
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار بتكرمبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال         لدواعي االقتصاد في النفقات طُ
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

 االجتماع العاشر

 ٢٠٠٥شباط / فبراير١١-٧بانكوك، 

∗ من جدول األعمال المؤقت٤البند 
 

 

 عناصر مقترحة لبرنامج العمل: التنوع البيولوجي الجزري

 مذكرة من األمين التنفيذي

، برنامج  ٧/٣١اعتمد مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، في مقرره            في اجتماعه السابع،     -١
وقد حدد المؤتمر التنوع البيولوجي الجزري بوصفه المجال          .    ٢٠١٠العمل المتعدد السنوات الخاص به حتى عام          

المواضيعي الجديد الذي يجب التوسع فيه في إطار االتفاقية وكبند للنظر فيه بتعمق في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف                   
 .٢٠٠٦الذي سيعقد في البرازيل في عام 

، أن يعد عملية    ٧/٣١ من المقرر    ٨فيذي، في الفقرة    ولهذا الغرض، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التن          -٢
تحضيرية للعمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري الذي ستقوم به الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة    

ماع لفريق الخبراء   تنظيم محافل إلكترونية، واجت   :  لالتفاقية، بحيث تحتوي هذه العملية، ضمن أمور أخرى، على ما يلي           
التقنيين المخصص، واجتماع لفريق اتصال يعقد مباشرة عقب االجتماع الدولي الستعراض برنامج عمل بربادوس، الذي                

 .٢٠٠٥كانون الثاني /سيعقد في بورت لويس بموريشيوس في يناير

تماعا لفريق الخبراء التقنيين    استجابة لهذا الطلب، عقد األمين التنفيذي، بمساندة مالية من حكومة أسبانيا، اج               -٣
 ١٧ إلى   ١٣، أسبانيا من    )جزر الكناري (المخصص المعني بالتنوع البيولوجي الجزري في بويرتو ديالكروز، تنيريف           

 .٢٠٠٤كانون األول /ديسمبر

 : كما يلي٧/٣١كانت شروط تكليف فريق الخبراء المعتمدة في المقرر  -٤

 األمانة والتي تقدم، ضمن أمور أخرى، عرضا لنتائج االجتماعات            أن يستند إلى المواد المقدمة من       )أ"(
الوضع القائم  التحضيرية اإلقليمية وفيما بين األقاليم الستعراض السنوات العشر لبرنامج عمل بربادوس، و               

 واالتجاهات والتهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجي الجزري، وتحديد هذه الخصائص؛

                                                 
∗  UNEP/CBD/SBSTTA/10/1. 
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ام العمل الجاري في مختلف المجاالت المواضيعية والقضايا الشاملة لعدة             أن يستعرض كيفية إسه     )ب"(
قطاعات في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي، والمتصلة بالعمل الجاري في إطار العمليات األخرى وخصوصا                 

يحدد برنامج عمل بربادوس، إسهامه في تنفيذ أهداف االتفاقية الثالثة بشأن النظم اإليكولوجية الجزرية؛ وأن                  
اآللية المالية، وآلية   :  مثل(الفجوات الهامة والمصاعب، مع إيالء عناية خاصة لآلليات المستعملة لمساندة التنفيذ             

 ؛)غرفة تبادل المعلومات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات

ولوية في  أن يضع اقتراحات لبرنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري، مع تضمينه التدابير ذات األ              )ج"(
سبيل تعزيز حفظ التنوع البيولوجي الجزري واالستعمال المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع               

 :وأن يقوم لدى تنفيذ هذا العمل بما يلي.  الناشئة عن استعمال الموارد الجينية من الجزر

يات، والمؤشرات ذات الصلة     إعداد أهداف عالمية موجهة نحو تحقيق النتائج وتنفيذ العمل           )١"(
 المتعلقة بأولويات التدابير؛

تحديد الفاعلين ذوي الصلة والشركاء في تنفيذ برنامج العمل، وأوجه التضافر مع البرامج                 )٢"(
 األخرى، وسبل االستفادة من أفضل الممارسات القائمة؛

صحة والزراعة والتنوع   مبادرة المياه والطاقة وال   "  (WEHAB"اقتراح وسائل الربط بمبادرة      )٣"(
التي وضعها األمين العام، ومساندة بلوغ الغايات اإلنمائية لأللفية وغير ذلك من             )  البيولوجي

 ."األهداف ذات الصلة التي حددتها القمة العالمية للتنمية المستدامة

ما فيها وثيقتان تحتويان    لتسهيل عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص، أعدت األمانة عددا من الوثائق المرجعية ب             -٥
 .(UNEP/CBD/AHTEG-IB/1/5 and Add.1)على عناصر برنامج العمل المقترح 

جزر (اجتمع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي الجزري في بويرتو ديالكروز، تنيريف               -٦
ع برنامج العمل المقترح، استند الفريق إلى هذه        ولدى وض .    ٢٠٠٤كانون األول   / ديسمبر ١٧ إلى   ١٣، أسبانيا من    )الكناري

الوثائق، كما ورد في شروط تكليفه، واسترشد بالخطة االستراتيجية، وبخطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة وبالغايات                
تفاقيـة لعام  ولدى إعداد برنامج العمل، أخذ الفريق في الحسبان أيضا، ضمن أمور أخرى، هدف اال               .    اإلنمائية لأللفية 

، وبرامج العمل الجارية لالتفاقية بشأن المجاالت المواضيعية والقضايا الشاملة لعدة قطاعات،              ٧/٣٠، والمقرر   ٢٠١٠
والعمـل الجـاري في سياق برنامج عمل بربادوس، وخصائص الجزر بالمقارنة إلى األراضي القارية، ومذكرات من                 

التهديـدات الرئيسيـة للتنـوع البيولـوجي الجـزري       االتجاهـات و األميـن التنفيـذي بشأن الوضع الراهن و       
(UNEP/CBD/AHTEG-IB/1/3)           ونتائج االجتماعات التحضيرية اإلقليمية وفيما بين األقاليم الستعراض السنوات العشر ،

ة والقضايا  والعمل الجاري بشأن المجاالت المواضيعية المختلف       ،(UNEP/CBD/AHTEG-IB/1/2)لبرنامج عمل بربادوس    
الشاملة لعدة قطاعات في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والعمل الجاري المتصل بذلك في إطار العمليات                   

 .(UNEP/CBD/AHTEG-IB/1/4)األخرى 

 المتاح كوثيقة إعالمية لالجتماع العاشر للهيئة         ،(UNEP/CBD/SBSTTA/10/INF/1)يحتوي تقرير الفريق      -٧
العناصر المقترحة لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري        )  ٢(تقرير إجرائي،   )  ١:  (يحتوي على ما يلي   الفرعية،  

إعالن جزر الكناري، وهو إعالن مقدم من       )  ٤(؛  )المرفق الثاني (بعض التوصيات للهيئة الفرعية     )  ٣(؛  )المرفق األول (
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؛ و قائمة بأسماء المشتركين في      )المرفق الثالث (ر األنواع الغريبة    الخبراء بشأن حماية التنوع البيولوجي الجزري من تأثي       
 .الفريق

ويرسل األمين التنفيذي بموجب هذه المذكرة، لنظر الهيئة الفرعية، عناصر برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي                -٨
، واإلعالن  )المرفق األول أدناه  (الجزري التي أعدها فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي الجزري             

، وبعض التوصيات المقترحة، بما     )المرفق الثاني (بشأن حماية التنوع البيولوجي الجزري من تأثير األنواع الغريبة الغازية           
 ). أدناه١١-١٠الفقرات (في ذلك توصيات فريق الخبراء كما وردت في تقريره 

مل المقترح، وإعالن جزر الكناري، والتوصيات المقترحة، وذلك لدى         تُدعى الهيئة الفرعية للنظر في برنامج الع       -٩
 .إعداد مشورتها التي ستحال إلى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف
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 توصيـات مقترحـة

 :قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اتخاذ اإلجراءات التالية -١٠

ع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي الجزري، المنعقد           بتقرير اجتما  ترحب  أن )أ(
 ؛٢٠٠٤كانون األول / ديسمبر١٧ إلى ١٣، أسبانيا من )جزر الكناري(في بويرتو ديالكروز، تنيريف 

 لحكومة أسبانيا وسلطات جزر الكناري على حسن ضيافتها وعلى التنظيم الممتاز            تعرب عن شكرها    أن )ب(
 ماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي الجزري؛الجت

 بإعالن جزر الكناري بشأن حماية التنوع البيولوجي الجزري من تأثير األنواع الغريبة،                أن ترحب  )ج(
 الصادر عن فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي الجزري؛

امل مفتوح العضوية المخصص المعني بالحصول وتقاسم المنافع أن يتناول            الفريق الع  تطلب إلى   أن )د(
 قضية المستويات العالية من األنواع المتوطنة في الجزر لدى وضع النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛

لوجي، كما   مدى صالحية األهداف والمؤشرات للجزر في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيو            أن تُقيم  )ه(
اُقترح في تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص، وأن تنقحها لخدمة أغراض برنامج العمل هذا، مع النظر في توقيت                    

 اعتمادها؛

 :وقد ترغب الهيئة الفرعية أيضا في أن توصي مؤتمر األطراف بما يلي -١١

تنوع البيولوجي الجزري من األولويات،      من مرفق البيئة العالمية ووكاالته التنفيذية اعتبار ال         أن يطلب  )أ(
 وخصوصا في الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

 من مرفق البيئة العالمية تطبيق قواعده المتعلقة بالحصول وتبسيط اجراءات الصرف المالي              أن يطلب  )ب(
نامج العمل بشأن التنوع    الخاصة به لكي يأخذ في الحسبان الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية في تنفيذ بر               

 البيولوجي الجزري؛

 من مرفق البيئة العالمية تقديم موارد الصرف السريع حسب الحاجة لمساندة العمل المبكر الذي               أن يطلب  )ج(
تقوده الدول، وخصوصا في الدول الجزرية الصغيرة النامية، لتنفيذ برنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن المناطق                  

 ؛٢٠١٠ لتحقيق هدف عام المحمية

 من المجتمع الدولي أن يتناول بنشاط، خالل عملية التجديد الرابع لموارد مرفق البيئة العالمية،                أن يطلب  )د(
 المتطلبات المالية لتنفيذ برنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري؛

تقديم أو زيادة المساعدة خصوصا     من بنوك التنمية اإلقليمية وغيرها من المؤسسات المالية          أن يطلب    )ه(
 للدول الجزرية الصغيرة النامية لتنفيذ برنامج العمل؛

 من األطراف تحقيق األهداف واألهداف الفرعية المعدة في جميع برامج عمل االتفاقية، وذلك               أن يطلب  )و(
 التقدم المحرز وأن تقوم باإلبالغ      في النظم اإليكولوجية الجزرية الخاصة بها، وأن تستعمل مؤشرات متفق عليها لتقييم مدى            
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ولتحقيق هذه األهداف، فإن المجتمع الدولي مدعو إلى مساعدة الدول          .    في سياق التقارير الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي      
الجزرية الصغيرة النامية من خالل تنفيذ التوصيات المتضمنة في االستراتيجية الخاصة بمواصلة تنفيذ برنامج عمل                   

 .ادوسبرب

 بإلحاق مسؤول البرنامج المعني بالتنوع البيولوجي الجزري في أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع             أن يوصي  )ز(
 البيولوجي، إلحاقه على أساس التفرغ ببرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري؛

برنامج العمل بشأن التنوع    األطراف على زيادة مساعدتها اإلنمائية الرسمية لمساندة تنفيذ           أن يحث    )ح(
 البيولوجي الجزري، وخصوصا في البلدان الجزرية الصغيرة النامية؛

 إلى األمين التنفيذي وضع إرشادات لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري، بما               أن يطلب  )ط(
 في ذلك الجوانب التشريعية والشؤون التنظيمية والحوافز؛

 إلى إدماج برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري في العمل الجاري بصدد               األطراف أن يدعو  )ي(
 التقييم الذاتي للقدرات الوطنية؛

بشأن الجزر باستعمال فئات    "   كتاب أحمر    " إعداد   (IUCN) من االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة       أن يطلب  )ك(
 .التابعة لالتحاد" القائمة الحمراء " ومعايير 
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 ولالمرفق األ

 مشروع برنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري

1   مقدمة-ألف 
 

وتغطي مساحة  .     مليون نسمة  ٥٠٠ جزيرة تأوي أكثر من      ١٠٠  ٠٠٠يحتضن كوكب األرض ما يزيد على         -١
تج عن  وقد ن .    اليابسة والمناطق االقتصادية الخالصة لهذه الجزر مجتمعة أكثر من سدس المساحة الكلية للكرة األرضية              

 ٢١٨ من   ١٠٤والواقع أن   .    عزلة البيئات الجزرية في الغالب تطور مجموعات نباتية وحيوانية متوطنة وفريدة من نوعها            
 منطقة من المناطق البيئية     ١٤٣ من   ٣٦، بينما تتألف    2منطقة من مناطق الطيور المتوطنة تختص بها الجزر بصورة كلية         

ويتكون عشرة من المناطق ذات التنوع البيولوجي الشديد        .    3من جزر   (Global 200)  "  ٢٠٠غلوبال  "  البرية، حسب نظام    
ويوجد في  .    ، بينما يتضمن الكثير من المناطق المتبقية جزرا أيضا        )البقاع الساخنة   (4 منطقة من جزر كلية    ٣٤البالغ عددها   

ي كل األعداد الكلية في العالم من نوع أو  موقعا والتي تأو٥٩٥ من المواقع الفردية البالغ عددها      ٢١٨الجزر ما ال يقل عن      
وقد تبين من تحليل عالمي للفجوات أجري مؤخرا لتغطية األنواع الفقارية البرية            .    5أكثر من األنواع المهددة تهديدا خطيرا     

ظى أهمية  وتح".    مناطق جبلية أو جزرية في األقاليم المدارية        "   أن معظم الفجوات كان مكونا من        6داخل المناطق المحمية  
 مع وجود أكثر من نصف التنوع البيولوجي البحري االستوائي في           7التنوع البيولوجي البحري في الجزر باالعتراف الواسع      

.   من مراكز دراسة األنواع المتوطنة وسبع من البقاع العشر الساخنة للشعاب المرجانية تحيط بالجزر              ١٨ من   ١٢جزر، و   
ضن عدد من الجزر أيضا ثقافات فريدة من الثقافات التي طورت طرقا تقليدية إلدارة               ومن زاوية التنوع البيولوجي، يحت    

 .الموارد والتي مكنت السكان في حاالت عديدة، من مواصلة الحياة في الجزر

                                                 
١

من تأليف "   حفظ الحيـاة في نظم إيكولوجيـة معرضة للخطر         –التنوع البيولوجي الجزري    "  يستند هذا القسم إلى المقال بعنوان        
C. Marin   و ،P. Deda و ،  J.K. Mulongoy  خاص من مجلة    ، العدد الINSULA     شباط/، المجلة الدولية لشؤون الجزر، فبراير-

 .٢٠٠٤أيلول /سبتمبر-شباط/، المجلة الدولية لشؤون الجزر، فبرايرINSULA، المجلد الخاص الصادر عن مجلة ٢٠٠٤أيلول /سبتمبر

٢
 Stattersfield, A.J   و ،Crosby, M.J   و ،Long, A.J. & Wege أولويات :  طيور المتوطنة في العالم   مناطق ال )  "  ١٩٩٨.  (سي.، دي

 .، كامبريدج، المملكة المتحدةBirdLife International، "لحفظ التنوع البيولوجي 

٣
 Olson, D.M. & Dinerstein & E.  ،)١٩٩٨(  ،The Global 200  :          نهج تمثيلي لحفظ البيئات اإليكولوجية األكثر قيمة من منظور
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ومن الجزر الصغيرة إلى الكبيرة، ومن البلدان التي بها جزر إلى البلدان التي تتكون كلها من جزر، ومن البقايا                     -٢
.  تنشأ فرص وتحديات لحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام        )  األتول(رية الضخمة إلى الجزر المرجانية النائية        القا

فالجزر نظم إيكولوجية مستقلة ذاتيا وهي ذات حدود جغرافية معرفة تعريفا جيدا وتضم عمليات وتفاعالت إيكولوجية                   
ية القائمة التي يجري بحثها في إطار االتفاقية، أي الغابات، والمياه             وتشمل الجزر جميع المجاالت المواضيع    .    أساسية

الداخلية، واألراضي الزراعية، واألراضي الجافة وشبه الرطبة، والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية والنظم اإليكولوجية             
ة والبرية إلى إثارة قضايا وفرص محددة       وسوف يؤدي التواصل بين النظم اإليكولوجية والتفاعل بين البيئة البحري         .    الجبلية

 .لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي

وبسبب حجمها والمجال المتاح لإلدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي فيها، تعد الجزر الصغيرة عوالم مصغرة من                 -٣
دارة من أجل التنمية المستدامة،     نظرائها القارية، إذ يمكن فيها تطبيق واختبار وتنقيح االستراتيجيات والسياسات ونظم اإل            

.  ويسهل فيها تقييم عناصر األسباب والتأثيرات، ومشاهدة النواتج بسرعة وظهور النتائج بشكل أكثر وضوحا وتحديدا                 
ويمكن لتركيز الجهود والموارد على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الجزري والتقاسم العادل والمنصف                 

