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 ة للمياه الداخليةالتنوع البيولوجي لألنظمة لإليكولوجي

 موجز تنفيذي

 عمhhا أحhhرز مhhن تقhhدم فhhي تنفhhيذ بhhرنامج العمhhل بشhhأن التhhنوع البيولوجhhي لألنظمhhة     ًأتقhhدم هhhذه المذآhhرة تقريhhر  
تعلقة بالتنوع البيولوجي ، بوصفه المرفق  اإليكولوجhية فhي المhياه الداخلhية الhذي أقhره مؤتمhر األطhراف في االتفاقية الم                  

  . 4/4األول بمقرره 

 ، توجhد ضhميمة لهذه المذآرة تتبين العناصر الموجودة في تقرير اللجنة     5/2 مhن المقhرر      4واسhتجابة للفقhرة      
لألنظمة العالمhية للخhزانات التhي يمكhن أن تhنظر فhيها هفمعتhت إلدماجهhا فhي بhرنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي               

 .اإليكولوجية للمياه الداخلية 

 

 

تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي  عن  قhد ترغhب هفمعتhت فhي أن تحhيط علمhًا بالhتقرير المرحلي                  
 .لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 

                    hر مhال عناصhتعلق بإدخhترحة تhية مقhرة توصhذه المذآhميمة لهhي ضhدرج فhوف تhر  ن وسhنة العالمية  تقريhاللج
 .للخزانات في برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 
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 مقدمة  -أوال

، طلhب مhن األميhن التنفhيذي أن يجمhع بانتظام معلومات عن تنفيذ برنامج      5/2أن مؤتمhر األطhراف ، بمقhرره      -1
العمhل المhتعلق بالتhنوع البيولوجhي لألنظمhة اإليكولوجhية للمياه الداخلية ، بما في ذلك تقرير اللجنة العالمية للخزانات ،                 

 .ك المعلومات عن طريق آلية غرفة تبادل المعلومات لتوزيع تل

نظر في التوصيات الواردة في تقرير اللجنة العالمية    توطلب المؤتمر آذلك من هفمعتت في المقرر ذاته ، أن            -2
 ، وأن يوصhي ، حسhب مقتضhى الحال ، مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس            2000للخhزانات المنشhور فhي نوفمhبر         

وسوف . صhر المناسhبة فhي بhرنامج العمhل المhتعلق بالتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية         بإدخhال العنا  
وبشأن العناصر التي يمكن إدراجها في برنامج العمل   العالمية  يhتم توزيع مذآرة من األمين التنفيذي بشأن تقرير اللجنة           

هhذه المذآhرة ضhميمة للوثhيقة الحالhية آي تنظر فيها هفمعتت في      المhتعلق بالتhنوع البيولوجhي للمhياه الداخلhية ، بوصhف             
 .إطار هذا البند من جدول األعمال المؤقت 

 عhhن الوسhhائل والطhhرائق  ًاوباإلضhhافة إلhhى ذلhhك طلhhب مؤتمhhر األطhhراف مhhن األميhhن التنفhhيذي أن يقhhدم تقريhhر     -3
نب خطة عمل هفمعتت ، قبل االجتماع السابع المخhتلفة لتنفhيذ بhرنامج العمhل وعhن العقبات التي تعرقل تنفيذ بعض جوا        

لمؤتمhر األطhراف ، آجhزء مhن عملhية اسhتعراض بhرنامج العمhل المhتعلق بالتhنوع البيولوجhي لألنظمة اإليكولوجية في             
وطلhب مؤتمر األطراف آذلك من  . االسhتعراض التhي سhتقوم بhه هفمعتhت فhي اجhتماعها الثامhن           هhو   المhياه الداخلhية ، و     

لمؤتمhر السhابع لألطراف مشورة بشأن مزيد من الصياغة والتنقيح   سhيجرى قhبل ا   فhي استعراضhها      همفعتhت أن تضhمن    
لhبرنامج العمhل المhتعلق بالتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، على أن تراعي في ذلك الموضوعات          

ا ، والتلوث ، واألنواع الغريبة المجتاحة ، التhي تhتعلق بhأمور شhتى ، مhنها توريhد المhياه واسhتعمال األراضhي وحhيازته                  
وسhوف يعhد تقريhر عhن هhذه الموضhوعات آhي تhنظر فhيها همعفتhت في اجتماعها              . وآثhار الننhيو ، وتقيhيم الوقhع البيئhي            

 .الثامن 

أن القسhم الثانhي مhن هhذه المذآhرة يغطhي مhا أحhرز مhن تقhدم فhي تنفhيذ بhرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي                   -4
وترآيhبة هhذا القسم   . 2000مhة اإليكولوجhية للمhياه الداخلhية مhنذ االجhتماع الخhامس لمؤتمhر األطhراف ، فhي مhايو             لألنظ

