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  البيولوجي للغاباتالتنوع  – 7/1

  األطرافمؤتمر إن

دم  یرحب- -1 وجي                    بالتق وع البيول امج العمل الموسع بشأن التن ذ برن ات  المحرز في تنفي  آاسهام  للغاب
دف   ق ه ي تحقي تدامة 2010محسوس ف ق اإلدارة المس يلة لتحقي ات و آوس ة  للغاب ة واإلقليمي تویات الوطني ى المس  عل

 والعالمية؛

 في هذا المجال شامال التقریر عن آثار التنوع عمله األمين التنفيذي على مواصلة وتعزیز یحث  -2
  6/22لمقرر من ا) ب(19 الغابات آما تقتضي ذلك الفقرة لقانونالبيولوجي للتطبيق غير الكافي 

 والشراآة التعاونية المعنية بأعضاء الغابات، ورئيس أمانة منتدى األمم المتحدة بشأن منسق یدعو  -3
، وآذلك 6/22من المقرر ) ب (19 رةـ المعنية ، المحددة في الفقوالمنظماتالغابات وغيرهم من الشرآاء ذوي الصلة 

 التنفيذي عن العالقة األمينراء عن التقييم التمهيدي الذي قام به  األخرى إلى تقدیم مزید من اآلوالحكوماتاألطراف 
 )المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات/أي الفریق الحكومي الدولي المعني بالغابات ( IPF/IFFبين مقترحـات 

جـي للغابـات  بشأن التنـوع البيولوالموسع خطــوات وبين األنشطة التي تبذل في مجـال برنامــج العمـل باتخاذ
)UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/31(، وذلك بغية تسهيل تنفيذ األنشطة ذات الصلة في إطار هاتين اآلليتين 

 والبنك) برنامج الغابات ( PROFOR مالحطة أنه قد جرى عمل على ید ومع : االزدواجية في الجهود؛وتجنب
 ،IPF/IFF بمقترحات العمل الصادرة عن  للغاباتالبيولوجيالدولي لربط برنامج العمل بشأن تنوع العمل 

ر  علمًا   یحيط  -4 اع  بتقری ي باستع          االجتم ين المخصص المعن راء التقني ق الخب ذ  راضـ األول لفری  تنفي
ا    هـ العمـل المتصــل بالتنـوع البيولوجـي للغابــات، المعقــود في مونبليي          برنامـج ـن  بفرنس ـر  27-24 مــ  2003 نوفمبـ

)UNEP/CBD/COP/7/INF/20(، ب أن ویطل ذي ب ين التنفي ل األم ى یعم اععل يم اجتم ر  تنظ ق آخ راء لفری  الخب
  الفرعيةالتقنيين المخصص قبل االجتماع الحادي عشر للهيئة 

ادرات             العمل بأن برنامج    یعترف  -5 اون والمب  الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات یستفيد من التع
ة، ات االقليمي ى  ویشجع األطراف والحكوم اون عل ة التع هم وتواصل تنمي ى أن تس ي الصعيداألخرى عل  االقليمي ف

 جهودها الرامية الى تنفيذ األنشطة الواردة في برنامج العمل،

 التنوع البيولوجي للغابات، بشأن المؤشرات ذات الصلة في برنامج العمل الموسع بإدماج یوصي  -6
 من أجل إجراء تقييم فعلي لدرجة التنفيذ؛

 المخصص المعني التقنيين من األمين التنفيذي أن یقوم في تعاون مع فریق الخبراء بیطل  -7
 باقتراح أهداف موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية للغاباتباستعراض تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي 

األ طراف، مع مراعاة المقرر  الهيئة الفرعية قبل االجتماع الثامن لمؤتمر فيهتدرج في برنامج العمل آي تنظر 
ى  أن ینظر الینبغي   و والمؤشرات المتفق عليها اقليميا ودوليا في االدارة المستدامة للغاباتالمعایير وآذلك 7/3030

 ومع الوطنيةأو االقليمية، وفقا لألولویات والقدرات / أن توضع فيه األهداف الوطنية ویمكن آا طار مرن   االهداف 
 الفات في التنوع بين البلدان،مراعاة االخت

 جهودهم في التعاونية للغابات الشراآة التنفيذي بأن یواصل تعاونه مع أعضاء األمين یوصي  -8
  اإلبالغ المتعلق بالغابات؛في التجانس والتنسيق لتحقيقالجهود  ومنها

بين القطاعات  والتعاون األطراف والحكومات األخرى الى تعزیز التكامل عبر القطاعات  یدعو -9
 على جميع المستویات، وال سيما المستوى الوطني للغاباتفي تنفيذ برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي 

 ودون الوطني،
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 تعزیز جهودها مواصلة األطراف والحكومات األخرى والمجموعات الدولية واالقليمية على یحث  -10

 ،2010 أساسي نحو التقدم في تحقيق هدف آاسهاملبيولوجي للغابات تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع ا في

 المجتمعات مشارآة آفالة على من التنفيذي على تسهيل المشارآة الكاملة والفعالة األمين یحث  -11
 برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات، وذلك تنفيذاألصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرین في 

 تجميع ونشر وتنسيق المعلومات المتصلة في المحلية واآلليات التشارآية، بما فيها النساء  القدراتعن طریق تنمية 
 . في مجال التنوع البيولوجي للغاباتوالتقليدیةبالمعارف العلمية 
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  البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة التنوع -7/2

 : مؤتمر األطراف یقررإن

 واالتجاهات في التنوع البيولوجي القائم المقترحة للقيام بتقييم دوري للوضع عمليةال  یقرأن  -1
 أدناه، مع مراعاة القوانين والسياسات والبرامج 1 في الجدول ذلكلألراضي الجافة وشبه الرطبة، آما جاء وصف 

 فيها لألراضيدوث تدهور  بطابع االستعجال التخاذ خطوات في البلدان المتضررة بشدة بحاالعترافالوطنية ومع 
 على الصعيد بتقييمات تعزیز قدرات البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي على القيام على الترآيز مع

 ؛ على التقييمات الوطنيةوآذلك وهياآل في التقييمات العالمية الجاریة معرفة البناء على ما یوجد من معالوطني 

 على برنامج العمل، التنقيحلذي أعده األمين التنفيذي في سبيل إدخال مزید من  ااالقتراح  یعتمدأن  -2
 0قرر الحالي بالمالمرفقوالذي یقترح االستعانة بشرآاء متعاونين حسبما جاء في 

 یكفل أن تؤخذ في الحسبان، عند وضع واستعراض برامج العمل أن األمين التنفيذي من  یطلبأن  -3
 .عمل المتعلقة ببرامج العمل المواضيعية األخرى لالتفاقية  البرنامجهذه ، أجزاء 

 لتنفيذ برنامج أهداف وضعب قوم أن ی،األطراف األمين التنفيذى، فى تعاون مع من یطلب أن -4
 النبات، لحفظ بصفة خاصة برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر واالستراتيجية العالمية الحسبانالعمل، آخذًا في 

 القمة العالمية عن التنمية المستدامة، آي تنظر تنفيذالعالمية للتصنيف، والخطة االستراتيجية لالتفاقية وخطة والمبادرة 
المقرر ( تتبع تلك العملية النهج المعمول به في وضع االستراتيجية العالمية لحفظ النبات أنویمكن . فيها الهيئة الفرعية

 ؛ الرصد والمؤشرات  بشأن8/.7وتتمشى مع المقرر ) ، المرفق6/9

 یقــوم، في تعـــاون مــع أمانــات اتفاقيات ریـــو األخــــرى أن التنفيــذي األميـــن  إلىویطلب -5
 التضافـــري التنفيــــذ المتصلـة بالتنــــوع البيولوجي بمواصلــة إیجـاد آليـات لتسهيــــل االتفاقيـاتوغيرهـا من 

 جــــاء ذلــك فـــي القسميـن الثالـــث والرابــع مــــن آمــــاوصـًا على الصعيـد الوطني، لالتفاقيـــات المذآورة، خص
 للهيئة الفرعيــــة  الثامن بشـأن األراضي الجافـــة وشبـــه الرطبـــة التي أعـــدت لالجتماع التنفيـــذيمذآـــرة األمين 

)UNEP/CBD/SBSTTA/8/10 .( ما یليشملتویمكن لتلك اآلليات أن : 

  على المستوى الوطني، حسب مقتضى الحال،مشترآة، عمل برامج )أ (

  المشترك بين اتفاقيات ریو الثالث وبين أعضاء إضافيين محتملين؛االتصال فریق أنشطة )ب (

 : على عدة عناصرترآز مشترآة أنشطة )ج (

 األنشطة المتصلة باستراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي بين التكامل )1(
 الوطنية التواؤمية العمل وبرامج UNCCD للـ الوطنيةة وبرامج العمل الوطني

 لألراضي الرطبة، وغير ذلك من رامسار وسياسات ، UNFCCCالتابعة للـ 
 في سبيل التنمية المستدامة الوطنيةالبرامج ذات الصلة ، شاملة االستراتيجيات 

 وتخفيض الفقر؛

 مشتركت مؤسسية ، وأنشطة تخطيط  القدرة ، وأنظمة إعالمية وترتيبابناء )2(
 بين هيئات التنسيق ونقاط االتصال التابعة لالتفاقيات؛

 في تضافر مشروعات وتطبيق معایير للمشروعات التضافریة وإیجاد وضع )3(
  المستوى الوطني؛على"  الجيدة الممارسات "مجال 
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تضافریة، من  والتنظيم والمتابعة السدیدة للورش الاألهداف وصياغة التحضير )4(

 وطنية وإقليمية؛

  تدریب وتوعية بين أصحاب المصلحة؛دراسات )5(

 والمحليين، آاملة من أصحاب المصلحة، بما فيهم السكان األصليين مشارآة )6(
والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في المشاورات وصنع القرار 

 . التنفيذ في هذا الموضوعوعمليات

 عليها وثائق عدة جهات ، تدلآلليات في الحسبان في هذه العملية الخبرة الموجودة آما  أن تأخذ تلك اوینبغي
 التوجيهيـة التشغيليـة في الخطوط " و ،)اتفاقية مكافحة التصّحر (UNCCDمنها لجنة استعراض التنفيذ التابعة للـ 

 عن مرفق البيئة الصادرة" يمها ذاتيًا  السریـع لالحتياجات الوطنية إلى بناء القدرة التي یجرى تقيالتمویـلسبيل 
 . التضافرتعزیزفي .UNCCD العالمية للـ واآلليةالعالمية، ودور ومسؤوليات مرفق البيئة العالمية 

 التنفيذي أن یقوم، بالتعاون مع اتفاقات ریو واالتفاقات األخرى األمين إلى  یطلب آذلكوأن -6
 الوطنية استراتيجيات وخطط العمل الستعراض– المستوى الوطنيعلى – البيولوجي، بالتسهيلبالتنوعالمتصلة 

 المتصلة باتفاقية مكافحة الوطنيةالمتصلة باتفاقية التنوع البيولوجي، في سبيل جعلها منسجمة مع برامج العمل 
 مع  اتفاقية األمم المتحدة االطاریة بشأن تغير المناخظلالتصحر،ومع خطط العمل الوطنية الخاصة بالتكيف في 

 . والتكامل بين شتى القطاعاتالفقرالترآيز على تخفيف وطأة 

 والبشریة، الفعلي لبرنامج العمل مرتهن بإتاحة الموارد المالية والتكنولوجية التنفيذ  بأنیعترف  -7
 األخرى المهتمة باألمر والكيانات والحكومات األخرى والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة األطراف ویحث
 . المساندة الالزمةإلسداءرة،على وضع وتطویر الشراآات والوسائل األخرى والقاد

 في مشروع منظمة األراضيأللفية وتقييم تدهور النظام اإلیكولوجي ل تقييم بتقاریر  علمًایحيط  -8
الج  الكيفية التي تععن) تقييم تدهور األراضي في األراضي الجافة( (LADA)األغذیة والزراعة لألراضي الجافة 

 لطرائق العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة، والسيما بالنسبة برنامجبها احتياجات تقييم 
 . تعزیز الجهود الوطنية للقيام بالتقييمات

 التصحر واتفاقية التنوع لمكافحة العمل المشترك بين إتفاقية األمم المتحدة برنامجب یرحب -9
 .0ذلك البرنامج األطراف على اإلسهام في تنفيذ مكونات ویشجع) UNEP/CBD/COP/7/INF/28(البيولوجي 
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 1 الجدول
األطوار ( الجافة وشبه الرطبة لألراضي مقترحة للتقييم الدوري للوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي عملية

 ) الطور األولإتمام ستصدر بعد ي ستكون مرتهنة بالتوصيات الت2-4
 

 2004-2002 : األول الطور
 ) لمؤتمر األطرافالسابعاالجتماع (

 عن الكيفية التى التحرىأللفية إلى األنظمة اإلیكولوجية ل وتقييم LADA دعوة -1
 األراضى الجافة وشبه الرطبة فى برنامجیمكن بها أن تدرج احتياجات  

 .التقييمات الجاریة
 أو اآلليات التى تربط التقييمات الوطنية بعمليات التقييم باآللية اقتراح وضع -2

 .ميةالعال / اإلقليميةوالتبليغ 
 توجيهية، بجهد تشارآى، للتقييمات الوطنية، شاملة خطوط مشروع وضع -3

 .وضعهاالمؤشرات التى یشرع فى 

االجتماع  (2006-2004 : الثانى الطور
 )الثامن لمؤتمر األطراف

 خطوط توجيهية نهائية للتقييمات الوطنية وإقرار تلك الخطوط على الموافقة -4
 .لتنفيذها

 .ذ وتشغيلها التنفيآلية على االتفاق -5

 ومعالجتها وتبليغها وفقًا للخطوط التوجيهية واآلليات المتفق البيانات تجميع -6  2012-2006 : الثالث الطور
 .عليها

 األطراف بالتبليغ، حسب مقتضى الحال، عن األهداف سيقوم 2010 فى -7
 .لعالمية للتنمية المستدامة ضمن أهداف القمة االبيولوجى،المتعلقة بالتنوع 

 العالمى للوضع القائم واالتجاهات للتنوع البيولوجى التقييم عن تقریر -8
 .2012 یكون متاحًا فى الرطبة،لألراضى الجافة وشبه 

 آل عشر دوریةتقاریر تقييم  : الرابع الطور
 سنوات

 عشر سنوات ، یقوم على أساس التقييمات المتواصلة على آل دورى تقریر -9
 . تلك التقييماتوتحسين الصعيد الوطنى، مع تطویر
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  المرفق
  تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبةفيجدول تجميعى للنتائج المتوقعة والمواعيد والفاعلين االحتماليين ومؤشرات التقدم  : 1 المرفق

 

  الرئيسيونالفاعلون  الموعد  المتوقعةالنتائج النشاط
 الوضع
 القائم

 التاریخ لتقدم امؤشرات

 التقييمات:  ألف الجزء
تقييم الوضع  : 1 النشاط

 القائم واالتجاهات
الوضع القائم   شامل وتقریر عن تقييم      استعراض •

ات ي واالتجاه ي األراض وجي ف وع البيول  للتن
 .الجافة وشبه الرطبة

 األطراف، ،LADA، MA الفاو، 2012
 ،أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

UNCCD، TPNs، هيئات CGIAR 

  تمهيديتقييم مزمع
  تقييم آاملمشروع

2006 
2010 

مجاالت ذات  : 2 النشاط
أو تحت /قيمة خاصة و

 تهدید

ة استعراض • يم المجاالت ذات القيم تحت /  وتقي
 .التهدید

ز 2012 ة مرآ المى، أمان راث الع  الت
MAB،WCPA، IUCN،   UNEP 

WCMC،األطراف  

 2008  خریطة وتقریر تقييمىمشروع مزمع

غيل • مؤشرات : 3 نشاط يم الوضع  التش رات لتقي ل لمؤش ائم الكام  الق
 .واالتجاهات

او، 2012 راف، ،LADA، MA الف  األط
  التنوع البيولوجياتفاقيةأمانة 

 2004  مجموعة مؤشراتمشروع جار

المعرفة بشأن  : 4 النشاط
العمليات التي تؤثر في 

 البيولوجيالتنوع 

 بشأن الهيكلة واألداء ومنشورات تقاریر •
لألنظمة اإلیكولوجية لألراضي الجافة وشبه 

 الوقع المحتمل لتغير المناخ على شاملةالرطبة، 
 األراضي الجافة وشبه الرطبة

د جار ة،  معاه ة مختلف ث وتنمي مل بح  تش
 أنظمة المعرفة المحلية، األطراف

روع جار ن فر  مش وجزة م رة م ق   نش ی
راء ى   الخب ين المخصص المعن  التقني

 بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ

2006 
2003 

المنافع :  5 النشاط
المستمدة من التنوع 

 البيولوجى

  بشأن المنافع العالمية والمحليةالمعلومات تجميع •
  لمواقع معينة ذات أولویةاقتصادي تقييم •
يم • اعي تقي ع االجتم ياع – الوق ادي لض  االقتص

  البيولوجي وصلة ذلك بالفقرالتنوع
 
ات • ياع   دراس ين ض رابط ب أن الت االت بش  الح

 . البيولوجي والفقرالتنوع

2012 
 
 
 
2006 

 
 
 
2006 

د ة،  معاه ة مختلف ث وتنمي مل بح  تش
 . المعرفة المحلية، األطراف

 
 

راف، ة األط ث وتنمي د بح  معاه
 . تشمل المعرفة المحليةمختلفة

 
 

اونون،   األطراف، ا   الشرآاء المتع  بم
و   يهم الوایب ة وف وع  أمان ة التن  اتفاقي

 جار
 
 
 

 جار
 
 
 

 مزمع

ق راء فری ى الخب ص المعن ين المخص  التقني

 . باألراضي الجافة وشبه الرطبة
 نشرة مشروع

 
 الخبراء التقنيين المخصص فریق

 الجافة وشبه باألراضيالمعنى 
 رطبةال

  تقریرمشروع
 األطراف دراسات حاالت من تقدیم

2002 
 

2006 
 

2002 
 

2005 
2005 
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  الرئيسيونالفاعلون  الموعد  المتوقعةالنتائج النشاط
 الوضع
 القائم

 التاریخ لتقدم امؤشرات

 لوجيالبيو
أفضل  : 6 النشاط

 الممارسات فى اإلدارة
ات  • ة      دراس ى المعرف ر ف مل النظ االت تش  ح

 .التقليدیة
 
 . توجيهية بشأن تقييم الممارسات الجيدةخطوط •

2006 
 

2004 

اونون،     األطراف، ا  الشرآاء المتع  بم
يهم وع    ف ة التن ة اتفاقي و و أمان  الوایب

 .البيولوجي
ة وع  أمان ة التن وجي، اتفاقي  البيول

 GEF  وTWNSOاألطراف، 

 مزمع
 

 مزمع

 األطراف دراسات حاالت من تقدیم
 

  خطوط توجيهيةمشروع

2005 
 

2003 

 الخطوات المستهدفة : باء الجزء
تدابير الحفظ  : 7 النشاط

 واالستعمال المستدام
      

وط • المناطق المحمية) أ( اء خط أن إنش ة بش بكات" توجيهي ة ش  وافي
 ". من المناطق المحميةوفعالة

 . مناطق محمية إضافيةإنشاء •

2008 
 
 جار

WCPA، البيئية، االتفاقيات IUCN، 
 ،MAB التراث العالمى، أمانة مرآز

 األطراف

 جار
 

 جار

 
 

  عن المناطق المحميةتقریر

 
 

2012 
أو /واعادة التأهيل ) ب(

 اعادة الوضع السابق
 وآليات وقاعدة بيانات بشأن التكنولوجيات      تقریر •

 التحویل المالئمة
 .ة التدابير فى مواقع اختبار فعاليتقييم •
 
 NBSAP ، NAP منفذة من خالل تدابير •

2004 
 جار

 أتفاقية التنوع أمانة النرویج،
البيولوجى، األطراف شرآاء 

 متعاونون مختلفون

 األطراف
 

 األطراف

 جار
 

 مقترح

 مقترح

  عن نقل التكنولوجياتورشة
 
ادل     تم ع؛ تب ارات   انشاء المواق ين   زی  ب

 البلدان المتضررة
المى لمشروع صریح        تنفيذ ادة  ع  إلع

 التأهيل

2003 
 

2008 
 

2008 

األنواع الغریبة ) ج(
 الغازیة

د • ن المعلوممزی أن   م ات بش ادل المعلوم ات وتب
  الغریبة الغازیةاألنواع

 التكامل توجيهية وآليات ألفضل اإلدارة؛      خطوط •
 .NBSAPsمن خالل 

 جار
 
2008 

 GISP یساندها األطراف
 

 GISP ، األطراف

 جار
 

 جار

ى ورش، ات صریحة ف  إدراج معلوم
  تبادل المعلوماتآلية

  خطوط توجيهية مشروع

2008 
 

2006 

       
       

 
 
وط • أنظمة األنتاج) د( تدام خط تعمال المس أن االس ة بش را 2004 توجيهي ز ف،األط او، مراآ  2003  خطوط توجيهيةمشروع جار ،CGIAR الف
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  الرئيسيونالفاعلون  الموعد  المتوقعةالنتائج النشاط
 الوضع
 القائم

 التاریخ لتقدم امؤشرات

اج والممارسات ام االنت ة ونظ ى الفالح دة ف  الجي
 .المتكامل واالستعداد للجفاف

ر • مل     تقری وافز، تش اد ح ن ایج ى ع  مرحل
 ". العادلة والمنصفةاالسواق"

WB،معاهد بحث مختلفة  
 

 األطراف

 
 

 مقترح

 
 

  ورقة عن الموارد؛مشروع
  الوطنية الثالثةالتقاریر

 
 

2006 

 واالستعمال الخطوط توجيهية بشأن اإلدارة تنفيذ • الموارد المائية) ه(
 .المستدام للموارد المائية

 
 لممارسات دراسات حاالت عن أفضل اإتاحة •

 واالتفاقات اتفاقية رامسار األطراف، 
رى،  ة األخ د ،GIWAالبيئي  معاه

 البحث
 األطراف

 مترح
 
 

 مقترح

 التوجيهية وضع مشروع المبادئ تم
 
 

 الحاالت األطراف لدراسات تقدیم

2008 
 
 

2007 
 الموضعالحفظ داخل ) و(

 وخارج الموضع
ة للحفظ داخل الموضع           تنفيذ •  الخطوط التوجيهي

 الموضع واحتياجات اإلدارة على أساس      وخارج
 .ارساتأفضل المم

ز • ذور     تعزی وك الب وان وبن دائق الحي درات ح  ق
ا ارج وغيرهم ظ خ ى الحف ات عل ن المؤسس  م
 الموضع

 WCPA، IUCN، WWF، ز  مراآ
CGIAR، األطراف 

 
  المراآز اإلقليميةاألطراف،

 مقترح
 
 

 مقترح

  خطوط توجيهيةمشروع
 
 

 NBSAP، NAP فى اإلدماج

2006 
 
 

2008 

 االقتصادىالتقييم ) ز(
 والتكنولوجيات التواؤمية

يم االقتصادى للسلع والخدمات           دراسة •  عن التقي
 . مجاالت ذات قيمة محددة للتنوع البيولوجىفى

تعمال       تنفيذ •  االدوات الخطوط التوجيهية بشأن اس
 .NBSAPاالقتصادیة من خالل 

راف،   ة ،WB األط د مختلف  معاه
 والتنميةللبحث 
ث   راف،األط د البح ف معاه  مختل

 والتنمية

 مقترح
 

 مقترح

روع راء  مش ق الخب ن فری ر م  تقری
  المخصصالتقنيين
  خطوط توجيهيةمشروع

2002 
 

2006 

 النباتيةالكتلة االحيائية ) ح(
 والحيوانية

 . حاالت بشأن أفضل الممارساتدراسات •
 
 NBSAPs ، NAPs الدروس المستفادة فى إدماج •

را  رآاء  ف،األط ف الش  مختل
 المتعاونين
 األطراف

 مقترح
 

 مقترح

  

التدریب والتعليم ) ط(
  الجمهوروتوعية

 . وضع برامج التدریب القطریة واإلقليميةإتمام •
 
الت • وع    حم ة التن ور بأهمي ة الجمه  توعي

 . فى األراضى الجافة وشبه الرطبةالبيولوجى

ة،  مراآز االمتياز    األطراف،   اإلقليمي
TPN للـ التابع UNCCD 

 CBD، UNCCD ، األطراف

 ترحمق
 

 مقترح

دة ورش نة الواح ى الس دریب ف  ت
  الواحدةوالمنطقة

نة ى  س وجى ف وع البيول اطق التن  المن
 الجافة وشبه الرطبة

2006 

معلومات عن ) ى(
  المستداماالستعمال

ة،  المنظمات دون    األطراف،  . آليات تبادل المعلوماتتنمية •  اإلقليمي
TPNs 

ع،  مزم
 جار

ـ ةمناقش وعين TPNs ال ن لموض  ع
POW السنةفى  

2008 

 البحثتعزیز برامج ) ك(
 والتنمية

 . وضع أولویات البحثإتمام •
ى  مشروعات • ذها عل م وضعها وتنفي د ت دة ق  رائ

 . المحلىالصعيد

 لتنميةوا ، معاهد البحث األطراف 
 األطراف

 جار.مزمع
 جار.مزمع

  للبحث التعاونىشراآات
ع ى  مواق اؤها ف م انش دليل ت ل الت  آ
 منطقة

 
2006 
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  الرئيسيونالفاعلون  الموعد  المتوقعةالنتائج النشاط
 الوضع
 القائم

 التاریخ لتقدم امؤشرات

 المتكاملةاإلدارة ) ل(
لالستجماع واالنواع 

 المعرضة للخطر

ات • ن  دراس االت ع ة ) 1( ح اإلدارة المتكامل
اطق تجماع لمن واع )2( االس رات األن  مم
ادرة والمعرضة        ) 3(المهاجرة   واع الن حفظ األن
 .للخطر

 مقترح األطراف 
 

م ائق الخاصة  ت ات وضع الوث  بدراس
 الحاالت فى آل منطقة

2006 

 االتفاقياتالتعاون مع ) م(
 ذات الصلة

 . تعاون مع االتفاقيات ذات الصلةمذآرات •
امج • ـع ا برن ترك م ل مش ـاقيات ذات  عم التف

 .الصلة

  مختلفةاتفاقيات 
  مختلفةاتفاقيات

 جار
 جار

 
  تضافرورش

  رائدة للتضافرمشروعات
 

 

تعزیز االدارة  : 8 النشاط
 المسئولة عن الموارد 

      

الهياآل المؤسسية ) أ(
 التقنيات األصلية المحلية؛
 والمحلية

ائق الخاصة        إتمام •  دراسات الحاالت ووضع الوث
 .مها النجاح وتقاسبقصص

 .NBSAP ، NAP الواسع من خالل التنفيذ •

 األطراف 
 

 األطراف

 مقترح
 

 مقترح

ارات       تم ى  وضع برامج تبادل الزی  عل
 المستوى االقليمى

 

2006 

الالمرآزیة فى ) ب(
 اإلدارة

ات • ى إدارة   دراس اح ف ص نج االت وقص  ح
 . ید المجتمعاتعلىالموارد 

 األطراف 
 

  دراسات الحاالت؛نشر مقترح
  زیارات المواقعتبادل

2006 

مؤسسات لحيازة ) ج(
 وفض األراضى
 المنازعات

ز هياآل          دراسات •  الحاالت وقصص نجاح تعزی
 . الوطنىالتنظيم

ة    تقورش مقترح األطراف  ى أمثل دليل عل وم بالت
  للحاالت

2008 

 قد توجيهية بشأن التعاون العابر للحدود،       خطوط • للحدودالقضایا العابرة ) د(
 .NBSAP ، NAPفيذها من خالل تم تن

ادة • ة  زی ة الثنائي ات التعاوني دد الترتيب  ودون ع
 .االقليمية التى تم إنجازها

 WCPA، IGOs ، األطراف 
 

 األطراف

 مقترح
 

 جار

  خطوط توجيهيةمشروع
 

2008 

د  للتعاون بين نقاط االتصال الوطنية،       آليات • واألدواتالسياسات ) ه( م   ق  ت
 .انشاؤها

ين   دراسات  • ة للتكامل ب  حاالت، خطوط توجيهي
 .NBSAP ، NAP والتكامل بين القطاعات

 أمانة اتفاقية التنوع األطراف، 
 UNCCDالبيولوجى، 
 األطراف

 جار
 

 جار

  تضافر معقودة فى آل سنةورش
 

 UNCCD) حاالت اتـ أول دراستقدیم

CRIC 1) 

2004 
 

2002 

مساندة وسائل  : 9 النشاط
 العيش المستدامة
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  الرئيسيونالفاعلون  الموعد  المتوقعةالنتائج النشاط
 الوضع
 القائم

 التاریخ لتقدم امؤشرات

 . حاالت بشأن تنویع الدخلدراسات • تنویع الدخل) أ(
د جرى        خطوط • دخل، ق ع ال  توجيهية لفرص تنوی

 .NBSAP ، NAP على ید تنفيذها

 األطراف 
 األطراف

 مقترح
 مقترح

  عن أولى دراسات الحاالتتقریر تقدیم
  خطوط توجيهيةمشروع

2006 
2008 

وط • الحصاد المستدام) ب( ات   خط ل الممارس أن أفض ة بش  توجيهي
ة  ىالمدرج ات NBSAP، NAP ف  والسياس

 .األخرى ذات الصلة

 2004  خطوط توجيهيةمشروع مقترح األطراف 

 الدخلابتكارات لتوليد ) ج(
 المحلى

 2006  وتبادل زیاراتورش مقترح األطراف  . دراسات الحاالت ذات الصلةإتاحة •

تمدة من        تزاید • تنمية األسواق) د( تعمال  تسویق المنتجات المس  االس
 .المستدام

 . عالقات لفتح األسواقإیجاد •

  العالميةالتجارة   منظمةاألطراف، 
 العالمية جارةلتا منظمة األطراف،

 مقترح
 

 مقترح

 2006 األولى عن دراسات الحاالت اإلبالغ

التقاسم العادل ) ه(
 والمنصف للمنافع

وط وضع • ة خط ى  توجيهي ا ف  ، NBSAP وإدماجه
NAP األخرى ذات الصلةوالسياسات . 

