعـلى الرغم من أن      -2 ة اإلیكولوجي نهج األنظم ال  ليس مماثًال ل وم     . ى الجب رغم من أن مفه ى ال وعل
SFM  دة جوانب ي ع ابهان ف ا یتش افئين، إال أن آليهم ا متك ة ليس ة االیكولوجي ا .  ونهج األنظم د من تطبيقه ا الب وآلهم

ة            . وآالهما یتطور بسرعة    . باعتبارههما آًال متكامًال     ة وبالتجرب ـ  . وآالهما له طبيعة غير ملزمة ، تسمح بالمرون وال
SFM ة          ونهج ار لقضایا تصریف الشؤون                   – األنظمة اإلیكولوجية هما إطارات جاّب زم من اعتب ا یل ى م  وینطوى عل

 خضعت لتنقيح محسوس خالل العقد األخير ، إذا أنها نهج موجه             SFMاالجتماعية واإلیكولوجية ، على الرغم من الـ        
ة اإلیكولو      . أساسًا نحو تحقيق النتائج الفعلية       ى                  وال یزال نهج األنظم رجم إل د من الصياغة آي یت ى مزی اج إل ة یحت جي

ة   SFMوبقدر ما یخص األمر التحدیات ، فإن آال الـ .ممارسة تشغيلية جيدة في حالة معينة     ة اإلیكولوجي  ونهج األنظم
ات السكان األصليين   وق مجتمع ازة األراضي وحق وق حي انون وحق ق الق ل تطبي دة مث ى معالجة قضایا معق اج إل یحت

 .وفي هذا الصدد ، فإن تطبيق آال النهجين یتطلب إرادة سياسة ، تشمل إرادة المؤسسات والمجتمعات . والمحليين 

اك        SFMإن التراآب الواسع النطاق بين مفاهيم      -3 زال هن ة أمر مشجع ، ولكن ال ت ة اإلیكولوجي  ونهج األنظم
ى المستوي     . ال االتجاهين   والدورس المستفادة ینبغي أن تتدفق في آ      . فرص محسوسة للتعلم المتبادل      واالجتماعات عل
ة           SFMالقطري للنظر في العالقة بين        ونهج األنظمة اإلیكولوجية أمر یكون مفيدًا ، وینبغي تزآيته لدى أطراف اتفاقي

 . وینبغي أن ترآز هذه االجتماعات على فرص التعلم المتبادل .التنوع البيولوجي 

ًا من              SFMآما سبق أن ذآر أعاله ، إن الـ          -4  انضج نسبيًا من نهج األنظمة اإلیكولوجية بمعني أنها أآثر تنقيح
د   . وجهة نظر التشغيل ؛ ولذا یمكن أن تتغذى ببعض جوانب نهج األنظمة اإلیكولوجية لهذا الغرض              وعلى وجه التحدی

ات واضح        اس بيان ى أس وم عل ات تق ة بعملي ة اإلیكولوجي ج األنظم ذ نه ى أن یأخ ة واضحة إل اك حاج ات هن ة للرؤی
ة         ائج فعلي ق نت . ولألهداف وللغایات لمناطق محددة أو قضایا محددة ، مما یجعلها أقرب إلى أن تكون موجهة نحو تحقي

وباإلنتقال من نهج    . والتنمية المفهومية لنهج األنظمة اإلیكولوجية حتى اليوم قد رآز على وصف محتوى تلك المبادئ               
ي  .  نحو تحقيق النتائج الفعلية ، امر ینبغي أن یكون مفيدًا  مدفوع نحو المحتویات إلى نهج مدفوع      واألدوات والنهوج الت

ة أخرى ، إذا      SFMتم وضعها لتنفيذ      ، وهي أمور تجرى مناقشتها فيما یلي ، یمكن أن تكون مفيدة في قطاعات إنتاجي
 .أنها تستكشف طرائق لتطبيق نهج األنظمة اإلیكولوجية 

 ن نهج األنظمة اإلیكولوجية واإلدارة المستدامة للغابات اقتراحات للتكامل بي -2 
ى درجة                    -5 ان إل ان یتراآب ا مفهوم ات هم تدامة للغاب ة واإلدارة المس على الرغم من أن نهج األنظمة اإلیكولوجي

دة من   فاإلدارة المستدامة للغابات یمكن أن تكتسب بصائر      . بعيدة ، إال أنه یمكن عمل المزید لكفالة التكامل بينهما             جدی
ا یصور      SFM أمر مفتقد آثيرًا من مجال        التكامل بين القطاعات  خالل مفاهيم نهج األنظمة اإلیكولوجية ، إذا أن           ، مم

ات   ا داخل مؤسسات قطاع الغاب دة معظمه ة مقي ن . تفویضات قانوني ين القطاعات یمك اون ب بيل التع ي س ات ف واآللي
ا داخل  ة تشمل . SFMتعزیزه ين قطاع والزراعة الحراجي املة ب روابط الش ر أن ال ات والزراعة، غي  قطاعي الغاب

 . أمر یحتاج إلى تعزیز ) وقطاعات أخرى مثل إدارة المياه والنقل والحفظ (الغابات وقطاع الزراعة 
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على الرغم من أنه ال یوجد مقياس محدد مسبقًا ، إال أن نهج األنظمة اإلیكولوجية یمكن تطبيقه على مجاالت                     -6
ات عن    SFMبينما آانت الـ    ) مستوى المناظر الطبيعية   (واسعة  ترآز تاریخيًا على مستویات عمل وحدات إدارة الغاب

ا في              . طریق عمل ذي أبعاد مكانية صغيرة        وعلى الرغم من أن مبادئ الغابات ال تقول أن ادارة الغابات ینبغي ادماجه
ن أن بعض الت  رغم م ى ال ا، وعل ة له اطق المتاخم دى ادارة المن ع م ات األوس تعادة األوضاع (طبيق ادرات اس ل مب مث

ة         ات النموذجي ة والغاب ر             ) السابقة في المناظر الطبيعي ي األخي د الزمن م استحداثها خالل العق د ت ك      . ق ى ذل وباإلضافة إل
ز             SFMفبينما تحاول    ى الترآي زع إل زال تن ا ال ت ات ، إال أنه يم الغاب ع ق ات وجمي ى   أن تنظر إلى جميع أنماط الغاب  عل

اب  اج األخش طة إنت ـ   . أنش ى ال ز عل ن الترآي د م ن وضع مزی مل  SFMویمك ًا ، یش ع نطاق اني أوس ياق مك ل س  داخ
ة و              قضایا الحفظ   مع مراعاة   المناطق المحمية ،     اد وصالت باستعمال األراضي المتاخم ة وإیج او نهوج  / بصفة عام

ة   تكميلية  مثل استخراج موارد الغابات غير الخشبية ، الزراعة،       تعادة اإلیكولوجي  إدارة أحواض استجماع المياه ، االس
. 

ـ                           -7 ة سواء في ال ة المفهومي د من التنمي ى مزی ا األمر إل اج فيه ة        SFMهناك مجاالت یحت  أو في نهج األنظم
اج ال              ى إنت اظ عل ال بالحف ين األجي ا ب زام م تدامة واإللت دأ االس سلع  اإلیكولوجية، فمثال ینبغي أن یتضمن آال النهجين مب

ذآر صراحة               ة ، ینبغي أن ی ال المقبل ة ، لألجي ة اإلیكولوجي اك مجال آخر یتطلب     . والخدمات الناشئة عن األنظم وهن
ـ           ة ، وهي     SFMمزیدًا من العمل هو إدماج القضایا في آل من ال ة اإلیكولوجي النظر     ونهج األنظم ة ب القضایا المتعلق

ع القطاعات الضالعة             إن تغير المناخ العا    . إلى المخاطر والتهدیدات   لمي ینشئ مخاطر وحاالت عدم یقين بالنسبة لجمي
د                     . في تطبيق نهج األنظمة اإلیكولوجية       ة لألراضي ، وتزای ر المأمون ازة غي ات تشمل الحي والشواغل في قطاع الغاب

 .حدوث حرائق الغابات ، وانتشار آفات الغابات ، وأمراضها ، على االرتفاعات األعلى 

أشد توجيهيًا إلى تحقيق  ي القسم السابق ، هناك حاجة إلى أن یأخذ نهج األنظمة اإلیكولوجية بنهج آما ذآر ف   -8
ذ              .النتائج الفعلية    تفادة من تنفي دروس المس إن ال ایير والمؤشرات ،            SFMوعلى هذا األساس ف ق المع  من خالل تطبي

دة شدیدة         ق نهج       . أمر یكون له فائ رات تطبي إن خب ك ف ى ذل ة من خالل مشروعات      وباإلضافة إل ة اإلیكولوجي  األنظم
 . مرفق البيئة العالمية ینبغي أن تؤخذ في الحسبان 

ذ         اإلدوات والنهوج    بصفة عامة إن     -9 م وضعها لتنفي ي ت ة              SFMالت دة في قطاعات إنتاجي  یمكن أن تكون مفي
بما (تعمال المعایير والمؤشرات وعمليات وضع واس. أخرى ، إذ أنها تستكشف وسائل لتنفيذ نهج األنظمة اإلیكولوجية     

ي         رامج                 ) في ذلك المؤشرات التي على المستوى المحل دليل ، وصياغة الب ات ت ة وغاب ات نموذجي ة غاب وتصميم وإقام
ات و ة للغاب ة"الوطني ات النموذجي ة ، "و" الغاب ائج فعلي ق نت ة نحو تحقي ات الموجه دليل، وخطط إدارة الغاب ات الت غاب

ة   ة اإلدارة البيئي ذا            وأنظم رة في ه ة آبي ة احتمالي ا أهمي ا أدوات یمكن أن یكون له دونات السلوك والممارسة آله  ، وم
ـ                     . المجال   ـ ال دم آ ا نفس الدرجة من التق تدامة ليست له ة المس ة الزراعي دونات الممارسة لألنظم ثًال إن م  . SFMفم

ة،             ات االجتماعي ات المجتمعات والغاب ا من جانب             والنهوج واألدوات التي استحدثت لغاب ق مشارآة أوسع نطاق  لتحقي
ى حراجة المجتمعات والحراجة                          ز عل د الترآي ة في قطاعات أخرى وتزای أصحاب المصلحة، لها امكانية تطبيق هائل

 .االجتماعية ، وعلى مزید من إلتزام اصحاب المصلحة ، أمر له أیضًا تطبيقات أشد اتساعًا 

ذ ورصد          راتالمعایير والمؤش بصفة خاصة إن استعمال      -10 ق        SFM یعتبر أداة رئيسية لتنفي نهج یطب ذا ال  ، وه
ة   ل غاب توى ادارة آ ى مس ًا وعل ائج اإلدارة  . وطني يم نت ات ، وتقي د غای تعمالها لتحدی ن اس ایير والمؤشرات یمك والمع

ى راسمي ا                        دم إل ا یحرز من تق الغ م ات ، وإب ة إصدار شهادات الغاب ه أنظم ة ، وتوجي لسياسة  وفاعلية السياسة العام
تدامة                     . العامة   الدارة المس ایير والمؤشرات ل ذ المع ة لوضع وتنفي ة ودولي وعلى الرغم من أن هناك تسع عمليات اقليمي

مختلف العمليات اإلقليمية لتحدید المعایير والمؤشرات قد نشأت وتطورت . للغابات قد نشأت بصفة مستقلة الى حد بعيد     
ى اآلن ، إال             د حت ى حد بعي ـه یوجد      بشكل مستقل إل دًا ، تشمل   149 أن ة       % 95 بل الم ، ضالعة في عملي ات الع من غاب

ًا مفصًال        . تطبيق نهج المعایير والمؤشرات لالدارة  المستدامة للغابات        ل إعراب واألدوات مثل المعایير والمؤشرات تمث
ة اإل         SFMعن عناصر    نهج األنظم ابه ب اط التش ة   عند أخذها آوحدة متكاملة ، وفيها آثير من نق ایير  . یكولوجي إن المع

ق                 ي تطب ى المستوى المحل والمؤشرات یمكن تطبيقها في خطوات على األرض ، ما یتبين ذلك من وضع مؤشرات عل
 . على مستوى وحدة اإلدارة الحراجية ITTOلدى 

ایير والمؤشرات       -11  أن .إن عمل المؤشرات على المستوى المحلي هو أحد التطورات األشد أهمية في نهج المع
ـددة ،                          ة األجل لمجاالت إدارة مح ة األجل وأهداف طویل ة طویل هذا العمـل یساعد أصحاب المصلحة على وضع رؤی

ة          ة المطالب المحلي ا لتبلي ا أهميته يس          . مما یولد مؤشرات له إلدارة ، ول دة ل دة مفي ة مرت وفير تغذی ا هو ت والهدف منه
مة الرصدیة التي یمكن أن توفر تغذیة مرتدة على األرض ، وتتحقق            إن األنظ . الوفاء بمتطلبات وطنية للرصد والتبليغ      
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ة                       ة اإلیكولوجي وم مرآزي داخل نهج األنظم . من االستدامة ، هي أمور جوهریة لتنفيذ اإلدارة التواؤمية التي هي مفه
ز أن تتطور خالل مر ال ا ب إلدارة ، وتسمح له دة ل ة المرت ة التغذی اند عملي ة الرصدیة تس ذه األنظم ات . من وه والغاب

اهيم اإلدارة   ) ITTOمثل العمل الذي تقوم به       (النموذجية وغابات التدليل   ار مف توفير مزیدًا من الفرص النفيسية الختب
 . التواؤمية ولتعزیز تطبيقها على نطاق أوسع 

وط                 / SFMبينما الجهود الموجودة في       -12 ى المستوى ال ایير والمؤشرات ترآز في الوقت الحاضر عل ني المع
ه       (وعلى مستوى وحدة إدارة الغابات ، إال أن بعض الجهود الحدیثة العهد              ى    ) IUCNمثل العمل الذي تقوم ب ترآز عل

ة  اظر الطبيعي توى المن ة ینبغي مواصلته  . مس اظر الطبيعي توى المن ى مس ایير والمؤشرات عل اد المع ذا . وإیج ى ه ف
ادیة            السياق یجدر أن یالحظ أن أفعال االستعادة إنما بدأ           ة ، وأن الخطوط اإلرش اظر الطبيعي ى مستوى المن ا عل اتخاذه

ـ    ارة ، الصادرة عن ال اطق الح ي المن ة ف ات الثانوی ل للغاب ادة التأهي تعادة واإلدارة وإع م وضعها ITTOلالس د ت  ، ق
ایير و   ن خالل المع يم م اني والتقي اس المك ذا المقي ى ه ات عل تعادة الغاب أن اس ة بش اد راسمي السياس المؤشرات إلرش

ة      ة االیكولوجي ن األنظم ة ع ددة ناتج دمات مح دفقات خ د ت تعماله لتحدی ن اس أدوات یمك ي  (آ ون ف اك الكرب ل امس مث
قد بدأ یدخل عملية المعایير     ) أو الخدمات البيئية    (وآذلك مما یشجع أن مفهوم خدمات األنظمة اإلیكولوجية         ) . المزارع

 .والمؤشرات 

ـو         الصدد إن احتمال     1في هذ  -13 ة ه تطبيق المعایير والمؤشرات الخاصة بالغابات على نهج األنظمة اإلیكولوجي
وارد المستعملة                       د    .احتمال آبير ، خصوصًا في المناطق التي تكون فيها الغابات جزءًا ال یتجزأ من قاعدة الم وفي جه

تدا     ي اإلدارة المس رات ف ایير والمؤش هام المع ن إس ة ع ة المعرف دیثًا لتلخيص حال ذل ح بعة  ب ين س م تب ات ، ت مة للغاب
ذه                            د ، احتياجات اإلدارة ؛ وه ى وجه التحدی ایير والمؤشرات ، عل ا وضع المع ي فيه مجاالت مواضيعية یمكن أن یلب

 /8. المجاالت یمكن بسهولة تطبيقها على آثير من مبادئ نهج األنظمة اإلیكولوجية 

شمل استعمال المعایير و المؤشرات آأدوات أولية        هو نهج آخر یتطور بسرعة وی      وإصدار الشهادات للغابات   -14
ة    .  هكتار من الغابات تقریبًا صدرت لها شهادات         120وعلى الصعيد العالمي هناك     .  ر محدودی وإصدار الشهادات أآث

اطق                 SFM، من حيث المدى ، بالقياس إلى الـ          تبعاد المن   ، إذا أنه ینزع إلى الترآيز على الغابات المنتجة فقط ، مع اس
بيد أنه توجد في الوقت الحاضر بعض الغابات التي    . المحمية واعتبارات مستوى المناظر الطبيعية ، آما سبق أن ذآر           

ة  –صدرت لها شهادات في المناطق المحمية ، وبعض خطط إصدار الشهادات تتطلب بدورها أن تجّنب                  نسبة   - للحمای
.  الشهادات للغابات لربطتها بالمناطق المحمية هي إمكانات عالية      من الغابات التي تتم إدراتها ، ولذا فإن إمكان إصدار         

ًا                   / . 9 اه المدى األوسع نطاق وفي هذا السياق فإن برامج إصدار الشهادات للغابات یمكن أن تستفيد من التحرك في إتج
 . الذي هو مدى نهج األنظمة اإلیكولوجية 

ة ، خصوصًا في                ومع ذلك فإن أنظمة إصدار الشهادات قد وجدت تطب         -15 دان النامي يقات محدودة في بعض البل
ة                       ر موجودة بصفة عام ة تكون غي ذه األنظم اك عدة حواجز      . المناطق الحارة ، حيث الظروف التمكينية لتنفيذ ه وهن

ة ، وضعف تطور األسواق                          درة المحدودة من مؤسسية وتقني إلصدار الشهادات للغابات في المناطق الحارة ، مثل الق
ة              . باألخشاب الصادر لها شهادات     الخاصة   ذه الحواجز یمكن أن تكون ذات أولوی ى ه والجهود الرامية إلى التغلب عل

اطق الحارة ینبغي              ITTOوجهود الـ   . لنهج األنظمة اإلیكولوجية      إلیجاد نهج متدرج في إصدار الشهادات لغابات المن
 . أن یالحظ في هذا السياق 

ك یوجد أمر         -16 ى ذل ة في              باإلضافة إل ة اإلیكولوجي اج نهج األنظم ة مباشرة بإدم ه عالق ـ   SFM ل  ، وهو أن ال
ITTO        ات تدامة للغاب إلدارة المس ة ، ل ة العام ادیة للسياس ًا إرش عت خطوط د وض ادیة   .  ق وط اإلرش من الخط وتتض

اط                  تدامة في المن ة المس ق الحارة؛   مجموعة من المبادئ والخطوات الموصي بها وتتصل بالغابات المزورعة والطبيعي
ارة؛   اطق الح ات المن ي غاب ق ف ارة ؛ وإدارة الحرائ اطق الح ة للمن ات اإلنتاجي ي الغاب وجي ف وع البيول ظ التن وحف

ز     ITTOوقد شجعت   . واالستعادة واإلدارة وإعادة االنعاش للغابات الثانویة المتدهورة في المناطق الحارة             أیضًا تعزی
 .أحواض استجماع المياه مواقع التدليل وعمليات التدليل الخاصة ب

                                                 
 فبرایر 7-3مدینة غواتيماال ، . طریق السير قدمًا : المؤتمر الدولي عن اسهام المعایير والمؤشرات في اإلدارة المستدامة للغابات  / 8

الوظائف ) 4( وحيویتها صحة الغابات) 3(التنوع البيولوجي ) 2(مدى موارد الغابات ) 1: (والمجاالت المواضيعية المشترآة هي  . 2003
اإلطار القانوني و السياسي ) 7(الوظائف االجتماعية االقتصادیة ) 6(الوظائف الحمائية لموارد الغابات ) 5(اإلنتاجية لموارد الغابات 

 .والمؤسسي 
 ، 3، العدد IUCNن الـ دراسة حالة الغابات الصادرة ع. إصدار الشهادات لإلدارة الجيدة للغابات وعالقته بالمجاالت المحمية  / 9

  .2003أبریل 
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ـ  -17 ان ل ى قطاعات أخرى  SFMإذا آ ا عل ن تطبيقه ي یمك وج الت ي األدوات والنه ل – أن تنظر صراحة ف  مث
ة   ات النموذجي هادات ، والغاب ایير والمؤشرات ، وإصدار الش اطع  –المع زز االخصاب المتق ا سوف تع -cross فإنه

fertilization ين ز التكامل ب ى تعزی اعد عل اس من القطاعات . القطاعات  وتس ع الن ية لجم ات المؤسس اد اآللي وإیج
دة ،                           ألدوات المفي ًا ل ى النشر األوسع نطاق المختلفة حول مائدة بشكل مستمر إنما هو تحد لجميع البلدان ، وباإلضافة إل

أن   ات بش دة قطاع ين ع ترآة ب اع المش إن االجتم اعد  SFMف أنه أن یس ن ش ة م ة اإلیكولوجي ج األنظم د  ونه ى تبدی عل
ا ومصطلحاتها    تعمل لغاته أن تس اس ب ا یسمح للن ادل ، مم راف المتب اند االعت اهيم وأن یس ذي یحيط بالمف الغموض ال

 .الخاصة 

ذ        -18 ق بتنفي ة    SFMإن الفاو قائمة بنشاط بإستحداث أدوات تتعل ة اإلیكولوجي او والبنك    .  ونهج األنظم دى الف ول
ات    الدولي برنامج مساندة لتسهيل مشارآة    ة للغاب رامج الوطني ة    .  أصحاب المصلحة في وضع الب ادة تقاسم المعرف وزی

او  ود الف ية لجه ز رئيس ى . هى نقطة ترآي د أدت إل ات ، ق او الخاصة لممارسات حصاد الغاب ة للف ة النموذجي والمدون
ة    ا هي عامل أس        . وضع مدونات إقليمية ومدونات قطری دونات إنم ذه الم ة له ر الملزم ة غي اسي لتوسيع مدى    والطبيع

والمدونات الخاصة باإلدارة المتكاملة لآلفات وإدارة الحرائق واإلدارة المتكاملة لخطوط إنحدار المياه ، ینبغي              . قبولها  
البحث عن االمتياز في إدارة الغابات      " وباإلضافة إلى ذلك فإن المبادرة الحدیثة الذي اتخذتها الفاو ،           . أیضًا مالحظتها   

دت"  ع مناش ازة  ، م تجابة ممت د لقيت اس دة اإلدارة ، ق ات الجي يحات ترشح الغاب دیم ترش ددة . ها تق تعماالت المتع فاالس
ومشارآة أصحاب المصلحة واإلعالم الجيد وأنظمة الرصد وحسن تصریف األمور آلها مواضيع متكررة في الغابات           

 .الجيدة اإلدارة ، وهي آذلك قضایا رئيسية لنهج األنظمة اإلیكولوجية 

اهيم               -19 ين مف ة         SFMبعبارة موجزة ، وفي سبيل تحقيق مزید من االنسجام ب ة اإلیكولوجي اهيم نهج األنظم  ومف
 التكامل بين القطاعات الذي یمكن أن یتم ، على األقل جزئيًا ، من خالل تطبيق أدوات SFMهناك حاجة إلى أن تعزز    

SFM   ز         ثم أن استحداث وتنفيذ مؤشرات دا .  في قطاعات أخرى ى تعزی وجي سيساعد ایضا عل وع البيول ى التن ة عل ل
وع      SFMاسهام   ك التن رامج إصدار الشهادات ضمن             .   في حفظ ذل ذلك ب ایير والمؤشرات وآ  ، SFMإن وضع المع

 .على مستوى المناظر الطبيعية ، هو أمر ینبغي متابعته آذلك 

ق أدوات        إن نهج األنظمة اإلیكولوجية ینبغي بدوره أن ینظر في الدروس          -20  ونهوجه   SFM المستفادة من تطبي
ده       ي جه دليل ، ف ات الت ة وغاب ات النموذجي هادات ، والغاب ة إصدار الش رات وأنظم ایير والمؤش ل المع ة ، مث المختلف

إن آال النهجين ینبغي أن یتضمن صراحة             . للتحرك قدمًا نحو نهج موجه تحقيق النتائج الفعلية          ك ف ى ذل وباإلضافة إل
 .مة مبدأ االستدا

إدماج نهج األنظمة اإلیكولوجية في القطاعات والمناطق األحيائية المتعلقة ببرامج العمل المواضيعية  -باء
 لالتفاقية 

 مقدمة  -1
ة                -21 ة اإلیكولوجي آان هنـاك تقدم آبير في وضع نهوج محددة للقطاعات تضمن عدة عناصر من نهج األنظم

م وضع أدوات ذات صلة بالم     . ع        وبصفة خاصة ت وضوع في الحراجة وإدارة مصائد األسماك وإدارة أحواض تجمي
ة والساحلية          –المياه   اطق البحری ات ، والمن  وهي قطاعات مرتبطة ببرنامج عمل االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي للغاب

ي ت       . ، واألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية على التوالي         ة      وهذه القطاعات قد اعترفت بالمبادئ الت تمشى ونهج األنظم
ى مشارآة                          ي تنطوي عل ات أو األهداف ، الت ق الغای ة نحو تحقي اإلیكولوجية ، وهي تتحرك نحو وضع نهوج موجه

ة للرصد            دة     /أصحاب المصلحة وعلى إدارة تواؤمية وعلى أنظم ة المرت وارد          . التغذی الج أیضًا الم ذه القطاعات تع وه
د     . ية أو اإلدارة العامة ، بدًال من أن تكون تحت اإلدارة الخاصة                 التي تنزع إلى أن تكون تحت اإلدارة المحل        ك ق إن ذل

دم ، وینبغي         . یساعد على تسهيل وضع وتنفيذ أدوات محددة للقطاعات   ى اآلن من تق ا أحرز حت راف بم وینبغي االعت
 .تشجيع مزید من تطویر نهج األنظمة اإلیكولوجية في القطاعات الفردیة 

 ي البحري والساحلي التنوع البيولوج -2
ي صدرت في          -22 ادئ       1995أن مدونة سلوك مصائد األسماك المسؤولة الت رًا من المب ع آثي ادئ تتوق  تضم مب

ة  ة اإلیكولوجي ي نهج األنظم واردة ف ي  . ال ة ف ة اإلیكولوجي ج لألنظم ة نحو نه اك حرآ ك آانت هن ى ذل وباإلضافة إل
ة       والقمة العالمية للت  . مصائد األسماك البحریة     ة اإلیكولوجي نمية المستدامة قد أشارت إلى الحاجة إلى إدماج نهج األنظم

ام            ول ع ه بحل دفًا ینبغي تحقيق ام  Reykjavikوإعالن   . 2010في إدارة مصائد األسماك المسؤولة ، ووضعت ه  ع
ة اإلی       "  قد دعا إلى وضع      2001 ارات األنظم ة في   خطوط إرشادیة ألفضل الممارسات فيما یتعلق بإدخال اعتب كولوجي
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ام           2003وقد أدى ذلك بالفاو في      " . إدارة  مصائد األسماك      دّونتها الصادرة ع ى شكل     1995 إلى تحدیث وتنقيح م  عل
وضعت  " . نهج األنظمة اإلیكولوجية في مصائد األسماك : إدارة مصائد األسماك   " إصدار آتابًا مرجعي جدید یسمى      

WWF     ذل       أیضًا آتابًا دليًال یقوم على األساس ى ب  األنظمة اإلیكولوجية إلدارة شؤون مصائد األسماك ، وساعدت عل
ة ، في ظل مجلس األشراف البحري               امج إلصدار الشهادات لمصائد األسماك البحری دم مرفق   . جهد لوضع برن وق

ر من                 15البيئة العالمية مساندة مالية ل       رة تشمل أآث ة الكبي ة البحری ة االیكولوجي دا حول    100 مشروعا من األنظم بل
بيل االدارة  ي س ية ف ات األساس درة والبني ة الق ي تنمي ة ف ة االیكولوجي ى نهج األنظم ك المشروعات عل ي تل الم وتبن الع

ام        ) MCPAs(إن المناطق المحمية البحریة والساحلية       . المتكاملة للبيئة والموارد البحریة والساحلية     هي أیضًا نهج ه
ابع                . ق البحریة والساحلية     آخر شامل لعدة قطاعات في سياق المناط       ين المخصص ت راء التقني ق من الخب د أعد فری وق

اقش في                               ذا الموضوع ، سوف ین ة في ه ة اإلیكولوجي ادًا مفصًال یتمشى ونهج األنظم وجي إرش وع البيول إلتفاقية التن
اح في    وهذا اإلرشاد یعكس روح نهج األنظمة اإلیكو  ) . 8/3التوصية  (االجتماع الثامن للهيئة الفرعية      لوجية ، وهو مت

أليف                .  إلى أخره    UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/11الوثيقة   ى الت ى الحاجة إل ًا یرآز عل ر الجاري حالي والتفكي
ة    ) IMCAM(بين اإلدارة المتكاملة للمناطق البحریة والساحلية       ـة العالي اطق ذات الحمای ، وبين شبكة أساسية من المن

ك أن                  .، تعمل آخطوط أساس وآبوليصة تأمين        ة مع ذل  وقد قبلت الهيئة الفرعية هذه الفكرة في اجتماعها الثامن ، مبين
ار            ا هو خي ا باالستعماالت االستخراجية إنم التوازن بين المناطق ذات الحمایة الشدیدة والمناطق األخرى المسموح به

ردة      ـ    . متروك للبلدان منف وم ال ة واألجزاء الساحلي     IMCAMومفه اطق البحری ًا    یغطي المن ذه  . ة من األرض مع وه
التي وضعتها آل                      ادیة آ النهوج قائمة على أساس المناطق ، وتفسيرها وارد في مجموعات مفصلة من الخطوط اإلرش

وجي                        وع البيول ة التن ویحاول  . من رامسار والفاو ، والخطوط اإلرشادیة التي تقوم بوضعها في الوقت الحاضر اتفاقي
اه                      اليونيب أن یجمع بين إدارة المح      ع المي ين أحواض تجمي ار في مشروع بشأن التكامل ب يطات وإدارة أحواض األنه

 .في الدول النامية الجزریة الصغيرة في منطقة الكاریبي ) IWCAM(وإدارة المناطق الساحلية 

 التنوع البيولوجي لألنظمة اإلیكولوجية في المياه الداخلية  -3
ين عدة                 أن مفهوم اإلدارة المتكاملة لمستجمعات     -23 ى نهوج مشترآة ب  المياه وإدارة أحواض األنهار تنطوي عل

اه واستعماالتها ،              وارد المي ؤثر في م ي ت فروع العلم ، تتصل بقضایا اإلدارة البيوفيزیفية واالجتماعية واالقتصادیة الت
ين   ومبادرة أحواض األنهار تعمل في إطار برنامج   . وهي بذلك تتمشى مع نهج األنظمة اإلیكولوجية         العمل المشترك ب

ة      ل لألنظم إدارة أفض ة ب اقيتين المتعلق رارات االتف ذ ق اندة تنفي ار ، لمس ة رامس وجي واتفاقي وع البيول ة التن اتفاقي
ة                        اه واألراضي الرطب وارد المي وجي ، وم وع بيول ا من تن ة رامسار    . اإلیكولوجية للمياه الداخلية وما یرتبط به واتفاقي

ي ت د ف ة  بوصفها الشریك القائ أن األنظم ة بش ي ظل االتفاقي ذ األنشطة ف ي تنفي وجي ف وع البيول ة التن ع اتفاقي ارك م ش
ار  واض األنه املين ألح يط واإلدارة المتك مل التخط ة أدوات تش تحدثت محفظ د اس ة ، ق اه الداخلي ة للمي اإلیكولوجي

 للخطوات العالمية بشأن أراضي  وباإلضافة إلى ذلك فقد وضعت اتفاقية رامسار خطوطًا إرشادیة . وللمناطق الساحلية   
ة              " الخث و  ة لألراضي الرطب ربط        ". لتخصيص وإدارة مياه لصون الوظائف اإلیكولوجي ادیة ت ذه الخطوط اإلرش وه

 .بين الوظائف اإلیكولوجية والهيدرولوجيا والمطالب االقتصادیة واالستجابات المؤسسية 

 التنوع البيولوجي الزراعي -4
ل ب -24 امج العم ن   إن برن رًا م الج آثي ة ویع ة اإلیكولوجي نهج األنظم رف ب وجي الزراعي یعت وع البيول أن التن ش

التنوع            . المبادئ األثني عشر ، بصفة فردیة لكل مبدأ          امج العمل الخاص ب ي أن برن الي بمعن ه یوجد نقص احتم د أن بي
ل         وباإلض. البيولوجي الزراعي ال ینطبق على نهج األنظمة اإلیكولوجية بشكل متكامل            افة إلى ذلك لم یتحقق إال قدر أق

ى القطاعات األخرى  اس إل ي وضع األدوات ذات الصلة داخل القطاع الزراعي بالقي دم ف ك . من التق د یعكس ذل وق
والمشارآون في اجتماع الخبراء قد     . جزئيًا أن الزراعة تمارس على نطاق واسع في األراضي المملوآة ملكية خاصة             

ماج نهج األنظمة اإلیكولوجية في القطاع الزراعي بشكل شامل في المرة القادمة التي یتم فيها               اقترحوا معالجة قضية إد   
وجي الزراعي            التنوع البيول امج                . استعراض برنامج العمل الخاص ب ى برن ى وضع ضميمة إل ویمكن النظر أیضًا إل

 .العمل الموجود بشأن استعمال نهج األنظمة اإلیكولوجية 

دة في الزراعة       " درات واألدوات تشمل جهودًا تبذلها الفاو لوضع مدونة بشأن          إن أمثلة المبا   -25 الممارسات الجي
ادیة      ) IPP(ووضع آتاب مرجعي بشأن التكامل بين اإلنتاج والحمایة         "  في إدارة المحاصيل ، مع إصدار خطوط إرش

اع ا  .  بالنسبة لعدة محاصيل IPPمحددة للـ    ة      وتتضمن وثيقة إعالمية أعدت الجتم ؤتمر األطراف في اتفاقي لخامس لم
ا  وجي عنوانه وع البيول ة " التن ة اإلیكولوجي ج األنظم ي  : نه وجي الزراع وع البيول ى التن ه عل و تطبيق " نح

)UNEP/CBD/COP/5/INF/11 (       ة ج األنظم داف نه ق أه ي تحقي هم ف ن أن تس وج أو أدوات یمك ة نه مناقش
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ين إدا       ى التكامل ب ز عل ة ، مع الترآي ة للمزراعين     اإلیكولوجي دراس الميداني ات والم وارد    . رة اآلف إدارة الم د أخذ ب وق
دولي           ) INRM(الطبيعية المتكاملة    م تعریف    ). CGIAR(خالل نظام الفریق االستشاري بشأن البحث الزراعي ال وت

INRM ة ة المفهومي ن الناحي ات وال"  م اه والغاب ي والمي اق لألراض عة النط ؤولة والواس ه اإلدارة المس وارد بأن م
ات      –البيولوجية   ـة                  – تشمل الجين ة المحتملـ دهور اإلنتاجي ادي ت ة وتف ة الزراعي تدامة اإلنتاجي ة الس ؛ وتوجد   "  الالزم

ي یمكن             ائج الت تطورات في البحوث والتطبيقات تتعلق باإلدارة التواؤمية والمقایيس المتعددة وأصحاب المصلحة والنت
ل الخ  . قياسها   ة بالزراعة العضویة ، تتطور في اتجاهات تتمشى مع نهج       وخطط إصدار شهادات ، مث طط المتعلق