شئة عن استغالل الموارد الجينية للجزر، يمكن أن يحقق تقدما سريعا نحو تخفيض معدل فقدان التنوع البيولوجي                 للمنافع النا 
 في ٢٠١٢ في البيئة البرية وبحلول عام ٢٠١٠، والوصول إلى نظم تمثيلية للمناطق المحمية بحلول عام        ٢٠١٠بحلول عام   
 .البيئة البحرية

وتتطلب .    رض فيه التنوع البيولوجي للخطر بقدر ما يتعرض له في الجزر           غير أنه ليس هناك مكان آخر يتع       -٤
نواحي الضعف والهشاشة التي تميز الجزر الصغيرة ليس اهتماما خاصا فحسب، بل اهتماما عاجال سواء من سكانها أو من                   

مة من األنواع األخرى،    فاألنواع التي نشأت على الجزر تطورت بعيدا عن المنافسة مع األعداد الضخ            .    المجتمع الدولي 
وتميل أعداد األنواع من المجموعتين النباتية والحيوانية في الجزر إلى أن            .    وهي لذلك معرضة لغزوات األنواع الغريبة     

تكون بطبيعتها صغيرة، وتتركز األنواع عادة في مناطق صغيرة خاصة، حيث تتعرض لضغوط طبيعية وبشرية تهدد                   
أعلى نسبة مسجلة من انقراض األنواع وما زالت تتعرض لتهديدات خطرة من األنواع الغريبة              وتمثل هذه األنواع    .    بقاءها

 .الغازية، وتغير المناخ وتقلباته، والكوارث الطبيعية والبيئية، وتدهور األراضي، والتلوث البحري من مصادر أرضية

فكما ورد في   .    سبة للبيئة والتنمية  تحتل الجزر، وخصوصا الدول الجزرية الصغيرة النامية، وضعا خاصا بالن           -٥
 وتم التأكيد عليه في برنامج عمل بربادوس، باإلضافة إلى خطة تنفيذ القمة             ٢١الفصل السابع عشر من جدول أعمال القرن        

ماله العالمية بشأن التنمية المستدامة، تعتمد الدول الجزرية الصغيرة النامية اعتمادا كبيرا على حفظ التنوع البيولوجي واستع               
وتنشأ هذه التحديات والضغوط   .    المستدام لتحقيق التنمية المستدامة، وهي تتعرض لتحديات وضغوط أكثر تحديدا من غيرها           

من التفاعل بين العوامل االقتصادية واالجتماعية والبيئية مثل ضآلة عدد السكان وحجم االقتصاد، وضعف القدرة المؤسسية                
بما (د هذه الدول عن األسواق الدولية، وتعرضها للكوارث الطبيعية، وتغير المناخ فيها              لدى القطاعين العام والخاص، وبع    

والطابع الهش للنظم   )  في ذلك على وجه الخصوص ارتفاع مستوى البحر بسبب االحترار العالمي وعوامل الطقس القاسية              
، وارتفاع  )الزراعة والحراجة غير المستدامة   وخصوصا تأثرها بتنمية قطاع السياحة وأساليب       (اإليكولوجية البرية والبحرية    

تكلفة النقل، ومحدودية التنوع في االنتاج والصادرات، واالعتماد على األسواق الدولية، وتركيز الصادرات، وتقلبات الدخل،          
 أن  كما.    والتعرض للصدمات االقتصادية الخارجية، وارتفاع درجة تأثرها بهذه التطورات بالمقارنة إلى بلدان أخرى              
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أساليب إدارة الموارد التقليدية والممارسات المرتبطة باالستعمال المستدام للنظم اإليكولوجية الجزرية معرضة لخطر                
وقد .    االنهيار بسبب الضغوط االقتصادية واالجتماعية الحديثة، وتتطلب اتخاذ التدابير الالزمة إلعادة إحيائها وحمايتها              

بأن من بين البلدان النامية، فإن الدول الجزرية الصغيرة النامية، كمجموعة، هي من بين              صرح األمين العام لألمم المتحدة      
وغالبا ما تتراكم التأثيرات الناتجة عن جوانب الضعف هذه، مما يؤدي إلى المزيد من تفاقم               .    أكثر الدول تعرضا لألخطار   

 .األخطار على التنوع البيولوجي في تلك الدول

زر بيئات فريدة في حد ذاتها، فأنها تُدمج كل المجاالت المواضيعية الحالية التي تنظر فيها                 وبالرغم من أن الج    -٦
االتفاقية، أي الغابات، والمياه الداخلية، واألراضي الزراعية، واألراضي الجافة وشبه الرطبة، والنظم اإليكولوجية البحرية               

إن األهداف واألنشطة التي تتضمنها برامج العمل القائمة لكل واحد          ونتيجة لذلك، ف  .    والساحلية، والنظم اإليكولوجية الجبلية   
من المجاالت المواضيعية هذه، باإلضافة إلى األهداف واألهداف الفرعية المعدة لكل واحد من برامج العمل هذه،                     

 النظم اإليكولوجية   والمؤشرات ذات الصلة لتقييم التقدم المحرز، يجب أن تطبق أيضا وأن تنفذ، كلما كان ذلك مالئما، في                 
.  الجزرية مع إقامة االعتبار للظروف الخاصة والطابع الملح لإلجراءات المطلوب تنفيذها في هذه النظم اإليكولوجية                  

وينبغي، حسبما هو مالئم، القيام بأعمال أخرى، بما فيها إعداد الخطوط التوجيهية، والمبادئ اإلرشادية، وتطوير األعمال أو                
بشأن القضايا الشاملة لعدة قطاعات، مثل نهج النظام اإليكولوجي، واألنواع الغريبة الغازية، والمناطق               األدوات األخرى   

واألحكام المتصلة بها في االتفاقية، والحصول وتقاسم ) ي (٨المحمية، والتدابير الحافزة، والمعارف التقليدية في إطار المادة 
 . والمؤشرات، وتقييم األثرالمنافع، ونقل التكنولوجيا والتعاون، والرصد

الفصل )  ١:  (وينبغي أيضا مراعاة المعلومات والمدخالت من المحافل الدولية، بما في ذلك على وجه الخصوص               -٧
برنامج عمل بربادوس وأنشطة المتابعة، بما فيها نتائج االجتماع الدولي           )  ٢(،  ٢١السابع عشر من جدول أعمال القرن        

خطة تنفيذ  )  ٣(مل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، واجتماعاته التحضيرية،          الستعراض تنفيذ برنامج الع   
الغايات اإلنمائية لأللفية،   )  ٤( القمة العالمية بشأن التنمية المستدامة، بأهدافها المتعلقة بالدول الجزرية الصغيرة النامية، و            

 ").ة ضمان االستدامة البيئي:" وخصوصا الغاية السابعة 

    الغرض العام لبرنامج العمل ونطاقه-باء 

يتمثل الهدف العام لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري في احداث تخفيض محسوس في فقدان التنوع                  -٨
 وما بعده على األصعدة العالمية واإلقليمية والوطنية، من خالل تنفيذ األهداف              ٢٠١٠البيولوجي الجزري بحلول عام      

وبذلك يسهم تنفيذ   .    ئيسية الثالثة لالتفاقية، بما يعود بالفائدة على جميع أشكال الحياة في الدول الجزرية الصغيرة النامية              الر
برنامج العمل في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وبرنامج عمل بربادوس، وخطة                

 .تنمية المستدامة، والغايات اإلنمائية لأللفيةتنفيذ القمة العالمية بشأن ال

يقر برنامج العمل هذا بالطابع الفريد للنظم اإليكولوجية الجزرية، ويركز على تناول الخصائص والمشكالت التي                -٩
ن تواجه التنوع البيولوجي الجزري بالتحديد، والتي تجعل النظم اإليكولوجية الجزرية معرضة بوجه خاص للخطر تقريبا م               

ويقر البرنامج أيضا بأن التنوع البيولوجي الجزري يكتسب أهمية         .    جميع أنواع التهديدات الطبيعية والتكنولوجية والبشرية     
.  عالمية، وهو لذلك يستحق اهتماما زائدا على المستوى العالمي، إذ أن حفظه واستعماله المستدام سينتج عنهما منافع عالمية                 
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امج بأن الجزر هي عوالم مصغرة وأنها توفر مجاال عريضا لتطبيق واختبار وتنقيح مجموعة               وعالوة على ذلك، يقر البرن    
 .واسعة من أدوات الحفظ وأساليبه، بما فيها نهج النظام اإليكولوجي

يسعى برنامج العمل إلى تفادي االزدواجية مع برامج العمل المواضيعية الحالية وغيرها من المبادرات القائمة في                 -١٠
وعلى األطراف أن تطبق، حيثما كان ذلك مالئما، األهداف واألنشطة من برامج العمل هذه              .     اتفاقية التنوع البيولوجي   إطار

على حفظ التنوع البيولوجي الجزري، واالستعمال المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال               
 .الموارد الجينية الجزرية

عرف على أوجه التضافر بين برنامج العمل هذا وغيره من البرامج المواضيعية واالتفاقيات واالتفاقات، يمكن               وبالت -١١
وينبغي لهذه الشراكات أن    .    لألطراف أن تعزز من عرى التعاون والشراكات على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية            

ى الصعيد اإلقليمي، وإشراك ومشاركة جميع أصحاب المصلحة، تقوم على أساس عريض لضمان تبادل األفراد المدربين عل        
 .بما فيهم المجتمعات األصلية والمحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص

وبالرغم من أن برنامج العمل هذا يتناول النظم اإليكولوجية الجزرية على أساس جماعي، فهو يركز على الجزر                  -١٢
 .ية الصغيرة النامية ألن هذه النظم غالبا ما تعتبر األكثر تعرضا للتهديد وخصوصا على الدول الجزر8المحيطية

وباإلضافة إلى ذلك، يستجيب هذا البرنامج، ضمن أمور أخرى، إلى الدعوة التي وجهتها الدول الجزرية الصغيرة                 -١٣
ع الدولي الستعراض تنفيذ برنامج العمل      النامية، أثناء اجتماعاتها التحضيرية اإلقليمية وفيما بين األقاليم المتعلقة باالجتما          

للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، دعوتها إلى تناول التنوع البيولوجي الجزري في إطار اتفاقية التنوع                  
البيولوجي بشكل يستجيب للخصائص الفريدة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وخصوصا جوانب الضعف فيها، ويستجيب               

 .وبالتالي، فإن برنامج العمل هذا يرتبط ببرنامج عمل بربادوس.   للتهديدات المتعلقة بتغير المناخ وتدهور األراضيكذلك

ومن المهم التنويه بأن التنوع البيولوجي الثقافي والمعارف والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية في               -١٤
ولذا ينبغي  .    ريدا وتحتاج إلى معاملة خاصة وإلى إدماجها في برنامج العمل هذا          الكثير من الجزر الصغيرة تكتسب طابعا ف      

قراءة جميع جوانب برنامج العمل وتنفيذها مع االعتراف واالحترام التامين لحقوق المجتمعات األصلية والمحلية                    
 .وبمشاركتهم الكاملة والفعالة

وضع برامج عملها الوطنية وتعزيزها بغايات موجهة        إن القصد من برنامج العمل هو مساعدة األطراف على            -١٥
ويمكن لألطراف أن   .    وأهداف وتدابير، مع بيان مختلف أصحاب األدوار، والمدخالت، والنواتج المتوقعة والقابلة للقياس            

 وذلك وفقا   تختار من بين الغايات واألهداف والتدابير المقترحة في برنامج العمل هذا أو أن تُكيفها أو أن تضيف إليها،                   
وينبغي في تنفيذ برنامج العمل هذا، مراعاة نهج النظام اإليكولوجي          .    لظروفها الوطنية والمحلية، ووفقا لمستوى التنمية فيها      

وعند وضع برامج العمل الوطنية، ينبغي لألطراف أن تقيم االعتبار الواجب للتكاليف والمنافع             .    التفاقية التنوع البيولوجي  
وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي لألطراف أن تنظر في استعمال          .    قتصادية والثقافية والبيئية لمختلف البدائل    االجتماعية واال 

التكنولوجيات ومصادر التمويل المالئمة، والتعاون الفني، وأن تكفل، من خالل التدابير المالئمة، الوسائل الالزمة للتصدي                
 .لجزريةللتحديات والمطالب الخاصة لنظمها اإليكولوجية ا

                                                 
 .حةألغراض برنامج العمل هذا، يشير مصطلح الجزر المحيطية إلى الجزر التي تحيط بها مياه مال  ٨
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    األهداف، واألطر الزمنية، والمهام، والشركاء، وبيان الصالت-جيم 

بيان الصالت مع 
 القرارات والعمليات

بيان الشركاء 
 المقترحين

 مهام مساندة 

 من جانب األمانة

 
 وسائل مساندة من جانب األطراف/مهام

 أولويات المهام 

 من جانب األطراف

اإلطار الزمني 
واألهداف 

 يةالعالم

 *   حفظ التنوع البيولوجي الجزري- ١الغاية 

المبادرة  (٦/٨المقرر 
 )العالمية للتصنيف

االستراتيجية العالمية 
 لحفظ النباتات

 ٧/٣٠المقرر 
، الهدف ٣الغايـة (
 في المرفق ١-٣

الثاني والمؤشر 
المتصل به في 
 )المرفق األول

 
IUCN 
UNEP-WCMC 
SPREP 
SPC 
UNESCO-CSI 

ر برامج البحا
اإلقليمية والبرامج 

األخرى ذات 
 الصلة

INSULA 

توثيق ونشر المعلومات عن     
اآلليات الخاصة بإنشاء وحسن    
إدارة مختلف أنواع بنوك       

 .الجينات

البحرية، /تطوير القدرة على إنشاء وحفظ بنوك الجينات، بما في ذلك بنوك الجينات لألنواع المائية   -١
ام التام لحقوق المجتمعات األصلية والمحلية وبمشاركتها الكاملة        والمحاصيل والماشية، وذلك مع االحتر    

 .والفعالة

إعداد وتنفيذ استراتيجيات لحماية الموائل وإدارتها وإعادة إدخالها، مع إعطاء األولوية لألنشطة              -٢
 .في المواضع الطبيعية

فتقر إلى الموارد والبنية    إعداد آلية تمكن وتسهل إنشاء بنوك إقليمية للجينات لخدمة الجزر التي ت            -٣
 .التحتية إلنشاء وحفظ بنوك الجينات

 

إعداد وتنفيذ اإلجراءات لتعزيز الحفظ في        -١
المواضع الطبيعية أو في المزارع للنباتات اآلبدة       
والمحاصيل التقليدية وما يرتبط بها من معارف        

 .لدى المجتمعات األصلية والمحلية

بيولوجي دمج استراتيجيات حفظ التنوع ال      -٢
 .في المواضع الطبيعية وخارجها

 من التنوع الجيني    ٪٨٠حفظ ما ال يقل عن       -٣
 من المحاصيل والماشية في بنوك      ٪٥٠لما نسبته   

 .الجينات في المواضع الطبيعية وخارجها

 من التنوع الجيني    ٪٨٠حفظ ما ال يقل عن       -٤
ألقرباء المحاصيل اآلبدة من الجزر وغير ذلك من 

مة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا على      األنواع المه 
 .الصعيد الوطني، حفظها في بنوك للجينات

 من التنوع الجيني    ٪٨٠حفظ ما ال يقل عن       -٥
 من األنواع الجزرية اآلبدة المهددة     ٪٥٠لما نسبته   

 .على الصعيد الوطني، حفظها في بنوك للجينات

 االنتهاء، -١
بحلول عام 

، من حفظ ٢٠١٠
 من التنوع ٪٨٠
يني لألنواع الج

الجزرية 
المستأنسة واآلبدة 
والحفاظ على ما 

يرتبط بها من 
معارف لدى 
المجتمعات 

 .األصلية والمحلية

 الفاو 

الجامعات اإلقليمية 
ومؤسسات التعليم 

 العالي

إعداد قائمة باألشكال المشتركة 
لمجموعات األنواع وتحديد 

 .األشكال األكثر مالءمة للجزر

لجزر تحديد سبل مساعـدة ا
التي لديها بنوك للجينات، 

وخصوصا إنشاء السجالت في 
 .شكل رقمي

إعداد تجميع للمنهجيات الحالية 
المستعملة إلنشاء بنوك الجينات 

 .وخصوصا في الجزر

 .إنشاء أو تقوية آليات المعلومات القائمة في الوقت الراهن -١

 .ن الوطنية وشبه اإلقليميةإنشاء أو تقوية أو صيانة مراكز المعلومات وآليات التعاو -٢

 .مساندة عمليات مجموعات األنواع اإلقليمية وشبه اإلقليمية -٣

 .تحديد ودعم اآلليات المتعلقة بإعادة توطين المعلومات -٤

التأكد من إنشاء بنوك للجينات في المناطق األقل عرضة للتهديد وحفظ أرصدة المخزونات من                -٥
 .الجينات في موقعين مختلفين

إنشاء بنوك للجينات، لحماية المواد الجينية       -٦
المهمة للجزر كمصادر غذائية ولتعزيز الرعاية       
الصحية واألمن الغذائي، والتي تتعامل مع          
التهديدات التي تتعرض لها المستويات المرتفعة       

 .من األنواع المتوطنة في الجزر
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بيان الشركاء 
 المقترحين

