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 .UNEP/CBD/COP/8/1الوثيقة *

 تجميع إجراءات مساندة لبرنامج العمل: التنوع البيولوجي الجزري

 مقدمة من األمين التنفيذيمذآرة 

 مقدمة: أوال 

 التنوع البيولوجي الجزري باعتباره مسألة جديدة للدراسة المتعمقة خالل  نظر7/31قرر مؤتمر األطراف، في المقرر  .1
 .الترتيبات المالئمة للقيام بعملية تحضيرية الثامن وطلب من األمين التنفيذي اتخاذ عهاجتما

/  آانون األول17 إلى 13واستجابة لهذا المقرر، اجتمع فريق الخبراء التقنيين المخصص في جزر آناريا خالل الفترة من  .2
ة وقدم مشروع عناصر برنامج  العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري الذي أعده فريق الخبراء إلى الهيئ. 2004ديسمبر 

الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيا خالل اجتماعها العاشر باعتباره أحد البنود الرئيسية في جدول أعمالها 
 بشأن التنوع البيولوجي الجزري 10/1ونظرت الهيئة الفرعية البند واعتمدت التوصية . المعروضة للمناقشة

(UNEP/CBD/COP/8/2, annex)مقدمة تتناول الخصائص النوعية للجزر والسيما الدول ) 1(في مرفقها  تتضمن  التي
جدوال يتضمن قائمة ) 4( تعاريف العمل بعض) 3(الغرض والنطاق الشامالن لبرنامج العمل ) 2 (النامية الجزرية الصغيرة

 .طرافاألهداف والغايات والنطاقات الزمنية واإلجراءات ذات األولوية بالنسبة للجزر للعرض على األ

 لبرنامج العمل  المساندةاإلجراءات من األمين التنفيذي تجميع تلك 10/1 من التوصية 6وطلبت الهيئة الفرعية في الفقرة  .3
بشأن التنوع البيولوجي الجزري والواردة في المشاريع المقدمة الجتماعها العاشر واالقتراحات التي تلقتها خالل هذا االجتماع، 

 .ألطراف خالل اجتماعه الثامن لكي ينظر فيهاوتقديمها إلى مؤتمر ا

وقد وزعت مشاريع اإلجراءات المساندة المجمعة للتعليق عليها . واستجابة لهذا الطلب، أعد األمين التنفيذي هذه المذآرة .4
 رقم إشاري 110-2005االخطار  (2005نوفمبر /  تشرين الثاني5إلى أآتوبر /  تشرين األول13من 

SCBD/STTM/JM/JG /51255 ( ويمكن اإلطالع إلى األنشطة .  هذه المذآرةفىوقد أخذت التعليقات المتلقاة في االعتبار
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 بالمقررات والعمليات، وإعالن جزر آناريا بشأن حماية التنوع المساندة ألمانة االتفاقية، والشرآاء المقترحين والصالت
 .ميةالبيولوجي الجزري من تأثيرات األنواع الغريبة في وثيقة إعال

 جراءات المساندة لألطرافباالقائمة إشارية : ثانيا
  لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري

  1/1الهدف  -1

 1-1  األولويةواإلجراء ذ

تحديد وتصنيف ورسم خرائط وترتيب أولويات النظم االيكولوجية الجزرية والمناطق الحساسة التي تكتسي أهمية  1-1-1
 وفّعالة من جانب مجتمعات السكان األصليين والمحليين مع الخدمات االيكولوجية بمشارآة آاملةبالنسبة للسلع و

 .مراعاة القضايا العملية ذات الصلة بترابط وتنفيذ أنشطة الصون

 . القواعد الخاصة بصون النظم االيكولوجية والموائل الهامة بما في ذلك تفويض بخطط إدارة تشارآيةوضع وتعزيز 1-1-2

 تشمل جميع أصحاب المصلحة ذوي  االيكولوجية والموائل الهامةفيذ خطط صون وإدارة تشارآية للنظموضع وتن 1-1-3
 .الصلة

 .وضع برامج محلية ووطنية وإقليمية تتسم بالكفاءة لرصد النظم االيكولوجية 1-1-4

كولوجية  عقد حلقات العمل ذات الصلة بقواعد الصون لجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة داخل النظم االيتيسير 1-1-5
 .والموائل الرئيسية والمناطق المجاورة لها لوضع الدعم المحلي طويل األجل وااللتزام باالمتثال

 والمبعثرة، والجبال البحرية تحسين فهم العمليات االيكولوجية على الجزر بما في ذلك دور الموائل المعزولة 1-1-6
 . البيولوجيوالمناطق المائية الحرارية والمنحدرات الباردة في حفظ التنوع

 2-1اإلجراء ذو األولوية 

 إرشادية مالئمة من خالل استعراض ورصد مشاريع استعادة نوعية البيئة على ومبادئوضع وتنفيذ تقنيات  1-2-1
 .المستوى العالمي

االضطالع بعملية استعادة الغطاء النباتي في النظم االيكولوجية األرضية الطبيعية التي فقدت منها عناصرها  1-2-2
 العمل مع الخبراء المحليين والتقليديين واألصليين العالميين لتحديد عناصر. و انخفضت بصورة آبيرةالرئيسية أ

 . انخفضت بصورة آبيرةالغطاء النباتي الرئيسية التي فقدت أو

و إعادة توطين األنواع الحيوانية في النظم االيكولوجية األرضية والخاصة بالمياه العذبة التي آانت قد فقدت منها أ 1-2-3
 .انخفضت بدرجة آبيرة

 االصطناعية ونقل الشعاب المرجانية الشعابمثل (إعادة توطين األنواع المستنفدة في النظم االيكولوجية البحرية  1-2-4
 ).إعادة تكوين األنواعو

 تجمعات األنواع وإعادة توطين  في بيئاتها الجزرية وتعزيزلألنقراضوضع وتنفيذ طرق لحماية األنواع المعرضة  1-2-5
 .عرضت النخفاضات واسعة ومستمرةالتي ت

استخدام التقنيات مثل تكنولوجيا إعادة التجديد المعانة لتدعيم وتعزيز عمليات استعادة البيئات الطبيعية حسب  1-2-6
 .مقتضى الحال

                                                      
 إلحاق  ويمكن.COP/CBD/UNEP/3/8 في الوثيقة 01/1يرد وصف لألهداف واإلجراءات ذات األولوية في مرفق التوصية  1/

 ..هذه القائمة اإلشارية باألهداف واإلجراءات ذات األولوية ألغراض العمل في التنوع البيولوجي الجزري في تذييل



 UNEP/CBD/COP/8/13 
 Page 3 
 

 

بما في ذلك  وتيسيرها مجتمعات السكان األصليين والمحليين االعتراف بمبادرات استعادة البيئة الطبيعية التي تتخذها 1-2-7
 . للمبادرات المعتمدة على المجتمعات المحليةسياسات والتشريعات والمساعدات التقنية والدعم الماليال

 بالتعاون مع الحائزين على هذه  ذات الصلة باألنواع المحليةالتقليدية ات والممارساتتوثيق المعارف واالبتكار 1-2-8
بما في ذلك ( العملية  منغرضالثيق و بصورة متبادلة بشأن التوالمعارف وموافقتهم، وبشروط متفق عليها

 .وبطريقة تحترم ملكيتهم وسيطرتهم على هذه المعارف) االستخدام المقترح

 3-1اإلجراء ذو األولوية 

 في وضع معايير عملية لتصنيف النظم االيكولوجية الجزرية المتدهورة واختيار النظم االيكولوجية التي لها األولوية 1-3-1
إلى قيمة خدمات الصون والنظام االيكولوجي وتأثيرها على النظم االيكولوجية والموائل عملية االستعادة استنادا 

 .األخرى

.  المتوافرة والجديدة عن حالة واتجاهات النظم االيكولوجية الجزرية المتدهورة المنتظم للبياناتالتجميع 1-3-2
وسيلة لتحديد مدى التقدم في تحقيق  الجزرية المتدهورة آتدبير يعتمد على خط قياس لحجم النظم االيكولوجيةوضع 

 .أهداف االستعادة

أو، حيثما يكون ممكنا، استئصال  وإدارة  بعض النظم االيكولوجية المختارة من خالل مكافحةاستعادة حالة 1-3-3
 . والقطط والمعز الضارةأنواع اآلفات الرئيسية مثل األعشاب الضارة والقوارض

 .ف واألعشاب البحرية والشعاب المرجانية المتدهورة للمنغرواستعادة حالة النظم االيكولوجية 1-3-4

 استعادة حالة النظم االيكولوجية التي تتخذها مجتمعات السكان األصليين والمحليين اتاالعتراف بمبادر 1-3-5
 على المجتمعات وتيسيرها بما في ذلك السياسات والتشريعات والمساعدات التقنية والدعم المالي للمبادرات المعتمدة

 .المحلية

  األراضي والمياه التي تشغلهافى لالعتراف بالملكية والسيطرة على الموارد الوراثية وضع آليات 1-3-6
وتستخدمها عادة مجتمعات السكان األصليين والمحليين والمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة 

 . هذه الموارد والمعارفوالبيانات المستمدة من

 1-2اإلجراء ذو األولوية 

وجي أو            حيثما 2-1-1 وع البيول ذ         عدم شمولها    التتوافر استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتن ة، إعداد وتنفي اطق المحمي  المن
ة والمحتجزات      اطق المحمي ى المجتمعات         خطط إدارة وصون للمن دة عل ك خطط اإلدارة المعتم ا في ذل  الصغيرة بم

 .المحلية

 .ج المواقع الطبيعية وداخلهاإعداد وتطبيق طرق فّعالة للصون تشمل الصون خار 2-1-2

اليب      2-1-3 واع أس االعتراف بالمناطق البحرية والساحلية واألرضية وإنشائها وتعزيزها باستخدام مجموعة عريضة من أن
اطق         ترآة اإلدارة والمن ة مش اطق المحمي ل المن رة مث واع المبتك ك األن ي ذل ا ف ةاإلدارة بم ى   المحمي دة عل  المعتم

 :خاللالمجتمعات المحلية وذلك من 

 الخبراء التقليديين واألصليين والمحليين في تحديد خيارات أساليب اإلدارة الفّعالة للمناطق المحمية معالعمل  -أ 
 .وتعزيزها

الي للمناطق مفي زيادة الدعم التقني وال) مثل رامسار والتراث العالمي( القانونية الدولية التحديداتاستخدام  -ب 
 .المحمية الجزرية

 ارشادية الطالع مجتمعات السكان األصليين والمحليين واصحاب المصلحة األخريين وضع وتنفيذ انشطة -ج 
 علىمنافع الناطق المحمية واهميتها
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 .تمكين أصحاب المصلحة من إدارة الموارد وتعزيز اإلدارة المعتمدة على المجتمعات المحلية -د 