راف،  ة األط وع أمان ة التن  اتفاقي
 البيولوجى

 2006 توجيهية خطوط مشروع مقترح

 : االنجليزیة اللغة المستعملة فى وبالرموز *2*االحتماليين بيانية بالمتعاونين قائمة
CBD :       وجي؛ وع البيول ة مكافحة التصحر؛        : CCDاتفاقية التن دولى؛         : CGIARاتفاقي ق االستشاري بشأن البحث الزراعى ال دولي للزراعة    : CIATالفری ة؛  المرآز ال  المداری

CIFOR :     الدولية؛مرآز البحوث الحراجية CILSS :     ي؛              الدولاللجنة الدائمة بين اف فى السهل األفریق تحكم فى الجف واع المعرضة             : CITES لل دولي في األن ة االتجار ال اتفاقي
دة؛    للخطر ورا اآلب دة؛        : CMS من الفونا والفل ات اآلب اجرة من الحيوان واع المه ظ األن ة حف ات؛     :  CPF اتفاقي ة بشأن الغاب ة      : FAOالشراآة التعاوني م المتحدة لألغذی ة األم منظم

ة؛  :  GISPمرفق البيئة العالمية؛    : GEFوالزراعة؛   ة؛     :  GIWAالمشروع العالمي لألنواع الغازی اه الدولي المي للمي يم الع ة في       : ICARDAالتقي دولي للبحوث الزراعي المرآز ال
ة؛      :  ICRISAT الحراجية؛المرآز الدولي للزراعة  : ICRAFافة؛  برنامج أنواع المناطق الج    ة نصف القاحل اطق المداری الصندوق   : IFADالمعهد الدولي لبحوث المحاصيل للمن
 : ILTER المرآز الدولي لبحوث المواشي؛      : ILRIالمعهد الدولي للزراعة المداریة؛      : IITA والكرة األحيائية؛    الجغرافيةالبرنامج الدولي للكرة     : IGBPالدولي للتنمية الزراعية؛    

ه؛      : IPPC النباتية؛ الجينيةالمعهد الدولى للموارد     : IPGRI األجل؛الشبكة الدولية للبحوث اإلیكولوجية الطویلة       ة؛     : IGOالتحكم المتكامل في التلویث ومنع ة دولي ة حكومي منظم
IUCN  :    االتحاد الدولي للحفظ؛IUFRO  :  نظمات البحث الحراجي؛    االتحاد الدولي لمLUCC  : ـ  (برنامج استعمال األراضي وتغير الغطاء ة    : MA؛ )IGBPالتابع لل يم األنظم تقي

را  :  TPN األفریقى؛ للجنوبالجماعة االنمائية  : SADCمرصد الصحراء والسهل األفریقي؛   : OSSالمنظمة العالمية لصحة الحيوان؛     :  OIEاإلیكولوجية لأللفية ؛     مج شبكات الب
ـ  بكة : TWNSO ؛CCDالمواضيعية لل ة ش ات العلمي ث للمنظم الم الثال ائي؛   : UNDP ؛ الع دة االنم م المتح امج األم ة؛   : UNEPبرن دة للبيئ م المتح امج األم  UNEP-WCMCبرن

م المتحدة        : UNESCO ؛   الحفظ المرآز العالمي لرصد    : ة األم يم منظم ة؛     للتعل وم والثقاف ة؛    مشروع ا  : UNESCO-MAP والعل رة األحيائي م    : UNFCCCإلنسان والك ة األم اتفاقي

                                                 
ين       جاء فى تق   آما /2** راء التقني ى ریر الخب ة           المعن به الرطب ة وش وجي لألراضي الجاف التنوع البيول م  (UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/2) ب تبيان أرسل في أغسطس       وت ه في اس ى الجهات   2002 تحدیث  إل

 . الرد عليهمنهاالمطلوب 
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اللجنة العالمية للمناطق  : WCPAالبنك الدولى ؛  : WBمعهد األمم المتحدة للتدریب والبحث؛  : UNITARمحفل األمم المتحدة للغابات ؛  : UNFF لتغير المناخ؛ االطاریةالمتحدة 
ة؛        : WMOالمنظمة العالمية للملكية الفكریة؛      : WIPO ؛(UNESCO)مرآز التراث العالمي     : WHCالمحمية؛   وارد؛      :  WRIالمنظمة العالمية لألرصاد الجوی المي للم د الع المعه

WTO :  المنظمة العالمية للتجارة؛WWF :  الطبيعةالصندوق العالمي لحفظ. 
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  التنوع البيولوجي الزراعي– 7/3
 ؛ مؤتمر األطرافإن

 العمل المتصل بالتنوع برنامج بشأن 6/5ز في تنفيذ المقرر  المحربالتقدم علمًا یحيط -1
 البيولوجي الزراعي؛

 للتنوع البيولوجي الزراعي الشامل إعداد التقریر النهائي عن التقييم بتأجيل علمًا یحيط -2
 ؛)66 الفقرة ،UNEP/CBD/COP/7/11(وعن المراحل المتصلة به، لمدة عامين 

براء التقنيين المخصص المعني بالوقع المحتمل  فریق الخبتقریر  علمًایحيط -3
 الجيني على المزارعين مــن صغـــار الحائزین وعلى المجتمعات األصلية اإلستعماللتكنولوجيات تقييد 

 اجتمع الــذي، وهو الفریــق 6/5 من المقرر 21 وعلى حقوق المزارعين، المقررة بالفقرة والمحلية
 ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/6( 2003  فبرایر21-19بمونتریــال مــن 

 تنظر في اجتماعها أن والتقنية والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة  إلىیطلب -4 
 إسداء بقصد في تقریر فریق الخبراء المخصص المعني بتكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني، العاشر

 8 المتعلق بالمادة -16 -/7اعيا أیضا المقرر المشورة إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن، مر
 واألحكام المتصلة بها)ى(

 الجينية لألغذیة والزراعة بالموارد الفاو ولجنتها المعنية بتقریر  مع التقدیرعلمًا یحيط -5 
 على التنوع البيولوجي الزراعي وأنظمة اإلنتاج الجينيعن الوقع المحتمل لتكنولوجيات تقييد االستعمال 

 5/5 من المقرر 21 و 20 إعماًال للفقرتين أعداعي، وهو التقریر الذي الزر
)UNEP/CBD/COP/7/INF/31(؛ 

 األمين التنفيذي عن وقع تحریر التجارة على التنوع بمذآرتي  علمًا أیضًایحيط -6
 UNEP/CBD/COP/7/INF/14 and( 6/5 من المقرر 17 للفقرة ًال اللتين أعدتا إعماالزراعيالبيولوجي 

. النامية البلدان من  إضافيا للبيانات وإدماج البيانات المتعلقة بهذه المسألةتجميعا أیضا ویطلب، )15
 جميعها،

 وحدة تسهيل في المستقبل للبحوث المتعلقة بالتنوع البيولوجي على ید بانشاء یرحب -7
IPGRI ) المعهد الدولي للموارد الجينية للنبات(لـ  تشارك مع الوآاالت األخرىفي CGIAR)  الفریق

 ومنظمات المجتمع الدولي ومراآز البحث اآلخرى، والفاو )االستشاري المعني بالبحث الزراعي الدولي
  في برنامج العمل،آاسهام

 والزراعة، لألغذیة في ا طار المعاهدة الدولية للموارد النباتية الةجينية یرحب -8
 لتنوع المحاصيل، التي العالميةاالستئمان وآجزء من استراتيجيتها التمویلية، بانشاء هيئة 

 اذ أن ذلك یسهم في ایجاد صندوق هام المستدامة،طرحتها للمرة األولى القمة العالمية للتنمية 
 . الموضع الطبيعي على النطاق العالميخارجللتزوید بالمال یساند مراآز الحفظ 

 في البيولوجي للتنوع "2004 بمادرة الفاو بتخصيص یوم الغذاء العالمي عام رحبی -9 
 لالتفاقية على المشارآة في التنفيذي األطراف والحكومات األخرى واألمين ویشجع"الغذائيمن سبيل األ

 هذا االحتفال الذي تنظمه الفاو،
 حسب مقتضى الحال ووفقا للتشریع وتعزز، أن تنظر إلى والحكومات األخرى  األطراف عوید -10

 وبرامجها تضمين التنوع البيولوجي الزراعي في خططها، على  الوطني والقانون الدولي في
 المجتمعات وبرامجها خططواستراتيجياتها، مع المشارآة النشطة للمجتمعات األصلية والمحلية وإدراج 

 الزراعي، وإلى أن تعترف وتساند البيولوجيواستراتيجياتها بشأن الحفظ والتنمية واستعمال التنوع 
  في حفظ التنوع البيولوجي الزراعيوالمحليةا المجتمعات األصلية الجهود التي تبذله

 المدني والمنظمات والبرامج غير الحكومية إلى مساعدة المجتمع منظمات دعوی -11 
 القدرات بغية تضمين التنوع البيولوجي الزراعي في خططها، وبرامجها لبناءاألطراف في مبادراتها 

 التنوع واستعمال الدولية ومؤسسات التمویل الدولية إلى مساندة تنمية  ویدعو المنظماتواستراتيجياتها،
 .البيولوجي الزراعي



UNEP/CBD/COP/7/21 
124Page  

 التنفيذي أن یدعو الفاو، في تعاون وثيق مع الهيئات األخرى التابعة األمين من یطلب -12
أن التنوع  بشالمتاحة المتحدة والمنظمات االقليمية والدولية الى تبين وتقييم األنشطة والمعلومات لألمم

 .البيولوجي الزراعي قبل تقدیم التقریر الوطني الثالث

 المعاهدة الدولية للموارد على األطراف والحكومات األخرى على التصدیق یحث –13 
 هامة للحفظ واالستعمال المستدام للموارد الجينية أداةالنباتية الجينية لألغذیة والزراعة، حيث أنها ستكون 

  وطأة الفقر،وتخفيفالجوع المؤدیة الى تخفيض 
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   االتنوع البيولوجي لألنظمة االیكولوجية للمياه الداخلية-7/4
 إن مؤتمر األطراف
 استعراض تنفيذ برنامج العمل

ة   یالحظ -1  وجي لألنظم وع البيول أن التن امج العمل بش ذ برن ي تنفي دم ف ن تق ا أحرز م  م
  ) . UNEP/CBD/COP/7/12( ألمين التنفيذي االیكولوجية للمياه الداخلية آما جاء في مذآرة ا

ة المعلومات               یعترف -2    بأن من وجوه النقص الرئيسية في االستعراض الجاري  محدودی
ك             اد تل ة الیج ة الالزم وارد المالي امج العمل ونقص في الم الحدیثة المتاحة بشأن آل نشاط من أنشطة برن

اریر الو          دة التق ذلك بفائ راف آ ة        المعلومات واالعت ة ذات األهمي ة األراضي الرطب ى اتفاقي ة إل ة المقدم طني
ًا   ) 1971 ایران ،    –رامسار  ( الدولية خصوصًا آموائد للطيور المائية       ائم عالمي في سبيل تحدید الوضع الق

 یطلب في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي لألنظمة اإلیكولوجيـة للمياه الداخلية ، وتبعًا لذلك               
ًا عن الطرائق والوسائل ،                          الم امن ، اقتراح اع الث ه االجتم ؤتمر من األمين التنفيذي أن یقدم ، آي تنظر في

ة أخرى ذات               ات دولي ات واتفاق شاملة التقاریر المواضيعية وتجميعًا للتقاریر ذات الصلة المقدمة إلى اتفاقي
 صلة بالتنوع البيولوجي ، لجعل عملية االستعراض أآثر شموًال ؛

ًا                  ویطلب أیضاً  -3 ة رامسار ، اقتراح ة اتفاقي  من األمين التنفيذى أن یضع ، مع مكتب امان
ینظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع بشأن تنسيق التقاریر الوطنية المتعلقة باألنظمة اإلیكولوجية     

ذي  مع مراعاة عمل الفریق العامل المعني بتنسيق اوتحسين فعاليتها للمياه الداخلية ،    لتبليغ عن الغابات ، ال
ة                        اریر الوطني ين التق ق االنسجام ب ابقة لتحقي ادرات الس ات، والمب أنشئ في سياق محفل األمم المتحدة للغاب

 المتصلة بالتنوع البيولوجي ؛

ة ویشجع   یرحب -4  وجي واتفاقي وع البيول ة التن ين اتفاقي آزر الجاري ب بصفة خاصة الت
امج الع  ذ برن ي تنفي ار ، ف ل ؛رامس ين    م ترآة ب ل المش رامج العم ذ ب ي تنفي دم ف ن تق رز م ا أح  ویالحظ م

 .االتفاقيتين ویشجع بذل مزید من األنشطة التي ترمي إلى تفادي التراآب في عمل آلتيهما 

ب  -5  ات        یطل ع المنظم اون م يق التع ع وتنس ل وض ذي أن یواص ين التنفي ن األم  م
ز             والمؤسسات واالتفاقيات األخرى آطریقة لتنسيق     امج العمل ، وتعزی واردة في برن  آثير من األنشطة ال

د                    ذ العق ع الشرآاء في وضع وتنفي اون الكامل مع جمي ا والتع زوم له ي ال ل ة الت ادي االزدواجي التآزر وتف
 .2003، الذي أعلنته الجمعية العامة في دیسمبر 2015-2005، " الماء من أجل الحياة"الدولي للعمل 

واردة في      الحاجة إلى     یالحظ -6 امج العمل   تحویر العناصر ال حسب مقتضي الحال    برن
امج العمل         استجابة لتطورات جدیدة في شؤون الطوارئ وأن         یقرر القيام باالستعراض المتعمق القادم لبرن

ؤتمر        نوات لم دد الس ل المتع امج العم اة برن ع مراع ن اآلن ، م نوات م ر س ن عش أخر ع د ال یت ي موع ف
 ؛لخطة االستراتيجية  في ا2010وهدف األطراف 

 برنامج العمل المنقح 
 بأن استعراض تنفيذ برنامج العمل قد تبين فجوات وضغوطًا یقتضي األمر أن یعترف -7

 في المرفق لوارد ا (i46التصدى لها لتحقيق أهداف االتفاقية ، وأن یقر ، تبعًا لذلك ، برنامج العمل المنقح
 : ن فجوات وضغوط ، في العناصر الثالثة لبرنامج العمل بشأن الذي یعالج ما تم تبينه م) بهذا المقرر 

الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، شامًال تطبيق نهج األنظمة  )أ (
 .اإلیكولوجية 

 االقتصادیة التي تم –األنشطة التمكينية التي تعالج آثيرًا من الفجوات االجتماعية  )ب (
 . تبينها في استعراض برنامج العمل 

                                                 
 .نوع البيولوجي للبلدان األخرىینبغي أن ال یروج تنفيذ برنامج العمل هذا للحوافز التي تؤثر تأثيرا سلبيا في الت/  3
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 .رصد والتقييم ال )ج (

 بأن یسترشد تنفيذ برنامج العمل المنقح بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ویوصي -8
 2010بالخطة االستراتيجية التفاقية التنوع البيولوجي وخطة القمة العالمية للتنمية المستدامة وهدفها لعام 

 .بإحداث تخفيض آبير في متوسط ضياع التنوع البيولوجي 

 بالحاجة إلى موارد بشریة وتكنولوجية ومالية للتنفيذ العمال لألنشطة الداخلة عترفوی -9
  . من االتفاقية20المادة بفي برنامج العمل المنقح بما في ذلك بناء القدرة في المجاالت الالزمة واعترافا 

 وغيرها من الحكومات والمنظمات على إدراج األهداف واألنشطة  األطرافویحث -10
وسياساتها واستراتيجياتها المتعلقة الصلة الوارد في برنامج العمل في استراتيجياتها وخطط عملها ذات 

المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، واالدارة المتكاملة لموارد المياه وخطط آفاءة الماء التي باألراضي الرطبة 
عالمية للتنمية المستدامة وعلى  من خطة تنفيذ القمة ال25 بما یتمشى والفقرة 2005یجري وضعها، بحلول 

وأن تعزیز المزید من التنسيق والتعاون بين العاملين الوطنيين المسؤولين عن األنظمة تنفيذها 
 .اإلیكولوجية للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي 

بوجود األنظمة االیكولوجية للمياه الداخلية مع األراضي الزراعية والغابات  ویعترف -11
 الجافة وشبه الرطبة والجبال والترابط البيئي بين المياه الداخلية ومصاب األنهار والمناطق واألراضي

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات األخرى على یشجع الساحلية داخل الشواطئ ، وتبعًا لذلك 
 .آفالة الترابط ببرامج العمل المواضيعية األخرى ، مع تنفيذ برنامج العمل هذا

األطراف على تقاسم المعلومات والدروس المستفادة من تطبيق السياسات  یحث -12
من تطبيق أطر المياه، شاملة ) د(و) ج(14والخطط وأفضل الممارسات الوطنية واإلقليمية مدرجة من 

أمثلة ملموسة على تدخالت سياسية ناجحة لحفظ المياه الداخلية واستعمالها المستدام، ویطلب من األمين 
 . أن یلخص ذلك والمعلومات المتاحة المتصلة بهذا الموضوع لالجتماع الثامن لمؤتمر األطرافالتنفيذي

واألولویات التي  إلى وضع وإقرار أهداف موجهة نحو تحقيق النتائج  األطرافویدعو -13
والخطة ، مع مراعاة الخطة االستراتيجية لالتفاقية تم تبينها لكل نشاط شامالًً الجداول الوطنية 

واالستراتيجية العالمية لحفظ النبات وخطة تنفيذ القمة  2008-2003الستراتيجية التفاقية رامسار ا
 العالمية للتنمية المستدامة ؛

 : من األمين التنفيذي ما یلي  أن ُیطلب -14
أن یقوم آي ینظر في في ذلك مؤتمر األطراف في إجتماعه الثامن بتجميع المعلومات  )أ(

المياه في الجبال ، ودور األنظمة االیكولوجية الجبلية بوصفها موردة للمياه، وأمثلة على المتعلقة بتورید 
التكنولوجيات القابلة للتحویل المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل المنقح المقترح بشأن التنوع البيولوجي للمياه 

هذه المعلومة في االعتبار عن وأن یكفل أن تؤخذ الداخلية والمتصلة أیضًا باألنظمة اإلیكولوجية للجبال، 
ومع مراعاة أمور منها عمل لجنة ) ؟؟/7المقرر (تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للجبال 

 .الحراجة التابعة للفاو

أن یكفل أدراج القضایا المتعلقة بالنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية إدراجًا آامًال حسب  )ب(
 .برامج العمل المواضيعية مقتضى الحال في جميع 

في تعاون مع المنظمات واالتفاقيات المتصلة بالموضوع ، أن یضع وسائل مجدیة من  )ج(
ناحية التكاليف لتقدیم تقاریر عن تنفيذ برنامج العمل بالقياس إلى األهداف العالمية المحددة في الخطة 

في خطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة ، االستراتيجية، وفي االستراتيجية العالمية للحفظ النبات ، و
خصوصًا باستعمال تقييمات المستوى العالمي التي تقوم بها المنظمات الدولية وما یوجد من بيانات وأن 

 .یقترح تلك الوسائل على هفمعتت قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف 

 تقييم الوضع واالتجاهات والتقييم السریع 
  علمًا بالوضـع القائم واالتجاهات والتهدیدات للتنوع البيولوجي للمياه الداخليةط یحي -15

 ، المذآورة في مذآرة األمين التنفيذي واألسباب الكامنة وراءها
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)UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add.1 ( ویولي انتباها وفي الوثائق اإلعالمية المتصلة بالموضوع ،

ة على التنوع البيولوجي للمياه الداخلية آأساس لتبين األولویات في خاصة بيان التهدیدات الرئيسية الواقع
 وهي واألسباب الكامنة وراءهاسبيل اتخاذ خطوات عاجلة ، مع االعتراف باألهمية النسبية للتهدیدات 

 .أهمية سوف تتباین حسب المناطق والبلدان 

تجاهات والتهدیدات منتظمة للوضع القائم واالوطنية  بالحاجة إلى تقييمات  یعترف -16
للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية على أساس صنع القرار والحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 
لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية ، وتبعًا لذلك یطلب من األمين التنفيذي ، أن یقوم ، في تعاون مع 

 مرآز رصد الحفظ، -يما اتفاقية رامسار اليونيبالمنظمات ذات الصلة، والساألطراف وغيرها من 
واستعمال آافة المعلومات ، ) GIWA(وتقييم األنظمة اإلیكولوجية لأللفية ، والتقييم العالمي للمياه الدولية 

 : ما یلي آي ینظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن المتاحة إلعداد 

حتياجات القدرة لتقييم المدى والتوزیع خطة عمل بإطار وطرائق ووسائل محددة وا )أ (
والخصائص، بما في ذلك أمور منها الخصائص البيولوجية والخصائص الكيماویة والفيزیقية المتصلة 
بالحفظ واالستعمال المستدام، شاملة المتطلبات الالزمة للنهوج القائمة على أساس األنظمة االیكولوجية، 

 .لجهود المبذولة في مبادرات أخرىوالتي تستعمل ان أمكن دون أن تكرر ا

تقریر عن المعلومات ومصادرها بشأن االتجاهات في التنوع البيولوجي للمياه  )ب(
 الداخلية ، وتحدید خطوط األساس المتفق عليها والمؤشرات المتعلقة بالموضوع وتيرة التقييمات ؛

ن یكون لها وقع مناوئ  خطة عمل لتقييم العمليات وفئات األنشطة التي لها أو یمكن أ )ج(
 ؛هام على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

األطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات ذات الصلة على تحسين البيانات   یشجع -17
داخلية ، الوطنية واإلقليمية والعالمية بشأن السلع والخدمات المستمدة من األنظمة اإلیكولوجية للمياه ال

 اقتصادیة ؛ وعن األنواع ذات الرتبة األخفض في –واستعماالتها وما یتصل بها من متغيرات اجتماعية 
الترتيب التصنيفي ؛ وعن الجوانب الهيدرولوجية األساسية وتورید الماء ، وعن التهدیدات الواقعة على 

 األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية ؛

ب -18 اع  یرح ر اجتم ریع      بتقری التقييم الس ة ب ة المتعلق وط التوجيهي أن الخط راء بش  الخب
ة  اه الداخلي ة للمي ة اإلیكولوجي وجي لألنظم وع البيول ، ) UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/5(للتن

 وبالخطوط التوجيهية المرفقة بذلك التقریر ؛

ة لأل     یعترف - 19 ات مرجعي ة   بفائدة تلك الخطوط االرشا دیة الیجاد خط أساس أو بيان نظم
ة التصنيف            االیكولوجية للمياه الداخلية من األنماط المختلفة، وللتصدي للفجوات الهامة الموجودة في معرف

 .والتوزیع والوضع القائم في حفظ أنواع المياه العذبة

دعو -20 تعمال وتشجيع ی ى اس ات ذات الصلة إل ات األخرى والمنظم  األطراف والحكوم
ة ، والس       ي          تطبيق الخطوط التوجيهي دول الت ة الصغيرة وأراضي ال ة الجزری دول النامي يما في ظروف ال

 تعاني فيها األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية من آوارث إیكولوجية ؛

رف -21 د   یعت ى نحو أش ة ، وعل ل البيولوجي ى العوام زة عل ة مرآ أن الخطوط التوجيهي  ب
مستوى األنظمة اإلیكولوجية والجوانب االجتماعية     تحدیدًا  على تقييمات مستوى األنواع وأنها ال تمس إال           

من األمين التنفيذي أن یقوم ،      وأن یطلب   االقتصادیة والثقافية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستعماله ،         
ة من األدوات                       ره من المنظمات ذات الصلة ، بوضع مجموعة تكميلي اون مع مكتب رامسار وغي في تع

ائف األ  يم وظ ة لتقي ة      الالزم يم االجتماعي ة ، والق ك األنظم حة تل ة وص اه الداخلي ة للمي ة اإلیكولوجي نظم
ذلك     – والقيم االجتماعية    االقتصادیة والقيم الثقافية للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية ؛         االقتصادیة والثقافية ل

 تمر األطراف التنوع على أن تقدم هذه البيانات على صورة ورقة إعالمية الى االجتماع الثامن لمؤ

لتعاون مع المنظمات ذات الصلة ، بتعزیز  ، بامن األمين التنفيذي أن یقوم  یطلب -22
القدرات بما فيه من خالل التدریب العملي ، على التطبيق ، وآذلك حسب مقتضى الحال ، على التحویر 

يما بالنسبة للبلدان للتمشى مع الظروف والخطوط التوجيهية المحلية ، خصوصا في البلدان النامية الس
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النامية الجزریة الصغيرة ولألراضي الموجودة في بعض الدول التي تعاني فيها األنظمة اإلیكولوجية 
 للمياه الداخلية من آوارث إیكولوجية ؛

من األمين التنفيذي أن یقوم ، بوضع نظام للرصد والتقييم الدول التي تعاني   یطلب -23
مياه الداخلية من آوارث إیكولوجية ؛، لتقييم الخبرات التي یتم تجميعها فيما فيها األنظمة اإلیكولوجية لل

یتعلق بفائدة الخطوط التوجيهية وإمكانية تطبيقها ، شاملة حصول األمين التنفيذي على تلك المعلومات من 
 خالل التقاریر الوطنية المقدمة تنفيذًا التفاقية التنوع البيولوجي ؛

 على آفالة إشراك لحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة األطراف وا یشجع  -24
 في جميع مراحل التقييمات السریعة للتنوع البيولوجي للمياه بنشاطمجتمعات السكان األصليين والمحليين 

  الصادر عن مؤتمر األطراف بشأن ؟؟/7الداخلية التي تشغلها تلك المجتمعات بما یتمشى والمقرر 
 الجراء تقييم للوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي بشأن   Akwe Konوعية الخطوط االرشادیة الط

التطورات المقترح احداثها او یمكن أن یكون لها وقع على المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي 
 .تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدیة مجتمعات السكان األصليين والمحليين

تدامة               ل   بالدور الحرج  ینوه    -25 وفير سبل العيش المس ة لت لتنوع البيولوجي للمياه الداخلي
وبناء على ذلك یطلب من األمين التنفيذي أن یقوم في تعاون مع الفاو وغيرها من المنظمات ذات الصلة،                     
ين تخفيف وطأة               بإعداد دراسة الترابط بين الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية وب

ر الف ؤتمر     /ق ة م ذه الدراس ي ه ر ف ي ینظ ریة ، آ ارات الصحة البش املة اعتب تدامة ، ش يش المس بل الع س
امن  ه الث ي اجتماع ة  . األطراف ف ق الكفيل ائل والطرائ أن الوس ة اقتراحات بش وینبغي أن تتضمن الدراس

 .امة بتنفيذ برنامج العمل على نحو یسهم فعًال في تخفيف وطئة الفقر ویحقق وسائل عيش مستد

 من األمين التنفيذي أن یقوم ، في تعاون مع المنظمات والخبراء المعنيين  ُیطلب -26
باألمر بتجميع ما یوجد من معلومات وبنشرها بشكل یكون مفيدًا لراسمى السياسة العامة ، معترفًا بأن 

مة ال تقدر لمدیري المعلومات الشاملة بشأن وظيفة األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية هو أمر ذو قي
وینبغي الترآيز على . شؤون األراضي والموارد في عمليات التخطيط وتقييم وخطط وبرامج التنفيذ 

التقييم والبحث بشأن العوامل التي تؤثر في وظائف األنظمة اإلیكولوجية وتقييم تلك الوظائف والخطوات 
 .التصحيحية الكفيلة باستعادة وظائف األنظمة اإلیكولوجية 

 أنظمة التصنيف ومعایير لتبين التنوع البيولوجي الهام للمياه الداخلية 
 من األطراف التي یناسبها األمر األخذ بتصنيف رامسار لألراضي الرطبة یطلب  -27

باعتباره نظام تصنيف مؤقت واستعماله آإطار لوضع قائمة جرد مبدئية لألنظمة اإلیكولوجية للمياه 
وائم داللية لألنظمة اإلیكولوجية الهامة للمياه الداخلية في إطار االتفاقية ، آما الداخلية ، بغرض إعداد ق

  .4/4 من برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للمياه الداخلية والمرفق بالمقرر 12طلب ذلك الفقرة 

م المؤقت  من الهيئة الفرعية أن تستعرض في تعاون وثيق مع اتفاقية رامسار  النظــا یطلب-28  
للتصنيف بقصد وضع نهائي للتصنيف بصفة عاجلة قبل االجتماع العاشر للهيئة، مع مراعاة برنامج 

على أســاس الخبــرات المتراآمة لدى األطراف وغيرهــا من ) ؟؟/7المقرر (العمل المتعدد السنــوات ، 
روفها الوطنية ، ومع مراعاة الحكومات والمنظمــات ذات الصلة وفقا لما یقتضيه األمر بما یتمشى وظ

 )UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add.4(الخيــارات الــــــــواردة في مذآرة األمين التنفيــــــذي 

امانة  رامسار وفریق االستعراض التقني والعلمي إلى أن یقوما ، في تعاون ویدعو  -29
 الصادر عن 8/10 من المقرر 30رة مع األمين التنفيذي والهيئة الفرعية على التوالي ، وتمشيًا مع الفق

مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار وبقصد تحقيق تغطية أشمل لعناصر التنوع البيولوجي من خالل 
 : تعيين مواقع رامسار 

 :أن یواصـل وضع الخطوط التوجيهية بشأن المعایير الموجودة بالنسبة للسمات اآلتية  )أ(

 رب اآلبدة لألنواع المستأنسة أو التي تجرى تربيتها ؛األراضي الرطبة التي تعول األقا )1(

األراضي الرطبة التي تعول أنواعًا أو مجتمعات وجينومات أو جينات ذات أهمية اقتصادیة أو اجتماعية)    2(
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مال المستدام للتنوعاألراضي الرطبة التي تعول أنواعًا أو مجتمعات ذات أهمية لبحث في الحفظ واالستع)    3(

األراضي الرطبة التي تعول أواهل هامة من المجموعات التصنيفية ذات األنواع التي تعتمد على األراض)    4(

 فية تشمل حسب مقتضى الحال المعایير الكمية ؛النظر في وضع معایير إضا )ب (

وضع خطوط توجيهية عن المقيـاس الجغرافي الذي ینبغي تطبيق المعایير عليه ،  )ج(
 أو ؛/و

 أیضا أمانة اتفاقية رامسار أن تقوم ، في تعاون مع األمين التنفيذي إلتفاقية ویدعو -30
ساس الخبرات المكتسبة ، لتفسير وتطبيق معایير التنوع البيولوجي ، بإسداء توجيهيات ، قائمة على أ

 رامسار على الصعيدین الوطني واإلقليمي ؛

 مرفق
  برنامج عمل منقح بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

أن برنامج العمل المنقح والذي جرى تطویره ، المتعلقة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع  -1
یكولوجية للمياه الداخلية ، یبنى على األنشطة الجاریة ویستعمل ما یتوفر من البيولوجي في األنظمة اإل

معرفة ویرآز أیضا االنتباه على الفجوات في األطر المؤسسية والقاعدة المعرفية التي تتخذ على أساسها 
ویسعى ذلك البرنامج إلى االستجابة للضغوط التي تبينتها األطراف من خالل . القرارات اإلداریة 

واألنشطة . تقاریرها الوطنية وإلى توفير صفقة متكاملة من األنشطة لمعالجة تلك العوائق والعقبات 
الداخلة في برنامج العمل مقصود منها أن تستهدف في المقام األول األولویات الوطنية المحددة في 

 .االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل لكل طرف من األطراف  

في سبيل تعزیز العمل في نطاق هذا البرنامج ینبغي تفادي ازدواجية الجهود ، وتحقيق االنسجام  -2
في برامج العمل المختلفة وذلك من خالل تنسيق قوي بين اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات والهيئات 

ن والمتعاونيين الدولية األخرى ذات الصلة بالموضوع ، مع النظر بصفة خاصة إلى قائمة الفاعلي
والبرنامج واألنشطة التي تجرى في ظل اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة ، وفریقها العلمي . الرئيسيين 
قد درست بعنایة وتم تبين التدابير الكفيلة بتحقيق االنسجام األمثل ألنشطة االتفاقية ) STRP(والتقني

ذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي لألنظمة المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وشریكها الرئيسي في تنفي
وقد تم ذلك وفقًا لخطة العمل المشترآة الثالثة بين اتفاقية التنوع البيولوجي . اإلیكولوجية للمياه الداخلية 

 . الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 6/20واتفاقية رامسار ، التي أیدها المقرر 

ویتفادى االزدواجية مع } نيوزیلندا{متوقع أن یواصل األمين التنفيذي ویطور التعاون من ال -3
البرامج والمنظمات والمؤسسات واالتفاقيات وأصحاب المصلحة التي تعمل في مجال البحث واإلدارة 

ألمم المتحدة تشمل هذه ، على سبيل المثال ال الحصر ، اتفاقية ا. والحفظ للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية 
لمكافحة التصحر ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واليونسكو والفاو 
واتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ ، واتفاقية االتجار الدولي في األنواع المعرضة 

، واتفاقية األراضي ) CMS(لحيوانات اآلبدة ، واتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من ا) CITES(للمخاطر 
وهيئة حياة الطيور ) اتفاقية رامسار(الرطبة ذات األهمية الدولية خصوصًا لكونها موائل للداوجن المائية 

 ، والتقييم العالمي للمياه الدولية ، والشراآة العالمية DIVERSITASالدولية ، وهيئة الحفظ الدولية ، و
، ) ICLARMسابقًا المرآز الدولي إلدارة الموارد المائية الحية ، (ماك العالمي للمياه ، ومرآز األس

 االتحاد العالمي للحفظ ، وتقييم األلفية لألنظمة اإلیكولوجية ، والمجلس العالمي للماء  والهيئة – IUCNو
 .والبنك الدولي ) WWF(الدولية لألراضي الرطبة ، والصندوق العالمي لصون الطبيعة 

  ینبغي أن یستمر استعمال آلية تبادل المعلومات بوصفها األداة األولى لتعزیز وتسهيل تبادل   -4
 .المعلومات ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالحفظ وباستعمال التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

مياه أن المقصود من برنامج العمل المنقح بشأن التنوع البيولوجي لألنظمة اإلیكولوجية لل -5
 الداخلية هو مواصلة تعزیز تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي في هذا المجال، على مستوى االستجماع 
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(catchment)  أحواض األنهار، وأنجاز دورها القيادي في القضایا الدولية المتعلقة /أحواض  المياه
  47.بالتنوع البيولوجي ، المتصلة باألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية

امج     -6 ة للبرن ي العناصر الثالث دخل ف طة ت دافًا وأنش ات وأه ين غای نقح یتب ل الم امج العم : أن برن
ة         ية واالجتماعي ة المؤسس ة التمكيني افع ؛ البيئ م المن تدام وتقاس تعمال المس ظ واالس ادیة ؛ –الحف  االقتص

يم والرصد  ة والتقي اً  . والمعرف ون ملزم ه أن یك يس مقصودًا من ل ل امج العم رًا ألن وبرن راف ، نظ  لألط
ذا    . ظروفها وقدراتها وأولویاتها الوطنية یمكن أن تختلف ، ویحدث فيها فعًال آثير من االختالف                 ى ه وعل