 مهام مساندة 

 من جانب األمانة

 
 وسائل مساندة من جانب األطراف/مهام

 أولويات المهام 

 من جانب األطراف

اإلطار الزمني 
واألهداف 

 يةالعالم

 ٧/٣٠المقرر 
، الهدفان ٢الغايـة (
 في ٢-٢ و  ١-٢

ثاني المرفق ال
والمؤشرات المتصلة 

بهما في المرفق 
 ).األول

االستراتيجية العالمية 
 لحفظ النباتات

المبادرة  (٦/٨المقرر 
 )العالمية للتصنيف

 
IUCN 
UNEP-WCMC 
SPREP 
SPC 
UNESCO-CSI 

برامج البحار 
اإلقليمية والبرامج 

األخرى ذات 
 الصلة

INSULA 

توثيق ونشر معلومات عما 
 :يلي

دية خطوط إرشا )أ (
وأفضل الممارسات لخطط 

 .استعادة األنواع

أفضل الممارسات  ) ب(
بشأن آليات الحوافز نحو 

النهوض بحفظ األنواع على 
 .أساس المشاركة

تحديد ورسم خرائط ووضع أولويات المناطق التي تحتوي على األنواع المتوطنة أو المهمة من                -١
 .الوجهة الثقافية المعرضة للخطر أو التهديد

خارج المواضع  من األنواع الجزرية المهددة في مجموعات       ]  ٪٣٠[لحفاظ على ما ال يقل عن       ا -٢
 .أو منطقة المنشأ/يسهل الوصول إليها، ويفضل أن يكون ذلك في بلد المنشأ والطبيعية 

وضع حوافز اقتصادية وأشكال أخرى من الحوافز التي تشجع على حفظ األنواع المتوطنة                 -٣
 . جانب القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات األصلية والمحليةوالمهددة، وذلك من

تنسيق ودمج استراتيجيات في الموضع الطبيعي وخارج الموضع الطبيعي وذلك في برامج الحفظ              -٤
 .اإلقليمية والوطنية

 .لمهددةتحسين القدرة العلمية على إيجاد أدوات الحفظ البيولوجي من أجل استعادة األنواع ا -٥

وضع وتنفيذ إجراءات وسياسات الحفظ        -١
لحماية أعداد األنواع المتوطنة أو المهمة من         
الوجهة الثقافية المعرضة للخطر أو التهديد،         

وسوف .    واستعادتها، حيثما كان ذلك مطلوبا     
تراعي خطط االستعادة لألنواع الجزرية المهددة       
تلك األنواع المعرضة لخطر االنقراض أكثر من       

يرها، واألنواع المتوطنة، واألنواع التي سيعود      غ
 .أكبر النفع من جراء حفظها

 

  بحلول عام -٢
، االنتهاء ٢٠١٠

من حفظ ما نسبته 
 من األنواع ٪١٠

الجزرية، أو 
استعادتها، أو 

التقليل من 
 .انخفاض أعدادها

 ٧/٣٠المقرر 
، الهدفان ١الغايـة (
 في ٢-١  و١-١

المرفق الثاني 
لمتصلة والمؤشرات ا

بهما في المرفق 
 ).األول

برامج عمل اتفاقية 
 التنوع البيولوجي

 :بشأن ما يلي

المناطق المحمية  •
 )٧/٢٨المقرر (
التنوع البيولوجي  •

للنظم اإليكولوجية 
للمياه الداخليـة 

 ).٧/٤المقرر (
التنوع البيولوجي  •

البحري والساحلي 
 )٧/٥المقرر (
التنوع البيولوجي  •

المقرر (للجبــال 
٧/٢٧.( 

الغايات اإلنمائية 
 .لأللفية

 
IUCN 
UNEP-WCMC 
SPREP 
SPC 

برامج البحار 
اإلقليمية والبرامج 

األخرى ذات 
 الصلة

 

توثيق ونشر معلومات عما 
 :يلي

خطوط إرشادية  )أ (
وأفضل األساليب لحفظ النظام 

 .اإليكولوجي

أفضل الممارسات  ) ب(
بشأن آليات الحوافز نحو 

النهوض بحفظ النظم 
 .يكولوجيةاإل

تحديد ورسم خرائط ووضع أولويات النظم اإليكولوجية الجزرية والمناطق الحساسة المهمة للتنوع  -١
أو للحفاظ على السلع والخدمات اإليكولوجية، بمشاركة تامة وفعالة للمجتمعات األصلية            /البيولوجي و 

 .والمحلية، مع مراعاة قضايا التواصل

 .دارة التشاركية للنظم اإليكولوجية والموائل المهمةوضع وتنفيذ خطط الحفظ واإل -٢

 .إنشاء برامج فعالة للرصد واإلنفاذ على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي -٣

 .وضع وإنفاذ األنظمة لحفظ النظم اإليكولوجية والموائل المهمة -٤

حفظ سالمة النظام   التشجيع على المساندة والمشاركة من قبل المجتمعات األصلية والمحلية في             -٥
 .اإليكولوجي ووظائفه

 

وضع وتنفيذ السياسات واالجراءات لحفظ       -١
النظم اإليكولوجية والموائل الجزرية المهمة للتنوع 

أو لتوفير وحفظ السلع والخدمات      /البيولوجي و 
اإليكولوجية التي تساند سبل كسب العيش          
المستدامة، وتؤمن مبادرات األمن الغذائي المحلي      

اية الصحية وتخفيف وطأة الفقر، مع مراعاة والرع
 .قضايا التواصل

  بحلول عام -٣
، االنتهاء ٢٠١٠

الفعلي من حفظ 
٪ ١٠ما نسبته 
ق ناطمن الم

اإليكولوجية 
الجزرية البرية، 

وبحلول عام 
، االنتهاء ٢٠١٢

الفعلي من حفظ 
] ٪٣٠[ما نسبته 
من النظم 

اإليكولوجية 
 .البحريةالجزرية 
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اإلطار الزمني 
واألهداف 

 يةالعالم

 ٧/٣٠المقرر 
، الهدفان ٢الغايـة (
 في ٢-٢  و١-٢

المرفق الثاني 
والمؤشرات المتصلة 

بهما في المرفق 
 )األول

برنامج عمل اتفاقية 
التنوع البيولوجي 
بشأن المناطـق 

المقـرر (المحميـة 
٧/٢٨( 

المرفق،  (٧/٥المقرر 
 )٣عنصر البرنامج 

برامج عمل اتفاقية 
التنوع البيولوجي 

 :بشأن ما يلي

يولوجي التنوع الب •
للنظم اإليكولوجية 

للمياه الداخليـة 
 )٧/٤المقرر (

التنوع البيولوجي  •
البحري والساحلي 

 )٧/٥المقرر (

التنوع البيولوجي  •
المقـرر (للجبــال 

٧/٢٧.( 

 اتفاقية رامسار

تعهد كونسورتيوم 
لمنظمات غير 

الحكومية بتنفيذ نتائج 
االجتماع السابع 

لمؤتمر األطراف 
اطق بالعالقة إلى المن

 المحمية

IUCN 
ومركز التراث 

العالمي وبرنامج 
اإلنسان والمحيط 
الحيوي التابعين 
 لمنظمة اليونسكو

 
 

توثيق ونشر معلومات عما      
 :يلي

خطوط إرشادية وأفضل    )أ(
الممارسات لصياغة خطط     

 .اإلدارة التشغيلية والتشاركية

أفضل الممارسـات عن    )ب(
آليات الحوافـز نحو النهوض    

حفظ واإلدارة القائمة   بأنشطة ال 
 .على أساس المشاركة

إعداد خطط إلدارة وحفظ المناطق المحمية والمحميات متناهية الصغر، بما في ذلك خطط اإلدارة           -١
 .القائمة على مشاركة المجتمع المحلي

تطوير أساليب نشطة للحفظ تدمج كال من الحفظ في الموضع الطبيعي والحفظ خارج الموضع                -٢
 .الطبيعي

لزيادة الدعم التقني والمالي    )  مثل رامسار والتراث العالمي   (استعمال المسميات القانونية الدولية      -٣
 .للمناطق المحمية الجزرية

إعداد وإجراء أنشطة إعالمية إلعالم المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين             -٤
 .بمنافع وأهمية المناطق المحمية

لحة للقيام بمهام إدارة الموارد والنهوض باإلدارة القائمة على مشاركة            تمكين أصحاب المص   -٥
 .المجتمع المحلي

أو المجتمعات المحلية   /إنشاء شراكات مع الحكومات األخرى، والمنظمات غير الحكومية و           -٦
 .لمساعدة الحكومات على بناء شبكات للمناطق المحمية التمثيلية والقوية

اء مجموعة عريضة من أنواع اإلدارة الرشيدة للمناطق المحمية البحرية          االعتراف والنهوض بإنش   -٧
والساحلية والبرية، بما في ذلك أنواع ابتكارية مثل المناطق المحمية المدارة بصورة مشتركة، والمناطق            

 .التي تحميها المجتمعات األصلية والمحلية

 

تحديد، والقيام حسبما هو مالئم، بإنشاء نظم        -١
ن المناطق المحمية أو المحميات متناهية      تمثيلية م 
، مع االحترام التام لحقوق المجتمعات        9الصغر

األصلية والمحلية وبمشاركتها الكاملة والفعالة، بما  
في ذلك نظم قوية من المناطق البحرية والبرية،         

 .مع مراعاة قضايا التواصل

  االنتهاء، -٤
، ٢٠١٠بحلول 

كمية [من إنشاء 
النظم ] من

لية الوطنية التمثي
واإلقليمية من 

المناطق المحمية 
المدارة على نحو 

فعال، مع 
االعتراف 
بالتواصل 

اإليكولوجي 
والمادي، ليكون 

الغرض منها حفظ 
أعداد قابلة 

لالستمرار من 
األنواع الجزرية 

أو /المتوطنة و
المهمة من 

الوجهة الثقافية، 
المعرضة للتهديد 

أو الخطر، 
والحفاظ على 
ع توفير السل
والخدمات 
 .اإليكولوجية

                                                 
وتقام هذه على أراضي عامة أو خاصة، والهدف منها حفظ الغطاء النباتي، أو تطوير أو اختبار .   هكتار وتتمتع بقيمة قصوى لغناها باألنواع المتوطنة أو ندرتها    ٢٠المحميات متناهية الصغر هي قطع أراضي صغيرة، تصل مساحتها إلى             ٩

 .فظ في الموضع الطبيعي وخارجهطرق الحفظ النشط والتي تجمع معا تدابير الح
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اإلطار الزمني 
واألهداف 
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IUCN 
SPREP 
TNC 

توثيق ونشر معلومات عما 
 :يلي

معايير تصنيف  )أ(
النظم اإليكولوجية الجزرية 

 .التي أصابها التدهور

مدى النظم  )ب(
اإليكولوجية التي أصابها 

 .التدهور

هات المحتملة  تجميع البيانات المتوافرة والجديدة على نحو منتظم بشأن الوضع الراهن واالتجا             -١
 .للنظم اإليكولوجية الجزرية التي أصابها التدهور

 .وضع معايير عملية لتصنيف النظم اإليكولوجية الجزرية التي أصابها التدهور -٢

إعداد المعايير الختبار أولويات االستعادة بين النظم اإليكولوجية استنادا إلى قيمتها من زاوية                -٣
 .يالحفظ وخدمة النظام اإليكولوج

وضع مقياس أساسي لمدى النظم           -١
اإليكولوجية الجزرية التي أصابها التدهور كوسيلة      
لتحديد مدى التقدم المحرز في بلوغ أهداف          

 .االستعادة

من ) ي (٨المادة 
اتفاقية التنوع 

 البيولوجي 

IUCN/ 
TILCEPA 

 

جمع ونشر الخطوط التوجيهية، 
ودراسات الحالة واألساليب 

العملية المناسبة لالستعمال من 
جانب المجتمعات األصلية 

 .والمحلية

لمحلية وضع سياسات وتشريعات لالعتراف بمبادرات االستعادة التي تقوم بها المجتمعات ا              -١
 .ولتسهيل هذه المبادرات

 .تشجيع ومساندة المجتمعات األصلية والمحلية على القيام بأنشطة االستعادة -٢

 .تقديم المساندة التقنية والمالية للمجتمعات األصلية والمحلية التي تقوم بمبادرات االستعادة -٣

االعتـراف بدور المجتمعـات األصليـة      -٢
ظم اإليكولوجية وتسهيل   والمحلية في استعادة الن   

 .هذا الدور

 من اتفاقية ٨المادة 
 التنوع البيولوجي

 ٧/٣٠المقرر 
، الهدف ٢الغايـة (
 في المرفق ١-٢

الثاني والمؤشرات 
المتصلة به في 
 )المرفق األول

IUCN 

فريق 
المتخصصين 

 المعني باإلدخال
 

جمع ونشر الخطوط التوجيهية، 
ودراسات الحالة واألساليب 

ة إلعادة استحداث وإعادة العملي
 .إنشاء األنواع

القيام بأنشطة اعادة التشجير وإعادة إنشاء األنواع الحيوانية في النظم اإليكولوجية البرية التي                -١
 .فقدت هذه األنواع

مثل إدخال الشعاب االصطناعية،    (إعادة إنشاء األنواع المستنفدة في النظم اإليكولوجية البحرية           -٢
 ).عاب المرجانيةواستزراع الش

وضع تقنيات وخطوط توجيهية مالئمة من خالل استعراض ورصد مشاريع االستعادة على                -٣
 .المستوى العالمي

 .تقديم المساندة المالية لمبادرات االستعادة -٤

استعمال تقنيات مثل تكنولوجيات إعادة التوليد المعانة من أجل دعم وتعزيز عمليات االستعادة                -٥
 .حسبما هو مالئمالطبيعية، 

اعادة إنشاء المكونات التي فقدتها النظم         -٣
اإليكولوجية الطبيعية أو التي تعرضت أعدادها       

 .لالنخفاض داخل هذه النظم

من ) ح (٨المادة 
اتفاقية التنوع 

 .البيولوجي

IUCN-ISSG 
المبادرة التعاونية 

 للجزر
GISP 
INSULA 

تجميع وتوزيع المعلومات عن    
تملة لتدهور   األساليب المح  

النظم اإليكولوجية الجزرية     
 .وطرق االستعادة

وضع أساليب مستدامة اقتصاديا وبيئيا لمكافحة واستئصال اآلفات الجزرية الرئيسية والتشجيع              -١
 .على استعمال هذه األساليب

األمانة (تحديد األولويات والفرص المتاحة لمكافحة واستئصال اآلفات الرئيسية من الجزر                -٢
 ).طرافواأل

استعادة نظم إيكولوجية جزرية منتقاة من        -٤
خالل استئصال أنواع اآلفات الرئيسية، مثل         

 .الجرذان، والقطط المفترسة، والماعز البرية

  إحراز تقدم -٥
قابل للقياس 
بحلول عام 

 نحو بلوغ ٢٠١٠
هدف عالمي 

الستعادة ما نسبته 
٪ من النظم ١٠

اإليكولوجية 
الجزرية التي 

 .تدهورأصابها ال
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واألهداف 
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المبادرة العالمية 
 للتصنيف

 آلية تبادل المعلومات

 من اتفاقية ٧المادة 
 التنوع البيولوجي

برامج عمل االتفاقية 
، )ي (٨بشأن المادة 

والتنوع البيولوجي 
البحري والساحلي، 
والتنوع البيولوجي 
للنظم اإليكولوجية 

 للمياه الداخلية

 المبادرة العالمية 

 للشعاب المرجانية

 (ICRI) 

المبادرة العالمية 
 (GTI)للتصنيف 

 الشبكة العالمية 

لرصد الشعاب 
 المرجانية

(GCRMN) 

SPREP 
IUCN 

 

 :تقديم معلومات عما يلي

ات إعداد قوائم أساليب وأدو
 الجرد والرصد

خطوط توجيهية وأفضل 
الممارسات عن مدى انطباق 

تقييم درجة التعرض لألخطار، 
 .كلما توافرت هذه الممارسات

أو إعداد قائمة جرد محدثة لتصنيفات وخرائط النظم اإليكولوجية           /تنقيحات و /إجراء دراسات  -١
 .ةالجزرية المهمة، بما فيها مناطق الشعاب المرجاني

توثيق االستعمال التقليدي لألنواع المحلية بموافقة مسبقة وعن علم من جانب المجتمعات األصلية              -٢
 .والمحلية

إجراء دراسات وإعداد وثائق عن المناطق االقتصادية الخالصة، والقيام ضمن أمور أخرى،                -٣
 .تربيةبتوفير بيانات ومعلومات أساسية عن األنواع البحرية، ومواقع التكاثر وال

 .القيام، كحد أدنى، برصد جميع األنواع المهددة بدرجة خطيرة واألنواع المهددة -٤

أو تحديث خرائط، والقيام بعمليات حصر لجميع األنواع المتوطنة أو المهمة من الوجهة             /تجميع و  -٥
 .الثقافية المهددة أو المعرضة للخطر

 .مختزنة في مجموعات في المواضع الطبيعيةإعداد قوائم بجميع األنواع الجزرية المهددة ال -٦

 . في الجزر10إعداد خرائط عن الحالة الطبيعية -٧

] ٢٥[إنشاء نظام معلومات وطني، وآليات لتبادل المعلومات عن التنوع البيولوجي الجزري في               -٨
 .دولة على األقل من الدول الجزرية الصغيرة النامية

زر وخصائصها وأنواعها وموائلها والتهديدات الرئيسية التي إعداد أطلس عالمي للجزر يعرف الج -٩
 .تواجهها

مواصلة العمل بشأن مؤشر التعرض للخطر وغيره من المؤشرات التي تعبر عن حالة الجزر                 -١٠
 .الصغيرة وتدمج الطابع اإليكولوجي الهش وجوانب الضعف االجتماعية واالقتصادية والثقافية