معات المحلية لمساعدة الحكومات أو المجت/إقامة شراآات مع الحكومات األخرى والمنظمات غير الحكومية و -ه 
 . للمناطق المحميةسهلة التكيف وعلى إقامة شبكات تمثيلية

 .عاشهان و على التكيف النظم االيكولوجيةقدرةدعم اإلدارة المتكاملة للمناطق المحمية الساحلية والبحرية وتعزيز  2-1-4

 .ةإدراج تدابير التكيف مع تغير المناخ في إنشاء المناطق المحمية الجزري 2-1-5

تحديد وحماية المناطق ذات األهمية لألنواع المهاجرة والنظر في التصديق أو االنضمام إلى اتفاقية األنواع المهاجرة               2-1-6
 .أو االتفاقات الفرعية/و

 .التشجيع على إقامة المناطق المحمية البحرية متعددة االستخدامات والعابرة للحدود حيثما يكون ذلك مالئما 2-1-7

 1-3اإلجراء ذو األولوية 

د و 3-1-1 يمتحدي واع معرضة تنظ ى أن وي عل ي تحت اطق الت ات المن راض وترتيب أولوي ة2/لالنق ة من / و ومتوطن أو مهم
 .الناحية الثقافية بالعمل بصورة وثيقة مع الخبراء التقليديين واألصليين والمحليين

ع إس   3-1-2 تراتيجيات اإلدارة م واع واس ال األن ادة إدخ ل وإع ة الموائ ة حماي ذ عملي ي وضع وتنفي طة ف ة لألنش ناد األولوي
 .المواقع الطبيعية

 .لالنقراض غير المستدام لألنواع المعرضة تطبيق تدابير للسيطرة على القنص ومنع الصيد 3-1-3

ة 3-1-4 ة والتقليدي ات المحلي ع المجتمع اون م ارج  / التع ين الصون خ ع ب ة تجم ق طرق صون فّعال األصلية لوضع وتطبي
 .المواقع الطبيعية وداخلها

ك          مجموعات الجزر    نقل فيما بين الجزر لألنواع المهددة وخاصة داخل        تنفيذ عملية  3-1-5 ا ذل ي سيؤدي فيه  في الحاالت الت
ل       الناجمةإلى تحسن فرص البقاء على قيد الحياة وإجراء تقدير للمخاطر       ة قب ة الخارجي ات التهجين والتربي  عن عملي

 .التنفيذ

ي        3-1-6 كال الت ن األش ك م ر ذل وافز وغي ادية للح كال اقتص ع أش واع المتوطنة  وض ون األن ى ص جع عل ة تش والمعرض
ناد                        لالنقراض   ين مع إس ة ومجتمعات السكان األصليين والمحلي ر الحكومي بواسطة القطاع الخاص والمنظمات غي

 .األولوية لألنشطة داخل المواقع الطبيعية

ي     في مجموعات خارج المو   الضرورة/ اإلبقاء على األنواع الجزرية  المهددة حسب مقتضى الحال        3-1-7 ة الت ع الطبيعي اق
 .أو إقليم المنشأ/يمكن الوصول إليها ويفضل أن يكون ذلك في بلد و

ة             للوسائلتحسين القدرة العلمية     3-1-8 ك الدراسات الوراثي ا في ذل ددة بم لتجمعات   البيولوجية للصون النعاش األنواع المه
 .افق معهار قبل جهود االنعاش أو بالتاألنواع

ة             تعزيز تجميع أقصى قدر من الت      3-1-9 ع الطبيعي  نوع الوراثي في العينات التي يجرى تخزينها في مجموعات خارج المواق
 ./3 والمستوى الفرديالتجمعاتعلى مستوى 

 .الموائل الجزرية وفقدها وتجزئتهافهم عمليات االستجابة المتأخرة لألنواع التي تستجيب لتدهور  3-1-10
                                                      

لمعرضة  الفئات اآان ضمن النوع في القائمة الحمراء لألنواع المعرضة للخطر في االتحاد الدولي لصون الطبيعة إذا يدرج 2/
 .(http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/rlindex.htm) بصورة حرجة والمهددة أو الضعيفة لالنقراض

وفي . ، خطوط توجيهية بشأن العينات الوراثية لمجموعات الصون الخاصة بالنباتات المهددة)1991(مثل، مرآز صون النباتات  3/
Falk, D.A. and Holsinger, K.E. (eds): Genetics and Conservation of Rare Plants. Oxford University Press, New York, pp. 225-

238.. 
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ددة   المهددة الجزرية الفر   وضع وتنفيذ خطط إنعاش لبعض األنواع      3-1-11 ي تشمل م      دية والمتع اون       أو الت ا بالتع ة بأآمله نطق
ة          ت السكان األصليين والمحليين مع إسناد أولوية خاصة       مع مجتمعا  ك المتوطن راض وتل  لألنواع األآثر تعرضا لإلنق

 . طائفة من المنافعاآبرواألنواع التي ستوفر 

 2-3اإلجراء ذو األولوية 

داد    تنظيم أو تحديث    /تجميع و  3-2-1 ة و              وإجراء التع ة المتوطن ددة المحلي واع المه ع األن ة     /ات عن جمي ة من الناحي أو الهام
 .الثقافية

 .إجراء دراسات وتوفير بيانات خط األساس والمعلومات عن األنواع البحرية ومواقع وضع البيض والتكاثر 3-2-2

ا     3-2-3 راء عملي ى إج افة إل ل باإلض روف والمحتم وجي المع وع البيول اخنة للتن ع الس يم المواق ح وتقي ريعة مس يم س ت تقي
 .لمكونات التنوع البيولوجي الجزري

اه   3-2-4 ة والخاصة بالمي واع البحري ك األن ي ذل ا ف ة بم ة الهام ات للتصنيفات الجزري راء دراسات تصنيفية أو مراجع إج
 . واألرضيةالعذبة

 . المحفوظة في مجموعات خارج مواقعها الطبيعيةلالنقراضوضع قاعدة تجميع األنواع الجزرية المعرضة  3-2-5

كان     3-2-6 ات الس ب مجتمع ن جان م م بقة عن عل ة مس ة وموافق ارآة آامل ة بمش واع المحلي دي لألن تخدام التقلي ق االس توثي
 .األصليين والمحليين

ا             3-2-7 ا الصون ومناهجه ى أدوات بيولوجي   للمساعدة الترويج للدراسات المتعلقة بتاريخ حياة األنواع مع ترآيز خاص عل
 .في جهود اإلنعاش الفّعالة

ل الرئيسية لضمان           الجزرية الرئيسية والدوائر االيكولوجية    تجمعات األنواع ية  فهم دينام  3-2-8  ومايشكل مجاال آافيا للموائ
 .متهاسال

 . الجزريةتجمعات االنواعتقييم التنوع والفروق الوراثية داخل وفيما بين  3-2-9

 :ل بما في ذلكتحسين البنية األساسية والموارد الخاصة بجمع البيانات والمعلومات واإلدارة والتباد 3-2-10

 .األدوات المعلوماتية الالزمة لتوفير الحصول السهل على المجموعات المودعة وتحديد المواد المرجعية -أ 

 المجموعات المودعة من العينات المحققة إليداع والوطنية والمحلية، حيثما يكون مالئما، القدرات اإلقليمية -ب 
 . مجتمعات السكان األصليين والمحليينوالمحافظة عليها والعينات المرجعية األخرى بمشارآة

د  3-2-11 ن تحدي احثين م ين الب ادية لتمك ات إرش داد آتيب ى التصنيفات وإع دريب عل وفير الت ر ت ة غي  المجموعات البيولوجي
 . بالقدر الكافي وأنواع الشعاب المرجانية وغير ذلك من األنواع الجزرية ذات الصلةالمعروفة

اني   إجراء رصد لتلك األنواع    3-2-12 ة    من سوء     التي تع واع           ال حال ع األن ل، جمي ى األق ددة صون وخاصة، عل  بصورة   المه
 .المعرضة لالنقراضحرجة و

 1-4اإلجراء ذو األولوية 

ى                        4-1-1 ة عل روة الحيواني وراثي للمحاصيل والث وع ال ة لصون التن ة والمحلي دعم الجهود اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطني
 . موائلها الطبيعيةمستوى المزارع واألنواع البرية المفيدة في

 .نوع الوراثي في المواقع الطبيعية وخارجهاتإستراتيجية صون التوحيد  4-1-2
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 . ودعم اآلليات الستعادة البالزما الوراثية المفقودة والمعلومات ذات الصلة للمجتمعات المحلية والبلدانتحديد 4-1-3

د            4-1-4 تدامة وتجدي ة واس ة في           دعم مشاريع مجتمعات السكان األصليين والمحليين لحماي واع البري االستخدام العرفي لألن
ات      ع متطلب ق م ي تتواف ة الت ة التقليدي ات الثقافي ا للممارس ة وفق ة والمحاصيل التقليدي ا الطبيعي أو /الصون ومواقعه

 .االستخدام المستدام

ات          العمل بمشارآة آاملة وفّعالة من مجتمعات السكان األصليين         4-1-5 ات وآلي ى وضع عملي ين، عل ادة   لتيسير إ    والمحلي ع
ا،   ة الخاصة به أ االيكولوجي م المنش ى نظ ة إل ا الطبيعي ارج مواقعه ي مجموعات خ ا ف تفظ به ة المح وارد الوراثي الم

 ومواصلة تشجيع ودعم صونها في المواقع الطبيعية واستخدامها المستدام

 2-4اإلجراء ذو األولوية 

ة والمحاصيل          بما مراآز موارد وراثية ومتابعتها   / وضع قدرات إلنشاء بنوك جينات     4-2-1  في ذلك األنواع المائية والبحري
ادة           وينبغي أن يتحقق ذلك باحترام آامل لحقوق مجتمعات       . والثروة الحيوانية  ا للم ين وفق  8 السكان األصليين والمحلي

 . وااللتزامات الدولية وبمشارآتها الكاملة والفّعالة وفقا للقانون الوطني)ي(

وارد           وضع آلية تمكن وتيسر إنشاء بنوك جي       4-2-2 ى الم ر إل ي تفتق ك الجزر الت نات ومراآز موارد وراثية إقليمية لخدمة تل
 .ومتابعة بنوك الجيناتوالبنية األساسية الالزمة إلنشاء 

ا يمكن اال  عفامراآز الموارد الوراثية في أقل المناطق ض / ضمان وضع بنوك الجينات   4-2-3 ات في     وحيثم اظ بمخزون حتف
 .مواقع مزدوجة