ي یمكن لألطراف                     امًال لألنشطة الت األساس ینبغي أن ینظر إلى برنامج العمل باعتباره إطارًا شامًال ومتك
وع        على أساسها أن تصوغ إجاباتها الوطنية المالئ       ة للتن تراتيجيات وخطط العمل الوطني مة في سياق االس

 .البيولوجي 

ینبغي أن یراعي برنامج العمل بصفة خاصة وقع تغير المناخ ودور المياه الداخلية في تخفيف أثار  -7
وفي هذه العملية ینبغي لبرنامج العمل أن یتفحص ویساند ویتعاون مع المبادرات . تغير المناخ والتماشي معه

 .أوالجدیدة في هذه المجاالت وال سيما ما یتصل منها بالحفظ واالستعمال المستدام ألراضي الخث/جاریة وال

م                         -8 ا ل وجي ، م وع البيول ى التن ة إل راض أن اإلشارات المرجعي من خالل برنامج العمل ینبغي افت
واع والمجت           ات واألن ات والجين ى الجينوم ير إل ا تش ك ، إنم ر ذل د غي اك تحدی ن هن ة  یك ات واألنظم مع

ل  ة والموائ ي   . اإلیكولوجي ذا ال یعن ل ه امج العم ي برن داخل ف دیم ال ب التق ذلك أن ترتي م آ ي أن یفه وینبغ
 .أولویة نسبية في األمور المذآورة في برنامج العمل المشار إليه 

امج                -9 . توجد ضمن برنامج العمل قائمة بالغایات واألهداف الخاصة بكل عنصر من عناصر البرن
 :األمور التالية ) بكسر الجيم المشددة (وتنطبق على آل ذلك وتعتبر من المبادئ األساسية الموجهة 

تعزیز الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية ، شامًال نقل  )أ(
 وتطویر التكنولوجيات آما ینبغي ، وتوفير التمویل المناسب لهذه العملية ؛

 هج األنظمة اإلیكولوجية إلدارة األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية ؛تطبيق ن )ب( 

ة ونهوج               )ج(  ذ نهوج تقليدی ين واألصليين من وضع وتنفي تمكين مجتمعات السكان المحلي
اه                           ة للمي ة اإلیكولوجي وجي في األنظم وع البيول تدام للتن إداریة محورة في سبيل  الحفظ واالستعمال المس

 الداخلية ؛

اه                   )د(  ة للمي وارد الجيني افع المكتسبة من استعمال الم تعزیز التقاسم العادل والمنصف للمن
 .على أساس القبول المسبق عن علم وفقا للقوانين الوطنيةالداخلية وما یرتبط بها من معرفة تقليدیة ، 

ات األص    )هـ(  دى المجتمع ودة ل ة الموج ة والعلمي ة والتقني ة التكنولوجي تعمال المعرف لية اس
ى أساس              ك المجتمعات وعل ة ، بمشارآة من تل ك المعرف والمحلية وأصحاب المصلحة واالستمداد من تل

 .قبولها المسبق عن علم وفقا للقوانين الوطنية، في تنفيذ جميع عناصر البرنامج 

 الحفظ واالستعمال المستدام وتقاسم المنافع:  من البرنامج 1العنصر 
الستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في جميع القطاعات ذات الصلة     إدراج الحفظ وا   :1-1الغایة 

  1/في إدارة الموارد المائية وأحواض األنهر ، مع مراعاة نهج األنظمة اإلیكولوجية
 :السياق والترابطات 

  and (b) (a) 6مواد اتفاقية التنوع البيولوجي
 and 3.4 3.3 ,3.1 ,2.1 ,1.5 ,1.2 : أهداف الخطة االستراتيجية

 9(a) , (i) and (ii), (b) (i), (g)(i) ,(c)8:ت الفقرا:العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول 
and (ii), (k), (m) (v) 

                                                 
 .ینبغي أن ال یروج تنفيذ برنامج العمل هذا للحوافز التي تؤثر تأثيرا سلبيا في التنوع البيولوجي للبلدان األخرى/ 4
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  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج

 ) الحفظ داخل الموضع من خالل المناطق المحمية (2-1 الغایة
 )خرى ، إلخ التكامل مع قطاعات أ (1-2األهداف 

 بتبين األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية الواقع عليها ضغوط   المتصلة2-3الغایة 

 40 (b) and 66 (b) ,(c) 32 ,24خطة تنفيذ القمة العالمية الفقرات  

 األهداف 
اطق االستجماع               )أ(   ة في إدارة األراضي ومن اه      /األخذ بنهوج متكامل خطوط أنحدار المي

هار ، التي تضم نهج األنظمة اإلیكولوجية والحفظ واالستعمال المستدام لألنظمة اإلیكولوجية            أحواض األن /
 للمياه ، شاملة االستجماعات وخطوط إنحدار المياه وأحواض األنهار العابرة للحدود ؛

اطق    )ب(   اه ومن دار المي ة لخطوط أنح إلدارة المتكامل تراتيجيات ل ك االس ذ بتل جيع األخ تش
 وأحواض األنهار ، في سبيل الحفاظ على جودة وتورید موارد المياه الداخلية ، وإعادة إنعاشها          االستجماع

اعي   وع االقتصادي واالجتم ذلك التن د ، وآ ودة والتوری ين الج افي والروحي وتحس ـي والثق والهيدرولوج
 .اخلية والبيولوجي وغير ذلك من الوظائف والقيم المتعلقة باألنظمة اإلیكولوجية للمياه الد

أن تدرج في نهوج إدارة استعمال األراضي والمياه اإلجابات المتالئمة في مجال  )ج(  
 لتغير المناخ – وللحيلولة دون حدوثه إذا آان ذلك ممكنًا –اإلدارة وتخفيف الوقع ، لمكافحة الوقع السلبي 

البيولوجي لألنظمة ، والنينيو ، واالستعمال غير المستدام لألراضي ، والتصّحر ، على التنوع 
 .اإلیكولوجية للمياه الداخلية 

 أنشطة األطراف 
تقييم النهوج واالستراتيجيات الجاریة في مجال اإلدارة فيما یتعلق باستيعابها  1-1-1

 .لنهج األنظمة اإلیكولوجية ومبادئ االستعمال المستدام ، وتصحيحها حسب مقتضى الحال 

مياه لحفظ أو تحسين استدامة األنظمة  وضع استرات یجيات فعالة الدارة ال 1-1-2
االیكولوجية للمياه الداخلية، بما في ذلك المياه التي تم تبين أنها تخضع ألشد الضغوط وتسهيل تخصيص 
حد أدنى من الماء للبيئة للحفاظ على أداء النظام االیكولوجي وسالمته، وفي ذلك ینبغي أن یؤخذ في 

 والتصحر وعوامل التخفيف المالئم من الوقع ونهوج االدارة االعتبار الوقع المرجح لتغير المناخ
 .التواؤمية

من تلویث آيمائي أو حراري أو (مصادر تلویث المياه ) أو تخفيف وقع(تبين وازالة  1-1-3 
 .على التنوع البيولوجي للمياه الداخلية( ميكروبيولوجي أو فيزیقي

وأصحاب السكان األصليين والمحليين بشرط تعزیز التعاون الفعال بين علماء البيئة   1-1-4 
في التخطيط والتنفيذ لمشروعات التنمية ) سواء داخل البلدان أو فيمابين البلدان(قبولهم المسبق عن علم 

في سبيل تحقيق ادماج أفضل للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية في أنشطة تنمية 
 .الموارد المائية

ار           المسا 1-1-5 بتقاسم  ) RBI(همة والمشارآة حسب مقتضى الحال في مبادرة أحواض األنه
 : دراسات الحاالت والخبرات والدورس المستفادة بشأن ما یلي 

ظ      ) أ( م الحف ي تض اه الت دار المي وط أنح ؤون خط ى إدارة ش ة عل أمثل
ى   وع خاص إل ارة بن ع اإلش ة م اه الداخلي وجي للمي وع البيول تدام للتن تعمال المس واالس

 األمثلة التي تستعمل نهج األنظمة اإلیكولوجية للوفاء بغایات إدارة شؤون الماء ؛

اه         ) ب( ة     (أمثلة على مشروعات تنمية موارد المي اه ، والنظاف د المي توری
تحكم في الفيضانات ، والمالحة ،                  ة ، وال ة المائي الصحية ، والري ، والقوى الكهربائي
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ة    اه الجوفي ي تضم اعت ) واستخراج المي وع   الت تدام للتن تعمال المس ارات الحفظ واالس ب
 البيولوجي ؛

ال  1-1-6 ي     –اإلدخ ار ، وف واض األنه توى أح اه ومس دار المي ط أنح تجماع وخ ي االس  ف
ي االدارة      وطنى، االقليم عيد ال ى الص ة عل ي المحلي تعمال األراض ة واس اه المحلي يط وإدارة المي تخط

اخ       – إذا آان ذلك ممكنًا      –الة  التواؤمية واستراتيجيات تخفيف الوقع لمكافحة أو إز       ر المن  الوقع السلبي لتغي
اة                   تدام لألراضي ، والتصّحر ، مع مراع ه       والنينيو ، وممارسات االستعمال غير المس وم ب ذي یق  العمل ال

ق          ل المتعل امج العم اخ ، وبرن ر المن وجي وتغي التنوع البيول ي ب ي المخصص المعن راء التقن ق الخب فری
 .الرطبة باألراضي الجافة وشبه 

ذ        1-1-7 ز وتنفي ة لتعزی وج الوطني رات والنه أن الخب ذي بش ين التنفي ورة لألم داء مش إس
 .اإلدارة المتوائمة واستراتيجيات تخفيف الوقع ، لمكافحة وقع تغير المناخ والنينيو والتصّحر 

رارات                 1-1-8 اذا لزم األمر لتحقيق المراعاة الكاملة العتبارات التنمية البشریة في صنع الق
 ة بالخزانات الكبيرة المتعلق

تقييم الترابط بين األنظمة } مبادرة أحواض األنهار/المرآز العالمي للبيئة{ 1-1-9
االیكولوجية للمياه الداخلية وتغير المناخ وخيارات االدارة لتخفيف وقع تغير المناخ والتكيف مع هذا 

 . التغير

 األنشطة المساندة
 : بما یلي الهيئة الفرعيةینبغي أن تقوم  1-1-10

ائف   )أ ( ظ الوظ اء لحف يص وإدارة الم ن تخص ات ع ن معلوم د م ا یوج تعراض م اس
داد        وع ، وإع ول الموض ة ح وع واألوراق التقني لة بالموض ة المتص ـوط التوجيهي املة الخط ة ، ش اإلیكولوجي

 مشورة لمؤتمر األطراف ؛

اخ و             )ب( و  وضع إرشاد محدد من الخبراء بشأن إدارة الوقع السلبي الناشئ عن تغير المن النيني
زم من شؤون             ا یل ة ، وم اه الداخلي وجي للمي وع البيول وممارسات االستعمال غير المستدامة والتصّحر على التن

 .اإلدارة المتوائمة وتخفيف الوقع ، في تعاون مع الشرآاء المعنييين باألمر 

ادل المعلومات               )ج( ة تب عن  تجميع المعلومات المتاحة من األطراف والمنظمات األخرى آللي
ر                             ع تغي ة لتخفيف وق ا األراضي الرطب ي یمكن أن تلعبه ة واألدوار الت ى األراضي الرطب اخ عل وقع تغير المن

 .المناخ وال سيما دور أراضي الخث في تنحية الكربون

ـ                   1-1-11 ذ ال ة لتنفي ذًا   RBIینبغي أن تقوم أمانة االتفاقية ومكتب رامسار بالصياغة النهائي  ، تنفي
 .مات من المنظمات الشریكة المتعاونة حسب متقضى الحال آامًال ، مع إسها

ا         1-1-12  ینبغي دعوة أمانة رامسار إلى استرعاء انتباه أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي إلى م
ینبغي من إرشاد أو نهوج أخذت بها اتفاقية رامسار في سبيل االستعمال الحكيم لألراضي الرطبة ،   

 :مثل ما یلي 

يم            الخطوط ا  )أ(  تعمالها الحك ة واس لتوجيهية التفاقية رامسار إلدماج حفظ األراضي الرطب
 في إدارة أحواض األنهار ؛

ابرة                ) ت( ابرة للحدود أو إدارة أحواض األنهر الع اه الع نهوج نموذجية لخطوط أنحدار المي
 للحدود التي یمكن أن تثبت وجود آليات فعالة لإلدارة التعاونية ؛

ألمين التنفيذي ، في تعاون مع الشرآاء المعنيين حسب متقضى الحال         ینبغي أن یقوم ا    1-1-13
وجي                  ، بتجميع ونشر ما یلي ، بوسائل منها آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيول

 : 

ق          )أ(  أن الطرائ ات بش ل الممارس ى أفض اد إل تفادة وإرش االت ودروس مس ات ح دراس
 ال تلویث الماء على الصعيدین المحلي وصعيد مناطق االستجماع ؛والوسائل لمعالجة جميع أشك
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اه           )ب(  وارد المي ة م ري ،            (أمثلة على مشروعات تنمي ة الصحية ، وال اه والنظاف د المي توری

ة            اه الجوفي ي  ) وتوليد القوة الكهربائية من الماء ، والتحكم في الفيضانات ، والمالحة ، واستخراج المي الت
 تنوع البيولوجي ؛تضم اعتبارات ال

 . المذآور أعاله 7-1-1المعلومات المقدمة من األطراف استجابة للنشاط  ) ث(

اد                    1-1-14 ذي بإصدار إرش ين التنفي وم األم ين ، ینبغي أن یق بتعاون أیضا مع الشرآاء المالئم
ة ، مع إی                        اه الداخلي وجي للمي وع البيول تدام للتن الء عملي لإلدارة وما یرتبط بها من أدوات لالستعمال المس

ة ، والممارسات       اه العذب عنایة خاصة لتطویر السياحة المستدامة واالستعمال المستدام ألرصدة أسماك المي
اة العمل الجاري                        ة ، مع مراع اه الداخلي ة للمي ة اإلیكولوجي الزراعية القابلة لالستدامة ، المرتبطة باألنظم

 .طراف بشأن االستعمال المستدام  الصادرین عن مؤتمر األ6/13 و 5/24استجابة لتنفيذ المقررین 

وط   1-1-15 وجي الخط وع البيول ة التن ي اتفاقي راف ف يح لألط ى أن یت ار إل ة رامس وة أمان ي دع ینبغ
ث       ي الخ أن أراض المي بش ل الع ار للعم ة رامس ة التفاقي ي   ) peatlands(التوجيهي وط الت ي الخط ، وه

  رامسار ؛اعتمدها االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية

 الشرآاء الرئيسيون
ة رامسار و ایتي{ ، STRPأمان ار، اليونيب } ه ادرة أحواض االنه دولي RBIمب د ال ، اليونسكو ، المعه

اه  ـ  ) IWMI(إلدارة المي ة لل ة التابع ات العلمي ار ، UNFCCC ، CCD، والهيئ  ، IPCC ، رامس
WMO. 

 المتعاونون األخرون 
 والوطنية ذات الصلة ، مثـل اليونيب ، والمجلس الدولـي لالتحادات العلمية المنظمات الدوليــة واإلقليميــة

)ICSU ( ،DIVERSITAS ،IUCN الفاو ، . 

إنشاء واستبقاء أنظمة شاملة ووافية وذات صفة تمثيلية لألنظمة اإلیكولوجية  : 2-1الغایة 
 .أحواض األنهار/انحدار المياه خط /المحمية للمياه الداخلية ، في إطار اإلدارة المتكاملة لالستجماع

 :السياق والترابطات 
  and (e) (d) ,(c) ,(b) ,(a) 8  :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

  and 3.4 3.3 ,3.1 ,2.1 ,1.5 ,1.2 : أهداف الخطة االستراتيجية

 paragraph 8 (c) (vii): العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول 

  :رنامج وفيما بين البرامجالترابطات داخل آل ب
 )قوائم الجرد والتقييم الوطنية  (3-3 الغایة
 ) المزید من وضع المرفق األول (6-3الغایة 

 paragraph 32 (c)خطة تنفيذ القمة العالمية 

 الهدف
ة        )أ(   ة        أنظمة شاملة ووافية وذات صفة تمثيلي ة المحمي اه الداخلي ة للمي ة اإلیكولوجي لألنظم

تبقاؤها في إطار          )  حسب مقتضى الحال    IUCNفئات المناطق المحمية للـ     شاملة جميع   ( تم وضعها واس ی
 .خط انحدار المياه ، أحواض األنهار /اإلدارة المتكاملة لالستجماع

ة                 )ب(   ين األنظم أن توضع في الحاالت التي یقتضيها األمر نهوج تعاونية عابرة للحدود لتب
 .ية ، واالعتراف بها وإدارة شؤونها ، بين األطراف المتجاورة اإلیكولوجية للمياه الداخلية المحم
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 أنشطة األطراف 
تراتيجيات إنشاء        1-2-1 ى اس ة عل تزوید األمين التنفيذي حسب مقتضى الحال بأمثل

 .وإدارة مناطق محمية ، تساند الحفظ واالستعمال المستدام لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية 

ات لتبين المواقع ذات األولویة إلدراجها في نظام من         القيام بما یلزم من تقييم     1-2-2
ذ المرفق                   اد عن تنفي األنظمة اإلیكولوجية المحمية للمياه الداخلية ، على أن یطبق ذلك بصفة خاصة اإلرش
األول باالتفاقية ، وتطبيقه على نحو منسجم مع معایير تبين األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية في ظل                 

 ) .3-2-3أنظر النشاط (راتفاقية رامسا

ي          2-2-1آجزء من النشاط     1-2-3  أعاله ، تبين المواقع الهامة لألنواع المهاجرة الت
 .تعتمد على األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية 

افي   1-2-4 اد اإلض ك      –االیج دد ذل وارد وتح ة الم ذلك إتاح مح ب ا تس در م ى ق  عل
ت             اه       /جماعاألولویات الوطنية ، وآجزء من نهج إداري متكامل لالس ار،     /خط إنحدار المي  -أحواض األنه

ي یمكن     ) المراتع المائية ، مواقع رامسار ، األنهار التراثية ، إلى أخره          (أنظمة من المناطق المحمية     ( ، الت
ة                           ى الوظيف اظ عل وجي ، وفي الحف وع البيول تدام للتن ة في الحفظ واالستعمال المس أن تسهم بطریقة منظم

 .في آل حوض من أحواض الصرف " صحتها " وجية وإنتاجيتها والشاملة لألنظمة اإلیكول

حسب مقتضى الحال، العمل في تعاون مع األطراف المجاورة لتبين األنظمة   1-2-5
 .اإلیكولوجية للمياه الداخلية المحمية العابرة للحدود ، والتوصل إلى االعتراف الرسمي بها وإدارتها 

ي        أعاله ، ینبغي لأل      4-2-1في القيام بالنشاط     1-2-6 وجي الت وع البيول ة التن طراف في اتفاقي
ة رامسار        ة من                    48هي أیضا أطراف في اتفاقي ذا العمل وإنشاء الشبكات الوطني ين ه  أن تحقق االنسجام ب

ة، تكون          املة ومتماسكة     " األراضي الرطبة ذات األهمية الدولي ـ          " ش ا یتمشى واإلطار االستراتيجي ل بم
ة    رامسار المتعلق بالتنمية المستقبلية ة الدولي ة ذات األهمي اة   {IIBF} . لقائمة األراضي الرطب  ومع مراع

رامج العمل              -اذا لزم األمر  -، وآذلك   6التوصيلية االیكولوجية    ا یتمشى وب ة بم  مفهوم الشبكات االیكولوجي
 .)7/28المقرر (بشأن المنا طق المحمية 

 
 أنشطة مساندة من األمين التنفيذي 

ات و 1-2-7 ع المعلوم تعراض وتوزی ن اس ك م ي ذل ا ف ادات ذات الصلة ، بم اإلرش
ابرة للحدود ، لمساعدة              ة والع رات ودراسات الحاالت الوطني ادل المعلومات ، بشأن الخب ة تب خالل غرف
الجهود الرامية إلى أنشاء واستبقاء أنظمة إیكولوجية للمياه الداخلية المحمية ، مع النظر ألمور منها ما یلي           

: 

ـ            طـائفة المواد واإلرش   )أ( ة ال  IUCNادات بشأن الموارد المتاحة من خالل لجن
 للمناطق المحمية؛

ة األراضي      )ب(   تقبلية لقائم ة المس بيل التنمي ي س ار ف ة رامس تراتيجي التفاقي ار االس اإلط
ة               واع األنظم د بعض أن ين وتحدی ق بتب الرطبة ذات األهمية الدولية ، واإلرشاد المحدد الخاص بها بما یتعل

ة ،            ) karsts(للمياه الداخلية مثل الكرتز     اإلیكولوجية   ة ، واألراضي الخثي ة الجوفي ة الهيدرولوجي واألنظم
 .وأراضي األعشاب الرطبة ، إلى أخره 

ار     )ج(   ع رامس يط اإلدارة لمواق أن تخط ار بش ـ رامس دة ل ة الجدی وط التوجيهي أن الخط
امن  واألراضي الرطبة األخرى ، التي أقرها مؤتمر األطراف المتعاقد      ة في اتفاقية رامسار في اجتماعه الث

 ؛

                                                 
 .قد ال یسري مفهوم الموصلية على جميع األطراف/  5
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كو ،      )د(   ابع لليونس ة الت رة الحيوی ان والك امج اإلنس ن برن ان م اد متاح ورة وإرش مش

 .ومرآز التراث العالمي ) IHP(والبرنامج الهيدرولوجي الدولي 

ين الفرص لل             1-2-8 ة رامسار ، تب اجرة واتفاقي واع المه عمل  في تعاون مع أمانتى أتفاقية األن
اه                          ة للمي ة اإلیكولوجي ى األنظم د عل ي تعتم اجرة الت واع المه ة لألن اطق المحمي التعاوني بشأن شبكات المن

 .الداخلية  من خالل خطط العمل المشترآة الثنائية لكلتا االتفاقيتين 

 الشرآاء الرئيسيون
المي ،     ، مرآز الت     MAB- والمجلس العلمي ، اليونسكو     CMS ، ، أمانة     STRPأمانة رامسار و   راث الع

  .IUCNالـ 

 المتعاونون األخرون 
 المنظمات ذات الصلة ، من دولية وإقليمية ووطنية ، واألطراف المعنية باألمر وأصحاب المصلحة

ة ، من خالل                 : 3-1الغایة  اه الداخلي وجي للمي وع البيول تعزیز الوضع القائم في مجال الحفظ للتن
  .3/یكولوجية التي حدث فيها تدهور وانعاش األنواع المهددةإعادة التأهيل واالستعادة لألنظمة اإل
 9 (c), 10 (d) ,(f) 8  :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

  and 3.4 3.3 ,3.1 ,2.1 ,1.5 ,1.2 : أهداف الخطة االستراتيجية

 paragraph 8 (c) (iv) :العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول 

  :مج وفيما بين البرامجالترابطات داخل آل برنا
ة  ار (1-1الغای ة وأحواض األنه وارد المائي ي إدارة الم وجي ف وع البيول ظ التن اج حف ى ) . إدم إل

ة       اش األنظم ادة انع تعادة إو إع ن اس ئة ع وجي ، الناش وع البيول ظ التن حة لحف ـافع الواض ب المن جان
ة اإلضافية المتمثل              اك المنفع ة ، هن اه الداخلي اطق استجماع     " الصحة   " ة في    اإلیكولوجية للمي املة لمن الش

 .المياه وأحواض األنهار بفضل إعادة تأهيل وتشغيل هذا الجزء من البنية التحتية للمياه الطبيعية 

 ) المناطق المحمية  (2-1الغایة 

 )التكامل مع قطاعات أخرى ، إلخ (1-2الغایة 

 paragraphs 26 (c) and 37 (d)خطة تنفيذ القمة العالمية 

 األهداف 
ك                   )أ(  ان ذل ة إذا آ اه الداخلي دهورة للمي تؤهل من جدید أو تستعاد األنظمة اإلیكولوجية المت

 مناسبًا وممكنًا 

ة                        )ب ( ة اإلیكولوجي ى األنظم د عل ي تعتم ددة الت واع المه تحسين الوضع القائم في الحفظ بالنسبة لألن
 .للمياه الداخلية 

 
 أنشطة األطراف 

ي   1-3-1 ة                  تزوید األم الخبرات الوطني ذي حسب مقتضى الحال بدراسات حاالت ، وب ن التنفي
تعادة   ة أو اس ل الناجح ادة التأهي ق بأع ي أو إقليمي ذي صلة بالموضوع ، یتعل ي أو وطن اد محل وأي إرش

 .األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية المتدهورة ، وإعادة انعاش األنواع المهددة 

ا           طني  على الصعيد الو  تبين   1-3-2 األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية المرشحة آي تكون له
ة و ه /األولوی ا تسمح ب در م ال ، ق ذه األعم ام به ي القي تعادة ، والشروع ف ل أو االس ادة التأهي ع إع أو مواق

ائم النسبي في                . الموارد   ي یمكن أن تكون مرشحة للنشاط ، النظر في الوضع الق ع الت ين المواق وعند تب
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ا ،               مجال ا  ة بأجمعه لحفظ لألنواع المهددة المعنية باألمر ، والمكاسب المحتملة لتشغيل األنظمة اإلیكولوجي
 ) .4-2-1أنظر النشاط (في آل حوض من أحواض الصرف " الصحة " واإلنتاجية و

ائم في             على الصعيد الوطني    التبين   1-3-3 ثم العمل حسب مقتضى الحال لتحسين الوضع الق
ة                مجال الحفظ بالن   ة اإلیكولوجي سبة لألنواع المهددة ، بما في ذلك األنواع المهاجرة التي تعتمد على األنظم

ادة             ) 4-2-1 و   3-2-1أنظر النشاطتين    (للمياه الداخلية    تعادة وأع ق باالس امج العمل المتعل اة برن مع مراع
ؤتمر األطراف آجزء                  وم بوضعه م ذي یق دهورة ، ال ة المت ه    التأهيل لألنظمة اإلیكولوجي امج عمل من برن

  .2010المتعدد السنوات حتى عام 

 األنشطة المساندة 
ة              1-3-4 تعادة لألنظم ستقوم هفمعتت بإعداد خطوط توجيهية بشأن تعزیز أعادة التأهيل واالس

ة ،        اه الداخلي ى أساس   اإلیكولوجية للمي تعادة األراضي               عل ة بشأن اس ا التوجيهي ادئ رامسار وخطوطه  مب
ـ          الرطبة، والنتائج ا   ائم في مجال            IUCNلتي توصلت إليها لجنة بقاء األنواع التابعة لل  ، بشأن الوضع الق

ة ، والمعلومات األخرى         الحفظ بالنسبة لألنواع المهددة التي تعتمد على األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلي
 ).1-3-1أنظر النشاط (التي تقدمها األطراف 

 الشرآاء الرئيسيون
ار و  ة رامس ـ      STRPأمان ي لل س العلم ة والمجل ة ، األمان ة الدولي ي الرطب ة األراض  ، CMS ، هيئ

  IUCN ، DIVERSITAS ، الـ CMSواالتفاقات المتعلقة بالـ 

 المتعاونون األخرون
MAB و غيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة  

ة تشمل  :4-1الغایة  ة غازی واع غریب ول أن ة دون دخ دد  الحيلول ن أن ته ة یمك  األرصدة األجنبي
ة  ة الغازی واع الغریب ي األن تحكم ف ة ، وال اه الداخلي ة للمي ة اإلیكولوجي وجي لألنظم وع البيول د {التن تایلن

ة                    ك األنظم واألرصدة الغربية واألنماط الجينية الغریبة، التي تم استيطانها ، وإن إمكن استئصالها في تل
  .4/اإلیكولوجية 

  8 (h), 8 (l) and 14 (a) ,(c) 7 :التنوع البيولوجي مواد اتفاقية 

 and 4.4 4.3 ,4.1 ,3.4 ,3.3 ,3.1 ,2.1 ,1.5 ,1.2 : أهداف الخطة االستراتيجية

 paragraphs 8(c)(vi) and 9(h) :: العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
 )تكامل مع قطاعات أخرى ، إلخال (1-2الغایة 

 )االتصال والتثقيف وتوعية الجمهور)(CEPA (4-2الغایة 

 ) التقييمات  (3-3 و 2-3الغایة 

 الهدف 
ن          ا م وجي وغيره التنوع البيول ق ب ة تتعل ل وطني ط عم تراتيجيات وخط الل اس ن خ ام ، م القي

رامج والخطط ، باتخ   لة والب ة ذات الص ة واإلقليمي ات الوطني ة دون  السياس بة للحيلول وات المناس اذ الخط
ة ، بحيث                     اه الداخلي ة للمي ة اإلیكولوجي دخول األنواع الغریبة الغازیة ، التي تهدد التنوع البيولوجي لألنظم

 .یمنع انتشارها أو یتم التحكم فيها أو استئصالها في الحاالت التي تم فيها الغزو فعًال 
 

 أنشطة األطراف
يم المشددة   (المبادئ الموجهة وجيهية  مع معارضة     الخطوط الت تعزیز وتنفيذ    1-4-1 بكسر الج

ق   )  ثًال عن طری اح م ر المت اد الخبي تعمال اإلرش ع اس ة ، م ة الغازی األنواع الغریب ق ب ا یتعل ة "فيم محفظ
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ة  " أدوات واع الغازی المي لألن امج الع ة    (SCOPEو) GISP(البرن اآل البيئ ة بمش ة المعني ة العلمي اللجن

وان     )المجلس الدولي لالتحادات العلمية( ICSUالتابعة لـ    ا تحت عن ، وغير ذلك من المصادر المشار إليه
 .الوارد أدناه " األنشطة المساندة "

ة                  1-4-2 ة الغازی واع الغریب ع األن ة عن وق ذي حسب مقتضى الحال بأمثل تزوید األمين التنفي
ة ،  والبرامج المستعملة للتحكم في دخولها وتخفيف عواقبها السلبية على األن    ظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلي

 .خصوصًا على االستجماع وخط انحدار المياه وأحواض األنهار 

ه الجمهور ،                 1-4-3 ة    (رفع مستوى الوعي آجزء من االتصال ، والتثقيف وتوعي انظر الغای
ة                 ) 2-4 واع الغریب د أو الطارئ لألن ، ، والمشكالت المحتمل نشوجها والتكاليف المرتبطة بالدخول المتعم

وع                       أثيرًا ضارًا في التن ؤثر ت ي ت ًا ، الت األرصدة الغریبة واألنماط الجينية الغریبة والكائنات المحورة جيني
 .البيولوجي المائي ، مع مراعاة بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التفاقية التنوع البيولوجي 

اه      1-4-4 دار المي ط أنح دود وخ ابر للح تجماع الع ياق إدارة االس ي س ار ،  ف واض األنه  وأح
ع انتشار   ة بمن ة الكفيل ات الالزم اد اآللي ين حوض وحوض ، إیج اه ب ل المي ق بتحوی ا یتعل وخصوصًا فيم

 .األنواع الغریبة الغازیة 

ى               1-4-5 دة األصلية الت تعادة األرصدة السمكية األب ة واس ة الغازی واع  الغریب منع دخول األن
 ..خرى خاصة بتربية األحياء المائية تؤسر في المنطقة ، بتفضيلها على أیة تطورات أ

 األنشطة المساندة 
ع    1-4-6 اون م ي تع ين       GISPف وم األم ي أن یق ة ، ینبغ واع الغازی المي لألن امج الع  البرن

ة      وأن 6التنفيذي بتنفيذ المشروع المتعلق بتقييم الوقع الناشئ عن األنواع الغریبة الغازیة على المياه الداخلي
 . المستقبل ، آي تنظر فيها الهيئة الفرعيةیقدم مقترحات بشأن تقييمات

ائج  1-4-7 وجي نت وع البيول ة التن يح ألطراف اتفاقي ار أن یت ة رامس ینبغي أن یطلب من أمان
راف        امن لألط اع الث ي االجتم ك ف ة وذل ي األراضي الرطب ة ف ة الغازی واع الغریب ية األن ي قض ر ف النظ

 .المتعاقدة في اتفاقية رامسار 

-1یقوم األمين التنفيذي بتجميع المعلومات التي تقدمها األطراف إعماًال للنشاط ینبغي أن  1-4-8
 اآلنف الذآر ، وغيرها من المعلومات المالئمة ، بما في ذلك مدونة سلوك الفاو لمصائد األسماك 4-2