 التنوع البيولوجي   إعداد قوائم جرد لمكونات    -١
 .الجزري

إنشاء معارف أساسية ونظم المعلومات        -٢
 .الخاصة بحفظ التنوع البيولوجي الجزري

 

  االنتهاء، -٦
، ٢٠١٠بحلول 

من إنشاء القدرة 
العلمية وإطار 

الدعم المؤسسي 
واإلطار القانوني 
والبنية التحتية، 

إلعداد جرد 
لمكونات التنوع 

البيولوجي 
الجزري 
 .ورصدها

 
   

 

 

  

                                                 
 .ويتدرج الوصف من طبيعي تماما إلى اصطناعي تماما.  الحالة الطبيعية هي وصف لحالة النظام اإليكولوجي الذي يعكس مباشرة درجة التأثير البشري على عناصر وعمل هذا النظام  ١٠
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جميع برامج العمل 
المواضيعية في إطار 

اتفاقية التنوع 
 .البيولوجي

IGOs 
INGOs 
FAO 
SPC 
SPREP 

تقديم المعلومات والخطوط     
التوجيهية والمنهجيات بشأن    
تقييم مكونات التنوع البيولوجي    

 .الجزري

القطاع الخاص والمجتمعات األصلية والمحلية،     (إشراك المستخدمين وأصحاب المصلحة المعنيين       -١
 .في التقييم، وتحديد الفجوات وعمليات الجرد والرصد ذات الصلة) والخبراء المحليين

تشجيع الدراسات حول تاريخ حياة األنواع مع التركيز بوجه خاص على أدوات بيولوجيا الحفظ                -٢
 .ونهوجها

 .بيانات والمعلومات وإدارتها وتبادلهاتحسين البنية التحتية والموارد لجمع ال -٣

 .تقييم االحتياجات اإلضافية وما يتصل بها من تكاليف -٤

تمكين الخبراء المحليين والمجتمعات األصلية والمحلية لضمان تقاسم المعارف والمعلومات              -٥
 .نيةالمكتسبة من البحوث وعمليات الجرد التي قامت بها وكاالت خارجية، وإتاحتها للجزر المع

إجراء تقييم على أساس المشاركة لمكونات       -٣
 .التنوع البيولوجي الجزري

تحديد الفجوات في قاعدة المعارف والمواد       -٤
 .المرجعية في مكونات التنوع البيولوجي الجزري

 

المبادرة العالمية 
 .للتصنيف

 ٧/٣٠المقرر 
 )المرفق األول(

 

 
تسهيـل الصـالت وإنشـاء    

لـدان الشبـكات بيـن الب    
والمؤسسـات التي تحتفـظ    
بمجموعـات من العينـات    

 .والبلدان الجزرية

أو /تطوير آلية من شأنها أن تمكن وتسهل إعداد وحفظ مجموعات حفظ إقليمية لخدمة الجزر و                -١
 .البلدان التي تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية لمساندة هذه المجموعات

 .يل الوصول إلى مجموعات الحفظ وتحديد الموارد المرجعيةبناء األدوات المعلوماتية لتسه -٢

التأكد من تقديم التدريب في مجال التصنيف، وإعداد األدلة لتمكين الباحثين من تحديد المجموعات               -٣
 .البيولوجية غير المعروفة جيدا واألنواع المرجانية وغيرها من األنواع الجزرية المرتبطة بها

 .د وقدرات المعرفة التقنية للجزر التي تحتاج إلى دعمإعداد وتقديم الموار -٤

 

حيثما (تطوير القدرة الوطنية والمحلية        -٥
الستقبال وحفظ مجموعات من    )  يكون ذلك مالئما  

العينات المسجلة وغيرها من العينات المرجعية       
 .بمشاركة المجتمعات األصلية والمحلية

إعداد مؤشرات رصد التنوع البيولوجي        -٦
 .ة للجزر الصغيرةالمكيف

 

 IUCN 
FAO 
SPC 
SPREP 

 

 
 (IUCN)زيادة البحوث حول بيولوجيا حفظ األنواع لتحسين تطبيق فئات االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة               

 .وتوضيح الحاجة إلى القيام بجهود االستعادة النشطة والمساعدة في تنفيذها
تشجيع االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة          -٧

(IUCN)   معايير القائمة الحمراء      على تكييف 
لمجال الجزر الصغيرة من أجل تحسين تطبيق        
الخطوط التوجيهية لبيانات القائمة الحمراء التابعة      

 .لالتحاد
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اإلطار الزمني 
واألهداف 

 يةالعالم

    االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الجزري- ٢الغاية 

برنامج العمل بشأن 
) ي (٨المادة 

واألحكام المتصلة 
 .بها

تطوير الصالت 
وأوجه التضافر مع 

عمليات األمم المتحدة 
األخرى والعمليات 

اإلقليمية التي تتناول 
موضوع القضاء على 

 .الصيد المدمر

 الفاو

مبادئ وإرشادات 
أديس أبابا والخطوط 

اإلرشادية، اتفاقية 
 .التعاون البيولوجي

برنامج عمل االتفاقية 
بشأن المناطق 

 .البحرية والساحلية

  ٧/٣٠المقرر 

، الهدف ٤ايـة الغ(
 في المرفق ٢-٤

الثاني والمؤشرات 
المتصلة به في 
 ).المرفق األول

 

  الفاو
IUCN 

هيئات إدارة 
 الموارد اإلقليمية

 (ICCAT, 
IOTC, SPC, 
etc.)  

برنامج اإلنسان 
والمحيط الحيوي 

التابع لمنظمة 
 اليونسكو

الخطوط /جمع ونشر األدوات   
التوجيهية لتشجيع الممارسات    

 .من الوجهة البيئيةالسليمة 

تسهيل الصالت بين الجزر      
والوكاالت الدولية العاملة في     
مجال إدارة مصايد األسماك     

 .البحرية الساحلية

دعوة منظمة الفاو إلى نشر       
 لمؤتمر الفاو   ٢٠٠٥تقرير عام   

لوزراء زراعة الدول الجزرية    
الصغيـرة الناميـة، بشـأن    

 .أولويات المهام

تعلقة نشر مدونات السلوك الم    
باإلدارة الحكيمة لمنتجات     
التنوع البيولوجي لتقديم       
مساهمة معززة من قبل       
الزراعة والغابات ومصايد     
األسماك لسياسات التنمية      
المستدامة للدول الجزرية      

 .الصغيرة النامية

 .إجراء تقييم محدث لمعدات وممارسات صيد األسماك -١

 .الت من أجل االستخدام المستدام للموارد البحريةإعداد وتنفيذ القواعد القياسية والبروتوكو -٢

تقرير وضمان االمتثال إلجراءات حظر استعمال معدات وممارسات الصيد المدمرة التي تحدث              -٣
 .تأثيرا شديدا على مكونات النظم اإليكولوجية الجزرية

 الصيد على   للتخفيف من ضغوط  (التشجيع على استعمال تقنيات جديدة مثل وسائل تجميع الصيد           -٤
 ).النظم اإليكولوجية الساحلية

التشجيع على استعمال الممارسات المستدامة لتربية األحياء المائية مع ضمان مشاركة المجتمعات             -٥
 .األصلية والمحلية

تخصيص موارد مصايد األسماك وفقا لمبادئ الدخول المحدود، وحقوق المستخدمين، وفرض              -٦
ستعانة بهياكل المجتمعات التقليدية، والقيام عند الضرورة، بإعداد         حدود على مناطق الصيد، مع اال      

 .إجراءات لتمكين المجتمعات األصلية والمحلية من إدارة هذه الموارد بشكل مستدام

 .التشجيع على إنشاء مناطق بحرية محظورة لتعزيز إعادة تجديد الموارد في مصايد األسماك -٧

د والرقابة واالستطالع لضمان امتثال مستخدمي موارد األسماك        إنشاء نظم تشاركية فعالة للرص     -٨
 .باألنظمة، على كافة المستويات

إلغاء الدعوم واالتفاقات التجارية التي تشجع على االستغالل غير المستدام للتنوع البيولوجي                -٩
 .الجزري، أو تؤدي إلى فقدان موائل حيوية دون عودة

 .لة إلدارة المناطق الساحلية والبحريةمساندة وضع السياسات المتكام -١٠

 .النهوض باإلدارة المتكاملة والمستدامة والتشاركية لمساقط المياه، بما في ذلك النظم الزراعية -١١

 .إعداد وتنفيذ نظام غير ضار بالبيئة لترخيص المنتجات البحرية القائمة على التنوع البيولوجي -١٢

األصلية والمحلية على إدارة الموارد بشكل مستدام، وعلى توثيق         مساندة وتعزيز قدرة المجتمعات      -١٣
 .الممارسات المستدامة

اعتماد إجراءات لضمان اإلدارة المستدامة      -٨
للتنوع البيولوجي البحري، وذلك ضمن أمور        
أخرى لمنع االستغالل المفرط والممارسات        

 .المدمرة

 

  بحلول عام -٧
، خفض ٢٠١٠

االستهالك غير 
للموارد المستدام 

البيولوجية 
وخفض تأثيره 

على التنوع 
 .البيولوجي
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WWF 
CITES 
IUCN 
GEF 

 
 . والتهديدتعزيز إدراك المجتمعات األصلية والمحلية باألنواع المعرضة لألخطار -١

حوافز لتمكين المجتمعات األصلية والمحلية من حماية األنواع المحلية            /وضع استراتيجيات  -٢
 .المعرضة لألخطار والتهديد

 .اعتماد ونشر أنظمة وطنية تدمج االتفاقيات والبروتوكوالت والمعاهدات الدولية -٣

 التشجيع على تغيير عادات      أو/تحسين األمن الغذائي بين المجتمعات األصلية والمحلية و           -٤
 .االستهالك

 .زيادة التوعية الجماهيرية بقيمة األنواع المعرضة لألخطار -٥

 

اعتماد اإلجراءات لمنع الصيد الزائد         -٩
لألنواع الحساسة مثل طيور البحر، وسالحف        

 .البحر، واألطوم

 

 

التنوع  (٦/٢٢المقرر 
 )البيولوجي للغابات

مبادئ وإرشادات 
 أديس أبابا

 

FAO 
SPC 
والبرامج الدولية 

واإلقليمية األخرى 
والمعاهد التعليمية 
ومعاهد البحوث 

 .األخرى
 
CPF 

القيام، بالتعاون مع الفاو 
والهيئات والمنظمات األخرى 
ذات الصلة، بجمع ونشر ما 

يلي من خالل آلية تبادل 
 :المعلومات ووسائل أخرى

خطوط توجيهية وحقائب 
ال أدوات موجهة نحو االستعم
المستدام للتنوع البيولوجي 

 .البري

دراسات الحالة، والدروس 
المستفادة وأفضل الممارسات 

عن االستعمال المستدام للتنوع 
 .البيولوجي البري

تمكين المجتمعات األصلية والمحلية من تطوير وتنفيذ نظم مكيفة إلدارة المجتمع، من خالل                 -١
 .وجي البري واستعماله المستدام، حيثما كان ذلك مالئماعمليات تشاركية، وذلك لحفظ التنوع البيول

 .أو تعزيز وإنفاذ التشريعات واألنظمة لمنع الحصاد غير المستدام للموارد البرية/سن و -٢

وضع نظم فعالة للرصد والرقابة واالستطالع لضمان امتثال مستخدمي الموارد البرية لألنظمة،              -٣
 .ة واإلقليميةوذلك على األصعدة المحلية والوطني

للتشجيع على االستعمال المستدام    )  مثل الترخيص واستعمال ملصقات المواصفات    (تقديم الحوافز    -٤
 .للتنوع البيولوجي الجزري البري، حيثما كان ذلك مالئما

وضع نظم المعلومات واالستراتيجيات الفعالة والمنصفة، والتشجيع على تنفيذ استراتيجيات              -٥
 .ام للموارد البرية، ومساندة البلدان في أنشطة التنفيذ والرصد الخاصة بهااالستعمال المستد

 

 اإلجراءات للتشجيع على االستعمال   داعتما -١٠
 .المستدام للموارد الجزرية البرية
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الخطوط التوجيهية 
بشأن التنوع 

البيولوجي وتنمية 
السياحة الصادرة عن 

اتفاقية التنوع 
رر المقـ(البيولوجي 

 ).، المرفق٧/١٤

مبادرة معايير 
المقاصد السياحية 

المستدامة الصادرة 
عن منظمة السياحة 

 .العالمية

UNEP 

منظمة السياحة 
 (WTO)العالمية 

IRT 

 اليونسكو
CITES 

توزيع معلومات عن القواعد 
 .القياسية الحالية

القيام، بالتعاون مع المنظمات 
بما في ذلك (ذات الصلة 

لعالمية منظمة السياحة ا
، بجمع ونشر )واليونسكو

المعلومات عن امكانيات تنمية 
السياحة المسؤولة في جميع 

 .األقاليم الجزرية

تطوير شراكات إقليمية 
للمساعدة على إنفاذ األنظمة 

ضد الممارسات غير القانونية 
المرتبطة بالتنوع البيولوجي 

 .والسياحة

ياحية من أجل إجراء تقييم لألثر البيئي         وضع خطوط إرشادية محددة لجميع األنشطة الس         -١
 .واالجتماعي والثقافي في كل واحد من المقاصد السياحية الجزرية

تعميم التنوع البيولوجي في استراتيجيات وسياسات التخطيط المتكاملة وخطط التنفيذ لجميع               -٢
 .المشاريع السياحية

مثل النظام الموصى   (والنظم القياسية   إضافة متطلبات خاصة بالجزر في الملصقات اإليكولوجية         -٣
 ).مقاصد المجال اإلحيائي(لتعزيز حماية التنوع البيولوجي الجزري ) به من منظمة السياحة العالمية

 .إدماج بعد التنوع البيولوجي والمبادرات المجتمعية في خطط تنمية السياحة -٤

السياحة الصادرة عن اتفاقية التنوع      تطبيق الخطوط التوجيهية بشأن التنوع البيولوجي وتنمية          -٥
 .البيولوجي من أجل األنشطة اإلنمائية والسياحية

تشجيع إنشاء شبكات المقاصد السياحية الجزرية لتأمين احترام التنوع البيولوجي وإنشاء منتدى              -٦
 .جزري للتجديد، وذلك لمساندة التنوع البيولوجي والسياحة المسؤولة

 التنوع البيولوجي التي تخص الجزر بالتحديد لتحسين المعرفة لدى            نشر معلومات عن قضايا    -٧
بما في ذلك منظمو الرحالت السياحية، والمجتمعات        (جميع الفاعلين ذوي الصلة في مجال السياحة         

 ).الخ... األصلية والمحلية والسلطات

 .ليتشجيع أنشطة السياحة وتصميم المشاريع التي تُُثمن التنوع البيولوجي المح -٨

تحديد المواقع البيولوجية التي تنطوي على قيمة سياحية مضافة ورغبة المجتمع المحلي لالنخراط              -٩
 .في مشاريع سياحية مسؤولة

التشجيع على وضع مدونات سلوك مسؤولة بشأن االستعمال المستدام للمياه، وإدارة الطاقة،               -١٠
 .ي تترك أثرا فعليا على حفظ التنوع البيولوجيوتوليد النفايات والتخلص منها، وإنشاء المبادرات الت

تقوية القدرة المحلية على اإلدارة السياحية المستدامة من أجل ضمان سالمة التنوع البيولوجي               -١١
والخروج بمنافع من أنشطة السياحة لمشاركتها بين أصحاب المصلحة المعنيين، بما فيهم المجتمعات               

 .األصلية والمحلية

 . الشراكات بين منظمي الرحالت السياحية والمجتمعات األصلية والمحليةتسهيل قيام -١٢

 .زيادة توعية السائحين بمسؤولياتهم الخاصة بإبراز قيمة التنوع البيولوجي والثقافي المحلي -١٣

تنفيذ أفضل الممارسات السياحية المستدامة      -١١
 .على أراضي الجزر

مساندة الخبرات الرائدة في المقاصد         -١٢
لسياحية الجزرية التي تعمل على حفظ التنوع         ا

 .البيولوجي المحلي

الخطوط التوجيهية 
بشأن تقييم األثر 

البيئي الصادرة عن 
اتفاقية التنوع 

 .البيولوجي

  
 .تنفيذ األنظمة البيئية وأنظمة تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي -١

خشب الوقود،  (لمفرط للموارد الطبيعية الحالية     تطوير بدائل لمنع ضياع الموائل ومنع االستغالل ا        -٢
 .التي تنتج عن الهجرة إلى المناطق السياحية) الخ... والخشب الصناعي، والموارد البحرية

اعتماد إجراءات لمساندة التخطيط المستدام      -١٣
الستخدام األراضي، مع مراعاة متطلبات التنوع       

 .البيولوجي
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 )ي (٨المادة 

ية برنامج عمل اتفاق
التنوع البيولوجي 

بشأن التنوع 
 البيولوجي الزراعي

 بروتوكول قرطاجنة

االتفاقيات اإلقليمية 
والدولية األخرى ذات 

 الصلة

برنامج العمل بشأن 
التنوع البيولوجي 
للنظم اإليكولوجية 

 للمياه الداخلية

FAO 
SPC 

والبرامج الدولية 
واإلقليمية األخرى 
والمعاهد التعليمية 

وث ومعاهد البح
 .األخرى

القيام، بالتعاون مع الفاو 
والهيئات والمنظمات األخرى 
ذات الصلة، بتجميع ونشر ما 

يلي من خالل آلية تبادل 
المعلومات وغيرها من 

 :الوسائل

حقائب أدوات /خطوط إرشادية
موجهة نحو تطوير النظم 

 .الزراعية المستدامة

دراسات الحالة والدروس 
المستفادة وأفضل الممارسات 
 .عن النظم الزراعية المستدامة

القيام من خالل عملية تشاركية بإعداد وتنفيذ خطة مستدامة للتنمية الزراعية، من شأنها أن تُدمج                 -١
 .استخدام المعارف والممارسات الحكيمة واالبتكارات من جانب المجتمعات األصلية والمحلية