 .األنظمة اإلیكولوجية 

 التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة -5
ة             -26 نهج األنظم ي عشر ل ادئ األثن إن برنامج العمل الخاص باألراضي الجافة وشبه الرطبة یعالج صراحة المب

ة مكافحة التصّحر                     وه. اإلیكولوجية بشكل متكامل     وجي واتفاقي وع البيول ة التن ين اتفاقي ام هو التفاعل ب . ناك اعتبار ه
، وإنما تضم عدة مبادئ خصوصًا فيما یتعلق  " نهج األنظمة اإلیكولوجية    " واتفاقية مكافحة التصّحر ال تستعمل عبارة       

ة      وقد توجد فرص إلدماج مفاهيم نهج األنظمة اإلیكول. بالجوانب التشارآية    ادرات الخاصة باتفاقي وجية في بعض المب
ة ، وهي      . مكافحة التصّحر مثل مقاومة الجفاف وأنظمة اإلنذار المبكر      اد وسائل عيش بدیل واالعتبارات الخاصة بإیج

ة          ي العمل داخل األراضي الجاف ة ف اهيم مرآزی ة ، هي مف ة اإلیكولوجي نهج األنظم ابهة ل ة مش ة المفهومي . من الناحي
ة                  والحفاظ عل  ل اإلدارة المتكامل إن األدوات الموجودة مث ذا ف ام ول ذلك أمر ه ة هو آ اطق األحيائي دد المن ى منظور متع

ذليل     . ألحواض األنهار یمكن تطبيقها على نطاق واسع        ة هو ت ة اإلیكولوجي ومن األسباب الرئيسية لتطبيق نهج األنظم
 .الحواجز القطاعية والمؤسسية 
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أدیس أبابا وخطوطها االرشادیة لالستعمال المستدام للتنوع مشروع مبادئ  -9/7التوصية 
 البيولوجي
  

ة     " المشار إليها فيما بعد بـ      (إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية          ة الفرعي توصي  " الهيئ
 :مؤتمر األطراف باعتماد مقرر یتمشى والخطوط اآلتية 

 إن مؤتمر األطراف ،  
ا الورشة                    بأإذ ینوه     ي أسفرت عنه ن اقتراحات تطبيق طرائق ووسائل إلزالة أو لتخفيف الحوافز الضارة الت

دت                        ي عق وجي ، وهي الورشة الت وع البيول تدام لعناصر التن التي عقدت بشأن التدابير الحافزة للحفظ واالستعمال المس
دأ   ، تتضمن مزیدًا من اإلرشاد بشأن تنف2003 یونيه 5 إلى 3بمونتریال من   ادئ      3يذ المب ا للمب  من مشروع أدیس أباب

 والخطوط اإلرشادیة في سبيل االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ،

دد   التنوع      وإذ یتش ة ب ة المتعلق ل االتفاقي ي ظ ل ف ار األول للعم و اإلط ة ه ة اإلیكولوجي ج األنظم ى أن نه عل
ين مشرو              رابط ب ادیة في سبيل        البيولوجي ، وأن هناك حاجة إلى النظر في الت ادئ والخطوط اإلرش ا للمب ع أدیس أباب

 االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ونهج األنظمة اإلیكولوجية في الحفظ واإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي ،

 العمل الجاري بشأن تقييم الوقع في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي ، وإذ تالحظ  

ا جاء في               مشروع أدیس أبابا    تعتمد   -1 وجي ، آم وع البيول للمبادئ والخطوط اإلرشادیة لالستعمال المستدام للتن
 المرفق بالتوصية الحالية ؛

ادئ أدیس                    تدعو   -2 ذ مب ة لتنفي األطراف ، وغيرها من الحكومات والمنظمات ذات الصلة إلى الشروع في عملي
، مع مراعاة ما یوجد من أطر         )أ (10 و 6ادتين  وخطوطها اإلرشادیة على الصعيدین الوطني والمحلي بما یتمشى والم        

 :لالستعمال المستدام، شاملة مفهوم االدارة المستدامة للغابات مثال عن طریق وضع مشروعات رائدة، بقصد ما یلي 

تحقيـق اإلدراج واإلدماج للمبادئ والخطوط اإلرشادیة ألدیس أبابا في طائفة من التدابير التشریعية            )أ( 
ين عدة            تشمل السياسا  ة والمشترآة ب رامج القطاعي ا من القواعد ، والخطط والب ت والبرامج والتشریع الوطني وغيره

ة                       رامج المتعلق املة الخطط والب وجي ، ش وع البيول قطاعات ، التي تعالج االستعمال االستهالآي وغير االستهالآي للتن
تعمال ا   ظ واالس ّوض الحف ي تق وافز الضارة الت ف الح ة أو تخفي رى   بإزال ا ت و م ى نح وجي، عل وع البيول تدام للتن لمس

 ضرورة ذلك األطراف الفردیة؛

ن     )ب(  رى ع ائل األخ ات والوس ادل المعلوم ة تب الل آلي ن خ رها م ات ذات الصلة ونش ع المعلوم تجمي
 الخبرات والدورس المستفادة ، في سبيل أدخال مزید من التحسين على الخطوط اإلرشادیة ؛

ادة                یطلب من األمين التن    3 اجح للم ذ الن رات بشأن التنفي ع المعلومات والخب ذلك       10فيذي تجمي ة وآ  من االتفاقي
ا     دیس أباب ادئ ال ق مب ي تطبي ا، ف يء منه ا تحصل ش تفادة، آلم دروس المس ات وال اح وأفضل المممارس قصص النج

تعمال        ا لالس ن به ي یمك ة الت ن الكيفي رات ع ات والخب ك المعلوم ي ذل ا ف ادیة، بم ا االرش وع  وخطوطه تدام للتن  المس
ول              وجي بحل وع البيول دل ضياع التن ، آي  2010البيولوجي أن یسهم في تحقيق هدف احداث تخفيض محسوس في مع

 .تنظر في ذلك الهيئة الفرعية قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

لمصطلحات لالستعمال   من األمين التنفيذي أن یقوم بمزید من العمل بشأن القضایا المتعلقة باستعمال ا یطلب   -4
ا                 ا، بصفة خاصة، وبم ى نتيجة ورشة أدیس أباب ك عل ًا في ذل المستدام واإلدارة التواؤمية والرصد والمؤشرات ، باني

ا                     7یتمشى والمادة    ق باستعمال المصطلحات وم ز العمل المتعل ذي مواصلة تعزی ين التنفي  من االتفاقية تطلب من األم
ى أس      وم عل ن أدوات تق ا م رتبط به ي  ی زأین دال ف طلحات "اس الج تعمال المص ترآة" "اس  " األدوات المش

“Associated Instruments”       ة ة الفرعي ذلك الهيئ ا، آي تنظر ب ، الى جانب التذیيل األول بتقریر ورشة الدیس أباب
 .بل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف

ة المحليين بما فيهم مجتمعات السكان        األطراف والحكومات أن تقوم ، في تعاون مع أصحاب المصلح         یـدعو   -5
ة   IUCNمثًال الـ (األصليين والمحليين وغيرها من المنظمات واالتفاقات الدولية ذات الصلة           ، والفاو واليونسكو واتفاقي

اجرة من                          واع المه ظ األن ة حف راض واتفاقي ة المعرضة لالنق ات البری ات والنبات االتجار الدولي في األنواع من الحيوان
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ل دراسات الحاالت عن       ) وانات البریة الحي ع وتحلي ا تجمي إلى القيام بمزید من البحث بما في ذلك من خالل وسائل منه
 : ما یلي 6االستعمال المستدام بما یتمشى والمبدأ العملي 

دمات          )أ(  لع والخ ى الس يش وعل بل الع ى س تدام عل ر المس تعمال غي تدام واالس تعمال المس ع االس وق
 نظمة اإلیكولوجية ؛المستمدة من األ

وع          )ب(  ات التن تدام لمكون تعمال المس ي االس اء ف ين والنس ليين والمحلي كان األص ات الس دور مجتمع
 البيولوجي ؛

درة االستردادیة         )ج(  ين الق وع          ) resilience(العالقة ب تدام للتن ة واالستعمال المس ة اإلیكولوجي لألنظم
 البيولوجي ؛

ال الحاضرة           المصطلحات المستعملة في       )د(  اة تطلعات األجي تدام ، مع مراع وصف االستعمال المس
ا                ر أدیس أباب ه في تقری م التوصل الي ذي ت ى توافق اآلراء ال اء عل والمستقبلة في مختلف المناطق والحاالت، ومع البن

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/8)؛  

 نواع أو السكان ؛ وضع خطط اإلدارة طبقًا لمقایيس زمنية مالئمة لتاریخ حياة األ )هـ( 

وجي                        )و(  وع البيول ى استعمال عناصر التن ادیة عل ا اإلرش ا وخطوطه ادئ أدیس أباب ق مب إمكانية تطبي
ة   (الخاضعة لوالیات متعددة     مثًال موارد تتقاسمها عدة بلدان أو أنواع مهاجرة  تتحرك عبر شتى سلطات الوالیة الوطني

 ؛) 

  البيولوجي المختلفة في سياق االستعمال المستدام ؛العالقة الوظيفة بين عناصر التنوع )ز( 

ا للسلع              ( )ح(  ة وم وارد البيولوجي العوامل االجتماعية االقتصادیة التي تؤثر في نمط وآثافة استعمال الم
 والخدمات من قيم اقتصادیة واجتماعية توفرها األنظمة االیكولوجية،

ات المخت    )ط(  تدامة الكثاف د اس ات لتحدی ق وآلي د     طرائ ارآية لتحدی ق التش تعمال، والطرائ ي االس ة ف لف
 المستویات المناسبة لالستعمال المستدام،

وع    )ي(  ات التن تدام لمكون تعمال المس ن االس تمدة م افع المس ف للمن ع المنص ز التوزی ق تعزی طرائ
 .البيولوجي، شاملة الموارد الجينية

ه      من األمين التنفيذي أن یقوم بإدراج العمل المتعیطلب   -6 تدام المشار إلي لق بالمؤشرات لرصد االستعمال المس
التحدید والرصد والمؤشرات  "  بشأن 4/7في القسم الثالث ، وأیضا في العمل األوسع نطاقًا الذي یجرى تطبيقًا للمقرر           

يم  ى االضطراب " . والتقي ة عل ة الدال ة واالقتصادیة واالیكولوجي ين المؤشرات االجتماعي ات وبصفة خاصة ینبغي تب
ك المؤشرات  اد تل ة، وایج ة . الخارجي ا یوجد من أطر المؤشرات وأنظم تعمل حسب مقتضى الحال م وینبغي أن تس
 .الرصد وقوائم جرد الموارد الطبيعية

ا القطاع الخاص،              یدعو -7 ا فيه ة األخرى، بم اون مع المنظمات المعني وم، في تع  األطراف والحكومات أن تق
 .ر المساندة المالية لكفالة جعل استعمال التنوع البيولوجي أمرا مستدامابوضع ونقل التكنولوجيات وتوفي
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 المرفق األول

مستخرج من مذآرة األمين التنفيذي عن استعمال المستدام ، التي أعدت لالجتماع التاسع للهيئة 
 )UNEP/CBD/SBSTTA/9/9(الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 مقدمة  -أوًال
إن عناصر التنوع البيولوجي قد استعملت ، في العقود الحدیثة العهد ، بطریقة تؤدي إلى تدهور الموائل  -1

واالستعمال المستدام لعناصر . وضياع األنواع وتآآل التنوع الجيني ، مما یضر بسبل العيش الحالية والمستقبلية 
ما هو مفتاح لتحقيق الغایة األوسع نطاقًا المتمثلة في التنمية التنوع البيولوجي ، وهو أحد األهداف الثالثة لالتفاقية ، إن

المستدامة ، وهو قضية شاملة لعدة قطاعات تتعلق بجميع القضایا والمجاالت المواضيعية التي تعالجها االتفاقية ، آما 
في استعمال التنوع ویستبع ذلك االستعمال المستدام تطبيق المناهج والعمليات . تتعلق بجميع الموارد البيولوجية 

البيولوجي للحفاظ على قدرته على تلبية االحتياجات والتطلعات البشریة الحالية والمستقبلية ، والحيلولة دون تناقصه 
 .على المدى الطویل 

 من االتفاقية باعتباره یعني 2إن االستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي ورد تعریفه في المادة  -2
صر التنوع البيولوجي بأسلوب ومعدل ال یؤدیان ، على المدى البعيد ، إلى تنافي هذا التنوع ، ومن ثم استخدام عنا

واألحكام المتعلقة باالستعمال المستدام واردة في . صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات األجيال الحالية والمقبلة 
باتخاذ تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي األثار "  ، التي تطلب أمورًا منها قيام األطراف 10المادة 

وفي سبيل مساعدة الحكومات على تنفيذها " . المعاآسة على التنوع البيولوجي ، أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن 
مبادئ العملية والخطوط بتجميع ال"  طلب مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس من األمين التنفيذي أن یقوم 10للمادة 

اإلرشادیة التشغيلية وما یرتبط بها من أدوات أو صكوك ، ومن إرشاد یتعلق بالتحدید بالقطاعات والمناطق األحيائية ، 
التي یمكن أن تساعد األطراف والحكومات على وضع طرائق لتحقيق االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في إطار 

 ) .5/24المقرر  " (نهج األنظمة اإلیكولوجية

استجابة لذلك المقرر قام األمين التنفيذي ، في تعاون مع حكومات موزمبيق وفيتنام وأآوادور وبمساعدة  -3
 ، مقصودًا منها إن تضع مجموعة 2002 – 2001مالية من حكومة هولندا ، بعقد ثالث ورش إقليمية من الخبراء في 

لتشغيلية وما یرتبط بها من أدوات تمكينية لألطراف ، ومدیري الموارد من المبادئ العملية والخطوط اإلرشادیة ا
 . وغيرهم من أصحاب المصلحة 

بتمبر   -4 ي س ابوتو ، ف ي م ى ف ة األول دت الورش لة  2001عق ية المتص ر األساس ى العناص زت عل  ، ورآ
أما الورشة الثانية فقد  / 10 أفریقيا   في) Wildlife(باالستعمال المستدام لموارد األراضي الجافة واستعمال الحياة اآلبدة         

ایر     ي ین ـوي ف ي هان ـدت ف امًال       2002عق ات، ش ـي للغاب ـوع البيولوج ـاالت التن ـة استعم فة خاص ـت بص  ، وعالج
وجي الزراعي   وع البيول ى التن ارات إل ع إش ـا ، م ي آسي بية ف ـر الخش بية وغي ـة الخش دت /. 11المنتجات الحراجي وعق

ة وأسماك   2002اس، بأآوادور ، في فبرایر الورشة الثالثة في سالين   ورآزت على استعماالت مصائد األسماك البحری
 / .12المياه العذبة ، خصوصًا في أمریكا الالتينية والكاریبي 

ة مفتوحة الضعویة     6/13إن مؤتمر األطراف ، في اجتماعه السادس ، ومقرره      -5  قد دعا إلى عقد ورشة رابع
 :تقوم بما یلي 

 يع نتائج الورش الثالث ؛تجم )أ(  

 التكامل بين شتى اآلراء والفروقات اإلقليمية ؛ )ب( 

وع      )ج(  تدام للتن تعمال المس غيلية لالس ادیة التش وط اإلرش ة والخط ادئ العملي ن المب ة م وضع مجموع
 .البيولوجي 

                                                 
 UNEP/CBD/COP/6/INF/24/Add.1تقریر ورشة مابوتو وارد في الوثيقة  / 10
 UNEP/CBD/COP/6/INF/24/Add.2تقریر ورشة هانوي وارد في الوثيقة  / 11
 UNEP/CBD/COP/6/INF/24/Add.3تقریر ورشة ساليناس وارد في الوثيقة  / 12
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ى  6وجرى تنظيم الورشة الرابعة المفتوحة العضویة في أدیس أبابا ، بأثيوبيا من    -6 ایو  8 إل ر   . 2003 م وتقری
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/8(ذلك االجتماع متاح لالجتماع التاسع للهيئة الفرعية بوصفه وثيقة إعالمية 

ة    -7 ة الورش ى أساس نتيج وم عل ة ، تق ذلك التوصيات المقترح ة وآ ذآرة الحالي ي الم واردة ف ات ال إن المعلوم
 .الرابعة اآلنفة الذآر 

ى مشروع مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة لالستعمال المستدام للتنوع نظرة عامة إل -ثانيًا
 البيولوجي

ذآرة                 -8 ة بالم وجي مرفق وع البيول تدام للتن ادیة لالستعمال المس ا اإلرش ا وخطوطه إن مشروع مبادئ أدیس اباب
ة ینبغي أن تؤخذ في الح                . الحالية   سبان في تخطيط الحكومات        توجد دیباجة للمبادئ تتضمن قائمة بسبعة شروط آامن

ة       وارد الطبيعي ا       . وتخطيط الم ة یعقبه ذه القائم وارد                 14وه دیري الم ل إطارًا إلسداء المشورة للحكومات وم دأ تمث  مب
ي                          ة الت ين والقطاع الخاص، عن الكيفي وغيرههم من أصحاب المصلحة بما فيهم مجتمعات السكان األصليين والمحلي

ؤ          وا إال ت ا أن یكفل ى المدى                     یمكن لهم به وجي عل وع البيول اقص التن ى تن وجي إل وع البيول تعماالتهم لعناصر التن دي اس
ان الخطوط                      . الطویل   دأ ، وبي ي المب وآل مبدأ یعقبه بيان السبب المنطقي ، وتفسير آامل وأمثلة عن التسبيب وعن معن

 . اإلرشادیة التشغيلية ، مما یمثل مشورة وظيفية بشأن تنفيذ المبدأ 

ا بشكل متساو                           مقصود   -9 ق جميعه م تنطب ادئ ل ذه المب ر ه ة بالموضوع ، غي أن تكون  المبادئ ذات صلة عام
ها                ق بالصرامة نفس ا ال تنطب ذي                 . على جميع الحاالت ، آما أنه وجي ال وع البيول ًا للتن این وفق ا سوف یتب م أن تطبيقه ث

ه     یجرى استعماله ، والظروف التي تستعمل بها تلك المبادئ ، والسياق الم            ذي یجرى االستعمال في . ؤسسي والثقافي ال
والمبادئ العملية تنطبق في معظم األحيان على االستعماالت االستهالآية وغير االستهالآية لعناصر التنوع البيولوجي              

 :وهي تأخذ في الحسبان المتطلبات المتعلقة بما یلي . 

 السياسات والقوانين واللوائح ؛ ) أ(

 إدارة التنوع البيولوجي ؛ ) ب(

  االقتصادیة –ظروف االجتماعية ال ) ج(

 .المعلومات والبحث والتربية والتعليم  ) د(

 /13األدوات والصكوك المرتبطة بهذا الموضوع  -ثالثًا
ر من العوامل                   -10 رتهن بكثي إن تطبيق المبادئ والخطوط اإلرشادیة لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي أمر ی

ال ال      بيل المث ى س مل عل ي تش ة ، وه ادل       المترابط ى إدارة وتب درة عل ة ، والق افزة مالئم دابير ح ود ت ر وج  الحص
ى أساس                      رة عل المعلومات ووجود قدرة آافية لتنفيذ خطط اإلدارة المستدامة ، والقدرة على التواؤم مع الظروف المتغي

دة  ة المرت ذلك ت . الرصد والتغذی ا وب ر ظروفه ة تتغي نظم اإلیكولوجي ث أن إدارة ال ة وبصفة خاصة ، وحي ون مكتنف ك
ة یجب              إن اإلدارة المتوائم وجي، ف وع البيول بشكوك لعدم توفر اليقين في جميع االستخدامات المطبقة على عناصر التن

رتهن برصد          . أن تكون جزءًا جوهریًا من أي إدارة في سبيل االستخدام المستدام             ة ی إلدارة المتوائم اجح ل والتطبيق الن
ة من األنشطة المتصلة بنظام اإلدارة        التغيرات فيما یستعمل من مؤشرات ،      .  وهو أمر قد یؤدي إلى تغيرات في طائف

 .وقضایا اإلدارة المتوائمة والرصد والمؤشرات في سبيل االستعمال المستدام أمر تعالجه السطور التالية 

 اإلدارة التواؤمية  3-1
ق ت                 -11 ة لتحقي ا هو عاقب ة وإنم ًا          إن االستعمال المستدام ليس حالة ثابت ر تبع ة من العوامل ، تتغي ين طائف وازن ب

تعمال   ياق االس ذا        . لس ون ه ا یك ين ، وإنم ا بيق راب عنه ن اإلع تعمال ال یمك تدامة االس إن اس ك ف ى ذل افة إل وباإلض
إن اإلدارة    . اإلعراب على صورة ترجيح قد یتغير إذا تغيرت الظروف التي تجرى فيها تلك اإلدارة           ذا السياق ف وفي ه

ا                التواؤمية  تعالج الطبيعة المعقدة والدیناميكية لألنظمة اإلیكولوجية واستخدامتها ، وفي غيبة معرفة آاملة بطریقة أدائه
ق العمل         " ، تكون قادرة على االستجابة للشكوك المحيطة بالموضوع وتتضمن عناصر من              تعلم عن طری أو عن   " ال

رتهن      . طریق التغذیة المرتدة للبحوث      تدامة ی رة              وتحقيق االس واؤم للظروف المتغي ى الت درات المؤسسية عل أیضًا بالق
                                                 

ي هذا القسم قائمة على أساس المعلومات الموجودة في تقریر الورشة الرابعة المفتوحة العضویة بشأن المعلومات الواردة ف / 13
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/8 (2003 مایو 8-6أدیس أبابا ، (االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 
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دة          ة المرت ياقات             . القائمة على أساس الرصد والتغذی ة للس رات المفاجئ ا یحيط الموضوع من شكوك ، للتغيي ونظرًا لم
ق اإلدارة الت       تتبع تطبي تدام یس تخدام المس إن االس وجي ، ف وع البيول تعمال التن ا اس دث فيه ي یح ة ، الت ة المختلف واؤمي

 .للموارد البيولوجية 

بأختصار إن اإلدارة التواؤمية تعتبر النهج المالئم نحو إدارة الموارد البيولوجي ، بسبب قدرتها على معالجة                  -12
ة                دورات اإلداری ة من خالل ال وارد البيولوجي ة في رصد الم االفتقار إلى اليقين والتباین الطبيعي ، وطبيعتها التكراری

)management cycles ( دیل اإلدارة    /وآليات التغذیة المرتدة رار ، لتع ا    . صنع الق ة یمكن تطبيقه واإلدارة التواؤمي
اس اإلدارة    ون مقي ث یك وجي ، حي وع البيول ي التن ة ف ا الداخل رف به ن العناصر المعت ل م ي آ ات اإلدارة (ف واحتياج

 .  أمرًا تحدده المكونة التي یجرى استعمالها ) التواؤمية 

 
 

 الرصد والمؤشرات  3-2
إن الرصد مكونة رئيسية في اإلدارة التواؤمية ، وینبغي أن یسأل المدیرون وأن یكونوا مسؤولين عن وضع           -13

ا           . وتنفيذ برنامج الرصد     اق عليه رامج الرصد ینبغي االتف والمؤشرات والعالمات على الطریق التي تكون جزءًا من ب
 .الحكومات والعلميين من جانب جميع أصحاب المصلحة ، شاملين 

ثًال ینبغي أن یكون    . ینبغي أن تؤخذ في الحسبان سلسلة من المعایير والخصائص عند وضع نظام الرصد   -14 فم
إلدارة                          ر المباشرة ل ة غي ار الجانبي للرصد حدود مكانية وزمنية مرتبطة بالوقع المحتمل ، ولكن ینبغي إال یتجاهل اآلث

ار األحداث           في الج " وهي اآلثار التي تظهر      ة        ) . downstream" (زء  السلفي من تي ویوجد أیضًا مستویات مختلف
ر االستهالآية     د         . ینبغي القيام فيها باالستعماالت االستهالآية وغي ود الحصاد ، في سبيل تحدی ثًال ینبغي رصد جه فم

امج اإلدار             ع برن ينات    التغيرات في المحصول الناتج عن جهد آل وحدة آي یكون مؤشرًا على وق اة التحس ة ، مع مراع
 .في التكنولوجيا والممارسة المتعلقين بكفاءة الحصاد 

ها               -15 االت نفس إن رصد االستعمال االستهالآي وغير االستهالآي ینبغي القيام به بالوتيرة ذاتها ومن جانب الوآ
وقع االستعماالت ورجحان   ، على الرغم من أن األخذ بتوليفة من عمليات الرصد قد یسفر عن رجحان أآبر الآتشاف       

ام بصفة خاصة في الحاالت                   . الحفاظ على أنظمة الرصد على المدى الطویل         ددة أمر ه ى مستویات متع والرصد عل
تعمالها ، أو                ي یجرى اس وجي الت وع البيول ة التن ائم في مكون التي تكون فيها معلومات محددة متاحة بشأن الوضع الق

بب المعلو  دیر بس ویه التق ادي تش تعمال  لتف ة لالس تمدة نتيج ات المس تهدف   (م ان یس م األحي ي معظ اد ف ثًال إن الحص م
ل        ) مكونات محددة فقط     دابير إدارة مباشرة ، مث ومن المهم أیضًا النظر إلى الوقع على مورد غير األثر المترتب عن ت

ي                  تنتاجات    االستقطاعات غير المشروعة ، واستعمال جميع مصادر المعلومات األخرى ذات الصلة ، لتب ن صحة االس
 .بشأن االتجاهات في الوضع القائم في الموارد والتوصيات المتعلقة بإدارة ذلك الوضع 

دیم       / (14إجراء مزید من التطویر للمؤشرات      /هناك حاجة إلى تبين      -16 في سياق االستعمال المستدام في سبيل تق
ذه األمور   وصف سليم ؛ الوضع القائم في نظام ما والتغير في ذلك النظام و      االتجاهات في ذلك النظام ، وتوليفات من ه

 .وینبغي أیضًا تبين الخصائص المرغوب فيها في المؤشرات. 

فبعضها سيكون وطنيًا في سياقه بينما تكون بعض المؤشرات     . ینبغي وضع المؤشرات على مقایيس متباینة        -17
ال اإلدارة   رات لمج ن مؤش ارة ع دیرین  . عب م للم ن المه ق    المخ/وم رات تتعل د مؤش ام الرص منوا نظ ين أن یض طط

ر من مصادر المعلومات بشأن المؤشرات                      . بحالتهم الخاصة    ه توجد آثي دیرون أن او ،     (وینبغي أن یدرك الم ثًال الف م
ـرن   ال الق دول أعم ـة ،   21ج رات رصد األرض الواسعــ دة لمؤش م المتح ام األم  Wide Earth Watch( ، نظ

Indicators (ولي ، البنك الد. ( 

ة مجموعة من المؤشرات   -18 ي صياغتها النهائي وجي ، ینبغي أن توضع ف وع البيول ات التن بة لكل مكون بالنس
وجي                  . لقياس تناقص تلك المكونات      وع البيول ين المؤشرات الخاصة بعناصر التن وفي هذا السياق البيولوجي ینبغي تب

                                                 
شرات الرصد على الصعيد الوطني أنظـــــــر أیضًا مذآرة األمين التنفيــــــــذي بشأن تصميم برامج ومؤ / 14

)UNEP/CBD/SBSTTA/9/10. ( 
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تدامة استعم     . التي یمكن أن تخضع لالستعمال       يم اس ى حجم االستعمال                   وتقي د عل ى حد بعي يعتمد إل ين س ال عنصر مع
 .ومؤشرات االستدامة ینبغي تطبيقها على مكونة التنوع البيولوجي المتقاربة من وحدة اإلدارة . ومداه 

ع             -19 ى الوض ط إل ير فق تعمال ، وأن تش ع االس ين وق ة لتب ا مالئم تم تبينه ي ی رات الت ون المؤش ي أن تك ینبغ
اقص في                 البيولوجي القائم  ك المؤشرات بحيث تستكشف التن اء تل ا ینبغي بن وجي ، آم  لكل عنصر مكون للتنوع البيول

 .الوضع القائم لمكونات التنوع البيولوجي 

تعمال        -20 ي اس ات ف ر واالتجاه ائم والتغي ين الوضع الق ي تب ًا ف ة أیض ادیة جوهری رات االقتص تكون المؤش س
يم           . من حيث قيمتها االقتصادیة     المكونات البيولوجية للتنوع البيولوجي      ا لتقي تم تبينه ي ی وینبغي استعمال المؤشرات الت

ل         . استدامة االستخدام   ة بحيث تمث وارد البيولوجي ين الم ا تثم تم به ي ی فمثًال یمكن أن تكون مؤشرًا اقتصادیًا الدرجة الت
 . قيمة حقيقية ، ألن ذلك شرطًا لإلدارة الفاعلة 

ات                یضاف إلى ذلك المؤشر    -21 تدام للمكون ة باالستخدام المس ة المتعلق يم االجتماعي ات االجتماعية التي تعكس الق
 :وینبغي أن تكون المؤشرات التي یتم تبينها أمثلة مالئمة للتدليل على ما یلي . البيولوجية 

 إدماج القيم االجتماعية في استعمال الموارد البيولوجية ؛ )أ(

ى ا )ب( ا إل ي ینظر به ة الت م الكيفي ي رس ة ف ات األصلية والمحلي راد والمجتمع دة لألف الحتياجات الفری
 السياسة وإصدار القرارات اإلداریة؛

 .المدى التي یمكن فيه اعتبار تخصيص الموارد عادًال ومنصفًا  )ج( 

ات   -22 ك الثقاف ى تل اظ عل وجي للحف وع البيول تعمل جوانب من التن ات تس ع الثقاف تعمال مؤشرات . إن جمي واس
وینبغي . صد االستعمال المستدام في السياق الثقافي أمر هام لتفهم وقع االستخدام على تلك الثقافات والعكس بالعكس  لر

لك   ات والمس ادات والممارس دات والع اج المعتق ليين ؛ وإدم كان األص ات الس اوز مجموع ا یج ات فيم د الثقاف تحدی
 .ت الثقافية ولذا ینبغي تبين بعض المؤشرا. االجتماعي لجميع الناس 
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 المرفق الثاني 

  مشروع مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 
ارة عن                         -1 وجي هي عب وع البيول تدام للتن ادیة لالستعمال المس ا اإلرش ا وخطوطه دأ   14إن مبادئ أدیس أباب  مب

ا غيلية وبضعة أدوات لتطبيقه ادیة تش ًا إرش ًا وخطوط وع عملي ات التن تخدامات مكون م اس ا ، تحك ا بينه  ، مترابطة فيم
تخدامات   ك االس تدامة تل ة اس وجي لكفال وارد   . البيول دیري الم ات وم ورة للحكوم داء المش ارًا إلس ادئ إط وفر المب وت

ي                 ة الت ين والقطاع الخاص ، عن الكيفي يهم مجتمعات السكان األصليين والمحلي ا ف وغيرهم من أصحاب المصلحة بم
ل                 ی ى مدى الطوی وجي عل وع البيول اقص التن ى تن وجي إل . مكن بها أن یكفلوا اإل یؤدي استعمالهم لمكونات التنوع البيول

ع        والمقصود من المبادئ أن تكون ذات صلة عامة بالموضوع بيد أن جميع المبادئ ال تنطبق بدرجة متساویة على جمي
ها           تعماله              وسوف . الحاالت ، آما أنها ال تنطبق بالصرامة نفس ذي یجرى اس وجي ال وع البيول ًا للتن ا طبق این تطبيقه  یتب

 .والظروف التي یستعمل فيها ذلك التنوع ، والسياق المؤسسي والثقافي الذي یجري فيه هذا االستعمال 

ر من                          -2 ذا االستخدام ، في آثي إن االستعمال المستدام هو أداة قيمة لتعزیز حفظ التنوع البيولوجي ، حيث أن ه
اس                     الح ي یستمدها الن ة واالقتصادیة الت ة والثقافي افع االجتماعي االت ، یوفر حوافز على الحفظ واالستعادة ، بسبب المن

ة           ظ فعال دابير حف دون ت ا ب ا هو      . من ذلك االستعمال والتنمية المستدامة بدورها ال یمكن تحقيقه ذا السياق ، وآم وفي ه
ذلك              معترف في خطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية ا        ًا ل لمستدامة ، إن االستعمال المستدام هو أداة فعالة لمكافحة الفقر وتبع

 . لتحقيق التنمية المستدامة 

ات                         -3 ر االستهالآية لمكون ى االستخدامات االستهالآية وغي ق عل ة في معظم الحاالت تنطب إن المبادئ العملي
وائح  )1: (صلة بما یلي وهي تأخذ في الحسبان المتطلبـات المت. التنوع البيولوجــــي  وانين والل السياسات والق

 .المعلومات والبحث والتربية والتعليم ) 4( االقتصادیة ؛ –الظروف االجتماعية ) 3(إدارة التنوع البيولوجي ؛ ) 2(؛ 

من االفتراضات األساسية أن تطبيق المبادئ العملية والخطوط اإلرشادیة التشغيلية إنما هو تطبيق یجرى في                -4
ة    ة اإلیكولوجي ج األنظم ياق نه رر (س راف   5/6المق ؤتمر األط ن م ادر ع د   )  الص ة ، توج ادئ العملي بة للمب وبالنس

 .مالحظات هامشية تشير إلى آل مبدأ أو مبادئ ذات صلة بالموضوع ورادة في نهج األنظمة اإلیكولوجية 

تدامة سيتطلب االرادة السياسة إلحداث                -5 ة            إن التقدم المحرز نحو االس ة التمكني رات في سبيل إنشاء البيئ تغي
ة      . الالزمة على جميع مستویات الحكم والمجتمع       ا إن تسدي مشورة وظيفي والخطوط اإلرشادیة التشغيلية مقصود منه

اة أفضل      . عن تنفيذ تلك المبادئ    ة والمواضيعية ومراع ات اإلقليمي وقد تم وضع الخطوط اإلرشادیة مع مراعاة الفروق
وجي في      الممارسات وا  وع البيول لدروس المستفادة التي جرى توثيقها في دراسات الحاالت عن االستعمال المستدام للتن

 . المناطق األحيائية المختلفة وآذلك في ظل ما یوجد من مدونات سلوك 

ع مستویات                         -6 ى جمي انوني وإداري ، عل ي ، من مؤسسي وق إن تشغيل المبادئ أمر یقتضي إیجاد هيكل تمكين
ة، أن       .  والمجتمع لدى آل طرف من األطراف        الحكم ثم أن السياسات واللوائح ، التي یؤخذ بها ینبغي ، آي تكون فعال

ة                  تكفل تطبيق المبادئ على نحو مرن ویتواءم مع مختلف الحقائق المحلية ویمكن تحویره ليتمشى واألنظمة اإلیكولوجي
ادئ                وفي هذا السياق ، ینبغي أن تؤخذ في الحسبان        . المحددة   ليم للمب ق الس ا إطارًا للتطبي ة باعتباره  سبعة شروط آامن

 .والخطوط اإلرشادیة المبينة في القسم ألف أدناه 

 الشروط الكامنة لتحقيق االستعمال المستدام  -ألف
ك        -7 ذ ذل ي تنفي وائح ف وانين ول ات وق ن سياس ه م رتبط ب ا ی تدام وم تعمال المس امج الس ل برن د وضع هيك عن