  ، لالتصـاالتIUCNالمسؤولة  والمعلومات التي أعدتها أمانة رامسار ، وأمانة الكومنولث ، والـ 
 .ومشروع رفع مستوى الوعي بشأن األنواع الغریبة الغازیة في األراضي الرطبة األفریقية 

وة   1-4-9 ي دع ار ، و STRP وCITESینبغ ـ رامس ة لل ن  TRAFFIC التابع ا م  وغيره
ات                          ة الكائن ع االتجار في أحواض تربي ى األطراف بشأن وق المتعاونيين المناسبين إلى إسداء المشورة إل

ة واس  ة       المائي ي األنظم وجي ف وع البيول ظ التن ى حف دة عل اطق بعي ن من ة م ي القادم اب الرع تعمال أعش
 .اإلیكولوجية للمياه الداخلية ، وإتاحة نتائج هذه الدراسة لألطراف 

 الشرآاء 
GISP و ICSU-SCOPE 

 المتعاونون األخرون 
 ، أمانة الكومنولث     STRP   ، CITES   ، TRAFFIC التفاقية رامسار ، وما یتبعها من        STRPاألمانة و 

  .WCMC ، IWMI ، ICLARM- ، اليونيبIUCN، الفاو ، الـ 

  االقتصادیة–البيئة التمكينية المؤسسية واالجتماعية  :  من البرنامج 2العنصر 

                                                 
 لعلمية والتقنية والتكنولوجيةوزع ملخص المشروع خالل االجتماع السابع للهيئة الفرعية للمشورة  ا / 6

(UNEP/CBD/SB/STTA/7/30) 
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ة              : 1-2الغایة  ة اإلیكولوجي تعزیز إدماج الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في األنظم
ي ة ف اه الداخلي ات   للمي رامج والسياس ي الب ات وف دة قطاع املة ع ط الش لة والخط ـات ذات الص  القطاعـ

  .5/والتشریعات 
 and (b), 14.1 (b) and 18.1, 24.1 (d (a)6 مواد اتفاقية التنوع البيولوجي

 and 4.4 4.3 ,4.1 ,3.4 ,3.3 ,3.1 ,2.1 ,1.5 ,1.3 ,1.2 : أهداف الخطة االستراتيجية

 ,9 (e) (ii), 9 (g), 9 (j), 9 (l) (iii) ,(i) (a) 9 : برنامج العمل األول العناصر ذات الصلة في
9 (m) (iv) and (v)  

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
 )تقييمات الوقع البيئي) (EIAs (5-3الغایة 

 .paragraphs 32 (e) and 40 (b): خطة تنفيذ القمة العالمية 

 :األهداف 
يًا           الخطط )أ(    القطاعية والبرامج والسياسات والتشریعات المتصلة بالموضوع تجعل متمش

وع                تدام للتن وإذا لزم األمر مساندة للخطط والسياسات والبرامج والقوانين المتعلقة بالحفظ واالستعمال المس
 البيولوجي للمياه الداخلية 

اذ ترت   )ب(   ة اتخ ة لكفال تراتيجية البيئي ات االس غيل التقييم ة  تش ية وطني ات مؤسس خطط (يب
 .تساند تنفيذ برنامج العمل هذا ) وبرامج وسياسات وتشریعات

التنوع    )ج(   ق ب ي تتعل ددة األطراف ذات الصلة ، الت ة المتع ات البيئي وطني التفاق ذ ال التنفي
 .البيولوجي واألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية ، یجرى بشكل متكامل وفعال 

 أنشطة األطراف 
ة    ال 2-1-1 ة واإلداری ر القانوني ات واألط ى السياس ال أصالحات عل ام باستعراضات وأدخ قي

ة في                        اه الداخلي وجي للمي وع البيول تدام للتن حسب مقتضى الحال ، في سبيل إدماج الحفظ واالستعمال المس
 .صلب النشاط الحكومي واألعمال وصنع القرار في المجتمع 

اج القضایا         ، تطبيق م  6/7إعماال لما حث عليه المقرر       2-1-2 ة إلدم شروع الخطوط التوجيهي
ي         /المتعلقة بالتنوع البيولوجي في تشریعات و      ع البيئ يم الوق ة     (او عمليات تقي يم    ) 3-3أنظر الغای وفي التقي

 .البيئي االستراتيجي

اط االتصال ، نهوج             (استعراض الترتيبات المؤسسية     2-1-3 تراتيجيات ، نق السياسات ، االس
ة  غ الوطني بيل) التبلي ي س ذا الموضوع   ف ددة األطراف المتصلة به ة المتع ات البيئ وطني لالتفاق ذ ال  التنفي

ق التكامل                       ( زم األمر في سبيل تحقي ذا إذا ل أنظر الهدف ج أعاله وأدخال اصالحات في سبيل التنسيق وآ
 .في التنفيذ 

سة تزوید األمين التنفيذي بدراسات حاالت وبمعلومات عن الدروس المستفادة من السيا 2-1-4
واالستعراض القانوني والمؤسسي وعمليات االصالح المتعلقة بالتنوع البيولوجي واألنظمة اإلیكولوجية 
للمياه الداخلية ، شاملة التدابير المتخذة لتحقيق االنسجام بين التنفيذ الوطني لالتفاقات البيئية المتعددة 

 .األطراف ذات الصلة بالموضوع

 األمين التنفيذياألنشطة المساندة التي یبذلها 
دروس         2-1-5 املة ال بة ، ش دورس المكتس االت وال ات الح ادات ودراس ة اإلرش ين وإتاح تب

ى           اعدة عل راف ، للمس ك لألط ة ذل تراتيجي ، وإتاح ع االس يم الوق ي لتقي التطبيق العمل ة ب المتعلق
 الحفظ   في سبيل   ) الخطط ، البرامج ، السياسات ، التشریعات       (استعراض وتنقيح األطر المؤسسية     

 .واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية 
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ق االنسجام في إدارة          WCMCمواصلة المساندة والمشارآة في مشروع         2-1-6  بشأن تحقي

وجي            التنوع البيول ة         (المعلومات بين االتفاقيات الخمس المتصلة ب وجي ، اتفاقي وع البيول ة التن اتفاقي
 ) .فاقية التراث العالمي  ، اتCITES ، CMSرامسار ، 

ى                    2-1-7 ة األخرى ذات الصلة بالموضوع وإل ددة األطراف البيئي ات المتع إلى جانب االتفاق
غيل     ة للتش اذج قابل تحداث نم ة الس وارد الالزم ى الم عى إل ة ، الس راف المعني ب األط ع (جان مواق

دليل داف ا ) ت ق األه ى تحقي ة إل اوني لألنشطة الرامي ذ التع ين التنفي ة لتب ات بيئي دة اتفاق ة لع لمتكامل
 .متعددة األطراف 

 الشرآاء الرئيسيون 
ع   يم الوق ة لتقي ة الدولي ـ  ) IAIA(الرابط ار وال ة رامس  ، STRP ، UNFCCC ، UNCCD، وأمان

CITES CMS التراث العالمي ، اليونسكو ، - MAB ، WCMC.  

 المتعاونون األخرون
IWMI       ة وأصحاب            ، والمنظمات األخرى المعنية باألمر من دولية وإقليمية ووطنية ، واألطراف المهتم
 المصلحة

ة المنخفضة ،                 : 2-2الغایة  ة ، ذات التكلف ا المالئم ل التكنولوجي التشجيع على وضع وتطبيق ونق
وع            تدام للتن تعمال المس ظ واالس ة والحف وارد المائي ى إدارة الم رة إل ة والمبتك ر المهيكل وج غي والنه

ة ا  وجي لألنظم ؤتمر      البيول ن م در ع د ص ون ق رر یك اة أي مق ع مراع ة ، م اه الداخلي ة للمي إلیكولوجي
  .6/األطراف في اجتماعه السابع بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون 

 and 17 16: مواد اتفاقية التنوع البيولوجي  

  : أهداف الخطة االستراتيجية

 and (ii) and 9 (c) (i) (b) 9 :العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول 

 األخرى جميعًا:  الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
 10 (a), 25 (a), (c) and (d), 26 (e) and (f), 28, 41 (a) and ,(e) 9: خطة تنفيذ القمة العالمية 

54 (l) 

 األهداف 
وارد المائية وللحفظ    تعزیز استحداث وتوثيق ونقل التكنولوجيات والنهوج المالئمة إلدارة الم        ) أ(  

 .واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية 

ق  )ب(   ال –التطبي ا  - حسب مقتضى الح ا وإتاحته تم تبينه ي ی وج الت ات والنه   للتكنولوجي
 .استجابة للهدف اآلنف الذآر 

 أنشطة األطراف 
ذي المعلومات الم         2-2-1 ين التنفي ة          أن تتاح لألم ة والنهوج الفعال ات المالئم ة بالتكنولوجي تعلق

 .في إدارة التنـوع البيولوجي لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية ، في سبيل نقلها إلى األطراف األخرى 

تشجيع استعمال التكنولوجيات المالئمة ذات التكلفة المنخفضة ، والنهوج غير المهيكلة            2-2-2
ـات                 والمبتكرة ، وإذا لزم، ومن خالل         ا المجتمع ي تطبقه ة أو الت بقة، الممارسات التقليدی ة مس ة مبّلغ موافق

األصلية ، لتقييم التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ، ولتحقيق غایات إدارة خط انحدار المياه ، مثل استعمال                 
اء  األراضي الرطبة لتحسين جودة الماء ، واستعمال الغابات واألراضي الرطبة إلعادة شحن األرض ب   الم

ة                   اه واستعمال سهول الفيضان الطبيعي الجوفي ، والحفاظ على الدورة الهيدرولوجية ، ولحمایة موارد المي
ة  اء المائي ة األحي ي تربي واع األصلية ف تعمال األن ة دون أضرار الفيضان ، واس ذا للحيلول ان ه ا آ ل م  آ

  ؛االستعمال ممكنا
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اج أشد ن           2-2-3 ل إنت ة باستمرار ،          تشجيع وضع استراتيجيات وقائية مث ة ، وتحسين البيئ ظاف
ق                    دهور وتحقي ادي الت ًا لتف ليمة بيئي ات الس وتبليغ الشرآات عن شؤون البيئة ، ورعایة اإلنتاج والتكنولوجي

 .الصون الالزم ، وإذا آان األمر مكنًا ، استعادة األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية 

تعم     2-2-4 ي اس ة ف د فعالي اءة أش ظ وآف ى حف ز عل ر   الترآي ول غي ب الحل ى جان اه إل ال المي
ية  اري ،  . الهندس اه المج ة لمي ة المنخفضة التكلف ل المعالج ًا ، مث ليمة بيئي ات الس ين التكنولوجي وینبغي تب

 .وإعادة تدویر المياه الصناعية للمساعدة على الحفظ واالستعمال المستدام للمياه الداخلية 

 
 فيذياألنشطة المساندة التي یبذلها األمين التن

ات                    2-2-5 ادل المعلومات لألطراف المعلومات بشأن التكنولوجي ة تب أن یتيح من خالل غرف
ة           وجي لألنظم وع البيول تدام للتن تعمال المس ظ واالس ة والحف وارد المائي ي إدارة الم بة ف وج المناس والنه

 .اإلیكولوجية للمياه الداخلية 

ى تحق      2-2-6 يق توصل األطراف    من خالل الشراآات مع المنظمات ذات الصلة ، السعى إل
ة بالعنصرین            امج ، وهي          3 و   1إلى أخر التكنولوجيات ونهوج اإلدارة المبتكرة المتعلق  من عناصر البرن

ة بنشاط في                         ات العامل ا من الهيئ ات إدارة االستجماع وغيره النهوج التي یضعها القطاع الخاص ، وهيئ
 .شؤون اإلدارة المتكاملة لموارد المياه 

  الشرآاء الرئيسيون
دولي                     ق االستشاري للبحث الزراعي ال ذاء للفری اء والغ د   ) CGIAR(برنامج التحدي بشأن الم ، والمعه

  .STRP، وأمانة رامسار و)IMWI(الدولي إلدارة الماء 

 المتعاونون األخرون
 .المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة واألطراف المعنية باألمر و أصحاب المصلحة

وع       : 3-2الغایة  تدام للتن تعمال المس ظ واالس اندة الحف بة لمس يم المناس دابير التقي وافز وت اد الح إیج
ة        ارة، األنظم وافز ض ة ح ال أی ى الح ب مقتض الح ، حس ة وإص ة ، وإزال اه الداخلي وجي للمي البيول
نظم      تدام لل تعمال المس ك االس ظ وذل ذا الحف د ه ل ض ي تعم ارة الت وافز الض ع الح ة لجمي االیكولوجي

 ./7إلیكولوجية بقدر ما یتصل ذلك بحفظ التنوع البيولوجيا
 السياق والترابطات 

  11: مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

  and 3.4 3.3 ,3.1 ,1.5 ,1.3 ,1.2 : أهداف الخطة االستراتيجية

 paragraphs 8(d), 9(f)(i) and (iii), 9(m) :: العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول

  :ابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامجالتر
 . فيما یتعلق بالتقييم البيئي االستراتيجي – 1-2الغایة 

 Articles 26 (b) and 40 (k): خطة تنفيذ القمة العالمية  

 األهداف 
دابير          )أ(   ذ الت ميم وتنفي ات تص ة اقتراح اه الداخلي وجي للمي وع البيول ى التن ق عل أن تطب

واردة        6/15اندها المقرر   التي س (الحافزة   وجي ، وال وع البيول  الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التن
 ) .في المرفق األول بذلك المقرر 

                                                 
 0ان تنفيذ برنامج العمل هذا ال ینبغي أن یدرج الحوافز التي لها تأثير سلبي على التنوع البيولوجي للبلدان األخرى/ 7
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وجي                )ب(  وع البيول ا التن التشجيع على تقييم الطائفة الكاملة من السلع والخدمات التي یوفره

افزة       للمياه الداخلية وتوفرها األنظمة اإلیكولوجية ، في مقترحات        دابير الح ق الت ق بتطبي ا یتعل ة وفيم التنمي
 .وتبين الحوافز الضارة وإزالتها أو تعدیلها 

 أنشطة األطراف 
دابير  2-3-1 ذ الت ة اقتراحات تصميم وتنفي اه الداخلي ة للمي ة اإلیكولوجي ى األنظم ق عل أن تطب

اند             ا س ؤتمر األطراف بموجب     الحافزة ، شاملة تبين الحوافز الضارة وإزالتها أو تخفيف وطئها آم ك م ذل
 :وبصفة خاصة القيام بما یلي .  مع مراعاة نظام حيازة األراضي 6/15مقرره 

ة ذات       )أ(   ات المالي ن اآللي ك م ر ذل وائح وغي ات والل وافز واإلعان ة الح تعراض طائف اس
اه الداخلي         أثيرًا   الصلة ، على الصعيد الوطني ، التي یمكن أن تؤثر في األنظمة اإلیكولوجية للمي ة ، سواء ت

 ضار أو تأثيرًا مفيدًا ؛

وع                    )ب(   ة بشأن التن إعادة توجيه تدابير المساندة المالية التي یمكن أن تضاد أهداف االتفاقي
 البيولوجي للمياه الداخلية ؛

وع                         )ج(   ى التن ع إیجابي عل ا وق ي له دابير الحفظ والتنظيم الت ي تستهدف ت تنفيذ التدابير الت
 ياه الداخلية ؛البيولوجي للم

ة تضم     ) د( ة متكامل رار بطریق ة صنع الق ویر عملي الزم لتن ة البحث ال ي سياس درة ف ة الق تنمي
 . مختلف فروع العلم ومختلف القطاعات 

ة     )هـ( اه الداخلي ة للمي نظم اإلیكولوجي ى ال اظ عل ين الحف ادل ب اد المتب د االعتم جيع تحدی تش
 . واستخدامها المستدام والتنمية المستدامة 

ة           (على المستویات المناسبة      [  )و( ة والمحلي ة ودون الوطني ة والوطني تشجيع  ) أي اإلقليمي
وجي وصيانة        تبين المياه الداخلية الواقع عليها ضغوط ، وتخصيص الماء واحتجازه لصون النظام اإلیكول

 .التدفقات البيئة آعنصر ال یجزأ من اآلليات المناسبة من قانونية وإداریة واقتصادیة 

رر   2-3-2 ًا للمق ن        6/15وفق ك م ر ذل بة وغي دورس المكتس االت وال ات الح رض دراس  ع
ة                 ازة األراضي المتعلق المعلومات بشأن الحوافز السلبية أو اإلیجابية ، وممارسات استعمال األراضي وحي

ذي     ين التنفي ى األم ة ، عل اه الداخلي وجي للمي التنوع البيول ات الخ  . ب ذه البيان ى أن تتضمن ه رات وینبغ ب
 .الوطنية واإلرشادات المتعلقة بالحقوق على الماء وبسياسات السوق وسياسات األسعار 

ة             2-3-3 اه الداخلي وجي للمي وع البيول القيـام بتقييمات شاملة للسلع والخدمات المستمدة من التن
ة  ة واالجتماعي ة والثقافي ة والجمالي ا الذاتي ك قيمته ي ذل ا ف ة ، بم ة اإلیكولوجي ي  –واألنظم االقتصادیة ، ف

رار ذات الصلة بالموضوع ، خالل القطاعات المناسبة               ة    (جميع عمليات صنع الق  3-3أنظر أیضا الغای
 ) .فيما یتعلق بتقييمات الوقع البيئي والثقافي واالجتماعي 

 األنشطة المساندة 
 ، التابعة لـ رامسار إلى النظر في اقتراحات مؤتمر األطراف في    STRPینبغي دعوة    2-3-4

افزة  ا دابير الح ذ الت بيل تصميم وتنفي ي س وجي ف وع البيول ة التن رر (تفاقي اندها المق ي س ين 6/15الت  ، وتب
اه          ة للمي ة اإلیكولوجي بة لألنظم ًا بالنس ادات ، خصوص ك اإلرش ویر تل لة تط ائل لمواص ق والوس الطرائ

 .على وجه التحدید ) الداخلية 

شأن تقييم السلع والخدمات المستمدة        ینبغي أن تقوم هفمعتت بتجميع ونشر الدراسات ب        2-3-5
اج استعمال                        د من إدم ق المزی ين الطرائق والوسائل لتحقي ة وأن تتب من األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلي

ة                   اه الداخلي ة المتصلة بالمي رامج والسياسات الوطني ثًال ضمن نهوج      (التقييم االقتصادي في الخطط والب م
 . ف ذلك عنصرًا أساسيًا في إصالح السياسة بوص) اإلدارة المتكاملة للمياه 

ل     2-3-6 يين مث راآاء الرئيس ن الش اون م ي تع يم   (OECD ، IAIAف ة لتقي ة الدولي الرابط
ع  ين STRP( ، رامسار ، IUCN ، WWF، ) الوق وم األم ة وأصحاب المصلحة ینبغى أن یق  ، واألمان
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وا            ـات بشأن         التنفيذي بتجميع المعلومات عن اإلرشاد ذي الصلة ومحفظات الم ك من المعلوم ر ذل رد وغي
اه ،     ى المي وق عل ن خالل الحق افزة م ارات الح دابير المتصلة بوضع الخي ا الت ا فيه افزة ، بم دابير الح الت

ى نحو             . واألسواق ، وسياسات األسعار ، واستعمال األراضي وحيازتها        ذي ، عل ين التنفي د یرغب األم وق
 :أشد تحدیدًا ، فيما یلي 

ع ونشر )أ( افزة  تجمي دابير الح تعمال الت أن اس االت وأفضل الممارسات بش  دراسات الح
 إلدارة السلع والخدمات المستمدة من األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية ؛

ع في                )ب(   أن یواصل استكشاف المزایا والعيوب للمساندة المصرفية التي تقدم لتخفيف الوق
لمؤسسية ، وما قد یوجد من وجوه النقص والقيود التى تحد من             األراضي الرطبة ، شاملة تبين المتطلبات ا      

 األنشطة ؛

رائب        )ج(   وج الض ة بنه وب المتعلق ا والعي اف المزای ل استكش ذلك  /أن یواص وم وآ الرس
ن           د م ى تح ود الت ير أو القي وه التقص ن وج د م د یوج ا ق ية وم ات المؤسس ين المتطلب املة تب ا ، ش تقاعله

 .األنشطة

افزة في الخطط        تبين الطرا  )د(   دابير الح ئق والوسائل لتحقيق المزید من إدماج استعمال الت
 .والبرامج والسياسات المتعلقة بالماء ، بما في ذلك فرص إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة 

ين       )هـ(   ك بقصد تب مواصلة رصد المناقشات التي درات مؤخرًا حول التدابير الحافزة ، وذل
 .عمالها بالذات لإلدارة المستدامة لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية تدابير أخرى یمكن است

 الشرآاء الرئيسيون
  .IUCN ، WWF ، IWMI التفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ، STRPاألمانة و

 المتعانون األخرون
 .المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة واألطراف المعنية 

ى  (تنفيذ برنامج العمل للمبادرة العالمية بشأن االتصال والتعليم وتوعية الجمهور       : 4-2الغایة  عل
رره                       وجي بموجب مق وع البيول ة التن ؤتمر األطراف في اتفاقي ره م ا أق ة       ) 6/19نحو م الء عنای ، مع إی

ة لل ة اإلیكولوجي وجي لألنظم وع البيول تدام للتن الحفظ واالستعمال المس ة ب اه خاصة للشؤون المتعلق مي
  .8/الداخلية 

 السياق والترابطات 
 13 :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

 and 4.1 ,3.4 ,3.1 : أهداف الخطة االستراتيجية

 paragraph 9 (i): : العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
ة بشأن    ادرة العالمي امج عمل المب ور  برن ة الجمه ة وتوعي ؤتمر  (االتصاالت والتربي ره م ا أق آم

  ) .6/19األطراف بموجب المقرر 

 paragraphs 7 (c) and 41 (d) :خطة تنفيذ القمة العالمية 
 األهداف 

ة وتثقيف                     ) أ( املة والحسنة األستهداف ، في مجال االتصال والتربي ة الش البرامج الوطني
ستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في األنظمة اإلیكولوجية للمياه        الجمهور وتوعيته ، في سبيل الحفظ واال      

 .الداخلية ، على أن یتم وضع ذلك آله وتشغيله بكفاءة 
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ار    /أن یتم تبين صانعي القرار الرئيسين الوطنيين في مجال االستجماع              )ب( أحواض األنه

ذه المجاالت ، وإنشاء آ      ي ه ذلك أصحاب المصلحة ف ي وآ ا  والمستوى المحل بة فيم ات االتصال المناس لي
 .بينهم جميعًا 

 أنشطة األطراف 
ه          2-4-1 ة لالتصال ولتثقيف الجمهور وتوعيت ادرة العالمي واردة  ) CEPA(استعراض المب ال

رر  ي المق ق  6/19ف ل المتعل امج العم ذ برن اندة تنفي ادرة لمس ك المب ق تل ة لتطبي ين أفضل آيفي  ، بقصد تب
ـ               بالتنوع البيولوجي للمياه الداخلية    اني ل امج الث ذي   CEPA ، على أن یراعى حسب مقتضى الحال البرن  ال

 .أقره مؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار في اجتماعه الثامن 

ام بالنشاط  2-4-2 د القي ى 1-4-2عن دیمها إل ين دراسات الحاالت وأفضل الممارسات وتق  تب
 .األمين التنفيذي آي یتيحها إلى األطراف األخرى 

فالة ترابط عمل فعال بين نقاط االتصال التفاقية التنوع البيولوجي ونقاط اتصال رامسار                آ 2-4-3
ا في                ) حكـومية وغير حكومية    ( ة ، بم لالتصاالت والتثقيف وتوعية الجمهور في شؤون األراضي الرطب

ور          ة الجمه ة وتوعي ال والتربي رامج االتص وطني ، لب توى ال ى المس دمج ، عل ك ال ك ) CEPA(ذل وذل
 . موجب االتفاقيتينب

أحواض  / تبين صانعي القرار وأصحاب المصلحة الرئيسين الوطنين في مجال االستجماع             2-4-4
األنهار والمستوى المحلي ، وإیجاد االتصاالت المناسبة وآالليات لرفع الوعي لكفالة أن یكون الجميع على               

 . جانبهم علم بتنفيذ برنامج العمل وأن یساندوا ذلك التنفيذ بتدابير من

ليين       2-4-5 كان األص ات الس دى مجتمع د ل ا یوج ـي بم ز الوع ة لتعزی ادرات المالئم ام بالمب  القي
ًا    والمحليين من معرفة ، واإلجراءات المالئمة مثل الموافقة المبّلغة المسبقة للتوصل إلى تلك المعرفة ، وفق

 .للتشریع الدولي بشأن الحصول على المعارف التقليدیة 

تعراض المناهج التدریسية الرسمية ، وإدخال ما یلزم من اصالحات عليها ، لكفالة أن   اس2-4-6
 .یتم تشغيلها لإلعالم والتثقيف ، بشأن الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

  المتعلق باإلبالغ عن نتائج البحث5-1-3أنظر أیضا النشاط 

 :ها األمين التنفيذي األنشطة المساندة التي یبذل
أن      2-4-7 ة بش ادرة العالمي تعراض المب يين اس اونيين الرئيس راآاء والمتع ع الش اون م ي تع ف

ز        ة لتعزی ن أفضل طریق راد ع ا لألف ادات واتاحته ور ، ووضع إرش ـوعية الجمه ف وت ال والتثقي االتص
 .تطبيقها لمساندة برنامج العمل هذا 

يح لألطراف دراسات الحاالت والمشورة بشأن أفضل  أن یت2-4-2إعماال للنشاط   2-4-8
الممارسات والنهوج ، باإلضافة إلى مصادر إعالم أخرى وخبرة في مجال االتصاالت والتثقيف وتوعيه 

 .الجمهور 

 الشرآاء الرئيسيون
ة لألراض     IUCNوالـ   ] CEPAوالفریق العامل لـ    [ اليونيب ، اليونسكو ، أمانة رامسار        ي  والهيئة الدولي

 .الرطبة 

 المتعاونون األخرون
ة       ات البيئي ور ، واالتفاق ة الجمه ف وتوعي ؤون االتصاالت والتثقي ار لش ـ رامس ة ل اط االتصال الوطني نق

 األخرى المتعددة األطراف ، والمنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة  والوآاالت المانحة

ألصليين والمحليين  وغيرهم من أصحاب المصلحة       تعزیز إشراك مجتمعات السكان ا     : 5-2الغایة 
{IIFB}               ا ة وفق   اشراآا آامال وفعاال في الحفظ واالستعمال المستدام لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلي
 الوطنية وااللتزامات الدولية الواجبة التطبيق.للقوانين
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 السياق والترابطات 
 10, 17, 18 ,(j)8 :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

 4.3 : أهداف الخطة االستراتيجية

 (l) 9 :: العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
 )التكامل مع قطاعات أخرى ، إلخ (1-2الغایة 

 ) تقييم الوقع الثقافي والبيئ واالجتماعي (3-3الغایة 

 paragraphs 7(c), 24, 40 (b), (d) and 66 (a)  :: خطة تنفيذ القمة العالمية 

 الهدف 
در متقضى               ين بق اشراك أصحاب المصلحة بما فيهم ممثلي مجتمعات السكان األصليين والمحلي

 .الحال  في رسم السياسة وفي التخطيط والتنفيذ والرصد لتنفيذ برنامج العمل 

 أنشطة األطراف 
ا 2-5-1 در م ان وبق در االمك ارة بق كان إشراك تحذف عب ات الس با مجتمع ر مناس ون األم  یك

بًا ، في وضع خطط إدارة           ) ي(8المحليين واألصليين وفقا للمادة      بقدر اإلمكان وبقدر ما یكون األمر مناس
 .لتنفيذ المشروعات التي یمكن أن تؤثر في التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

 .ه الداخلية بوصفها تتصل بالتنوع البيولوجي للميا) ي(8تنفيذ المادة  2-5-2

 للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة ، في رسم          االشراك الكامل والفعال    2-5-3
 .السياسة ، والتخطيط والتنفيذ وفقا للقوانين الوطنية 

راك       2-5-4 هيل إش درات لتس اء الق دابير بن ذ ت ق     تنفي ة وتطبي لية والمحلي ات األص المجتمع
وع الب ظ التن ة لحف ة المالئم ارف التقليدی بقا المع ة مس م  المبّلغ ا عن عل وجي بموافقته وانين –يول ا للق  ووفق

 . ، في اإلدارة والحفاظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية -الوطنية 

 أنشطة األمين التنفيذي 
ادة                   2-5-5 ؤتمر األطراف بشأن الم ررات م امج العمل ومق ذ برن ا من     ) ي(8تعزیز تنفي ا یتصل به وم

 .أحكام 

 المعرفة والتقييم والرصد :  من البرنامج 3عنصر ال
ة            : 1-3الغایة  ة ، وآيفي اه الداخلي ة للمي ة اإلیكولوجي وجي لألنظم وع البيول م أفضل للتن إیجاد تفه

 .قيام هذه النظم بمهمتها ، وسلع وخدمات النظام اإلیكولوجي والقيم التي یمكن أن تقدمها 
 السياق والترابطات 
 18 ,17 ,14 ,12 ,7 ,5 :نوع البيولوجي مواد اتفاقية الت

 and 3.4 3.3 ,3.1 ,2.5 ,2.1 ,1.3 ,1.2 : أهداف الخطة االستراتيجية

 9 (d), 13, 15 (b), 16, 18 and 21 ,(a) 8 ,1: : العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
 نهج األنظمة اإلیكولوجية  یتعلق بتنفيذ 1-1الغایة 

 . متصلة أیضاًً بالموضوع ) االتصاالت والتربية وتوعية الجمهور (4-2الغایة 

 . من البرنامج 3ولهذه الغایة روابط بجميع الغایات األخرى التي تندرج تحت العنصر 
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 paragraph 40 (c): خطة تنفيذ القمة العالمية  

 األهداف 
دی (وضع صورة مجودة     )أ(   واو المفتوحة      بتش وع          ) د ال ائم واالتجاهات في التن للوضع الق

ذه                          ليم له ع الس ة التوزی دات ، وآفال ه من تهدی ع علي ا یق البيولوجي للمياه الداخلية واستعماالته وتصنيفه وم
 .المعلومات 

ة      )ب(   ة واألنظم اه الداخلي وجي للمي وع البيول ي التن رة ف ویر الخب تبقاء وتط اد واس إیج
 .لتلك المياه اإلیكولوجية 

 أنشطة األطراف 
ائم           3-1-1 ع الق ل للوض م أفض اب تفه ي الآتس ث التطبيق اندة للبح ن المس جيع وإن أمك التش

املة      ة ، ش اه الداخلي ة للمي ة اإلیكولوجي وجي لألنظم وع البيول تعماالت للتن نيف واالس ات والتص واالتجاه
 .األنظمة العابرة للحدود حيثما ینطبق ذلك 

ز ال 3-1-2 ي   تعزی ة ف ة والثقافي ة واالقتصادیة والسياس دوافع االجتماعي م ال ين تفه بحث لتحس
 .المجتمع المدني التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

م      3-1-3 ين تفه ى تحس ة إل ات الرامي جيع الدراس ة للتصنيف ، تش ادرة العالمي ع المب يا م تمش
 .لتصنيف الخاص بالتنوع البيولوجي لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية ا

مساندة الجهود الرامية إلى تحقيق التماسك الدولي والتشغيل التبادلي لقائمة مصطلحات            3-1-4
 .التصنيف وقواعد بياناتها ومقایيس الميتابيانات، وآذلك سياسات تقاسم البيانات 

أنظر الغایة (برنامج التثقيف وتوعية الجمهور /لوطنية وأنشطة آجزء من االتصاالت ا    3-1-5
، إیجاد آليات لنشر نتائج البحث على جميع أصحاب المصلحة الذین یهمهم األمر ، على شكل یكون               )2-4

 . أفيد ما یكون لهم وإتاحة هذه المعلومات نفسها إلى األمين التنفيذي لتقاسمها مع األطراف األخرى 

 اندة التي یبذلها األمين التنفيذي األنشطة المس
وم أو یمكن أن  3-1-6 ي تق بة الت ات والمؤسسات المناس ع المنظم ة م ز الشراآات العامل تعزی

ه في                       ة أدائ وجي وطریق وع البيول م التن ـن تفه ى تحسي ة إل ود البحث المؤدی ة جه ى تعبئ تقوم بالمساعدة عل
 .لنهج األنظمة اإلیكولوجية األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية ، والتطبيق العملي 

اون مع         3-1-7 ام ، بتع آجـزء من برنامج العمل المتفق عليه للمبادرة العالمية للتصنيف ، القي
ة للتصنيف المستعملة في                       ة اإلقليمي الشراآاء المناسبين ، بمساندة ومساعدة وضع سلسلة الكتب المرجعي