ويعhالج القسhم الثالhث العناصر المحتملة لمزيد من     . 4/4تتمشhى مhع ترآيhبة بhرنامج العمhل فhي المhرفق األول بالمقhرر          
 .صياغة برنامج العمل 

نامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي     تقريHر مرحلHي عHن تنفيذ بر        -ثانيا
 لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 

  

 التعاون مع الهيئات األخرى  )أ(

أن األميhن التنفhيذي يقhوم بتنفhيذ بhرنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية                 -5
أساسhًا مhن خhالل أنشhطة تعاونhية وخطhط عمل مشترك بين األمانة وبين المنظمات والمؤسسات واالتفاقيات التي تعمل                  

 .الداخلية بشأن موضوعات تتعلق بالتنوع البيولوجي للمياه 

أن مhبادرة أحhواض األنهhر قhد طرحhت فhي االجhتماع الخhامس لمؤتمhر األطhراف المعقhود بنيروبhي فhي مايو                          -6
جhزء مhن خطhة العمhل المشhترآة بيhن األمانhة واتفاقhية رامسhار عhن األراضhي الرطبة ذات األهمية العالمية                     آ ،   2000

ادرة إلى إنشاء شبكة تربط وتساند األنشطة والمشروعات وتهدف هذه المب . خصوصhًا بوصhفها موائhل للدواجhن المائية          
يجري فhيها التدلhيل علhى مhبادئ وممارسhات اإلدارة المhتكاملة للتhنوع البيولوجhي واألراضي الرطبة وأحواض                    سh التhي   
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عالمي لمرآز الآائن لدى ا أمانة هذه المبادرة  مقرو. الخطhوط الفاصلة بين تدفق المياه       /مhناطق اسhتجماع المhياه       /األنهhر 
 .للبيئة لي ماليزيا

االتصhhال بشhhأن األنhhواع فhhريق أن األميhhن التنفhhيذي قhhد دعhhا أمانhhة اتفاقhhية رامسhhار إلhhى المسhhاهمة فhhي اجhhتماع   -7
وخالل ذلك االجتماع ناقش ممثلو األمانتين األرضية  . 2000الغريhبة المجhتاحة الhذي عقhد بجhنوب أفريقhيا في سبتمبر             

hhي سhhيالتhhن الhhزيد مhhيها مhhتقبل قوم علhhي المسhhنوع  . تعاون فhhية التhhن اتفاقhhي بيhhترك الثانhhل المشhhرنامج العمhhوا أن بhhوالحظ
 المقhhترحات بشhhأن  ًا ، وأن الhhتقرير الكhhامل ، متضhhمن  2001البيولوجhhي واتفاقhhية األراضhhي الرطhhبة سhhينتهي فhhي عhhام      

 .ألطراف األنشطة المشترآة في المستقبل ، يمكن إعداده لتقديمه إلى االجتماع السادس لمؤتمر ا

للهيئة الدولية لألراضي الرطبة التنسيق الدولي  وقعت األمانة على مذآرة تفاهم مع وحدة        2000فhي سhبتمبر      -8
وسhتعمل الهيhئة الدولhية لألراضhي الرطhبة مhع األمانhة في عملها ، خصوصًا خالل تقديم المساندة التقنية والمعلومات                   . 

األنشhhطة لمسhhاندة تنفhhيذ :  شhhتى مhhنها ًاتفق علhhيها للعمhhل المشhhترك أمhhوروسhhوف تضhhم األهhhداف والمجhhاالت المhh. التقنhية  
 .برنامج العمل المشترك التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار 

وقhد قhام األميhن التنفhيذي ، بوصhفه عضhوًا فhي اللجhنة الفرعhية المعنhية بمhوارد المhياه للجhنة اإلدارية للتنسيق                -9
  .21 من جدول أعمال القرن 18 ، بشأن الفصل 10+ بإعداد إسهام في عملية ريو التابعة لألمم المتحدة ،

 

 خبيرًا بشأن التنوع البيولوجي 237أن جhدول الخhبراء فhي إطhار اتفاقhية التhنوع البيولوجhي ، يضم حتى اآلن           -10
 . بلدًا ومنظمة 44للمياه الداخلية ، رشحتهم 

 

أن خطhط عمhل هفمعتhت تتhناول مhن ضhمن مhا تتناوhله الوضhع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي للمياه                -11
 ، التي ستضم معلومات عن  "الhنظرة العالمhية للتhنوع البيولوجي      "وتhتولى األمانhة إعhداد الطhبعة األولhى مhن             . الداخلhية   