وارد الوراثي             15ومتسقا مع المادة    حيثما يكون مالئما     4-2-4 ى الم ة  من االتفاقية، وضع آليات الحترام الملكية والسيطرة عل
ارات          عادة األراضي والمياه التي تشغلها وتستخدمها       فى ارف واالبتك ين، والمع  مجتمعات السكان األصليين والمحلي

 . الموارد والمعارفذات الصلة والبيانات المستمدة من استخدام هذه التقليدية والممارسات

ة ومجموعة من                              4-2-5 ى وضع عملي ين عل ة من جانب مجتمعات السكان األصليين والمحلي ة وفّعال العمل بمشارآة آامل
ارف         المتطلبات تحكم الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها          تبادليا والتقاسم العادل للمنافع فيما يتعلق بالمع

 التي سيحتفظ بها في بنوك الجينات ومراآز الموارد         ية ذات الصلة بالموارد الوراثية    واالبتكارات والممارسات التقليد  
 .الوراثية

 2 الهدف

 1-5اإلجراء ذو األولوية 

 . وبروتوآوالت تشارآية لالستخدام المستدام للموارد المعتمدة على البحار وتنفيذ معاييرإعداد 5-1-1

ة          5-1-2 ر القانوني نظ              و فرض حظر على معدات وممارسات الصيد غي أثيرا شديدا في ال أثر ت ي ت دمرة الت ة   مالم  االيكولوجي
ذا ال   ال له عيفة واالمتث ة الض رالجزري تدام      حظ ين المس ليين والمحلي كان األص ات الس تخدام مجتمع اة اس ع مراع  م

 .والعرفي للموارد

 .إجراء تقييم محدث لمعدات وممارسات الصيد 5-1-3

 . الصيد على النظم االيكولوجية الساحليةة في تخفيف ضغوطتقييم وترويج التقنيات الجديدة الرامية إلى المساعد 5-1-4

 . من المصيد الجانبي لألنواع غير المستهدفة والتقنيات التي تقلل إلى أدنى حد ممكن الستخدام المعداتالترويج 5-1-5

تحكم في الضغوط             5-1-6 ا      وضع وتنفيذ خطط إدارة مصايد األسماك لل ي تتعرض له ل     الت وارد والموائ د    الم   وضمان تجدي
وجي      الم وع البيول وق المستخدمين، و          / خزونات وتالفي فقد التن اة حق ل مع مراع د الموائ اطق    تحدي ك      ( المن ا في ذل بم

 . باالستعانة بالمعارف التقليدية والمعتمدة على العلم)مناطق عدم الصيد
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وجي البحر         ب اصدار الشهادات الخاصة     التشجيع على وضع وتنفيذ      5-1-7 وع البيول ى التن دة عل ي بصورة  المنتجات المعتم
 .صديقة للبيئة وعادلة ومتساوية من الناحية االجتماعية

 .ديد الموارد السمكيةتج مناطق عدم صيد بحرية لتعزيز عملية الترويج إلنشاء 5-1-8

ليين          5-1-9 كان األص ات الس ارآة مجتمع مان مش ع ض تدام م اس مس ى أس ة عل اء المائي ة األحي ات تربي رويج لممارس الت
 .والمحليين

م رصد ومراقب  5-1-10 ة نظ ارآيةإقام راف تش وارد    ة وإش تخدمي الم ب مس ن جان د م ذه القواع ال له ة لضمان االمتث  فّعال
 .الساحلية والبحرية على جميع المستويات

اء  5-1-11 اتإلغ و      اإلعان تدام للتن ر المس تغالل غي جع االس ي تش ة الت وافز المعاآس ة أو الح ات التجاري ارة  واالتفاق ع  الض
 . رجعةدون رئسية الالبيولوجي الجزري أو فقد الموائل

اه             دعم 5-1-12  السياسات المتكاملة والتشارآية والتخطيط واإلدارة ذات الصلة بالموارد الساحلية البحرية مع مستجمعات المي
 . بما في ذلك نظم الزراعةالمجاورة

ك الحكومات ومجتمعات        ( وتعزيز قدرة أصحاب المصلحة      دعم 5-1-13 ين      بما في ذل ى إدارة   )  السكان األصليين والمحلي عل
 .الساحلية والبحرية بطريقة مستدامة وتوثيق الممارسات المستدامةالموارد 

 2-5اإلجراء ذو األولوية 

اذ تشريعات وقواعد       /سن و  5-2-1 اه                   أو تعزيز وإنف ك الخاصة بالمي وارد األرضية وتل تدام للم ر المس  لتالفي االستغالل غي
 .العذبة

 مجتمعات السكان األصليين والمحليين على وضع العمل مع المجتمع المدني ورجال األعمال والقادة المحليين لتمكين         5-2-2
وجي                        /و وع البيول ات تشارآية لصون التن ة من خالل عملي ى المجتمعات المحلي د عل ة تعتم أو تنفيذ نظم إدارة تكييفي

 . مقتضى الحالللمياه العذبة واألراضي واستخدامه المستدام حسب

اه      دعم وتعزيز قدرة مجتمعات السكان األصليين والمحليين عل  5-2-3 وارد األرضية والخاصة بالمي تدامة للم ى اإلدارة المس
 .العذبة وتوثيق الممارسات المستدامة

و       5-2-4 تخدمي الم ب مس ن جان د م ال للقواع مان االمتث راف لض ة واإلش د والمراقب ة للرص م فّعال ة نظ ية اإقام رد األرض
 .والخاصة بالمياه العذبة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية

ل  (/4الحوافز توفير   5-2-5 يم      مث وجي األرضي           )  إصدار الشهادات والتوس وع البيول تدام للتن ى االستخدام المس للتشجيع عل
 .والخاص بالمياه العذبة في الجزر، وإلغاء اإلعانات التي تشجع على االستغالل غير المستدام أو تدمير الموائل

اه      نظم معلومات فّعالة يمكن الوصول إليها بصفة عامة واسترات    وضع 5-2-6 وارد األرضية والخاصة بالمي يجيات إدارة للم
 .العذبة

  المتكاملة والمستدامة الستخدام األراضي وإدارة موارد المياهتعزيز تنفيذ ورصد االستراتيجيات والممارسات 5-2-7
 

 3-5اإلجراء ذو األولوية 

 :ذلك ومتكاملة للتنمية الزراعية من خالل عملية تشارآية، بما في وضع وتنفيذ خطة مستدامة 5-3-1

                                                      
  .أية حوافز اقتصادية تتسق مع منظمة التجارة العالمية  4/
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 .استخدام المعارف والممارسات واالبتكارات الحكيمة لمجتمعات السكان األصليين والمحليين -أ 

 .إنتاج واستخدام المحاصيل والثروة الحيوانية التقليدية ومايرتبط بذلك من معارف تقليدية -ب 

 .ة والمحافظة على الحدائق المنزليةالمستدام للنباتات الطبياالستخدام  -ج 

 المستدامة التي تهدف إلى تالفي تدهور األراضي، وزيادة اإلنتاجية من خالل تقنيات تنشيط نظم الزراعة -د 
 . وغير ذلك من ممارسات صون التربةالغابات المختلطة بالزراعة

 . على اإلنتاج الزراعيتطبيق المنهجيات والتقنيات المتكاملة إلدارة اآلفات -ه 

 نظم الغابات المختلطة بالزراعة والنظم المحصولية  األشجار والتنوع البيولوجي الشجري فيزيادة.حماية و -و 
 .للحد من اتجاهات إزالة الغابات لألغراض الزراعية

 .اإلنتاج الزراعي الذي يتسم بالكفاءة والمستدام لضمان األمن الغذائي -ز 

راء الد   5-3-2 ة إلج ة والدولي ة واإلقليمي ة والوطني تويات المحلي ى المس ة عل ة قوي بكات تعاوني راآات وش ة ش راسات إقام
 .ووضع المشاريع التي تكفل التقدم للزراعة المستدامة في الجزر

 .معالجة قضايا حيازة األراضي ذات الصلة بوضع نظم الزراعة المستدامة 5-3-3

تدام م المحلية والوطنية والدولية لدعم عملية تنشيط نظ     ستوياتتحديد فرص التسويق على الم     5-3-4   اإلنتاج الزراعي المس
 .دل والمتساوي إلى هذه األسواق لمجتمعات السكان األصليين والمحليينوتوفير فرص الوصول العا

ة    5-3-5 ن المحافظ ؤولة ع اج الزراعي المس م اإلنت ي نظ وجي ف وع البيول ية للتن ات الرئيس د المكون ات تحدي ى العملي  عل
ة ورص  دورات الطبيعي ات  وال ف الممارس أثيرات مختل يم ت اتد وتقي ات   والتكنولوجي ذه المكون ى ه ة عل   الزراعي

 . االستعادة وغيرها من الممارسات لتحقيق المستويات المالئمة من التنوع البيولوجيوتشجيع ممارسات

زة والمنظمات ونشرها                     5-3-6 ا من األجه تجميع المعلومات بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وغيره
 .من خالل آلية تبادل المعلومات وغير ذلك من الوسائل

 .ومجموعات األدوات الموجهة نحو وضع نظم الزراعة المستدامة اديةاإلرشالمبادئ  5-3-7

 .رسات بشأن نظم الزراعة المستدامةدراسات الحالة والدروس المستفادة ودليل أفضل المما 5-3-8

ق 5-3-9 اتتوثي يم أفضل الممارس ة   وتعم ق الرفاه وجي لتحقي وع البيول ى التن دة عل تدامة المعتم اج المس أن نظم اإلنت  بش
 .البشرية

 

 4-5راء ذو األولوية اإلج

ات    5-4-1 ارف والممارس تخدام المع ين اس ع ب ارآية، تجم ة تش الل عملي ن خ تدامة، م ات مس ة غاب ذ خط ع وتنفي وض
 :واالبتكارات الحكيمة لمجتمعات السكان األصليين والمحليين بما في ذلك

ل التقنيات المالئمة نظم الغابات المستدامة التي تهدف إلى تالفي تدهور األراضي، وزيادة اإلنتاجية من خال -أ 
 .وغير ذلك من ممارسات صون التربة

 .االستخدام المستدام للنباتات الطبية -ب 

 .تطبيق منهجيات وتقنيات اإلدارة المتكاملة لآلفات -ج 
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 الغابات الخاضعة استخدام أدوات وتقنيات إدارة الحرائق للمحافظة على التنوع البيولوجي وتعزيزه في -د 
 .لإلدارة

 . حطب الوقودجمعمستدامة للنظم االيكولوجية للمنغروف وضمان استدامة عملية وضع خطط لإلدارة ال 5-4-2