هدف منع تدهور األراضي وزيادة اإلنتاجية      التشجيع على إعادة إنعاش نظم الزراعة المستدامة ب        -٢
 .من خالل أساليب الحراجة الزراعية وغيرها من ممارسات حفظ التربة

إنشاء شراكات وشبكات تعاونية قوية على األصعدة المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية من أجل              -٣
 .زرإجراء دراسات والقيام بمشاريع موجهة نحو الزراعة المستدامة في الج

 .تناول قضايا حيازة األراضي ذات الصلة بتطوير نظم الزراعة المستدامة -٤

 .التشجيع على انتاج واستعمال المحاصيل والماشية التقليدية وما يرتبط بها من معارف تقليدية -٥

 .التشجيع على تطبيق منهجيات وتقنيات المكافحة المتكاملة لآلفات في االنتاج الزراعي -٦

بناء القدرات لدى المجتمعات األصلية والمحلية للتمكن من الحصول على فرصة عادلة             مساندة   -٧
 .ومنصفة للوصول إلى األسواق بغية زيادة الخيارات المتاحة لها في سبل كسب عيش مستدامة

القيام على األصعدة المحلية والوطنية والدولية بتحديد فرص األسواق لمساندة إعادة إحياء نظم                -٨
 . الزراعي المستدامةاالنتاج

 

اعتماد وتطبيق االستراتيجيات من أجل       -١٤
االستعمال المستدام للنظم اإليكولوجية الزراعية      
من خالل االنتاج الزراعي الكفء والمستدام،        
وضمان األمن الغذائي من خالل تنويع الزراعة،       
واالستعمال البديل للمحاصيل، وتحسين الفالحة،      

فات المحاصيل، وإدارة    والمكافحة المتكاملة آل   
 .الري والمياه، واستعمال التكنولوجيات المالئمة
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التنوع  (٦/٢٢المقرر 
 )البيولوجي للغابات

مبادئ وإرشادات 
أديس أبابا والخطوط 

اإلرشادية بشأن 
االستعمال المستدام 
 للتنوع البيولوجي

 

FAO 
SPC 
IPF 
UNFF 

البرامج الدولية 
خرى واإلقليمية األ

والمعاهد التعليمية 
ومعاهد البحوث 

 .األخرى

القيام، بالتعاون مع منتدى األمم 
المتحدة المعني بالغابات والفاو 
والهيئات والمنظمات األخرى 
ذات الصلة، بتجميع ونشر ما 

يلي من خالل آلية تبادل 
المعلومات وغيرها من 

 :الوسائل

حقائب أدوات /خطوط إرشادية
 إدارة موجهة نحو تطوير نظم

 .المستدامة للغابات

دراسات الحالة والدروس 
المستفادة وأفضل الممارسات 

عن نظم اإلدارة المستدامة 
 .للغابات

القيام من خالل عملية تشاركية بإعداد وتنفيذ خطة مستدامة الستغالل الغابات، من شأنها أن تُدمج                -١
 . المجتمعات األصلية والمحليةاستخدام المعارف والممارسات الحكيمة واالبتكارات من جانب

التشجيع على النظم المستدامة الستغالل الغابات بهدف منع تدهور األراضي وزيادة اإلنتاجية من              -٢
 .خالل الممارسات المالئمة وغيرها من ممارسات حفظ التربة

ولوجي تطوير والتشجيع على استعمال أدوات وتقنيات مكافحة الحرائق لحفظ وتعزيز التنوع البي             -٣
 .داخل الغابات المدارة

إنشاء شراكات وشبكات تعاونية قوية على األصعدة المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية من أجل              -٤
 .إجراء دراسات والقيام بمشاريع موجهة نحو االستغالل المستدام للغابات في الجزر

 .المستدام للغاباتتناول قضايا حيازة األراضي ذات الصلة بتطوير نظم االستغالل  -٥

إجراء البحوث والقيام بأنشطة اإلرشاد حول تعميم وانتاج واستعمال األنواع المحلية والمتوطنة،              -٦
 .وما يتصل بها من معارف تقليدية، حيثما كان ذلك مالئما، للحفاظ على تنوع األنواع المحلية

 .اتالتشجيع على تطبيق منهجيات وتقنيات المكافحة المتكاملة لآلف -٧

اعتماد وتطبيق االستراتيجيات من أجل       -١٥
اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية للغابات من       
خالل تحسين طرق االنتاج والحصاد، والمكافحة       
المتكاملة لآلفات، وإدارة المياه، ومكافحة         

 .الحرائق، واستعمال التكنولوجيات المالئمة

 

CITES 
 برامج الفاو

برامج فريق 
 لتابعالمتخصصين ا

  IUCNللـ 

والبرامج والمشاريع 
اإلقليمية لمصايد 

 األسماك

 ٧/٣٠المقرر 
، الهدف ٤الغـاية (
 في المرفق ٣-٤

الثاني والمؤشرات 
المتصلة به في 
 )المرفق األول

CITES 
WTO 
FAO 
الوكاالت اإلقليمية 
 لمصايد األسماك

IUCN 

إعداد برامج وموارد التدريب 
ة بشأن إدارة التجارة المستدام

والترويج لهذه البرامج 
والموارد بالتعاون مع اتفاقية 

CITES وغيرها من المنظمات 
الحكومية الدولية والهيئات 

اإلقليمية المعنية بالتجارة في 
أنواع الحيوانات والنباتات 

 .اآلبدة

نشر الخطوط اإلرشادية بشأن 
 .إدارة التجارة المستدامة

ة والتكاثر التناسلي ألغراض التجارة كوسيلة لتأمين سبل        وضع اإلجراءات للنهوض ببرامج التربي     -١
كسب العيش للمجتمعات المحلية واألصلية، مع تأمين بقاء األعداد اآلبدة لألنواع المعنية على األجل                

 .الطويل

تمكين المجتمعات من إنفاذ األنظمة بخصوص جمع أعداد األنواع المعنية ألغراض التجارة،               -٢
 .وبخصوص رصدها

والنباتات البرية  االتجار الدولي بأنواع الحيوانات  عتماد برامج الترخيص لضمان االمتثال التفاقية       ا -٣
 . ولألنظمة الوطنية حتى يمكن تحقيق استدامة الحصاد ألغراض التجارة(CITES) نقراضالمعرضة لال

اض التجارة  إعداد واعتماد خطط إدارة األنواع الرئيسيـة للتأكد من استدامة الحصـاد ألغر             -٤
 .الدولية فيها

 .تطوير وإنشاء الحوافز لتشجيع مشاريع التربية والتكاثر التناسلي -٥

تطوير الحوافز لضمان إعادة استثمار االيرادات من التجارة في حفظ األنواع المعنية وإدارتها                -٦
 .المستدامة

تنظر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي       -١
االتجار الدولي بأنواع   ة  في التصديق على اتفاقي   

 نقراضوالنباتات البرية المعرضة لال     الحيوانات
(CITES)       والترويج لهذه االتفاقية باعتبارها أداة 

حيوية لحفظ المجموعتين النباتية والحيوانية        
اآلبدتين الموجودة في الجزر ولتحقيق استعمالهما      

 .المستدام

إدارة التجارة في األنواع التي ال تغطيها         -٢
 للتأكد من الحفاظ على أعدادها       CITESاتفاقية  
 .اآلبدة

تعزيز االجراءات والترويج لالجراءات       -٣
الرامية لمكافحة الممارسات غير القانونية والسرية   
وغير الخاضعة للتنظيم في مجال حصاد وتجارة        

أي (األسماك وغير ذلك من الموارد البيولوجية        
ائق األسماك لتجارة المربى المائي، أو حد         

 ).األسماك

 بحلول عام -٨
، إيجاد ٢٠١٠

نظم فعالة لضمان 
عدم تعرض أنواع 

المجموعتين 
النباتية 

والحيوانية 
اآلبدتين للتهديد 

من جراء التجارة 
 .الدولية
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وضع آليات تشاركية لصنع القرار تضم المجتمع المدني، والسكان األصليين، والمجتمعات المحلية  -١
 .اعات االقتصادية الرئيسيةوالقط

القيام بأنشطة التعليم وبناء القدرات والتدريب على جميع المستويات، مع إشراك المجتمعات                -٢
 .األصلية والمحلية، بما يسهم في تعزيز ممارسات اإلدارة المستدامة

اعتماد نهج تشاركي متعدد التخصصات        -١
على جميع مستويات التنظيم واإلدارة الرشيدة        

 .متعلقة باستعمال التنوع البيولوجي الجزريال

مية لتعزيز االنتاج الزراعي الفعال والمستدام لضمان األمن         اعتماد وتطبيق االستراتيجيات الرا    -١
 .الغذائي

 .اعتماد استعمال التقنيات غير الضارة بالبيئة في جميع عمليات االنتاج -٢

 ).ج (١٠والمادة ) ي (٨ اإلدارة المستدامة، وفقا ألحكام المادة تالترويج للممارسا -٣

 الترويج لممارسـات االستعمـال المستدام    -٢
لألراضي وإدارة موارد المياه بالعالقة إلى رفاهية       

 .البشر

تطوير قدرة المجتمعات على إجراء البحوث والرصد وتعزيز الفرص المتاحة في هذا الشأن،                -١
 .لحفظ التنوع البيولوجي الجزري وتوفير منافع أكبر للمجتمعات الجزرية

تعمال المستدام للتنوع البيولوجي الجزري، طبقا      توثيق الممارسات التقليدية التي تسهم في االس        -٢
 .للموافقة المسبقة عن علم واحترام حقوق المجتمعات األصلية والمحلية

تطوير وتنفيذ نظم فعالة لحماية المعارف التقليدية، واالبتكارات والممارسات، حيثما كان ذلك               -٣
 .مالئما، من أجل االستعمال المستدام للموارد الجزرية

طوير آليات تسمح بإدماج نظم وممارسات      ت  -٣
تقليدية مالئمة إلدارة الحفظ في السياسات الوطنية       

 .وخطط اإلدارة والتنمية الوطنية

  بحلول عام -٩
، االنتهاء ٢٠١٠

من اشتقاق 
منتجات التنوع 
البيولوجي من 

مصادر تدار على 
نحو مستدام، 
وكذلك إدارة 

مناطق االنتاج بما 
يتمشى مع حفظ 

التنوع البيولوجي 
ولمساندة رفاهية 

 .البشر

إجراء البحوث حول امكانية استعمال مكونات التنوع البيولوجي الجزري لتقديم منافع اقتصادية              -١
 .للمجتمعات األصلية والمحلية في الدول الجزرية

القيام بأنشطة بناء القدرات لمساندة المجتمعات األصلية والمحلية على إدارة مواردها البيولوجية              -٢
 .بشكل فعال

مساندة المجتمعات األصلية والمحلية في       -٤
تطوير أنشطة مستدامة لكسب العيش واألنشطة       

 .االقتصادية القائمة على الموارد

 

مبادئ وإرشادات 
أديس أبابا والخطوط 

اإلرشادية بشأن 
االستعمال المستدام 
 للتنوع البيولوجي

 بشأن ٧/١٢المقرر 
المستدام، االستعمال 
 بشأن ٧/١٦والمقرر 

، )ي (٨المادة 
 بشأن ٥/٥والمقرر 

برنامج عمل التنوع 
البيولوجي الزراعي، 

 بشأن ٧/٤والمقـرر 
التنوع البيولوجي 
للنظم اإليكولوجية 

 للمياه الداخلية

 ٧/٣٠المقرر 
، الهدف ٤الغايـة (
 في المرفق ١-٤

الثاني والمؤشرات 
المتصلة به في 
 )المرفق األول

نامج العمل بشأن بر
) ي (٨المادة 

واألحكام المتصلة بها 
 في االتفاقية

 
توثيق ونشر أفضل الممارسات 

عن نظم االنتاج المستدامة 
لمنتجات التنوع البيولوجي من 

 .أجل رفاهية البشر

مال آلية غرفة تبادل المعلومات على نحو يتسم بالفاعلية          استكشاف الطرق والوسائل عن كيفية استع      
والكفاءة لتشارك المعلومات عن أفضل الممارسات والتقنيات التي تنهض باالستعمال المستدام، ال سيما             

 .في الجزر التي لديها قدرة محدودة في مجال تكنولوجيا المعلومات

التشجيع على تقاسم أفضل الممارسات بشأن       -٥
ل المستدام لموارد التنوع البيولوجي داخل  االستعما

 .الجزر الصغيرة وفيما بينها
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إعداد سياسة وإطار قانوني لتسهيل إلغاء الدعوم التي تشجع على االستغالل غير المستدام للتنوع               -١
 .البيولوجي الجزري

الدعوم على التنوع   زيادة توعية واضعي السياسات والمشرعين والقطاع الخاص بتأثيرات             -٢
 .البيولوجي الجزري

إلغاء الدعوم التي تشجع على االستغالل         -٦
 .غير المستدام للتنوع البيولوجي الجزري

 

    التصدي للتهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي الجزري- ٣الغاية 

 ٧/٣٠المقرر 
، الهدف ٥الغـاية (
 في المرفق ١-٥

الثالث والمؤشرات 
 المتصلة به في
 ).المرفق األول

 

  
 .وضع آليات تشاركية إلعداد وتنفيذ الخطط المتكاملة الستعمال األراضي والمياه -١

 .تطوير سياسات تمكينية وأطر قانونية إلعداد وتنفيذ الخطط المتكاملة الستعمال األراضي والمياه -٢

 الدول الجزرية الصغيرة    تقييم األسباب الكامنة لفقدان الموائل في الجزر الصغيرة، وخصوصا في          -٣
 .النامية

إجراء تقييمات سريعة لمكونات التنوع البيولوجي الجزري باإلضافة إلى مسوحات المناطق ذات             -٤
 ).البقاع الساخنة(التنوع البيولوجي الشديد 

 .مساندة عمليات رسم خرائط للموارد على مستوى المجتمعات المحلية -٥

تعمال إعداد وتنفيذ خطط متكاملة الس        -١
األراضي والمياه بحيث تأخذ في االعتبار، ضمن       
أمور أخرى، مناطق التنوع البيولوجي المهمة،       

السمات الجيولوجية واالستعمال الحالي    /واألخطار
 .للموارد

 ٧/٥المقرر 
  

تحديد المكونات الرئيسية للتنوع البيولوجي في نظم االنتاج الزراعي المسؤولة عن بقاء العمليات              -١
والدورات الطبيعية، ورصد وتقييم تأثيرات مختلف الممارسات والتقنيات الزراعية على هذه المكونات،            

 .ع اعتماد ممارسات اإلصالح للوصول إلى مستويات مالئمة من التنوع البيولوجيوتشجي

اتخاذ تدابير لتقليل تآكل التربة الناتج عن إزالة األشجار والرعي الزائد والحرائق، ضمن أشياء                -٢
 .أخرى

إعداد وتطبيق طرق تقييم األثر البيئي           -٢
واألثر االجتماعي واالقتصادي قبل تحويل         

 األراضي ألغراض تشمل الزراعة،       استخدام
والمستوطنات البشرية، والتعدين، وقطع األشجار،     

 .وتطوير البنية التحتية، واألنشطة العسكرية

 ) أ١٥ (٣/١١المقرر 

 ٥/٥المقرر 

 ٦/٢٢المقرر 
 )الغابات(

  
 بما في ذلك استغالل الرمال وتعدين المرجان والجرف أو         (خفض تأثيرات التعدين والمحاجر      -١

 ).الكراء

إعداد وتنفيذ السياسات واألطر القانونية، وكذلك التقنيات التي تقلل من التأثيرات الضارة للتعدين               -٢
 .وتشجع على اتباع نهوج غير ضارة بالبيئة ومسؤولة اجتماعيا

إعداد الطرق لتقييم أقصى انتاج مستدام من الموارد غير المعدنية مثل الرمل والحصى والمرجان               -٣
 .ينوالط

التقليل إلى أقصى حد من تدهور األراضي         -٣
 .وفقدان الموائل

 )التقييم (٦/٧المقرر 

الخطوط اإلرشادية 
المقـرر (أغواي غن 

٧/١٦( 

 ٧/١٢المقرر 

  
 .تطوير وتنفيذ إدارة متكاملة للمناطق البحرية والساحلية -١

 .م بأنشطة تربية األحياء البحريةوقف تحويل النظم اإليكولوجية لغابات المانغروف من أجل القيا -٢

 .الترويج على استعمال الوسائل التي تقلل من التأثيرات الضارة للزراعة وتربية األحياء المائية -٣

 .استعادة النظم اإليكولوجية لغابات المانغروف والحشائش البحرية والشعاب المرجانية -٤

منع التحات الساحلي وترسب التربة          -٤
 .وتدهور السواحل

  االنتهاء، -١٠
بحلول عام 

، من ٢٠١٠
احداث تخفيض 
محسوس في 

الضغوط الناشئة 
عن فقدان 

الموائل، وعن 
التغير في 
ألراضي استعمال ا

وتدهورها، وعن 
االستعمال غير 
 .المستدام للمياه
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 ٧/٣٠المقرر 
، الهدف ٧الغـاية (
 في المرفق ٢-٧