 :ناك بضعة شروط آامنة ینبغي أن تؤخذ في الحسبان في الحكم وتخطيط إدارة الموارد الطبيعية ، هي البـرنامج ، ه

ة                     )أ(  ات اإلیكولوجي ى العملي ة تبقى عل وجي بطریق وع البيول ات التن بينما من المستطاع استعمال مكون
اء ع                     ة للبق ات الالزم ى من مستوى العتب ى مستوى أعل ي عل ك یكون           واألنواع والتباین الجين ل ، وبتل ى المدى الطوی ل

درات                ك الق وع         . جميع مدیري الموارد مسؤولين عن أن یكفلوا إال یتجاوز االستعمال تل ة أن التن ومن األمور الجوهری
ق                ى تحقي ادرة عل ة ق البيولوجي في األنظمة اإلیكولوجية ینبغي أن یحتفظ به بما یكفل أن تكون تلك األنظمة اإلیكولوجي

 داء الخدمات اإلیكولوجية التي یعتمد عليها الناس ویعتمد عليها التنوع البيولوجي ؛االستدامة في أ

واع واالختالف                      )ب(  این األن ة ، وتب ك األنظم ة داخل تل ات اإلیكولوجي ة والعملي إن األنظمة اإلیكولوجي
زمن سواء آانت تستعمل أو ال تستعمل                     ى مر ال ر عل دیري        . الجيني تتغي إن  الحكومات وم ذا ف وارد ینبغي أن    ول  الم
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تدامة                        ؤثر في اس ي یمكن أن ت ك األحداث اإلفتراضية الت ا في ذل ر ، بم تيعاب التغي یأخذوا في الحسبان الحاجة إلى اس
 االستعمال ؛ 

إن تشجيع                        )ج(  ى أغراض أخرى ، ف ة إل اظر الطبيعي في الظروف التي توجد فيها مخاطرة تحویل المن
وفر ح  ن أن ی تدام یمك تعمال المس ك    االس ل تل واع داخ ى األن ة ، وعل ة اإلیكولوجي ل واألنظم ى الموائ اظ عل وافز للحف
ر               . األنظمة ، وعلى التنوع الجيني لألنواع        د وف تدام ق ل التماسيح ، أن االستعمال المس ين ، مث وع مع وآذلك بالنسبة لن

 حوافز محسوسة للحفاظ على حيوان خطر یمثل تهدیدًا للبشر ؛

وفر                    إن الضرورات األساس   )د(  ا ت واء النظيف ، إنم اء العذب واله أوي والم ية للحياة ، مثل الغذاء والم
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بإستعمال التنوع البيولوجي وباالضافة الى ذلك یوفر التنوع البيولوجي آثيرا من المنافع                 

ى          وفي بلدان آثيرة هناك اع    . المباشرة وخدمات األنظمة االیكولوجية الالزمة للحياة        اد محسوس عل تماد آامل أو اعتم
ر البشر ، لكسب عيشهم                      ون من أفق ا یكون رًا م ين البشر ، وآثي ي یحصدها مالی ات الت ى النب د  . الحيوانات وعل وتزای

تم أیضًا               االستعماالت األخرى مثل األدویة للحيلولة دون األمراض أو لعالجها ، وهذا االستعماالت أصبحت بارزة  وت
وع ا تخدام التن وجي باس ادًا   . لبيول د اعتم ا تعتم رًا م اتهم آثي ين وثقاف كان األصليين والمحلي ات الس إن مجتمع رًا ف وأخي

هم       ب عيش ي آس وجي ف وع البيول تعماالت التن ى اس رًا عل دى     . مباش ون ل ي أن یك روف ، ینبغ ذه الظ ع ه ي جمي وف
 الحكومات سياسات وقدرات وافية تكفل أن تكون هذه االستعماالت مستدامة ؛

 

إن توفير المنتجات البيولوجية والخدمات اإلیكولوجية المتاحة لالستعمال أمر محدود بالخصائص               )هـ( 
تقرار                 تعادیة واالس درة االس ة والق ك اإلنتاجي . البيولوجية الذاتية التي تتميز بها األنواع والنظم اإلیكولوجية ، بما في ذل

ي یمكن              واألنظمة البيولوجية ، التي تعتمد على إعادة تدویر         الموارد المحدودة ، لها أیضًا حدود تفرضها على السلع الت
دمها          ا من                         . أن توفرها والخدمات التي یمكن أن تق ى حد م ا إل رغم من أن بعض الحدود یمكن توسيع نطاقه ى ال وعل

ة  وارد الداخلي ود ، تفرضها إتاحة الم اك حدود وقي زال هن ه ال ت ة ، إال أن ق فتوحات تكنولوجي ة خالل تحقي والخارجي
 .وإمكانية التوصل إلى تلك الموارد 

لتحسين أیة آثار سلبية محتملة طویلة اآلجل لالستعماالت ، یجب على جميع من یستعملون الموارد                )و( 
وفر                          تدامة ت الدارة المس تراتيجيات وسياسات ل اروا اس ة ویخت رارتهم اإلداری د إصدار ق أن یأخذوا آل حيطة ممكنة عن

وجي                مزیدا من المنافع   وع البيول ى التن ار ضارة عل ا آث د      .  المستدامة دون أن یكون له ك ینبغي أن تتأآ ى غرار ذل وعل
ا بالحيطة                             زم فيه ا هي استعماالت یلت وجي إنم وع البيول ا للتن أذون به ا أو الم الحكومات أن االستعماالت المرخص به

 .والحذر في إدارة شؤونها 

ادیة الفر  )ز(  ي الخطوط اإلرش د النظر ف ام عن ى أحك ي ، یقتضي األمر أن یشار إل ا یل ة فيم ة المبين دی
ررات ذات                        ) ج(10و) ي(8المادة   ا في مق ادة ، وتطویره ك الم ام األخرى المتصلة بتل ام ، واألحك ك األحك وتطبيق تل

 . صلة بالموضوع تصدر عن مؤتمر األطراف في جميع الشؤون المرتبطة بمجتمعات السكان األصليين والمحليين 

 المبادئ العملية ، واالساس المنطقي والخطوط اإلرشادیة التشغيلية لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي -باء
إن استدامة استعمال مكونات التنوع البيولوجي هي استدامة سوف تعزز إذا ما طبقت المبادئ العملية التالية  -8

 :وما یتصل بها من خطوط إرشادیة تشغيلية 

 سياسات وقوانين ومؤسسات مساندة مقامة على جميع مستویات الحكم مع وجود ترابط فعال  :1المبدأ العملي 
 .بين هذه المستویات  

هناك حاجة إلى توافر اإلنسجام في السياسات والقوانين على جميع مستویات الحكم  :األساس المنطقي 
أن استعمال التنوع فمثًال عندما یتبي اتفاق دولي سياسة ما بش. المرتبطة باستعمال معين 

 ینبغي أن تكون منسجمة مع تلك السياسة إذا إرید /15البيولوجي ، فإن القوانين الوطنية
وینبغي أن یكون ثمة ترابط واضح وفعال بين المستویات المختلفة في . تعزیز االستدامة 

ح یسمح باستجابة فعالةوفي األوان الصحي" ممر "  إلمكان توفير – أي السلطة –الوالیة 

                                                 
قدي " الوطني" في النصوص المتعلقة بالمبادئ واألساس المنطقي والخطوط اإلرشادیة التشغيلية إن لفظ –من المعترف به أنه  / 15

 " . .دون الوطني" یعني أیضا في بعض البلدان ، 
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لالستعمال المستدام آما یسمح باالستعمال المستدام النتقال مورد ما من مرحلة التجميع أو 
وفي معظم األحيان . الحصاد حتى مرحلة االستعمال النهائي دون عوائق ال ضرورة لها 

إن الوسائل األولویة لتحقيق االنسجام بين المستویين المحلي والدولي  في الحكم ینبغي أن 
 .ل الحكومات الوطنية ودون الوطنية وحسب مقتضى الحالیتم من خال

 

 الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 
) والقانون العرفي في الحاالت التي یكون فيها هذا القانون معترفًا به (     النظر في العرف والتقاليد المحلية  •

 .حسب مقتضى الحال) ج(10و) ي(8عند صياغة تشریع أو لوائح جدیدة ، وأیضا مع مراعاة المادتين 

 أي –     تبين ما یوجد من تدابير وسياسات وقوانين ومؤسسات مساندة وإیجاد الجدید منها في نطاق الوالیة  •
  التي سوف یتم فيها االستعمال ؛–السلطة 

      تبين أیة تراآب أو فجوات وتضاربات في القوانين والسياسات الموجودة والشروع في اتخاذ خطوات  •
 حل تلك المشكالت ؛ ملموسة ل

أو إنشاء ترابطات تعاونية وتساندیة بين جميع مستویات الحكم في سبيل تفادي االزدواجية في /     تعزیز و •
 .الجهود أو وجوه تضارب أو تنافر 

حسب –والوطنيةوآذلك / 16اعترافًا بالحاجة إلى إطار حكمي یتمشى مع القوانين الدولية  :2المبدأ العملي 
 القوانين دون الوطنية ، ینبغي أن یعطي المستعملون المحليون لعناصر أو مقتضى الحال

لمكونات التنوع البيولوجي ما یكفي من سلطان ومساندة في الحقوق ، آي یكونوا 
 /17مسؤولين وتقع عليهم المساءلة عن استعمال الموارد المعنية 

لبيولوجي آثيرًا ما یؤدي إلى افراط في إن الحصور غير المراقب على مكونات التنوع ا :األساس المنطقي 
االستعمال حيث أن الناس یحاولون التوصل إلى أقرب قدر ممكن من المنافع الشخصية من 

أما الموارد التي یكون لألطراف أو الجماعات .الموارد بينما تكون هذه الموارد متاحة 
ي المعتاد تستعمل استعمال لها أو عدم استعمال أو یكون لهم عليها حقوق نقل ، فهي ف

بطریقة أشد مسؤولية ، ألن الناس ليسوا محتاجين ، في هذه الحالة ، إلى جني أآبر قدر من 
ولذا فإن االستدامة تعزز بصفة . المنفعة قبل أن یأتي غيرهم ویستحوذ على تلك الموارد 

ب ومسؤولية وواج" سلطة إشراف " أو " حقوقًا " عامة إذا اعترفت الحكومات واحترمت 
مسألة للناس الذین یستعملون الموارد ویدیرونها ، وقد یكون ضمن هؤالء مجتمعات 
السكان األصليين والمحليين ومالك األرض الخصوصيين ومنظمات الحفظ وقطاع 

وباإلضافة إلى ذلك ، في سبيل تعزیز الحقوق المحلية أو اإلشراف على التنوع . األعمال 
 التنوع ، ینبغي أن یشارك من یستعملون الموارد في البيولوجي والمسؤولية عن حفظ ذلك

صنع القرارات بشأن استعمال الموارد وأن یكون لهم سلطة اتخاذ أیة خطوات ناشئة عن 
 . القرارات المذآورة 

 الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 
ستعملون آلما أمكن األخذ بالوسائل التي تهدف إلى تفویض الحقوق والمسؤوليات والمساءلة إلى من ی •

 أو یدیرون الموارد البيولوجية ؛/و

استعراض اللوائح الموجودة للنظر فيما إذا آان یمكن استعمالها لتفویض الحقوق ؛ وتعدیل اللوائح  •
أو صياغة لوائح جدیدة إذا آان األمر یحتاج إليها ؛ /حيثما یلزم األمر ، ویكون هذا التعدیل ممكنًا ؛ و

                                                 
ًا في        ) أ(قانون الدولي ، فإن ذلك یعني ما یلي في الحاالت التي تشير إلى التمشى مع ال  / 16 ا طرف د م ا بل ن یكون فيه أنه توجد حاالت ل

من وقت آلخر ال تستطيع البلدان تحقيق االمتثال ) ب(وفي هذه الحالة لن ینطبق ذلك القانون مباشرة على البلد المذآور ، . اتفاقية دولية معينة 
 .د یحتاجون إلى مساعدة الكامل لالتفاقيات التي هم أطراف فيها وق

 . من نهج األنظمة اإلیكولوجية 2أنظر المبدأ  / 17
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) شاملة القانون العرفي إذا آان معترفًا به (ى العرف والتقاليد المحلية وفي آل األمور ینبغي النظر إل
. 

فيما یتعلق بقضایا مجتمعات السكان األصليين ) ي(8الرجوع إلى برنامج العمل المتصل بتنفيذ المادة  •
ت وتحقيق التنفيذ والتكامل بين المهام المتصلة باالستعمال المستدام لمكونا) 5/16المقرر (والمحليين 

 ،3 وال سيما العنصر 14 و13 و6التنوع البيولوجي، المهام 

توفير التدریب وخدمات اإلرشاد لتعزیز قدرة الناس على الدخول في ترتيبات فعالة لصنع القرارات  •
 .وآذلك الدخول في تنفيذ منهجيات لالستعمال المستدام 

تدام، وفقا للممارسات التقليدیة حمایة وتشجيع االستعمال المألوف للموارد البيولوجية على نحو مس •
 ).ج)10المادة (والثقافية 

السياسات والقوانين واللوائح الدولية والوطنية ودون الوطنية التي تشوه األسواق  :3المبدأ العملي 
وتعزز تدهور الموائل أو تولد من ناحية أخرى حوافز ضارة تقّوض الحفظ واالستعمال 

 .18غي تبينها وإزالتها أو تخفيفها المستدام للتنوع البيولوجي ، ینب
إن بعض السياسات أو الممارسات تولد مسالك غير قابلة لالستدامة ، تخفض من التنوع  : األساس المنطقي 

البيولوجي ویكون هذا التخفيض في أحيان آثيرة على صورة آثار جانبية لم تكن متوقعة إذ 
. أصًال التوصل إلى أهداف أخرى إن تلك السياسـات أو الممارسات آان مقصودًا منها 

فمثًال أن بعض السياسات في الزراعة التي تشجع على اإلفراط في اإلنتاج الــداخلي للبلد 
والقضاء .آثيرًا ما تولد حوافز ضارة تقّوض الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

مبلغ عنه أو غير على اإلعانات التي تسهم في صيد األسماك غير المشروع أو غير ال
المنظم باللوائح ، والذي یتجاوز القدرة السدیدة ، حسب ما تقتضي ذلك خطة تنفيذ القمة 
العالمية للتنمية المستدامة ، في سبيل تحقيق مصائد مستدامة لألسماك ، هي أیضا حالة 

 .أخرى من حاالت االعتراف بالحاجة إلى إزالة الحوافز الضارة 

 غيلية الخطوط اإلرشادیة التش
تبين اآلليات االقتصادیة ، شاملة األنظمة الحافزة واإلعانات الحافزة على المستویات  •

الدولي والوطني ودون الوطني ، التي لها وقع سلبي على احتماالت االستدامة لالستعماالت التنوع 
 البيولوجي ؛

قابلة لالستدامة إزالة األنظمة التي تؤدي إلى إلتواءات في السوق تسفر عن استعماالت غير  •
 لمكونات التنوع البيولوجي ؛

تفادي اللوائح غير الضروریة وغير الوافية بالغرض الخاصة باستعماالت التنوع  •
البيولوجي ، ألنها قد تزید من التكاليف وتضيع فرصًا وتشجع على االستعماالت غير المنظمة 

 .للوائح ، مما یخفض استدامة االستعمال 

 :دارة التواؤمية ینبغي ممارستها على أساس ما یلي اإل :4المبدأ العملي 
 العمل والمعرفة التقليدیة والمحلية ؛ ) أ(
التغذیة المرتدة المتكررة والتى  تتم في آوانها الصحيح والشفافة ، المستمدة من رصد  ) ب(

 االقتصادي ، والوقع القائم في المورد –االستعمال ، والوقع البيئ والوقع االجتماعي 
 ستعماله ؛الذي یجرى ا

تصحيح اإلدارة على أساس التغذیة المرتدة في الوقت المناسب التي یحصل عليها من  ) ج(
 19إجراءات الرصد 

                                                 
   في نهج األنظمة اإلیكولوجية4أنظر المبدأ  / 18
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إن النظم البيولوجية والعوامل االقتصادیة واالجتماعية التي یمكن أن تؤثر في استدامة  :األساس المنطقي 
المستطاع الحصول على وليس من . استعمال التنوع البيولوجي تختلف اختالفًا آبيرًا 

ولذا یقتضي األمر . معرفة بجميع جوانب تلك األنظمة قبل بدء استعمال التنوع البيولوجي 
أن تقوم اإلدارة برصد اآلثار التي تنشأ عن ذلك االستعمال ، وأن تسمح بتصحيح لذلك 

سة  للممار–ا لزم األمر 1 ا–بما في ذلك تعدیل بل وقف . االستعمال حسب مقتضي الحال 
وفي هذا السياق من المفضل استعمال جميع مـوارد المعلومات بشأن . غير القابلة لالستادمة

وفي مجتمعات آثيرة ، . الموارد ، عند تقریر الكيفية التي یمكن بها استعمال ذلك المورد 
أدت المعرفة التقليدیة والمحلية إلى استعمال شدید للتنـوع البيولوجي على نحو مستدام 

وإدماج هذه المعرفة في نظم . ترات طویلة دون إضرار بالبيئة أو بالمورد طوال ف
االستعمال الحدیثة ، یمكن أن یكون له تأثير آبير في تفادي االستعماالت غير المالئمة 

 . للموئل 

 الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 
 آفالة وجود خطط إدارة تواؤمية تناسب استعماالت معينة ؛ •

التواؤمية مستوعبة ألنظمة تولد اإلیرادات المستدامة التي تذهب فيها المنافع جعل خطط اإلدارة  •
 الى أصحاب المصلحة المحليين بما فيهم السكان االصليون والمحليون لمساندة التنفيذ الناجح؛

 إسداء مساعدة إرشادیة في إنشاء وصيانة أنظمة الرصد والتغذیة المرتدة ؛ •

التواؤمي ، الذي یشمل وسائل تقييم حاالت الشكوك واالفتقار إیجاد وصف واضح لنظام اإلدارة  •
 إلى اليقين ؛

 .االستجابة السریعة للممارسات غير القابلة لالستدامة •

تصميم نظام رصد بمقياس زمني یكفي لكفالة إتاحة المعلومات بشأن الوضع القائم للمورد وللنظام  •
 . علم ، بما یكفل الحفاظ على المورد اإلیكولوجي إلصدار القرارات االداریة المستنيرة عن

 .عند استعمال المعارف التقليدیة والمحلية، ینبغي آفالة الحصول على موافقة حائزي تلك المعارف •

إن غایات وممارسات إدارة االستعمال المستدام ینبغي أن تتفادي أو تخفض بقدر اإلمكان  : 5المبدأ العملي 
یكولوجية وهيكلها ووظائفها ، وآذلك على من الوقع الضار على خدمات النظم اإل

 /20المكونات األخرى لألنظمة اإلیكولوجية 
إن استعمال اي مورد ینبغي أن یأخذ في الحسبان الوظائف التي یمكن أن یؤدیها المورد  : األساس المنطقي 

أثيرًا داخل النظام اإلیكولوجي الذي یوجد فيه هذا المورد ، وأنه ینبغي إال یؤثر االستعمال ت
فمثًال إن تقطيع األشجار على الخط الفاصل . ضارًا في وظائف األنظمة اإلیكولوجية 

إلنحدار المياه یمكن أن یؤدي إلى تآآل التربة واإلضرار بوظيفة النظام اإلیكولوجي في 
وتفادي هذه الحالة قد یتضمن وضع حصص محافظة في تقطيع األشجار مع . ترشيح الماء 

وهناك . قنيات في الحصاد ورصد آلثار الحصاد إبان حدوث هذا الحصاد ما یالئمها من ت
مثال آخر وهو مثال صناعة الجمبري التي أوجدت شباآًا یمكن أن تستبعد الجمبري 
الصغير والمحصول الجانبي من األسماك ، وأن تخفض أیضًا اآلثار السلبية على مجتمعات 

 . بهذا النشاط أعماق البحار وغيرها من المجتمعات المرتبطة

 الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 
آفالة إال تضر الممارسات اإلداریة بمقدرة األنظمة اإلیكولوجية على توفير السلع والخدمات التي  •

فمثًال ، إن التقطيع االنتقائي لألخشاب على خط . قد تكون الزمة على مسافة من موقع االستعمال 
 النظم اإلیكولوجية على منع تآآل التربة وعلى توفير ماء نقي أنحدار المياه ینبغي أن یساعد مقدرة

 ؛
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آفالة أال یضر االستعمال االستهالآي وغير االستهالآي االستدامة على المدى الطویل لذلك  •
االستعمال، بإنتاج آثار سلبية على األنظمة اإلیكولوجية التي یعتمد عليها ذلك االستعمال ، مثًال 

 حية على تدمير رصيف من المرجان آان ذلك االستعمال یعتمد عليه ؛عندما تنطوي عملية سيا

 من إعالن ریو 15في إصدار المقررات اإلداریة آما یقتضي ذلك المبدأ " مبدأ التحوط " تطبيق  •
 بشأن البيئة والتنمية ؛

یر تبين الخبرات الناجحة في إدارة  مكونات التنوع البيولوجي في البلدان األخرى ، في سبيل تحو •
 هذه المعرفة وإدماجها في جهود اإلدارة لحل ما تصادفه من صعوبات ؛

النظر آلما أمكن في الوقع التراآمي والمتجمع لألنشطة على أنواع مستهدفة أو أنظمة إیكولوجية  •
 .مستهدفة ، في القرارات الصادرة عن اإلدارة فيما یتصل بتلك األنواع أو األنظمة اإلیكولوجية 

ن فيها الوقع السابق قد أدى الى تدهو وتخفيض التنوع البيولوجي ینبغي مساندة في مجاالت یكو •
 ).د(10المادة (صياغة وتنفيذ خطط عمل عالجية 

ینبغي تفضيل تطبيق استراتيجيات االستعمال المستدام غير االستهالآي في حالة األنواع المهددة  •
 .آلما آان ذلك مناسبا وقابال للتطبيق

البحث الشامل لعدة فروع من العلم في جميع جوانب االستعمال والحفظ للتنوع البيولوجي  :6المبدأ العملي 
 .، هو أمر ینبغي تعزیزه ومساندته 

إن االتفاقيات الدولية والمقررات الوطنية ودون الوطنية التي تؤثر في االستعمال ،  :األساس المنطقي 
 إليها ما یصدر من مقررات ، وأن ینبغي أن تقوم بتطبيق أفضل المعلومات التي یستند 

وباإلضافة إلى . تكون مدرآة للظروف المحلية التي یجرى فيها استعمال من االستعماالت 
ذلك هناك حاجة إلى لكفالة مساندة البحث في المتطلبات البيولوجية واإلیكولوجية لألنواع ، 

یكولوجية على تحقيق آفالة أن یظل االستعمال في حدود مقدرة تلك األنواع واألنظمة اإل
ثم أن تعزیز الحوافز التي تساند االستدامة أمر یرتكز إلى أنه من . استدامة ذلك االستعمال 

األمور القّيمة االستثمار في البحث إلیجاد سلع جدیدة ولفتح فرص اقتصادیة جدیدة 
 .ألصحاب المصلحة 

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 

درًا لإلعالم ولإلستنارة ، تستنير به السياسات والمقررات آفالة أن تكون نتائج البحث مص •
 .الدولية والوطنية ودون الوطنية 

االستثمار في البحوث التي تتناول تقنيات وتكنولوجيات إدارة مكونات التنوع البيولوجي  •
 التي تعزز استدامة االستعماالت االستهالآية وغير االستهالآية للتنوع البيولوجي ؛

اون الفعال بين الباحثين العلميين والناس الذین یملكون المعرفة المحلية تشجيع التع •
 والتقليدیة ؛

تشجيع المؤازرة الدولية ونقل التكنولوجيا فيما یتعلق باالستعماالت االستهالآية وغير  •
 االستهالآية للتنوع البيولوجي ؛

ت المحلية ومجتمعات المجتمعا(تنمية التعاون بين الباحثين ومستعملي التنوع البيولوجي  •
وبصفة خاصة إشراك المجتمعات المحلية باعتبارهم شرآاء في البحث ، ) القطاع الخاص

 واستعمال خبرتهم في تقييم منهجيات وتكنولوجيات اإلدارة ؛

تقصي واستحداث وسائل الكفالة حقوق الحصول وطرائق مساعدة لكفالة التقاسم المنصف  •
 نات التنوع البيولوجيللمنافع الناشئة عن استعمال مكو

إتاحة نتائج البحث على شكل یتيح أن یطبقها صانعو القرارات والمستعملين وغيرهم من  •
 أصحاب المصلحة ؛
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 .تعزیز برامج التبادل في المجاالت العلمية والتقنية  •

ــایيس إن مقياس اإلدارة، المكاني والزماني معًا ، ینبغي أن یكون متوائمًا مع المقـ :7المبدأ العملي 
 / .21 االقتصادیة لالستعمال ولوقع ذلك االستعمال –اإلیكولوجية واالجتماعية 

إن اإلدارة ألنشطة االستعمال المستدام ینبغي أن تقاس على قدر االحتياجات اإلیكولوجية  :االساس المنطقي 
رة ، فمثًال ، إذا آانت األسماك تصاد من بحي . االقتصادیة لذلك االستعمال–واالجتماعية 

ینبغي أن یكون صاحب البحيرة مكلفًا بإدارة تلك البحيرة ومسوؤًال عن تلك اإلدارة طبقًا 
وفي حالة الموارد .  دون الوطني - حسب مقتضى الحال–للسياسة وللتشریع الوطني أو 

العابرة للحدود یكون من المستصوب أن یشارك ممثلون عن تلك الدول في ادارة الموارد 
 .ت الخاصة بهاواصدار القرارا

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 

 الوصل بين المسؤولية والمساءلة بالمقياسين المكاني والزماني لالستعمال ؛ •

 تحدید أهداف اإلدارة للمورد الذي یجرى استعماله ؛ •

إتاحة المشارآة الجماهيریة الكاملة في إعداد خطط اإلدارة بما یكفل أفضل وسيلة لتحقيق  •
  االقتصادیة ؛–یكولوجية واالجتماعية االستدامة اإل

تشجيع ومساندة الموآزرة الدولية ونقل التكنولوجيا فيما یتعلق باالستعماالت االستهالآية  •
 وغير االستهالآية للتنوع البيولوجي ؛

ینبغي إیجاد ترتيبات للتعاون الدولي ، في الحاالت التي یقتضي فيها األمر إصدار مقررات  :8المبدأ العملي 
 وبذل أنشطة تنسيق متعدد الجنسيات 

إذا آان مورد من الموارد یتقاسمه بلدان أو أآثر یكون من المستصوب إیجاد اتفاق ثنائي أو  :االساس المنطقي 
متعدد األطراف بين هذه الدول ، لتحدید الكيفية التي سوف یستعمل بها المورد ، والمقادیر 

د مثل هذه االتفاقات قد یؤدي إلى قيام آل دولة وعدم وجو. التي سيتم بها ذلك االستعمال 
بتنفيذ نظم إداریة منفصلة ، إذا ما اتخذت آلها معًا آان معناها أن المورد المشار إليه 

 .یستعمل استعماًال مفرطًا 

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 

وضع ترتيبات للتعاون الدولي ، عندما یكون توزیع السكان أو المجتمعات  •
 ل التي یجـرى استعمالها ، تتشابك فيها أثنتان أو أآثر من األمم  ؛الموائ/

تعزیز اللجان التقنية المتعددة الجنسيات إلعداد توصيات بشأن االستعمال  •
 المستدام للموارد التي تتقاسمها عدة بلدان ؛

 إیجاد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف بين الدول التي تتقاسم المورد ؛ •

 الذي یقوم عليه اتخاذ القرارات التي تحكم االستعمال المستدام للموارد بيان األساس •
 .المتقاسمة ، في االتفاقات اآلنفة الذآر

ایجاد آليات تنطوي على تعاون بين الدول لكفالة أال یكون لالستعمال المستدام للموارد  •
أي استرداد وضعها (المتقاسمة وقع سلبي على قدرة االنظمة االیكولوجية وطاقتها االستردادیة 

 )السابق

ینبغي تطبيق نهج مشترك بين عدة فروع العلم وبين األطراف المشارآة ، على المستوى  :9المبدأ العملي 
 المناسب من اإلدارة والحكم المتصل باالستعمال 
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 المعترف ومن. إن استدامة االستعمال أمر مرتهن باستعمال البرامترات البيولوجية للموارد :االساس المنطقي 
ولذا . به أن العوامل االجتماعية والثقافية والسياسة واالقتصادیة آلها ذات أهمية متساویة 

یقتضي األمر أن تؤخذ تلك العوامل في الحسبان وإشراك أصحاب المصلحة ، بما فيهم 
مجتمعات السكان األصليين والمحليين والقطاع الخاص ، والناس ذوي الخبرة في تلك 

 .مختلفة ، على جميع مستویات عملية صنع القرار المجاالت ال

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 

النظر في إیجاد آليات لتشجيع التعاون المشترك بين عدة فروع العلم ، في إدارة مكونات  •
 التنوع البيولوجي ؛

 وضع مقایيس ألنشطة إدارة الموارد ، تعزز المشاورات المشترآة بين عدة  فروع العلم  ؛ •

 سهيل االتصاالت وتبادل المعلومات بين جميع مستویات صنع القرار ؛ت •

تبين جميع أصحاب المصلحة في الموضوع ، والسعي إلى إشراآهم في التخطيط وفي تنفيذ  •
 أنشطة اإلدارة ؛

 االقتصادیة ، والسياسة ، والبيولوجية ، –ینبغي أن تـؤخذ في الحسبان العوامل االجتماعية  •
 المؤسسية ، والدینية والثقافية ، التي یمكن أن تؤثر في استدامة اإلدارة ؛واإلیكولوجية ، و

السعي إلى الحصول على إرشاد من األخصائيين في الشؤون المحلية والتقليدیة والتقنية ،  •
 عند تصميم خطة اإلدارة ؛

توفير القنوات الصحيحة للمفاوضات الكفيلة بحل النزاعات التي تنشأ عن اإلشراك  •
 .ني بين جميع الناس حًال سریعًا ومرضيًا التعاو

•  

 ودون الوطنية ینبغي أن تأخذ -وحسب مقتضى الحال–إن السياسات الدولية والوطنية  :10المبدأ العملي 
 : في الحسبان ما یلي 

 القيم الحالية واالحتمالية المستمدة من استعمال التنوع البيولوجي ؛ ) أ(
 قتصادیة للتنوع البيولوجي ؛القيم الذاتية وغيرها من القيم غير اال ) ب(
 .قوى السوق التي تؤثر في القيم واالستعمال  )ج(

إن العمل الذي جرى حدیثًا في حساب التكاليف االحتمالية لالستعاضة عن األنظمة الطبيعية  :االساس المنطقي 
ة ببدائل من صنع اإلنسان ، قد دلت على أن هذه األنظمة الطبيعية ینبغي إعطاؤها قيمة عالي

 ودون الوطنية - حسب مقتضى الحال –ویستبع ذلك إن السياسات الدولية والوطنية . جدًا 
التي ترشد التجارة والتنمية ینبغي أن تقارن القيمة الحقيقية لألنظمة الطبيعية بالقياس 

 فمثًال. لالستعماالت المراد األخذ بها بدًال عن تلك األنظمة ، قبل القيام فعًال بذلك االستبدال
للمنغروف وظائف المساعدة على توالد األسماك وتعزیز أماآن الحضانة ، وتخفيف التآآل 

واألرصفة ) . carbon sequestration(وهبات العواصف ، وتنحية الكربـــــون 
المرجانية توفر حمایة لصغار األسماك وألنواع آثيرة ، وآذلك توفر مناطق محمية على 

 .الساحل 

 :تشغيلية الخطوط اإلرشادیة ال

تعزیز دراسات التقييم االقتصادي للخدمات البيئة التي تؤدیها األنظمة اإلیكولوجية الطبيعية  •
 ؛

 إدماج هذه المعلومات في السياسة وعمليات صنع القرار ، وآذلك في التطبيقات التربویة  ؛ •
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عتراف واال.وتحویل الموئل وتبدیله / النظر في هذا المبدأ فيما یتعلق باستعمال األرض  •
بأن قوة السوق ليست دائمًا آافية لتحسين ظروف العيش أو لزیادة االستدامة في استعمال مكونات 

 التنوع البيولوجي؛

 تشجيـع الحكومات على أن تأخذ في الحسبان قيم التنوع البيولوجي في حساباتها الوطنية ؛ •

لمتصلة بالتقييم تشجيع وتسهيل بناء القدرة لدى صانعي القرارات ، بشأن المفاهيم ا •
 االقتصادي للتنوع البيولوجي ؛

ینبغي أن یسعى من یستعملون مكونات التنوع البيولوجي إلى تخفيض التبذیر والوقع   :11المبدأ العملي 
 البيئي الضار وإلى زیادة المنافع المستمدة من االستعماالت  

وسائل في اإلدارة وإلى تحسين االنتقائية ینبغي أن یسعى المستعملون إلى تحقيق أفضل ال :االساس المنطقي 
في االستعماالت االستخراجية باستعمال تقنيات صدیقة للبيئة ، بحيث یقل التبذیر والوقع 

  االقتصادیة واالیكولوجية من االستعماالت، –البيئي، وزیادة المنافع االجتماعية 

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 

وافز اقتصادیة لمدیري الموارد آي یقوموا باالستثمار ازالة الحوافز الضارة وتوفير ح •
بتطبيق أو استنباط تقنيات أشد صداقة للبيئة ، مثًال االعفاءات من الضرائب ، واألموال المتاحة 
للممارسات المنتجة ، وتحصيل فوائد أقل على القروض ، وإصدار الشهادات إلمكان الدخول إلى 

 أسواق جدیدة ؛

ن التقني في سبيل ضمان نقل التكنولوجيات المحّسنة إلى مجتمعات إیجاد آليات للتعاو •
 السكان ؛

السعي إلى الحصول على استعراض مستقل لما یتم من حصاد لكفالة مزید من الكفاءة في  •
عملية الحصاد أو في االستعماالت االستخراجية األخرى بحيث ال یكون لها وقع ضار على 

 األنظمة اإلیكولوجية ؛أوضاع الموارد المستعملة أو على 

 تبين وجوه عدم الكفاءة والتكاليف في المنهجيات المطبقة حاليًا ؛ •

 القيام ببحوث وبعمليات تنمية في منهجيات أفضل ؛ •

تشجيع أو تعزیز إنشاء مقایيس متفق عليها للجودة الصناعية ومقایس للجودة لدى األطراف  •
 وإدارة شؤونها ، على األصعدة الدولي والوطني الثالثة في التعامل مع مكونات التنوع البيولوجي

 واذا اقتضى األمر دون الوطني ، 

تعزیز االستعماالت الفعالة واإلنسانية لمكونات التنوع البيولوجي وتخفيض األضرار  •
 .الجانبية التي تلحق بالتنوع البيولوجي

ذین یعيشون أو یتأثرون باستعمال إن احتياجات مجتمعات السكان األصليين والمحليين ال  :12المبدأ العملي
وحفظ التنوع البيولوجي ، وآذلك إسهاماتهم في حفظ ذلك التنوع واستعماله المستدام ، 

 .ینبغي أن تنعكس في التوزیع المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال تلك الموارد 

ثيرًا ما تتحمل تكاليف إن أصحاب المصلحة المحليين، بما فيهم المجتمعات المحلية آ :االساس المنطقي 
محسوسة أو تضرب صفحًا عن منافع یدّرها االستعمال االحتمالي للتنوع البيولوجي ، في 