 .معالجة قضايا حيازة األراضي ذات الصلة بوضع نظم الغابات المستدامة 5-4-3

ة                 5-4-4 إقامة شراآات وشبكات تعاونية قوية على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية إلجراء الدراسات وإقام
 . تحقق التقدم في مجال الغابات المستدامة في الجزرالمشاريع التي

القيام بأنشطة البحوث واإلرشاد بشأن إآثار وإنتاج واستخدام األنواع الحرجية المحلية والمتوطنة ومايرتبط بذلك من                5-4-5
 .معارف تقليدية وحيثما يكون مالئما للمحافظة على تنوع األنواع المحلية

 5-5اإلجراء ذو األولوية 

ياحة       إدراج ا 5-5-1 اريع الس ع مش ي جمي ذه ف ات وتنفي تراتيجيات والسياس ل واالس يط المتكام ي التخط وجي ف وع البيول لتن
 .إدراج المبادرات المعتمدة على المجتمعات المحلية حيثما يكون ذلك مالئما. والمتصلة بالسياحة

يا            5-5-2 يم        وضع وتعزيز المبادئ اإلرشادية النوعية والمدونات المسؤولة عن جميع أنشطة الس ات تقي ك عملي ا في ذل حة بم
ة  أثيرات االجتماعي ريفها      -الت ات، وتص د النفاي ة، وتولي اه، وإدارة الطاق تدام للمي تخدام المس ة، واالس ة والبيئي  الثقافي

ا        :  التنوع البيولوجي مع مراعاة     لتحقيق منافع حقيقية لصون    والبناء وجي فيم وع البيول ة التن ادية التفاقي المبادئ اإلرش
ال ق ب ياحة، يتعل ة الس وجي وتنمي ادئتنوع البيول ويومب ة  - أآ ة والبيئي أثيرات الثقافي يم الت أن تقي ادية بش ون اإلرش  آ

اإلرشادية بشأن إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تقييم التأثيرات البيئية وتقييم التأثيرات             والمبادئ،  واالجتماعية
 .االجتماعية االقتصادية

ي                        الشبكات ذات الوجه    تعزيز 5-5-3 ارات الت دى للجزر بشأن االبتك ة منت وجي وإقام وع البيول ي تراعي التن ة الت ة الجزري
 .نوع البيولوجي والسياحة المسؤولةتدعم الت

ين أصح         5-5-4 ياحة والم       تعزيز وتيسير الشراآات ب ين         شغل اب المصلحة في الس ين ومجتمعات السكان األصليين والمحلي
 .للترويج للسياحة المستدامة

 .التي تنطوي على قيمة مضافة محتملة للسياحة بما في ذلك دعم المجتمعات المحلية المواقع تعزيز 5-5-5

 . السياحية للجزر المواتية لحفظ التنوع البيولوجي المحليالمواقعدعم مشاريع السياحة التجريبية في  5-5-6

ارف وز       5-5-7 ين المع زر لتحس ة للج افي النوعي وجي والثق وع البيول يم التن ايا وق ن قض ات ع يم المعلوم وعي  تعم ادة ال ي
ياحية           (بالمسؤوليات فيما بين جميع العناصر ذات الصلة العاملة في مجال السياحة             ك مشغلي الجوالت الس بما في ذل

 ).والسياح ومجتمعات السكان األصليين والمحليين والسلطات وغير ذلك

ياحة       (تعظيم المنافع المحلية من السياحة في الجزر           5-5-8 إيرادات الس اظ ب ل االحتف ة    في اال   مث ز  ) قتصاديات المحلي وتعزي
 .القدرة المحلية على تحقيق اإلدارة المستدامة للسياحة

وجي              5-5-9 التنوع البيول ة ذات الصلة ب ر القانوني اذ القواعد المناهضة للممارسات غي إقامة شراآة إقليمية للمساعدة في إنف
 .والسياحة

 1-6اإلجراء ذو األولوية 

ير   وضع 6-1-1 انوني لتيس ار ق ات وإط ذ سياس اء ا وتنفي تدام    إلغ ر المس تغالل غي ى االس جع عل ي تش ات الت وع إلعان  للتن
 :البيولوجي للجزر بما في ذلك ضمن جملة أمور اإلجراءات التالية
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 .انات على التنوع البيولوجي للجزر الخاص بتأثيرات اإلعزيادة وعي صانعي السياسات والمشرعين والقطاع -أ 

د على وتطبيق وتشجيع التدابير التي تساع) ة االيكولوجيةمثل السياح(تشجيع االستخدام غير االستهالآي  -ب 
 حالة  سوء وغير ذلك من األنواع التي تعاني منلالنقراضاستئصال اإلفراط في استغالل األنواع المعرضة 

 ).مثل الطيور البحرية والسلحفاة البحرية واألطوم(صون ال

ة االقتصادية على الجزر وتوفير المعارف العلمية تقييم فّعالية السياسات المصممة لتوفير االستدامة لألنشط -ج 
 .لزيادة تطويرها

 الطريقة التي يمكن بها إدراج هذه السياسات المتعلقة بالجزر في الخطط الشاملة الخاصة بالتجارة فهم -د 
 . تمتثل لمبدأ الحصول والتقاسم العادل للمنافعوالسياحة وأساليب اإلدارة البيئية وما إذا آانت

 .زيز وإنفاذ استخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة في جميع عمليات اإلنتاجاعتماد وتع 6-1-2

ى   6-1-3 دة عل ة واألنشطة االقتصادية المعتم بل المعيش ي وضع س ين ف كان األصليين والمحلي ات الس دعم لمجتمع ديم ال تق
 . المستدامة بما في ذلك البحوث المالئمة وبناء القدراتالموارد

ياحة                  فهم الطريقة التي يتأثر بها     6-1-4 ك الس ا في ذل  التنوع البيولوجي نتيجة للضغوط الناشئة عن األنشطة االقتصادية بم
 .والزراعة والغابات ومصايد األسماك التي يتم تكثيفها في بيئات الجزر الصغيرة

ي    6-1-5 وجي ف وع البيول ة للتن ة والمحتمل اهمة الحالي يم المس ةتقي ة     رفاه بل المعيش تدامة س ث اس ن حي زر م عوب الج  ش
 .شطة االقتصادية والقيمة الثقافيةواألن

 1-7اإلجراء ذو األولوية 

راض تعزيز التشريعات وإنفاذها إلدارة التجارة الدولية باألنواع المعرضة       7-1-1 ق       لالنق ا تطبي ة أمور من بينه ك بجمل  وذل
 .عقوبات مالئمة وتعزيز أضعف األجزاء في نظم اإلنفاذ

ة با تمكين المجتمعات المحلية لدعم عملية إنفاذ الق   7-1-2 واع  تجمعات  ألغراض التجارة ورصد    الستغالل واعد المتعلق  األن
 .المعنية

ة            تطبيق برامج إصدار الشهادات لضمان االمتثال      7-1-3 ات البري ات والنبات واع الحيوان  لقواعد اتفاقية االتجار الدولي في أن
 .باالنقراض، والقواعد الوطنية حتى يصبح االستغالل ألغراض التجارة مستداماالمهددة 

 .وضع وتطبيق خطط إدارة لألنواع الرئيسية لضمان اعتماد االستغالل ألغراض التجارة الدولية على أسس مستدامة 7-1-4

 .استثمار العائدات من التجارة في صون األنواع المعنية وإدارتها بطريقة مستدامة إعادة  لضمان/5 حوافزوضع 7-1-5

 
 3-7 و 2-7ولوية األ ا ذوناجراءاال

 مساندةلم تقترح أية إجراءات 
 

 1-8اإلجراء ذو األولوية 

ك                8-1-1 ا في ذل اه بم ة الستخدام األراضي والمي ذ خطط متكامل   تنظيم وضع وترويج أدوات وآليات تشارآية إلعداد وتنفي
 .الموارد المعتمدة على المجتمعات المحلية

                                                      
 .تكون أية حوافز توضع متسقة مع منظمة التجارة العالمية 5/
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ة الستخدام األراضي                    8-1-2 ة للتخطيط أو اإلدارة المتكامل ة وأطر قانوني ذ سياسات مواتي ك     وضع وتنفي ا في ذل اه بم والمي
 .اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والمناطق البحرية والساحلية وتالفي التأثيرات المتراآمة للتنمية الزائدة

تخدام األراضي     8-1-3 يط أو إدارة اس ن تخط ؤولة ع ات المس االت والقطاع ع الوآ ين جمي يق ب ات لضمان التنس اء آلي إنش
 .والمياه

 .النامية ساسية لفقد الموائل في الجزر الصغيرة والسيما في الدول الجزرية الصغيرةتقييم ومعالجة األسباب األ 8-1-4

وافرة                    8-1-5 ة المت وارد الطبيعي راط في استغالل الم ل واإلف د الموائ دائل لتالفي فق ود واألخشاب     (وضع ب ل حطب الوق مث
 . أو السياحةالمستمدة من االستزراع البحري والزراعة)  والموارد البحريةوالمنغروف

دين والمحاجر         8-1-6 وارد المستمدة من التع ك استغالل     (الحد من التأثيرات السلبية على النظم االيكولوجية والم ا في ذل بم
 :من خالل وضع وتنفيذ)  األعماقتجريفالرمال، واستخراج الشعاب المرجانية و

وف على أسس  الخصوص لصون النظم االيكولوجية للمنغروجهأطر سياسات وأطر قانونية بما في ذلك على  -أ 
 .مستدامة

 .التكنولوجيات التي تقلل من التأثيرات المعاآسة -ب 

 .النهج الصديقة للبيئة والمسؤولة من الناحية االجتماعية -ج 

 والحصى والشعاب المرجانية الكتل الرمليةطرق تقدير الغلة القصوى المستدامة للموارد غير المعدنية مثل  -د 
 .والطمي

 .التربة/ ين وتدهور األراضيمنع وتالفي تعرية السواحل والتغر 8-1-7

 2-8اإلجراء ذو األولوية 

ائر                     / اتخاذ تدابير لتجنب   8-2-1 ات والرعي الج ة الغاب ا إزال ة أمور من بينه تالفي أو الحد من تعرية التربة الناجم عن جمل
 .والحدائق

ة واالجت                    8-2-2 أثيرات البيئي يم الت ي االستراتيجي وإجراءات أو قواعد تقي يم البيئ ي      تنفيذ عمليات التقي ة االقتصادية الت ماعي
 . اعتبارات التنوع البيولوجي قبيل إجراء التحويالت في استخدام األراضيتضم

 3الهدف 
 

 1-9اإلجراء ذو األولوية 

 .إنفاذ عملية تقييم التأثيرات البيئية على الصناعات الجزرية والبنية األساسية والخطط الحضرية 9-1-1