باً     شاملة األشكال الب(تصنيف أسماك والفقاریات المياه العذبة       ان األمر مناس ة النمو إذا آ ك  ) ریة البالغ وذل
رات                  ق صحة األنهر والبحي ة لتحقي ة اإلیكولوجي رر        (بصفة إسهام في رصد األنظم ذلك المق ا یقضى ب آم

 ) . الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 6/8

ن          3-1-8 تمدة م دمات المس ـع والخ يم السل ات لتقي ات وتقني ع منهجي لة وض ة  مواص األنظم
 .اإلیكولوجية للمياه الداخلية ، وحوافز وإصالح السياسة ، وتفهم وظيفة األنظمة اإلیكولوجية 

 الشرآاء الرئيسيون
IUCN ، اليونيب ، WCMC ، WRI ، الفاو، World Fisheries Trust 

 المتعاونون
ة    اه الدولي المي للمي يم الع اه   ) GIWA(التقي يم المي المي لتقي امج الع ة  ) WWAP(، البرن يم األنظم ، تقي

ة   ة لأللفي او ، ) MA(اإلیكولوجي المي  Global Environmental Outlook، الف ق الع  ، المرف
 )Bionet Internationalاليابان (، هيئة الحفظ الدولية ، WRI، ) GBIF(لمعلومات التنوع البيولوجي 

 .صحاب المصلحةوغير ذلك من المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة وأ
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ة            -إیجاد   : 2-3الغایة   على أساس قوائم الجرد والتقييمات  السریعة وغيرها من التقييمات المطبق
ي        اه               –على األصعدة اإلقليمي والوطني والمحل ة للمي النظم اإلیكولوجي ة ب دات المحدق م أفضل للتهدی  تفه

 0 للمياه الداخلية لهذه التهدیدات الداخلية والستجابات األنماط المختلفة من األنظمة اإلیكولوجية
 السياق والترابطات 

 and (d) (c) ,(a) 7 :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

 and 3.4 3.3 ,3.1 ,2.1 : أهداف الخطة االستراتيجية

 paragraphs 6, 7, 8 (b), 9 (e) (i)-(iv) and: : العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول
9 (m) (v), 12, 19 and 20 

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
 )إدراج حفظ التنوع البيولوجي في إدارة المياه (1-2الغایة 

 ).الحفظ داخل الموضع من خالل المناطق المحمية  (3-1الغایة 

  4-3 و 3-3الغایة 

 paragraph 66 (c)  : :خطة تنفيذ القمة العالمية 

 األهداف 
ائم جرد للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية ، یجرى وضعها ، تشمل الحاجة             تقييمات وقو  )ا( 

ق     ي المرف ذآورة ف ة الم ة ، واألنظم اه الداخلي ة الخاضعة لضغوط للمي ة اإلیكولوجي ين األنظم ة لتب الملح
 .األول باالتفاقية 

وع ال              )ب(  وجي  التقييمات السریعة ، باستعمال المؤشرات المناسبة ، تجرى بالنسبة للتن بيول
ة                        اه الداخلي ة المي ا أنظم اني فيه ي تع للمياه الداخلية ، والسيما بالنسبة للدول الجزریة الصغيرة والجزر الت

ة     وارث إیكولوجي رو {. من آ ة          } بي تراتيجيات وطني ذ اس اندة في سبيل وضع وتنفي وفير العاجل للمس والت
 .نظمة االیكولوجية للمياه الداخليةلمنع وتخفيف الكوارث االیكولوجية في األنماط الفریدة من األ

 .بناء القدرة الوطنية على القيام بالتقييمات اآلنفة الذآر من خالل آليات مناسبة  )ج( 

  فيما یتعلق بتقييمات الوقع البيئي والثقافي واالجتماعي 3-3أنظر أیضا الغایة 
 أنشطة األطراف

وجي ،      وفقـًا لألولویات المقررة في االستراتيجيات وخطط الع       3-2-1 وع البيول مل الوطنية للتن
ة                    ا مهم ة ، یمكن اعتباره اه الداخلي وجي للمي وع البيول املة وتقييمات للتن القيام بوضع قوائم جرد وطنية ش

ة   ق األول باالتفاقي روط المرف ًا ش ددة    . وفق واع المه ل واألن ات للموائ ام بتقييم ك ، القي ى ذل افة إل وباإلض
ة ،         ووضع قوائم جرد وتقييمات للوقع ا      اه الداخلي ة للمي ة اإلیكولوجي ة في األنظم واع الغریب لناشئ عن األن

رره     ابرة   .  ألف  6/7مع استعمال الخطوط التوجيهية التي اقرها مؤتمر األطراف بموجب مق ة الع والطبيع
ي                     ات التقي ًا في عملي ار تمام م ،  للحدود لكثير من األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية ینبغي أن تؤخذ لالعتب

 . وقد یكون من المناسب ، بالنسبة للهيئات اإلقليمية والدولية ذات الصلة ، أن تسهم في تلك التقييمات 

ائم  3-2-2 ات لوصف الوضع الق ين المنهجي اليف ، وتب اءة التك ًا لكف ين النهوج األشد تحقيق تب
 . األنواع واالتجاهات والتهدیدات في المياه الداخلية وتبين أحوالها من حيث الوظائف ومن حيث

ة    3-2-3 ة لألنظم دابير العالجي ن الت يم واإلدارة وإن إمك ي التقي ل ف نهج متكام ذ ب األخ
وینبغي أن   . اإلیكولوجية للمياه الداخلية ، شاملة ما یرتبط بذلك من أنظمة إیكولوجية بریة وبحریة ساحلية               

 :یالحظ ما یلي 
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ا ف )أ ( ع أصحاب المصلحة ، بم ى جمي د إل ات ینبغي أن تمت ات أن التقييم ك المجتمع ي ذل

ة                   املة لمختلف القطاعات وینبغي أن تستعمل المعرف األصلية والمحلية ، وأن تكون ش
 .التي لدى السكان األصليين ، استنادًا إلى الموافقة المبّلغة المسبقة 

ة                   )ب(  ة اإلیكولوجي يم األنظم ة خاصة لتقي ا أهمي ینبغي تبين الكائنات المناسبة التي یكون له
ة            ) األصناف(ومن الناحية المثلى أن هذه المجموعات       . خلية  للمياه الدا  ایير اآلتي ا المع ینبغي أن تتحقق فيه

: 

ات       )1( ا متطلب ي له وع الت ن األن وًال م ددًا معق ة ع من المجموع ي أن تتض ینبغ
 إیكولوجية متنوعة 

 إن تصنيف المجموعة ینبغي أن یكون مفهومًا فهمًا جيدًا إلى حد معقول ؛ )2(  

 ینبغي أن تكون األنواع سهلة التبين ؛ )3(  

ان              )4( ینبغي أن تكون المجموعة سهلة من حيث أخذ عينات منها ومراقبتها إلمك
تعمالها      ة ، واس ى الكثاف رات عل ة أو المؤش ة المطلق ا الكثاف ة إم دیر الكثاف تق

 .بشكل موضوعي ومعالجتها من الناحية االحصائية 

ة بم )5(   ون المجموع ي أن تك ام ینبغ ة للنظ حة العام ى الص رات عل ة مؤش ثاب
  /8.اإلیكولوجي أو تكون مؤشرات تدل على ظهور تهدید رئيسي على صحة النظام اإلیكولوجي 

ات     )ج(  بعض المجموع ادیة ل ة االقتص رًا لألهمي ات    (نظ ماك والالفقاری واع األس ثًال أن م
واع ،           ونظرًا للفجوات الواسعة    ) الكبيرة المائية في المياه الداخلية     ر من األن في العلم التصنيفي بالنسبة لكثي

ة لألصناف ذات                   اه الداخلي وجي للمي وع البيول ینبغي الترآيز على بناء القدرة في مجال التصنيف بشأن التن
 .القيمة االقتصادیة 

على افتراض أن الخطوط التوجيهية [ تطبيق الخطوط التوجيهية للتقييم السریع  3-2-4
] ها على ید اجتماع من الخبراء ویقوم مؤتمر األطراف باعتمادها في اجتماعه السابعاإلقليمية یمكن وضع

ووفقًا . للظروف الوطنية ، وتحویرها آي تتمشى حسب مقتضى الحال مع األولویات الحالية والمستجدة 
ة  ، ینبغي أن تكون التقييمات بسيط3/10 التي ساندها مؤتمر األطراف في مقرره 2/1لتوصية هفمعتت 

 .وهذه البرامج التقييمية لن تحل أبدًا محل قوائم الجرد الكاملة . وغير مكلفة وسریعة وسهلة االستعمال 

ام بالتقييمات                   3-2-5  ى القي ة عل درة الوطني اء الق  السعي إلى إیجاد الموارد والفرص واآلليات لبن
 .وبوضع قوائم الجرد 

ى  3-2-6  ع عل يم الوق رات لتقي ایير والمؤش ع المع ة ، وض اه الداخلي ة للمي ة اإلیكولوجي األنظم
ة             ا الزراع ورًا منه ك أم مل ذل اه ویش دار المي ط أنح طة خ ة وأنش ات التحتي ة للبني روعات الفيزیقي للمش

  /9والحراجة والتعدین والتعدیالت الفيزیقية، مع مراعاة التغير الطبيعي لظروف الماء

ة والمحلية في سبيل وضع مؤشرات  تعزیز التعاون الوثيق مع المجتمعات األصلي 3-2-7 
 عالمية تتعلق بتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 7/30اجتماعية وفقا للمقرر 

واستعراضها عن طریق الفریق العامل بين دورات االنعقاد المخصص المفتوح العضویة المعني بالمادة 
 .وما یتصل بها من أحكام) ي(8

اه               وضع  3-2-8   وسائل لتبين وحمایة منا طق اعادة تزوید المياه الجوفية، والطبقات الحاملة للمي
 الجوفية والمياه السطحية التي تغذیها تصریفات من المياه الجوفية

يما بالتصدى          3-2-9 ة ، والس واد األخرى في االتفاقي ذ الم ات بقصد تنفي ام بالتقييم ینبغي القي
وارد             للتهدیدات الواقعة على األنظم    ة اإلیكولوجية للمياه الداخلية ، في إطارات العمل المناسبة ، آاإلطار ال

ادة     41-39في الفقرات    ذ الم ارات لتنفي ي أعدت     7 من مذآرة األمين التنفيذي بشأن الخي ة ، الت  من االتفاقي
                                                 

 15الفقرة , المرفق األول  , 4/4انظر المقرر / 8
 )2) (ه   (9 المرفق األول الفقرة 4/4انظر المقرر /  9
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ا      ) . UNEP/CBD/COP/3/12(لالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف      ام بتقييم ت ومماله أهمية خاصة القي
اه   ة للمي ة اإلیكولوجي رتبط باألنظم م وضعها وت ي ت وجي للمشروعات الت وع البيول ى التن ي عل ع البيئ للوق

 .الداخلية 

 األنشطة المساندة 
هلة   3-2-10 ة وس ر المكلف يطة غي ریعة البس ات الس ة للتقييم اح لألطراف خطوط توجيهي أن یت

اة       ع مراع ة م اه الداخلي وجي للمي وع البيول تعمال للتن ة     االس ة اإلیكولوجي ك األنظم ة لتل اط المختلف  األنم
غيرة        ة الص ة الجزری دول النامي ة لل ات األولوی ة الحتياج اة الخاص ع المراع ة ، وم ارات اإلقليمي واالعتب

 .والدول التي تكون فيها األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية متضررة من آوارث إیكولوجية 

 : شرآاء آخریين أن یتاح لألطراف إرشاد عما یلي في تعاون اتفاقية رامسار ومع 3-2-11

 .القيام بوضع قوائم جرد وطنية وتقييمات للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية  )أ( 

 تبين األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية الواقع عليها ضغوط ؛ )ب (

الت       )ج ( ق ب ا یتعل وجي فيم وع البيول ة التن ق األول إلتفاقي ع المرف دان بوض ام البل نوع قي
 . البيولوجي للمياه الداخلية 

ة                )د(  ع ، واالجاب قائمة من المؤشرات مجموعة بوصفها من الدوافع ، والوضع القائم والوق
ة               اه الداخلي ة للمي ة اإلیكولوجي وجي لألنظم رر         (للضغوط على التنوع البيول ذ المق اة تنفي اء   6/7مع مراع  ب

 ,)يولوجي ، بشأن الرصد والمؤشرات الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع الب

ى سبيل            3-2-12 ك ، عل ا في ذل ة ، بم ة واإلقلمي اون مع التقييمات العالمي    من خالل استمرار تع
اه  GIWAالمثال ال الحصر، التقييم العالمي للمياه الدولية       ، نظام  WWAP ، البرنامج العالمي لتقييم المي

ة              األلفية لتقييم األنظمة اإلیكولوجية، تق     ى البيئ ة إل  GEOييم مصائد األسماك للفاو ، والنظرة العامة العالمي
ة           GBIF، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي        ة والنباتي وارد الحيواني ة الم ـریر عن حال  ، والتق

ـ                   ابع لل ة الت اه العذب وجي للمي وع البيول يم التن ـ       IUCNللعالم في تقي ـة ال راء لألن    IUCN ، وقائم واع  الحم
اعد     ن أن تس ي یمك ات ، الت ائم واالتجاه أن الوضع الق ات بش د المعلوم جيع تولي ى تش عى إل ددة ، الس المه
تعمال           ظ واالس بيل الحف ي س ة ، ف دود والوطني ابرة للح ة والع ات العالمي ع األولوی ات وض اند عملي وتس

 .المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

ا في          أن یتـاح لألطراف مع  3-2-13 ة المشار إليه ة واإلقليمي لومات عن مختلف التقييمات العالمي
تراتيجيات وخطط العمل                    10-2-3النشاط   ذ االس اند تنفي  وآيف یمكن أن توفر تلك التقييمات معلومات تس

 .الوطنية للتنوع البيولوجي فيما یتعلق بالمياه الداخلية 

 الشرآاء الرئيسيون 
 فاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ، وهيئة الحفظ الدولية  التابعة التSTRPأمانة رامسار و

 المتعاونون األخرون 
كو  امج (اليونس ن  SIDS (GIWA ، WWAPبرن ك م ر ذل ة ، وغي ة لأللفي ة اإلیكولوجي يم األنظم  ، تقي

ة المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة ، السيما المنظمات النشطة في الدول الجزریة الصغير            
 .والمنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة بالموضوع . 

وع             : 3-3الغایة  آفالة إخضاع المشروعات والتدابير التي یحتمل أن یكون لها وقع سلبي على التن
البيولوجي لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية ، وفق التشریع الوطني وحسب مقتضى الحال، لتقييمات             

اه                   الوقع  ذات     ع المقدسة واألراضي والمي ى المواق صرامة مالئمة ، تشمل النظر في وقعها المحتمل عل
 .التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدیة مجتمعات السكان األصليين والمحليين

 السياق والترابطات 
 14 :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 
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 and 3.4 3.3 ,3.1 ,2.1 : أهداف الخطة االستراتيجية

 paragraphs 9 (e) (ii), 18, and 20 :: لعناصر ذات الصلة في برنامج العمل األولا

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
ة  وع   1-2الغای ظ التن ارات حف ن أدراج اعتب زء أساسي م ي ج تراتيجية ه ة االس ات البيئ  التقييم

 البيولوجي في المؤسسات والبرامج الوطنية 

دة                        وهذا العنصر     د من مواصلة العمل الشامل لع ا هو مزی ة إنم اه الداخلي امج عمل المي من برن
 .قطاعات بشأن تقييم الوقع الذي تنشده االتفاقية 

 paragraph 37 :خطة تنفيذ القمة العالمية 

 األهداف 
وطني وحسب مقتضى الحال ، بالنسبة                  ) أ( ي، وفق التشریع ال ع البيئ القيام بتقييمات للوق

ع المشروع ة  لجمي ة اإلیكولوجي وجي لألنظم وع البيول ي التن ؤثر ف ن أن ت ي یمك ات الت
ى الصعيد   رابط عل ع المت ك المشروعات الوق ة أن تراعي تل ع آفال ة ، م اه الداخلي للمي

دًا   – االقتصادي –االجتماعي   ع مفي  والثقافي وصعيد الصحة البشریة ، سواء أآان الوق
  /10.أو ضارًا 

 االقتصادي ، وفق التشریع الوطني وحسب        –ئي واالجتماعي   القيام بتقييمات الوقع البي    ) ب(
أثير                   ا ت رجح أن یكون له مقتضى الحال ، بشأن التطویرات المقترح إجراؤها أو التي ی
ة           فة تقليدی تعملها بص غلها أو تس ي تش اه الت ي والمي ة واألراض ع المقدس ى المواق عل

ين ، وفق القسم واو من               رر  مجتمعات السكان األصليين والمحلي خطوط      (7/16المق
ة خاصة ب   ادیة    طوعي ي   .Akwe  Konارش افي والبيئ ع الثق يم لوق راء تقي الج

ع  ا وق ون له ي یحتمل أن یك داثها أو الت رح اح التطویرات المقت ق ب اعي المتعل واالجتم
ة                 تعملها بصفة تقليدی ي تشغلها أو تس اه الت على المواقع المقدسة وعلى األراضي والمي

 ).صلية والمحليةالمجتمعات األ

 
 أنشطة األطراف 

رر   3-3-1 اة المق ع مراع وع    7-6م ة التن ي اتفاقي راف ف ؤتمر األط ن م ادر ع ف الص  أل
ع  /البيولوجي ، بشأن الخطوط التوجيهية إلدماج قضایا التنوع البيولوجي في تشریع و          أو عمليات تقييم الوق

رر           ادة      7/16البيئي ، وفي التقييم البيئي االستراتيجي ، والمق ام ،      ) ي(8 بشأن الم ا من أحك ا یتصل به وم
رر     ا المق ك مرفقه ـ      7/16بما في ذل ادیة ل ة  االرش ذي یتضمن الخطوط الطوعي  إلجراء  Akwe Kon  ال

تقييمات للوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي ، بشأن التطویرات المقترح إجراؤها ، أو التي یرجح أن تجرى    
ع المق ى المواق ع عل ا وق ون له ة  ویك تعملها بصفة تقليدی ـا أو یس ي یشغله اه الت ى األراضي والمي ة وعل دس

 :مجتمعات السكان المحليين واألصليين 

تطبيق تقييم الوقع البيئي على مشروعات تنمية المياه ، وتربية األحياء المائية وأنشطة                )أ( 
ى أساس     خطوط أنحدار المياه بما في ذلك الزراعة والحراجة والتعدین ، وأفضل التنبؤ          ي تصدر عل ات الت

طة       ار األنش ين آث دیدًا ب ًا س رق تفریق ن أن تف د ، ویمك دة تصميم جي ون ولي ـات تك ى عين ز إل خطط ترتك
 االنثربوجينية ، والعمليات الطبيعية ؛

ط          بتقييمات  تعزیز الجهود الخاصة       )ب(  يس فق ع ل يم الوق ى تقي الوقع البيئي التي تنطوى عل
ا من تطویرات في مجال خطوط             بالنسبة للمشروعات الفردی     ا یوجد أو م ار لم ذلك اآلث ل آ ة المقترحة ب

 أنحدار المياه واالستجماع أو أحواض األنهار ؛

                                                 
  ألف6/7من المرفق بالمقرر ) أ (1الفقرة / 10
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إدماج ، حسب مقتضى الحال ، تقييمات التدفق البيئي في عمليات تقييم الوقع بالنسبة  ) ج(
لقيام بتقييمات لألنظمة ألیة مشروعات یرحج أن تغير أو األنظمة الطبيعية لتدفق األنهار ، وآذلك ا

اإلیكولوجية في خط األساس بمرحلة التخطيط التي تكفل أن تكون بيانات األساس الالزمة متاحة لمساندة 
 .عملية تقييم الوقع البيئي ووضع تدابير تخفيف فعالة إذا لزم األمر 

أن الت        3-3-2 ة بش ة واجتماعي ة وبيئ ات ثقافي ام بتقييم ق بالقي يات تتعل ق توص ویرات تطبي ط
ي تشغلها أو                          اه الت ع المقدسة واألراضي والمي ؤثر في المواق المقترح إجرؤها أو التي یرجح أن تحدث وت

 .تستعملها بصفة تقليدیة مجتمعات السكان األصليين والمحليين 

ع                    3-3-3 ة للوق ام بتقييمات تعاوني ر الحدود ، القي ة عب بالنسبة للنظم اإلیكولوجية للمياه الداخلي
ي في تشریعات و           والتدفق البيئ  وع البيئ اج قضایا التن ة ، إلدم ة لالتفاقي أو /ي عند تطبيق الخطوط التوجيهي

دما یكون من                             ك عن ي االستراتيجي ، وذل يم البيئ ي ، وفي التقي ع البيئ يم الوق ة بتقي عمليات التشریع المتعلق
 .الممكن والمالئم وبإتفاق بين األطراف المعنية 

  األمين التنفيذي األنشطة المساندة التي یبذلها
ا من المنظمات األخرى ذات الصلة               3-3-4 ع وغيره يم الوق ة لتقي التعاون مع الرابطة الدولي

رر         ذ المق يما لشمولها                  6/7لإلسهام في تنفي ة ، والس يح الخطوط التوجيهي  ألف بشأن مواصلة وضع وتنق
 .جميع مراحل تقييم الوقع البيئي مع مراعاة نهج األنظمة اإلیكولوجية 

 :تجميع ما یلي  3-3-5

وع            )أ(  ایا التن الج قض ي تع ات الت ن المنهجي ك م ر ذل ع وغي يم الوق أن تقي ات بش معلوم
 البيولوجي للمياه الداخلية في إطار من اإلدارة التواؤمية ؛

أمثلة على وقع األنواع الغریبة الغازیة والبرامج المستعملة للتحكم في دخولها وتخفيف             )ب( 
لبية   ا الس اه      عواقبه دار المي وط أنح د خط ًا عن ة ، خصوص اه الداخلي ة للمي ة اإلیكولوجي ى األنظم عل

 . واالستجماع وأحواض األنهار 

 الشرآاء الرئيسيون
IAIA ، أمانة اتفاقية رامسار ، STRP ، IUCN هيئة الحفظ الدولية ، . 

ة الت      ذي التفاقي ين التنفي ع األم م م ار بالتقاس ة رامس وم أمان ع أن تق ن المتوق ررات  م وجي للمق وع البيول ن
ة                          ة رامسار بشأن الخطوط التوجيهي دة في اتفاقي ؤتمر األطراف المتعاق امن لم اع الث الصادرة عن االجتم

ي ،     /إلدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تقييمات الوقع البيئي في تشریع و           ع البيئ يم الوق ات تقي أو عملي
 . ألف 6/7مرفقة بالمقرر  االقتصادي ، ال–وفي تقييم الوقع االجتماعي 

 المتعاونون األخرون 
 .المنظمات ذات الصلة من دولية وإقليمية ووطنية ، واألطراف المعنية باألمر 

ائم وفى       : 4-3الغایة  إدخال وحفظ ترتيبات رصد مالئمة لتبين ما یحدث من تغيرات في الوضع الق
 .االتجاهات في التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  

 اق والترابطات السي
 (b) 7 :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

 and 3.4 3.3 ,3.1 ,2.1 : أهداف الخطة االستراتيجية

 New element: : العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
 .السریعة وغيرها من التقييمات  المؤشرات وقوائم الجرد الوطنية والتقييمات – 2-3الغایة 

 paragraph 66(c) :خطة تنفيذ القمة العالمية  
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 الهدف 

ة     ع العنای ة م اه الداخلي وجي للمي وع البيول ة  لعناصر التن رامج رصد وطني تبقاء ب استحداث واس
ة للمساعدة ع                  ر إمكاني ى  بصفة خاصة بالعناصر التي تقتضي تدابير حفظ عاجلة والعناصر التي تمثل أآب ل

 .االستعمال المستدام 

 أنشطة األطراف 
اد                          3-4-1 ك من اإلرش ر ذل وجي وغي وع البيول ة التن ى أساس اتفاقي وم عل ة تق أدخال أنظمة رصد مالئم

رر   ذ المق اة تنفي ع مراع ام األول ، م ي المق ة ف ة ذات األولوی ة اإلیكولوجي وجي واألنظم وع البيول  6/7للتن
ادئ     بشأن التبين والرصد والمؤشرات والت     ابع لمب قييمات واحتمال إقرار مؤتمر األطراف في اجتماعه الس

 .تتعلق بوضع وتنفيذ تدابير رصد ومؤشرات على الصعيد الوطني 

 أنشطة مساندة یبذلها األمين التنفيذي 
ـد                    3-4-2 ا یوج اة م ـع مراع ة م وضع اقتراح عن إنشاء برامج رصد لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلي

 .  یشمل إرشاد اتفاقية رامسار ، المتعلق بإنشاء برامج رصد لمواقع األراضي الرطبة من إرشاد ،

 الشرآاء الرئيسيون 
 STRPمكتب اتفاقية رامسار و

 المتعاونون األخرون
 .المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة وأصحاب المصلحة

 
   التنوع البيولوجي البحرى والساحلي7/5

  البحري والساحليالبيولوجيامج العمل المتعلق بالبرنامج  برناستعراض

  األطراف؛مؤتمر إن
 األصعدة الوطنية واإلقليمية على أحرز من تقدم في تنفيذ برنامج العمل بما علمًا یحيط -1

 ؛التنفيذوالعالمية، وبما قامت به األمانة من تسهيل شؤون 

 البحري والساحلي یجب أن یتضمن البيولوجي برنامج العمل بشأن التنوع بأن یقر -2
 األهداف الثالثة لالتفاقية، ویالحظ الحاجة الى آفالة یعالجطائفة متنوعة من األدوات والنهوج وأن 

 سيما بشأن التنوع البيولوجي للمناطق المحمية والمناطق البحریة والساحلية، وال العملالتكامل بين برامج 
  في تنفيذها؛الفعالحمية البحریة والساحلية لكفالة التنسيق عنصر البرنامج المتعلق بالمناطق الم

 البيولوجي البحري والساحلي ینبغي أن التنوع أن برنامج العمل بشأن على یوافق -3
 القانون الدولي في الحاالت المالئمة، بما في ذلك اتفاقية وآذلك،یطبق ویفسر بما یتمشى والقانون الوطني 

 حار؛ البلقانوناألمم المتحدة 

 العالمية، التي لم یتم واألولویات عناصر برنامج العمل ال تزال تتمشى أن رریق -4
 الزمنية لبرنامج العمل بست سنوات إضافية، مع مراعاة برنامج الفترة یمدتنفيذها تنفيذًا آامًال، ولذا، 

 ؛2010 لمؤتمر األطراف حتى عام السنواتالعمل المتعدد 



UNEP/CBD/COP/7/21 
152Page  

 یأخذ في الحسبان التطورات الحدیثة آيقد تم تنقيحه  العمل برنامج أن یالحظ -5
 المفصل الوارد في المرفق األول بالمقرر الحالي وتذیيالته من العمل برنامج ویساندواألولویات الجدیدة، 

 به األطراف وأي منظمات أو هيئات أخرى ذات صلة، مع مالحظة أن األطراف تسترشد، آي 5 إلى 1
 قترحة التي تتمشى وأولویاتها الوطنية؛ األنشطة المبتنفيذستقوم 

 اعتماد ویالحظ في حيز النفاذ، والّنوء اتفاقية حفظ طيور القطرس بدخول یرحب -6
 ورواسبها في نطاق المنظمة ) اى اثقال السفن( صابورة السفنمياهاالتفاقية الدولية لمراقبة وإدارة 

بيولوجي والحكومات األخرى على النظر في  في اتفاقية التنوع الاألطراف ویشجعالبحریة الدولية، 
 ؛المعهدات اتلكالتصدیق على 

 الزم لمساندة تنفيذ عناصر البرنامج المتصلة التقنية أن مزیدا من المشورة على یوافق -7
 البلدان النامية في تحقيق االستعمال المستدام لمناطقها البحریة عملباالستعمال المستدام، ومساندة 

 یعمل مع أن التنفيذي األمين إلى ویطلب ذلك ما یتصل بالسياحة وصيد األسماك، في والساحلية، بما
 تلك المشورة وتلك إلعدادمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة وغيرها من المنظمات ذات الصلة 

 المساندة؛

 التقنيين المخصص بشأن التنوع البيولوجي الخبراء فریق تقریر یأخذ في الحسبان إذ -8
 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها التاسع، الفرعيةتغير المناخ، وتوصيات الهيئة و

 في اجتماعه السابع عن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، یوافق على أن برنامج األطرافومقرر مؤتمر 
 البيولوجي بالتنوع المتصلة  المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي ینبغي أن یعالج القضایاالعمل

 للمعلومات المفيدة وعلى اتخاذ آمصدروتغير المناخ، ویشجع أیضا األطراف على استعمال ذلك البرنامج 
 بما فيها أشجار المنغروف االستوائية وأحواض والساحلية،تدابير إلدارة النظم االیكولوجية البحریة 

 اظ على قدرتها على مقاومة األحداث المناخية القاسية؛ بقصد الحفالمرجانيةاألعشاب البحریة والشعاب 

 الصغيرة، الخاصة لبرنامج العمل هذا بالنسبة للدول النامية الجزریة األهمية یدرك وإذ -9
 إلى تقدیم المساندة المالية لتنفيذ برنامج العمل المفصل التنميةمؤسسات التمویل األخرى، ووآاالت  یدعو

 لبحري والساحلي، ومرفقاته وتذیيالته؛ االبيولوجيبشأن التنوع 

  المحمية البحریة والساحلية المناطق
 المحمية البحریة بالمناطق فریق الخبراء التقنيين المخصص المعنى بتقریر رحبی -10
 نيوزیلندا لحكومتي  عن امتنانهویعرب ،/11*(UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/7)والساحلية

 والتنظيمية والتقنية المالية مساندتهم على (IUCN) للحفظ العالميتحاد والوالیات المتحدة األمریكية، واال
  الخبراء التقنيين المخصص على عملهم؛فریق وأعضاء لرئيس عن امتنانه ویعربلهذا العمل 

 البيولوجى البحري والساحلي یتعرض لضغط بشرى یتزاید بسرعة التنوع أن یالحظ -11
 علىها التنوع البيولوجي البحري والساحلي من التناقص أو الضياع  بحيث یعاني معمحليا،ویتسم بالشدة 

 تطویر المناطق مستوىومن أسباب هذا الحجم من التهدید انخفاض . األصعدة العالمية واإلقليمية والوطنية
 المحمية البحریة والساحلية؛

                                                 
 فئات جميع المخصص بالتعریف اآلتي للمنطقة المحمية البحریة والساحلية وهو تعریف یضم التقنيين فریق الخبراء أخذ /11

 .: (IUCN)المناطق المحمية لالتحاد الدولي لحفظ الموارد الطبيعية 
 لها، متاخمةة والساحلية تعني أیة منطقة محددة تقع دخل البيئة البحریة أو تكون  البحریالمحمية عبارة المنطقة إن"  

 تم التحفظ عليها بموجب والتي من مياه وما یرتبط بها من فلورا وفونا ومن سمات تاریخية وثقافية فوقها مع ما
أو /لوجي البحري و أن یتمتع تنوعها البيویؤديالتشریع أو بموجب وسائل فعالة أخرى تشمل الجمارك، مما 

 . حمایة المناطق المحطية بهامستوىالساحلي بمستوى من الحمایة أعلى من 
" والخلجان والمضائق البحریة، :  البحریة تشمل المياه البحریة الضحلة باستمرارالبيئة الداخلة في والمناطق"  

 وأحواض  البحریة،الطحالب أحواض( األنهار، واألحواض المائية التي یغطيها المد ومصاب " والالغونات
 الفاصل بين المد والجزر ومسطحات والطيناألعشاب البحریة والمروج البحریة المداریة والشعاب المرجانية 

 في المياه العميقة والمخارج في المياه العميقة والموائل في المحيط المرجانيةالرمال والملح والمستنقعات، والشعاب 
  ".المفتوح
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 : ما یلي أنها تسهم في تحقيقثبت المحمية البحریة والساحلية قد المناطق أن یالحظ -12

 البيولوجي؛ التنوع حمایة )أ(

 البيولوجي؛ المستدام لمكونات التنوع االستعمال )ب(

 ؛ وتعزیز الرفاهه االقتصادي وتحسين نوعية الحياةالصراعات، إدارة )ج(

 أعداد متزایدة من المناطق المحمية البحریة والساحلية، ولكنها لم تكن وجود یالحظ -13
 ضمن أمور الموارد،نتيجة لنقص في (بب مشكالت تتعلق بإدارة تلك المناطق  في حاالت آثيرة بسفعالة
 وحجمها والموائل التي تشملها؛) أخرى