والمقصود من تلك النظرة أن تكون تقريرًا  . مhياه الداخلhية     الوضhع القhائم واالتجاهhات فhي التhنوع البيولوجhي العالمhي لل              
منhتظمًا علhى فhترات ، عhن الوضhع القhائم فhي التhنوع البيولوجhي وعhن الخطhوات التhي تتخذ من جانب المجتمع الدولي                  

 .موارد الجينية لكفالة الحفظ واالستعمال المستدام لذلك التنوع ، وآفالة التقاسم العادل للمنافع التي تنشأ عن استعمال ال

أن لجhنة االسhتعراض العلمhي والتقني التابعة التفاقية رامسار قائمة بوضع بروتوآوالت يمكن تطبيقها عالميًا           -13
مع النظر في استعمال االستشعار عن بعد وأنظمة إعالمية       ( رة المعلومات   إلعhداد قائمhة جhرد لألراضhي الرطبة وإلدا         

 المقياس الفضائي ، وتصنيف ختيارغhراض مثل ا أل) جغرافhية منخفضhة التكالhيف وسhهلة االسhتعمال لمhن يسhتعملونها               
أدوات نافعة وتلhك الhبروتوآوالت هhي    . األراضhي الرطhبة ، وتقيhيم الوضhع القhائم واالتجاهhات فhي األراضhي الرطhبة                  

 .لتقييم التنوع البيولوجي على مستوى األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 

مشhhروع يضhhم بيhhن دفتhhيه التhhي هhhي ) هيhhئة التقيhhيم العالمhhية للمhhياه الدولhhية " (جhhيوا "تhhتعاون األمانhhة مhhع هيhhئة  -14
) . مhن بحhرية وساحلية ومياه عذبة   ( لhية  الوضhع القhائم فhي المجhال اإليكولوجhي وأسhباب المشhكالت البيئhية للمhياه الدو           

النقص : ويعhالج ذلhك التقيhيم الشhواغل الرئيسhية المhتعلقة بالكتل المائية المتقاسمة تحت العناوين الخمسة الواسعة اآلتية               
 ذلك  ، االستعمال الذي ال يمكن استدامته لمصائد األسماك وغيراتئل وتغير المجتمعافhي المhياه العذبhة ، التلوث ، المو     

 .من الموارد الحية ، والتغير العالمي 
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أن مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع طلب من األمين التنفيذي أن يعمل عن آثب مع مكتب رامسار آما                         -15
لى هفمعتت بإن تعمل بإشتراك مع فريق االستعراض العلمي والتقني والتكنولوجي التفاقية رامسار ،                   أصدر توجيهًا إ  

لتحقيق التالقي المرغوب فيه بين النهج المتعلقة بالمعايير وبتصنيف األنظمة اإليكولوجيـة للمياه الداخلية ، بين                                  
 .االتفاقتين 

 اتفاقية رامسار على النظر فيما لديها من المعايير والتصنيف              وإعماًال لذلك الطلب بدأ األمين في العمل مع           -16
 .المتعلقين باألراضي الرطبة في ضوء المرفق األول باتفاقية التنوع البيولوجي 

ن التنفيذي تجميع المعلومات من التقارير الوطنية فيما يتعلق ببرنامج عمل المياه الداخلية ، شامال                      بدأ األمي  -17
 .المنهجيات في تقييم التنوع البيولوجي 

ــ     " أعدت اتفاقية التنوع البيولوجي برنامج عمل                                   -18 " (ـــــــــــة للتصنيف           للمبادرة العالميــ
UNEP/CBD/SBSTTA/6/11 (                          أما . يحدد الجداول الزمنية واألهداف والمنتجات والمشروعات الرائدة

المخرجات المتوقعة من التنوع البيولوجي للمياه الداخلية فسوف تكون سلسلة من المبادئ التوجيهية اإلقليمية بشأن                         
 بوصف ذلك مدخًال في رصد النظام اإليكولوجي لتحقيق صحة األنهار                       أسماك المياه العذبة والالفقاريات فيها ،           

 . والبحيرات 

 العناصر التي تدخل في صياغة وتنقيح برنامج العمل في المستقبل  -ثالثا

أن األمين التنفيذي يعمل على تبين العناصر التي يمكن النظر فيها لمزيد من الصياغة والتنقيح لبرنامج                               -19
. التنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، الذي ستنظر فيه هفمعتت في اجتماعها الثامن                العمل المتعلق ب  

 :ولهذا الغرض قام األمين التنفيذي بما يلي 

 التشاور مع أمانة اتفاقية رامسار بشأن العناصر التي تدخل في مزيد من األنشطة المشترآة ؛  (أ)

------ 

 

 

 

 