د وا 9-1-2 ي القواع ات ف وث والنفاي ج إدارة التل ام  دم دهور النظ وث وت ي تل ة لتالف ة ودون الوطني ة والوطني لخطط اإلقليمي
 .االيكولوجي

 .وضع وتنفيذ منشئات لمعالجة مياه النفايات وغير ذلك من النظم المالئمة إلدارة النفايات البشرية 9-1-3

ات وإد                          9-1-4 ى حد ممكن من النفاي ى أدن ل إل ام للتقلي وعي الع تثارة ال ادة    تعزيز وترويج مشاريع وإجراءات اس ا وإع ارته
 .دورانها بما في ذلك المرافق المالئمة

 .مساعدة الجزر في تصريف النفايات الخطرة بصورة آمنة 9-1-5

 . السفن وإعداد خطط لمعالجة انسكابات النفطالناجم عنوضع وإنفاذ صكوك لمكافحة التلوث  9-1-6
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ة الرئيسية                      9-1-7 دادات الطاق ا إم ة باعتباره ة النظيف ة حوافز الستخدام مصادر الطاق منح الصناعات والمجتمعات المحلي
 .االخاصة به

 2-9اإلجراء ذو األولوية 

المحافظة على النظم االيكولوجية للمنغروف وغير ذلك من النظم االيكولوجية للغطاء النباتي واستعادتها حيثما يكون                9-2-1
روريا للمس  دني          ض ع الم ات والمجتم ع الحكوم ة م ورة وثيق ل بص رين والعم اه والتغ ان المي ي جري ي تالف اعدة ف

 .وأصحاب المصلحة على المستوى المحلي

 2-9اإلجراء ذو األولوية 

ذيات                  9-3-1 ادة المغ اه وزي  الترويج للتقنيات الزراعية المالئمة بما في ذلك الزراعة العضوية والمستدامة لتالفي جريان المي
 . والمحليين المساعدات التقنية لمجتمعات السكان األصليينوضمان

 1-10اإلجراء ذو األولوية 

 .دخول األنواع الغريبة الغازيةإقامة نظام فّعال لرقابة الحجر الزراعي على الحدود الوطنية لتالفي  10-1-1

وجي أو المحاص               10-1-2 أ     حيث يكون مالئما لحماية التنوع البيولوجي المحلي، ووظيفة النظام االيكول ات، تنش يل والحيوان
دول             ين الجزر داخل ال ة ب ات الغازي ة      (حواجز حجر زراعي لتالفي انتقال الكائن رة الواحدة في حال أي داخل الجزي

 .)الجزر التي هي جزء من أرخبيل أو دولة أآبر

تي توفر معلومات جمع بيانات أساسية عن دخول األنواع الغريبة الغازية ودعم قواعد البيانات اإلقليمية والعالمية ال         10-1-3
 .شاملة عن األنواع الغازية

ة         المخاطرإعداد سياسات وأدوات لتحليل    10-1-4 واع غريب ى أن وي بصورة عارضة عل د تحت  لتنظيم استيراد السلع التي ق
 ).مثل الحشرات في شحنات األغذية، وجراثيم التربة الموجودة في اآلالت المستعملة المستوردة(غازية 

لبية في             الجهود اإلقليمية ال   دعم 10-1-5 ؤثر بصورة س ي ت رامية إلى تحقيق المكافحة البيولوجية لألنواع الغريبة الغازية الت
 .بلدان متعددة أو مجموعات من الجزر

ع                10-1-6 ة ومواق ى جزر مختلف ة في الجزر إل واع المتوطن ال األن يم ومكافحة انتق وضع وتنفيذ بروتوآوالت لرصد وتقي
 .جديدة داخل نفس الجزر

 .أطر تشريعية وتتعلق بالسياسات آأساس لتدابير الوقاية الفّعالةوضع وتعزيز وإنفاذ  10-1-7

الج بصورة محددة          10-1-8 الطلب من منظمة التجارة العالمية، في إطار برنامج عملها بشأن االقتصاديات الصغيرة، أن تع
ؤ         ررات م ا لمق زري وفق وجي الج وع البيول ة التن ة لحماي دابير نوعي ع ت ة ووض ة الغازي واع الغريب ألة األن تمر مس

 .األطراف

ة                      10-1-9 دابير اتفاقي ة، ت ة الغازي واع الغريب حيثما يكون مالئما، العمل على أن تدمج في تدابير المكافحة الحدودية ضد األن
ة بشأن                والصحة النباتية  الصحة ك المنظم  لدى منظمة التجارة العالمية التي وضعت ونفذت في إطار برنامج عمل تل

 .االقتصاديات الصغيرة

ة  (الغريبة الغازية نواع  الصكوك الدولية األخرى وعمل المنظمات المهتمة باألإقامة صالت مع  10-1-10 مثل االتفاقية الدولي
ة               اون االقتصادي لمنطق دى التع ة، ومنت ة التجارة العالمي دى منظم ة ل لوقاية النباتات واتفاقية الصحة والصحة النباتي

وب المح     ي لجن ي اإلقليم امج البيئ ادي والبرن يط اله يا والمح ادي وآس البحر   يط اله لة ب رى ذات الص زة األخ األجه
 ).المتوسط والمحيط الهندي والبحر الكاريبي

 2-10اإلجراء ذو األولوية 
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ى                      التعاون لتحديد  10-2-1 المي حت ى المستويين اإلقليمي والع ة عل ة الغازي واع الغريب ال األن  ومعالجة الممرات الخاصة بانتق
 .ماية نفسها منهايمكن أن تعمل مجموعات الدول الجزرية معا لح

 .تقاسم قوائم اآلفات الوطنية والبيانات عن اآلفات التي رصدت وممراتها على المستوى الدولي 10-2-2

ات          10-2-3 ل الممارس ع أفض يم وتجمي ي تقي ة ف ة الدولي ة البحري ن المنظم اعدة م ب المس ةطل اه   الموجه ة مي و مكافح  نح
ل           االص ة نحو التقلي ة         بورة، وتقييم وتجميع أفضل الممارسات الموجه واع الغريب ة األن ى حد ممكن من حرآ ى أدن   إل

 . وانتشار األنواع الغريبة الغازية من خالل التلوث البيولوجيالغازية

اه الص                   10-2-4 ة لمكافحة مي دابير تنظيمي ذ ت ة لوضع وتنفي ة الدولي ة البحري ع   اطلب المساعدة من المنظم يم وتجمي بورة وتقي
ى ح ى أدن ل إل ة نحو التقلي واع أفضل الممارسات الموجه ار األن ة وانتش ة الغازي واع الغريب ة األن د ممكن من حرآ

 . الغازية من خالل التلوث البيولوجيالغريبة

ى              10-2-5 ة عل تشجيع حكومات الجزر التي لم توقع على اتفاقات المنظمة البحرية الدولية ذات الصلة باألنواع الغريبة الغازي
 .االنضمام لهذه االتفاقات

 3-10اإلجراء ذو األولوية 

وازن      طوارئع خطط   وض 10-3-1 ؤثر في الت د ت ي ق  للرصد المبكر واالستجابة السريعة لدخول األنواع الغريبة الغازية الت
 .االيكولوجي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي في آل من النظم االيكولوجية األرضية والبحرية

رامج إشراف تشارآية      10-3-2 ذ ب ة    (تنفي در المستطاع المجتمعات المحلي يم    لرصد عمل) تضم ق دة وتقي دخول الجدي ات ال ي
 .احتماالت أن تتحول األنواع الموجودة بالفعل إلى أنواع غازية

 .تقاسم قوائم اآلفات الوطنية والبيانات الخاصة باآلفات التي رصدت وممراتها على المستوى الوطني 10-3-3

 .وضع وتعزيز وإنفاذ أطر تشريعات وسياسات لتكون أساسا لنظم االستجابة الفّعالة 10-3-4

ع ا 10-3-5 ه   جم وطن في ذي تت ت ال م الوق ادة فه وافرة لزي ة المت ة والمتوطن واع الوطني ية عن األن ات األساس ات لبيان تجمع
 .األنواع الغريبة والغريبة الغازية حتى يمكن تقييم آثارها بصورة أفضل

وفرة و   10-3-6 ي ال ات ف د االتجاه اتتحدي ل التجمع ة (، والموائ به الطبيعي ة وش ا، ) الطبيعي ة األ(والبيولوجي واع وخاص ن
 . المحتملة بالتكاثر واإلآثار في األنواع الغريبة الغازيةوالجوانب المتعلقة) الغريبة

 .تحديد ومعالجة عمليات الغزو المحتملة لدى تصميم استراتيجيات صون التنوع البيولوجي 10-3-7

د   ) أ(إجراء تحليل المخاطر المعتمد على العلم بالنسبة لمايلي     10-3-8 دخول المتعم د ال واع ا المعتق ة   لألن تيراد  ) ب(لغريب اس
 ).مثل الحشرات في شحنات األغذية(البضائع التي قد تحتوي بصورة عارضة على أنواع غريبة غازية 

ة                إعداد 10-3-9 ة والوطني ى المستويات المحلي ق عل ك      منهجيات لتحليل المخاطر القائم على العلم تطب ا في ذل ة بم  واإلقليمي
 .مخاطر التهجين مع األنواع المتوطنة

ى                        تشجيع المس  10-3-10 م عل ى العل ائم عل ل المخاطر الق ة لوضع سياسات وأدوات لتحلي ة اإلقليمي اعدات من الكيانات الدولي
/ المستوى اإلقليمي وبناء القدرات لمساعدة البلدان على استيفاء المتطلبات الصارمة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات             

 .منظمة التجارة العالمية لزيادة الحواجز البعاد اآلفات

 1-11اإلجراء ذو األولوية 

ات الرئيسية من الجزر                  11-1-1 ق باآلف ا يتعل ة واالستئصال فيم  والعمل  تحديد األولويات والفرص لتحقيق المكافحة العملي
 . وأصحاب المصلحة على المستوى المحليبصورة وثيقة مع الحكومات والمجتمع المدني ورجال األعمال
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واع       تشجيع ووضع ودعم تنفيذ برامج اإلدارة المس      11-1-2 ة لمكافحة واستئصال األن احيتين االقتصادية والبيئي تدامة من الن
 .الغريبة الغازية ذات األولوية من الجزر

وحات     11-1-3 ى المس تنادا إل زر اس ي الج ة ف ة الغازي واع الغريب داد حصر لألن نظم   . إع واع وال ك بحصر األن ربط ذل وي
ة للت  ر الفرص مردودي اطر وأآث د الضغوط والمخ ة لتحدي اليفااليكولوجي ة ك ة الغازي واع الغريب ع دخول األن  لمن

 .وانتشارها واستعادة الموائل التي تعرضت للغزو

 . اإلدارة الفّعالة بالسياسات لتكون بمثابة السياق الذي تنفذ فيهوضع وتعزيز وإنفاذ األطر التشريعية والمتعلقة 11-1-4