مثًال األخشاب ، (إن آثيرًا من الموارد ، . سبيل آفالة أو تعزیز المنافع التي یجنيها آخرون 
رة أو ألن هذه تستغل استغالًال مفرطًا ألن هناك تجاهًال للوائح الصاد) مصائد األسماك

وعندما یشرك السكان المحليين بوصفهم أصحاب المصلحة ، فإن هذه . اللوائح ال تطبق 
واألنظمة اإلداریة تعزز عند تنفيذ برامج بناء تستفيد . . االنتهاآات تتناقص بصفة عامة

منها المجتمعات المحلية ، مثل التدریب على حيازة القدرة ، وهو أمر یمكن یوفر بدائل 
 .یرادات أو یساعد تنویع القدرات اإلداریة لتلك المجتمعات لإل
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 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 

تعزیز الحوافز االقتصادیة التي ستكفل منافع إضافية ألصحاب المصلحة المحليين بما فيهم  •
مجتمعات السكان األصليين والمحليين المشرآين في إدارة أي عنصر من عناصر التنوع 

ثل فرص العمل للسكان المحليين ، والتوزیع المتساوي لإلیرادات بين السكان البيولوجي ، م
 المشارآين في اإلدارة  ؛/المحليين والمستثمرین من الخارج 

 بما فيهم مجتمعات -األخذ بسياسات ولوائح تكفل أن یحصل أصحاب المصلحة المحليون  •
رد لالستعمال المستدام ، یحصلون  الضالعون في إدارة أحد الموا-السكان األصليين والمحليين

 على حصة عادلة من أیة منافع مستمدة من ذلك االستعمال  ؛

آفالة أن تعترف السياسات واللوائح الوطنية المتعلقة باالستعمال المستدام بالقيم غير النقدیة  •
 للموارد الطبيعية وتأخذها في الحسبان ؛

للموارد البيولوجية في إطار من النظر في طرائق إلدخال االستعمال غير المراقب  •
 االستعمال المستدام القانوني ، یشمل تعزیز االستعماالت غير االستهالآية البدیلة لتلك الموارد  ؛

آفالة أن یظل مع السكان المحليين ، في الحاالت التي یشارك فيها مستثمرون من األجانب  •
 ، نصيب عادل من المنافع ؛

 في - بما فيهم مجتمعات السكان األصليين والمحليين –ن إشراك أصحاب المصلحة المحليي •
إدارة أي موارد طبيعية وإعطاء المشارآين في تلك اإلدارة تعویض عادل عن جهودهم، مع 

 مراعاة المنافع النقدیة وغير النقدیة؛

في حالة إذا اقتضت اإلدارة تخفيض مستویات الحصاد ینبغي بقدر اإلمكان مساعدة  •
لمحليين بما فيهم المجتمعات المحلية واألصلية التي تعتمد اعتمادًا مباشرًا على أصحاب المصلحة ا

 المورد المخفض ، لتمكينهم من الحصول على بدائل  ؛

ینبغي أدماج تكاليف اإلدارة وحفظ التنوع البيولوجي في صلب مجال اإلدارة ویجب أن   :13المبدأ العمل 
  / .22لناشئة عن االستعمال تنعكس تلك التكاليف في توزیع المنافع ا

وإذا لم تتم تغطية وافية لتلك . إن إدارة وحفظ الموارد الطبيعية أمر یقتضي تكاليف  :االساس المنطقي 
التكاليف سوف ینخفض مستوى اإلدارة آما قد ینخفض أیضًا مقدار الموارد الطبيعية 

ل ستذهب إلى السلطات فالبد من آفالة أن بعض المنافع الناشئة عن االستعما. وقيمتها 
المحلية القائمة بإدارة المورد الطبيعي ، في سبيل الحفاظ على اإلدارة األساسية التي تكفل 

وهذه المنافع یمكن أن تكون مباشرة ، مثل رسوم الدخول . بقاء الموارد على نحو مستدام 
إدارة المرتع التي یدفعها الزائرون ألحد المراتع الوطنية ، وهي رسوم تدفع مباشرة إلى 

وتحتفظ بها تلك اإلدارة ، وإیرادات الضرائب التي تدفع على إقتالع أشجار األخشاب ، 
وفي .التي یدفعها من یقتلعونها وتذهب ، من خالل الخزانة العامة إلى إدارة محلية للغابات 

 بعض الحاالت تدفع مباشرة إلى السلطة المتولية اإلدارة رسوم الترخيص بصيد األسماك ،
 .أو تدفع هذه الرسوم إلى الخزانة الوطنية 

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 

 ودون الوطنية صرف - حسب مقتضى الحال–آفالة إال تتضمن السياسات الوطنية وآذلك  •
 إعانات تحجب التكلفة الحقيقية لإلدارة  ؛

 وليس آفالة تحدید مستویات الحصاد وحصصه طبقًا للمعلومات الواردة من جهات الرصد •
 طبقًا لالحتياجات االقتصادیة لنظام اإلدارة  ؛

                                                 
 ) .11 ، المرفق ، القسم جيم ، الفقرة 5/7المقرر (أنظر اإلرشاد التشغيلي لتطبيق نهج األنظمة اإلیكولوجية  / 22
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توفير خطوط إرشادیة لمدیري الموارد لحساب التكلفة الحقيقية إلدارتهم في خطط أعمالهم  •
 ، والتبليغ عن تلك القيمة الحقيقية  ؛

 إنشاء آليات بدیلة أخرى الستثمار اإلیرادات الناشئة عن إدارة التنوع البيولوجي  ؛ •

افز اقتصادیة للمدیرین الذین أدخلوا فعًال التكاليف البيئية في صلب إدارتهم ، مثًال توفير حو •
إصدار الشهادات الالزمة للدخــول إلى أسواق جدیدة ، التنازل عن ضرائب أو تأجيلها بدًال من 

 في التسویق   ؛" لصق البطاقات الخضراء " االستثمار البيئي ؛ تعزیز نظام 

رامج التربية وتوعية الجمهور بشأن الحفظ  واالستعمال المستدام ینبغي تنفيذها آما ب :14المبدأ العمل 
ینبغي استحداث وسائل اتصال أشد فعالية بين أصحاب المصلحة والمدیرین وفي محيط 

 .آل من الطائفتين 
ولوجي واتصاله لكفالة جعل الناس على بينة من الترابط بين اإلجزاء المختلفة للتنوع البي :االساس المنطقي 

بحياة البشر وآثار االستعماالت ، من المستصوب توفير وسائل تكفل أن ینخرط الناس في 
ومن المهم . التربية والتعليم والوعي بالفرص والمصاعب المرتبطة باالستعمال المستدام 

 ومن. أیضًا تثقيف الناس بالعالقة بين االستعمال المستدام والهدفين اآلخرین لالتفاقية 
الطرائق الهامة لتحقيق االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي إیجاد وسائل فعالة تكفل 
االتصاالت بين جميع أصحاب المصلحة ، ومثل هذه االتصاالت سوف تسهل أیضًا 

 .بشأن المورد ) والمعلومات الجدیدة (الحصول على أفضل المعلومات 

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 

اإلدارة ، قيم االستعمال : والتعليم وأنشطة توعية الجمهور بشأن مایلي تخطيط التربية  •
 المستدام، تغير اإلنماط االستهالآية وقيم التنوع البيولوجي في حياة الناس  ؛

 آفالة أن تقوم برامج توعية الجمهور بإعالم وإرشاد صانعي القرارات أیضًا  ؛ •

 ك بتلك االتصاالت   ؛استهداف جميع مستویات سلسلة االنتاج واالستهال •

التبليغ عن الدروس المستفادة في مجال أنشطة االستعمال المستدام إلى آلية تبادل  •
 المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي ؛

 تشجيع وتسهيل توصيل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات إلى أمم أخرى ؛ •

ما یبذلونهم من أنشطة على نحو یسهل آفالة أن یقوم مستعملو الموارد بإبالغ الحكومة  •
 .االتصاالت على نطاق أوسع 

زیادة الوعي باسهام ما لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين من معارف وممارسات  •
 .وابتكارات في تحقيق االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي
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ام الستمداد منتجات وحدات ادارة التنوع البيولوجي للغابات واالستعمال المستد -9/8التوصية 
 وتقاسم المنافع

 :ان الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيا 
 في سبيل مساعدة األطراف على تنفيذ برنامج العمل - الذي طلب من األمين التنفيذي6/22 المقرر  تذآر اذ 

تقریر یعالج ادارة شؤون التنوع البيولوجي للغابات  أن یقوم بتجميع مكونات -الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات 
 واالستعمال المستدام الستمداد منتجات وخدمات وتقاسم المنافع،

 بالتقریر المتعلق بادارة شؤون التنوع البيولوجي للغابات الستعداد منتجات وخدمات لتقاسم المنافع ترحب -1
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/9/Add.1)ياجات البلدان والقنوات االعالمية، بشأن االدارة  الذي یتضمن خبرات واحت

 المستدامة لشؤون الغابات،

 بأن ینظر مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع في المعلومات الواردة في األقسام من األول الى توصي -2
لبرنامج العمل السابع في التقریر یشجع األطراف والحكومات األخرى على استعمال المعلومات المذآورة في تنفيذها 

 . بشأن االستعمال لموارد الغابات1، الهدف 4، الغایة 1الموسع المتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات تحت عنصر 
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 وضع مقترحات لتطبيق طرائق ووسائل  -9/9التوصية 
 إلزالة الحوافز الضارة أو تخفيفها

 
 

 ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
إزالة السياسات أو الممارسات التي تنشئ حوافز ضارة تؤدي الى تدهور وضياع   بالحاجة الى إذ تعترف 

التنوع البيولوجي ، أو تخفف من هذه الحوافز الضارة ، باعتبارها عنصرا جوهریا في االستراتيجيات الوطنية 
 اتجاه التدهور والضياع في التنوع البيولوجي ،  والعالمية لوقف 

بأن مشروع مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة في سبيل االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي  تنوه وإذ 
 یدعو آذلك إلى إزالة أو تخفيف السياسات والقوانين واللوائح التي تولد الحوافز الضارة ؛

علق بتطبيق الطرائق بالحاجة إلى مزید من االرشاد السياسي حول هذه القضية ، خصوصًا فيما یتوإذ تنوه  
 والوسائل الكفيلة بإزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ؛

  بأن السياسات الجدیدة ینبغي أیضًا النظر فيها بقصد تبين وتفادي الحوافز الضارة المحتملة ، وإذ تعترف 
أللفية لألنظمة واذ تعترف بأهمية العمل الذي تقوم به منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي وتقييم ا 

 االیكولوجية بخصوص الجوانب االقتصادیة للتنوع البيولوجي وتقدیر قيم التنوع البيولوجي،
 علما مع التقدیر بمقترحات تطبيق طرائق ووسائل الزالة أو تخفيف الحوافز الضارة حسبما واذ تحيط

 .صاغتها الورشة الثانية بشأن التدابير الحافزة
 : اتفاقية التنوع البيولوجي بما یلي مؤتمر األطراف في توصي  

 مقترحات لتطبيق طرائق ووسائل إلزالة أو تخفيف الحوافز الضارة 
 مقترحات تطبيق طرائق وسائل إلزالة أو تخفيف الحوافز ویعتبر آذلك، بغية تأیيدها، أن یؤید )أ( 

فيف للحوافز الضارة في مختلف القطاعات الضارة، المرفقة بالمذآرة الحالية ، إطارًا عاما لمعالجة اإلزالة أو التخ
 االقتصادیة واالنظمة اإلیكولوجية ؛

 أن االقتراحات ینبغي أدماجها في تنفيذ برامج العمل المواضيعية لالتفاقية ، وإن الخبرات یقرر )ب(
 مواصلة وضع المكتسبة في تنفيذ برامج العمل المواضيعية بشأن إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ینبغي إدماجها في

 المقترحات ،
 من األمين التنفيذي أن یقوم بنشر المقترحات على المنظمات والعمليات الدولية األخرى ذات یطلب )ج(

الصلة ، التي تعالج الحوافز الضارة ، وآذلك على االتفاقيات األخرى المتصلة بالتنوع البيولوجي ، ویدعو هذه 
 ية التنوع البيولوجي على إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ؛الكيانات إلى مزید من التعاون مع اتفاق

 المنظمات والوآاالت الدولية المختصة إلى تقدیم مساندة تقنية ومالية إلى جهود األطراف یدعو )د(
 والحكومات لتطبيق هذه المقترحات ، بقصد إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ؛

 هذه المقترحات آإرشاد لجهودها نحو تبين وإزالة أو  األطراف والحكومات على استعمالیدعو )ه( 
تخفيف السياسات أو الممارسات التي تولد حوافز ضارة ، ومد جهودها إلى مجال النظر في سياسات جدیدة بقصد تبين 

 وتفادي الحوافز الضارة المحتملة ؛
في تنفيذ مشروع األطراف والحكومات إلى استعمال تلك المقترحات آمزید من اإلرشاد یدعو  )و( 

 ، 3 و 2مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة في سبيل االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والسيما الفقرتين 
 اللتين تعالجان التدابير الحافزة ؛ 

 األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة إلى تقدیم معلومات عن إزالة أو تخفيف یدعو )ز( 
لة دراسات الحاالت وأفضل الممارسات بشأن تطبيق الطرائق والوسائل وآذلك خبرتهم في الحوافز الضارة شام

 تطبيق هذه المقترحات إلى األمين التنفيذي لتوزیعها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ؛
أن التقدم الذي أحرزه األطراف في إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ینبغي إدراجه في یقرر  )ح( 

  من االتفاقية حسبما هو مالئم؛26رها الوطنية التي تعد وفقًا للمادة تقاری
 مواصلة وضع برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة 

 األطراف والحكومات والمنظمات الدولية إلى تقدیم دراسات حاالت ، وأفضل الممارسات یدعو )ط( 
 سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ومعلومات أخرى بشأن استعمال التدابير الحافزة اإلیجابية في
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وبشأن تطبيق المنهجيات المتعلقة بتقدیر قيم التنوع البيولوجي ووظائفه، باالضافة الى األدوات األخرى لتحدید 
 األولویات في صنع القرار، إلى األمين التنفيذي ؛

آلية غرفة تبادل المعلومات وبوسائل من األمين التنفيذي إتاحة هذه المعلومات من خالل یطلب  )ي( 
 أخرى إذا آانت مناسبة ؛

من األمين التنفيذي أن یعد ، في تعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة ، تحليًال لألدوات یطلب  )ك( 
ا في الموجودة والجدیدة التي توفر حوافز إیجابية ، وتفاعلها مع تدابير السياسة األخرى وفاعليتها ، شاملة متطلباته

سبيل التطبيق النجاح ، وما یمكن وجوده من محدودیات ووجوه  قصور ، ووضع مقترحات بشأن تطبيق هذه التدابير 
الحافزة اإلیجابية وإدماجها في السياسات والبرامج واالستراتيجيات ذات الصلة ، في سبيل أن تنظـر فيها الهيئة 

 ي اجتماع یسبق االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ؛الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ف
من األمين التنفيذي أن یستكشف ، في تعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة ، ما یوجد من تطلب  )ل( 

منهجيات لتقييم التنوع البيولوجي وموارد التنوع البيولوجي ووظائفه، باالضافة الى األدوات األخرى لتحدید 
 القرار، بإعداد تجميع لما یوجد من أدوات التقييم القائمة حاليًا ، شاملة منهجيات غير منهجيات األولویات في صنع

السوق ، التي تشمل نظرة عامة إلى المناقشة بشأن الوضع القائم من الناحية المنهجية ، إذا آان ذلك مناسبًا ، وآذلك 
زمة في مجال الكفاءة والقدرة ، وإعداد مقترحات لتطبيق تشمل تقييمًا إلمكانية تطبيقها من حيث الشروط المسبقة الال

ویجب أن تشمل هذه المقترحات تحدید الخيارات لتعزیز الشراآات التعاونية الدولية لتقدیر قيم التنوع . هذه األدوات 
 . البيولوجي، ال سيما من أجل تحسين وتطویر أدوات التقييم 
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 المرفق
 الة أو تخفيف الحوافز الضارة مقترحات لتطبيق طرائق ووسائل إلز

 اعتبارات عامة  -ألف
تراتيجيات      "السياسة  " للغرض الذي تنشده هذه الخطوط اإلرشادیة البيانية ، إن لفظ            -1  یشير إلى نظام من االس

ة  والخطط والبرامج التي تبين أمورًا منها األهداف التشغيلية وما یتصل بها من مجموعة من األدوات القانونية واإلد       اری
ة               /و ولفظ  . أو االقتصادیة التي تنفذها الحكومات الوطنية ودون الوطنية والمحلية ، لبلوغ مجموعة من األهداف الكامن
انون العرفي                      " ممارسة" ى أساس الق وم عل یشير إلى أي نشاط تقوم به األفراد والجماعات والشرآات والمنظمات ، یق

  .والمعایير االجتماعية أو التقاليد الثقافية
ر مباشرة ،      إن الحافز الضار   -2  ینجم عن السياسات أو الممارسات التي تشجع ، أما بصفة مباشرة أو بصفة غي

وجي                وع البيول دهور التن ى ت ؤدي إل ذي ی ا              . استعمال الموارد ال ذه السياسات أو الممارسات أو تخفيف آثاره ة ه وإزال
 .مستدام للتنوع البيولوجي الضارة هو إذن عنصر هام في تعزیز الحفظ واالستعمال ال

ى                  -3 ا الضارة عل هناك ثالثة مراحل مقترحة في عملية إزالة تلك السياسات أو الممارسات أو في تخفيف آثاره
 : التنوع البيولوجي ، وینبغي تنفيذها آلها بمشارآة أصحاب المصلحة 

 تبين السياسات أو الممارسات التي تولد حوافز ضارة ، ووقعها ؛ )أ( 
 تصميم وتنفيذ االصالحات المناسبة ؛ )ب( 
 رصد وتطبيق وتقييم هذه االصالحات ؛ )ج( 

ة        -4 ائل إلزال ق والوس ق الطرائ ي تطبي ثالث ف ل ال ك المراح ق بتل ًا یتعل ادًا بياني مل إرش ة تش ام التالي إن األقس
 .السياسات أو الممارسات التي تولد حوافز ضارة 

 ي تولد حوافز ضارة تبين السياسات أو الممارسات الت -باء
 مبادئ تبين السياسات والممارسات التي تولد حوافز ضارة  -1

ليس آل تدبير سياسي وبصفة خاصة ليس آل تدبير حافز یؤدي إلى آثار             .استعراض السياسات والممارسات     -5
السياسات والممارسات  ولذا من الجوهري القيام بدراسة آاملة وباستعراض انتقادي وبتقييم          . ضارة بالتنوع البيولوجي    

ا ،             ا وآفاءته التي یمكن أن تسهم في ضياع التنوع البيولوجي ، شاملة تقييم وقعها على التنوع البيولوجي وآذلك فعاليته
اس           ذا االنتك ن ه ؤولة ع ون مس ا ، تك ددة وتفاعله ات مح ات أو ممارس ة سياس امل ألی ليم والش ين الس ة . للتب وأنظم

اد  ة إلرش يلة هام ذه المؤشرات وس ل ه ة التحلي ة . عملي د من تنمي ى مزی ات عل وینبغي أن تعكف األطراف والحكوم
 .وتطویر هذه األنظمة 

ًا أن   . التفاعل بين السياسات والممارسات ومع أسباب جذریة أخرى   -6 ینبغي أن تأخذ الدراسة في الحسبان تمام
ة    ضياع التنوع البيولوجي یمكن أن تسببه تفاعالت معقدة بين عدة عوامل           افزة       .  جذری دابير الح ين الت ذلك إن تب ًا ل وتبع

ى                      ًا عل ادًا جوهری داها اعتم د م د یعتم ا یكون صعبًا ، وق رًا م الناشئة عن سياسات محددة وممارسات محددة أمر آثي
ة واقتصادیة                     ة اجتماعي ة  . تصميم السياسات األخرى وعلى درجة تنفيذها وتطبيقها ، وعلى أسباب أخرى جذری وإزال

وجي ، إذا                           أو تخف  وع البيول ة لوقف ضياع التن د ال تكون آافي يف هذه السياسات والممارسات ، وإن تكن أمر الزمًا ، ق
ر ومستوى                 ظلت بدون تغير السياسات واألسباب االجتماعية االقتصادیة الرئيسية األخرى على مستوى االقتصاد الكبي

 .القطاعات 
ع       ینبغي إیالء عنا  . تبين الممارسات الضارة     -7 د جعل الممارسات مسؤولة عن أي وق یة تحليلية خاصة إذا إری

وجي         وع البيول ى التن ة أو            . ضار عل د الثقافي ا ذات جذور منغرسة في التقالي ا ألنه ك الممارسات یصعب تغييره إن تل
ان  وباإلضافة إلى ذلك فإن الحوافز الضارة یم      . القانون العرفي ، اللذین قد یكون لهما قيمة اجتماعية خاصة            كن في أحي

وینبغي أن یحدد التحليل إذا ما آان . آثيرة تفسيرها باستجابة منطقية اقتصادیة للسياسات سيئة التواؤم للظروف الماثلة         
تشجيع التواؤم الثقافي مالئمًا أو إذا ما آان تصحيح السياسات أو توليفة من آليهما ، توفر فرصًا أفضل في سبيل تدخل            

 .فعال من جانب السياسة 
ط في ظروف           . مدى الحوافز الضارة    -8 في بعض الحاالت ، قد تولد السياسات والممارسات حوافز ضارة فق

وجي في ظروف                   وع  البيول ة للتن ل مالئم دة ب دى محای محلية معينة ، وظروف اجتماعية اقتصادیة معينة ، بينما قد تتب
 تبين المدى    –دید الكمية إذا آان ذلك ممكنًا ومناسبًا         وإلى تح  –ولذا ینبغي أن تسعى الدراسة إلى تبين        . وشروط أخرى   

ة                            ة هام ذه المعلوم وجي إذ أن ه وع البيول ى التن أثيرًا ضارًا عل والسعة اللذین تؤثر فيهما هذه السياسات والممارسات ت
 .لتحدید األولویات والختيار االستجابة السياسية المالئمة 

داف   -9 ية واأله داف السياس ين األه ز ب غيلية واألدوات التميي ل    .  التش ر قاب لكًا غي د مس ي تول ات الت إن السياس
انبي     . لالستدامة آثيرًا ما تكون مصممة إلدراك أهداف مشروعة          أثير ج أتي آت ا ی أن تناقص التنوع البيولوجي آثيرًا م
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ك السياسات        ليمة                   . غير متوقع لتل ة وس ات ألغراض طيب ا صرفت اإلعان رًا م ر أن    . وبصفة خاصة آثي األهداف  غي
وباإلضافة . التشغيلية للسياسة واألدوات التي تستعمل إلدراج هذه األهداف ليست دائمة مناسبة للوفاء باألهداف المعلنة              

ين سياسة    . إلى ذلك فإن أهداف السياسة ، إذا آانت من الناحية المبدئية طيبة وسليمة ، قد ال تظل صالحة            تم تب وعندما ی
ة واألهداف         محددة في توليد الحوافز الضا     ين األهداف الكامن ز ب ي ینبغي إذن أن یمي رة ، فإن المزید من العمل التحليل

 .التشغيلية واألدوات المحددة التي تستعملها السياسة في سبيل تبين نقطة الدخول المالئمة إلى تصحيح تلك السياسة 
ا   -10 افع المتصلة بالموضوع وتوزیعهم اليف والمن ع التك ين جمي ين .تب افع المتصلة إن تب اليف والمن ع التك جمي

ا ، داخل              ذلك توزیعهم د حوافز ضارة ، وآ ي تول بالموضوع الناشئة عن إزالة أو تخفيف السياسات أو الممارسات الت
تنير في السياسة            ار مس ام باختي يم    . مجتمع من المجتمعات واقتصاد من االقتصادات ، أمر جوهري للقي إن التقي ذا ف ول

يس   مل ل ي أن یش ة     ینبغ ر الملموس افع غي اليف والمن ًا التك مل أیض ل یش رة ب ة المباش افع الملموس اليف والمن ط التك فق
يم                   . للمجتمع آكل    د تقي ك عن ى ذل ًا وباإلضافة إل ك ممكن ان ذل ه إن آ يم المناسبة ینبغي النظر في واستعمال أدوات التقي

ة    ار عناصر التكلف ي االعتب ذ ف ي أن تؤخ ات ، ینبغ ف السياس دارة تخفي ة ج اليف الرصد  : اآلتي ال ، تك اليف االمتث تك
 .والتطبيق ، التكاليف اإلداریة ، تكاليف تغير اإلدارة 

ل إصالح السياسة    -11 ي تعرق ق الت ين العوائ ة لتصميم   . تب ا جوهری ة أیضًا ، إذا أنه ين العناصر التالي ینبغي تب
 : االستجابات القابلة للتنفيذ في المجال السياسي 

ق  )أ(  ل  العوائ وافز ضارة ، مث د ح ي تول ة السياسات والممارسات الت ذات الصلة بالموضوع ، إلزال
 قضایا التوزیع ، وحقوق الملكية ، والمصالح المتقوقعة ، والتقاليد الثقافية ، واالعتبارات الدولية ؛

ل  العوائق ذات الصلة بالموضوع التي تعرقل تنفيذ السياسات التي تخفف تلك الحوافز الضار          )ب(  ة ، مث
 .أو القدرة المؤسسية /اإللتزامات الدولية ونقص األموال أو نقص القدرة اإلداریة و

تدامة                   . تقييم السياسات على فترات منتظمة       -12 ا أمر یسهم في اس اءة السياسة وفاعليته يم آف ى تقي ار إل إن االفتق
ا یمكن أن ی                   ق م ى تحقي دافًا سياسية مشروعة          السياسات التي تنشئ الحوافز الضارة وال تساعد عل إن . كون الزال أه

دة أسباب                       تقييم السياسة الكمية على فترات منتظمة ، التي تشمل الوقع على التنوع البيولوجي ، هو أمر مرغوب فيه لع
لين       :  لحة المتص ين أصحاب المص ى تب اعد عل وابًا ویس د استص ي األش ار االصالح السياس ایير ألختي وفر مع و ی فه

ة والحوافز الضارة ،             ) ئزین وخاسرین   من فا (بالموضوع   ر الفاعل ر الحوافز غي ، وینشئ مساندة سياسية وبدیهية لتغي
ة الحوافز الضارة               ة إزال ى تكلف رات      . ویعطي بيانًا بشأن بدائل السياسة ویعطي داللة عل ى فت يم الكمي عل وإنشاء التقي

ئة  وافز ضارة ناش يم أي ح ية ولتقي ة األدوات السياس ة لفعالي اد   منتظم ن إیج ن م أنه أن یمك ن ش ك األدوات ، م ن تل  ع
ایير   اون في        ) . win-win policy(اصالحات لسياسة ناجحة بكل المع ة أن تتع وب بشدة من المنظمات الدولي ومطل

 . هذا الجهد 
ة       . وضع ترتيب األولویات   -13 د لالصالحات الالحق ات إذا إری ینبغي للتحليل أن یمكن من وضع ترتيب لألولوی
زیل أو تخفف الحوافز الضارة ، أي ینبغي أن تمكن من بيان ما هي االصالحات التي ینبغي تنفيذها أوًال ، وما هي أن ت 

ة            ة الحق ة     . االصالحات التي ینبغي األخذ بها في مرحل ذه العملي ات         –وه ة ترتيب األولوی  ینبغي أن تكون      – أي عملي
دهور    قائمة على أساس مجموعة من المعایير ، تشمل قابلية           ة ومدى ت االصالح السياسي للتنفيذ وسهولة تنفيذه ، وأهمي
 . التنوع البيولوجي ، والشواغل االجتماعية االقتصادیة 

 الطرائق والوسائل لتبين السياسات والممارسات التي تولد الحوافز الضارة  -2
تعمالها إذا     ) SEA(اتيجي  إن عناصر من إجراءات التقييم البيئي االستر       .التقييم البيئي االستراتيجي     -14 یمكن اس

ي تحدد الحوافز الضارة          إن الخطوط      . آان األمر مناسبًا آوسيلة لتبين السياسات والممارسات الت ذا الصدد ، ف وفي ه
ریع و    ي تش وجي ف التنوع البيول لة ب ایا المتص اج القض ادیة إلدم ي   /اإلرش يم البيئ ي والتقي ع البيئ يم الوق ات تقي أو عملي

ـي  رر (االستراتيج ق 6/17المق ار  )  ، المرف ي االعتب ذ ف ن أن تؤخ راءات . یمك تعمل أج ا تس ًا SEAوبينم  أساس
ين الحوافز                              المقترحةللسياسات   ى تب ذي یرمى إل ة تصميم وإجراء البحث ال ى طریق دًا إل ادًا مفي وفر أیضًا إرش  فهي ت

ن السياس        ئة ع تدام ، الناش تعماله المس وجي واس وع البيول ظ التن ارة  بحف ودةات الض رز    . الموج ة تب فة خاص وبص
 :الخطوات التالية باعتبارها وسائل ممكنة لتقييم السياسات والممارسات فيما یتعلق الحوافز الضارة المحتملة 

ق          )أ(  ا یتعل ة فيم إجراء فرز لتحدید ما هي السياسات أو الممارسات التي تقتضي دراسة آاملة أو جزئي
 ؛بما قد ینجم عنها من حوافز ضارة 

وجي           )ب(  وع البيول ى التن ع المحتمل عل ه      –قياس المدى لتبين ما هو الوق ًا التصدي ل ذي یكون مطلوب ال
 واستمداد شروط التكليف الذي یصدر بإجراء الدراسة الفعلية ؛

أ عن               )ج(  ي تنش تدام الت الدراسة الفعلية لتبين الحوافز الضارة بحفظ التنوع البيولوجي واالستعمال المس
  والممارسات ، مع مراعاة الوقع الذي ینشأ عن التفاعل بين مختلف السياسات والممارسات ؛السياسات
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 تبين ما هي األفعال الممكنة إلزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ؛  )د( 
 تبين ما یمكن أن یوجد من عقبات تعرقل االصالح ؛ )ه( 
 والتقييم لتنفيذ تلك السياسات االصالحية ،       متابعة لتصميم وتنفيذ سياسات االصالح ، القيام بالرصد        )و( 

 . لكفالة تبين النتائج التي لم تكن متوقعة وتبين فشل تدابير التخفيف ، ومعالجتها في الوقت المناسب 
لحة   -15 حاب المص راك أص ات أو       .إش ين السياس ي تب ام ف ر ه و عنص لحة ه حاب المص ع أص راك جمي إن إش

والمنافع المباشرة للسياسات آثيرًا ما تذهب إلى للفاعلين ذو التنظيم الحسن في            . الممارسات التي تسبب حوافز ضارة      
وجي ،                    وع البيول اقص التن ة بسبب تن المجتمع ، بينما تكاليف تلك السياسات ، مثًال ضياع خدمات األنشطة اإلیكولوجي

وهذه المجموعات قد تستطيع     . ها  هي تكاليف یتحملها الجمهور الواسع أو تتحملها مجموعات مبهمة الحدود أو ال قوة ل             
ولذا ینبغي  . مع ذلك إرسال معلومات هامة إضافية واإلشارة إلى ما قد یوجد من وجوه القصور في نتائج عملية التقييم               

ًا                            ذه الملعب أفقي ى یكون سطح ه أن یكفل ، عن طریق آليات مناسبة تمهد أرض الملعب لجميع أصحاب المصلحة حت
ا            مستویًا ، بحيث یمكن      ة آله امًال في العملي وازن ألصحاب      . إشراك جميع المجموعات ، إشراآًا آ ل مت ق تمثي إن تحقي

ا من وجوه                                     د یوجد فيه ا ق ة وم افع السياسات الفردی ليم وشامل لمن ين س ام بت المصلحة في التشاور أمر یسهم في القي
 . قصور 

وع              إن الحوافز الضارة آثيرًا ما یكون من الصعب إشتك           . الشفافية   -16 ى التن ع السلبي عل افها،  بسبب أن الوق ش
د                        ى أهداف أخرى ، وألن الحوافز الضارة ق البيولوجي یكون في المعتاد منتجًا جانبيًا غير مباشر للسياسات الرامية إل

ات      ات أو الممارس ف السياس ين مختل دة ب ابكات معق اعالت وتش ن تف ئة ع ون ناش ات  . تك يم السياس ة تقي ة عملي وآفال
ع أصحاب المصلحة المتصلين بالموضوع                      والممارسا ة أن یكون جمي ت بطریقة شفافة أمر من شأنه أن یسهم في آفال

 . وهذا شرط مسبق هام في سبيل إشراك أصحاب المصلحة إشراآًا فعال . على بينة آاملة بالعملية ونتائجها 
 آثيرًا ما یكون االفتقار إلى القدرة المؤسسية  في البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي ،        . بناء القدرة  -17

د                     ي تول واإلداریة على تصميم وإجراء دراسات تقييم مناسبة ، عائقًا جسيمًا یحول دون تبين السياسات والممارسات الت
اب             . حوافز ضارة    ة ذات الصلة ، هو إذن مطلب س ة والدولي ة واإلقليمي انده المنظمات الوطني ق وبناء القدرة ، الذي تس

اء      . هام لكي تزال بنجاح أو تخفف السياسات والممارسات التي تولد الحوافز الضارة            الزم لبن ل ال ة التموی وینبغي آفال
 .القدرة 

 تصميم وتنفيذ االصالحات المناسبة  -جيم
 خطوط إرشادیة الختيار االصالحات -1

ة  -18 ة الممكن وات السياس الخطوات السي   . الخط ة ب ة بياني ي قائم ا یل ات   فيم ين السياس د تب ة بع ة الممكن اس
والممارسات المحددة التي تولد حوافز ضارة للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة أنه في بعض          
ة بسياسات أخرى                               أن االصالحات المتعلق ذآير ب ًا ، مع الت ذلها في آن مع ى ب الحاالت تحتاج آثير من هذه األنشطة إل

ة أو                    متصلة باالقتصاد    ة الناشئة عن إزال افع الكامل ق المن الكبير واالقتصادي القطاعي ، آثيرًا ما قد تكون الزمة لتحقي
 :تخفيف اآلثار الضارة  ووقف ضياع التنوع البيولوجي 

 إزالة السياسة أو الممارسة ؛ )أ( 
ها ، ولكن دون و                   )ب(  ا بسياسة أخرى تحقق األهداف نفس ع ضار أو   إزالة السياسة واالستعاضة عنه ق

 ؛) استعمال أدوات جدیدة(بوقع ضار أقل، على التنوع البيولوجي 
ع اإلیجابي         )ج(  في الحاالت التي یكون فيها لسياسة ما أو ممارسة ما وقع سلبي شامل ولكن بعض الوق

 ، إزالة تلك السياسة أو الممارسة وإدخال سياسة إضافة تسعى إلى صون الوقع اإلیجابي ؛
 ياسة أو الممارسة مشفوعة بتدابير للتغلب على العوائق التي تعرقل إصالح السياسة ؛إزالة الس )د( 
د   )ه(  وجي للسياسات أو الممارسات ، وق وع البيول ى التن ع الضار عل ن الوق إدخال سياسات تخفف م

 .تشمل تلك السياسات الجدیدة سياسات تعالج العوائق المطلوب إزالتها 
ة فيه      -19 ين السياسات أو            إن الفقرات التالي د تب ار الخطوات السياسية بع م اختي ي تحك ة بالشروط الت ة بياني ا قائم

وافز ضارة   د ح ي تول ات الت اليف و . الممارس ى التك ير بعض الشروط إل افع /وتش م أن یالحظ أن . أو المن ن المه وم
المحسوسة بل أن یقوم أیضًا على   الخيار السياسي یجب أن یكون قائمًا على أساس ليس فقط التكاليف والمنافع المباشرة              

ى   . تقييم التكاليف والمنافع غير المحسوسة ، شاملة مثًال المنافع الناشئة عن خدمات األنظمة اإلیكولوجية                وباإلضافة إل
اليف        ق، والتك د والتطبي اليف الرص ال ، وتك اليف االمتث ل تك ات مث ًا مكون ي أن یتضمن أیض يم ینبغ إن التقي ك ، ف ذل

والحصول على أآبر قدر من المنافع االجتماعية الصافية ، مع   . اليف تغير اإلدارة ، إذا آان األمر مناسبًا    اإلداریة وتك 
 .مراعاة األهداف واآلثار التوزیعية على الصعيدین الوطني والعالمي ، هو المعيار الختيار السياسات االصالحية 
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دما         إن إزالة ا  . إزالة السياسات التي تولد حوافز ضارة        -20 ا عن لسياسات التي تولد حوافز ضارة یمكن النظر فيه
 :تتوفر الشروط التالية 

ائدة             )أ(  د س م تع د أدخلت في ظروف ل ذلك   . قد یظهر التحليل أن سياسة تولد حوافز ضارة ق ونتيجة ل
ا            . فإن أهداف هذه السياسة قد ال تعود صالحة          اني قطاعه ي یع ة      فمثًال ، إن هدف توفير سند للشرآات الت رة أزم  من فت

 . اقتصادیة لن یكون صالحًا بعد إعادة االنتعاش أو بعد إعادة هيكلة هذا القطاع بنجاح 
وقد یدل التحليل مع ذلك على أن حوافز    . في حاالت أخرى قد یكون هدف السياسة ال یزال صالحًا            )ب( 

ذا الهدف ، أي في ظل أي هدف تشغي              وغ ه د في ظل أي سياسة لبل ار من أدوات  ضارة سوف تتول لي وأي أداة تخت
راء   . السياسات  ن ج ع م ى المجتم ة عل ة الواقع ة إذا آانت التكلف ة السياس ي إزال ذه الحاالت ، ینبغي النظر ف ي ه وفف

ذه السياسة                     ة ه التخفيف الفعال للسياسات تكون تكاليف أعلى من المنفعة المجتمعية الصافية التي سوف تضيع عند إزال
 . 