الثاني والمؤشرات 
المتصلة به في 
 )المرفق األول

 اتفاقية بازل

المنظمة البحرية 
 ) IMO(الدولية 

منظمة التجارة 
 )WTO (العالمية

اتفاقية األمم 
المتحدة لقانون 

 البحار 

)UNCLOS( 
 

تجميع ونشر معلومات عن      
 .هامخاطر النفايات وإدارت

تجميع ونشر معلومات عن      
 .الزراعة المستدامة

 .مساندة نشر معلومات محدثة عن تقنيات الطاقة النظيفة ومزاياها وإمكاناتها  -١

إعطاء حوافز للمجتمعات الصناعية والمحلية لتبني مصادر الطاقة النظيفة باعتبارها المصدر               -٢
 .الرئيسي للطاقة

ئي على الصناعات الجزرية والبنى التحتية والخطط الحضرية في           إنفاذ عملية تقييم األثر البي      -٣
 .الجزر

 .دمج أساليب إدارة التلوث والنفايات في األنظمة الوطنية -٤

الحفاظ على النظم اإليكولوجية لغابات المانغروف وغيرها من النظم اإليكولوجية النباتية                -٥
 .لفيض وترسب التربةواستعادتها في الحاالت الضرورية للمساعدة على منع ا

 .تعزيز ونشر التوعية الجماهيرية بأساليب التقليل من النفايات وإدارتها وإعادة تدويرها  -٦

 .إنشاء مرافق لجمع النفايات وإعادة تدويرها -٧

 .إنشاء وتنفيذ خطط معالجة مياه الصرف -٨

 .اياتإعداد وتحديث الخطط الحضرية مع إقامة االعتبار ألساليب إدارة النف -٩

التشجيع على استخدام األساليب الزراعية المالئمة لمنع الفيض واإلتخام الغذائي، مع ضمان تقديم  -١٠
 .المساعدة التقنية للمجتمعات األصلية والمحلية

 .التشجيع على استخدام الزراعة العضوية والمستدامة -١١

 

تشجيع استخدام مصادر الطاقة غير الضارة        -١
 .بالبيئة

تنفيذ خطط إدارة التلوث في       تعريف و   -٢
 .الجزر

تزويد الجزر بنظم أكيدة للتخلص من          -٣
 .النفايات الخطرة

إعداد وتنفيذ خطط طارئة لمكافحة أحداث        -٤
 .التلوث غير المنظورة، بما فيها حوادث بقع النفط

إعداد وتنفيذ نظم متكاملة إلدارة مساقط         -٥
المياه لمنع ترسب التربة والفيض في النظم          

 .يكولوجية الجزرية الساحليةاإل

تنفيذ إجراءات لمنع اإلتخام الغذائي في          -٦
النظم اإليكولوجية الجزرية الساحلية، الذي يتسبب      
فيه، ضمن أمور أخرى، مياه النفايات الحضرية        

 .والفيض والتوغل الزراعي

التشجيع على إدارة النفايات الحضرية لمنع       -٧
 .تلوث وتدهور النظم اإليكولوجية

  االنتهاء، -١١
بحلول عام 

، من إيجاد ٢٠١٠
نظم فعالة لخفض 
التلوث وتحسين 

إدارة النفايات في 
 .الجزر
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 ∗٦/٢٣المقرران 
 بشأن ٧/١٣ و

األنواع الغريبة 
 الغازية

المبادئ الموجهة 
بشأن األنواع الغريبة 

المرفق (الغازية 
 )٦/٢٣بالمقرر 

المبادرة التعاونية 
الغريبة بشأن األنواع 

 (CII)الغازية 

  ٧/٣٠المقرر 

، الهدفـان ٦الغاية (
 في ٢-٦  و١-٦

المرفق الثاني 
والمؤشرات المتصلة 

بهما في المرفق 
 )األول

بروتوكول قرطاجنة 
بشأن السالمة 

 اإلحيائية

منظمة التجارة 
  العالمية

 الفاو 

المنظمة البحرية 
 (IMO)الدولية 

IPPC 
GISP 
IUCN/ISSG 

 
م فعال للحجر الصحي على الحدود الوطنية لمنع دخول األنواع الغريبة الغازية التي              إنشاء نظا  -١

يمكن، ضمن أمور أخرى، أن تلحق الضرر بالنظم اإليكولوجية الجزرية، وتحدث فقدان التنوع                 
 .أو تقوض تنمية المحاصيل والماشية/البيولوجي و

أي في حالة الجزر التي تشكل جزءا       (إنشاء حواجز الحجر الصحي لحماية الجزر داخل الدول          -٢
 ).من أرخبيل أو دولة أكبر

التعاون إلنشاء حواجز الحجر الصحي فوق القومية أو اإلقليمية حتى يمكن لمجموعات دول                 -٣
 .الجزر أن تتعاون لحماية نفسها من األنواع الغريبة الغازية

 .ءات للتصدي لهاتحديد مسارات تحرك األنواع الغريبة الغازية وتنفيذ اإلجرا -٤

مثل (إعداد أدوات تقييم الخطر لمراقبة استيراد السلع التي تتضمن أنواعا غريبة بطريق الخطأ                -٥
 ).الحشرات في شحنات األغذية

إعداد وتنفيذ البروتوكوالت لكشف وتقييم ومكافحة انتقال األوبئة الجزرية إلى جزر مختلفة أو إلى           -٦
 .مواقع جديدة في نفس الجزر

 .تبادل قوائم وبيانات اآلفات الوطنية عن اآلفات المكتشفة ومساراتها على الصعيد الدولي -٧

 .إعداد وتقوية األطر التشريعية وأطر السياسات في سياق اإلجراءات الوقائية الفعالة -٨

مطالبة منظمة التجارة العالمية، في إطار برنامج عملها بشأن االقتصادات الصغيرة، أن تتصدى               -٩
لتحديد لقضية األنواع الغريبة الغازية، وأن تضع إجراءات محددة لحماية التنوع البيولوجي الجزري،             با

 .وفقا لمقررات مؤتمر األطراف

مساندة الجهود اإلقليمية الموجهة للمراقبة البيولوجية لألنواع الغازية التي تؤثر تأثيرا سلبيا على              -١٠
 .بلدان متعددة أو مجموعات الجزر

رابطة التعاون  شاء صالت مع الصكوك القانونية األخرى بما فيها منظمة التجارة العالمية، و            إن -١١
وغيرها من  )  التي تنفذ حاليا بصدد األنواع الغريبة الغازية        ((APEC)  الهادئ االقتصادي آلسيا والمحيط  

 .الصكوك المتعلقة بالبحر األبيض المتوسط، والمحيط الهندي والبحر الكاريبي

ب المساعدة من المنظمة البحرية الدولية في تقييم وتجميع أفضل الممارسات الموجهة نحو              طل -١٢
مكافحة مياه الصابورة، والحد من تحركات األنواع الغريبة الغازية، وانتشار األنواع الغريبة الغازية               

 .بسبب تلوث أبدان السفن

إعداد وتنفيذ إجراءات الوقاية اإلقليمية         -١
نواع شديدة الخطر والتأثير      والقطرية من األ   

مثل (ومجموعات األنواع المحتملة الغازية للجزر      
 ).النمل والقوارض

  االنتهاء، -١٢
بحلول عام 

، من ٢٠١٠
إنشاء القدرة 

العلمية، والدعم 
المؤسسي، 

واألطر القانونية 
والبنية التحتية 

لمنع إدخال 
األنواع الغريبة 

شديدة الخطر إلى 
الجزر ومنع 
دها ترسخ وجو

وانتشارها فيها 
ومنع تأثيراتها 
 .السلبية عليها

   
 

 

  

                                                 
وأعرب بضعة  .    تماد هذا المقرر وشدد على أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يستطيع بصفة مشروعة أن يعتمد اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه                       قدم أحد المندوبين اعتراضا رسميا أثناء العملية التي أدت إلى اع            ∗

 ).UNEP/CBD/COP/6/20 من الوثيقة ٣٢٤-٢٩٤انظر الفقرات (مندوبين عن تحفظاتهم إزاء اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد المقرر 
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  ٧/٣٠المقرر 

، الهدفـان ٦الغاية (
 في ٢-٦  و١-٦

المرفق الثاني 
والمؤشرات المتصلة 

بهما في المرفق 
 )األول

 

  
إعداد خطط طارئة من أجل الكشف المبكر واالستجابة السريعة لحدوث أي غزو من مواد غريبة                -١

 .ل من النظام اإليكولوجي البري والنظام اإليكولوجي البحريغازية في ك

تنفيذ برامج الرقابة لكشف أي غزوات جديدة وتقييم احتمال أن األنواع الموجودة بالفعل ستصبح                -٢
 .غازية

 .تبادل قوائم وبيانات اآلفات الوطنية عن اآلفات المكتشفة ومساراتها على المستوي الوطني -٣

استيراد السلع التي ) ب(عمليات اإلدخال المقصود المقترحة و ) أ: ( الخطر لما يليإجراء تقييمات -٤
 ).مثل الحشرات في شحنات األغذية(قد تتضمن أنواعا غازية بطريق الخطأ 

 .إعداد وتقوية األطر التشريعية وأطر السياسات كسياق لنظم االستجابة الفعالة -٥

ية والمتوطنة القائمة لتحسين المعرفة عن أعداد األنواع         جمع بيانات أساسية عن األنواع المحل       -٦
 .الغريبة واألنواع الغريبة الغازية التي ترسخ وجودها

وتصنيفها )  الطبيعية وشبه الطبيعية  (تحديد اتجاهات مدى غزارة وأعداد األنواع الغريبة، وموائلها          -٧
 .سلهاوتكاثرها وتنا) ال سيما األنواع القابلة لالنتشار(البيولوجي 

 .تعريف الجوانب المتعلقة بعمليات الغزو في تصميم استراتيجيات حفظ التنوع البيولوجي -٨

تطوير منهجيات تقييم الخطر القابلة للتطبيق على األصعدة المحلية والوطنية واإلقليمية، بما في               -٩
 .ذلك التهجين مع أنواع متوطنة

والدولية في تطوير تقييمات الخطر اإلقليمية وبناء       تشجيع المساعدة من جانب الهيئات اإلقليمية        -١٠
القدرات لمساعدة الدول على االمتثال للمتطلبات الصارمة المنصوص عليها في االتفاقية الدولية لحماية             

 .منظمة التجارة العالمية لتقوية الحواجز التي تمنع دخول اآلفات/النباتات

إعداد وتنفيذ إجراءات طارئة من أجل          -٢
المبكر واالستجابة السريعة لحدوث أي      الكشف  

غزو من مواد غريبة غازية في كل من النظام           
 .اإليكولوجي البري والنظام اإليكولوجي البحري
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 ٧/٣٠المقرر 

، الهدفـان ٦الغاية (
 في ٢-٦ و ١-٦

المرفق الثاني 
والمؤشرات المتصلة 

بهما في المرفق 
 )األول

  
ع الغريبة الغازية الموجودة في الجزر استنادا إلى مسح، وربط ذلك بجرد              إعداد قائمة باألنوا   -١

 .األنواع والنظم اإليكولوجية لتحديد الضغوط واألخطار وأكثر الفرص اقتصادا للوقاية واالستعادة

استيراد السلع  )  ب(عمليات اإلدخال المقصود المقترحة و      )  ١:  (إجراء تقييمات الخطر لما يلي     -٢
 ).مثل الحشرات في شحنات األغذية(من أنواعا غازية بطريق الخطأ التي قد تتض

 .إعداد وتقوية األطر التشريعية وأطر السياسات في سياق النظم اإلدارة الفعالة -٣

تشجيع اآلليات اإلقليمية لدعم االتصال، واالستجابة السريعة، وتقييم الخطر، وتنسيق اإلجراءات             -٤
نواع الغريبة الغازية عبر سالسل الجزر أو مجموعات الجزر وفيما بين            التنظيمية لمجابهة انتشار األ   

 .المناطق الجزرية ذات النظم اإليكولوجية المتشابهة

التي بدأتها  (تسهيل ومساندة عمل المبادرة التعاونية بشأن األنواع الغريبة الغازية في الجزر                -٥
تحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تحت مظلة البرنامج       اال/فريق المتخصصين المعني باألنواع الغازية    /نيوزيلندا

وذلك للتصدي  )  العالمي لألنواع الغازية، والتي صادق عليها مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس            
 .لألنواع الغريبة الغازية في الجزر، وغير ذلك من المبادرات المماثلة

إعداد وتنفيذ خطط إدارية الهدف منها إدارة        -٣
زية منتقاة على األجل الطويل،      أنواع غريبة غا  

وإدارة جميع األنواع الغريبة داخل مواقع محددة،       
بما في ذلك إزالة أو مراقبة المسارات التي أدت          

 .إلى إدخال وانتشار هذه األنواع

 

المبادرة التعاونية 
بشأن األنواع الغريبة 

 الغازية في الجزر

  
بشأن األنواع سواء الموجهة للجمهور العام أو         إعداد وتنفيذ أنشطة وبرامج للتوعية العامة          -١

 .لمجموعات خاصة

 .إعداد وتنفيذ عمليات تشاركية من أجل التخطيط المتكامل للوقاية من األنواع الغازية وإدارتها -٢

إعداد وتنفيذ مدونات سلوك لتنظيم عمليات اإلدخال المقصود ومنع عمليات اإلدخال غير                 -٣
 .المقصود

 .ئيسية من أجل تطوير المعلومات الموجهة وموارد التوعية العامةتحديد جهات ر -٤

 .مساندة قواعد البيانات اإلقليمية والعالمية التي تقدم معلومات شاملة عن األنواع الغازية -٥

 .توثيق وتوزيع معلومات عن البروتوكوالت المعنية بمراقبة استيراد وتقييم األنواع الغريبة الغازية -٦

 

تنفيذ السياسات والبرامج للحصول    إعداد و  -٤
على المسانـدة والتعـاون من جميـع قطاعات       
المجتمع من أجل الوقاية المالئمة من األنواع         

 .الغريبة الغازية وإدارتها
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واألهداف 

 يةالعالم
   

تكليف الهيئات والوكاالت الحكومية على المستويين الوطني والمحلي بمسؤوليات واضحة للوقاية            -١
 .ريبة الغازية وكشفها واالستجابة السريعة لها، واستئصالها وإدارتها على األجل الطويلمن األنواع الغ

أو /استعراض، والقيام عند الضرورة بتسهيل أو تنقيح أو وضع، الصكوك القانونية الوطنية و               -٢
 المحلية، المتوائمة مع األوضاع في كل دولة جزرية أو منطقة جزرية، لمنع دخول أنواع غريبة غير                

 .مرغوب فيها ولمكافحة واستئصال األنواع الغريبة التي ترسخ وجودها

مساعدة الحكومات الوطنية والمحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية، والقطاع             -٤
الخاص على تحديد مسؤوليات كل منهم إلدارة أو منع األنواع الغازية، بما في ذلك ضمن جملة أمور،                  

 . األنواع المستأنسة أو األسيرة التي قد تصبح غازيةوضع إجراءات لتنظيم

إنشاء روابط عمل تعاونية فيما بين سلطات الحفظ، وسلطات الزراعة وسلطات مراقبة الحدود                -٤
 ).الجمارك والحجر الصحي(

توفير اإلطار القانوني والقدرة البشرية        -٥
والبنية التحتية على األصعدة اإلقليمية والوطنية       

 إلجراء البحوث والتعليم واإلنفاذ بمجال      والمحلية،
أعمال الوقاية الجارية من األنواع الغريبة الغازية       

 .وإدارتها

 

برنامج العمل 
المشترك للمياه 

 والمناخ

NAPA/UNEP 

 ٧/٢٨المقرر 

 ٧/٣٠المقرر 

، الهدف ٧الغايـة (
 في المرفق ١-٧

 )الثاني

اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية 
 خبشأن تغير المنا

(UNFCCC) 
 
 

 
 .تطوير أساليب الرصد لتحديد ورصد الطرق التي يؤثر بها تغير المناخ على األنواع الرئيسية -١

تحديد وحماية المواقع التي تشجع ظروفها البيئية على بقاء واستعادة األنواع والنظم اإليكولوجية               -٢
 .في ظروف تغير المناخ وتغير مستوى سطح البحر

ة التأثيرات الممكنة لتغير المناخ على التنوع البيولوجي الجزري من خالل             النظر في معالج   -٣
 .االشتراك في آلية التنمية النظيفة التابعة لبروتوكول كيوتو

 .إعداد نماذج لدراسة مدى تعرض التنوع البيولوجي الجزري لتغير المناخ -٤

 .نوع البيولوجي الجزريرصد وتبادل المعلومات عن تأثير تغير المناخ العالمي على الت -٥

 .تقوية القدرة الوطنية، مثل إنشاء اللجان الوطنية متعددة القطاعات التي تعالج قضايا تغير المناخ -٦

وطنية قوية من المناطق     ]  شبكات[إنشاء   -١
المحمية المتصلة التي تتسم بالقدرة على تحمل         

 .تغير المناخ

التي )  مثل أنواع المرجان  (تحديد األنواع    -٢
لها القدرة على تحمل تغير المناخ من أجل           

 .استعمال هذه األنواع ألغراض االستعادة

إدخال وتنفيذ إجراءات التكييف والتخفيف       -٣
في استراتيجيات استعمال األراضي وتخطيط       
المناطق الساحلية لتعزيز القدرة على تحمل تغير       