 وفقا للبيانات المتاحة، فإن النظم االیكولوجية البحریة والساحلية أنه، أیضا ویالحظ -14
 صغيرةعلى األرجح لنسبة  آمناطق محمية، وأن هذه المناطق المحمية توفر الحمایة بالكادليست ممثلة 

 ضئيلة نسبيًا في مساهمةجدًا من البيئات البحریة والساحلية على المستوى العالمي، وبالتالي، فهي تقدم 
 اإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛

 المشترآة الصادرة عن المبادرة الدولية للشعاب بالمذآرة  مع التقدیرعلما یحيط -15
 التي أعدت إعماًال (UNEP/CBD/COP/7/INF/26) البيولوجي التنوع واتفاقية (ICRI) نيةالمرجا

 الدول عن ، الصادر عن مؤتمر األطراف بشأن قرارات المبادرة الدولية لألرصفة المرجانية 6/3للمقرر 
انظر (لباردة  المرجانية في المياه اوالشعاب، )ق األول بالمذآرة انظر المرف( الجزریة الصغيرة النامية

 )  بالمذآرة2المـرفق 

 والساحلية المنشودة من المناطق المحمية البحریة الغایات
 أن المناطق المحمية البحریة والساحلية إنما هي أحد العناصر والنهوج على یوافق -16

  الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛فيالجوهریة 

 البحریة دولية من الدالئل تدل على أن المناطق المحمية طائفة دیوج أنه یالحظ -17
 المناطق المحيطة، وفي فيوالساحلية التي ليس فيها استعماالت استخراجية، لها منافع لمصائد األسماك 

 اقتصادیة أخرى داخل وخارج المنطقة وألنشطةحاالت آثيرة، للمجتمعات المتاخمة وللسياحة المستدامة 
 بحریة والساحلية؛المحمية ال

 أن غایة العمل الذي یجري في ظل االتفاقية بشأن المناطق المحمية على یوافق -18
 : أن یكون ما یلي ینبغي  والساحليةالبحریة 

 التي تدار بكفاءة والساحلية إنشاء واستبقاء المناطق المحمية البحریة إن" 
مناطق المحمية  المن †13" عالمية شبكة" على أساس ایكولوجي وتسهم في 

 البناء على النظم الوطنية واإلقليمية، بما في ذلك معالبحریة والساحلية، 
 تكون األنشطة البشریة خاضعة لإلدارة، حيثماطائفة من مستویات الحمایة، 

 والسياسات اإلقليميةخصوصا من خالل التشریع الوطني والبرامج 
 في سبيل الدولية،تفاقات اإلقليمية، والممارسات التقليدیة والثقافية واال

 البحریةالحفاظ على الهيكل واألداء للطائفة الكاملة للنظم االیكولوجية 
 ."والساحلية، وذلك لتقدیم منافع إلى األجيال الحالية والقادمة على السواء

 خطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة تعزز حفظ وإدارة المحيطات، أن یالحظ  - 19
 وأدوات مختلفة تشمل نهج النظم االیكولوجية، وازالة نهوج وتسهيل استعمال تطویر ىعلوتوافق 

 األسماك، وإنشاء شبكات من المناطق المحمية البحریة تتمشى والقانون صيدالممارسات التدميریة في 
                                                 

 
 لتبادل األفكار والخبرات، والتعاون أخرى،العالمية تنص على االتصال بين األطراف، بالتعاون مع جهات  الشبكة /12

 الذي یحقق المساندة المتبادلة فيما بين النظم الوطنية واإلقليمية للمناطق التعاونيالعلمي والتقني، وبناء القدرات والعمل 
 بأي سلطة أو والیة على النظم الشبكةوال تتمتع هذه . يق برنامج العمل البحریة، مما یسهم بصفة جماعية في تحقالمحمية

 .الوطنية أو اإلقليمية
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، 2012 الى المعلومات العلمية، بما في ذلك شبكات ذات صفة تمثيلية وذلك بحلول عام وتستندالدولي 
 لألراضي السليمواغالقات لألزمنة والمناطق في سبيل حمایة أراضي التفریخ وفتراته، واالستعمال 

 في القطاعات الرئيسية، والساحليةالساحلية، وتخطيط أحواض المياه، وإدماج إدارة المناطق البحریة 
والساحلية، وعلى وضع  بشأن المناطق المحمية البحریة االتفاقية األخذ بهذا النهج لعمل على ویوافق

  الغایة تشمل وضع مؤشرات على ما یحرز من تقدم؛هذهاستراتيجية لتحقيق 

 اطار وطني للمناطق المحمية البحریة والساحلية 
 تكون جزءًا من إطار أوسع أن ینبغي المناطق المحمية البحریة والساحلية أن یدركو -20

 بذل على والحكومات األخرى، حسبما هو مالئم، األطراف یحث البحریة والساحلية، المناطقإلدارة 
  من المرفق األول3 التذیيلالجهود العتماد مثل هذا اإلطار، آمسألة ذات أولویة عالية، مع مراعاة 

 ؛)الصغيرةومع مراعاة حدود الموارد لدى الدول النامية الجزریة  (بالمقرر الحالي

بيولوجي البحري والساحلي، آما یرد في  الالتنوع إطارا فعاال إلدارة أن على یوافق -21
 یتضمن ممارسات وخطوات واجراءات مستدامة لإلدارة الحالي، من المرفق األول بالمقرر 3التذیيل 

 على مدى البيئة البحریة والساحلية الواسعة، بما في ذلك شبكات البيولوجيالرامية الى حمایة التنوع 
 :لمحمية تتكون مما یلي البحریة والساحلية االمناطق من ملةمتكا

 فيها التهدیدات لغرض الحفظ تدار المحمية البحریة والساحلية التي المناطق )أ(
  فيها باالستعماالت االستخراجية،یسمحواالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والتي قد 

 التي ال یسمح فيها التمثيلية المحمية البحریة والساحلية ذات الصفة المناطق ) ب(
 المحسوسة األخرى للتمكين من البشریةاالستعماالت االستخراجية، وتزال منها أو تخفض الضغوط ب

  وأدائها؛وهيكلهااستبقاء أو استرداد سالمة النظم االیكولوجية 

من ) ب(و ) أ( التوازن بين الفئتين سيختار أن البلد المعني هو الذي على یوافق -22
  أعاله؛21 الفقرة من ة البحریة والساحليالمحمية المناطق

 المحمية البحریة المناطق المعني بالمخصص فریق الخبراء التقنيين أن یالحظ -23
 المناطق العلمية المرجعية، ال یمكن إدراآها إال من مثل أن بعض أهداف هذه المناطق، ذآروالساحلية قد 

 على أن تراعي تلك األطراف ، ویشجع)ب( الفئة من البحریة والساحلية المحميةخالل إنشاء المناطق 
 ؛)ب(و ) أ(المشورة عند تحدید توازن مالئم بين الفئتين 

 ال یمكن أن تتحقق یقينًا إال باألخذ اإلطار هناك بعض المنافع الناجمة عن أن یالحظ -24
 الكاملة یقتضي أن تشمل هذه الشبكة مناطق متميِّزة ذات المنافعبمناطق ذات حمایة عالية، وأن تحقيق 

 مساحة آافية من البيئة الساحلية والبحریة آي تكون فّعالة وقابلة للبقاء من تتضمنصفة تمثيلّية وأن 
  اإلیكولوجية؛الناحية

 أن العوامل الرئيسية لتحقيق اإلدارة الفعالة للمناطق المحمية البحریة على یوافق -25
 قانونية، سواء أآانت عرفية أو  تشمل الحكم السدید وتوفر اإلطارات الوطنية الواضحة،والساحلية

 في األنشطة الخارجية التحكمللحيلولة دون األنشطة الضارة، واالمتثال والتطبيق الفعالين، والقدرة على 
 وبناء القدرات وتملك تمویال االستراتيجيالتي تؤثر في المنطقة المحمية البحریة والساحلية، والتخطيط 

 مستداما لإلدارة؛

على أن تتصدى على وجه االستعجال، عن طریق نهوج مالئمة في  األطراف یحث -26
 من األرض الناشئة للمناطق البحریة والساحلية، لجميع التهدیدات، بما في ذلك التهدیدات المتكاملةاإلدارة 

 المحمية البحریة والساحلية المناطقالنقل، في سبيل زیادة فعالية /والشحن) مثل جودة الماء والترسيب(
 والساحلي، مع مراعاة اآلثار المحتملة لتغير المناخ البحريها، في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي وشبكات

 البحر؛مثل ارتفاع مستویات سطح 

 أن مشارآة آاملة من المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة على یوافق -27
 وساحلية،لمناطق المحمية الفردیة، من بحریة  لتحقيق الغایة العالمية وإلنشاء وإستبقاء اهامالمعنيين، أمر 

 المحمية؛ بشأن المناطق  7/28والشبكات الوطنية واإلقليمية؛ بما یتمشى والمقرر 
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 التقنية الصادرة عن فریق الخبراء التقنيين المخصص والواردة في المشورة یالحظ -28

 تحت الوالیة الواقعة البحریة والساحلية  بالمقرر الحالي وفى تقریره، بشأن المناطق المحميةالثانيالمرفق 
 في عملها الرامي إلى إنشاء شبكات من المشورة والحكومات على استعمال تلك األطراف ویحثالوطنية، 

 المناطق المحمية البحریة والساحلية؛

  الوالیة الوطنيةنطاق المحمية البحریة في المناطق الخارجة عن المناطق
ایدة على التنوع البيولوجي في المناطق البحریة الخارجة عن  أخطار متزوجود یالحظ -29

 نقص وجوه الوطنية، وأن المناطق المحمية البحریة والساحلية في تلك األنحاء تعاني من الوالیةنطاق 
 شدیدة، من حيث الغرض والعدد والتغطية؛

واالستعمال  حاجة ملحة الى التعاون والعمل الدوليين لتحسين الحفظ وجود على یوافق -30
 انشاء البيولوجي في المناطق البحریة الخارجة عن حدود الوالیة الوطنية، بما في ذلك للتنوعالمستدام 

 العلمية، بما في المعلوماتمناطق محمية بحریة في المستقبل تتمشى والقانون الدولي، وتقوم على أساس 
 والشعاب المرجانية في المياه راریة،الهيدروحذلك المناطق مثل التالل والجبال البحریة والمخارج 

  المعرضة للمخاطر؛االیكولوجيةالباردة، وغير ذلك من النظم 

 قانون البحار یوفر إطارا قانونيا لتنظيم األنشطة في المناطق البحریة أن یدرك -31
 العام ناألمي التنفيذي أن یتعاون على وجه السرعة مع األمين  إلىویطلب الوطنية، الوالیةالخارجة عن 

 منها ولوائحها الداخلية، بشأن آللألمم المتحدة والهيئات الدولية واالقليمية ذات الصلة، وفقا لصالحيات 
، ومساندة أي 52، الفقرة 58/240 بموجب قرارها المتحدةالتقریر الذي تدعو اليه الجمعية العامة لألمم 

 اإلنشاء واإلدارة الفعالة في المستقبل للمناطق  اآلليات المالئمة في سبيلتبينعمل من الجمعية العامة في 
 . البحریة الخارجة عن نطاق الوالیة الوطنيةالمحمية

  في التقييم والرصد والبحثاألولویات
 بالمرفق األول 4 الرائدة المبينة فى التذیيل والمشروعات البحث أولویات أن یالحظ -32

مر، مساعدة هامة للجهود الوطنية واإلقليمية الرامية إلى  تقدم، اذا اقتضى األأنبالمقرر الحالي من شأنها 
 برامج البحوث وأن وإستبقاء المناطق المحمية البحریة والساحلية والشبكات الوطنية واإلقليمية، إقامة

 األولویات الوطنية في مجال وضعبشأن حفظ موارد التنوع البيولوجي البحریة والساحلية، الزمة عند 
 يولوجي؛بحوث التنوع الب

 بالمرفق 4 إدماج أولویات البحث والمشروعات الرائدة الواردة فى التذیيل على یوافق -33
 األمين إلى ویطلب الحالي في برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجى البحرى والساحلى، بالمقرراألول 

  على وجه االستعجال؛اتالمشروعالتنفيذي تبين الشرآاء الذین یتبنون أولویات البحث ویقومون بتلك 

 البيولوجي التنوع من الضروري وضع برامج للبحث تتعلق بحفظ موارد أنه یالحظ -34
 ؛ شبكات من المناطق المحميةإنشاءالبحري فيما یجاوز المناطق المحمية البحریة والساحلية، وذلك بقصد 

 ية البحریة والساحلالمحمية الدولية إلنشاء شبكات من المناطق المساندة
 األخرى والمنظمات ذات الصلة على إسداء مساندة فعالة والحكومات األطراف یحث -35
 وتنفيذ أخرى إلنشاء نظام عالمى من شبكات المناطق المحمية البحریة والساحلية ومسانداتمالية وتقنية 

 التى تعرقل إنشاء  العوائقوإزالةاألحكام الواردة في هذا المقرر، فى إطار تلك الشبكات، بما في ذلك تبين 
 الضارة التي تؤدي إلى األنشطة غير المستدامة في الحوافزالمناطق المحمية البحریة والساحلية، وإزالة 

 وذلك في إطار ما یوجد من ، بشأن التدابير الحافزة6/15 إعماًال للمقرر وذلكالبيئة البحریة والساحلية، 
 البحریة؛ بالشئون المتعلقةالقوانين الدولية ذات الصلة 

 إسداء مساندة، من خالل اآللية المالية، إلى البلدان إلى ینظر في الحاجة أن یقّرر -36
 األقل نموًا والدول النامية الجزریة الصغيرة من بينها، للقيام باألنشطة البلدانالنامية األطراف، والسيما 

 بإنشاء وإستبقاء تتعلقالقيام بأنشطة  تتولى زمامها البلدان نفسها والرامية إلى تعزیز القدرات على التي
 وأن یساعد بصفة خاصة األطراف على ،المناطق المحمية البحریة والساحلية وشبكات تلك المناطق
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 تجعل شبكاتها من المناطق المحمية البحریة والساحلية معتمدة على نفسها في أنوضع أنظمة من شأنها 
  المدى المتوسط والطویل؛علىالبقاء 

 وال سيما بشأن الشبكات إصدار المزید من المشورة التقنية بشأن تصميم أن ظیالح -37
 البرنامج، ویطلب إلى األمين التنفيذي تنفيذالترابط اإلیكولوجي بينها، أمر قد یلزم لمساعدة األطراف على 

آليات مالئمة  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، بتبين الفرعيةأن یقوم، بالتشاور مع مكتب الهيئة 
 المشورة؛إلصدار تلك 

  التقدم المحرز نحو تحقيق الغایة العالميةرصد
 الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع لرصد العالمي المرآز یدعو -38

 الصلة، إلى توفير وصيانة معلومات حدیثة بشأن المناطق المحمية البحریة ذاتالمنظمات والسلطات 
 في المرفق الثالث المبينة بما یتمشى والفئات المقترحة لوضع قوائم الجرد والمعلومات السياقية لية،والساح

 أدناه، في سبيل توفير قاعدة للتقييم في إطار االتفاقية؛

 األمين التنفيذي تقدیم تقييم للتقدم المحرز نحو تحقيق الغایة العالمية، آجزء إلى یطلب -39
 العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ اإلبالغ عن برنامج من

  األحياء البحریةتربية
 التقنيين المخصص المعني بتربية الخبراء الموجز الصادر عن فریق بالتقریر یرحب -40

 الكامل الذي وضعه الفریق وبالتقریر )UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.2)(األحياء المائية 
 الثامن للهيئة الفرعية لالجتماع ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/6(والمقدم بوصفه وثيقة إعالمية 

 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

 والزراعة على مساندتها التقنية لألغذیة األمم المتحدة لمنظمة عن تقدیره یعرب -41
 األحياء المائية؛ الخبراء التقنيين المخصص المعني بتربية فریقوتوفيرها التسهيالت لالجتماع الذي عقده 

 البيولوجي لتربية األحياء المائية، آما جاء التنوع السلبية على باآلثار  علمًایحيط -42
 والتقنيات المتاحة وباألساليب ، الموجز الصادر عن الفریق المذآورالتقریروصفها في القسم الثاني من 

 ؛ ذلك التقریرمنلتخفيف أثرها، آما جاء وصفها في القسم الثالث 

 المخصص في القسم الرابع من التقریر الموجز التقنيين فریق الخبراء أن أیضا یالحظ -43
 البيولوجي في بعض أشكال تربية األحياء البحریة التي تستعمل للتنوعقد تبين بعض اآلثار االیجابية 

 أنواعا أصلية؛

الصلة  األساليب والتقنيات ذات تطبق والحكومات األخرى على أن األطراف یحث -44
 المائية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، األحياءلتفادي اآلثار الضارة التي تنشأ عن تربية 

  عملها الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛وخططوإدخالها في استراتيجياتها 

  وبالظروف الشدیدة التغير تبعًا للمناطقالبحریة، أنشطة تربية األحياء بتعقيد یعترف -45
 األحياء المائية ولألنواع التي تتم تربيتها، وآذلك للظروف تربيةالجغرافية المختلفة، ولممارسات 

 واالقتصادیة، التي سوف تؤثر في خيارات تخفيف األثر، وبناء عليه، وبمراعاة والثقافيةاالجتماعية، 
 تطبق بأن یوصيمية،  والصعوبات الخاصة التي یواجهها أصحاب المصلحة في البلدان النااالحتياجات

 لتفادي اآلثار الضارة اآلتيةاألطراف والحكومات األخرى األساليب والتقنيات أو الممارسات المحددة 
 :على التنوع البيولوجي لتربية األحياء البحریة

 التقييم المماثلة وإجراءات الرصد، على عمليات عمليات تقييم األثر البيئي، أو تطبيق )أ(
 آما ینبغي إلى حجم التشغيل وطبيعته، وآذلك إلى ما للبيئة من النظرألحياء البحریة، مع تطویرات تربية ا

أو / الخطوط التوجيهية بشأن إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تشریع ومراعاةقدرات حاملة، مع 
 6/7 في مقرره فاألطرا تقييم األثر البيئي وفي تقييم األثر االستراتيجي، وهي أمور أیدها مؤتمر عمليات
 لألثر الثقافي تقييمات، المرفق الثاني، بشأن إجراء 6/10 التوصيات التي ساندها المقرر وآذلك ألف،

 أن تؤثر على مواقع مقدسة لدى یرجحوالبيئي واإلجتماعي عن التطورات المقترح اجرائها، أو التي 
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. لمجتمعات على شغلها أو استعمالها درجت تلك االتيالمجتمعات األصلية والمحلية واألراضي والمياه 

 على جميع الطویل أیضا حاجة إلى التصدى لألثر المحتمل الفوري وعلى المدى المتوسط والمدى وهناك
 مستویات التنوع البيولوجي؛

 المتكاملة للمناطق البحریة اإلدارة إطار أساليب فعالة الختيارات المواقع، في وضع )ب(
 المصلحة في البلدان أصحابتياجات والصعوبات الخاصة التي یواجهها  مراعاة االحمع والساحلية؛
 النامية؛

 ؛والنفایات منهجيات فعالة للتحكم في مياه المجاري وضع )ج(

 على مستوى التفریخ وفي مناطق الجينية، الخطط المناسبة إلدارة الموارد وضع )د(
 امية إلى صون التنوع البيولوجي؛ الرالبرودة،التناسل، بما في ذلك تقنيات الحفظ باستعمال 

 وللتناسل السليم من الناحية للتفریخ وسائل قليلة التكاليف وخاضعة للرقابة وضع )ه(
.  لزم األمرإذا في سبيل تفادي تجميع البذور من الطبيعة، الواسع،الجينية، وإتاحة هذه الوسائل لالستعمال 
طبيعة، ینبغي استعمال ممارسات سليمة بيئيًا للقيام  من الالبذوروفي الحاالت التي یتعذر فيها تجميع 

 ؛ الناشئة التي یتكّون فيها اللؤلؤالمحاراتبعمليات تجميع 

 في الحاالت الجانبي األسر أو تقليل تفادي أدوات الصيد االنتقائي في سبيل استعمال )و(
 التي یتم فيها تجميع البذور من الطبيعة؛

 ؛ تربية األحياء البحریةفي الفرعية  أواألصلية األنواع استعمال )ز(

 العارض عن أنواع تدخل في تربية األحياء اإلفراج التدابير الفعالة للحيلولة دون تنفيذ )ح(
 الحية المحورة في إطار بروتوآول قرطاجنة الكائنات بما في ذلك ،خصب polyploidsالبحریة، وعن 

 بشأن السالمة األحيائية؛

 في التربية واختيار األماآن المناسبة لإلفراج في سبيل حمایة  سليمةطرائق استعمال )ط(
 الجيني؛التنوع 

 أفضل في مجال تقنيات المضادات الحيویة من خالل استعمال ستعمال من االتقليل )ي(
 التربية؛

 شؤون األرصدة السمكية المستعملة للحصول على دقيق السمك وزیت إدارة آفالة )ك(
 ي سبيل الحفاظ على شبكة التغذیة؛ وفمستدامةالسمك بطریقة 

  انتقائية في صيد األسماك صناعيا لخفض أو تفادي األسر الجانبيمنهجيات استعمال )ل(
 ؛) أى التصيد العرضي(

 التقليدیة، في الحاالت المناسبة، آمصدر لتنمية التقنيات المستدامة في المعارف اعتبار )م(
  األحياء البحریة؛تربية

 االحتياجات والصعوبات الخاصة مراعاة والحكومات األخرى، مع األطراف یحث -46
 أن تطبق أفضل ممارسات اإلدارة والترتيبات علىالتي تواجه أصحاب المصلحة من البلدان النامية، 

 من 9 لألحياء البحریة، وخصوصا من خالل تطبيق المادة المستدامةالقانونية والمؤسسية المثلى للتربية 
 األسماك الرشيدة، وآذلك تطبيق األحكام األخرى الواردة في المدونة التي مصائدأن  السلوك بشونةمد

 والسياسية التشریعية المائية، مع االعتراف بأن المدونة توفر اإلرشاد الالزم لسن األطر التربيةتعالج 
 على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية؛

 شامل للوثائق ذات الصلة عن أفضل راضباستع التنفيذي القيام األمين إلى یطلب -47
 ونشر النتائج وآذلك دراسات الحاالت ذات الصلة، من خالل البحریة،الممارسات المتعلقة بتربية األحياء 

 وذلك قبل االجتماع العاشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية المعلوماتآلية غرفة تبادل 
 والتكنولوجية؛
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 تبينها فریق الخبراء التقنيين التيأولویات البحث والرصد  إدماج على یوافق -48
 بالمرفق األول بهذا المقرر، في برنامج 5 التذیيل فيالمخصص المعني بتربية األحياء البحریة، آما ورد 

  البحري والساحلي؛البيولوجيالعمل المتعلق بالتنوع 

مم المتحدة لألغذیة والزراعة  مع منظمة األبالتعاون یقوم األمين التنفيذي، بأن یوصي -49
 طرائق ووسائل تنفيذ هذه األولویات في البحث والرصد، باستكشافوغيرها من المنظمات ذات الصلة، 

 التي یمكن عن طریقها استعمال تربية األحياء البحریة إلعادة إنعاش التنوع الوسائلبما في ذلك تقييم 
  أو الحفاظ عليه؛البيولوجي

 مع منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة بالتعاوناألمين التنفيذي،  یقوم بأن یوصي -50
 تجانس في استعمال المصطلحات المتعلقة بتربية األحياء بإیجادوغيرها من المنظمات ذات الصلة، 

  وإقرار فهرس مصطلحات منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة؛وضعالبحریة، وذلك بمواصلة 

 والدولي لمعالجة اآلثار العابرة للحدود لتربية اإلقليمي للتعاون  تأیيدهعن یعرب -51
  البيولوجي، مثل انتشار األمراض واألنواع الغریبة الغازیة؛التنوعاألحياء البحریة على 

  ونقل األدوات والتكنولوجيا؛التدریب التبادالت التقنية وبرامج تعزیز یقرر  -52

نظر في الحاجة إلى المساندة من خالل اآللية المالية  بالاألطراف یقوم مؤتمر أن یقرر -53
 القدرات لمساندة األنشطة التي تتولى زمامها البلدان نفسها والرامية إلى تعزیز األطراف،للبلدان النامية 

 ؛على تخفيف اآلثار الضارة لتربية األحياء البحریة على التنوع البيولوجي

ينية لقاع البحر العميق، الخارج عن نطاق الوالیة  المستدام للموارد الجواالستعمال الحفظ
 الوطنية

  البحار دراسة العالقة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون عن الناشئة
 التنفيذي أن یقوم، بالتشاور مع األطراف والحكومات األخرى األمين إلى یطلب -54

 لشؤون المحيطات المتحدةبالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل ادارة األمم  الدولية لقاع البحار، ووالسلطة
 الحكومية الدولية لليونسكو، اذا آان االوقيانوغرافيةوقانون البحار، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة 

حر وأرضية  طرائق تبين وتقييم ورصد الموارد الجينية لقاع الببشأناألمر مناسبا، بتجميع المعلومات 
 وفي المناطق التي تخرج عن حدود الوالیة الوطنية، ویقوم بتجميع المعلومات التحتية،المحيطات وتربتها 

 والخيارات الجينية الحالة واالتجاهات فيها، بما في ذلك تبين التهدیدات الواقعة على تلك الموارد عن
 المحرز؛تقدم التقنية لحمایتها، وتقدیم تقریر إلى الهيئة الفرعية عن ال

 الى زیادة األطراف ویدعو، 58/240 الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرار یرحب -55
 عن حدود الخارج بشأن قضية الحفظ واالستعمال المستدام للموارد الجينية لقاع البحر العميق شواغلها

مة الى مزید من تنسيق العمل  العاالجمعية أیضا ویدعوالوالیة الوطنية في االجتماع القادم للجمعية العامة، 
 الجينية الموجودة في قاع البحر العميق الخارج عن حدود للمواردالمتعلق بالحفظ واالستعمال المستدام 

 .الوالیة الوطنية

 والدول األخرى إلى تحدید األنشطة والعمليات الواقعة تحت نطاق األطراف یدعو -56
 واألجناسسلبي على النظم اإلیكولوجية لقاع البحر العميق  والتي قد یكون لها أثر رقابتهاوالیتها أو 

 . من االتفاقية3الخارجة عن نطاق الوالیة الوطنية، بغية معالجة المادة 

 المستدام في المناطق البحریة الخارجة عن حدود الوالیة واستعماله التنوع البيولوجي حفظ
 الوطنية

 للتنميةتنفيذ الصادرة عن القمة العالمية الفي خطة ) ج(و ) أ (32 بالفقرة یذّآر اذ -57
 البيولوجي للمناطق البحریة والتنوع على االنتاجية الحفاظ" المستدامة، التي تدعو المجتمع الدولي إلى 

 ؛" الداخلة والخارجة عن الوالیة الوطنية المناطقوالساحلية الهامة والمعرضة للمخاطر، بما في ذلك 

 ، قد آررت 58/240 قرارها  من 51الفقرة ة لألمم المتحدة في الجمعية العامأن یالحظ -58
 الواقعة على - على أساس علمي – المخاطر الى النظر عاجال في طرائق إدماج وتحسين إدارة دعوتها" 
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 المرجانية في المياه الباردة وبعض التضاریس األخرى والشعابالتنوع البيولوجي في التالل البحریة 

 ؛ "المنغمرة في الماء

 یدعو"   الذي  58/240  من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة52 بالفقرة یذّآر -59
 أفضل الوسائل عن العالمية واإلقليمية المختصة، وفقا لتكليف آل منها، إلى التحقق بصفة عاجلة الهيئات

على النظم  الواقعة والمخاطرللتصدي، على أساس علمي، بما في ذلك توخي الحيطة، في التهدیدات 
 البيولوجي الخارج عن حدود الوالیة التنوعاالیكولوجية البحریة الضعيفة والمعرضة للتهدیدات وعلى 

 والصكوك األخرى ذات الصلة الموجودة أن تستعمل في للمعاهداتالوطنية، وفي الكيفية التي یمكن بها 
 واالتفاقية، ومع مبادئ النهوج  الدولي، وال سيما بما یتمشى أیضاوالقانونهذه العملية بما یتمشى 

 على أساس النظم االیكولوجية في مجال اإلدارة، بما في ذلك تبين أنماط النظم القائمةالمتكاملة 
 واألدوات النهوج البحریة التي تستدعي انتباها من باب األولویة، واستكشاف طائفة من االیكولوجية

 ؛"الممكنة للحمایة ولإلدارة 

 على یشدد التهدیدات الخطيرة الواقعة على التنوع البيولوجي، إزاء ق بالقلیشعر إذ -60
 االیكولوجية النظمالحاجة الى خطوات سریعة للتصدي لتلك التهدیدات على أساس النهج التحوطي ونهج 

 ذات التالل والجبال البحریة المناطقفي المناطق البحریة الخارجة عن حدود الوالیة الوطنية، وال سيما 
 الباردة، وغيرها من النظم االیكولوجية المعرضة المياهارج الهيدروحراریة والشعاب المرجانية في والمخ

  المنغمرة في الماء، الناشئة عن عمليات وأنشطة تلك المناطق؛األخرىللمخاطر وبعض التضاریس 

لصلة،  لألمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى ذات االعامة الجمعية یدعو -61
 المدى ووفقا للوائحها الداخلية، إلى أن تتخذ على عجل التدابير الالزمة على صالحياتها،في حدود 

 وعلى أساس الدولي،تفادي الممارسات التدميریة، بما یتمشى والقانون /القصير والمتوسط والطویل إلزالة
الحظر المؤقت للممارسات  وحدة،علمي، بما في ذلك تطبيق االحتياط مثال على أساس آل حالة على 

 60 الفقرة المحددة في بالمناطق والمرتطبة  البحريالتدميریة التي لها أثر ضار على التنوع البيولوجي 
 .أعاله

 بأن تتخذ فورا التدابير على المدى القصير والمتوسط والطویل أیضا األطراف یوصي -62
 . أعاله60بط بالمناطق المحددة في الفقرة  التنوع البيولوجي البحري المرتتخفيضللتصدي لضياع أو 

  األولالمرفق
  التفصيلي بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحليالعمل برنامج
  والساحلي برنامج عمل التنوع البيولوجي البحري رؤیة  — أوال

 غایاته في أهدافه ومهمته
  الشاملةالرؤیة  — ألف

 لبرنامج العمل التفصيلي للتنوع البيولوجي الفعالتنفيذ  الرؤیة الشاملة التي یسعى إليها الإن -1
  البيولوجي البحري والساحلي وطنيا وإقليميا وعالميا،التنوعالبحري والساحلي تتعلق بوقف ضياع 

 . قدرته على توفير السلع والخدماتوتأمين

 المهمة  — باء
 والساحلي، تمشيا مع الخطة  البحريالبيولوجي الشاملة لبرنامج العمل بشأن التنوع والغایة -2

 على تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية، وتحقيق خفض محسوس في التشجيعاإلستراتيجية لالتفاقية، تكمن في 
 .2010 للتنوع البيولوجي البحري والساحلي بحلول عام الحاليمعدل الضياع 

 واألهداف الغایات  — جيم
 العاشر أو اجتماعيها والتقنية والتكنولوجية، في  من الهيئة الفرعية للمشورة العلميةیطلب -3

 الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في األهدافالحادي عشر، أن تواصل تطویر االقتراح الرامي إلى إدماج 
 والساحلي، مع مراعاة اإلطار الموجود في المرفق الثاني البحريبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي 

، إذا آان ذلك تقييم ما یحرز من تقدم في المستقبل في الخطة االستراتيجية بشأن   7/30من المقرر 
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 النظر إليها آإطار مرن یمكن فيه تطویر األهداف ینبغيمالئما، ومع مراعاة أن هذه الغایات واألهداف 
نتائج  والقدرات الوطنية، ویقرر أن األهداف الموجهة نحو تحقيق لألولویاتأو اإلقليمية، وفقا /الوطنية و

 . أولویة رئيسية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتشكلفعلية، 

  أساسيةمبادئ  - ثانيا
، یلعب نهج النظام اإلیكولوجي والنهج 14 إلى 2، المرفق، الفقرات من 4/5 للمقرر وفقا -4

لعمل، ویعطيان بذلك أساسا  التي تنفذ آجزء من برنامج ااألنشطةالتحوطي دورا مرآزیا في توجيه جميع 
 العمل أیضا على البحث العلمي الذي یهدف إلى توفير فهم لتشغيل النظام برنامجویعتمد نجاح . لتنفيذه

 الموجهة نحو البحثفجهود .  األوسع من زاویة األجزاء التي یتكون منها والتواصل فيما بينهااإلیكولوجي
 المعارف العلمية المتاحة في سياق أفضلارات اإلدارة على حاجة اإلدارة إلى المعلومات تضمن استناد قر