ة        تقييمت  تعزيز اآلليات اإلقليمية لدعم االتصاالت واالستجابة السريعة وإجراءا        11-1-5 دابير التنظيمي  المخاطر وتنسيق الت
ة ذات                  للتصدي النتشار األنواع الغريبة الغازية عبر سلسلة الجزر أو مجموعات الجزر وفيما بين المناطق الجزري

 .النظم االيكولوجية المتماثلة

ى الجزر    تيسير ودعم عمل المبادرات التعاونية الستئصال أو إدارة األنواع الغريبة الغازية ذات األ  11-1-6 ة عل ل  (ولوي مث
 ).المبادرة التعاونية بشأن األنواع الغريبة الغازية

ة أو تطوير الصكوك    استعراض، وحيثما يكون ضرور    11-1-7 ة و  يا، تيسير مراجع ة الوطني تم    / القانوني ي ي ة الت أو المحلي
دخول                  ات ال ة لتالفي عملي ة جزري ر المرغوب    تكييفها لتصلح لألوضاع في آل دولة جزرية أو منطق  وإدارة أو  ةغي

 .استئصال األنواع الغريبة الغازية المستقرة

ة                      11-1-8 ة والمحلي ة والوطني ى المستويات اإلقليمي ة األساسية عل ة بالبني توفير اإلطار القانوني والقدرات البشرية والمتعلق
 .إلجراء عمليات البحوث والتوعية واإلنفاذ للجهود الجارية للوقاية من األنواع الغازية وإدارتها

 2-11جراء ذو األولوية اإل

واع                وضع 11-2-1 ين الرئيسيين واألن اعي بالنسبة للمهتم رامج التسويق االجتم  وإجراء عمليات التوعية العامة وأنشطة وب
 بعمل استراتيجي من جانب المجموعات المستهدفة        العامة لمعالجة األنواع الغازية والقيام     اإلرادةالرئيسية لزيادة   

ى المستوى             بالعمل بصورة وثيقة مع الحكو     مات المحلية والمجتمع المدني ورجال األعمال وأصحاب المصلحة عل
 .المحلي

ات تشارآي       11-2-2 ذ عملي ع           ةوضع وتنفي ة بالعمل مع جمي ة الغازي واع الغريب ع وإدارة األن ق التخطيط المتكامل لمن  لتحقي
 .أصحاب المصلحة ذوي الصلة

ط   11-2-3 ان نش اء لج اء أو إبق األنو  إنش ة ب ات معني ددة القطاع ة ة متع ا(اع الغازي رة أو  ) أو مايعادله توى الجزي ى مس عل
 :المستوى الوطني من أجل

 العام والخاص التي تضطلع بدور في التخطيط والعمل فيما ضمان التنسيق المستمر بين وآاالت القطاعين -أ 
 .يتعلق باألنواع الغازية

محلية والقطاع الخاص في مساعدة الحكومات الوطنية والمحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات ال -ب 
 فيما  طويلة األجلواإلدارة واالستجابة السريعة واالستئصال  مسؤولياتها بوضوح بشأن المنع والرصدتحديد
 أو  األنواع المستأنسة بتنظيم الخاصةاإلجراءات بما في ذلك، وضمن جملة أمور،  باألنواع الغازيةيتعلق

 .المحتجزة التي قد تصبح غازية

 عاونية فيما بين السلطات المعنية بالصون والزراعة ومراقبة الحدودتل  عمتعزيز عالقاتأو /وإقامة  -ج 
 ).الجمارك والحجر الزراعي(

ع 11-2-4 دوض دخول المتعم يم ال لوك لتنظ دونات س ذ م ام  وتنفي ور الع طة الجمه د بواس ر المتعم دخول غي ي ال  وتالف
 .والمؤسسات التي تستورد وتصدر أو تنقل البضائع
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 1-12ألولوية اإلجراء ذو ا

 .وضع تقنيات رصد لتحديد ورصد السبل التي يؤثر بها تغير المناخ في األنواع الرئيسية 12-2-1

وجي الجزري مع مالحظة                        12-2-2 وع البيول ة النظر في إقامة مشاريع التشجير وإعادة التشجير التي تعزز من التن  امكاني
 .طار بروتوآول آيوتو في إحصول هذه المشاريع على اعتمادات بمقتضى آلية التنمية النظيفة

 :إعداد نماذج لفهم جوانب ضعف التنوع البيولوجي الجزري أمام تغير المناخ بما في ذلك 12-2-3

فهم الكيفية التي يهدد بها االرتفاع مستوى سطح البحر وغير ذلك من جوانب تغير المناخ التنوع البيولوجي  -أ 
 .الجزري

 على التنوع دة في فهم تأثيرات تغير المناخ نماذج للتوزيع العام وأدوات علمية أخرى للمساعإعداد -ب 
 .البيولوجي الجزري والتخفيف من هذه التأثيرات والتكيف معها

 .رصد وتبادل المعلومات عن تأثيرات تغير المناخ العالمي على التنوع البيولوجي للجزر 12-2-4

ك من خالل    (جزري   بالنسبة للتنوع البيولوجي ال    تعزيز القدرات الوطنية على معالجة قضايا تغير المناخ        12-2-5 بما في ذل
 ).اللجان متعددة القطاعات

 .التي تقاوم تغير المناخ الستخدام هذه األنواع في عمليات اإلصالح) مثل الشعاب المرجانية(تحديد األنواع  12-2-6

 . من التبييض الناجم عن المناخاإلنعاشالحد من التدهور الكيميائي والفيزيائي للشعاب المرجانية لتيسير  12-2-7

 2-12ذو األولوية اإلجراء 

ة وإنعاشها                    12-2-1 نظم االيكولوجي واع وال ى األن  في   تحديد وحماية المواقع التي تكون ظروفها البيئية مواتية للمحافظة عل
 .إطار المناخ المتغير ومستوى البحر

 .إنشاء شبكات وطنية سليمة للمناطق المحمية المتصلة بيئيا التي تصمد أمام تغير المناخ 12-2-2

 1-13ة اإلجراء ذو األولوي

ى                            13-1-1 ا عل ة وتأثيراته وارث الطبيعي ة مع الك الج وتستجيب وتتكيف بصورة فّعال تمكين المجتمعات المحلية من أن تع
 .التنوع البيولوجي الجزري مع مراعاة الممارسات التقليدية

نظم           13-1-2 ى ال ى المحافظة عل ة من           تعزيز الجهود الرامية إل وفر الحماي ي ت ة الت د والعواصف    االيكولوجي ا  عرام الم  وم
 ). الرمليةنمثل المنغروف والشعاب المرجانية والكثبا( من أضرار تحدثه

 2-13اإلجراء ذو األولوية 

د 13-2-1 ة تحدي م فّعال ذ نظ ذار وتنفي ر لإلن ؤ( المبك وع  ) التنب ى التن ا عل ة وتأثيراته ار الطبيعي الج األخط تراتيجيات تع واس
 والعواصف  -لفيضانات عاصير وعرام العواصف وا   مثل التسونامي واأل   اإلنعاش الجزري وقدرته على     البيولوجي

 .انينيا والالنينيوالمدارية واإلتجاهات طويلة األجل مثل تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر وظاهرتي 

أن   إدراج 13-2-2 ة بش رامج الجاري ي الب وجي الجزري ف التنوع البيول ق ب ا يتعل ة فيم الكوارث الطبيعي ة ب  التثقيف والتوعي
 .ة على الجزرالكوارث الطبيعي

ا       13-2-3 تجابة  له وارث واالس ة الك ن التأهب لمواجه ؤولة ع ون مس مية تك ة رس ة ومحلي ات وطني ز منظم اء وتعزي إنش
 . آثارها على الجزروالتخفيف من
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وارث                      13-2-4 أثيرات، لمعالجة الك ي وخطط تخفيف الت ك استجابة المجتمع المحل ا في ذل ة بم وضع خطط تشارآية نوعي
ا             النوعية مثل الفيضانات وعرا    وطني بم ات التخطيط ال م العواصف والجفاف وحرائق األدغال، وتعميمها في عملي
 . المالئمةفي ذلك الممارسات التقليدية

 3-13اإلجراء ذو األولوية 

اتي                       13-3-1 دابير لتثبيت الغطاء النب ذ ت ة وتنفي ارات األرضية والطيني تحديد المناطق المستوطنة المعرضة لمخاطر االنهي
 .التخفيفوغير ذلك من عمليات 

 
 4الهدف 

 1-14اإلجراء ذو األولوية 

 .استكشاف وتوثيق مدى توافر الموارد الوراثية المتوطنة والمعارف المتصلة بها واستخداماتها الحالية والمحتملة 14-1-1

ة                   14-1-2 الموارد الوراثي ات التسجيل والتصنيف ذات الصلة ب ديثها لتحسين عملي ليم المعلومات وتح تحديد وتقييم نظم تس
 . وحيثما يكون مالئما، تنفيذ نظم بديلةالجزرية،

 2-14اإلجراء ذو األولوية 

ك االستشكاف           استكشاف 14-2-1 ا في ذل ى              وتوثيق إمكانيات البحوث بم ة عل ة المتوطن وارد الوراثي وجي بالنسبة للم  البيول
 .الجزر

 .ادية البيولوجية مع مراعاة خطوط بون اإلرشاالستكشافاتمبادئ ارشادية وطنية بشأن استراتيجيةوضع  14-2-2

ة      14-2-3 ة الجزري وارد الوراثي ة الم ة لحماي دابير الالزم ات والت افع واآللي م المن ات الحصول وتقاس يق عملي وضع وتنس
 . البيولوجيواالستكشاف

ذ  14-2-4 داد وتنفي تراتيجيةإع ك إس ي ذل ا ف افع بم م المن ة للحصول وتقاس دابير وطني افع، وت م المن ة للحصول وتقاس  وطني
والمتعلقة بالسياسات مع إشارة خاصة إلى األنواع الجزرية المتوطنة ومراعاة خطوط     التشريعية واإلدارية    التدابير

 .بون اإلرشادية

 .تحديد الحقوق الخاصة باألنواع المتوطنة والسالالت واألصول المستنبطة محليا 14-2-5

الموار          14-2-6 راف ب ة لالعت يما              وضع وتنفيذ آليات قانونية وطني ة والس ا أصوال عام ا باعتباره ة آله ق    د الوراثي ا يتعل فيم
 .بم وينبغي أن تتضمن هذه اآلليات نظما للتحك.باألنواع المتوطنة الجزرية والسالالت واألصول المحلية المنشأ