ل                  .سات الضارة   إزالة الممار  -21 ا أظهر تحلي ا آلم إن إزالة الممارسات التي تولد حوافز ضارة  ینبغي النظر فيه
م لسياسات     ًال الهدف المالئ ذه الممارسات هي فع ك الممارسات مع السياسات الرسمية أن ه ة لتفاعل تل یجرى بعنای

ا بسبب آونه                 . االصالح   ة أو في      إن هذه الممارسات یكون من الصعب ومن المكلف إزالته د ثقافي ا منغرسة في تقالي
ة أو         . قانون عرفي    وینبغي النظر في إزالتها إذا آانت تكلفة تطبيق تواؤم ثقافي یتم مثًال من خالل برامج مالئمة للتوعي

ي             . للتربية ، أقل من تكلفة سياسات التخفيف الفعالة          ذآر من أن الحوافز الضارة ، الت د من الت ك الب ى ذل وباإلضافة إل
ر                    یبد ة االقتصادیة لسياسات غي ة من الناحي و أن سببها هو ممارسات محددة ، آثيرًا ما یمكن تفسيرها بإستجابة منطقي

 . ففي هذه الحاالت آثيرًا ما یوفر إصالح تلك السياسات فرصًا أفضل لتدخل سياسي فعال . متوائمة تواؤمًا طيبًا 
ظل الهدف الكامن وراء السياسة صالحًا ومشروعًا ، ویمكن        في آثير من األحيان ، ی     . استعمال أدوات جدیدة     -22

أن تخّفض تخفيضًا محسوسًا الحوافز الضارة الناشئة عن السياسة ، أو یمكن تفادیها إذا أمكن استعمال أهداف تشغيلية                   
ع ضار   ففي مثل هذه الحاالت ، ینبغي النظر في إزالة هذه السياسة واالستعاضة عنها بسياسة ذات . وأدوات أخرى     وق

ا یتصل                   . أقل أو ليس لها وقع ضار على اإلطالق          ذ األهداف التشغيلية وم ين وتنفي وینبغي أن یعتنى بصفة خاصة بتب
 .بها من أدوات تولد وقعًا أقل ضررًا أو ال تولد أي وقع ضار على اإلطالق على التنوع البيولوجي 

د السياسات والممارسات            ف.إزالة وأدخال سياسات تبقي على أیة أي وضع إیجابي           -23 د تول ي بعض الحاالت ، ق
ة                ة وظروف اجتماعي ة معين وجي تحت                 –حوافز ضارة في شروط محلي وع البيول ة للتن د تكون مالئم ل ق  اقتصادیة ب

ان    . شروط وظروف أخرى     وفي هذه الحاالت ینبغي استمرار اتجاه النية نحو إزالة هذه السياسات والممارسات ، إذا آ
ك یمكن إدخال سياسات          .  الواقع على التنوع البيولوجي أثرًا یغلب عليه الطابع السلبي           األثر الشامل  ى ذل وباإلضافة إل

 .ذات أهداف طيبة للحفاظ على الوقع اإلیجابي 
ویمكن  . إن العوائق المحسوسة قد تعرقل أحيانًا إزالة السياسات والممارسات            . إزالة العوائق والتغلب عليها      -24

ي               إدخال سياسا  اليف التخفيف الفعل ل من تك ذا اإلدخال أق اليف ه ك العوائق ، إذا آانت تك ى تل . ت إضافية للتغلب عل
 : واختيار السياسة المناسبة سيكون مرتهنًا بوضوح بالعقبة التي یتم تبينها 

ع    )أ(  ة       . شواغل التوزی ة السياسات أو الممارسات عواقب توزیعي د یكون إلزال ي بعض الحاالت ق ف
ًا خاصًا                     . ضارة ر اهتمام نهج    . ووقع اإلصالحات على األمن الغذائي وعلى الفقر ینبغي أن یكون شاغًال یثي واألخذ ب

ة           . یسير خطوة بخطوة  نحو االصالحات هو أمر یمكن النظر فيه             ة ذات أهداف طيب ویمكن أیضًا تنفيذ سياسات إیرادی
 ، للتعویض عن تلك اآلثار الضارة ؛

بعض                       . ونية  القضایا القان  )ب(  ي ل ة الت وق الملكي ى حق ة السياسات عل د تطغي إزال في بعض الحاالت ق
 . وقد یقتضي األمر التعویض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك . أصحاب المصلحة 

ة  )ج(  ة   . المصالح المتقوقع راد ، نتيج ات أو األف بعض المجموع ارة ب تلحق خس االت س م الح ي معظ ف
ذه اإلصالح                 . ات  إلزالة السياسات أو الممارس    ل ه راد مث ك المجموعات أو األف تقاوم تل د یقتضي األمر      . وعندئذ س فق

ة                رامج توعي دابير ب تدابير سياسية أضافية للتغلب على مقاومة تلك المجموعات واألطراف ، ویمكن أن تتضمن تلك الت
بالوقع الضار للسياسات والممارسات ،    وبرامج تربية وآذلك برامج لزیادة الشفافية أمام الجمهور الواسع ، فيما یتعلق   

وال ینبغي النظر في سياسات     . مما یحول عبء االثبات إلى عاتق تلك المجموعات التي تعارض اإلصالح السياسي                
 تعویضية لمثل أصحاب المصلحة هؤالء إال آملجأ أخير ؛

دان ذات االقتصاد االن         . االفتقار إلى القدرة     )د(  ة والبل ار           في البلدان النامي ا یكون االفتق رًا م الي ، آثي تق
درة       . إلى القدرة المؤسسية واإلداریة عائقًا هامًا یعرقل إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة              اء الق وسوف یقتضي األمر ببن

 في هذه الحاالت ؛
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د حوافز ضارة أمر صعب بصفة خاصة إذا آانت          .التقاليد الثقافية   )ه(  ي تول  إن إزالة الممارسات الت
د منغر ادات والتقالي ة والع دات الثقافي ي المعتق ًا ف ًا عميق ائل . سة إنغراس ة وس ة والتربي رامج التوعي ون ب ویمكن أن تك

 مالئمة للتغلب على هذه العوائق ؛
د حوافز ضارة            . التنافسية الدولية    )و(  ي تول ة من جانب         –إن إزالة السياسات الت ذه اإلزال  إذا جرت ه

ة      . تمثل في فقدان الصناعات الداخلية لقدرتها التنافسية     قد تستحدث مخاطرة ت    –واحد   ك المخاطر تصبح أشد أهمي وتل
د            . في عالم معولم تزایدت فيه التجارة الدولية وتدفقات رأس المال            ة ، ق وعندما تكون البراهين على هذه الحاالت دامغ

 . من یقتضي األمر إیجاد تعاون دولي إلزالة هذه السياسات على نحو منسق ومتزا
وافز الضارة  )ز(  ة الح ة إلزال افع العالمي ة . المن ئة عن إزال افع الناش ون المن ر من الحاالت تك ي آثي ف

ا                        ة ، بينم ة عالمي افع ذات طبيع وجي هي من السياسات التي تولد حوافز ضارة للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيول
وطني            ى المستوى ال داد                   . تقع تكاليف إزالة هذه السياسات عل ًا یشمل إمت ًا دولي ذه الحاالت یقتضي األمر تعاون ي ه فف

اليف                                د یوجد من تك ا ق ة م ة ، لتغطي ة العالمي ل مرفق البيئ الي مث ة للتعویض الم ات دولي ذلها آلي رقعة األنشطة التي تب
 .وطنية إضافية لتوليد منافع عالمية 

اليف ،      إذا لم تكـن إزالة السياسات أو الممارسا   . تخفيف الوقع    -25 رط التك ذا األمر مف ان ه ت أمرًا ممكنًا أو إذا آ
ًا           ى نحو أشد    . فإن تخفيف آثارها الضارة على التنوع البيولوجي ، من خالل وسائل مالئمة ، قد یكون أمرًا مطلوب وعل

 :تحدیدًا ، إن إدخال هذه السياسات التخفيفية ینبغي النظر فيه إذا آان األمر ینطوي على ما یلي 
 شاملة المنافع الضائعة ، –ذا آانت تكلفة إزالة السياسات والممارسات الواقعة على عاتق المجتمع           إ )أ( 

 ستكون أعلى من تكلفة سياسات التخفيف الفعلية ؛
إذا آانت التكلفة الواقعة على عاتق المجتمع من جراء االستعاضة عن السياسة القائمة بسياسة تخدم               )ب( 

ة    نفس الهدف بينما تولد وقع     ًا أقل ضررًا أو ال تولد وقعًا ضارًا ، ستكون تكلفة أعلى من تكلفة السياسات التخفيفية الفعال
 ؛

ة السياسات              )ج(  ل إزال ى عوائق تعرق إذا آانت التكلفة الواقعة على عاتق المجتمع من جراء التغلب عل
 .والممارسات ، هي تكلفة اعلى من تكلفة السياسات التخفيفية الفعالة 

 طرائق والوسائل إلزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ال -2
 أدوات هامة لإلزالة والتخفيف  )أ(

يلة      إن الخطوط اإلرشادیة التي   . الخطوط اإلرشادیة الوطنية     -26 تأخذ بها السلطات الوطنية المختصة ستكون وس
ال         اد  . هامة غير مباشرة إلزالة أو تخفيف الحوافز الضارة  بشكل فع ى نحو طيب      والخطوط اإلرش وائم عل ي ت یة الت

ذلك تساعد                     ين ، وآ ة التب ي هي عملي ة الت ة الوطني اد العملي ة وإرش االحتياجات والظروف الوطنية قد تساعد على هيكل
وافز ضارة   د ح ي تول ة أو تخفيف السياسات والممارسات الت ى إزال ة . عل ادیة متاح ك الخطوط اإلرش ت تل وإذا جعل

 . مة على الطریق یمكن أن یعتمد عليها الجمهور لقياس فاعلية عملية االصالحللجمهور ، قد تكون بمثابة عال
ا  .إشراك أصحاب المصلحة  -27 ا تعالجه رًا م وافز ضارة  آثي د ح ي تول ة السياسات أو الممارسات الت إن إزال

ه    وحتى عندما ال یكون ا    . مجموعات أو أفراد ذوو نفوذ ، یستفيدون من تلك السياسات أو الممارسات              لهدف المعترف ب
وذ            ألحدى السياسات أن تساند تلك المجموعات أو األطراف ، فإن إزالة هذه السياسة یمكن أن یكون مخاطرة بسبب نف

اقص                       . هؤالء   ة بسبب تن ة اإلیكولوجي ثًال ضياع خدمات األنظم ك السياسات ، م اليف تل إن تك ذلك ف وفي جهة مقابلة ل
ع أو ال حول                  التنوع البيولوجي ، هي تكاليف یتحمله      بهم أو متمي ا الجمهور الواسع أو تتحملها مجموعات ذات وجود م

د أرض الملعب                         . لها   ات مناسبة تمه ذ ، من خالل آلي ة التصميم والتنفي وتمكين وإشراك هذه المجموعات خالل مرحل
 . لجميع أصحاب المصلحة ، هو إذن وسيلة هامة أخرى لكفالة تنفيذ استجابات سياسية مناسبة 

ة   -28 ة والتربي رامج التوعي ي       . ب انون العرف ي الق ة ف ارة منغرس وافز الض د الح ي تول ات الت ون الممارس إن آ
اول                     والمعایير االجتماعية أو التقاليد الثقافية أمر یعني أنه توجد عقبات هائلة تعرقل إزالتها ، وهي عقبات تتجاوز المتن

ر            ولذا  . المباشر لراسمي السياسة على الصعيد الرسمي        فإن نهج التوعية والتربية الذي هو نهج أقرب إلى األسلوب غي
ك الممارسات  ة تل بيل إزال ي س ذلك ، ف ًا ل ة خاصة تبع ون ذا أهمي د یك ة . المباشر ، ق ة والتربي رامج التوعي ر أن ب غي

اجح للسياسات تخفيف ، للتغلب               ة الناجحة لسياسات أو اإلدخال الن ة   ستكون أیضًا عنصرًا هامًا في اإلزال ى مقاوم  عل
 . مجموعات ذات سلطان ، تعارض تلك اإلزالة 

فافية  -29 ق   . الش ا یتعل يم ، أي فيم ة التقي ة لدراس ائج النهائي يطة والنت ائج الوس ق بالنت ا یتعل فافية فيم اد الش إن إیج
في توضيح   باألهداف والتكاليف وما یمكن أن ینجم من وقع سلبي عن السياسات والممارسات ، أمر من شأنه أن یسهم              

ر المسؤولة                     . الخيارات واألولویات الضمنية ، وسوف یكشف النقاب للجمهور الواسع عن السياسات والممارسات غي
ك القضایا             وعي بتل ع مستوى ال اجح لرف امج ن ك أن    . ولذا فإن الشفافية ستكون عنصرًا هامًا في برن ى ذل يترتب عل وس
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اليف السياسية للس      ر المسؤولة وسوف تستحدث جوائز سياسية لمن یتخذون          الشفافية سيزید أیضا من التك ياسات غي
 . الخطوات السليمة 

في البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي ، آثيرًا ما یكون االفتقار إلى القدرة المؤسسية        . بناء القدرة    -30
ا ب               د الحوافز الضارة            واإلداریة عقبة جسيمة تعرقل إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ، وبينم ي تول عض السياسات الت

درة                       د یقتضي ق یمكن من ناحية المبدأ إزالتها بسهولة ، فإن إزالة الممارسات أو التنفيذ الناجح لسياسات التخفيف أمر ق
ة ،               . آبيرة من مؤسسية وإداریة      ة ودولي ة وإقليمي انده المنظمات ذات الصلة ، من وطني ذي تس درة ال اء الق إن بن ولذا ف

ظ             مط ارة للحف وافز ض د ح ي تول ات الت ات أو الممارس ف السياس ة أو تخفي ي إزال اح ف ي النج ي ف بق أساس ب مس ل
 . وینبغي آفالة التمویل في سبيل بناء القدرة . واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

ين     إن التعاون الدولي هو عنصر هام جدًا في إزالة أو تخفيف الحوافز       . التعاون الدولي    -31 ا هو مب الضارة ، آم
 .أعاله ) ز(و ) و (24في الفقرة 

 طرائق ووسائل اإلزالة  )ب(
دة ، أي       . استعمال أدوات جدیدة     -32 في حالة وجود أهداف سياسية مشروعة وصالحة ، إن استعمال أدوات جدی

ع الضار            ل من الوق در أق درك الهدف نفسه بق ع ،    تطبيق أهداف تشغيلية وما یتصل بها من أدوات ت ذا الوق دون ه أو ب
تعمال   ظ واالس وافز ضارة للحف د ح ي تول ة السياسات الت ة إلزال يلة فعال ون وس ا یك رًا م وجي ، آثي وع البيول ى التن عل

 .المستدام للتنوع البيولوجي 
أثرون     . السياسات التعویضية    -33 ذین یت إن إدخال تدابير إضافية یمكن اعتباره أمرًا یعوض أصحاب المصلحة ال
وبشرط آفالة التمویل ، فإن استعمال السياسات التعویضية یمكن         . ًا سلبيًا بإزالة السياسات التي تولد حوافز ضارة         تأثر

 : النظر فيه في الحاالت اآلتية 
نهج یسير             )أ(  ة ، یمكن األخذ ب ى األهداف التوزیعي إذا آانت إزالة السياسات سيكون لها أثر ضار عل

 السياسات ، ویمكن تنفيذ سياسات إیرادیة إضافية ذات أهداف سدیدة ؛خطوة بخطوة  نحو إزالة هذه 
ة بعض أصحاب المصلحة ، یمكن         )ب(  وق ملكي ى حق لبيًا عل أثيرًا س ؤثر ت ة السياسات ت إذا آانت إزال

 النظر أیضًا في صرف تعویض عن الخسائر التي لحقت بهم ؛
رتين        )ج(  إن السياسات التعویضية ینبغي             أعاله   ) ب(و  ) أ(إذا الشروط المبينة في الفق ائدة ، ف ليست س

 . استعمالها فقط آملجأ أخير 
 وسائل وطرائق للتخفيف  )ج(

ع الضار           . تنظيم األمور    -34 ة لتخفيف الوق يلة فعال في بعض الحاالت ، یكون األخذ بتنظيم أضافي لألمور وس
 :لك الشروط المسبقة تضم ما یلي وت. على التنوع البيولوجي ، بشرط الوفاء بعدد من الشروط المسبقة 

 وجود مؤشرات أداء جيدة التحدید وشاملة ویمكن قياسها ؛ )أ( 
 أن تكون تكاليف الرصد والتطبيق أمرًا یمكن التحكم فيه ؛ )ب( 
تهدفة ، وهو مسلك                    )ج(  لوائح یمكن تصميمها بشكل شامل لتفادي المسلك التواؤمي من مجموعات مس

 .ویة على التنوع البيولوجي یؤدي إلى آثار ضارة ثان
ة              . التغلب على عوائق التخفيف بتنظيم األمور        -35 ینبغي أن یظل عالقًا في البال أن العوائق التي تحول دون إزال

ا الضارة                   ال من آثاره ل التخفيف الفع ذي      . السياسات یمكن أیضًا أن تعرق افز المجموعات المستهدفة ال ثًال ، إن ح فم
افز          یدفعها إلى عدم االم    د الح ي تول تثال لعملية التنظيم ، قد یكون حافزًا ذا قوة عالية بشكل خاص إذا آانت السياسة الت

ولذا فإن رفع الوعي والشفافية وإشراك اصحاب المصلحة هي آلها عناصر هامة   . الضار باقية على عالتها دون تغير       
 .في سياسات تنظيمية فعالة لتخفيف الحوافز الضارة 

بعض              .  الحافزة اإلیجابية    التدابير -36 إن إدخال تدابير حافزة إیجابية إضافية هو وسيلة أخرى ممكنة لتخفيف ما ل
ع ضار  ن وق رة . السياسات والممارسات م ي الفق ذآورة ف بقة الم ى الشروط المس ن 34وباإلضافة إل دد م اك ع  ، هن

 :إلیجابية المحاذیر ینبغي أن تؤخذ في االعتبار عند استعمال التدابير الحافزة ا
إذا ظلت السياسات التي لها وقع ضار على التنوع البيولوجي باقية بدون تغير ، فإن تكلفة استعمال                   )أ( 

الحوافز اإلیجابية لتخفيف هذا الوقع ستكون تكلفة عالية بنوع خاص ، وسوف تعرقل بدورها فعالية استعمال هذه اإلداة        
ة ، ینبغي     .  ل استعمال الحوافز اإلیجابي ذآر          وقب ة ال ان ، باستعمال الوسائل اآلنف در اإلمك ك السياسات بق ة تل  إذن إزال

 أعاله ؛
رة  )ب(  ي الفق ر ف ا شرح األم م  23آم ي معظ وافز ضارة ف د ح ي تول  ، إن السياسات والممارسات الت

وجي في ظروف أخرى                     وع البيول ى التن م عل ذه الحاالت ، یمكن النظ          . الظروف ربما آان لها وقع مالئ ر في  وفي ه
 استعمال تدابير حافزة إیجابية لتخفيف األثر السلبي إلزالة تلك السياسات والممارسات ؛
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ة ، هو أمر                 )ج(  إن تصميم التدبير الحافز تصميمًا بعنایة ، شامًال اإلعراب الواضح عن شروط األهلي
  ضارة ثانویة على التنوع البيولوجي ؛هام بنوع خاص في حالة التدابير الحافزة اإلیجابية الرامية إلى تفادي توليد آثار

ى المدى                         )د(  ة عل ل الفاعلي رًا یعرق ين راشدین أم في بعض الحاالت یكون المسلك االستراتيجي لمتلق
زمن  . الطویل للتدابير الحافزة اإلیجابية   وفي هذه الحاالت ، ینبغي أن یكون استعمالها مقصورًا على فترة انتقالية من ال

 مالئمة مثل تشریع آبح التكاثر البيروقراطي ؛، بوسائل قانونية 
 إن نقص األموال قد یحد من استعمال التدابير الحافزة اإلیجابية ؛ )ه( 
ة                   )و(  لبية أو إیجابي ة سواء س ه عواقب توزیعي ذه  . إن استعمال التدابير الحافزة اإلیجابية قد یكون ل وه

 .دابير الحافزة اإلیجابية العواقب ینبغي أن تؤخذ في االعتبار عند استعمال الت
ع الضار            . التدابير الحافزة السلبية     -37 ه لتخفيف الوق إن استعمال التدابير الحافزة السلبية یمكن أیضًا أن ینظر في

ات   ات والممارس بعض السياس رة     . ل ي الفق ة ف بقة المبين روط المس إن الش ك ف ى ذل افة إل تكون 34وباإلض اله ، س  أع
لبية ستدخل المجال              المقاومة السياسية شدید   افزة  الس دابير الح ان ، إذا آانت الت ذا  . ة بنوع خاص في آثير من األحي ول

بيل     ي س لبية ف افزة س دابير ح اجح لت ال ن ة إلدخ ي عناصر جوهری راك ذوي المصلحة ه فافية وإش ة والش إن التوعي ف
 . تخفيف الحوافز الضارة 

افزة   -38 دابير الح تعمال الت اد بشأن اس ي یوجد م. إرش افزة ف دابير الح ذ الت اد بشأن تصميم وتنفي د من اإلرش زی
وجي في                       وع البيول ة التن ؤتمر األطراف في اتفاقي اندها م ي س افزة الت دابير الح ذ الت ة بتصميم وتنفي االقتراحات المتعلق

 ) . ، المرفق األول 6/15المقرر (اجتماعه السادس 
 رصد االصالحات وتطبيقها وتقييمها  -دال 

ي  .  أصحاب المصلحة إشراك -39 ي إشراك أصحاب المصلحة ف ذ االصالحات ، ینبغ د تصميم وتنفي ى بع حت
عملية التقييم ، لكفالة الحصول على تغذیة مرتدة منهم بشأن اآلثار الجانبية غير المتوقعة ، وتدابير التخفيف التي فشلت   

 .ي الوقت المناسب وغير ذلك من وجوه القصور ، ولكفالة أن وجوه القصور هذه سوف تعالج ف
ة      -40 ة رصد                       . مؤشرات وأنظمة إعالمي ة مناسبة في سبيل تسهيل عملي ة إعالمي ینبغي النظر في إدخال أنظم

يم       . وتطبيق اإلصالحات    ام بتقي وباإلضافة إلى ذلك ، إن وضع وتطبيق مؤشرات سليمة هو شرط مسبق جوهري للقي
 .مفيد لسياسات اإلصالح 

ي ال -41 اح ف ایير النج يم مع اح  . تقي ایير النج ن مع ة م ى أساس مجموع وم عل ي أن یق يم اإلصالحات ینبغ إن تقي
 . السليمة 

اندة الجمهور لإلصالحات             . الشفافية   -42 اء مس يًا في بن إن مزیدًا من نشر المعلومات یمكن أن یلعب دورًا أساس
اليف الرصد و  يض تك ي تخف هم ف ذلك إن یس ن ب اندة ، ویمك ك المس ى تل اظ عل ة والحف لطات العام ق للس رة . التطبي وم

يم اإلصالحات       أخرى ، یمكن أن تكون الشفافية مطلبًا مسبقًا جوهریًا لكفالة اإلشراك الفعال ألصحاب المصلحة في تقي
 . 

ام بنجاح بالرصد والتطبيق                        . بناء القدرة    -43 رتهن بالقي ار أمر م ة المطاف لإلصالح المخت إن النجاح في خاتم
ع ذل يم لوق وه القصور  والتقي ي فشلت ووج دابير التخفيف الت ة ، ولت ر المتوقع ة غي ار الجانبي امًال اآلث ك اإلصالح ، ش

 .وینبغي أن یكون التمویل متاحًا لبناء القدرة . ولذا فاألمر یرتهن بوجودة قدرة مؤسسية وإداریة آافية . األخرى 
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 على الصعيد الوطني تصميم برامج ومؤشرات الرصد : الرصد والمؤشرات  -9/10التوصية 
  الهيئة الفرعية للمشورة  العلمية والتقنية والتكنولوجيةان 

 : بأن یقوم مؤتمر األطراف بما یلي توصي -1
أن یحيط علمًا بالمؤشرات المستعملة فعًال لدى األطراف آما ذآر ذلك في المرفق األول بمذآرة  )أ( 

التي أعدت لالجتماع التاسع للهيئة   على الصعيد الوطنياألمين التنفيذي بشأن تصميم برامج ومؤشرات الرصد
، وأن یرحب بالجهود الجاریة بشأن (UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)الفرعية للمشورة  العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 ؛وضع مؤشرات التنوع البيولوجي داخل مختلف البرامج المواضيعية والبنود المشترآة بين عدة قطاعات في االتفاقية 
أن یرحب أیضًا بالتقریر الذي أعده فریق الخبراء المعني بمؤشرات التنوع البيولوجي ، والذي  )ب( 

 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/7)یضم مؤشرات للتقييم السریع لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية 
لشمالية على المساندة أن یعرب عن امتنانه لحكومة المملكة المتحدة لبریطانيا العظمى وإیرلندا ا )ج( 

المالية الجتماع الخبراء المعني بمؤشرات التنوع البيولوجي، ورئيسي الفریق وجميع الخبراء على إسهاماتهم في 
 االجتماع ؛
أن یالحظ ویشجع التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات والمنظمات األخرى في اعداد  )د( 

 قد تود األطراف أن تستفيد منها اذا رغبت في ذلك ؛المؤشرات وبرامج الرصد التي 
أن یعترف بأن الفروفات اإلقليمية والوطنية واختالف األولویات الوطنية بشأن الحفظ واالستعمال  )ه( 

المستدام للتنوع البيولوجي ، یقتضي اتباع نهج مرن على المستوى الوطني ، ولكن هناك منافع في التشجيع على وضع 
اتساقا لجمع البيانات وإجراء الحسابات والتبليغ بحيث یمكن أن یساهم هذا االطار في اعداد مؤشرات متفق اطار أآثر 

 عليها بصورة عامة على المستویين االقليمي والعالمي ؛
أن یحث آل األطراف التي لم تفعل ذلك بعد على وضع مجموعة من مؤشرات التنوع البيولوجي  )و( 

وخطط عملها الوطنية ، مراعية في ذلك حسب ما یكون األمر مناسبًا ، أهداف االستراتيجية آجزء من استراتيجياتها 
 في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي 2010العالمية لحفظ النبات وهدف تحقيق تخفيض محسوس بحلول عام 

 وقائمة المؤشرات الواردة في على الصعيد العالمي واالقليمي والوطني وآذلك مراعاة اإلرشاد والدروس المستفادة
 ، والتبليغ عن التقدم الذي یحرز إلى االجتماع الثامن لمؤتمر (UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)مذآرة األمين التنفيذي 

 .األطراف 
أن یدعو األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى استعمال مؤشرات التنوع  )ز( 

يولوجي ، خصوصًا في تقييمها لما یحرز من تقدم نحو تحقيق األهداف المتفق عليها البيولوجي في تقييمها للتنوع الب
عالميًا آأهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النبات ، والخطة االستراتيجية لالتفاقية ، وخطة تنفيذ القمة العالمية بشأن 

 التنمية المستدامة وغایات األلفية للتنمية ؛
طار الوارد في المرفق الثاني بمذآرة األمين التنفيذي أن یوافق على أن اإل )ح( 

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/10) یقدم إرشادًا مفيدًا لوضع المؤشرات وللرصد ، بشأن التنوع البيولوجي على الصعيد 
الوطني ، مع التشدید على استعمال البيانات والمؤشرات وطرق التقييم الوطنية الحالية في اطار نهج تشارآي ویسهل 

 ستخدامه ؛ا
أن یعترف بأن وضع واستعمال المؤشرات ، خصوصًا في مرحلة اعدادها ، أمر یقتضي إلتزامًا  )ط( 

ماليًا وتقنيًا من األطراف ، وتبعًا لذلك ، أن یشجع وآاالت التمویل الثنائية والمتعددة األطراف على مساعدة البلدان 
الجزریة الصغيرة بينها ، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية من النامية وخصوصا الدول النامية األقل تقدما والدول 

خالل توفير المساعدة المالية والتدریب ، حسب مقتضى الحال ، في سبيل وضع وتنفيذ مؤشرات فعالة للتنوع 
 البيولوجي ؛

جي في مؤشرات التنوع البيولو" أن یعترف بأن المشروع الذي یموله مرفق البيئة العالمية بشأن  )ي( 
یستطيع أن یبين الكيفية التي یمكن بها أن تتم من الناحية العملية آل خطوة مقترحة في الخطوط " االستعمال الوطني 

اإلرشادیة لوضع المؤشرات ، الواردة في هذه الوثيقة وبذلك یعطي دروسًا عن وضع مؤشرات التنوع البيولوجي في 
 .الواقع 

خبرة في وضع واستعمال المؤشرات والرصد وعلى أن تتعاون أن یشجع األطراف على تقاسم ال )ك( 
وتشجع، حيثما یكون هذا األمر مفيدًا ، اإلجراءات واألشكال المنسقة للحصول على البيانات ، وإجراء الحسابات 

 .والتبليغ ، خصوصًا على الصعيدین دون اإلقليمي واإلقليمي 
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التفاقية أن تضع نظامًا فعاًال لتقاسم المعلومات ، بشأن أن یطلب من آلية تبادل المعلومات التابعة ل )ل( 
الدروس المستفادة من وضع المؤشرات والرصد للتنوع البيولوجي على الصعيد الوطني ، بما في ذلك تقدیم أمثلة 

 مستمدة من العمل الفعلي، ودراسات حاالت ؛
ؤشرات القائمة على أساس أن یطلب من األمين التنفيذي أن یواصل تبين ووضع واختبار الم )م( 

التي تخص التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن ) 1(الخبرة المكتسبة ، وبذل جهود خاصة بشأن المؤشرات 
بشأن األوضاع القائمة واالتجاهات في التنوع البيولوجي ، على الصعيد الجيني ، مع ) 2(استعمال الموارد الجينية ؛

نب منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة ، و المعهد الدولي للموارد الجينية مراعاة العمل الجاري من جا
 ، ومنظمة التعاون التنمية في المجال االقتصادي ، وغير ذلك من المنظمات ذات الصلة ، وأن یدعو IPGRIللنباتات 

 .ر األطرافاألمين التنفيذي الى التبليغ عما یحرز من تقدم إلى االجتماع التاسع لمؤتم

أن یطلب أیضا من األمين التنفيذي تحدید المجاالت التي تنطوي على تنسيق ودمج أفضل ، حسب  )ن(
الحالة ، بين مجموعات المؤشرات المعدة ضمن مختلف برامج العمل والموضوعات التي تشمل عدة قطاعات في 

ع المؤشرات وجمع البيانات والتبليغ ، االتفاقية، وابالغ األطراف بها ، بغية تجنب ازدواجية الجهود في وض
 .وخصوصا على المستوى الوطني 

یطلب آذلك من األمين التنفيذي القيام بتحدیث واتمام واتاحة القائمة االرشادیة لمبادرات  )س(
بالمرفق الثاني بمذآرة األمين التنفيذي ) 2(المؤشرات ومصادر المعلومات الواردة في التذیيل رقم 

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)  وذلك من خالل آلية تبادل المعلومات ،. 
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 وتغير المناخالتنوع البيولوجي  -9/11التوصية 
 

 :ان الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقفنية والتكننولوجية 

اخ             ترحب  ر المن وجي وتغي التنوع البيول ي ب ين المخصص المعن ي  بتقریر فریق الخبراء التقني دى   وتثن ه ل  علي
  آأساس لعمل المستقبل،5/4 من المقرر18 و11الطراف باعتباره مشورة علمية مقدمة استجابة للفقرتين مؤتمر ا

 رئيسي الفریق وجميع أعضاء فریق الخبراء التقنيين المخصص واآلخرین الذین أسهموا في تهنئ -2 
 اعداد تقریر سليم من الناحية التقنية وذي جودة عالية،

 حكومة فنلندا على مساندتها المالية لهذا العمل وعلى استضافتها اجتماعين  الىتقدیرها وتعرب عن -3 
 من اجتماعات فریق الخبراء التقنيين المخصص،

 . باشراك خبراء تغير المناخ في عمل فریق الخبراء التقنيين المخصصترحب -4 

ة والتقنية والتكنولوجية  لالنتباه الذي أولي لعمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمي تقدیرهاتعرب عن -5 
بشأن هذا الموضوع من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقية األمم المتحدة االطاریة بشأن 
تغير المناخ، في دورتي اجتماعها الخامسة عشرة والسادسة عشرة، وعلى تشجيعها على اشراك خبراء في تغير 