 .المناخ على المستوى المحلي

 التقليل، -١٣
بحلول عام 

، من ٢٠١٠
درجة تعرض 

التنوع البيولوجي 
الجزري لتغير 

المناخ وارتفاع 
مستوى سطح 
البحر وخفض 

تأثيرهما على ذلك 
 .التنوع
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االستراتيجيات الدولية 
واإلقليمية لتخفيف 

 .حدة الكوارث

 من اتفاقية ٦المادة 
 التنوع البيولوجي

 
الوكالة الكاريبية 

لالستجابة الطارئة 
 في حاالت

 لكوارثا
والمنظمات 

اإلقليمية األخرى 
التي تتعامل مع 

 .الكوارث

 
التي ترصد الكوارث األطول أجال، مثل األعاصير ) التنبؤ(تعيين وتنفيذ نظم اإلنذار المبكر الفعالة  -١

وهبات العواصف، والفيضانات، والعواصف االستوائية، وتغير المناخ، وارتفاع مستوى سطح البحر،            
 . وظاهرة النينياوظاهرة النينيو

 .تمكين المجتمعات المحلية من التصدي للكوارث الطبيعية والتعامل والتكيف معها بشكل فعال -٢

تقوية الجهود لحفظ واستعادة النظم اإليكولوجية التي توفر الحماية ضد موجات المد البحري                 -٣
 .والعواصف العاتية وما تحدثه من أضرار

ف والتوعية لدى المجتمعات المحلية والسكان األصليين بشأن الكوارث          إعداد وتنفيذ برامج التثقي    -٤
 .الطبيعية مع مراعاة نظم المعلومات لدى المجتمعات المحلية

 .الترويج للممارسات التقليدية المالئمة -٥

إنشاء وتقوية المنظمات الرسمية الوطنية       -١
والمحليـة المسـؤولة عن التأهـب للكـوارث      

 .فيف من وطأتها في الجزرومواجهتها والتخ

إعداد خطط تشاركية محددة، بما في ذلك         -٢
خطط المجتمعات المحلية لالستجابة والتخفيف،      
وذلك للتصدي لكوارث محددة، مثل الفيضانات،       
وهبات العواصف، والجفاف، وحرائق األحراش،     
 .ولتعميم هذه الخطط في عمليات التخطيط الوطنية

 

 التأكد، -١٤
بحلول عام 

، من ٢٠١٠
تعميم إدارة أخطار 
الكوارث الطبيعية 

على التنوع 
البيولوجي 

الجزري، تعميمها 
في عمليات 

 .التخطيط الوطنية

   تقاسم المنافع والحفاظ على الموارد الجينية الجزرية-٤الغاية 

المبادرة العالمية 
 للتصنيف

ITPGRFA 

 ٧/٣٠المقرر 

 في ١٠الغاية (
 )المرفق الثاني

 الفاو

SPREP 

المنظمات األخرى 
اإلقليمية وفيما بين 

 .األقاليم

وحدة البيئة 
والتنمية المستدامة 

في منظمة دول 
 .شرق الكاريبي

جمع المعلومات ذات الصلة     
عن نظم تسجيل وإعداد       
الكتالوجات ونظم توصيل     
المعلومات في البيئات       

 .الجزرية

تنظيم ورش عمل إقليمية وفيما     
ظم بين األقاليم لتحديد آليات ون    

فعالة تستخدم نتائج دراسات     
 .الحالة المالئمة

 .تحري وتوثيق مدى توافر الموارد الجينية المتوطنة والمعارف واستعماالتها الحالية والمحتملة -١

تحديد وتقييم نظم توصيل وتحديث المعلومات لتحسين تسجيل وإعداد كتالوجات النظم، وتنفيذ نظم              -٢
 .بديلة حيثما يكون ذلك مالئما

تحسين قاعدة المعارف الخاصة بالموارد       -١
 .الجينية

 

 ٧/٣٠المقرر 

 في ١٠الغاية (
 )المرفق الثاني

  
إعداد آليات قانونية لالعتراف بموارد جينية خالصة، مثل البحار العامة، وخصوصا باإلشارة إلى                

ليات نظما  وينبغي أن تشمل اآل   .    األنواع الجزرية المتوطنة والسالالت واألصناف النباتية الناشئة محليا       
 .للتحكيم

تأسيس الحقوق على األنواع المتوطنة         -٢
 .والسالالت واألصناف النباتية المولدة محليا

 

 االنتهاء، -١٥
بحلول عام 

، من ٢٠١٠
وضع اإلجراءات 
واألنظمة اإلدارية 

أو /والتشريعية و
التنظيمية، لتنظيم 

الحصول على 
الموارد الجينية 

وخصوصا 
الموارد المتوطنة 

في الجزر، وما 
يتعلق بها من 

معارف، وضمان 
التقاسم العادل 

لمنصف للمنافع وا
الناشئة عن 
 .استعمالها
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خطة العمل بشأن 
بناء القدرة من أجل 

الحصول وتقاسم 
المرفق (المنافع 

 ) واو٧/١٩بالمقرر 

اتفاق جوانب حقوق 
 الملكية الفكرية

 المتصلة بالتجارة

ITPGRFA 

 ٧/٣٠المقرر 
، المرفق ١٠الغايـة (

 )الثاني

المنظمة العالمية 
 للمبكية الفكرية

جامعة األمم 
 المتحدة

اللجنة المعنية 
 بقانون البيئة

إعداد تقرير عن وضع التشريع   
الوطني واإلجراءات اإلدارية    
والسياسية بشأن الحصول     
وتقاسم المنافع والتنقيب       
اإلحيائي في الجزر، بما في      

لمحرز ذلك تقرير عن التقدم ا     
في تنفيذ االستراتيجيات      
واإلجراءات الوطنية للحصول   

 .وتقاسم المنافع

إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للحصول وتقاسم المنافع، وإجراءات وطنية للحصول وتقاسم               -١
 .المنافع، مع مراعاة خطوط بون التوجيهية

لمنافع مع اإلشارة بوجه خاص     إعداد إجراءات تشريعية وإدارية وسياسية بشأن الحصول وتقاسم ا         -٢
 .إلى خطوط بون التوجيهية

 ).المتوطنة(تحري وتوثيق إمكانية التنقيب اإلحيائي للموارد الجينية  -٣

إعداد خطوط توجيهية وطنية بشأن استراتيجية التنقيب اإلحيائي، مع مراعاة خطوط بون                 -٤
 .التوجيهية

إنشـاء وتنسيـق العمليـات واآلليـات      -٣
ءات الخاصة بحماية الموارد الجينية،       واإلجرا

 .وللتنقيب اإلحيائي

 

 

ع يضمن احترام وحماية حقوق المجتمعات األصلية على معارفها وممارساتها           إعداد وتنفيذ تشري   -١
 .التقليدية، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والنظم الفريدة

الشروع في برامج، حيثما كان ذلك مالئما، لتسهيل ودراسة المعارف والممارسات التقليدية،                -٢
 للتنوع البيولوجي الجزري مع المشاركة الكاملة        وخصوصا البرامج التي تساند االستعمال المستدام      

 .والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية

االعتراف بالمعارف والممارسات التقليدية      -١
 .في الجزر

برامج عمل اتفاقية 
التنوع البيولوجي 

 :بشأن ما يلي

 )ي (٨المادة  •

الحصول وتقاسم  •
 المنافع

مشروع اليونسكو 
لنظم المعرفة المحلية 
واألصلية في مجتمع 

 (LINKS)عالمي 

 ٧/٣٠المقرر 
، الهدف ٩الغايـة (
 في المرفق ١-٩
ني والمؤشرات الثا

المتصلة به في 
 المرفق األول

 

المنظمة العالمية 
 للملكية الفكرية

االتحاد الدولي 
 لحفظ الطبيعة

جامعة األمم 
 المتحدة

معهد الدراسات 
الساحلية التابع 

  لليونسكو

INSULA 

تجميع معلومات عن حماية      
وحفظ المعارف والممارسات    

 .التقليدية في الجزر

تعزيز الحصول على المعلومات مع المشاركة واإلشراك التامين للمجتمعات األصلية والمحلية في           -١
 .إتخاذ القرارات التي تؤثر فيها بالعالقة إلى التنوع البيولوجي الجزري

ف والممارسات التقليدية في الجزر، بما      تطوير القدرات المحلية لحماية وتسهيل استعمال المعار       -٢
 .في ذلك ممارسة الموافقة المسبقة عن علم

زيادة إشراك ومشاركة المجتمعات األصلية      -٢
والمحلية في صنع القرار وتنفيذ برنامج العمل         
الحالي بشأن المعارف والممارسات التقليدية بما       

 .في ذلك الحقوق في تقاسم المنافع

 بحلول عام -١٦
٢٠١٠ ،

االعتراف بحقوق 
المجتمعات 

األصلية والمحلية 
على معارفها 

التقليدية 
وابتكاراتها 

وممارساتها، بما 
قوق في ذلك الح

في تقاسم المنافع، 
وحماية هذه 

 .الحقوق
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بيان الصالت مع 
 القرارات والعمليات

بيان الشركاء 
 المقترحين

 مهام مساندة 

 من جانب األمانة

 
 وسائل مساندة من جانب األطراف/مهام

 أولويات المهام 

 من جانب األطراف

اإلطار الزمني 
واألهداف 

 يةالعالم

   زيادة القدرات والتمويل من أجل تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري -١-٥الغاية 

 مكونسورتيو
المنظمات غير 

الحكومية لتنفيذ تعهد 
المؤتمر السابع 

 لألطراف

المائدة المستديرة 
لحفظ الطبيعة في 
 المحيط الهادئ

TNC/WWF/ 
WCS/ 
Conservation 
International/ 
Rare/Birdlife 

ونسكوالي  

فاعلون آخرون 
تتولى األمانة 

 تحديدهم

تحديد أفضل الممارسات في     
إنشاء جميع أنواع الشراكات     
المتعلقة بالتنوع البيولوجي     

 .الجزري

تحديد الشركاء المحتملين      
وتحديد دورهم في حفظ التنوع     
البيولوجي الجزري واستعماله   

 .المستدام

اجتماع /تنظيم ورشة عمل    
قاليم إقليمي وفيما بين األ      

للتشجيع على إنشاء شراكات     
متعددة القطاعات ألغراض     

 .التنوع البيولوجي الجزري

تشخيص القيود والصعوبات على المستوى الوطني أمام إنشاء الشراكات، بما في ذلك مسؤوليات              -١
 .إدارة النزاعات حول االستعمال

 .إشراك جميع أصحاب المصلحة على نحو نشط -٢

 .ختلف القطاعات، مثل السياحة ومصايد األسماك، وإدارة الكوارث الطبيعيةإنشاء شراكات في م -٣

 .تشجيع ودعم إنشاء منظمات غير حكومية، باإلضافة إلى شراكات محلية -٤

تطوير وتعزيز الشراكة على جميع          -١
المستويات والقطاعات لتنفيذ االستراتيجيات       

 .وخطط العمل الوطنية وبرامج العمل

 

برنامج المنح 
الصغيرة لمرفق البيئة 

 (SGF) العالمية

 ٧/٣٠المقرر 

، الهدف ١١غاية ال(
 في المرفق ١-١١

الثاني والمؤشر 
المتصل به في 
 )المرفق األول

مؤتمر األطراف 
في اتفاقية التنوع 

 البيولوجي

الوكاالت المنفذة 
التابعة لمرفق 
 البيئة العالمية

 
مل إتاحة االستفادة من موارد اآللية المالية لالتفاقية على سبيل األولوية من أجل تنفيذ برنامج الع                -١

 .بشأن التنوع البيولوجي الجزري، وخصوصا للدول الجزرية الصغيرة النامية

إنشاء تسهيل خاص لتمويل مشاريع التنوع البيولوجي الجزري في الدول الجزرية الصغيرة                -٢
 .النامية

ل، تطوير مشاريع جماعية وأنشطة تمكينية تنسقها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لتنفيذ برنامج العم -٣
 .وخصوصا للدول الجزرية الصغيرة النامية

تقديم موارد مالية إضافية من اآللية المالية        -٢
 .التابعة لالتفاقية

 

 ٧/٣٠المقرر 

، الهدف ١١الغاية (
 في المرفق ١-١١

الثاني والمؤشر 
المتصل به في 
 )المرفق األول

المساعدة اإلنمائية 
 الرسمية 

منظمات الدول 
 المانحة

 تحالفات صناديق
 الحفظ

ليات إنشاء صناديق إستئمانية للحفظ، بما في ذلك صناديق إستئمانية وطنية للتنوع البيولوجي، وعم               
مبادلة الديون بمشاريع لحفظ الطبيعة، ورسوم االنتفاع، والمدفوعات مقابل خدمات النظام اإليكولوجي،             

 .وغير ذلك من األدوات، ومن بينها التمويل الوطني لحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام

إعداد وتنفيذ مجموعة متنوعة من آليات         -٣
 .التمويل ألغراض الحفظ

 

 من اتفاقية ٢٠ة الماد
 التنوع البيولوجي

 

إعداد معلومات عن األدوات     
المالية المتاحة لحفظ التنوع      
البيولوجي الجزري واستعماله   

 .المستدام

إضافة هذه المعلومات تحت     
باب التنوع البيولوجي لالتفاقية    

 .على شبكة االنترنت

تحليل القيمة االجتماعية واالقتصادية للتنوع البيولوجي الجزري وإسهامه في االقتصادات والثقافات             
المحلية والوطنية والدولية، وإنجاز غايات األلفية للتنمية، وإسهام التنوع البيولوجي في تخفيف وطأة               

 .الفقر وبناء القدرة على االنتعاش

متعددة /الحصول على منح وقروض ثنائية      -٤
 .األطراف

 االنتهاء، -١٧
بحلول عام 

، من ٢٠١٠
تخصيص موارد 
جديدة وإضافية 
للدول الجزرية 

الصغيرة النامية 
ولألطراف من 

البلدان النامية، 
لتسهيل التنفيذ 
الفعال لبرنامج 

العمل هذا، 
وبصفة عامة 

لتنفيذ التزاماتها 
 .بموجب االتفاقية
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اإلطار الزمني 
واألهداف 

 يةالعالم

 .تحديد القدرة على استيعاب التكنولوجيا، على جميع المستويات -١

 .ة للتنوع البيولوجي الجزري، على جميع المستوياتتقييم وتحديد التكنولوجيا المناسب -٢

 .تقاسم المعلومات على أساس إقليمي وشبه إقليمي -٣

 .وضع بروتوكوالت لنقل التكنولوجيا -٤

تقييم التكنولوجيات المالئمة لحفظ التنوع       -١
 .البيولوجي الجزري واستعماله المستدام

 

 من اتفاقية ٢٠المادة 
 التنوع البيولوجي

 ٧/٢٩المقرر 

) ي (٨المادة 
 من ١٦ والمادة

اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

االتفاقيات البيئية 
األخرى المتعددة 

 األطراف

 ٧/٣٠المقرر 
 )١١الغـاية (

الجامعات 
ومؤسسات 

 البحوث في الجزر

سات الحالية المؤس
المعنية بنقل 
 التكنولوجيا

الوكاالت المنفذة 
التابعة لمرفق 
 البيئة العالمية

UNFCCC 
UNCCD 

واالتفاقيات ذات 
الصلة المتعلقة 

 بالتنوع البيولوجي

جمع وإعداد المعلومات 
المتضمنة في التقارير الوطنية 

 .للتقييم الذاتي للقدرة

االتصال باالتفاقيات األخرى 
 أوجه التضافر بغية تحديد

الحالية المتوقعة بشأن التنوع 
 .البيولوجي الجزري

تحديد أوجه التضافر وتنسيق 
العمل بشأن نقل التكنولوجيا في 
إطار آليـة تبادل المعلومـات 

 SIDSNetو شبكة 

تحديد التكنولوجيا القائمة على الجزر والتي تسانـد تنفيذ برنامـج العمل بشـأن التنوع                  -١
 .البيولوجي الجزري

 .جيا القائمة على الجزرتحديد المساندة المطلوبة، بما فيها التمويل، لتسهيل تطوير التكنولو -٢

 .توفير الحماية للتكنولوجيات المطورة، بما في ذلك من خالل حقوق الملكية الفكرية -٣

 .تطوير التكنولوجيا القائمة في الجزر -٢

 

 االنتهاء، -١٨
بحلول عام 

، من نقل ٢٠١٠
وجيا التكنول

للسماح بالتنفيذ 
الفعال لبرنامج 

العمل هذا، وتنفيذ 
االلتزامات بموجب 

 .االتفاقية

 IUCN 

اللجنة المعنية 
 بقانون البيئة

مؤسسة القانون 
البيئي الدولي 

 (FIELD)والتنمية 

االتفاقيات األخرى 
راف المتعددة األط
 المتعلقة بالبيئة

إعداد وثيقة مفاهيم تحتوي على    
عناصر للخطوط التوجيهية     

 .التشريعية

التصديق على االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف وإتمام النظم القانونية إلدماجها في القانون               -١
 .الوطني من خالل التشريع التمكيني المالئم

 .، بما في ذلك من خالل إعداد الخطوط التوجيهية التشريعيةتحسين القدرة على الصياغة القانونية -٢

 .النهوض بأنشطة زيادة التوعية والتدريب لضمان االمتثال الطوعي -٣

 .زيادة سلطة اإلنفاذ لدى المجتمعات المحلية، وذلك أيضا بتطبيق القوانين العرفية الحالية -٤

ذ الحماية البيئية، بما فيها السلطات المسؤولة       تشجيع التعاون بين الوكاالت العاملة في مجال إنفا        -٥
 .عن تخطيط استخدام األراضي لمنع التأثيرات الضارة على التنوع البيولوجي الجزري