 1-15اإلجراء ذو األولوية 

ا،    15-1-1 و، مالئم ا يك رامج ، حيثم اء ب دعم     لإنش ي ت ك الت يما تل ة والس ات التقليدي ارف والممارس ة المع جيل ودراس  تس
تدام ل تخدام المس ليين     االس كان األص ات الس ب مجتمع ن جان ة م ة وفّعال ارآة آامل زري بمش وجي الج وع البيول لتن

 .والمحليين

التنوع     15-1-2 ارف ذات الصلة ب ى المع افظ عل ذي يح ين ال كان األصليين والمحلي ات الس وي لمجتمع وع اللغ اة التن مراع
 . والحفاظ على هذا التنوع اللغوي واإلبقاء عليهالبيولوجي

ة من األ            إنشاء وتنفيذ آلي   15-1-3 الموارد الوراثي ي تشغلها       راضى ات لالعتراف بالملكية والسيطرة ذات الصلة ب اه الت  والمي
ة              ارات وممارسات تقليدي ارف وابتك وتستخدمها عادة مجتمعات السكان األصليين والمحليين وما يرتبط بها من مع

 .والبيانات المستمدة من هذه الموارد والمعارف
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 2-15اإلجراء ذو األولوية 

اج       تعزيز الحصول  15-2-1 ة         على المعلومات الالزمة لمشارآة وإدم ين بصورة آامل  مجتمعات السكان األصليين والمحلي
 .وفّعالة في القرارات التي تؤثر فيهم فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي الجزري

ة بم                     15-2-2 ة الجزري ارف والممارسات التقليدي ة وتيسير استخدام المع ى حماي ة       تنمية القدرات المحلية عل ك عملي ا في ذل
 .الموافقة المسبقة عن علم

 .زيادة إدراج وإشراك مجتمعات السكان األصليين والمحليين في صنع القرار وتنفيذ برنامج العمل الحالي 15-2-3

وجي            15-2-4 وع البيول ة في صون التن د يكتسي أهمي وع اللغوي ق أن التن راف ب دعم     االعت دابير ال  الجزري واستخدامه وت
 .ثما يكون مالئما وعملياالخاصة بالمحافظة عليه حي

 وذلك حيثما  عليها،واإلبقاءوضع وتنفيذ نظم فّعالة الحترام المعارف والمبتكرات والممارسات التقليدية والمحافظة         15-2-5
 .يكون مالئما الستخدام موارد الجزر بطريقة مستدامة

ة   15-2-6 ات التقليدي ارات والممارس ارف واالبتك ق المع ة أو  توثي األنواع المحلي لة ب وع  ذات الص تدام للتن تخدام المس  االس
ين                  ذلك األ  البيولوجي الجزري على أّال يتم      بموافقة مسبقة عن علم من جانب مجتمعات السكان األصليين والمحلي

 .وبطريقة تعترف بملكيتها وسيطرتها على هذه المعارف

ادة          والسيطرة على الموارد الوراثية المستمدة من األراضي           بالملكية  آليات لالعتراف  إقامة 15-2-7 ي تشغلها ع اه الت  والمي
ات تخدمها مجتمع ات  وتس ارات والممارس ارف واالبتك ين، والمع ليين والمحلي كان األص ة الس لة  التقليدي  ذات الص

 .والبيانات المستمدة من هذه الموارد والمعارف
 

 3-15اإلجراء ذو األولوية 

ات   15-3-1 وير عملي م وتط جيع ودع ليين وا   تش كان األص ات الس ون مجتمع ة وص اراتهم   محافظ ارفهم وابتك ين لمع لمحل
ك                        ارف وذل وارد والمع ذه الم ات المستمدة من ه ة والبيان ة الجزري وممارستهم التقليدية فيما يتعلق بالموارد الوراثي

 .واألحكام المتصلة بها) ي (8 بالتعاون مع الفريق العامل المعني بالمادة

ة   15-3-2 ة وفّعال ارآة آامل ات بمش ن المنظم ة م ة ومجموع ة عملي ين  إقام كان األصليين والمحلي ات الس ن جاب مجتمع م
ا           ا تبادلي م والشروط المتفق لعيه لتنظيم التعاون وموافقة الحائزين على المعارف التقليدية والموافقة المسبقة عن عل

المواد الوراث      والتقاسم العادل للمنافع الناشئة  ة ذات الصلة ب تها التقليدي ا وممارس ا وابتكاراته ة   عن استخدام معارفه ي
 .الجزرية

 

 5الهدف 

 1-16اإلجراء ذو األولوية 

ك النزاعات حول                          16-1-1 ا في ذل ة شراآات بم ي تحول دون إقام تحديد المعوقات والصعوبات على المستوى الوطني الت
 .اإلدارةاالستخدام ومسؤوليات 

حاب المصلحة  طائفة آاملة من أص  عبرإقامة شراآات نشطة ترآز على قضايا التنوع البيولوجي الجزري النوعية            16-1-2
 .أو الدولية/ و واإلقليميةعلى المستويات المحلية والوطنية

 . الكوارث الطبيعيةوإدارةإقامة شراآات في قطاعات مختلفة مثل السياحة ومصايد األسماك  16-1-3

 . عن الشراآات المحلية ودعم الشراآات مع المنظمات غير الحكومية فضالتشجيع 16-1-4
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ك   16-1-5 ي ذل ا ف ة  ضمان إشراك القطاع الخاص بم ة والوطني تويات المحلي ى المس ي والسياسي عل الي والتقن دعم الم ال
 .واإلقليمية والدولية

 
 

 2-16اإلجراء ذو األولوية 

 اآللية المالية لالتفاقية لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري           موارد إسناد األولوية في الحصول على     16-2-1
 .والسيما الدول الجزرية الصغيرة النامية

وجي         خاص إنشاء نافذة  16-2-2 وع البيول ل مشاريع التن ك                   ة لتموي ا في ذل ة بم ة الصغيرة النامي دول الجزري  الجزري في ال
 . للجزرالرئيسية بتحقيق التقدم والعمل في القضايا لإلسراع األخرى الدولالتعاون مع الجزر في 

 .لجزرية الصغيرة الناميةوضع مشاريع جماعية وأنشطة مواتية لتنفيذ برنامج العمل والسيما للدول ا 16-2-3
 

 3-16اإلجراء ذو األولوية 

ة للصون             (  للصون     تقييم وإنشاء صناديق استئمانية    16-3-1 تئمانية الوطني ك الصناديق االس ا في ذل ة    ) بم ومقايضة الطبيع
ة       الخاصة  ، والمدفوعات بالديون ورسوم المستخدمين   نظم االيكولوجي ك     بخدمات ال ر ذل ا في      الصكوك   من   وغي  بم

 . صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامل الوطني لعملياتذلك التموي

 .ضمان زيادة المنح والقروض الثنائية ومتعددة األطراف لدعم برنامج العمل 16-3-2

 . الدعم المالي المحلي ألعمال الصونمساعدة البلدان والمجتمعات المحلية على تحديد اآلليات العملية زيادة 16-3-3

ل  16-3-4 ة اال  تحلي ن، القيم الغ ع ة ، واإلب ادية االجتماعي زري   قتص وجي الج وع البيول هامه للتن اديات  وإس ي االقتص  ف
 في التخفيف من      وطنية والعالمية، وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وإسهام التنوع البيولوجي        والثقافات المحلية وال  

 .وطأة الفقر وبناء إمكانيات الصمود

 1-17اإلجراء ذو األولوية 

 .جيا المالئمة للتنوع البيولوجي الجزري على جميع المستويات التكنولوتقييم وتحديد 17-1-1

ا                أآثر الوسائل والبروتوآوالت   تحديد 17-1-2 وم والتكنولوجي ارف والعل ال للمع ل الفّع ق أقصى      فّعالية في تيسير النق  لتحقي
 .استيعاب واستخدام لها على المستوى المحلي

 .قليمي ودون اإلقليمي المالئمة على أساس إتقاسم المعلومات بشأن التكنولوجيات 17-1-3

 . لنقل التكنولوجيا بروتوآوالتوضع 17-1-4

ير  17-1-5 ة وتيس ادلحماي ليين           تب كان األص ات الس ين مجتمع ا ب لية فيم ة األص ات الجزري أن التكنولوجي ارف بش  المع
 .والمحليين

ا في     زيادة قدرات إقامة شبكات المعلومات الوطنية واإلقليمية       17-1-6 ك  لتيسير التوسع في جهود نقل التكنولوجيا بم من    ذل
 :خالل آليات تبادل المعلومات الوطنية عن طريق

 بشأن التنوع البيولوجي الجزري تقوم بترآيز أو تنسيق المعارف والقدرات  مراآز وطنية تعزيزإنشاء أو -أ 
  األخرىإلجراء حصر أو تقييم أو مساعدة الوآاالت األخرى فيما يتعلق حصر أو تقييم أو مساعدة الوآاالت

ى تحديد عناصر التنوع وينبغي أن يكون لدى هذه المراآز قدرة قانونية عل. نوع البيولوجي قضايا التبشأن
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 للمعارف وأن تضم عناصر تكاملية) التوطين وغير ذلك( وظروفها الخاصة)األنواع والجينات(البيولوجي 
 .والتقليدية’ الحديث

وع البيولوجي الجزري في الدول إقامة نظام معلومات وآلية تبادل معلومات على المستوى الوطني للتن -ب 
 .) على اٌألقل25(الجزرية الصغيرة النامية 

 .قليمية لتنسيق المراآز الوطنيةاأو دون / ويةوضع هيكل آلية جامعة إقليم -ج 

 .وضع قائمة بالخبراء اإلقليميين المعنيين بالتنوع البيولوجي الجزري -د 

 2-17اإلجراء ذو األولوية 

 . المعتمدة على الجزر التي تدعم تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجزريد التكنولوجيا المتوافرةتحد 17-2-1

 .تيسير استحداث تكنولوجيا جديدة معتمدة على الجزر، حيثما تكون ضرورية بما في ذلك من خالل توفير التمويل 17-2-2

 .وفقا للقوانين الوطنيةتوفير الحماية للتكنولوجيات المستحدثة، بما في ذلك من خالل حقوق الملكية الفكرية  17-2-3
 

 1-18اإلجراء ذو األولوية 

ى وضع   تعزيز   18-1-1 ة عل ة للجزر      القدرة الوطني ا  السياسات والتشريعات والقواعد المالئم وينبغي أن  .  بالكامل وإنفاذه
 .أو أشكال دعم أخرى للمشرعين ووآاالت التنظيم واإلنفاذ والمحاآم/يشمل ذلك مساعدات تقنية وتدريب و