 .المناخ

تقنية عن تغير المناخ والتنوع البيولوجي الذي أعدها الفریق الحكومي الدولي  بالورقة الترحب -6 
 باعتبارها مكونة هامة لعملية التقييم األوسع نطاقا للروابط بين التنوع البيولوجي وتغير (IPCC)المعني بتغير المناخ 
 . الفریق وأمانته على هذا االسهام لمؤلفي هذه الورقة وللفریق الحكومي الدولي ولمكتبامتنانهاالمناخ، وتعرب عن 

تحيط علما بتقاریر الورش التي قامت بتنظيمها اتفاقية األمم المتحدة االطاریة بتغير المناخ في  -7 
تعاون مع أعضاء آخرین في فریق االتصال المشترك المعني بتضافر الجهود بين االتفاقيات واالتفاقات المتعددة 

  .(FCCC/SB/2003/1)األطراف 

 :  ما یليتالحظ -8 

ان هناك فرصا لتنفيذ أنشطة لتخفيف حدة آثار تغير المناخ والتكيف مع هذا التغير بطرائق فيها  )أ( 
منافع مشترآة وتضافر للجهود، وتسهم في آن معا في اتفاقية األمم المتحدة االطاریة بشأن تغير المناخ وبروتوآول 

وجي، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية فيينا لحمایة طبقة آيوتو التابع لها، واتفاقية التنوع البيول
األوزون وبروتوآول مونتریال التابع لها بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوزون واتفاقية رامسار بشأن األراضي  

 الرطبة وغير ذلك من االتفاقات الدولية، وآلها ضمن أهداف وطنية انمائية أوسع نطاقا،

أن نهج األنظمة االیكولوجية یوفر اطارا لالدارة المتكاملة لألرض والماء والموارد الحية وأن  )ب(
تطبيق هذا النهج یمكن أن یسهل صياغة مشروعات لتخفيف آثار تغير المناخ وللتواؤم مع هذا التغير، وهي 

 ”WEHAB“ في تنفيذ مبادرة  مشروعات تسهم ایضا في حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام، مما یسهم
 وخطة تنفيذ القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة،

 توجد احتياجات بحثية وفجوات اعالمية بينها تقریر فریق الخبراء التقنيين المخصص،  )ج(

ان الدافع األول على التعاون هو تعزیز تضافر الجهود على المستویين الوطني والمحلي اللذین  )د(
وینبغي تصميم تضافر الجهود بما یتمشى والظروف واألولویات الوطنية بقصد تحقيق التنمية .  فيهما االتفاقياتتطبق

 المستدامة،

من األمين التنفيذ ومن الهيئة الفرعية أن یتصال على التوالي بأمانة اتفاقية األمم المتحدة تطلب  -9
 والتقنية التابعة لتلك االتفاقية بقصد استرعاء انتباه الهيئة الفرعية لتغير المناخ ورئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية

، آي 2003المذآورة الى تقریر فریق الخبراء التقنيين المخصص وذلك في االجتماع التاسع عشر للهيئة، في دیسمبر 
 یتسنى لها النظر في محتویات ذلك التقریر،

 :بأن یقوم مؤتمر األطراف بما یليتوصي  -10
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 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية وغيرها من الهيئات الى استعمال یدعوأن  )أ(
التقریر عن تغير المناخ والتنوع البيولوجي الذي اعده فریق الخبراء التقنيين المخصص في سبيل تعزیز تضافر 

حفظ واالستعمال المستدام للتنوع الجهود بين تخفيف حدة  آثار تغير المناخ وأنشطة التواؤم مع ذلك التغير وبين ال
  البيولوجي،

 نقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي الى استرعاء انتباه نقاط االتصال یدعوأن  )ب( 
النظيرة لها التابعة التفاقية األمم المتحدة االطاریة بشأن تغير المناخ واالتفاقات األخرى ذات الصلة في سبيل تعزیز 

 ود على المستوى الوطني،تضافر الجه

 بناء القدرة المتعلقة بالحصول على المعلومات واألدوات ولتعزیز التنسيق على المستوى یسهلأن  )ج( 
الوطني لكفالة تخفيف حدة آثار تغير المناخ وآفالة أن تقوم مشروعات التواؤم مع ذلك التغير بتوليد منافع بيئية 

 لوطنية،واجتماعية، وأن تتمشى مع األولویات ا

 الى دراسات حاالت بشأن الترابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ مع اتباع شكل یدعوأن  )د( 
 مشترك لذلك مطلوب أن یضعه األمين التنفيذي في تعاون مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة االطاریة بشأن تغير المناخ،

ئات البحث والمنظمات األخرى الى التصدي  األطراف والحكومات ووآاالت التمویل وهي یدعوأن )ه( 
للفجوات المبينة في التقریر، في سبيل المساعدة على حفظ التنوع البيولوجي على خير وجه وحفظ االستعمال المستدام 
في حدود تخفيف شدة آثار تغير المناخ ومشروعات التواؤم مع هذا التغير على المدى الطویل وعلى المستویات 

مي والعالمي، بما في ذلك من خالل مشروعات محددة یكون من شأنها أن تسهم في تخفيف اآلثار الوطني واالقلي
 الضارة الناشئة عن األنشطة البشریة،

 ادراج نتائج التقریر في عمل اتفاقية التنوع البيولوجي الجاري، آلما آان ذلك مناسبا، یكفلأن  )و( 
ري والساحلي وللجبال وللمياه الداخلية ولألراضي الجافة وشبه الرطبة، والسيما بشأن التنوع البيولوجي للغابات والبح

والزراعي وبشأن المؤشرات وتقييم الوقع والتدابير الحافزة دون أن یترتب على ذلك التزامات اضافية على عاتق 
 األطراف تضاف الى االلتزامات الناشئة عن اتفاقية التنوع البيولوجي،

لفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في المرحلة القادمة من عملها من الهيئة ایطلب أن  )ز( 
 مشورة أو ارشادا - آي ینظر فيها مؤتمر األطراف–بشأن الترابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، أن تضع 

تغير والتواؤم مع ذلك التغير لتعزیز تضافر الجهود بين األنشطة التي تعالج تغير المناخ، بما فيها تخفيف شدة آثار ال
 وأنشطة مكافحة التصحر وتدهور األراضي وحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام،

 مؤتمرات األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطاریة لتغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة یدعوأن  )ح( 
وجي بما في ذلك من خالل فریق االتصال المشترك حسب لمكافحة التصحر الى التعاون مع اتفاقية التنوع البيول

مقتضى الحال، في وضع مشورة أو ارشاد لألطراف في أنشطة التنفيذ آي تكون متآزرة تساند أهداف االتفاقيات 
 الثالث معا،

 الفریق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الى مواصلة عمله بشأن العالقة بين تغير یدعوأن  )ط(
 والتنوع البيولوجي، بما في ذلك استكشاف القدر الملحوظ الذي یضيع من التنوع البيولوجي والذي یعزى الى المناخ

 الرامي الى تحقيق تخفيض محسوس في المعدل الحالي 6/26تغير المناخ، مع مراعاة الهدف المعتمد بموجب المقرر 
  واالقليمي والوطني، على المستویات العالمي2010لضياع التنوع البيولوجي حتى عام 

في الحاجة الى المساندة من خالل اآللية المالية والمصادر األخرى، للبلدان االطراف ینظر أن  )ي( 
النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول النامية الجزریة الصغيرة فيما بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، آلما 

 :قيق ما یليآان األمر مناسبا، في سبيل تح

األنشطة التي تتولى البلدان زمامها والرامية الى الربط بين مشروعات تخفيف الشدة  )1(
والتواؤم وبين التغير العالمي للمناخ في نطاق األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي، 
وال سيما حفظ األنظمة االیكولوجية واستعادة الوضع السابق في األراضي المتدهورة 

 والسالمة الشاملة لألنظمة االیكولوجية،
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المساعدة على بناء القدرة بقصد زیادة الفعالية في التصدي للقضایا البيئية من خالل  )2(
التزاماتها بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة االطاریة بشأن تغير 

 .المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

لمساعدة على وضع برامج لتضافر الجهود في سبيل الحفظ واالدارة المستدامة لجميع ا )3(
 األنظمة االیكولوجية، وال سيما الغابات، ولالسهام في استئصال الفقر،

 : من األمين التنفيذي ما یليیطلبأن  )ك(

دة االطاریة أن ینقل تقریر فریق الخبراء التقنيين المخصص الى أمانة اتفاقية األمم المتح )1(
بشأن تغير  المناخ ومن خالل تلك األمانة الى هيئاتها، وآذلك الى أمانات اتفاقية مكافحة 
التصحر واتفاقية رامسار واتفاقية فيينا لحمایة طبقة األوزون وبروتوآول مونتریال 
التابع لها والفریق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وتقييم األلفية لألنظمة 

لوجية واتفاقية األنواع المهاجرة وبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومرفق البيئة االیكو
العالمية ومحفل األمم المتحدة للغابات واتفاقية التراث العالمي وبرنامج االنسان والكرة 
الجویة التابع لليونسكو وآذلك للمنظمات والهيئات ذات الصلة، بما في ذلك أعضاء 

 . والصندوق العالمي لحفظ الطبيعةIUCNابات وال الشراآة التعاونية للغ

تحضيرا للمرحلة التالية من العمل المتعلق بتغير المناخ والتنوع البيولوجي الذي ستقبوم  )2(
 في تعاون مع أمانة –به الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، أن یجمع 

مناخ والفریق الحكومي الدولي المعني بتغير اتفاقية األمم المتحدة االطاریة لتغير ال
 المواد ذات الصلة بالموضوع لتعزیز -المناخ وغيرهما من المنظمات ذات الصلة

تضافر الجهود بين تخفيف شدة آثار تغير المناخ وأنشطة التواؤم مع هذا التغير والحفظ 
 :تيةواالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، مع االستمداد من المصادر اآل

دراسات الحاالت المقدمة من األطراف ومن جهات أخرى، وتبين قدرات التنوع  )أ (
البيولوجي على تخفيف شدة آثار تغير المناخ والتواؤم مع هذا التغير، واالستفادة 
من الدروس المستمدة من تلك التجارب، شاملة الدروس المستفادة من األحداث 

 المناخية القصوى،

نهوج والعمليات الموجودة حاليا لتصميم وتقييم اآلثار االقتصادیة األدوات وال )ب(
والبيئية واالجتماعية للمشروعات المتصلة بتخفيف شدة آثار تغير المناخ والتواؤم 

 .مع ذلك التغير، في سياق التنمية المستدامة األوسع نطاقًا
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 التنوع البيولوجي للجبال -9/12التوصية 
 

 شورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةان الهيئة الفرعية للم 

ب -1  ـال         ترح ـي للجبــــ التنوع البيولوجــ ي ب ص المعن ين المخص راء التقني ق الخب ر فری  بتقری
)UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/11 (؛ 

 عن امتنانها لحكومة إیطاليا على مساندتها المالية لعمل فریق الخبراء التقنيين المخصص تعربأن   -2 
 خرى والمنظمات األخرى لمشارآتها بإرسال ممثلين عنها ؛وللحكومات األ

ة                 تعربإن   3  ة اتفاقي ى أمان  أیضًا عن امتنانها إلى الرئيسين المتشارآين في الرئاسة وإلى الخبراء وإل
 التنوع البيولوجي لعملهم بشأن فریق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي للجبال ؛

 :ف بما یلي مؤتمر األطرا -4

اره                  ) أ( ة باعتب إن یقر برنامج العمل المقترح بشأن التنوع البيولوجي للجبال ، الوارد في المذآرة الحالي
ة         ة اإلیكولوجي مجموعة من الخطوات التي تعالج خصائص ومشكالت محددة تتعلق بالذات باألنظم

 الجبلية؛

ى جباله  ) ب( دان عل ؤوليات البل يادیة ومس وق الس ى الحق دید عل ع التش وجي، أن م وع البيول ى التن ا وعل
ا                      ال في سياق أولویاته وجي للجب وع البيول یالحظ األطراف ضرورة تنفيذ برنامج العمل بشأن التن

 واحتياجاتها على المستوى الوطني وشبه الوطني،

امج        )ج( ا في برن أن  یدعو األطراف الى تحدید الخطوات ذات األولویة فيما بين الخطوات الموصى به
ل ال درجها  العم ى أن ت ة الخاصة، وأن یحث األطراف عل ة أو المحلي ى الظروف الوطني ادا عل رح اعتم مقت

تراتيجياتها وخطط                – حسب مقتضى الحال     –تدرج   رح في اس  األنشطة الموصي بها في برنامج العمل المقت
ق          ي تحقي هم ف ث تس ة ، بحي ة اإلیكولوجي ج األنظم اة نه ع مراع ذها م ة ، وأن تنف ا الوطني يض أعماله تخف

ر         2010محسوس في معدل ضياع التنوع البيولوجي للجبال بحلول عام           ، وآمساهمة نحو استئصال حدة الفق
 ولمنفعة المجتمعات المحلية التي تعتمد على الجبال،

إن یشجع األطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات على الربط بين برنامج العمل الحالي  ) د ( 
ترآة بين عدة قطاعات بإشارات مرجعية إلى تلك البرامج وتحقيق التماسك معها ، بينما والبرامج المواضيعية والمش

 تقوم بتنفيذ برنامج العمل الحالي، 

ال ، مع              ) هـ (  أن یدعو األطراف إلى أن تقر إهدافًا موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية للتنوع البيولوجي للجب
تدامة               مراعاة الخطة االستراتيجية لالتفاقية واالستر     ة المس ة للتنمي ة العالمي ذ القم اتيجية العالمية لحفظ النبات وخطة تنفي

  من برنامج العمل هذا،2-2-3 و5-1-2وغایات األلفية للتنمية، وبالترابط مع الخطوتين 

ة، ومنظمات                    )و (   لدى القيام بتنفيذ برنامج العمل، یجب على األطراف والحكومات والمنظمات الدولي
ة     المجتمع الم  دى المجتمعات األصلية المحلي ارات والممارسات ل ة واالبتك ي الحسبان المعرف ا أن تأخذ ف دني وغيره

 .وضمان مشارآتها في حفظ التنوع البيولوجي للجبال واالستعمال المستدام له

واردة في أن یعترف بالحاجة إلى الموارد وإلى القدرة البشریة والتكنولوجية والمالية ، لتنفيذ األنشطة ال)  ز(
 برنامج العمل المقترح تنفيذًا فعاًال ؛

رر                أن )ح (  ذا المق ذ ه غ عن تنفي ى التبلي  یدعو األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إل
رتين         ك  )ه(و) ج(وتلك األجزاء من برنامج العمل المحددة آأولویات بموجب الظروف الوطنية والمحلية وفقا للفق ، وذل

 منها تقاریرها التي تقدم إلى مؤتمر األطراف ؛من خالل أمور 

 :     إن یطلب من األمين التنفيذي ما یلي  ) ط(

أن یضع بالتعاون مع األطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة اقتراحات بشأن عدد  )1(
صغير من األهداف العالمية موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، وأطر زمنية تتعلق بأهداف 



UNEP/CBD/COP/7/4/ 
123Page  

ووسائل للتنفيذ ومؤشرات على المستوى االقليمي والوطني  وطرائق 2010عام 
والمحلي للنظر فيها في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل انعقاد 

 .المؤتمر الثامن لألطراف

ات    -2 ات والمنظم ن الحكوم ا م ن األطراف وغيره واردة م ات ال ع المعلوم وم بتجمي أن یق
 ، عن تنفيذ برنامج العمل ، وأن یقوم بتحليل ما أحرز من تقدم نحـو               والهيئات ذات الصلة  

 ؛2010تحقيق تخفيض محسوس في معدل ضياع التنوع البيولوجي للجبال بحلول 

اندة    )3( طة المس ا األنش ور منه ن خالل أم ل م امج العم ذ برن ى تنفي اعد األطراف عل إن یس
ن مع المنظمات ذات الصلة ، في    المحددة في برنامج العمل ووضع مقترحات ، في تعاو      

ة و    داف عالمي ق أه بيل تحقي ات      -س ة أو مخرج داف إقليمي ال ، أه ى الح ب مقتض  حس
 متوقعة ممكن قياسها ، مع بيان الجداول الزمنية لها والفاعلين الرئيسين فيها ؛

ي تخص     )4( ات الت ول الخصائص والمعلوم ة ح ات بصفة منتظم ع المعلوم وم بتجمي إن یق
  من برنامج العمل المقترح ؛6نوع البيولوجي للجبال ، آما جاء في الفقرة بالذات الت

ات            )ي(  ات واالتفاقي ات والمؤسس ع المنظم اون م ز التع ذي تعزی ين التنفي ن األم ًا م ب أیض وأن یطل
ادي           افر وتف ز التض رح ؛ وتعزی ل المقت امج العم ي برن واردة ف طة ال ن األنش ر م ين آثي يق ب ة للتنس رى آطریق األخ

 زدواجية غير الضروریة ؛اال

وع          )ك(  ي التن دات ف ات والتهدی ائم واالتجاه ع الق ن الوض ذي ع ين التنفي ذآرات األم ظ أن م أن یالح
تدام                 )UNEP/CBD/SBSTTA/8/5(البيولوجي للجبال    دابير المتخذة في سبيل الحفظ واالستعمال المس ، وعن الت

وع  ذلك التن ون ) UNEP/CBD/SBSTTA/8/6(ل ن أن تك ر ،  ، یمك ل مبك اذ عم ات التخ ين األولوی ًا لتب أساس
ذلك یطلب                               ًا ل د ، وتبع د وبل ة وبل ة ومنطق ين منطق ة ستختلف ب بابها الكامن دات وأس ویعترف بأن األهمية النسبية للتهدی
رامج العمل المواضيعية ،                        ذ ب المؤتمـر من األمين التنفيذي أن یقوم بتحدیث هذه المعلومة آجزء من استعراضات تنفي

مع استعمال  " التقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال      " تعاون مع األطراف والمنظمات ذات الصلة ، والسيما مع          في  
 جميع المعلومات المتاحة ؛

ين        )ل(  ذلك یطلب من األم ًا ل ق سبل العيش وتبع ال لتحقي وجي للجب وع البيول ة التن ى أهمي أن یشدد عل
ر           التنفيذي أن یقوم بتجميع وتوزیع المع      تدامة وتخفيف الفق لومات التي تربط بين التنوع البيولوجي للجبال والتنمية المس

ال   ة للجب اطق المتاخم ي المن ي تقطن ف ات الت ال والمجتمع ي الجب ين ف ين المقيم اجح ب اون الن ى التع ة عل ذلك أمثل ، وآ
 " ) .التعاقد بين األراضي المرتفعة واألراضي المنخفضة " آطریقة لبيان (

 مرفق

 نامج العمل المقترح بشأن التنوع البيولوجي للجبال بر
 مقدمة  -ألف

. من سكانها البشریين % 12إن المناطق الجبلية تغطي تقریبًا ربع مسطح األرض ویقطرها حوالي  -1
والجبال هي بيئة فریدة في حد . وباإلضافة إلى ذلك توفر الجبال موارد طبيعية جوهریة لسكان األراضي المنخفضة 

فمثًال الغابات والمياه الداخلية . ها ، آما إنها بيئة تشمل آثيرًا من البرامج المواضيعية الموجودة تحت ظل االتفاقية ذات
وبرنامج . واألراضي الجافة وشبه الرطبة وعناصر البرنامج الزراعي توجد جميعًا في التنوع البيولوجي للجبال 

یشمل غایات وأنشطة تخص بالذات التنوع البيولوجي الجبلي، على الرغم العمل الحالي بشأن التنوع البيولوجي للجبال 
من برامج العمل الموجودة بشأن التنوع البيولوجي للغابات والمياه الداخلية والزراعة واألراضي الجافة واألراضي 

طة الواردة في برامج ونتيجة لذلك فإن الغابات واألنش. شبه الرطبة تنطبق أیضًا على األنظمة اإلیكولوجية الجبلية 
 لمجاالت آل – إذا اقتضي األمر –العمل الموجودة لكل من هذه المجاالت المواضيعية ینبغي أیضًا تطبيقها وتنفيذها 

 .منها الداخلة في األنظمة اإلیكولوجية الجبلية 

تربات هي موضع وسالمة ال. إن التنوع البيولوجي الجبلي له أهمية آبيرة لعدد من الوظائف اإلیكولوجية  -2
واالحتفاظ بالتربة وبإستقرار السفوح أمر مرتبط . الترآيز األول لخدمات األنظمة اإلیكولوجية واالحتياجات البشریة 

أرتباطًا وثيقًا بمدى النبات الذي ینمو على األرض وتحت األرض وآالهما ذو أهمية جوهریة للقدرة االستعادیة 
والتنوع الوظيفي العالي للنبات في األنظمة اإلیكولوجية الجبلية ، . ابات فيها لألنظمة اإلیكولوجية بعد حدوث اضطر
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آثيرًا ما یضيف آذلك المزید على قدرتها االستعادیة ، وإذا ما حدثت اضطربات قصوى فإن هذا التنـوع الوظيفي 
ویمكن أیضًا لهذا . فلنشات یكون حاجزًا فعاًال یكبح جماح األحداث العالية الطاقة مثل تساقط جالميد الصخور واأل

وعلى الرغم من أنه قد تعذر حتى . التنوع الوظيفي ان یخفض من حدة األضرار التي تحدث على ارتفاعات أخفض 
اآلن إیجاد تعریف آامل للجبال یمكن تطبيقه عالميًا ویكون مقبوًال عالميًا أیضًا إال أنه یوجد عدد من الخصائص 

وتشير إلى تلك الخصائص مذآرة األمين التنفيذي بشأن الوضع القائم .  الجبلية الفریدة لألنظمة اإلیكولوجية
واالتجاهات والتهدیدات في التنوع البيولوجي الجبلي ، وهي المذآرة التي أعدت لالجتماع الثامن للهيئة الفرعية 

)UNEP/CBD/SBSTTA/8/5. ( 

 من   13 أن تؤخذ في الحسبان ، خصوصًا الفصل            إن المعلومات والمدخالت من المحافل الدولية یمكن أیضاً        -3
ي نظرت في               21جدول أعمال القرن     تدامة ، الت ة المس ة للتنمي ة العالمي  ، الذي یتصل بالتنمية المستدامة للجبال ، والقم

 : من خطة تنفيذ القمة العالمية تقول ما یلي 42والفقرة . األنظمة اإلیكولوجية الجبلية أیضًا 

ة اإل"   لة   إن األنظم ة متص وارد محسوس من م ة ، وتتض يش الخاص بل الع اند س ة تس ة الجبلي یكولوجي
وآثير من تلك . بالخطوط الفاصلة بين سفوح إنحدار المياه ، والتنوع البيولوجي والفلورا والفونا الفریدتين            

ة    ى حمای اج إل اخ ، ویحت ر المن ار الضارة لتغي ة هش بصفة خاصة ، ومعرض لآلث ة اإلیكولوجي األنظم
 ". محددة 

ي     . وخطة التنفيذ قد اقترحت عددًا من الخطوات المحددة المطلوب اتخاذها فيما یتعلق بالجبال               والسنة الدولية للجبال الت
ام  ة 2002هي ع دخالت نفيس ذلك م وفر آ ات والمؤسسات  .  ، ت ات والهيئ ن االتفاق ددًا م إن ع ك ف ى ذل وباإلضافة إل

ة          ومبادرات البرامج الدولية یمكن النظر     ة األراضي الرطب ران ،     ( فيها مثل اتفاقي م   )1971رامسار ، إی ة األم ؛ واتفاقي
دولي                 او ، واليونسكو ، والمرآز ال المتحدة لمكافحة التصّحر ، واتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ ، والف

ـة    ، والمرآز الدولي للبحث الزراعي في ال   )ICIMOD(للتنمية المتكاملة للجبال     اطق الجافـ  ، والشراآة  )ICARDA(من
المي                        ي الع ر البيئ اد البشریة بشأن التغي دولي لألبع امج ال ، )IHDP(الدولية للتنمية المستدامة للمناطق الجبلية ، والبرن

ال ، و  ات الجب ز دراس  Consorcio para el Desarrollo de la Ecoregion Andina ومرآ
)CONDESAN (   ية ، ومبادرة البحوث الجبل)MRI(   ي وجي الجبل ابع  ) GMBA(، والتقييم العالمي للتنوع البيول الت

ات        )IUFRO(، واالتحاد الدولي لمنظمات البحوث في الغابات        DIVERSITASلـ   ة الكرب ة واتفاقي ، واالتفاقية األلبي
 ) .WCMC(االطاریة، والمرآز العالمي لرصد الحفظ 

 برنامجالقصد الشامل لبرنامج العمل ومدى ذلك ال -باء
 2010إن القصد الشامل لبرنامج العمل هو تحقيق تخفيض محسوس في ضياع التنوع البيولوجي بحلول عام            -4

 .على األصعدة العالمي واإلقليمي والوطني ، من خالل تطبيق األهداف الثالثة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

دیم إسهام مح           -5 ة وفي             إن تنفيذ برنامج العمل یستهدف تق ة الجبلي ة اإلیكولوجي ر في األنظم سوس لتخفيف الفق
ة             ذ في أهداف            , األراضي المنخفضة التي تعتمد على سلع وخدمات األنظمة اإلیكولوجية الجبلي ذا التنفي ذلك یسهم ه وب

 . األلفية للتنمية الخطة االستراتيجية التفاقية التنوع البيولوجي ، وخطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة ، وغایات

ي                    -6 وجي الجبل وع البيول ذات التن . إن بـرنامج العمل یرآز على معالجة الخصائص والمشكالت التي تخص بال
 :وهي تشمل ما یلي 

املة  )أ(  ة ، ش اطق الجبلي ي المن وجي ف وع البيول ي التن اخنة ف اط الس الي بصفة خاصة للنق ز الع الترآي
ة اإلیكولوج  دید لألنظم وع الش واع      التن ة واألن واع المتوطن ن األن ر م دد الكبي واع ، والع ي األن ع ف راء الواس ة ، والث ي

 ؛) Wild(المعرضة للمخاطر ، والتنوع الجيني الشدید للمحاصيل والمواشى وأقاربها اآلبدة 

ظ وادارة            )ب(  ين في حف التنوع الثقافي والةودور الرئيسي الخاص لمجتمعات السكان األصليين والمحلي
 ع البيولوجي الجبلي،التنو

هشاشة األنظمة اإلیكولوجية الجبلية وما فيها من أنواع ، وشدة تعرضها لالضطرابات التي یحدثها               )ج(
ل تراجع تراآمات    (البشر واالضطرابات الطبيعية ، والسيما بسبب تغير استعمال األراضي وتغير المناخ العالمي،        مث

 .)الجليد وتزاید مناطق التصحر
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ا )د(  ة    التف ائص األنظم ن خص ي م ي ه ة الت ي المنخفض ة واألراض ي المرتفع ين األراض عالت ب
 مع الترآيز بوجه خاص على أهمية األنظمة األیكولوجية لألراضي المرتفعة الدارة موارد المياه           اإلیكولوجية الجبلية،   

 .والتربة

ل الموا  -7 رامج العم ع ب ة م ادي االزدواجي ى تف ًا إل ل أیض امج العم ن ویسعى برن ا م ودة وغيره ضيعية الموج
ویهاب باألطراف أن تطبق ، آلما آان األمر مناسبًا ، األهداف   . المبادرات الموجودة في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي        

تدام                            ي ، واالستعمال المس وجي الجبل وع البيول ظ التن ى حف ذه ، عل رامج العمل المواضيعية ه واألنشطة المستمدة من ب
 .الجبلي ، والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية للتنوع البيولوجي 

ات                -8 ة ، ذات أهداف وغای رامج عمل وطني اد ب ى إیج إن المقصود من برنامج العمل هو مساعدة األطراف عل
ها           ن قياس ة یمك ات متوقع دخالت ، ومخرج ددة وم ة مح داول زمني ددین وج اعلين مح ع ف تهدفة ، م وات مس . وخط

تستطيع األطراف أن تختار من الغایات واألهداف والخطوات المقترحة في برنامج العمل الحالي أو تقوم بتحویره أو                  و
امج         . باإلضافة إليه ، طبقًا للظروف الوطنية والمحلية الخاصة ، وطبقًا لمستواها من التنمية               ذ برن وینبغي أن یأخذ تنفي

وفي تحدید البرامج الوطنية للعمل ، تشجع        . جية التفاقية التنوع البيولوجي     العمل هذا في حسبانه نهج األنظمة اإلیكولو      
ارات               ك     . األطراف على أن تراعي التكاليف والمنافع االجتماعية واالقتصادیة والبيئية لمختلف الخي ى ذل وباإلضافة إل

ل والتع             ل ، من    تشجع األطراف على أن تنظر في استعمال التكنولوجيات المالئمة ومصادر التموی ي وأن تكف اون التقن
 .خالل خطوات مناسبة ، طرائق مواجهة التحدیات الخاصة والطلبات الخاصة على أنظمتها اإلیكولوجية الجبلية 

 عناصر البرامج وغایاته وأعماله  -جيم 

 األعمال المباشرة للحفظ واالستعمال المستدام وتقاسم المنافع:  من البرنامج 1العنصر 
 نع وتخفيف الوقع السلبي للتهدیدات الرئيسية الواقعة على التنوع البيولوجي الجبلي   م :1-1الغایة 

 األعمال 
تخفيض وقع الممارسات غير السليمة في استعمال األراضي والتغيرات في المناطق الحضریة والحراجية  1-1-1

لجبال ، شاملة مناطق امتصاص الزراعية في األنظمة اإلیكولوجية ل و  والمياه الداخلية والمناطق)الغابات(
باستعمال آليات التخطيط أو االدارة الستخدام الصدمات عن المناطق المحمية حسب مقتضى الحال 

األراضي مثل التنظيم االیكولوجي واالقتصادي واالیكو اقليمي لتخطيط االراضي البيو اقليمي المنطوي 
 . خصوصًا سالمة األنظمة اإلیكولوجية  بحيث تكفل الحفاظ على التنوع البيولوجي ،على مخاطر 

إیجاد إليات وتنفيذ تدابير مثل الزراعة الحراجية لتخفيض عدم استقرار السفوح الذي تسببه األنشطة البشریة  1-1-2
أو تعزیزه ، وسالمة األنظمة /، وآثار األخطار الجيولوجية الطبيعية والحفاظ على استقرار التربة و

غطاء نباتي متنوع طبيعي وآثيف ، من شأنه أن یعزز أیضًا وظيفة التنوع اإلیكولوجية ، عن طریق 
 .البيولوجي للتربة 

ك من االضطرابات           1-1-3 ر ذل منع أو التخفيف الوقع السلبي للتنمية االقتصادیة ، ومشروعات البنيات التحتية وغي
ي          التي یسببها البشر  على التنوع البيولوجي الجبلي في جميع المستویات ، م             ع البيئ يم الوق ائج تقي ع مراعاة نت

 .واالجتماعي ، مع إیالء عنایة خاصة إلى الوقع التراآمي 

ة ،                1-1-4 ة غازی واع غریب ة دون دخول أن ال للحيلول ة للجب ة اإلیكولوجي ذات باألنظم ق بال تراتيجيات تتعل إیجاد اس
 .التنوع البيولوجي الجبلي وإذا ما دخلت تلك األنواع ، التحكم فيها واستئصال وقعها السلبي على 

ق                 1-1-5 ذ طرائ رصد وتبادل المعلومات بشأن وقع التغير العالمي للمناخ على التنوع البيولوجي الجبلي وتبين وتنفي
 .ووسائل لتخفيض الوقع السلبي 

زع               1-1-6 ل ن ات،  تنفيذ تدابير لتخفيض ومنع الضغوط الرئيسية الواقعة على األنظمة اإلیكولوجية الجبلية ، مث  الغاب
ات ، والتوسع   دید للغاب ر الس زرع غي م أو ال ر المالئ ادة التشجير غي تدام وإع ر المس ة والحصاد غي والتجزئ
الحضري الذي یترك تأثيرا سالبا على التنوع البيولوجي وتدهور األراضي ، وإحداث اضطراب بتدفق الماء               

 ) .6/22 المقرر أنظر أیضًا(، وما ینجم عن ذلك آله من ضياع للتنوع البيولوجي 

ذ                             1-1-7 ة ، وتنفي ة الجبلي د في بعض األنظم ع تراجع مساحات الجلي ة لمن دابير الممكن تبين العوامل المسؤولة والت
 .تدابير لتخفيض وقع هذه العملية على التنوع البيولوجي 
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ل اآلجل  1-1-8 ي والطوی وث المحل ين التل ة (تب اء ، الترب واء ، الم وع ) اله دد التن ذي یه ى ال ي عل وجي الجبل البيول
 . جميع المستویات ، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع هذا الوقع الضار وتخفيفه 

تعمال األراضي    -1-1-9 طة اس ن أنش ا م ة وغيره طة الزراعي ى األنش اظ عل دولي، الحف انون ال  بشرط الخضوع للق
 .ية للجبال،المعروف عنها أنها تسهم في حفظ التنوع البيولوجي في األنظمة االیكولوج

 األنشطة المساندة من جانب األمين التنفيذي 
  یقوم األمين التنفيذي ، في تعاون مع الهيئات والمنظمات ذات الصلة  ،بتجميع وتوزیع ما یلي من خالل 1-1-10

 :آلية غرفة تبادل المعلومات ووسائل أخرى 

ذلك   )أ( دهورة ، وآ ة المت ة الجبلي ة اإلیكولوجي ن األنظم ات ع وع  معلوم ية للتن دات الرئيس ن التهدی  ع
  االقتصادي ؛–البيولوجي الجبلي وعن وقعها اإلیكولوجي واالجتماعي 

ع                 )ب( ع وتخفيف الوق دراسات حاالت ودورس مستفادة وإرشاد عن أفضل الممارسات وعن طرائق من
 .السلبي للتهدیدات الرئيسية الواقعة على التنوع البيولوجي الجبلي 

 ایة التنوع البيولوجي وإعادة إنعاشه واستعادة وضعه السابقحم  : 2-1الغایة 
 األعمال 

ة  1-2-1 ة الجبلي ة اإلیكولوجي ة األنظم ابق وحمای ع الس تعادة الوض رامج الس ذ ب ع وتنفي وض
وجي في                    وع البيول ى التن اظ عل ة والحف ة الدیناميكي ات الطبيعي ة العملي المتدهورة ، وحمای

ه،              سبيل تعزیز قدرة األنظمة اإلیكولوجية       واءم مع اخ وتت ر المن اوم تغي الجبلية على أن تق
ا إنشاء ممرات                  أمور منه  اذا اقتضى    –أو تسترد سالمتها من الوقع السلبي ویكون ذلك ب

ة         -األمر ام األواهل القابل ى من أحج  لتمكين األنواع من الهجرة الرأسية مما یكفل حدًا أدن
ة لتتمشى مع         ة الجيني رة    للبقاء ، بتمكينها من المواءم ة المتغي ویجب أن  .  الظروف البيئي

ات          ى المجتمع ة إل يما بالعالق ادیة ، الس ة اقتص ارات اجتماعي رامج اعتب ذه الب مل ه تش
 األصلية والمحلية

ة والحفظ للمستویات الموجودة من                     1-2-2 الشروع في أنشطة محددة لتسهيل الصيانة والحمای
 . الضيق األنواع المتوطنة ، مع الترآيز على األصناف ذات التوزیع

وجي  1-2-3 وع البيول اخنة للتن اط الس دة ، والنق ة الفری ة الجبلي ة اإلیكولوجي ة األنظم ين وحمای تب
وما یرتبط بها من أنواع ، خصوصًا األنواع المهددة ، مع إعطاء أولویة للنظر في تدابير                

ان               /تستهدف حمایة صارمة في الموضع ، و         ا آ ات خارج الموضع آلم اد آلي ى إیج أو إل
 . ذلك ممكنًا

تعمال األراضي  1-2-4 يط اس تراتيجيات لتخط اهوضع اس وارد المي توى وتخطيط م ى مس ، عل
رابط    اة عناصر الت ع مراع ة وم ة اإلیكولوجي ج األنظم تعمال نه ة ، باس اظر الطبيعي المن

وجي  ة اإلیكول ات المحلي ة للمجتمع تعماالت التقليدی وع  واالس ياع التن ف ض ع وتخفي  ومن
 . وتحویالت استعمال األراضي إلى استعماالت جدیدة البيولوجي الجبلي بسبب التجزئة

اطق                 1-2-5 إیجاد وتعزیز شبكات مناسبة وفعالة ، على الصعيدین  الوطني واإلقليمي ، من المن
رام   ع احت ة ، م اطق المحمي ؤتمر األطراف عن المن ررات م ًا لمق ة ، وفق ة المحمي الجبلي

 .املة حقوق مجتمعات السكان األصليين والمحليين ومشارآتهم الك

فة       1-2-6 ز بص ع الترآي ة ، م ة اإلیكولوجي تدامة األنظم ز اس ة لتعزی ات المالئم ين الممارس تب
 .خاصة على السفوح المتدهورة 

ا     1-2-7 ًا فيم واع ، خصوص ن األن رهم م ر وغي ين البش ات ب ة القضایا المتصلة بالنزاع معالج
 ).predators(یتعلق بالتعایش مع األحياء المفترسة 
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ى الصفة التمث 1-2-8 دابير النظر إل اذ الت ة الموجودة ، واتخ اطق المحمي تدامة المن ى اس ة وإل يلي
لتبين ومعالجة الفجوات ونقاط الضعف لكفالة الطابع التمثيلي على مدى إیكولوجي واسع             

 . 