 التنفيذي مصدرا قيما للخبرة في مجال التنوع لألمينوما زال سجل الخبراء یوفر . النهج التحوطي
 السجل على نحو مستمر آل هذا" وتوسيع" استعمال وتحدیث ویلقيالبيولوجي البحري والساحلي، 

 األصليةلعمل أیضا بالمعارف العلمية والتقنية والتكنولوجية للمجتمعات  یستعين برنامج اوسوف. التشجيع
 االستعانة بالمنهجيات إلىلالتفاقية باإلضافة ) ي (8والمحلية ویستمد منها ذلك، تمشيا مع فحوى المادة 

 .المستندة إلى المجتمعات والمستخدمين

 : التاليةالمستویات أن ینفذ برنامج العمل، على یمكن -5

  لتنفيذ األنشطة في برنامج العمل،الرئيسي الذي یقدم المستوى ، والمحليوطنيال )أ(

  المنظمات والترتيبات والهيئات اإلقليمية،خالل اذا آان األمر مناسبا، من ،اإلقليمي )ب(

 . المنظمات والترتيبات والهيئات الدوليةخالل اذا آان األمر مناسبا، من ،العالمي )ج(

ویتمثل دور .  في تنفيذ برنامج العملالمعنيينراك جميع أصحاب المصلحة  تشجيع اشتوینبغي -6
 .العملاألمانة في تشجيع وتسهيل تنفيذ برنامج 

 آاملة وفعالة من المجتمعات األصلية والمحلية بمشارآة تنفيذ برنامج العمل ینبغي القيام به ان -7
وفي هذا . خلي ووفقا للقانون الدولي بموجب القانون الدالحقوقهم،حسب مقتضى الحال، واالحترام 

 من مدونة السلوك بشأن مصائد األسماك الرشيدة، الصادرة عن 18-6 المادة یالحظالسياق، ینبغي أن 
 في المتحدة لألغذیة الزراعة، التي تسلط الضوء على الحاجة الى حمایة إعطاء األفضلية األمممنظمة 

 في مصائد منهمسماك على التوصل، خصوصا العاملين حقوق صائدي األسماك والعاملين في مصائد األ
 صيد األسماك أراضياألسماك لسد رمق العيش، وعلى النطاق الصغير والنطاق الحرفي، وبشأن 

 .التقليدیة

 العمل یرمي إلى اإلسهام المباشر في تخفيف برنامج لألهداف اإلنمائية لأللفية، فإن تنفيذ وفقا -8
 القدرات على الصعيد الوطني واإلقليمي والموارد المالية للبلدان بناءح یقتضي وطأة الفقر وتنفيذها بنجا

 . وال سيما أقلها نموا، والدول النامية الجزریة الصغيرة من بينهااألطراف،النامية 

  البرنامجعناصر  — ثالثا
 (IMCAM) المناطق البحریة والساحلية إلدارة نظام متكامل تنفيذ:  1 رقم البرنامج عنصر
 المحلي المستوى وتحسين تنفيذ نظام متكامل إلدارة المناطق البحریة والساحلية على تشجيع: الغایة

 .والوطني واإلقليمي

 للسياسة العامة واستراتيجيات مالئمة، بما في ذلك بناء القدرات أدوات استخدام:  1-1 التشغيلي الهدف
 اطق البحریة والساحلية الفعال للنظام المتكامل إلدارة المنالتنفيذمن أجل 
  مقترحةأنشطة

 إدماج على ، المناطق البحریة والساحليةإلدارة  في إطار النظام المتكاملالتشجيع، )أ(
 بالبيئة البحریة تضرشواغل التنوع البيولوجي في جميع القطاعات االجتماعية واالقتصادیة التي 

 .والساحلية
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 أساس النظم االیكولوجية، بما في ذلك من  تطبيق اإلدارة القائمة علىعلى التشجيع )ب(

  اإلدارة الساحلية وإدارة أحواض المياه،أنشطةخالل إدماج 

 والساحلية البحریة المناطق إلدارة المتكامل العوائق التي تعترض تنفيذ النظام تحدید )ج(
 والوسائل  استراتيجيات، مثل الشراآات، واألدواتوتنفيذ الصعيد الوطني واإلقليمي، وإعداد على

 . بما في ذلك تقدیم المشورة بشأن استخدام هذه األدواتالعوائق،األخرى، للتغلب على هذه 

 اإلدارة المتكاملة المتعددة وتعزیز على تطبيق نهج النظام اإلیكولوجي، التشجيع )د(
ع  الصعيد الوطني، وتشجيع الدول على وضعلىالتخصصات والقطاعات للمناطق الساحلية والمحيطات 

 . المتكاملة للمناطق الساحليةباإلدارةسياسات المحيطات وآلياتها فيما یتعلق 

 آان األمر مناسبا، عمليات إقليمية وإذا على تحدید أو إنشاء عمليات وطنية، التشجيع )ه(
 المحددة تحت والقضایا  المناطق البحریة والساحليةإلدارة إلیجاد المشورة بشأن تطبيق النظام المتكامل

 .ا الهدف التشغيليهذ

 .واإلقليمية في تطویر بناء القدرات الوطنية المساعدة )و(

 ذات الصلة، مع مراعاة اتفاقية األمم والمؤسسية معلومات عن المسائل القانونية تقدیم )ز(
 . الدولية واإلقليمية ذات الصلةاالتفاقاتالمتحدة لقانون البحار، وغيرها من 

 . المالئمة على جميع المستویاتالعامةج التثقيف والتوعية  في تطویر برامالمساعدة )ح(

 . واستخدامها على نطاق واسعوالتقليدیة المشورة بصدد حفظ المعارف المحلية تقدیم )ط(

 والبناء على هذا ،(LME) الكبير مع مفهوم النظام اإلیكولوجي البحري التعاون )ي(
 . المزمعةأو سواء الجاریة ي نطاق النظام المذآور لكبيرة فمشروعات ا ال وآذلك التعاون معالمفهوم،

  والوسائلالطرائق
 بمفردها أو بموجب اتفاقات إقليمية، بمساعدة من عاملة أن تقوم األطراف بتنفيذ األنشطة، ینبغي

وسوف یقوم فریق الخبراء التقنيين المخصص لتنفيذ .  التنفيذيواألمينالمنظمات اإلقليمية والدولية، 
 عن تنفيذ اإلرشاد بتقدیم ) ألف، المرفق8/3التوصية  (والساحلية المناطق البحریة إلدارةمتكامل النظام ال
 ).ج(النشاط 

   التأثيرات السلبيةمن بعمل مباشر لحمایة البيئة البحریة القيام  :2-1 التشغيلي الهدف
  المقترحةاألنشطة

ر، مثل مناطق وضع البيض  الحمایة المالئمة للمناطق المهمة للتكاثعلى التشجيع )أ(
 . المهمة للموارد الحية البحریةالموائل هذه المناطق وغيرها من حالة  واستعادةوالحضانة 

 . العمل لتقليل ومكافحة مصادر التلوث البحریةعلى التشجيع )ب(

 آبير لحمایة البيئة البحریة من األنشطة البریة من خالل التطبيق الفعال تقدم تحقيق )ج(
 بما في ذلك المالئمة، العمل العالمي لحمایة البيئة البحریة من األنشطة البریة، وغيره من األدوات لبرنامج

 إدارة المناطق البحریة وإدماجاالستخدام السليم لألراضي الساحلية، وتخطيط مستجمعات المياه، 
 .والساحلية في القطاعات الرئيسية

 وخاصة تتعلق بالمناطق المغلقة ریعةس على اهتمام سریع وخاص وتدابير التشجيع )د(
 .وشبه المغلقة

 .أى الصيد العرضي لألسماك ()by-catch( تدابير لتخفيض األسر الجانبي اتخاذ )ه(
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  والوسائلالطرائق
 عاملة منفردة أو بموجب اتفاقات إقليمية، حسبما األطراف، أن یقوم بتنفيذ هذه األنشطة ینبغي

 البحریةإلقليمية والدولية، بما في ذلك برنامج العمل العالمي لحمایة البيئة  االمنظماتهو مالئم، وبمساعدة 
 .األنشطةوینبغي أن یساعد األمين التنفيذي األطراف في تنفيذ هذه . من األنشطة البریة

 خطوط توجيهية لتقييم وتقدیر النظم اإلیكولوجية، مع إعطاء االهتمام وضع:  3-1 التشغيلي الهدف
 التي تميز الوفيات،دید واختيار المؤشرات، بما في ذلك المؤشرات االجتماعية ومؤشرات  إلى تحللحاجة

 .بين التأثيرات الطبيعية والتأثيرات من صنع البشر

  المقترحةاألنشطة
 التي یستند إليها صنع القرار، الوطنية على إعداد مجموعات المؤشرات التشجيع )أ(

 . الرئيسيةالمؤشراتتيار وعقد ورش عمل إقليمية للمساعدة في اخ
 . والمبادرات القائمةالمنظمات تحدید )ب(

 تحدید الموائل الرئيسية للموارد الحية البحریة على أساس إقليمي، بغية على التشجيع )ج(
 إلى السياسات للعمل من أجل منع التغير المادي لهذه الموائل ومنع دمارها، والسعي تطویرمواصلة 

 . أشياء أخرىضمنعية للموائل المتدهورة، بما في ذلك نظم الشعاب المرجانية، استرجاع الحالة الطبي

 إنشاء أو تعزیز اآلليات للبحث والرصد والتقييم للنظم اإلیكولوجية على التشجيع )د(
 . ومواردها الحيةوالساحليةالبحریة 

مات وغيرها  تبادل المعلومات والخبرة باستعمال آلية غرفة تبادل المعلوعلى التشجيع )ه(
 . المالئمةاآللياتمن 

 . المنظمات المناسبة في إعداد الخطوط التوجيهيةمع التعاون )و(

 عملية منتظمة برعایة األمم المتحدة لإلبالغ العالمي، وتقييم حالة البيئة إنشاء تسهيل )ز(
قبل، باالعتماد على  في الوقت الراهن وفي المستاالقتصادیة، – بما في ذلك الجوانب االجتماعية البحریة،
 . اإلقليمية القائمةالتقييمات

  والوسائلالطرائق
) ه(و ) ب(على المستـوى الدولي، و ) أ( األنشطـة تنفيذ أن یقوم األمين التنفيذي بمساندة ینبغي

على المستوى الوطني ) ه(و ) د(و ) ج(و ) ب(و ) أ( األطراف األنشطة تنفذوینبغي أن ). ز( و) و(و 
 البحار إقليمية حيثما یكون األمر مناسبا، مع قيام المنظمات الدولية، مثل اتفاقيات اقاتاتفوبموجب 

 . اإلقليميالمستوىاإلقليمية وخطط العمل اإلقليمية، بدور قيادي في األنشطة ذات الصلة على 

 والساحلية الحية البحریة الموارد:  2 البرنامج عنصر

 والساحليةدام للموارد الحية البحریة  الحفظ واالستخدام المستآفالة: الغایة

 النظم اإلیكولوجية لتحقيق الحفظ واالستخدام المستدام منهجيات على التشجيع:  1-2 التشغيلي الهدف
 والساحلية، بما في ذلك تحدید متغيرات أو تفاعالت رئيسية، لغرض تقييم ورصد البحریةللموارد الحية 

 اإلیكولوجي النظامتخدام المستدام لهذه المكونات ثانيا، وتأثيرات  التنوع البيولوجي أوال، واالسمكونات
 .ثالثا

 المقترحة األنشطة
بما في ذلك ما یتصل .  تعاونية مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلةصالت تطویر )أ(
 .وطنية الالوالیة الرامية إلى حمایة التنوع البيولوجي في المناطق البحریة الخارجة عن التعاونيةباألنشطة 

 . المعلومات والخبرة باستعمال آليات مالئمةتبادل تشجيع )ب(
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 المتوافقة مع االستخدام المستدام اإلیكولوجية تحدید وتطویر منهجيات النظم تشجيع )ج(

 .للموارد الحية البحریة والساحلية

ي  تحدید مكونات النظم اإلیكولوجية الحيویة لتشغيل النظام اإلیكولوجعلى التشجيع )د(
 . الرئيسيةالتهدیداتوتعریف 

 القدرات على المستویات المحلية والوطنية واإلقليمية، بما في ذلك ببناء النهوض )ه(
 . والتقليدیةالمحليةالمعارف 

 عن تأثيرات تعزیز المخزون بالعالقة إلى التنوع البيولوجي البحري بدراسة القيام )و(
 . مستوى األنواع والجينياتعلىوالساحلي 

 مع مراعاة خطط العمل 1995 السلوك لمصائد األسماك الرشيدة لعام مدونة تنفيذ )ز(
 . اإلرشادیة التقنية الصادرة عن منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعةوالخطوطالدولية 

 ممارسات صيد األسماك التدميریة واسترداد واستبقاء أرصدة األسماك على القضاء )ح(
، بما في ذلك من خالل المساعدة المالية للبلدان النامية، 2015لول عام  بحمستدامةعند مستویات 

 االعتراف ومع الدول الجزریة الصغيرة، لتحسين اإلنفاذ والرصد والقيام بدوریات الرقابة، وخصوصا
 ؛التقليدیةبأهمية استعمال ممارسات مصائد األسماك المستدامة، بما فيها الممارسات 

ة المناطق البحریة والساحلية المهمة والمعرضة للخطر والحفاظ  إنتاجيعلى الحفاظ )ط(
 فيما بما في ذلك المناطق التي تقع ضمن نطاق الوالیة الوطنية أو خارجها أو البيولوجي،على تنوعها 

 .ورائها

 مع المبادرة العالمية للتصنيف، على تعزیز خبرات التصنيف على بالتعاون التشجيع، )ي(
 .والوطني اإلقليميالمستوى 

 والوسائل الطرائق
 منفردة أو بموجب اتفاقات إقليمية، حيثما یكون عاملة أن یقوم بتنفيذ األنشطة األطراف، ینبغي

وسوف یساعـد األمين التنفيذي األطراف، وینبغي أن .  والدوليةاإلقليميـةاألمر مناسبا، والمنظمات 
 ).و( النشاط بتنفيذیضطلع 

 عن الموارد الجينية في لألطراف معلومات من مصادر المعلومات المتاحة ةإتاح  :2-2 التشغيلي الهدف
 آان ذلك مالئما، عن الموارد الجينية الساحلية وإذاالمناطق البحریة الخارجة عن نطاق الوالیة الوطنية، 

 . الوطنيةالوالیةوالبحریة في المناطق داخل نطاق 

  المقترحةاألنشطة
ق تبين وتقييم ورصد الموارد الجينية في قاع البحار  عن طرائالمعلومات تجميع )أ(
 القائم وتربتها التحتية الخارجة عن حدود الوالیة الوطنية، ومعلومات عن الوضع المحيطاتوأرضية 

 التقنية لحمایتها، والخياراتواالتجاهات فيها، شاملة تبين التهدیدات الواقعة على تلك الموارد الجينية 
 . العلمية والتقنية والتكنولوجيةللمشورةقدم المحرز للهيئة الفرعية وتقدیم تقریر عن الت

 والعمليات الداخلة في نطاق الوالیة الوطنية أو الرقابة الوطنية والتي األنشطة تحدید )ب(
 حدود یجاوز یكون لها أثر ضار آبير على النظم االیكولوجية لقاع البحر العميق وأنواعه، فيما أنیمكن 

 .تفاقية التنوع البيولوجي من ا3طنية، في سبيل معالجة المادة الوالیة الو

 والوسائل الطرائق
، مثل ادارة األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون )أ( أن تقوم المنظمات الدولية بالنشاط ینبغي

 بمساندةونسكو،  للبيئة، واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليالمتحدةالبحار، وبرنامج األمم 
 ).ب( بالنشاط األخرىوینبغي أن تقوم األطراف والدول . من األمين التنفيذي، حسبما هو مالئم
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 وبناء القدرات للتخفيف من اآلثار، والنهوض بإعداد المعلومات،جمع وتنسيق : 3-2 التشغيلي الهدف
 واالقتصادیةبيولوجية واالجتماعية اآلثار ال) 1: ( واجراءات التنفيذ بشأن ما یليواستراتيجياتالسياسات 

 والنظم اإلیكولوجية للمنغروفالناتجة عن التدهور المادي والدمار، بما في ذلك النظم االیكولوجية 
 والنظم االیكولوجية للتالل واألعشاب البحریة ودمارها،االستوائية والشعاب المرجانية في المياه الباردة، 

 اإلدارة لخفض وتخفيف التأثيرات على التنوع البيولوجي ومنهجيات بما في ذلك تحدید وتشجيع ممارسات
 غابات المنغروف إلى حالتها األصلية وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التالفة، وإعادةالبحري والساحلي 

 المرجانيةتأثيرات تدمير غابات المنغروف وابيضاض النظم اإلیكولوجية للشعاب ) 2( خاص وبوجه
 البشریة التي تعتمد والمجتمعاتالمرتبطة بذلك في النظم اإلیكولوجية للشعاب المرجانية ونسب التدهور 

 . والتقنيةالماليةعلى خدمات الشعاب المرجانية، وذلك من خالل المساعدة 
 المقترحة األنشطة

 ابيضاض المرجان والتدهور المادي للشعاب المرجانية ودمارها، آما بشأن األنشطة )أ(
 .أدناه) 2(و ) 1(، ترد في التذیيلين  7/5، وعّدلت وفقا للمقرر 6/3 لمقررااعتمدت في 

 ستقوم المنظمات االقليمية ببذل أنشطة أخرى مناسبا، األطراف وآذلك، اذا آان األمر سيقوم
 .المرجانيةمتصلة بالنظم االیكولوجية غير 

 والوسائل الطرائق
 من خالل التعاون الفعال مع المبادرة الدولية يذالتنف لألمين التنفيذي، العمل على تسهيل ینبغي 

 البحار اإلقليمية التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة وبرامجللشعاب المرجانية وشرآائها، 
 ذات المنظمات لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة التربية والعلم والثقافة، وغيرها من الدوليةالحكومية 

 إقليمية، والمنظمات اتفاقاتقوم بهذا النشاط األطراف عاملة منفردة أو بموجب وینبغي أن ی. الصلة
 .اإلقليمية والدولية

 للموارد الحية البحریة البيولوجي الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع تعزیز:   4-2 التشغيلي الهدف
 في المناطق الخارجة عن نطاق الوالیة الوطنية

  المقترحةاألنشطة
 في المناطق الخارجة عن البيولوجيالتهدیدات التي یتعرض لها التنوع  تشخيص )أ(

 بحریة، والمخارج الهيدروحراریة، والشعاب تاللنطاق الوالیة الوطنية، وخصوصا المناطق التي بها 
 . األخرى المنغمرة في الماءالتضاریسالمرجانية في المياه الباردة، وبعض 

ير الالزمة القصيرة األجل والمتوسطة األجل  على وجه السرعة التدابتتخذ أن )ب(
 بما علمي،تفادي الممارسات التدميریة بما یتمشى والقانون الدولي، وعلى أساس / إلزالةاألجلوالطویلة 

 للممارسات التدميریة المؤقتفي ذلك تطبيق االحتياطات، مثال النظر في آل حالة على حدة في الحظر 
 بالمناطق البحریة الخارجة عن حدود الوالیة المرتبطةلبيولوجي البحري التي لها أثر ضار على التنوع ا

 والجبال البحریة والمخارج الهيدروحراریة والشعاب المرجانية التاللالوطنية، وخصوصا المناطق ذات 
 وغير ذلك من النظم االیكولوجية المعرضة للمخاطر وبعض التضاریس األخرى الباردة،في المياه 
 .الماء في المنغمرة

 والوسائل الطرائق
 والجمعية العامة لألمم المتحدة وغيرها األطراف،من جانب ) ب(و ) أ( تنفيذ النشاطين ینبغي

 . في حدود صالحياتها، ووفقا للوائحها الداخليةالمعنية،من المنظمات الدولية واالقليمية 

  والساحليةالبحریة المحمية المناطق:  3 البرنامج عنصر
 مناطق محمية بحریة وساحلية تدار بفاعلية، وتستند إلى االعتبارات اإلیكولوجية وحفظ شاءإن:  الغایة
 الوطنية النظم من المناطق المحمية البحریة والساحلية، استنادا إلى 14 في إنشاء شبكة عالميةوتساهم
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وخصوصا من  البشریة، األنشطةواإلقليمية، على أن تتضمن نطاقا من مستویات الحمایة، وتدار فيها 

 التقليدیة والثقافية واالتفاقيات الدولية، والممارساتخالل التشریع الوطني والبرامج والسياسات اإلقليمية، 
 آامل من النظم اإلیكولوجية البحریة والساحلية، من أجل تقدیم المنافع نطاقوذلك للحفاظ على بنية وأداء 

 . والقادمةالحاضرةلألجيال 

 للمناطق المحمية البحریة والساحلية مع واإلقليمية وتعزیز النظم الوطنية إنشاء  :1-3 التشغيلي الهدف
 . نحو تحقيق غایات متفق عليها عالمياآإسهام 13إدماجها في شبكة عالمية

  المقترحةاألنشطة
 والساحلي آما جاء ذلك في التذیيل البحري أطر فعالة إلدارة التنوع البيولوجي إنشاء )أ(

 وخطوات االدارة المستدامة لحمایة التنوع البيولوجي على ممارساترر الحالي، تتضمن  بالمقأدناه 3
 البحریة الواسعة، بما في ذلك الشبكات المتكاملة من المناطق المحمية  والساحليةمدى البيئة البحریة 

 :والساحلية والتي تشمل ما یلي

یدات لغرض الحفظ  والساحلية التي تدار فيها التهدالبحریة المحمية المناطق )1(
 وحيث یمكن أن یسمح فيها البيولوجيوالستعمال المستدام للتنوع 

 باالستعماالت االستخراجية،

 البحریة والساحلية ذات الصفة التمثيلية التي تستبعد منها المحمية المناطق )2(
 وتستبعد أو تخفض الضغوط البشریة المحسوسة االستخراجية،االستعماالت 

 وهيكلة ووظائف النظم االیكولوجية سالمة من تحقيق األخرى، للتمكين
 وحفظها او استردادها،

 .اعاله) 2(و ) 1( األطر یقوم البلد المعني باختيار التوازن المناسب بين الفئتين هذه وضع عند 

  والوسائلالطرائق
ية  والمنظمات االقليمإقليمية، أن تقوم األطراف، عاملة بمفردها أو بموجب اتفاقات ینبغي

 . تنفيذ هذه األنشطةالتمویلوینبغي أن تساند وآاالت ). أ(والدولية بالنشاط 

 المناطق البحریة الخارجة في الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي تعزیز: 2-3 التشغيلي الهدف
 عن نطاق الوالیة الوطنية 

  المقترحةاألنشطة
مم المتحدة في تحدید اآلليات الالزمة  به الجمعية العامة لألتقوم أي عمل مساندة )أ(

  فعالة للمناطق المحمية البحریة الخارجة عن نطاق الوالیة الوطنية،إلدارةلإلنشاء المستقبلي 

 :والوسائل الطرائق
 . لمساندة األمين العام لألمم المتحدةالتنفيذياألمين ) أ( أن یقوم بالنشاط ینبغي

  للمناطق المحمية البحریة والساحلية الموجودة حالياالفعالةتحقيق اإلدارة  : 3-3 التشغيلي الهدف
 المقترحة األنشطة

,  الفعالة للمناطق المحمية البحریة والساحلية، من خالل حسن اإلدارةاإلدارة تحقيق )أ(
 واالمتثال الواضحة، سواء آانت عرفية أو قانونية، للحيلولة دون األنشطة الضارة، اإلطاراتوتوفر 

 المنطقة المحمية البحریة فيالفعالين، والقدرة على التحكم في األنشطة الخارجية التي تؤثر واإلنفاذ 
  المستدام،والتمویلوالساحلية، والتخطيط االستراتيجي، وبناء القدرات 

                                                 
 بالتعاون مع جهات أخرى، لتبادل األفكار والخبرات، والتعاون األطراف، العالمية تنص على االتصال بين الشبكة / 13

 الوطنية واإلقليمية للمناطق النظماندة المتبادلة فيما بين  وبناء القدرات والعمل التعاوني الذي یحقق المسوالتقني،العلمي 
وال تتمتع هذه الشبكة بأي سلطة أو والیة على النظم .  العملبرنامجالمحمية البحریة، مما یسهم بصفة جماعية في تحقيق 

 اإلقليميةالوطنية أو 
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 مالئمة في اإلدارة المتكاملة للمناطق البحریة والساحلية، للتعامل منهجيات استخدام )ب(
، )مثل جودة الماء والترسيب(ا في ذلك التهدیدات الناشئة من األرض  بمالتهدیدات،مع جميع 

 تحقيق أهداف فيالنقل، في سبيل زیادة فعالية المناطق المحمية البحریة والساحلية وشبكاتها، /والشحن
 لتغير المناخ، مثل ارتفاع المحتملةالتنوع البيولوجي البحري والساحلي، مع األخذ في الحسبان اآلثار 

 .ى سطح البحرمستو

 أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمعات األصلية والمحلية آعنصر مشارآة تسهيل )ج(
  .3/3  التشغيليالهدفجوهري لتنفيذ 

  والوسائلالطرائق
 منفردة أو بموجب اتفاقات إقليمية، والمنظمات عاملة أن یقوم بتنفيذ األنشطة األطراف، ینبغي
 . األنشطةهذه تنفيذساند وآاالت التمویل  أن توینبغي. اإلقليمية والدولية

 البحریة والساحلية وتسهيل المحمية مساندة للنظم الوطنية واإلقليمية للمناطق تقدیم: 4-3 التشغيلي الهدف
 رصد هذه النظم

  المقترحةاألنشطة
 فعالة مالية، وتقنية وأنوع أخرى من المساندة إلنشاء نظام عالمي من مساندة تقدیم )أ (

 التشغيلي، المحمية البحریة والساحلية وتنفيذ األحكام ذات الصلة الواردة في هذا الهدف المناطق شبكات
 المحمية البحریة المناطقفي إطار تلك الشبكات، بما في ذلك تحدید وإزالة العوائق التي تعرقل إنشاء 

ة والساحلية، وذلك إعماال  البيئة البحریفيوالساحلية، وإزالة الحوافز الضارة لألنشطة غير المستدامة 
 .البحریة وذلك في إطار القوانين الدولية ذات الصلة بالشؤون ، بشأن التدابير الحافزة6/15بالمقرر 

 الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، لرصد العالمي مع المرآز بالتعاون القيام، )ب(
فظ معلومات حدیثة بشأن المناطق المحمية  الصلة، بتقدیم وحذاتوبالتعاون مع المنظمات والسلطات 

 . توفير أساس لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الهدف التشغيليأجلالبحریة والساحلية، من 

 نقل التكنولوجيات المالئمة والتعاون الوثيق مع المبادرات اإلقليمية على التشجيع )ج(
 البحريال المستدام للتنوع البيولوجي  مثل الرصد، والرامية الى الحفظ واالستعماألنشطة،لتمویل 
 .والساحلي

  والوسائلالطرائق
 األنشطة األطراف، عاملة منفردة أو بموجب اتفاقات إقليمية، والمنظمات بهذه أن یقوم ینبغي

وینبغي أن یساعد . للبيئة والدولية، مثل المرآز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلقليمية
 .  التمویل تنفيذ األنشطةوآاالتآما ینبغي أن تساند . ن التنفيذي في عملية تنفيذهااألمي

 البحث والرصد التي تعكس فجوات عالمية محددة في المعارف أنشطة تيسير:  5-3 التشغيلي الهدف
  البحریة والساحليةالمحمية المناطق إلى المعلومات إلدارة األولویةواالحتياجات ذات 

 قترحة الماألنشطة
 المشروعات لتسهيل تنفيذ مقترحات مع المنظمات ذات الصلة في إعداد التعاون )أ(

 .أدناه) 4(أولویات البحث والرصد المشروحة في التذیيل 

 مالئمـة إلصـدار المشـورة المتعلقة بتصميم الشبكات واالتساق آلية وتنفيذ تحدید )ب(
 .للشبكاتاإلیكولوجي 

 تبادل المعلومات بشأن البحوث فيادل المعلومات للمساعدة  آلية غرفة تباستخدام )ج(
بين القائمين على إدارة المناطق المحمية البحریة، ) الحافزةبما في ذلك التدابير (ومسائل اإلدارة ومشاآلها 
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 المحمية للمناطق 14 في فاعلية اإلدارة على امتداد الشبكة العالميةالمتواصلوذلك لتيسير التحسين 

 .البحریة

  والوسائلالطرائق
 أن یقوم بتنفيذه األطراف، عاملة منفردة أو بموجب اتفاقات إقليمية، ینبغي) أ (النشاط

 تنفيذ بتسهيلوینبغي أن یقوم األمين التنفيذي .  والدولية، بما في ذلك منظمات البحوثاإلقليميةوالمنظمات 
 ).ج(و ) ب( النشاطين تنفيذي في وینبغي أن یضطلع األمين التنفيذي بالدور القياد. هذا النشاط

  األحياء البحریةتربية:  4 البرنامج عنصر
 البيولوجي البحري والساحلي أو التقليل التنوع التأثيرات السلبية لتربية األحياء البحریة على منع:  الغایة

تعمال األنواع  التأثيرات اإلیجابية لتربية األحياء البحریة باسوتعزیزمن هذه التأثيرات إلى أدنى حد، 
 .األصلية

 الضارة لتربية األحياء التأثيرات على استعمال األساليب التي تقلل من التشجيع: 1-4 التشغيلي الهدف
 البحریة على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

  المقترحةاألنشطة
  لتجنب التأثيرات الضارةالمناسبة استعمال الطرائق واألساليب والممارسات تبني )أ(

 والساحلي، وإدماجها في االستراتيجيات وخطط البحريلتربية األحياء البحریة على التنوع البيولوجي 
 : هو مالئم، بما في ذلك ما یليحسبماالعمل الوطنية للتنوع البيولوجي، 

 األثر البيئي أو ما شابه ذلك من تدابير التقييم والرصد تقييمات استخدام )1(
 مع إقامة االعتبار الواجب لحجم العملية لبحریة،التطورات تربية األحياء 

 للنظام اإلیكولوجي، مع مراعاة الحاملةوطبيعتها، باإلضافة إلى القدرات 
أو / البيولوجي في تشریعات والتنوعالخطوط التوجيهية بشأن إدماج اعتبارات 

  التي أیدها مؤتمراالستراتيجي،عمليات تقييم األثر البيئي، وفي تقييم األثر 
 في المقرر المعتمدة ألف، باإلضافة إلى التوصيات 6/7األطراف في مقرره 

 واالجتماعي، والبيئي، المرفق الثاني، بشأن إجراء تقييمات األثر الثقافي 6/10
 مواقعبخصوص التطورات المقترح إجراؤها، أو التي یحتمل أن تؤثر في 

اه التي درجت تلك مقدسة لدى المجتمعات األصلية والمحلية واألراضي والمي
وثمة حاجة إلى معالجة التأثيرات .  على شغلها أو استعمالهاالمجتمعات

 أو على المدى المتوسط والبعيد على آافة مستویات فوراالمحتمل حدوثها 
 التنوع البيولوجي؛

 الختيار المواقع، ضمن إطار اإلدارة المتكاملة للمناطق فعالة طرائق وضع )2(
 االحتياجات الخاصة والصعوبات التي تواجه مراعاة مع البحریة والساحلية،

 أصحاب المصلحة في البلدان النامية؛

  فعالة للتحكم في مياه المجاري والنفایات؛طرائق تطویر )3(

 إلدارة الموارد الجينية على مستوى التفریخ ومناطق مالئمة خطط وضع )4(
هدف إلى حفظ التنوع  الحفظ بالتبرید، التي تأساليبالتناسل، بما في ذلك 

 البيولوجي؛

                                                 
ى، لتبادل األفكار والخبرات، والتعاون العلمي الشبكة العالمية تنص على االتصال بين األطراف، بالتعاون مع جهات أخر/14

والتقني، وبناء القدرات والعمل التعاوني الذى یحقق المساندة المتبادلة فيما بين النظم الوطنية واالقليمية للمناطق المحمية 
 النظم الوطنية أو والتتمتع هذه الشبكة بأى سلطة أو والیة على. البحریة، مما یسهم بصفة جماعية في تحقيق برنامج العمل

 .االقليمية
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 التكاليف وخاضعة للرقابة للتفریخ والتناسل السليم من قليلة وسائل وضع )5(
 لالستعمال واسع االنتشار، من أجل تجنب تجميع والمتاحةالوجهة الجينية، 

وفي الحاالت التي یتعذر فيها تجميع .  المالئمةالحاالتالبذور من الطبيعة، في 
  ممارسات سليمة بيئيا لجمع المحار اليرقي؛استخدامبيعة، یجب البذور من الط