 .مالئمة لدعم صون التنوع البيولوجي الجزري واستخدامه المستدامتوفير حوافز  18-1-2

ات 18-1-3 اء اإلعان اتإلغ وافز الضارة واالتفاق ة أو الح تدام   التجاري ر المس تغالل غي جع االس ي تش ة الت وع  المعاآس  للتن
 . الموائل الرئيسية دون رجعةأو فقد) األرضي والساحلي والبحري ( الجزريالبيولوجي

ار      سلطات تخطيط الوآاالت المعنية بإنفاذ حماية البيئة بما في ذلك التعاون بين  تعزيز 18-1-4 ع اآلث  استخدام األراضي لمن
 . على التنوع البيولوجي الجزريالمعاآسة

 . المعرضة لإلنقراضتعزيز التشريعات واإلنفاذ لمعالجة التجارة الداخلية واالستخدام التجاري لألنواع 18-1-5

 .ي ذلك من أجل االمتثال الطوعيتعزيز استثارة الوعي والتدريب بما ف 18-1-6

وانين العر     18-1-7 ة  زيادة قوة اإلنفاذ المالئمة لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين وذلك أيضا من خالل تطبيق الق في
 . مع التشريعات الوطنية والمتسقةالسائدة

نهج      من التخفيف من اإلجراءات         تنفيذ تدابير تحفيزية وتثبيطية للتمكين     18-1-8  التشارآية في مجاالت     الضارة وتيسير ال
 . المستدام فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي بما في ذلك خطط إصدار الشهادات واالستخدامواإلدارةالصون 

دمجها          التصديق على االتفاقات البيئية    18-1-9 ة ل وطني        متعددة األطراف ذات الصلة واستكمال النظم القانوني انون ال  في الق
 .من خالل التشريعات المواتية المالئمة

 2-18اإلجراء ذو األولوية 

ز 18-2-1 ة     تعزي نظم االيكولوجي وجي وإدارة ال وع البيول وارد التن أن م ة بش ة الصغيرة النامي دول الجزري ين ال اون ب  التع
 . وتبادل الخبراتالمشترآة
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 لإلسراع  التعلم النظير لضمان نشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة على وجه السرعة              وشبكات ص فر تنفيذ 18-2-2
امج العمل         يذ الناجح بالتنف وطني وبرن ى المستوى ال وجي عل وع    الستراتيجيات وخطط عمل التنوع البيول  بشأن التن

 .البيولوجي الجزري

اءة لتقاسم المعلومات             18-2-3 ادل المعلومات واستخدامها بكف ة تب استكشاف السبل والوسائل التي يمكن بها زيادة فّعالية آلي
ات الت   ات والتكنولوجي ل الممارس أن أفض درات   بش زر ذات الق ى الج يما عل تدام والس تخدام المس زز االس ي تع

 . المحدودة في مجال المعلوماتالتكنولوجية

 . وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز قدرات العلم والتكنولوجيا على المستوى الوطنيوضع 18-2-4

امج       18-2-5 ذ برن ى تنفي درة عل ز الق راف لتعزي ددة األط ة متع ات البيئي أن االتفاق دريب بش وفير الت وع  ت أن التن ل بش العم
 .البيولوجي الجزري

 3-18اإلجراء ذو األولوية 

رامج                18-3-1 ذ ب ى وضع وتنفي العمل بالتعاون مع القادة الوطنيين والمحليين المعنيين والمنظمات حسب مقتضى الحال عل
ي مجاالت االتصا ة ف يمل وفّعال ام والتعل وعي الع ات والث ال درات واللغ تويات لمعالجة الق ع المس ى جمي ات  عل قاف
 .  برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزريالمحلية لتعزيز وتحقيق

 وتنفيذ أنشطة وبرامج استثارة الوعي والتسويق االجتماعي للمعنيين الرئيسيين واألنواع الرئيسية في برنامج         وضع 18-3-2
 .العمل

رى 18-3-3 راء      تح ياح وخب زر والس كان الج دى س وجي ل وع البيول ن التن ورات ع ة و التص حاب    التنمي ن أص رهم م غي
 . لتحسين شرعية وفّعالية صنع السياسات القائمة على العلم والمعتمدة على الجزرالمصلحة

 .زيادة الوعي العام بقيمة التنوع البيولوجي واألنواع المعرضة لالنقراض 18-3-4

ال 18-3-5 يم م إدخ ار التعل ي إط ات ف دارس والجامع ية للم اهج الدراس ي المن وجي الجزري ف وع البيول ن أجل  قضايا التن
 .التنمية المستدامة لتوفير الفهم بالتنوع البيولوجي الجزري

 . التعليم النظامي وغير النظامي على جميع مستويات المؤسسات التعليمية القضايا البيئية الجزرية في مناهجإدراج 18-3-6

ع   18-3-7 ى جمي دريب عل درات والت اء الق يم وبن ي مجاالت التعل ك ماالضطالع بأنشطة ف ي ذل ا ف تويات بم ات  المس جتمع
 . المستدامةاإلدارةالسكان األصليين والمحليين لإلسهام في ممارسات 

وع            18-3-8 أن التن ل بش امج العم ز برن ي تعزي ة ف ة الدولي ات الحكومي رى والمنظم دة األخ م المتح االت األم راك وآ إش
 المعينة في إطار  البيولوجي الجزري بما في ذلك استخدام المناطق المحمية الوطنية والمواقع المعينة دوليا مثل تلك    

 . التراث العالمياتفاقية رامسار واتفاقية

ك                     18-3-9 ا في ذل تعزيز وترويج عملي استثارة الوعي واألعمال الرامية إلى الحد من النفايات وإدارتها وإعادة دورانها بم
 .المرافق المالئمة

 

 4-18اإلجراء ذو األولوية 

 .لمكاني مع إيالء االعتبار آليات تشارآية التنوع البيولوجياستخدام الجزيرة، حيثما يكون ممكنا، آوحدة للتخطيط ا 18-4-1

ات  18-4-2 ع آلي ة       وض ات المحلي ليين والمجتمع كان األص اء والس دني والعلم ع الم مل المجتم رار تش نع الق ارآية لص  تش
 .والقطاعات االقتصادية الرئيسية
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يط  18-4-3 ي التخط وجي ف وع البيول يم التن لتعم تراتيجيات والسياسات وخطط  المتكام اريع  واالس ع المش ي جمي ذ ف التنفي
 .اإلنمائية

ة                    إدراج االستراتيجيات  18-4-4 تدامة الوطني ة المس وجي في خطط التنمي التنوع البيول ة ذات الصلة ب  وخطط العمل الوطني
 . على المستوى الوطني والجزري التخطيطوعمليات

ي السياسات  18-4-5 ة ف ة المالئم م وممارسات إدارة الصون التقليدي يح إدراج نظ ات تت ة وخطط اإلدارة وضع آلي  الوطني
 .والتنمية بمشارآة آاملة من جانب أصحاب المصلحة المعنيين

البحوث     18-4-6 ة ب رص الخاص ز الف درات وتعزي ة الق وع      تنمي ون التن ة لص ات المحلي توى المجتمع ى مس د عل  والرص
 . الجزر المحليةالبيولوجي الجزري وتوفير قدر أآبر من المنافع لمجتمعات

ة وفي وضع خطط         عمل بشأن التنوع البيولوجي    ال  اعتبار برنامج  إدراج 18-4-7 درات الوطني  الجزري في التقييم الذاتي للق
 .العمل الجارية

ة         18-4-8 ى            / إقامة، حسب مقتضى الحال عملي ددة األطراف ذات الصلة عل ة متع ات البيئي ع االتفاق ذ جمي ة تنسيق لتنفي آلي
 .المستوى الوطني

ة    18-4-9 رامج الجاري ذ مختلف الب ة تنفي د عملي ع األنشطة    تنسيق وتوحي وجي باالشتراك م وع البيول ة التن  في إطار اتفاقي
 .الشاملة واالتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

 5-18اإلجراء ذو األولوية 

وطني            إقامة 18-5-1 وجي ال التنوع البيول  نظم للرصد لتقييم تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل وبرنامج العمل ذات الصلة ب
 .جلوتأثيرها طويل األ

ة     18-5-2 رات لمعالج ايير ومؤش اييس ومع رق ومق ق ط ع وتطبي ة   وض ة والثقافي ة واالجتماعي ب االيكولوجي  الجوان
 .واالقتصادية لتقييم التقدم في تنفيذ برامج العمل

 .االعتماد على المؤشرات الحالية في وضع مؤشرات لرصد التنوع البيولوجي مع مواءتها لتناسب الجزر الصغيرة 18-5-3

ين                   مواصلة العمل في     18-5-4 ة الجزر الصغيرة والجمع ب ين حال ي تب ك من المؤشرات الت الرقم الدليلي للضعف وغير ذل
 .أشكال الضعف االيكولوجي واالقتصادي االجتماعي والثقافي

ة      18-5-5 ات اإلقليمي ن االتجاه ارير ع ع تق يم ورف ل تقي ن أج زري م وجي الج وع البيول ة لرصد التن ات مالئم وضع تقني
أثيرات                      والعالمية طويلة األجل وعن      المي وت اخ الع ر المن ك تغي ا في ذل وجي بم وع البيول د التن العناصر المسببة لفق

 . البيولوجيذلك على التنوع

 :صون التنوع البيولوجي بما في ذلك ل نظم للمعارف األساسية والمعلوماتوضع 18-5-6

 لجزري؛عمليات حصر مكونات التنوع البيولوجي ا -أ 

 يع أصحاب المصلحة؛بروتوآوالت تقاسم البيانات بما في ذلك جم -ب 

 .تحسين البنية األساسية والقدرات ذات الصلة بجمع البيانات وإدارتها وتبادلها -ج 

اء               وضع ترتيبات مالئمة واستكشاف الوسائل المبتكرة لإلبالغ       18-5-7 ى حد ممكن من أعب  عن االتفاقية مع التقليل إلى أدن
 .إعداد التقارير في الدول الجزرية ذات القدرات المحدودة

 6-18 ذو األولوية اإلجراء
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ادة                    18-6-1 دني لزي ة ومنظمات المجتمع الم إقامة شراآات وطنية وجزرية دولية تجمع بين الحكومات والمجتمعات المحلي
 .الدعم السياسي والمالي والتقني لبرنامج العمل المشار اليه

ز 18-6-2 نظم ا تعزي وجي وإدارة ال وع البيول وارد التن أن م ة الصغيرة بش دول النامي ين ال اون ب ترآة  التع ة المش اليكولوجي
 .وتبادل الخبرات

تويا  18-6-3 ى المس ذا عل امج العمل ه ذ برن ى اإلسراع بتنفي يؤدي إل ا س ادل مم ات التب ة وعملي بكات الجزري ز الش ت تعزي
 .الوطنية واإلقليمية والدولية

----- 