اة     1-2-9 ع مراع اجرة ، م واع المه ذب لألن اء الع بكات الم تعادة ش دابير الس ذ ت ع وتنفي وض
 .اك الحواجز الفيزیفية مثل سدود المياه لألسم

وجي      1-2-10 وع    البيول ا التن  انشاء مناطق الستعادة الوضع السابق في المناطق التي تعرض فيه
للجبال للتدهور بدرجة آبيرة، والتي تدعو الحاجة فيها الى هذه االستعادة استكماال لشبكة              

 .المناطق المحمية وتعزیزها

 
 األعمال المساندة من جانب األمين التنفيذي

وجي                    انشاء 1-2-11 وع البيول ا التن ي تعرض فيه اطق الت  مناطق الستعادة الوضع السابق في المن
الجبلي للتدهور بدرجة آبيرة، والتي تدعو الحاجة فيها الى هذه االستعادة استكماال لشبكة              

  .المناطق المحمية وتعزیزها

 ما یلي التعاون مع المنظمات والهيئات ذات الصلة لتجميع وتوزیع معلومات بشأن  1-2-12

ة   ) أ( واع الجبلي أن األن يما بش ظ ، والس ة للحف وجي الهام وع البيول ات التن مكون
 المتوطنة ، والنقاط الساخنة ما یرتبط بها من أنواع وأنواع مهددة ؛

 .أفضل الممارسات لحفظها والستعمالها المستدام ولتقاسم المنافع  ) ب(

ع دراسات الحاالت عن الطرائق والجوانب               1-2-12 تعادة الوضع      تجميع وتوزی االقتصادیة الس
ة   واع الجبلي اش األن ادة إنع دهورة ، إع ة المت ة الجبلي ة اإلیكولوجي ي األنظم ابق ف الس

 .المعرضة لألخطار 

 تعزیز االستعمال المستدام للموارد البيولوجية الجبلية  : 3-1الغایة 

 األعمال 
تعمال األراضي وادارة م 1-3-1 ي اس تدامة ف ز الممارسات المس ق باحتياجات تعزی ا یتعل اه فيم وارد المي

الزراعة ، تربية الحيوان ، الحراجة ، تربية األحياء المائية ، مصائد األسماك              (آسب العيش للبشر    
خ    ة ، إل اه الداخلي ي المي تعمال       ) ف ادیة لالس ادئ اإلرش ع المب ة م ة الجبلي ة اإلیكولوجي ي األنظم ف
 .2یكولوجيةونهج األنظمة اال / 23المستدام في ظل االتفاقية

دى    1-3-2 ا ل املة م تعمال األراضي ، ش ي اس تدامة ف ات المس ات والتكنولوجي ات والتقني ز الممارس تعزی
ى أساس المجتمعات ، في                  مجتمعات السكان األصليين والمحليين منها ، وأنظمة اإلدارة القائمة عل

تدام    تعمال المس ظ واالس ات واألسماك  (سبيل الحف امًال صيد الحيوان دتين وال) ش ا اآلب ورا والفون فل
)Wild ( ة ك مكافح ي ذل ا ف ة ، بم ة الجبلي ة اإلیكولوجي ي األنظم وجي الزراعي ف وع البيول ، والتن

 .اآلفات البيولوجية 

ة             1-3-3 ة التقليدی مساندة أنشطة المجتمعات من السكان األصليين والمحليين الضالعين في استعمال المعرف
أن     يما بش ال ، والس لة بالجب اء    المتص وارد الم ة وم وجي والترب وع البيول تدامة للتن اإلدارة المس

 .والسفوح 

ة الضالعة في                     1-3-4 املين المجتمعات األصلية والمحلي إیجاد شراآات بين جميع أصحاب المصلحة ، ش
 ) .3-2أنظر أیضًا الغایة (االستعمال المستدام للموارد البيولوجية الجبلية 

                                                 
 .إن مؤتمر األطراف سوف ینظر في مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة بشأن االستعمال المستدام ، في اجتماعه السابع / 23
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ياحة في     وضع معایير في إطار مشرو     1-3-5 ة الس ع الخطوط اإلرشادیة المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتنمي
ك   تعمال تل ز اس ة ، وتعزی ة الجبلي ة اإلیكولوجي ة لألنظم ًا للظروف اإلیكولوجي ة ، وفق ظل االتفاقي

 /24الخطوط اإلرشادیة 

ياحة واألنشطة الت                   1-3-6 ع السلبي للس ذل   من خالل تخطيط بيئي مناسب ، إدارة شؤون تخفيض الوق ي تب
ن         ذلك م رتبط ب ا ی ة م ذلك تنمي ة ، وآ ة الجبلي ة اإلیكولوجي ى األنظم ة عل االت المفتوح ي المج ف

 .مستوطنات ومرافق بشریة

تّمدة           1-3-7 افع المس تعزیز القدرة المحلية على إدارة السياحة المستدامة ، في سبيل آفالة إحداث تقاسم للمن
 . ، مع الحفاظ على قيم التراث الطبيعي والثقافي من األنشطة السياحية بين المجتمعات المحلية

اطًا                    1-3-8 ك نش ة االقتصادیة، بوصف ذل ات من الناحي تعزیز االستعمال المستدام للنبات البري والحيوان
 .مدرًا لإلیرادات للسكان المحليين 

ى           1-3-9 اه ، عل دار المي فوح إنح ين س لة ب وط الفاص ي إدارة الخط ة ف ات متكامل ز ممارس ع تعزی جمي
ى السفوح       ة عل تقرار الترب ين    المستویات ، للحفظ على سالمة األنظمة اإلیكولوجية واس رابط ب والت

 .أعالي األنهار واسفالها ، والحمایة من األخطار الطبيعية 

ة المتصلة           : 4-1الغایة   وارد الجيني افع الناشئة عن استعمال الم تعزیز الحصول على المنافع وتقاسم المن
 يولوجي الجبلي ، وفقًا للتشریع الوطني حيثما یوجد ذلك التشریع بالتنوع الب

 األعمال 
اة            1-4-1 تعزیز قدرة المجتمعات األصلية والمحلية ، على الدخول في ترتيبات للتقاسم المنصف مع مراع

يس                   ه ل ا الطوعي وأن خطوط بدن االرشادیة بشأن الحصول على الموارد الجينية مع مراعاة طابعه
 .ن تحل محل التشریع الوطنيالمقصود منها  أ

م      1-4-2 ق التقاس ة ، لتحقي ادیة العالي ة االقتص ة ذات القيم وارد الجيني يم وصون الم ات لتقي وضع منهجي
 .العادل والمنصف للمنافع ، مع احترام التشریع الوطني بشأن الحصول على الموارد الجينية 

 . ات خصوصًا للمجتمعات الهامشيةأو إیراد/تعزیز التدابير المفيدة للحفظ من خالل إیجاد عمالة و 1-4-3

ة بصفة خاصة من خالل حفظ وصيانة          : 5-1الغایة   ة الجبلي الحفاظ على التنوع البيولوجي في األنظمة اإلیكولوجي
 المعرفة والممارسات التقليدیة 

 األعمال 
ع          1-5-1  تقييم ووضع وتطویر استراتيجيات تستهدف تخفيض التهدید المتمثل في التآآل الجيني ، والواق

وارد           ) المحاصيل ، المواشى    (على التنوع البيولوجي المستأنس      أ الم ة خاصة لمنش الء عنای مع إی
 .الجينية 

ة     ) ي(8تنفيذ األحكام الواردة في المادة      1-5-2 ام في اتفاقي بشأن المعرفة التقليدیة وما یتصل بها من أحك
 .التنوع البيولوجي ، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية 

ظ و 1-5-3 ویحف تدام   تط تخدام المس ات االس ذ ممارس اق وتنفي ةر وإحق وارد الجيني وان للم ات والحي  للنب
 .والكائنات الحية الدقيقة ، على مستوى األنواع واآلواهل والمجتمعات 

ات        1-5-4 ن ممارس ه م ا یملكون ليين وم كان األص دى الس ودة ل ة الموج ة المعرف ظ وحمای رام وحف احت
 .ستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وتقاسم المنافع وعمليات وتكنولوجيات لكفالة الحفظ واال

وسائل التنفيذ في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام وتقاسم :  من البرنامج 2العنصر 
 المنافع 

                                                 
 ، قد أوصت بإن یوافق مؤتمر األطراف على مشروع الخطوط اإلرشادیة 2003عية في اجتماعها الثامن في مارس إن الهيئة الفر / 24
 .وسوف ینظر في تلك الخطوط اإلرشادیة في االجتماع السابع لمؤتمر األطراف ) .  ، المرفق 8/5التوصية (
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 تعزیز اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي واالقتصادي   : 1-2الغایة 

 األعمال 
لتي یمكن أن تعرقل تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي        أو السياسات ا  /تبين ومعالجة الحوافز الضارة و     2-1-1

 .في األنظمة اإلیكولوجية الجبلية ، مع مراعاة مقررات مؤتمر األطراف بشأن التدابير الحافزة 

د      2-1-2 ه التحدی ى وج ات تعویضية، مخصصة عل وق وآلي ات الس بة وآلي وافز مناس ق ح وضع وتطبي
 .لجبليةللحفاظ على سلع وخدمات األنظمة اإلیكولوجية ا

وجي              2-1-3 وع البيول تدام للتن اندة للحفظ واالستعمال المس رادات ، مس در إی تعزیز تنوع األنشطة التي ت
اطق   روة االقتصادیة ، أي داخل المن م الث ق لتقاس ك طرائ ر ، ویشمل ذل ي والستئصال الفق الجبل

الل       ن خ اطق ، م تى المن ين ش ط ب ة وخط ة إنمائي ط إقليمي الل خط ن خ ة م د" الجبلي ين التعاق  ب
 /25" األراضي المرتفعة واألراضي المنخفضة

ة ألسباب ضياع                      2-1-4 ة ودون الوطني ة وطني ام بتقييمات علمي تحسين الترابط بين العلم والسياسة بالقي
وع                   دل ضياع التن التنوع البيولوجي ، شاملة وضع توصيات للسياسة العامة في سبيل تخفيض مع

  .2010البيولوجي الجبلي بحلول عام 

دابي  2-1-5 ي      وضع ت تدام ف تعماله المس ي واس وجي الجبل وع البيول ظ التن اج حف ن إدم غ ع ر أداء والتبلي
 .البرامج المؤسسية ، شاملة السياسات القطاعية واألطر القانونية واالقتصادیة 

ي ،          2-1-6 وجي الجبل التنوع البيول ق ب امج العمل المتعل ذ برن تعزیز القدرة القانونية والمؤسسية على تنفي
ا من مجموعات أصحاب       خصوصًا من خالل ن    قاط اتصال وطنية ومن خالل المؤسسات وغيره

ن     ؤولة ع لطات المس ين الس يق ب مح بالتنس ي تس ات الت المصلحة ذات الصلة بالموضوع، واآللي
 .القطاعات في تنفيذ األنشطة الداخلة في مجاالت مسؤوليتها

اظر       وضع وتنفيذ االستراتيجيات القانونية والسياسية لتخطيط استعمال األ        2-1-7 ى صعيد المن راضي عل
ى                  ز عل وجي ، ومع الترآي رابط اإلیكول ة والت اة عناصر السالمة اإلیكولوجي الطبيعية ، مع مراع
ة     بب التجزئ ي بس وجي الجبل وع البيول ع ضياع التن فالها ، ومن ار وأس الي األنه ين أع ات ب العالق

 .وبسبب تحویل استعمال األراضي إلى استعماالت جدیدة 

ببها                 مساندة التخطيط  2-1-8 ة والتي یس ة لتخفيض التعرض للمخاطر الطبيعي  التقدمي والتدابير التواؤمي
ة                      اظر الطبيعي ى المن ي وعل وجي الجبل وع البيول ى التن ) landscape(البشر ، ولها وقع ضار عل

 .الثقافية والمجتمعات المحلية 

ة ومس   2-1-9 تویات القطاعي ى المس اعي عل ي واالجتم ع البيئ ات الوق ذ تقييم جيع تنفي رامج تش تویات الب
روعات  ى    . والمش ادیة عل ة االقتص لبي للتنمي ع الس ع الوق ي ، لمن ع التراآم اة الوق ي مراع وینبغ

اج               6/7التنوع البيولوجي الجبلي ، بتطبيق المقرر        ؤتمر األطراف بشأن إدم  ألف الصادر عن م
 .وقع االستراتيجي قضایا التنوع البيولوجي في تشریع أو عمليات تقييم الوقع البيئي وفي تقييـم ال

ة             2-1-10 ة المتعلق رامج المؤسسات المالي ادماج جوانب التنوع البيولوجي للجبال في سياسات وب
 .بالمناطق الجبلية

ن     . 2-1-11 اف م دد آ ال بع ظ الجب ة بحف ة المتعلق ادیة الوطني ات االقتص ين الميزاني ز وتمك تعزی
 .خطوط الميزانية لتحقيق التنفيذ النشط لبرنامج العمل

 األنشطة المساندة من جانب األمين التنفيذي 
                                                 

تاذ عل     / 25 ورنر ، أس تيان آ ور آریس عه البروفيس د وض وم ق ذا المفه يس  أن ه ازل ورئ ة ب ات بجامع وع  " م النب المي للتن يم الع التقي
ي         2003في بيانه الرئيسي الذي ألقاه في االجتماع الثامن للهيئة الفرعية في مارس              " البيولوجي للجبال    ى النحو اآلت د    :  ، عل وم التعاق إن مفه

ون               ين من یقطن ون األراضي السفلي           بين األراضي المرتفعة واألراضي المنخفضة ینشئ مسؤوليات مشترآة ب ا ومن یقطن .  األراضي العلي
ع   ) landscape(فموجب هذه المفهوم یكون سكان المناطق العليا مثًال مسؤولين عن العنایة بالمناظر الطبيعية              في أعالي الجبال لتخفيض الوق

اطق ا                ا          المحتمل حدوثه على سكان المناطق المنخفضة وفي مقابل هذه الخدمة قد یستطيع سكان المن اطق العلي ّزدودا سكان المن لمنخفضة أن ی
 ) .الطعام وموارد أخرى (بمنتجات الحقول المزورعة في األراضي المنخفضة 
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ود        2-1-12 ي الجه ات ف ة بأفضل الممارس االت الخاص ات الح ع دراس ة وتوزی ع ومراجع تجمي
ظ      بيل الحف ي س ي واالقتصادي ف ي والمؤسس انوني والسياس ارات الق ز اإلط ة لتعزی ة والوطني الدولي

ا             واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الجبلي ، مثالً       ادل المعلومات وغيره ة تب ة غرف  من خالل آلي
 .من الوسائل المالئمة 

ة وممارسات     2-2الغایة  ن معرف ين م كان األصليين والمحلي ات الس دى مجتمع ا ل ظ وصيانة م رام وحف احت
 وابتكارات في المناطق الجبلية 

 األعمال 
وع ا      2-2-1 ودة للتن تویات الموج ى صون المس ة إل طة الرامي ذ األنش ز تنفي ي ،  تعزی وجي الزراع لبيول

ة                    ة وآفال ة المطالب المحلي واألنظمة اإلیكولوجية الزراعية ، وما توفره من سلع وخدمات ، لتبلي
 .مصادر لألمن الغذائي 

د     2-2-2 ن تقالي ة م اطق الجبلي ي المن ين ف كان األصليين والمحلي ات الس دى المجتمع ا ل م م رام وتفه احت
تهم في سبيل    وممارسات مستدامة ، بطرائق تستوعب احتياجاته    م ومشارآتهم ومعارفهم وممارس

ي    وجي الجبل وع البيول تدام للتن تعمال المس ظ واالس ادة  (الحف اة الم ع مراع ا ) ي(8م ة وم لالتفاقي
 .یتصل بها من مقررات صادرة عن مؤتمر األطراف وبرامج العمل 

كان األصليين والمح  2-2-3 ات الس ارآة مجتمع اوني ومش ل التع بكات والعم غيل الش ز تش ي تعزی ين ف لي
ي    وجي الجبل وع البيول بيل صون التن ي س اء ف ين النس ة خاصة لتمك الء عنای ع إی رار م صنع الق

 .واستعماله المستدام 

ة وإشراك                    2-2-4 ى المعلومات في سبيل المشارآة الكامل تشجيع نزع الالمرآزیة وتعزیز الحصول عل
ق    ا یتعل يهم فيم ؤثر ف ي ت رارات الت ي الق ة ف ات األصلية والمحلي ة المجتمع ة اإلیكولوجي باألنظم

 .الجبلية 

ر ، وصون      2-2-5 ة ، واستئصال الفق يش الجبلي ائل الع ين وس ى تحس ة إل طة الرامي ذ األنش ز تنفي تعزی
 .الهویة الثقافية ، في سبيل تحقيق االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الجبلي 

ة،     وضع تدابير لبناء القدرة وتقاسم المنافع في سبيل تسهيل إشراك المجتمع                2-2-6 ات األصلية والمحلي
وجي                       وع البيول تدام للتن م مسبق ، في اإلدارة والحفظ واالستعمال المس بقبول منها على أساس عل

 .الجبلي 

ة         3-2الغایة  ات تعاوني اد اتفاق ى حفظ      . إیجاد تعاون إقليمي وعابر للحدود ، وإیج يم ومعالجة الحاجة ال وتقي
 .المناطق للعمليات الدینامية الطبيعية

 مال األع
با، واستراتيجيات         2-3-1 ك مناس ان ذل انده تشریع اذا آ تعزیز التعاون المتكامل العابر للحدود ، الذي یس

ة    اطق الجبلي ى المن تدامة عل طة المس ایا   . لألنش ة القض ات التعاوني ي الترتيب ي أن تغط وینبغ
ة وا    ) landscape(المواضيعيـة المحددة مثل المناظر الطبيعية       لخطوط  والتربة وألراضي الرطب

اة                   ة وإدارة الحي اطق المحمي دین والمن الفاصلة بين سفوح أنحدار المياه وأراضي المراعي ، والتع
 .والزراعة والغابات والنقل والطاقة والسياحة ) Wildlife(اآلبدة 

ادل      2-3-2 ة وتب ال البحث واإلدارة التواؤمي ي مج دود ف ابر للح ي والع اون اإلقليم اندة التع ز ومس تعزی
ين  رات لتحس وع      الخب المي للتن يم الع ثًال التقي ي ، م وجي الجبل وع البيول ظ واإلدارة للتن  الحف
 ) .ICIMOD(والمرآز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة ) GMBA(البيولوجي الجبلي 

ثًال من خالل    (تعزیز تقييم وحفظ التنوع البيولوجي الجبلي آوسيلة للحد من النزاعات البشریة             2-3-3 م
 ) .peace parks() مراتع السالم 

ن         2-3-4 ا م وجي وغيره وع البيول ة التن ل اتفاقي ي ظ ل ف رامج العم ين ب افر ب اون والتض ز التع تعزی
واع   دود واألن ابر للح ث الع اخ والتصّحر والتلوی ر المن أن تغي ة بش ات العالمي ات واالتفاق االتفاقي
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ى       الغریبة الغازیة واألراضي الرطبة واألنواع المهددة باألخطار ، مع ال          ترآيز بصفة خاصة عل
رامج عمل مشترآة، وأیضا             . األنظمة الجبلية والتنوع البيولوجي الجبلي     بما في ذلك من خالل ب

ة                   ات االقليمي ة، واالتفاقي اطق الجبلي تدامة في المن تعزیز التعاون مع الشراآة الدولية للتنمية المس
 .بشأن الجبال

ل          2-3-3 دة مث ات جدی دة وآلي ات جدی ة واألراضي      ال" تشجيع وضع منهجي ين األراضي المرتفع د ب تعاق
ة  لع   " المنخفض وفير الس ي وت وجي الجبل وع البيول اند التن ي تس ة الت ات التعاوني ذ االتفاق لتنفي
 .والخدمات 

 مساندة أعمال الحفظ واالستعمال المستدام وتقاسم المنافع :   من برنامج 3العنصر 
 .لوجي الجبلي ورصده وتقييمه تطویر العمل بشأن تبين التنوع البيو  1-3الغایة 

 األعمال 
 .تعزیز رصد المناطق المعرضة للمخاطر بفعل تغير المناخ  3-1-1

تدام              3-1-2 القيام بدراسات مسحية للجبال في المناطق ذات األولویة ، في سبيل الحفظ واالستعمال المس
ى المستو            .للتنوع البيولوجي الجبلي     ي   وهذه الدراسات ینبغي أن تنظر في قوائم الجرد عل ى الجين

 .ومستوى األنواع واألنظمة اإلیكولوجية 

ة              3-1-3 يم األلفي ة للتصنيف ، وتقي ادرة العالمي تطبيق برامج العمل المتصل بالمبادرات العالمية مثل المب
 .لألنظمة اإلیكولوجية والبرنامج العالمي لألنواع الغازیة ، آلما آان ذلك مناسبًا 

 .ولوجي للجبال مساندة عمل التقييم العالمي للتنوع البي 3-1-4

اریر                3-1-5 ك من التق ر ذل وجي وغي استعمال استراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيول
 .الوطنية في ظل االتفاقية ، في سبيل رصد وتقييم التنوع البيولوجي الجبلي 

وع        2-3الغایة  ي التن ات ف ائم واالتجاه ع الق د الوض يم ورص ات لتقي ة والمنهجي ين المعرف وجي تحس البيول
 الجبلي ، على أساس المعلومات المتاحة 

 األعمال 
ة          –إیجاد مؤشرات ال أحيائية وأحيائية واجتماعية        3-2-1  اقتصادیة عن الوضع القائم والتغير في األنظم

 .اإلیكولوجية الجبلية 

ذلك         3-2-2 ة وآ ة ووطني ة وإقليمي ایير دولي ار مع بًا    –وضع واختي ك مناس ان ذل  مؤشرات یمكن   – إذا آ
ة بشأن الرصد                       تحویله اة عمل االتفاقي ي ، مع مراع وجي الجبل وع البيول ا إلى آميات ، بشأن التن

رة أخرى                         ة خب ة ، مع أی ين من معرف دى مجتمعات السكان األصليين والمحلي والمؤشرات وما ل
 .بشأن اإلدارة المستدامة للجبال 

ة   3-2-3 ا األنظم ي توفره ة الت دمات اإلیكولوجي ة للخ اء قيم ات إلعط ع منهجي إدارة وض ة ب المتعلق
رة  ة الفقي ات الجبلي ویض المجتمع ادي ، لتع ز االقتص ات للحف اد آلي بيل إیج ي س ي، ف األراض

 . والمعرضة لألخطار 

ر    3-2-4 ل ، وقضایا تغي دى الطوی ى الم ث عل ي والتلوی ث المحل ر للتلوی يم وتصحيح الوضع المتغي تقي
 .جبلية المناخ العالمي ، مع االهتمام الخاص باألنظمة اإلیكولوجية ال

ات إدارة            3-2-5 ر ممارس ن تغي ئة ع وجي ، الناش وع البيول ى التن ار عل ة واآلث ة التجزئ يم ومعالج تقي
 . استعمال األراضي ، مثًال التخلي عن األراضي والتعدین 

ى                3-2-6 اطق المفتوحة عل ذل في المن ي تب ياحة واألنشطة الت تقييم ومعالجة الوقع اإلیجابي والسلبي للس
 .بلية األنظمة اإلیكولوجية الج
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ة           3-2-7 ى حمای ة ال ة وللحاج ة االیكولوجي ي األنظم ة ف ة الطبيعي ات الدیناميكي دي للعملي يم والتص  التقي
 .المناطق للعمليات الدیناميكية الطبيعية

ال                  3-2-8 ة للجب ة االیكولوجي  وضع أنظمة للرصد استنادا الى مؤشرات رئيسية للتغيرات في هيكل األنظم
ى           ووظيفتها مع مراعاة المعرف    ا في مجال الرصد باالضافة ال ة حالي ة التخصصية واألنظمة القائم

 .األعمال والعمليات بشأن المؤشرات

تحسين البنية التحتية إلدارة شؤون البيانات والمعلومات في سبيل التقييم الصحيح ورصد التنوع           3-3الغایة 
 . البيولوجي الجبلي وإیجاد وتطویر ما یتصل به من قواعد البيانات 

 األعمال 
تفادة              3-3-1 ي ، مع االس تعزیز وتحسين القدرة التقنية على الصعيد الوطني لرصد التنوع البيولوجي الجبل

املة  وجي ، ش وع البيول ة التن ة التفاقي ات التابع ادل المعلوم ة تب ة غرف ا آلي ي توفره من الفرص الت
 .لعالمي ، لتسهيل التبادالت تنمية قواعد البيانات المتربطة بتلك الغرفة ، آما یلزم ذلك بالمقياس ا

ز، الوصول الحر  3-3-2 با –تعزی راه األطراف مناس ا ت وع -حسب م أن التن ة بش ات القائم ى المعلوم  ال
ة                    ابع لالتفاقي البيولوجي وما یتصل بها من قواعد البيانات، والتقاسم من خالل آلية بيت المقاصة الت

 .ئمةالمتعلقة بالتنوع البيولوجي وغير ذلك من الوسائل المال

ي ،            3-3-3 تعمال األراض ي اس رات ف وجي وللتغي وع البيول رد للتن وائم الج رائط وق ع الخ جيع وض تش
ة        د             (باستعمال قواعد البيانات الرقمية والعادی ة باالستشعار عن بع في  ) نظام المعلومات الجغرافي

 .سبيل خدمة األغراض العلمية ولمساندة صنع القرار 
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 نفيذي النشاط المساند من جانب األمين الت
  .3-3تعزیز قدرة آلية غرفة تبادل المعلومات على تسهيل تنفيذ الغایة  3-3-4 

التنوع       4-3الغایة  ة ب درة المتعلق اء الق ن بن رى م كال األخ ي واالش ي والعلم اون التقن ين البحث والتع تحس
 .البيولوجي الجبلي  

 األعمال 
رة           القيام ببحوث طویلة األجل عن القدرة التواؤمية لألنوا        3-4-1 ة المتغي ع آي تتواءم مع الظروف البيئي

ي     في التغير المناخي العالمي أوالتغير الناشئ عن فعل البشر ، فيما یتعلق بالتنوع البيولوجي الجبل
. 

ة،                     3-4-2 ة اإلیكولوجي ة األنظم ي ووظيف وجي الجبل وع البيول ة التن القيام ببحوث أساسية عن دور وأهمي
 .جية وهيكلها ووظائفها وعملياتها وخدماتها مع النظر إلى مكونات األنظمة اإلیكولو

امي           3-4-3 اتي الح اء النب وع الغط ة ، وتن وجي للترب وع البيول يم دور التن ث لتقي اندة البح ع ومس وض
بفعل  الستقرار ولسالمة المناطق الجبلية وحمایة الخط الفاصل إلنحدار المياه ، مثل تفادي التآآل           

 .  والهيارات األرضية واالفالنشات البشر

دان                ا 3-4-4 لشروع في وضع آليات وإیجاد برامج تعاونية في البحث والعلوم ذات أهمية مشترآة بين البل
ة        روف اجتماعي ترآة وظ اآل مش دیها مش ي ل دان الت ين البل ًا ب ال ، خصوص ة –ذات الجب  ثقافي

 .متشابهة 

نظم االقتصادیة لألخط       3-4-5 ين  تعزیز تبادل الخبرات والمعرفة بشأن التنمية المستدامة وتعرض ال ار ب
 . الثقافية والمجتمعات للمخاطر–البلدان ذات الجبال ، مع مراعاة تعرض النظم االجتماعية 

القيام ببرامج مشترآة بين عدة فروع العلم وبرامج بحث اساسية بشأن التنوع البيولوجي الجبلي ،                3-4-6
ى ا                د عل ي تعتم املة اإلدارة الت ه ، ش ة ووظائف ة اإلیكولوجي لمجتمعات ،  وفي ترابط بهيكل األنظم

ة لألراضي         ة اإلیكولوجي ين األنظم ربط ب ي ت ة الت اطق اإلنتقالي ة بالمن فة خاص ة بص ع العنای م
اطق امتصاص     اخنة ومن اط الس ة والنق اطق االنتقالي ل المن ة واألراضي المنخفضة ، مث المرتفع

 .والممرات ) buffer areas(الصدمات 

ائمي 3-4-7 ز الفرص للبحث والرصد الق درة وتعزی اد الق ظ إیج بيل حف ي س ات ف ى أساس المجتمع ن عل
 .التنوع البيولوجي الجبلي وتوفير منافع أآبر لمجتمعات سكان الجبال 

ل                        3-4-8 ال األمث ق االستخدام الفع ات البحوث وتحقي د أولوی ة تحدی ة للتنسيق بغي  وضع آليات علمية وتقني
 .لنتائج البحوث 

  أنشطة مساندة من األمين التنفيذي
نافع غطاء نباتي متنوع وسليم تمامًا في مناطق استجماع المياه وتوليد الطاقة الكهربائية           استكشاف م  3-4-9

 .المائية واإلعراب عن ذلك بمقادیر آمية 

 .تعزیز تربية الجماهير ومشارآتها وتوعيتها فيما یتعلق بالتنوع البيولوجي الجبلي    5-3الغایة 

 األعمال 
اء الق 3-5-1 ة وبن ة التعليمي ز األنظم ة  تعزی ي األنظم ددة ف روف مح م ظ يًال یالئ لة تفص درة المفص

ية        والت الدراس ية ، والج اهج التدریس يم المن ورش وتنظ د ال ل عق ة ، مث ة الجبلي اإلیكولوجي
ود      وجي ، والجه وع البيول ة التن ن أتفاقي ي تصدر ع ات الت ات والمعلوم ين المجتمع ادالت ب والتب

ادر     ى والمب ا یتمش ر ، بم ود  النش ة وجه ة    التعليمي يم وتوعي ة والتعل ال والتربي ة لالتص ة العالمي
 ) . الصادر عن مؤتمر األطراف 6/19المقرر (الجمهور 
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ة        3-5-2 ن معرف ة م لية والمحلي ات األص دى المجتمع ا ل الي لم ي واالحتم هام الفعل وعي باالس ادة ال زی
ق                  ي ، أي توثي وجي الجبل وع البيول تدام للتن وع  وممارسات وابتكارات للحفظ واالستعمال المس التن
 .البيولوجي ووضع قوائم جرد على مستوى آل مجتمع وعلى المستویات األخرى المالئمة 

ة          3-5-3 رام والمعرف ة واالحت ز التوعي ى تعزی ى إل ي ترم تدامة الت ياحة المس طة الس ذ أنش جيع تنفي تش
 .المتعلقة بالتنوع البيولوجي الجبلي شاملة معرفة المناظر الطبيعية المحلية والثقافية 

 .نشر المعلومات بشأن التفاعل بين األراضي المرتفعة واألراضي المنخفضة زیادة  3-5-4

 .زیادة تعزیز تثقيف النساء وتعزیز دورهن في حفظ المعرفة التقليدیة ونشرها  3-5-5

ال        3-5-6  تعزیز االدراك بين صانعي السياسات والمخططين بأهمية ومساهمة األنظمة االیكولوجية    للجب
 .في برامج استئصال الفقر

زیادة االدراك الواسع النطاق بقيم التنوع البيولوجي للجبال وذلك، ضمن أمور أخرى، من خالل               3-5-7
  .حملة للتوعية العامة على المستویين الوطني والمحلي

ة         (Validadion)تعزیز ایجاد واحقاق      6-3الغایة    ونقل تكنولوجيات مالئمة لألنظمة االیكولولوجية الجبلي
ا یتصل         ) ي(8 تكنولوجيات السكان األصليين وفقا للمادة       لك1، بما في ذ    من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وم

 .بتلك المادة من أحكام
ا   1-6-3األعمال  ل التكنولوجي ق بنق ل المتعل امج العم ذ برن الحفظ    26تنفي ة ب ؤون المتعلق ا خاص للش الء انتب ع ای  م

 .جبليواالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ال

 أنشطة مساندة من األمين التنفيذي
 .توثيق أفضل الممارسات والتكنولوجيات المالئمة والنهوج االبتكاریة في ادارة شؤون التنوع البيولوجي 3-6-2

ارات         3-6-3 ات واالبتك دث التكنولوجي ى أح راف عل ول األط وفير حص لة ت ات ذات الص ع المنظم اون م ي تع  ف
 .وجي الجبليالمالئمة، المتصلة بالتنوع البيول

 

                                                 
 .   سينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع 26
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ادماج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في برامج عمل االتفاقية، مع  -9/13التوصية 
، واالستراتيجية العالمية لحفظ النبات واألهدافذات 2010هدف التنوع البيولوجي لعام مراعاة 

 الصلة التي وضعتها القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة
 

 ة: الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيان الهيئة 
 بشأن الخطة االستراتيجية العالمية لحفظ النبات 6/9 بشأن الخطة االستراتيجية و6/26 المقررین  تذآر اذ 

 بشأن تحليل نتيجة القمة العالمية المعنية بالتنمية 1الصادرین عن مؤتمر األطراف وآخذة في الحسبان التوصية 
 بشأن تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية الصادرتين عن اجتماع ما بين الدورات المعني 2ة والتوصية المستدام

بشأن برنامج العمل 8/2 وتوصيتي الهيئة الفرعية 2010ببرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطرافحتى عام 
 وع البيولوجي البحري والساحلي، بشأن التن8/3المتعلق باألنظمة االیكولوجية المياه الداخلية و

، " التحدي العالمي للتنوع البيولوجي-2010" بتقریر اجتماع لندن ترحبواذ  
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/9) ، 