 

تحسين أو تطوير تطبيق التشريع وآليات        -١
 .اإلنفاذ المتعلقة ببرنامج العمل هذا

 االنتهاء، -١٩
بحلول عام 

، من ٢٠١٠
تحسين وإصدار 
ع وإنفاذ التشري

واآلليات التي 
تقضي بتنفيذ 
برنامج العمل 

 .هذا
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اإلطار الزمني 
واألهداف 

 يةالعالم

برامج عمل اتفاقية 
التنوع البيولوجي 

 :بشأن ما يلي

نقل التكنولوجيا  •
 والتعاون

 الحوافز •

 ٧/١٨المقرران 

 ٧/١٢و 

 من ١١المادة 
 االتفاقية

المنظمات غير 
الحكومية ذات 

 الصلة

جمع معلومات عن المبادرات    
 اإليجابية والسلبية المتعلقة    

 .بالتنوع البيولوجي الجزري

تحديد الدعوم الضارة في       
الجزر ودراسات الحالة التي     
تصور الجهود الناجحة من      
أجل إعادة توزيع الموارد      
لخدمة التنوع البيولوجي      

 .الجزري

إلغاء الدعوم الضارة التي تشجع على االستغالل غير المستدام للتنوع البيولوجي الجزري أو التي               -١
 .ياع الموائل الحيوية بال عودةتؤدي إلى ض

تنفيذ التدابير الحافزة وتدابير الحوافز السلبية التي تُمكن التخفيف من األعمال الضارة وتسهل                -٢
ااتباع النهوج التشاركية في حفظ التنوع البيولوجي وإدارته واستعماله المستدام، بما في ذلك خطط                 

 .الترخيص

 التنوع  تقديم حوافز مالئمة لمساندة حفظ      -٢
البيولوجي الجزري واستعماله المستدام وإزالة       
الحوافز الضارة التي تترك آثارا سلبية على حفظ        
النظم اإليكولوجية الجزرية واستعمالها المستدام،      

 .أو إصالح هذه الحوافز بالشكل المالئم

 

 من اتفاقية ٦المادة 
 التنوع البيولوجي

االتفاقيات األخرى 
المتعددة األطراف 

 متعلقة بالبيئةال

تسهيل تبادل الخبراء بين الدول    
الجزرية الصغيرة النامية في     
مختلف األقاليم للمساعدة في     
التنفيذ المبكر الستراتيجيات    
وخطط عمل التنوع البيولوجي    

 .الوطنية

إعداد دراسات حالة عن آليات     
وعمليات التنسيق الفعال من     
أجل تنفيذ جميع االتفاقيات      

ة األطراف ذات   البيئية المتعدد 
 .الصلة على المستوى الوطني

إدماج االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في خطط التنمية المستدامة  -١
 .الوطنية والعمليات الوطنية وعمليات التخطيط الجزرية

الذاتية الوطنية وفي   إدماج بحث برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري في تقييم القدرة              -٢
 .تطوير خطط العمل الجارية المتعلقة ببرنامج العمل

إنشاء عملية أو آلية للتنسيق، حسبما هو مالئم، لتنفيذ جميع االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف                -٣
 .ذات الصلة على المستوى الوطني

تحقيق التنسيق واالتساق في تنفيذ مختلف        -١
 اتفاقية التنوع البيولوجي    البرامج الجارية بموجب  

مع األنشطة الشاملة لعدة قطاعات واالتفاقيات        
 .المتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي

SIDSNet الجامعات المحلية 

المؤسسات القائمة 
 لنقل التكنولوجيا 

جمع معلومات عن اآلليات      
اإلقليمية الحالية من أجل تحديد     

 .أصحاب األدوار الرئيسيين

إنشاء أو تقوية المراكز الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي الجزري التي تحفظ على أساس                 -١
نسق المعارف والقدرات الخاصة بإعداد قوائم الجرد والتقييم ومساعدة الوكاالت األخرى            مركزي أو ت  

وينبغي أن تتمتع هذه المراكز بالقدرة القانونية على تحديد عناصر           .    بصدد مسائل التنوع البيولوجي   
 ).الخ.. التوطن(وحالتها المعينة ) األنواع والجينات(التنوع البيولوجي 

 .أو شبه اإلقليمي لتنسيق المراكز الوطنية/ آلية مظلية على المستوى اإلقليمي وإنشاء هيكل أو -٢

 .إعداد قائمة بالخبراء اإلقليميين المعنيين بالتنوع البيولوجي الجزري -٣

تطوير المراكز المعنية بتكنولوجيا وعلوم       -٢
 .التنوع البيولوجي

 

  االنتهاء، -٢٠
بحلول عام 

، من ٢٠١٠
تقوية قدرة الجزر 
على مساندة تنفيذ 
برنامج العمل هذا 
وأنشطته المساندة 

وذلك في 
االستراتيجيات 
وخطط العمل 

 الوطنية المتعلقة
بالتنوع 

 .البيولوجي
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 أولويات المهام 

 من جانب األطراف

اإلطار الزمني 
واألهداف 

 يةالعالم

استعراض برنامج 
 عمل بربادوس

المنظمات غير 
 الحكومية

المنظمات 
 الحكومية الدولية

 اليونسكو

االتفاقيات األخرى 
المتعددة األطراف 

 المتعلقة بالبيئة

التنسيق مع اليونسكو لتنظيم     
ورش عمل تدريبية عن برامح     
العمل بشأن التنوع البيولوجي    

 .الجزري

جمع المعلومات وإتاحتها عن     
األمثلة الناجحة لفرص       

 .وشبكات التعليم لدى النظراء

 .داد برامج تدريبية لتعزيز القدرة الوطنية في مجالي العلم والتكنولوجياإع -١

تعديل المناهج التعليمية على جميع مستويات المؤسسات التعليمية من أجل التركيز بشكل مالئم               -٢
 .على القضايا البيئية الجزرية

 .تطوير الفهم بالتنوع البيولوجي الجزري -٣

 األجل وفرص وشبكات تعليمية لضمان التنفيذ الناجح الستراتيجيات          تنفيذ برامج تعليمية طويلة    -٤
 .وخطط العمل الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي وبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي

طلب التدريب من أمانات االتفاقيات البيئية األخرى المتعددة األطراف لتعزيز القدرة على تنفيذ               -٥
 .نوع البيولوجي الجزريبرنامج العمل بشأن الت

تعزيز فرص التعلم، بما في ذلك من خالل         -٣
التدريب لجميع المجموعات ذات الصلة، مثل        
المنظمات غير الحكومية والمجتمعات األصلية      
والمحلية العاملة بمنشآت مالئمة بشأن التنوع        

 .البيولوجي الجزري

 

برنامج العمل بشأن 
االتصال والتثقيف 
 ريةوالتوعية الجماهي

(CEPA) 

 اليونسكو

اتفاقية التراث 
 العالمي

 اتفاقية رامسار

المنظمات اإلقليمية 
 وشبه اإلقليمية

إعداد وتنفيذ برامج فعالة لإلعالم والتوعية الجماهيرية والتعليم على جميع المستويات التي تشمل              -١ 
 .لوجي الجزريالقدرة المحلية واللغة والثقافة للنهوض ببرنامج العمل بشأن التنوع البيو

إدماج قضايا التنوع البيولوجي في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات، في إطار مبادرة التعليم              -٢
 .من أجل التنمية المستدامة

تطوير برامج للتعليم والتوعية الجماهيرية بشأن البيئة لمساندة برنامج العمل بشأن التنوع                 -٣
 .البيولوجي الجزري

 . البيئي في النظم التعليمية الرسمية وغير الرسميةإدماج التعليم -٤

إشراك وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات الحكومية الدولية في الترويج لبرنامج العمل              -٥
بشأن التنوع البيولوجي الجزري، بما في ذلك استخدام المناطق المحمية الوطنية والمواقع المعينة دوليا،              

 .ي إطار اتفاقية رامسار واتفاقية التراث العالميمثل المناطق المعينة ف

زيادة أنشطة االعالم والتوعية عن برنامج        -٤
 .العمل بشأن التنوع البيولوجي
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بيان الصالت مع 
 القرارات والعمليات

بيان الشركاء 
 المقترحين

 مهام مساندة 

 من جانب األمانة

 
 وسائل مساندة من جانب األطراف/مهام

 أولويات المهام 

 من جانب األطراف

اإلطار الزمني 
واألهداف 

 يةالعالم

برامج العمل ذات 
الصلة في سياق 

اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

ع البيولوجي، واإلدارة   تشجيع التعاون بين الدول الجزرية الصغيرة النامية بشأن موارد التنو            -١   
 .المشتركة للنظم اإليكولوجية وتبادل الخبرات

تطوير القدرة وتعزيز الفرص إلجراء البحوث والرصد على مستوى المجتمعات لحفظ التنوع               -٢
 .البيولوجي الجزري وتوفير منافع أكبر للمجتمعات الجزرية

لمساحي مع إقامة االعتبار الواجب     استعمال الجزيرة، كلما كان ذلك ممكنا، كوحدة للتخطيط ا          -٣
 .لمتطلبات التنوع البيولوجي

إنشاء آليات لإلدارة التشاركية المتكاملة        -٥
 .للتنوع البيولوجي الجزري

 

اإلبالغ الوطني 
بموجب اتفاقية التنوع 

 البيولوجي

تحديـد العناصـر للخطـوط    
التوجيهيـة بشأن تقييم ورصد    
برنامج العمل واستراتيجيـات   

تنوع البيولوجي وخطط العمل ال
 .الوطنية

 .إنشاء نظم لرصد برنامج العمل -١

 .تطوير واعتماد الطرق والقواعد القياسية والمعايير والمؤشرات لتقييم التقدم المحرز -٢

 .توحيد قاعدة المعارف -٣

تقييم تنفيذ االستراتيجيات الوطنية المتعلقة       -١
 . العملبالتنوع البيولوجي وخطط العمل وبرنامج

 

  بحلول عام -٢١
، رصد ٢٠١٠

التقدم المحرز في 
تنفيذ برنامج 

العمل هذا وفي 
بلوغ األهداف 

 .العالمية

:APEC      الهادئ رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط  ،:CDERA لوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة في حاالت الكوارث       ا  ،:CEPA       والتوعية الجماهيرية،    برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف:CITES    اتفاقية االتجار
الشبكة   GCRMN:،  والتنمية مؤسسة القانون البيئي الدولي     FIELD:ألغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة،      ا منظمة   FAO: الشراكة التعاونية بشأن الغابات،      CPF:،  نقراضوالنباتات البرية المعرضة لال    الدولي بأنواع الحيوانات  

 ب المرجانية امبادرة الشع   ICRI: المبادرة العالمية للتصنيف،     GTI:،  النباتات االستراتيجية العالمية لحفظ    GSPC: البرنامج العالمي المعني باألنواع الغازية،       GISP: مرفق البيئة العالمية،     GEF:،  المرجانية باية لرصد الشع  العالم

للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الجينية النباتية من أجل األغذيـة والزراعـة،           :   ITPGRFA،زرـالج المجلس العلمي الدولي لتنمية     INSULA:،  ةـلبحرية الدولي المنظمة ا   IMO: منظمات حكومية دولية،     IGOs:،  الدولية
:IOTC     الهندي لجنة أسماك تون المحيط  ،:IPF      الفريق الحكومي الدولي المعني بالغابات  ،:IPPC    لنباتاتا االتفاقية الدولية لحماية  ،:ISSG       ،الفريق المتخصص المعني باألنواع الغازية :IUCN     االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،
:ODA    المساعدة اإلنمائية الرسمية  ،:OECS-ESDU      الكاريبي منظمة دول شرق البحر    وحدة البيئة والتنمية التابعة ل  ،:SIDSNet     النامية ة الصغيرة ـشبكة معلومات الدول الجزري  ،:SPC  ط الهادئ ـة جنوب المحي  لجن ،

:SPREP      الهادئ برنامج البيئة اإلقليمي لجنوب المحيط، :TILCEPA           ،مشروع بشأن حقوق ملكية المجتمعات األصلية والمحلية، والمناطق المحمية :TNC   ةـات التجاري ـلجنة المفاوض  ،:UNCCD     اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
 منظمة األمم المتحـدة للتعليـم والعلم والثقافـة،         UNESCO: المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة،               UNEP-WCMC:،  البحار ة لقانون اتفاقية األمم المتحد    UNCLOS:التصحر،  

:UNESCO-CSI       ،معهد الدراسات الساحلية التابع لليونسكو :UNFCCC      اتفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ   ،:UNFF       ،منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات :UNU     ،جامعة األمم المتحدة :WCMC   المركز العالمي 
 منظمة التجارة   World Trade Organization:،  منظمة السياحة العالمية    World Tourism Organization: المنظمة العالمية للملكية الفكرية،      WIPO:،  الطبيعة االستراتيجية العالمية لحفظ    WCS:لرصد حفظ الطبيعة،    

 . الصندوق العالمي لحفظ الطبيعةWWF:العالمية، 
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 المرفق الثاني

 إعالن جزر الكناري

 ةبيرحماية التنوع البيولوجي الجزري من تأثير األنواع الغ

تماع فريق ، بمناسبة اج)تنيريف(نحن الخبراء بمجال التنوع البيولوجي الجزري، المجتمعون في بويرتو ديالكروز          
 ،٢٠٠٤كانون األول / ديسمبر١٧ إلى ١٣الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي الجزري، المنعقد من 

 أن الجزر تأوي جزءا جوهريا من التنوع البيولوجي العالمي وتأوي بصفة خاصة نسبة                إذ نأخذ بعين االعتبار   
 يا مهما،عالية من األنواع المتوطنة التي تشكل تراثا عالم

 أن الجزر على الصعيد العالمي تسهم إسهاما كبيرا في التنوع البيولوجي بالعالقة إلى صغر مساحة اليابسة ونالحظ
 فيها، وأن تنوعها البيولوجي يتعرض لضغط شديد من األنشطة البشرية،

ية ومتطلبات التنمية    بأن الجزر هي نظم إيكولوجية خاصة ذات مشكالت محددة تتعلق بسماتها اإليكولوج             ونُذكّر
  وبرنامج عمل بربادوس،٢١المستدامة فيها، حسبما ورد في الفصل السابع عشر من جدول أعمال القرن 

 أن األنواع الغريبة الغازية تشكل تهديدا أساسيا لألنواع األصلية والموارد الجينية بسبب               ونأخذ بعين االعتبار  
 ف الذي يشوبها،الطابع الفريد للكائنات الحية الجزرية والضع

 أن لألنواع الغريبة الغازية تأثيرا سلبيا على النظم اإليكولوجية الجزرية يفوق بكثير تأثيرها الضار على                 ونالحظ
 النظم اإليكولوجية القارية،

 اإلجراءات الوقائية هي أكثر فعالية من وجهة التكلفة وأكثر كفاءة من اإلجراءات التي تتخذ بعد أن    وإدراكا منا بأن  
 تكون األنواع الغازية قد رسخت وجودها،

االلتزامات التي قطعها المجتمع العالمي على نفسه في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي         ونأخذ في الحسبان    
 لمنع إدخال أنواع غريبة غازية وضمان مكافحتها واستئصالها،

 بشكل ينطوي على تهديدات خطيرة للنظم        مع ذلك، أن غزوات جديدة ما زالت تحدث في الجزر           وإذ نعلم،   
 اإليكولوجية الجزرية،

 بالحاجة إلى اعتماد إجراءات قوية لمنع المزيد من إدخال أنواع غير مرغوب فيها، ولمكافحة                   وإدراكا منا 
 واستئصال األنواع الغريبة الغازية في الموائل البرية والبحرية على حد سواء،

 ة بشأن األنواع الغريبة الغازية في الجزر، بالمبادرة التعاونيوإدراكا منا

 : جميع البلدان، وخصوصا حكومات الجزر، إلى القيام بما يليندعو

أو إنفاذ صكوك قانونية وافية لمنع إدخال أنواع غريبة غير مرغوب فيها، ولمكافحة واستئصال              /وضع و  )أ(
 األنواع الغريبة التي ترسخ وجودها، وذلك حسبما هو مالئم،
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طوير شراكات وهياكل اتصال فعالة فيما بين الجزر وبالتعاون مع المنظمات والوكاالت الدولية من أجل        ت )ب(
تشارك المعارف والخبرات، ولتسهيل حشد الموارد المالية والبشرية الالزمة لمعالجة قضايا التنوع البيولوجي، مع التركيز                

 بوجه خاص على مشكالت األنواع الغريبة الغازية،

لمنع إدخال  )  الخ...مثل مراقبة الحدود، والحجر الصحي، وتقييم األخطار، والكشف المبكر        (شاء آليات   إن )ج(
 وترسخ أنواع غازية محتملة، أو تلك األنواع الغريبة التي قد تتهجن مع أنواع أو أشكال حياة محلية،

وجية واالقتصادية الخطيرة التي    تنبيه الوكالء التجاريين والسياحيين بمسؤوليتهم تجاه المشكالت اإليكول         )د(
 تتسبب فيها األنواع الغريبة الغازية التي ُأدخلت إلى الجزر،

 – تشمل فرص األعمال الجديدة في قطاع التنوع البيولوجي           –تطوير أدوات مالية ابتكارية وتحالفات       )ه(
ل الجاري إعداده في إطار االتفاقية المتعلقة       للسماح بالتنفيذ الفعال لبرامج حفظ التنوع البيولوجي الجزري، مثل برنامج العم          

 .بالتنوع البيولوجي

 

----- 
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