 وتبني على نتيجة اجتماع لندن یمكن تعریف ضياع 2010 أنه، لغرض رصد التقدم نحو هدف تالحظواذ  
یع األنواع واالنظمة االیكولوجية والجينات وما توفره من سلع وخدمات، انخفاض وفرة وتوز"التنوع البيولوجي بأنه 

 ،"على المدى الطویل

 بالمبادرات التي اتخذت في ظل اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية ترحبواذ  
 التي تسهم في تعزیز وتقييم خصوصا آموائل للطيور المائية واتفاقية حفظ األنواع المهاجرة، من الحيوانات البریة

 ،2010التقدم نحو هدف 

  وغایات األلفية للتنمية،2010الترابط بين هدف التنوع البيولوجي لعام تالحظ واذ  

  وغایات األلفية للتنمية2010هدف  
 :بان  یطلب مؤتمر االطراف في اجتماعه السابع من األمين التنفيذي ما یليتوصي  -1 
 مع برنامج األمم المتحدة االنمائي واليونيب واليونسكو ومشروع األلفية الذي أن یعمل عن آثب )أ( 

یتواله األمين العام لألمم المتحدة ومع غيرهم الیجاد طرائق لتحقيق توصيل أفضل ألهمية التنوع البيولوجي في انجاز 
 تنمية البشریة على جميع المستویات،غایات األلفية للتنمية، ولتبين وتوصيل العالقة بين التنوع البيولوجي وأهداف ال

 مرحلة وسيطة نحو تحقيق 2010أن یستكشف مع األمين العام لألمم المتحدة فرصة جعل هدف  )ب( 
 ،2015 من غایات األلفية للتنمية، الرامية الى تحقيق االستدامة البيئية بحلول 7الغایة 

ليونيب ومشروع األلفية الذي یتواله األمين أن یعمل عن آثب مع برنامج األمم المتحدة االنمائي وا )ج 
 9 للمساعدة على تحقيق الهدف 2010العام لألمم المتحدة، ومع غيرهم، الیجاد طرائق الستعمال أهداف ومؤشرات 

") آفالة االستدامة البيئية(" من غایات األلفية للتنمية 7الوارد ضمن الغایة ") عكس اتجاه ضياع الموارد البيئية("
 .ك من غایات األلفية ذات الصلة بالموضوعوغير ذل

 :2010تقييم التقدم نحو هدف  

 : مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع بما یليیوصي -2 

أن ینظر في انشاء عدد صغير من الغایات العالمية على أن تشمل آل غایة هدفا واحدا أو هدفين،  )أ( 
وهذه الغایات . 6/26، الذي اعتمده المقرر 2010 البيولوجي لعام لتقييم ما یحرز من تقدم نحو الهدف العالمي للتنوع

 :یكون من شأنها استكمال الغایات الموجودة الواردة في الخطة االستراتيجية، على أن ترآز على الموضوعات اآلتية

الموائل واألنظمة ) أ(تخفيض معدل ضياع مكونات التنوع البيولوجي، شاملة  )1 (
 .، التنوع الجيني)ج( ، populationsنواع واألواهل األ) ب(االیكولوجية، 
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التصدي للتهدیدات الرئيسية الواقعة على التنوع البيولوجي، بما في ذلك التهدیدات  )2(
األنواع الغریبة الغازیة، واالستعمال غير القابل لالستدامة، وتغير المناخ، : الناشئة عن

 والتلویث، وتغير الموائل،

ز السلع والخدمات التي یوفرها التنوع البيولوجي في األنظمة استبقاء وتعزی )3(
االیكولوجية، شاملة الموارد البيولوجية التي تساند سبل العيش واألمن الغذائي 

 والصحة، مع حمایة ما یرتبط بذلك من معارف وابتكارات وممارسات تقليدیة،

 ال الموارد الجينية،آفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعم )4(

في سبيل تقييم التقدم نحو األهداف، أن یوافق المؤتمر على عدد محدود من المؤشرات التجریبية  )ب( 
، ومذآرة األمين التنفيذي بشأن المؤشرات UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/9المحورة أو المستمدة من اجتماع لندن 

، ومذآرة األمين UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/26 2010المقترحة للتنوع البيولوجي ذات الصلة بهدف عام 
 UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/27 2010التنفيذي عن استعمال العمليات الموجودة آلبنات بناء للتبلغ عن هدف عام 

 فتقوم الهيئة الفرعية بوضع واختبار واستعراض ذلك العدد –التي تتوفر بالنسبة لها بيانات متاحة من مصادر موجودة 
وینبغي اختيار هذه المؤشرات الصالحة على المستوى العالمي بحيث . قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطرافالمحدود 

توصل توصيال فعاال  اتجاهات الوضع القائم في التننوع البيولوجي ووقع هذا التنوع على السلع والخدمات الصادرة 
وبقدر االمكان ینبغي وضع األهداف والمؤشرات . لحاليعن األنظمة االیكولوجية وعلى رفاه البشر في العقد الزمني ا

التي تنطبق على المستوى العالمي بطریقة تجعل من المستطاع استعمال نفس األهداف والمؤشرات على الصعيد 
االقليمي والوطني والمحلي لتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية، اذا رغبت في ذلك األطراف 

 :ن یتم فورا اختبار المؤشرات الدالة على ما یليوینبغي أ

 االتجاهات في مدى األنظمة االیكولوجية والمناطق االحيائية والموائل المختارة، )1( 

 االتجاهات في وفرة األنواع المختارة وتوزیعها، )2( 

 تغير الوضع القائم في األنواع المهددة، )3( 

نات المستأنسة والنباتات المستزرعة وأنواع األسماك ذات االتجاهات في التنوع الجيني للحيوا )4(
 األهمية االجتماعية االقتصادیة الكبيرة،

 تغطية المناطق المحمية، )5(

 :وینبغي ایجاد مؤشرات لما یلي

 التهدیدات على التنوع البيولوجي، )6(

 السلع والخدمات الناشئة عن األنظمة االیكولوجية )7(

 .نافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينيةالتقاسم المنصف للم )8(

أعاله ینبغي اعتبارها اطارا مرنا یمكن ) أ(2 على أن الغایات واألهداف المشار اليها في یرآزأن  )ج( 
أو االقليمية، وفقا لألولویات والقدرات الوطنية، ومع مراعاة االختالفات في /أن توضع في اطاره األهداف الوطنية و

 ى البلدان،التنوع بين شت

أو اقليمية وأن تدمجها، حسب مقتضى / األطراف والحكومات الى وضع أهداف وطنية ویدعوأن  )د( 
الحال، في الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالتنوع 

 البيولوجي الوطني،

خصوصا في البلدان النامية وال سيما أقل البلدان نموا  على الحاجة الى بناء القدرة، أن یرآز )ه( 
والدول النامية الجزریة الصغيرة والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتمكينها من تنفيذ األنشطة الرامية الى تحقيق 

 ورصد التقدم نحو الغایات واألهداف،
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ب اآللية المالية ومن جانب منظمات  الى الحاجة الى مساندة وافية وتأتي في أوانها من جانینظرأن  )و( 
التمویل األخرى لألطراف من البلدان النامية، وال سيما أقلها نموا والدول النامية الجزریة الصغيرة واألطراف ذات 

 االقتصاد االنتقالي، حسب مقتضى الحال، لتنفيذ أنشطة رامية الى تحقيق ورصد التقدم نحو األهداف،

عمليات التقييم والمنظمات ذات الصلة الى ارسال تقاریر ومعلومات تساعد  االتفاقيات ویدعوأن  )ز( 
 ،2010على رصد التقدم نحو أهداف 

 : من األمين التنفيذي ما یليیطلبأن  )ح( 

أن یقوم، في تعاون مع المنظمات والوآاالت األخرى ذات الصلة ومع مراعاة المشورة  )1(
ي اجتماعها العاشر أو الحادي عشر، باستعمال تلك االضافية التي ستقدمها الهيئة الفرعية ف

، بما في 2010الغایات واألهداف والمؤشرات في تقاریر تتضمن تحليال للتقدم نحو هدف 
 ذلك من خالل اصدار طبعات على فترات منتظمة من نشرة

داف االستعمال الكامل آللية تبادل المعلومات في ایجاد وتعزیز التعاون التقني الدراج أه )2(
 . وتسهيل تبادل المعلومات بشأن التقدم المحرز2010

 المرآز العالمي لرصد الحفظ التابع لليونيب الى مساندة االمانة في تنسيق تجميع أن یدعو )ط( 
 .2010المجموعات الالزمة لالبالغ عن االنجازات بشأن هدف 

عدة مؤتمر األطراف في المهام الواردة  من األمين التنفيذ اعداد ورقة تبين خلفية الموضوع لمساأن یطلب 3
 .، من المقرر الحالي)ب(و) ا(، الفقرتين الفرعيتين 2في الفقرة 

 ادماج األهداف في برامج عمل االتفاقية
 بنهج ادماج األهداف في برامج العمل المبينة في القسم الثاني جيم في مذآرة األمين أن یرحب -4 

، التي UNEP/CBD/SBSTTA/9/14قيق نتائج فعلية في عمل االتفاقية التنفيذي بشأن إدماج األهداف الموجهة نحو تح
یمكن عن طریقه استكمال عدد صغير من األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية بأهداف موجهة نحو القيام 

ر األطراف بالعمليات ونحو المراحل والمواعيد القصوى، حسب مقتضى الحال، وتذّآي هذا النهج آي ینظر فيه مؤتم
 .في اجتماعه السابع

 بمقترحات ادماج األهداف في برامج العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي للمياه علمایحيط أن  )5( 
الداخلية والمناطق البحریة والساحلية في مذآرة األمين التنفيذي حول هذا الموضوع 

UNEP/CBD/SBSTTA/9/14/Add.1 نقيح المقترحات آي ینظر فيها مؤتمر وتطلب من األمين التنفيذي مواصلة ت
األطراف في اجتماعه السابع على أساس التعليقات التي ترد أو وردت من األطراف والحكومات والمنظمات األخرى 

، 2003 نوفمبر 21الى االجتماع التاسع للهيئة الفرعية، أو أرسلت الى األمين التنفيذي، وذلك في موعد ال یتأخر عن 
 :اط اآلتيةومع مراعاة النق

ان األهداف ینبغي أن تكون متحدیة ولكنها واقعية وتعترف بالضغوط والقيود الواقعة على  )أ( 
األطراف، وال سيما البلدان النامية، وخصوصا  أقل البلدان نموا والدول النامية الجزریة الصغيرة والبلدان ذات 

 . االقتصاد االنتقالي

مية بوصفها اطار مرنا مع العلم بان تحقيقها سيتطلب موارد مالية ینبغي النظر الى األهداف العال )ب( 
وتقنية اضافية خصوصا للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول النامية الجزریة الصغيرة والبلدان ذات 

، )و-2-ج (2في الفقرة وخصوصا أقل البلدان نموا والدول النامية الجزریة الصغيرة  آما جاء ذلك . االقتصاد االنتقالي
 أعاله،

ان العدد االجمالي للغایات واألهداف ینبغي أن یكون مقصورا على قدر یمكن التعامل معه وأن  )ج( 
 توضع آجزء من نهج استراتيجي ومتماسك لجميع برامج االتفاقية،

جد من ان وضع الغایات واألهداف وتبين المؤشرات هو أمر ینبغي أن یستمد مكوناته مما یو )د( 
 مبادرات ومن المبادرات التي یجري وضعها في ظل اتفاقيات ومنظمات أخرى،
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یفضل أن تكون المؤشرات موجهة نحو تحقيق أهداف فعلية وأن یتم تبينها أو استنباطها على نحو  )ه( 
 أعاله على أساس النهوج المأخوذ بها واألمثلة المضروبة في) ب (2یتمشى مع النهج الوارد في الفقرة 

UNEP/CBD/SBSTTA/9/10  وتقریر اجتماع لندنUNEP/CBD/SBD/SBTTA/9/INF/9 ومذآرة االمين 
 2010التنفيذي عن المؤشرات المقترحة للتنوع البيولوجي المتعلق بهدف عام 

UNEP/CBD/SBD/SBTTA/9/INF/26 ومذآرة األمين التنفيذي عن استعمال العمليات الموجودة آلبنات بناء  
 وغير ذلك من المصادر ذات الصلة UNEP/CBD/SBD/SBTTA/9/INF/27 2010ن هدف في التبليغ ع
 .بالموضوع

اآلثار القانونية المتعلقة بصالحيات اتفاقية التنوع البيولوجي وصالحيات االتفاقات األخرى  )و( 
 .المتعددة األطراف ذات الصلة بالموضوع
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 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات  -9/14التوصية 
  الفریق العامل الثانيمشروع توصية مقدم من رئيس

 : ان الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية توصي مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع بأن 

ًا   )أ(  ـرر    یحيط علم ع المق يًا م ة ، تماش ر لالتفاقي ذ أآب ي مجال تطویر وتنفي دم المحرز ف اح بالتق بإرتي
 ؛6/9

ر )ب(  ه  یع ن امتنان ة بخصوص       ب ع راف المعني ين األط ا ب اورات فيم رت المش ي یّس ات الت للمنظم
ك      أغراض اإلستراتيجية المختلفة ، وللهيئة الدولية لحفظ النباتات لدعم عملية تطویر اإلستراتيجية وتنفيذها ، بما في ذل

 إعارة مسؤول برنامج ألمانة إتفاقية التنوع البيولوجي ؛

شراآة عالمية لحفظ النباتات ، ویشجع المنظمات المشارآة على مواصلة المساهمة     بتشكيل  یرحب   )ج( 
في تنفيذ االستراتيجية ، ویدعو المنظمات األخرى إلى اإلنضمام إلى الشراآة ویشجع الهيئة الدولية لحفظ النباتات على     

 مواصلة دعمها للشراآة ؛

ة تنسيق             یرحب )د(  ذي بإنشاء آلي ين التنفي ة ، تشمل       بقيام األم مجموعات اتصال تجتمع حسب        : مرن
ات ؛               الضرورة وفقًا لإلجراءات المّتبعة ؛ جهات تنسيق وطنية ، حسبما تحدده األطراف ؛ الشراآة العالمية لحفظ النبات

 األمانة ، بما فيها موظف برنامج ، بدعم من الهيئة الدولية لحفظ حدائق النباتات ؛

الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة إلى دعم األمين التنفيذي في            المرآز العالمي لرصد    یدعو    )ه( 
 رصد تنفيذ اإلتفاقية والعمل بالتعاون مع الشراآة الدولية لحفظ النباتات ؛

ة                   یشّجع   )و(  اط القائم ين النق األطراف على إنشاء نقاط مرآزیة وطنية لإلستراتيجية ، أو أن یعّين من ب
 :ا یليحاليا بغرض القيام بم

د                 )1( ك تحدی ا في ذل وطني ، بم ى المستوى ال تراتيجية عل ذ ورصد اإلس تشجيع وتسهيل تنفي
األغراض الوطنية ودمجها في خطط عمل واستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية وفي       

 الخطط والبرامج واألنشطة القطاعية والمشترآة بين القطاعات ؛

ى المستوى             تشجيع مشارآة األطراف المعنية الو     )2( تراتيجية عل ذ ورصد االس طنية في تنفي
 الوطني ؛

 تيسير االتصال بين األطراف المعنية واألمانة والشراآة العالمية لحفظ النباتات ؛ )3(

ب ) ز( ياغة         یطل ى ص ات ، ال ظ النبات ة لحف راآة الدولي اء الش ن أعض دعم م ذي ، ب ين التنفي ن األم  م
ى دمج األهداف           مقترحات العداد حقيبة أدوات ، بما في ذلك          قائمة مرجعية لمساعدة األطراف عل

ة                     ة والتقني ة للمشورة العلمي ة الفرعي ا ، لكي تستعرضها الهيئ في استراتيجياتها وخططها وبرامجه
 والتكنولوجية قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ،

ين عدة    دمج أغراض اإلستراتيجية في جميع برامج عمل اإلتفاقية المواضيعية و       یقرر   )ح( المشترآة ب
 :قطاعات ، وأن یدمج بوجه خاص 

  في مبادرة التصنيف العالمية ؛1الغرض  -1

  في برنامج عمل المناطق المحمية ؛5 و 4الغرضين  -2

  في العمل الخاص باألنواع الغریبة الغازیة ؛10الغرض  -3

  في العمل الخاص باإلستخدام المستدام ؛13 و 12 و 11األغراض  -4

 وما یتصل بها من أحكام ؛) ي(8 في العمل الخاص بالمادة 13 و 9رضين الغ -5

  في برنامج االتصال والتعليم وتوعية الجماهير ؛14الغرض  -6

راض  -7 وع   12 و 9 و 6األغ ي والتن وجي الزراع التنوع البيول رامج المواضيعية الخاصة ب ي الب  ف
 .البيولوجي للغابات 
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 ، على أن تنفذ االستراتيجية بشكل مرن         6/9 من المقرر    7 و   6 و   4و   3 ، تمشيا مع الفقرات      یشدد )ط(
يما في                              ا ، ال س ة وتحقيقه د األهداف الوطني درة في تحدی اء الق ى بن ار الواجب للحاجة ال ة االعتب ، ومع اقام

 لية ؛البلدان النامية ، وخصوصا الدول األقل تقدما والدول الجذریة منها ، والبلدان ذات االقتصادات االنتقا

ة          یقرر ) ك( اریر الوطني اریر بغرض إعداد التق  إدراج أغراض اإلستراتيجية في إطار عملية إعداد التق
 الثالثة ؛

ب ) ك( واع          یرح ي أن دولي ف ار ال ة اإلتج ة إلتفاقي ات التابع ة النبات راف ولجن ؤتمر األط ررات م  بمق
تراتيجية ،        لدراسة طریقة إ  ) CITES(الحيوانـات والنباتات البّریة المهدّدة باإلنقراض       ذ االس سهامها في تنفي

 ؛" لن تعّرض التجارة الدولية للخطر أي نوع من النباتات البّریة  " 11وبشكل خاص الغرض 

ى        یدعو )ل(  لجنة الموارد الوارثية لألغذیة والزراعة التابعة لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة إل
تدام            دراسة آيفية مساهمة خطة العمل العالمية لحفظ ا         ة والزراعة وإلستخدامها المس ة لألغذی وارد الوراثي لم
رض     اص الغ ه خ تراتيجية وبوج ذ اإلس ي تنفي واع   ٪70صون  ( " 9ف يل وأن ي للمحاص وع الجين ن التن  م

ة       ارف محلي ن مع ا م رتبط به ا ی ى م اظ عل ادیة ، والحف ة واإلقتص ة اإلجتماعي ية ذات القيم ات الرئيس النبات
 " ).وأصلية 
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 األنواع الغریبة الغازیة  9/15التوصية 
 :إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية توصي مؤتمر األطراف بالقيام بما یلي 

ة       أن یرحب    )أ(  يما اتفاقي بالتعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات والمنظمات األخرى ، والس
ة ة واالتفاقي أن األراضي الرطب ار بش ئة عن  رامس دات الناش ات تتصدى للتهدی اد آلي ي إیج ات ، ف ة النب ة لحمای  الدولي

 األنواع الغریبة الغازیة ؛

ب  )ب(  فن            أن یرح ال الس اه إثق ة وإدارة مي ة لمراقب ة الدولي ياغة االتفاقي ي ص دم ف ن تق رز م ا أح بم
رى ب      ات األخ وجي والحكوم وع البيول ة التن ي اتفاقي راف ف ب ، وأن یوصي األط ى  والرواس دیق عل ي التص النظر ف

 االتفاقية المشار إليها عند إقرارها وفتح باب التوقيع عليها ؛

ة ،                    )ج(  ين المنظمات الدولي  من  أن یطلب  أن یعترف بالحاجة إلى تعزیز مزید من التنسيق المؤسسي ب
 :األمين التنفيذي تعزیز التعاون مع الشرآاء اآلخرین ذوي الصلة ، والسيما في سبيل ما یلي 

ل              )1( التشجيع على نظر أوسع نطاقًا في القضایا المتصلة باألنواع الغریبة الغازیة في المحاف
وع    ة التن ابع التفاقي ترك الت ال المش ق االتص الل فری ن خ املة م رى ، ش ة األخ الدولي
دة        م المتح ة األم اخ واتفاقي ر المن أن تغي ة بش دة اإلطاری م المتح ة األم وجي واتفاقي البيول

 صّحر والشراآة التعاونية للغابات ؛لمكافحة الت

ة     )2( او والمنظم ك الف ي ذل ا ف ادرات ذات الصلة، بم ات والمب ع المنظم اون م مواصلة التع
 البحریة الدولية ،

األنواع           )3( دولي ب ة االتجار ال ك اتفاقي مواصلة التعاون مع االتفاقيات ذات الصلة، بما في ذل
 ،(CITES)المعرضة لالنقراض 

اند )4( ة     أن یس كوك الدولي ة للص ة التابع ال الوطني اط االتص ين نق ق ب يق أوث اد تنس  إیج
 والمؤسسات اإلقليمية واالتفاقيات والبرامج الدولية ذات الصلة؛

 أن یضع برنامج عمل مشترآًا مع أمانة االتفاقية الدولية لحمایة النبات ؛ )5(

 أن ینشئ روابط أوثق مع المكتب الدولي ألمراض الحيوان ؛ )6(

دولي               )7( أن یستكشف الخيارات الرامية إلى تحقيق تعاون أوثق مع منظمة الطيران المدني ال
ة من خالل المسالك            ) إیكاو( ة الغازی واع الغریب وقي دخول األن تراتيجية لت في وضع اس

 التي یمر بها الطيران الدولي ؛

ا من ال                  )8( ع ومع غيره ى أساس المواق ة عل منظمات في سبيل      التعاون مع االتفاقيات القائم
 وضع إرشادات عملية محددة للمناطق األحيائية ، آي یسترشد بها مدیرو المواقع ؛

رف )د(  ي          وإذ یعت دولي واإلقليم عدة ال ى األص ي عل يق المؤسس ز التنس ى تعزی ة إل ؤتمر بالحاج  الم
 والوطني بشأن األنواع الغریبة الغازیة ، باعتبار هذا الموضوع قضية متصلة بالتجارة ؛

ا             أن یدعو    )1( مؤتمر األطراف المنظمة العالمية للتجارة ولجانها ذات الصلة إلى أن تنظر آم
 ینبغي في المخاطر الناشئة عن األنواع الغریبة الغازیة في مداوالتها ؛

اون مع          أن یطلب    )2( بًا ، بالتع ًا ومناس من األمين التنفيذي أن یقوم ، عندما یكون األمر ممكن
درة واإلعالم ،                   أمانة المنظمة ال   اء الق دریب وبن ة بالت ـارة في أنشطتها المتعلق ة للتج عالمي

بقصد رفع مستوى الوعي بالقضایا المتصلة باألنواع الغریبة الغازیة ، وتشجيع مزید من             
 .التعاون في هذه القضية 

ي أن یطلب  )3( ى وضع المراقب ف ه للحصول عل د طلب وم بتجدی ذي أن یق ين التنفي من األم
في المنظمة العالمية للتجارة ، بقصد   ) SPS(لتدابير الصحية وتدابير صحة النبات لجنة ا 

ين ،                 اتين الهيئت تعزیز تبادل المعلومات بشأن المداوالت والتطویرات الحدیثة العهد في ه
 ذات الصلة باألنواع الغریبة الغازیة ؛
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ة    األطراف والحكومات إلى أن تأخذ في االعتبار مخاطر األ       أن یدعو  )4( ة الغازی نواع الغریب
 خالل وضع وتوسيع واالستعراض البيئي لترتيبات التجارة الثنائية واإلقليمية ؛ 

دعو )5( ة   أن ی لطات الوطني ين الس اون ب ين االتصال والتع ى تحس ات إل راف والحكوم  األط
وعي                      ادة ال ا من السلطات ذات الصلة ، بقصد زی للبيئية وحمایة النبات والتجارة وغيره

ق بالقض ة ولتحقي ة الغازی واع الغریب ئة عن األن وفي وإدارة المخاطر الناش ة بت ایا المتعلق
 التماشي والتماسك بين السياسات والبرامج الوطنية ؛

ذلك المنظمات                أن یدعو  )ه(  وجي والحكومات األخرى وآ وع البيول ة التن  األطراف ذات الصلة باتفاقي
 : الوطنية واإلقليمية والدولية إلى ما یلي 

ایير         )1( ذ مع تحسين التنسيق بين التدابير الوطنية لمعالجة القضایا العابرة للحدود من خالل وضع وتنفي
 وطنية وإیجاد مساندة إقليمية لتحليل المخاطر وآليات إقليمية للتعاون ؛

د من          )2( تجابة السریعة من خالل مزی وطني واإلقليمي واالس ى الصعيد ال رار عل اند صنع الق أن یس
الخطر وأدوات التشخيص التطویر لعمل ذار ب وائم األن ى أساس علمي ولق ل المخاطر عل ات تحلي ي
 وتنمية القدرة ؛

دات                        )3( غ واالخطار في تهدی ك الرصد والتبلي ا في ذل ة، بم أن یدرج اعتبارات األنواع الغریبة الغازی
ا          ع الق ة بالوض ات المتعلق ة المعلوم رى، واتاح كوك األخ ة والص ات االقليمي ي االتفاق دة ف ئم جدی

واالتجاهات في األنواع الغریبة الغازیة من خالل آلية تبادل المعلومات وغيرها من أنظمة االعالم               
 االقليمية ذات الصلة؛

دابير الحجر                 )4( ى الحدود وت أن یخصص حسب مقتضي األمر الموارد والقدرات لممارسة الرقابة عل
لة بتسهيل التجارة واألمن   الصحي بقصد  تحسين تضافر الجهود لخدمة األغراض السياسية المتص      

 الغذائي والصحة البشریة وحمایة البيئة ؛

ق             )5( وجي والزراعة وإدارة األراضي في تطبي أن یعزز آما ینبغي التعاون بين وآاالت التنوع البيول
 معایير تحليل المخاطر البيئية وتطبيق اإلرشادات ؛

ة الستئصال أو مكافحة      )6( ة الستعمال     أن ینظر في إدخال تدابير حافزة ایجابي ة الغازی واع الغریب األن
 األنواع األصلية في برامج إدارة األراضي والمياه وفي البرامج األخرى ؛

ع         )7( وقي وتخفيف وق اإلشراك فعال ألصحاب المصلحة بما لهم من معلومات سابقة في االستئصال ت
ذلك دریب وآ وعي والت ع مستوى ال ا رف ون منه ائل یك ة ، بوس ة الغازی واع الغریب ق األن  عن طری

 . تصميم وتنفيذ تدابير حافزة مناسبة 

ق                     أن یالحظ  )و ( ا یتعل دولي ، خصوصًا فيم  أن فجوات معينة ال تزال موجودة في اإلطار التنظيمي ال
ة      الك اآلتي ق بالمس ا یتعل وان ، وفيم ات أو المرض للحي ة للنب ا صفة اآلف وفر فيه ن دون أن تت ة ، ولك األنواع الغازی ب

 : منها المحتمل المرور 

ة                  الكائناتاستعمال   )1( د األنظم ادة تزوی ة وإع اء المائي ة األحي  الحية غير األصلية ، في تربي
اري      ماك التج يد األس بيل ص ي س مكية ف دة الس ة باألرص اه الداخلي ة المي ة وأنظم البحری

 والترفيهي ؛

ا في             (االدخاالت غير المقصودة او العرضية        )2( ة العارضة، بم ات الحي ك من    في الكائن ذل
ات         ل بالمرآب توردة والنق حنات المس ة والش واد التعبئ فن وم ام الس ث بأجس الل التلوی خ

 ؛وبوسائل أخرى

رامج   )3( ة والب اعدة الدولي رامج المس ن خالل ب ة م واع غازی ر المقصودة ألن االدخاالت غي
 االنسانية والسياحة واألنشطة العسكریة والبحث العلمي والثقافي وأنشطة أخرى؛

االت المقصودة ا )4 ( ة    إلدخ ي فالح ك ف ي ذل ا ف ة، بم ر غذائي ة ألغراض غي واع غریب ألن
 البساتين واالتجار في الحيوانات األليفة وأنواع أحواض الزینة ؛
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واع                  )5( ة أو استئصال األن ة لمراقب ة بيولوجي االدخال المقصود ألنواع غریبة آعوامل مراقب
 عشاب الضارة،الغریبة الغازیة أو المكافحة اآلفات أو األ

واع           )6( مشروعات التربية خارج الموضع الطبيعي، عبر الوطنية والوطنية مع استعمال األن
 .الغریبة آمصادر لالدخال المقصود أو غير المقبصود

ك              )7( ا في ذل ة، بم االدخال المقصود ألنواع غریبة غازیة من خالل برامج المساعودة الدولي
 .خرىمشروعات الحفظ والتنمية وأنشطة أ

ات              أن یالحظ  )ز(   وجود امكانية لتطبيق المنهجيات القائمة لتقييم ولتحليل المخاطر، بما في ذلك المنهجي
 المنشأة في سياق صحة النبات أو الحيوان، تطبيقها على طائفة من القضایا أوسع نطاقا تتعلق باألنواع الغریبة الغازیة،

ة للمشورة الع    أن یطلب   )ح(  ة الفرعي راء         من الهيئ ًا من الخب ة أن تنشئ فریق ة والتكنولوجي ة والتقني لمي
التقنيين مخصصًا آي یعالج ما یوجد من فجوات وتضاربات في اإلطار التنظيمي الدولي ، خصوصًا الفجوات المحددة                 

ذ الكامل                 ) ز(المذآورة في الفقرة     ذآور ، أن تضع توصيات بشأن التنفي راء الم ق الخب  أعاله ، وعلى أساس عمل فری
 :وینبغي أن یقوم فریق الخبراء بما یلي . من االتفاقية لعرضها على مؤتمر األطراف ) ح(8والفعال للمادة 

ي          )1 ( دولي ، الت أن یواصل إیضاح ما یوجد من فجوات وتضاربات في اإلطار التنظيمي ال
ة         واع غریب دات الناشئة عن أن تعرقل بصفة محسوسة جهود البلدان االدارة شؤون التهدی

واع    غ لكها األن ي تس ة الت ية المعروف رات الرئيس ى المم ل عل ك التحلي ز ذل ع ترآ ة م ازی
ات      ذلتها المنظم ي ب ابقة الت ود الس اة الجه ع مراع ارها وم ي انتش ة ف ة الغازی الغریب

 والمبادرات ذات الصلة التي نظرت في تلك القضية

الفجوات والتضاربات ،    أن یضع خيارات عملية عن الكيفية التي یمكن بها التصدي لتلك             )2(
ال     وإن إمكن ذلك في سياق األطر الدولية الموجودة فعًال ، آي یتحقق التنفيذ الكامل والفع

ادة  دي      ) ح (8للم ة للتص ارات المتاح افع للخي اليف والمن ين التك بة ب اة النس ع مراع ، م
وطني     عيدین ال ى الص بة عل درة المناس اء الق ى بن ة ال اربات وللحاج وات وللتض للفج

 .االقليمي لمساندة هذا العملو

ين أیضا                               ه ان یتب دابير أخرى ینبغي ل ایير أو ت ى مع ة ال ين المخصص الحاجة االحتمالي واذا تبين فریق الخبراء التقني
السلطة المناسبة التي ستضع تلك المعایير، ان وجدت، أو یتبين خيارات أخرى مناسبة، حتى یستطيع مؤتمر األطراف                  

 .ویبت في اتخاذ أي خط سير آخر یراه مناسبا/ضوع الى سلطة وضع المعایير أوالنظر في احالة المو

 من األمين التنفيذي أن یقوم ، مع البرنامج العالمي لألنواع الغازیة والمنظمات المشارآة          أن یطلب  )ط( 
ة الت           ال العملي ات في األفع رر   في ذلك البرنامج ، ومع المنظمات األخرى ذات الصلة ، التصدي لألولوی ا المق ي تبينه

 . ، ووردت أیضًا في المقرر الحالي 6/2327

وقي واالستجابة السریعة واإلدارة ، للتصدي        أن ینظر  )ي( تدام لتحسين الت ل مس ى تموی  في الحاجة إل
 .لتهدیدات األنواع الغریبة الغازیة

                                                 
 على –ن مؤتمر األطراف یستطيع    قدم أحد الممثلين اعتراضًا رسميًا خالل العملية التي أسفرت عن اتخاذ هذا المقر فنوه بأنه ال یعتقد أ 27

وأعرب بضعة ممثلين عن تحفظات بشأن اإلجراءات التي أدت ,  إقرار اقتراح أو نص إذا آان هناك اعتراض رسمي عليه –نحو مشروع 
 )324-294 ، الفقرات UNEP/CBD/COP/6/20(إلى اتخاذ ذلك المقرر 
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 المرفق الثاني 
ية للمشورة العلمية والتقنية جدوال أعمال مؤقتان لالجتماعين العاشر والحادي عشر للهيئة الفرع

 والتكنولوجية 
 جدول األعمال المؤقت لالجتماع العاشر للهيئة الفرعية -ألف

 افتتاح االجتماع -1
 شؤون تنظيمية  -2

 انتخاب أعضاء المكتب  2-1 
 إقرار جدول األعمال 2-2 
 تنظيم العمل  2-3 

 تقریر مرحلي عن تنفيذ برامج عمل االتفاقية  -3
 :واضيعية شؤون م -4

 المبادرة العالمية للتصنيف: استعراض متعمق لبرامج العمل  4-1 
 التنوع البيولوجي الجزري: قضایا جدیدة  4-2 
استعراض ما أحرز من تقدم في تنفيذ الخطة : قضایا استراتيجية لتقييم التقدم أو لمساندة التنفيذ  4-3 

  واالسهامات لتحقيق غایات األلفية للتنمية 2010ام االستراتيجية بما في ذلك هدف التنوع البيولوجي لع
  للهيئة الفرعية 11التحضير لالجتماع الـ  -5

 مشروع جدول األعمال 5-1 
 الزمان والمكان 5-2 

 شؤون أخرى  -6
 اعتماد التقریر -7
 اختتام االجتماع -8
 لعلمية والتقنية التكنولوجية جدول األعمال المؤقت لالجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية للمشورة ا -باء

 افتتاح االجتماع -
 شؤون تنظيمية  -2

 انتخاب أعضاء المكتب  2-1 
 إقرار جدول األعمال 2-2 
 تنظيم العمل  2-3 

 تقریر مرحلي عن تنفيذ برامج عمل االتفاقية  -3
 :شؤون مواضيعية  -4

 : استعراض متعق لبرامج العمل  4-1 
 لجافة وشبه الرطبة ؛التنوع البيولوجي لألراضي ا ) أ(
أو مؤتمر األطراف العامل /جوانب علمية وتقنية أخرى یحددها مؤتمر األطراف و ) ب(

 28آاجتماع لألطراف في بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية ؛
 .قضایا صاعدة مستعجلة  4-2 
 التنفيذ  تنقيح اآلليات التي تساند : قضایا استراتيجية لتقييم التقدم أو مساندة التنفيذ  4-3 

 التحضير لالجتماعين الثاني عشر والثالث عشر للهيئة الفرعية  -5
 مشروع جدوال األعمال المؤقتان  5-1 

                                                 
ي بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية استعمال خدمات الهيئة الفرعية إذا ما قرر مؤتمر األطراف العامل آاجتماع لألطراف ف / 28

  . من بروتوآول السالمة األحيائية1 الفقرة 30إعماال للمادة 
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