 صيد انتقائية لتجنب األسر الجانبي أو التقليل منه، في الحاالت أدوات استخدام )6(
  البذور من الطبيعة؛فيهاالتي تجمع 

  أصلية أو فرعية في تربية األحياء البحریة، أنواع استعمال )7(

نع اإلفراج بدون قصد عن أنواع األحياء البحریة  فعالة لمإجراءات تنفيذ )8(
 فيها الكائنات الحية بما ،(polyploids) الخصبة والكائناتالمنتجة بالتربية، 

 .األحيائيةالمحورة في إطار بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة 

 سليمة للتربية واختيار أماآن مناسبة لإلفراج من أجل حمایة طرائق استعمال )9(
 الجيني؛التنوع 

 المضادات الحيویة من خالل استعمال أساليب تربية استخدام من اإلقالل )10(
 .محسنة

 األرصدة السمكية المستعملة إلنتاج مطحون السمك وزیت أن من التأآد )11(
 . وفي سبيل الحفاظ على شبكة التغذیةاستدامتهاالسمك، تدار بطریقة تؤمن 

د األسماك الصناعية لتجنب األسر الجانبي أو  انتقائية في مصائطرائق استخدام )12(
 التقليل منه؛

 التقليدیة مصدرا لتنمية األساليب المستدامة في تربية األحياء المعارف اعتبار )13(
 . المناسبةالحاالتالبحریة، في 

 اإلدارة والترتيبات القانونية والمؤسسية المثلي للتربية ممارسات بأفضل األخذ )ب(
 مع مراعاة االحتياجات الخاصة والصعوبات التي یواجهها أصحاب المصلحة البحریة،ياء المستدامة لألح

 األسماك من مدونة السلوك بشأن مصائد 9 النامية، وخصوصا من خالل تطبيق المادة البلدانفي 
ف بأن  المائية، مع االعتراالتربيةالرشيدة، وآذلك تطبيق األحكام األخرى الواردة في المدونة التي تعالج 

 . والسياسية على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدوليةالتشریعيةالمدونة توفر اإلرشاد الالزم لسن األطر 

 شامل للوثائق ذات الصلة في أفضل الممارسات المتعلقة بتربية باستعراض القيام )ج(
وضوع، من خالل  ونشر النتائج، وآذلك استعراض دراسات الحاالت ذات الصلة بالمالبحریة،األحياء 

 والتقنية العلمية غرفة تبادل المعلومات وذلك قبل االجتماع العاشر للهيئة الفرعية للمشورة آلية
 .والتكنولوجية

أدناه بالتعاون مع ) 5( التذیيل في تنفيذ أولویات البحث والرصد المذآورة تسهيل )د(
 .ت الصلة ذاالمنظماتمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة وغيرها من 

 إقليمي ودولي للتصدي لآلثار العابرة للحدود الناشئة عن تربية األحياء بتعاون القيام )ه(
 . على التنوع البيولوجي، مثل انتشار األمراض واألنواع الغریبة الغازیةالبحریة

  والوسائلالطرائق
ب اتفاقات ینبغي أن ینفذا من جانب األطراف عاملة منفردة أو بموج) ب(و ) أ (النشاطان

 وینبغي.  من منظمات إقليمية ودولية، مثل منظمة األغذیة والزراعة، واألمين التنفيذيبمساعدةاقليمية، 
األطراف ومنظمات ) د (النشاطوینبغي أن ینفذ ). ج(أن یقوم األمين التنفيذي بدور قيادي في تنفيذ النشاط 

وینبغي أن .  األمين التنفيذي هذه المهمةسهلیوینبغي أن . إقليمية ودولية، بما في ذلك هيئات البحوث
 ).ب(و ) أ (النشاطينتسـاند وآاالت التمـویل تنفيـذ 
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  الغریبة الغازیة األنواع:  5 البرنامج عنصر
 والقضاء، إلى أقصى حد ممكن، على والساحلية إدخال أنواع غریبة غازیة في البيئة البحریة منع:  الغایة

 .بالفعللتي دخلت األنواع الغریبة الغازیة ا

 لمسارات انتقال وألسباب إدخال أنواع غریبة وتأثير ذلك على أفضل فهم تحقيق:  1-5 التشغيلي الهدف
 التنوع البيولوجي

  المقترحةاألنشطة
  حول الموضوع؛الحالة وتوزیع المعلومات والبيانات ودراسات تحليل )أ(

  التعاون مع المنظمات ذات الصلة؛تطویر )ب(

 . مالئمةآليات تبادل المعلومات والخبرة باستعمال لةآفا )ج(

  والوسائلالطرائق
 التنفيذي بدور قيادي في تنفيذ هذه األنشطة، بمساعدة من منظمات دولية األمين أن یقوم ینبغي

 .واألطرافومنظمات إقليمية )  البحریة العالمية، والبرنامج العالمي لألنواع الغازیةالمنظمةمثل (

 لمراقبة جميع مسارات انتقال األنواع الغریبة الغازیة المحتملة في آليات إنشاء:  2-5غيلي  التشالهدف
 . والساحلية، بما في ذلك الشحن والتجارة وتربية األحياء البحریةالبحریةالبيئة 

  المقترحةاألنشطة
 والبرنامج ،(IMO) العالمية البحریة المنظمات ذات الصلة، مثل المنظمة دعوة )أ(

 لألغذیة والزراعة، واتفاقية رامسار بشأن المتحدة األمم ومنظمة ،(GISP)عالمي لألنواع الغازیة ال
 وضع مبادرة تعاونية دولية للتصدي للعوائق التي تعرقل علىاألراضي الرطبة، على أن تعمل سویا 

ومكافحة الغزوات  وخصوصا التصدي للمشكالت التقنية المتعلقة بتحدید البحریة،إدارة األنواع الغریبة 
 .البحریة

 بما في ذلك من السفن، التدابير للتصدي لألنواع الغریبة الغازیة في مياه اثقال تنفيذ )ب( 
 ورواسبها،خالل االتفاقية الدولية لمراقبة وادارة مياه اثقال السفن 

  الفعالة لمنع دخول األنواعاألساليب المعلومات وتسهيل التعاون التقني حول تبادل )ج(
 . واآتشافها مبكرا والقضاء عليها ومكافحتهاوالساحلية،الغریبة الغازیة في البيئات البحریة 

 عن وضع الرقابات على مسارات المسؤولة تعاون وثيق بين الوآاالت الوطنية إیجاد )د(
االتفاقية ( ,IPPC, OIE وطنية في عمل آل من ومدخالتانتقال أو دخول األنواع الغریبة الغازیة، 

 من االتفاقات الدولية وغيرها OIE (IMO(والمنظمة الدولية ألمراض الحيوان ) لدولية لحمایة النبات ا
 ،ذات الصلة

 على القيام قدرتها الوسائل لمساندة بناء القدرات في البلدان النامية لتعزیز تحدید )ه(
 .باألعمال المرتبطة باألنواع الغریبة

 والوآاالت المانحة الى الصلةالمنظمات ذات  على تعاون دولي بدعوة التشجيع )و(
  لمكافحتها،استراتيجياتالتعاون في تقييم آثار األنواع الغریبة الغازیة ووضع 

  والوسائلالطرائق
وسيقوم األمين التنفيذي بتنفيذ األنشطة ). د(و ) ج(و ) ب( األنشطة بتنفيذ األطراف سيقوم

 .، وآذلك األطراف، ومن خالل التعاون معها)أ(اط  التي تم تحدیدها في النشوالمنظماتاألخرى 
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  عن إدخال أنواع غریبةبالحوادث قائمة حفظ:  3-5 التشغيلي الهدف

  المقترحةاألنشطة
 حدیثة عن حاالت إدخال األنواع الغریبة من خالل آلية غرفة تبادل معلومات تقدیم مواصلة

 . غير ذلك من اآلليات المالئمةأوالمعلومات 

 والوسائل الطرائق
 التنفيذي بدور قيادي في تسهيل تنفيذ هذا النشاط بالتعاون مع المنظمات األمين أن یقوم ینبغي

 . واإلقليمية المناسبة واألطرافالدولية

 عـام:  6 البرنامج عنصر
 للمبادرات حول عناصر البرنامج من خالل نهج تعاوني مع بيانات قاعدة تجميع:  1-6 التشغيلي الهدف
 . مع الترآيز بوجه خاص على اإلدارة المتكاملة للمناطق البحریة والساحليةالمناسبة،ت والهيئات المنظما
  المقترحةاألنشطة

 إتاحتها؛ مصادر المعلومات المناسبة وتسهيل تحدید )أ(

  المالئمة؛والهيئات مدخالت من األطراف والبلدان والمنظمات طلب )ب(

 المتاحة وتوزیع النتائج من للمعلوماتجل الخبراء  تقييمات مكتبية بمساعدة سإجراء )ج(
 .خالل آلية غرفة تبادل المعلومات

  والوسائلالطرائق
 . التنفيذ بدور قيادي في تنفيذ هذه األنشطةاألمين أن یقوم ینبغي

 االتفاقيات إطار تآزر وتعاون وثيق یتسم بالفاعلية مع المبادرات في إقامة 2-6 التشغيلي الهدف
 . والوآاالت المناسبة، مع االعتراف بصالحياتها المستقلةوالمنظمات

  المقترحةاألنشطة
 االتفاقيات والمنظمات والوآاالت مع وتنفيذ أنشطة ومبادرات مشترآة فعالة تحدید )أ(

 .المناسبة بهدف تنفيذ برنامج العمل هذا

ي ذلك تحدید  اإلقليمية، بما فالبحریة مع أمانات االتفاقيات وخطط العمل التعاون )ب(
 ذات الصلة، بما في ذلك من خالل المعایير التي المشترآةبرامج العمل المشترآة بشأن الموضوعات 

 المناطق المحمية البحریة والساحلية بموجب االتفاقيات وخطط العمل البحریة وإدارةتوضع إقليميًا إلنشاء 
 .اإلقليمية

  والوسائلالطرائق
 مع أمانات االتفاقيات المعنية، األنشطة بدور قيادي في تنفيذ هذه  أن یقوم األمين التنفيذيینبغي

 . التفاقيات البحار وخطة العمل اإلقليمية المناسبةالتابعةوالمنظمات والوآاالت ووحدات التنسيق 

 

  التمكينيةاألنشطة  — رابعا
 الساحلية، وخصوصا الدول الجزریة الصغيرة، على وضع للدول مساعدة تقدیم )أ(

 . المتكاملةاإلدارةسات المحيطات وآلياتها بشأن سيا

 التدریب وبوسائل أخرى خالل قدرة الدول النامية الجزریة الصغيرة من تعزیز )ب(
 البحث في ظل االتفاقية، بشأن التنوع أولویاتمالئمة، لتمكينها من المشارآة الفعالة في جميع عناصر 
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ء بحوث جدیدة وتجميع معلومات من البحوث السابقة  اجراذلكالبيولوجي البحري والساحلي، بما في 

 . والساحلي داخل وخارج الوالیة الوطنيةالبحريبشأن التنوع البيولوجي 

 تعالج مسائل بحریة وساحلية، التي وتعزیز التشریع القائم وآذلك المؤسسات تحدیث )ج(
 .ات وترشيد المؤسسوتعزیزبما في ذلك التنفيذ الفعال للقوانين واللوائح، 

 لى الساحلية، وخصوصا الدول النامية الجزریة الصغيرة، عللبلدان مساعدة تقدیم )د(
 على الصعيدین اإلقليمي ودون اإلقليمي، الرامية لحفظ اإلدارة المستدامة والبرامجتنسيق السياسات 

لتشجيع على  اطریق السمكية وتنفيذ خطط اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما في ذلك عن للموارد
 األساسية ذات الصلة، حسبما الهياآلأنشطة الصيد المستدامة الشاطئية والمحدودة النطاق، واستحداث 

 .یكون ذلك مناسبا

أو اإلقليمية لتعزیز / تعاونية بين البلدان أو بين المنظمات الدولية وشراآات إنشاء )ه(
 فيخاصة التي یواجهها أصحاب المصلحة  التنفيذ، مع مراعاة االحتياجات والصعوبات العلىالقدرة 

 .البلدان النامية وآذلك في المجتمعات األصلية والمحلية

 العلمي والتقني والتكنولوجي، بما في ذلك التقييم المتكامل، على التعاون زیادة )و(
 البحریةيب  واإلقليمي، بما في ذلك النقل المناسب للعلوم البحریة والتكنولوجيات واألسالالعالميالصعيدین 

 یسمح بالتنبؤ بحالة بمالحفظ وإدارة الموارد البحریة الحية والتوسع في آل قدرات مراقبة المحيطات 
 .البيئة البحریة وتقييمها في الوقت المناسب

 في مجاالت العلوم البحریة، ونظم المعلومات واإلدارة البحریة، وذلك القدرات بناء )ز(
 بالبيئة المتعلقين استعمال تقييمات األثر البيئي وأساليب التقييم واإلبالغ  من بينها التشجيع علىطرقبعدة 

 والبحریة وبمواردهما الحية الساحليةوذلك في حالة المشاریع أو األنشطة التي یحتمل أن تضر بالبيئتين 
 .وغير الحية

والتدریب من  بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والتثقيف والتوعية العامة، بمهام القيام )ح(
 . تنفيذ برنامج العمل هذاتحسينأجل 

 للموارد المالية وتحدید آليات التمویل اإلضافية لتنفيذ برنامج العمل العاجلة التعبئة )ط(
 المستدام، واالستخدام في ذلك تقدیم المعلومات عن الترتيبات واألدوات التجدیدیة لتمویل الحفظ بماهذا، 

 .ة، مثل صنادیق صغيرة للمنحومن خالل إنشاء آليات إضافي

 من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك من خالل الدول والتقنية المساندة المالية تقدیم )ي(
 المياه البعيدة، الى البلدان النامية وال سيما الدول النامية الجزریة الصغيرة، فيالقائمة بصيد األسماك 

 .ریة والساحلية اإلدارة المستدامة واستعمال الموارد البحبشأن

 تعرقل تنفيذ آل عنصر من عناصر البرنامج بما التي استعراض العوائق مواصلة )ك(
 . حسبما هو مالئم، بهدف التغلب على هذه العوائقإضافية،یؤدي إلى وضع أنشطة تمكينية 

 وثيق بين الوآاالت الوطنية المسؤولة عن تنفيذ برنامج العمل هذا وما تعاون إیجاد )ل( 
 . أنشطة مساندةمنبه یتصل 

  والوسائلالطرائق

 الدولية واإلقليمية، واألطراف والمنظمات أن یتعاون األمين التنفيذي مع وآاالت التمویل، ینبغي
في تعاون مع المنظمات اإلقليمية لمصائد األسماك، ) ب(وسيجري النشاط . لتسهيل تنفيذ هذه األنشطة

 ).ب(لوآاالت التمویل أن تساند تنفيذ النشاط وینبغي . مالئموهيئات البحوث، حسبما هو 
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 الزمني الجدول  — خامسا
، )2010-2004(وات ـ لمدة ست سنالمفعول برنامج العمل التفصيلي ساریا سيصبح 

ویمكن القيام .  برنامج العمل، حسب الضرورةتنقيحوعندئذ سيجرى استعراض متعمق للتنفيذ، وآذلك 
 من خالل مقررات مؤتمر األطراف، استجابة 2010 عام قبلبمزید من التفصيل لبرنامج العمل 

 . تحتاج إلى اتخاذ تدابير عاجلةوالتيلألولویات العالمية الناشئة 

 1التذیيل 

  بشأن ابيضاض المرجانمحددة عمل خطة
 سوف  7/5المقرر الحالي  والمعدلة بموجب 6/3 اآلتية التي اقرها مؤتمر األطراف بمقرره األنشطة ان

 العاجلة بالحاجةوهذه التعدیالت تعترف .  من برنامج العمل المفصل3-2وحت الهدف التشغيلي تدرج ت
 وآي تسترد انتعاشها من االستيعادیة مقاومتها وقوتها قيقالى تنفيذ خطوات الدارة الشعاب المرجانية لتح

 . المرجانابيضاض وأ/فترات ارتفاع درجات حرارة البحر و
  االستيعادیة للشعاب المرجانية واعادة أهليتها وانتعاشهاالقدرةيجيات لمساندة  لالدارة واستراتخطوات-1

أو / قدرتها االستيعادیة وثبتت الهویة والتحري واالدارة للمنا طق التي  تبين -1
 15 درجة حرارة البحر واحداث ابيضاض المرجاالرتفاعمقاومتها 

 التنفيذ في األولویة من درجة أعلى ذات الخطوات
أو قوة استيعادیة الرتفاع درجة حرارة / المرجانية التي تدل على مقاومة والشعاب تبين  )1( 

 البحر
 

                                                 
 الجاریة المبادرات* / 15

 عالية البيضاض استردادیةأو قوة / الرتفاع درجة حرارة البحر ومنها التي تدل على مقاومة  المناطق )1(
  المرجانية،الشعابالمرجان قد تم تبينها في المحيط الهندي من خالل برامج رصد 

رجانية بعد ابيضاضها في المناطق الرئيسية التي جرى اختبارها مثال فيما  المالشعاب ادارة لتعزیز حشد أنظمة )2(
  بمكافحة األنواع التي ترعى الشعاب المرجانية،یتعلق

 تغير المناخ في ازاء المؤتمر العالمي للمراتع آتاب مرجعي بشأن بناء المقاومة والقدرة الستردادیة في طرح‘  )3(
 اختباره في األنظمة االیكولوجية البحریة في المناطق ویجري  Buying timeاألنظمة الطبيعية عنوانه 

 المداریة الحارة،
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 للشعاب االستيعادیة الهویة وایجاد واختبار وتنقيح نظم االدارة لتعزیز القدرة تبين  )2(

 خالل من  المرجانأو ابيضاض /وانتعاشها من ارتفاع درجات حرارة البحر و  المرجانية 
 وتخفيض الضغوط على الشعاب وادارة  مناسبةق أمور منها تقریر أوضاع حمائية تطبي

  الشعاب الخجماعات
  أخرى ذات أولویةخطوات

تحریر العوامل التي تمكن من تلك المقاومة مثال التيارات الباردة واالنتقاضات ) 3(
 الباردة

 البحر حرارة درجات تفاعالر المرجان من الجينية واألنماط األنواع لبعض الجيني والتحمل
 بالقدرة الشعاب نظم تزود التي البيولوجي بالتنوع المتصلة للشعاب الالزمة والوفرة

 المرجان، تبيض أو/و البحر حرارة درجة ارتفاع اءاز االستيعادیة
 أدوار التيارات البحریة من محلية وتيارات أوسع أو عن دور التحري)4(

 االستيعادیة للشعاب المرجانية ازاء لقدرةاأو /نطاقا في تحقيق المقاومة و
 المرجان،أو تبيض /ارتفاع درجة حرارة البحر و

 الخاصة بالشعاب المرجانية وخطط المعلومات بالحاجة العادلة الى استكمال تجميع االعتراف )ب(
 الوجود، مساعدة ومساندة تلك األنشطة وتمكينها من الىرصدها مع الترآيز على أنشطة االدارة والحاجة 

  درجة من األولویة في التنفيذأعلى ذات الخطوات
 برامج دولية للمساندة للبلدان النامية تنفيذ وبدء – حسب بمقتضى الحال – وتوسيع انشاء )1(

 نموا والدول بالنامية الجزریة الصغيرة لمساندة تلك أقلهاوذات االقتصاد االنتقالي وال سيما 
 األنشطة،

 بزیادة القدرة االستيعادیة للشعاب تبشرت رائدة لتدخالت االدارة التي  ووضع مشروعاتبين )ج(
أو تعزیز انتعاش الشعاب بعد / الطویل ووالمدىالمرجانية ازاء االبيضاض على المدى القصير 

 .16 *االبيضاض
 

 التنفيذ ذات أعلى درجة من األولویة في خطوات
 أو االبيضاضلقصير لتخفيض شدة  فائدة وامكان تدخالت االدارة على المدى ااستكشاف )1(

 تسهيل االنتعاش بعد االبيضاض،

    المحمية البحریة التي یجري فيها بنشاط تطبيق المناطق ومساندة مبادرات لمدیري بدء   )2(
 االستيعادیة،واختبار مبادئ القدرة 

یة  البحرالمناطق تطبيق مبادئ القدرة االستيعادیة في مناطق الشعاب المرجانية خارج تشجيع )3(
 المحمية،

                                                 
  الجاریةالمبادرات -/16

 برنامجا یهدف الى انشاء یطرح Nature Conservancy Reef Resilience Programme برنامج  ان )1(
المحمية البحریة التي بها شعاب  القدرة االستيعادیة في المناطق مبادئمشروعات رائدة ستقوم باختبار تطبيق 

 مرجانية،

 في افریقيا تقييم منافع تخفيض ضعط صيد األسماك خالل فترة االنتعاش بعد االبيضاض شرق في یجري )2(
 الشعاب المرجانية التي لحقت بها أضرار،
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 المحمية البحریة المناطق ات مبادئ القدرة االستيعادیة بعد االبيضاض في تصميم شبكادماج )د(
 حمایة التنوع وآفالةوالنهوج االداریة مثل تحسين جودة المياه ومنع االفراط في صيد األسماك 

 ،17 *البيولوجي

  أعلى درجة من األولویة في التنفيذذات الخطوات
 وتطبيق مبادئ القدرة تفهمبرامج توفر المعلومات والموارد لمساندة  ایجاد )1(

 .االستردادیة في تصميم شبكات المناطق البحریة المحمية

                                                 
  الجاریةالمبادرات /17*

 Nature Conservancy Reef Resilience محفظة األدوات الصادرة عن ان )1(
Programme البحریة المحمية الدراج مبادئ القدرة المناطق ارشاد لمدیري فيها 

  تلك المنا طقوادارةاالستيعادیة بعد االبيضاض في تصميم 

 قد  Great Barrier Reef Marine Park Authority  المرتع المسمى  سلطةان )2(
 عملية اعادة بهاتي تستنير االستردادیة ضمن االعتبارات الرئيسية ال ادرجت مبادئ القدرة

 . البحري المشار اليه آلهعالتصقيع الحدیثة العهد بالنسبة للمرت
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 الرئيسية تنفيذ االفعال االداریة بما فيها تبين وتعزیز مواقع التدليل زیادة )ه (

 التي تخفض من عوامل التوتر المحلية على الشعاب المرجانية في سبيل
 /18** االستردادیة لتلك الشعاب ازاء االبيضاض الجسيم القدرةزیادة 

  أعلى درجة من األولویة في التنفيذذات الخطوات
 التي یمكن أن الخطوات مدیري الشعاب على تبين وتنفيذ وتبریر مساعدة )1(

 االستردادیةتخفض عوامل الضغط المحلية على الشعاب فتتزاید بذلك القدرة 
 ء االبيضاض الجسيم،للشعاب ازا

  المعلوماتتجميع -2
 : للتنبؤ تعزز تفهم ما یلينماذج وتنسيق برامج بحث مستهدفة تشمل وضع تنفيذ )أ(

 :وتشمل التي تسبب االبيضاض الجسيم للمرجان، اآلليات )1(

  تؤدي الى تغييرات في اعراض االبيضاض،آليات) أ( 

قع الجغرافية وأنماط الشعاب  بالنسبة لمختولف الموااالبيضاض عتبات) ب(  
  في درجة حرارة البحر،والمزمنازدیاد الحاد   في حاالت 

 بين عوامل الضغط العالمية مثل التدفؤ وزیادة التضافریة العالقات) ج( -
 والتهدیدات المحلية التي تعرض الشعاب البنفسجيالتعرض لالشعاع فوق 

  األسماك،صيدللمخاطر مثل التلویث واالفراط في 

 الطویلة األجل لالبيضاض الجسيم في سيناریوهات تدفؤ مختلفةاآلثار)2( 

  على التأقلم والتكيف،المقدرة تفهم) أ(  

  وتواتر االبيضاض الجسيم،بمدى التنبؤ) ب( 

 االبيضاض الجسيم على األنظمة االیكولوجية واالجتماعية بوقع التنبؤ) ج(
 .واالقتصادیة

 : الجسيم للمرجان، وتشملضاضالبيا ادارة)     3(

 االدارة على المدى القصير في تعزیز القدرة االستردادیة تدخالت فعالية) أ(
  بعد أحداث االبيضاض الجسيم،واالنتعاشللشعاب بعد االبيضاض 

 التي تكفل مساندة القدرة االستردادیة على المدى االستراتيجيات تفهم) ب( 
 التوصيلية وازالة عوامل الضغط  بما في ذلكاالبيضاض،الطویل بعد 
 المحلية، الخ

                                                 
  الجاریةالمبادرات  /18

 المتحدة قام بتنفيذ برنامج من بالوالیات الفریق العامل بشأن الشعاب المرجانية ان )1(
 تخفض عوامل  االدارة المحلية التيخطواتاالستراتيجيات المحلية الرشاد ومساندة 

 الضغط على الشعاب المرجانية،

 طائفة من مبادرات االدارة داخل اطار مصمم لتخفيض عوامل بتنفيذ GBRMPA تقوم )2(
والخطوات .  المحلية بحيث تتحسن القدرة االستردادیة للشعاب ازاء تغير المناخالضغط
خطة حمایة ( ة  تضمنت برنامجا لتخفيض مصادر التلویث التي مصدرها اليابسالرئيسية
 البحریة لتحسين حمایة التنوع المراتع الكاملة لتصقيع والمراجعة (GBR) الماء جودة

 التمثيلية،برنامج المناطق ذات الصفة (البيولوجي 
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  أن  اال  ،  أطول  التزاما على مدى تقتضي   العمل  لخطة   الالزمة   المعلومات   من   آثير  بينماو
تخفيض   وقع   ابيضاض   المرجان  من  خالل   ل    اآلن   العمل  الى   بالحاجة   یعترف العمل برنامج 

 مبتدرات 

 /19 *.فعالة

                                                 
 جاریةالمبادرات ال -/ 19

 فریق هو"  الدراسة المخصص المعني بمؤشرات ابيضاض المرجان وما ینجم عنه من آثار فریق " إن )1(
 التابعة لليونسكو، وله ثالثة الدولية تحت رعایة اللجنة األقيانوغرافية الحكومية 2000شئ في سبتمبر أن

 وفيزیولوجية وجماعية البيضاض المرجان جزیئيةوضع ما یمكن من مؤشرات : أهداف رئيسية هي
وث ضغط  حيث قدرتها على التبين المبكر إلشارات حدمنعلى أن تكون تلك المؤشرات موثوقًا بها 

التأقلم مع التغير البيئي / للشعاب المرجانية على التكيفاالحتماليةعلى المرجان؛ والنظر في اآلليات 
 على المدى الطویل للشعاب المرجانية للتغيرات واسعة النطاق في المتغيرات اإلستجابةالعالمي؛ وتبين 

 التيقوم بتوزیع النتائج وسوف یجتمع ذلك الفریق آل سنة على مدى ثالث سنوات، وی. البيئية
 .یستخلصها من خالل التقاریر السنویة ومن خالل نشرة ختامية

 علماء الشعاب من، هي شبكة عالمية )GCRMN( لرصد الشعاب المرجانية العالمية الشبكة )2(
 فيما یتعلق بالثوابت المرجانية،المرجانية ومن الحكومات والمجتمعات المحلية لرصد وتقييم الشعاب 

 تلك الشبكة، وهي شبكة یستضيفها المعهد إلدارةبيویوفيزیقية واالقتصادیة االجتماعية الالزمة ال
 أیضا ICLARM یستضيف و).ICLARM( لألسماك العالمياألسترالي للعلوم البحریة والمرآز 

تضم  لرصد الشعاب المرجانية، والتي العالميةقاعدة الشعاب التي هي قاعدة البيانات الرسمية للشبكة 
ویتولى اليونيب، مع اللجنة األقيانوغرافية .  العالمفي رصيف مرجاني 8000بيانات حول أآثر من 

 أنه عضو في مجموعة إدارة الشبكة العالمية، وفي اللجنة آمالليونسكو، رعایة تلك الشبكة، 
 . للشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانيةوالتقنيةاالستشاریة العلمية 

 سيجري"  الشعاب المرجانية في العالم وضع"  العالمية هذه وضع تقریر شامال عن كةالشب تولت )3(
 .2000أآتوبر /تحدیثه آل عامين، وقد ظهرت آخر طبعة له في تشرین األول

 البرامترات من خالل الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية، تنوه بأهمية رصد ليونيب،ان ا )4(
وقد تم فعًال .  المرجانيةللشعابحقيق االستعمال المستدام لألنظمة اإلیكولوجية االجتماعية االقتصادیة لت

 اجتماعي لرصد تلك – مرجعي اقتصادي آتابوضع ) 2000أآتوبر /تشرین األول(في اآلونة الحدیثة 
 . الشعابشؤونالعوامل في سبيل تعزیز القدرة على إدارة 

وتوجد للمحيط الهندي والمحيط الهادى ولمنطقة . الميةهناك مشروعات اقليمية تسهم في الشبكة الع )5(
الكاریبي األوسع نطاقا ، شبكات اقليمية لرصد الشعاب المرجانية في اطار تلك الشبكة ، وهى شبكات 
یمولها البنك الدولي بهدف المساعدة على صيانة التنوع البيولوجي الثري للشعاب المرجانية وقيمتها 

 . ، واالستعمال المستدام لموارها ، من خالل شبكة للرصد االقتصادیة–االجتماعية 
 یقوم آل من المرآز العالمي ،)ICRAN( الشبكة الدولية للعمل المتعلق بالشعاب المرجانية نطاق في )6 (

 إمكانية إدراج المنتجات وإمكانية الحصول على المنتجات بإستكشاف ICLARM الحفظ و لرصد
 ".الشعاب قاعدة"ل ویب سایت المرآز العالمي ومن خالل  أساس خرائط موضوعة من خالعلى

 المرجانية في المحيط الشعابتدهور " (CORDIO" المشروعات في نطاق برنامج بعض أن )7(
 االقتصادي للهالك المرجاني – االجتماعيفي إقليم المحيط الهندي ترآز على تحدید الوقع ) الهندي

وقد تساهم .  اإلدارة وإیجاد وسائل عيش بدیلةخاللوقع من وعلى الخيارات المتاحة لتخفيف ذلك ال
 إدخال األنواع الغازیة الغریبة في الصحة العامة للنظم لمنعالبرامج التي تبحث في منهجيات 

ویقوم مشروع الصوابير .  وتساهم بالتالي في شفائها من اإلبيضاضالمرجانيةاإلیكولوجية للشعاب 
 من اإلنسكابظمة البحریة الدولية بتحدید تدابير مانعة لمكافحة حاالت  التابع للمنالتجریبيالعالمي 

 .تصریفات مياه الصوابير
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  أعلى درجة من األولویة في التنفيذذات الخطوات
 الوثائق التي تبين حاالت االبيضاض الجسيم ووقع ابيضاض ایجاد )1(

 وفيات المرجان على النظم االجتماعية واالقتصادیة، وأحداثالمرجان 
 GCRMN ذلك الى األمانة من خالل عنوتوفير المعلومات الالزمة 
 ،صفة المرجانيةالشبكة العالمية لرصد األر

 المعلومات العلمية - من خالل آلية تبادل المعلومات– ونشر تجميع )2(
 بقاء المرجان اآلخذ في بناء شعابه في ظروف التدفؤ عنالحالية 

 بالتكيف والبقاء للتنوع البيولوجي في التنبؤالعالمي، بما یسمح ببعض 
 القادمة،الشعاب المرجانية خالل العقود الزمنية 

 معلومات عن الشبكات وقواعد البيانات لتجميع GCRMN مع التعاون )  3(
 الموجودة التي یمكن أن تعطي معلومات حدیثة عن الوضع الویبومواقع 

 وما یقع عليها من تهدیدات وتقييم جودة البيانات المرجانيةالقائم في الشعاب 
 وتحليلها، المستعملة في جمع البيانات والمنهجياتالواردة في تلك المصادر 

 

  أخرى ذات أولویةخطوات
 الشبكات التي تتولى تجميع ونشر المعلومات بشأن أوضاع تعزیز) 4(  

 وتفسير االتجاهات الطویلة األجل الناشئة عن التغير المرجانيةالشعاب 
 البشریة، وذلك في سبيل المساعدة على حسن الضغوطالعالمي للمناخ وعن 

 االدارة والحفظ،

 :مساندة برامج البحث المستهدفة التي تتحرى ما یلي مواصلة) 5(  

 تفسيرات التي تسبب االبيضاض الجسيم وعلى وجه التحدید اآلليات -أ
لالختالفات في أنماط االبيضاض وتبين عتبات االبيضاض والعالقات 

  التهدیدات المحلية والبحار اآلخذة في التدفؤ،بينالتضافریة 

 ، ن على األنظمة االجتماعية واالقتصادیة ابيضاض ووفيات المرجابوقع -ب

 االدارة لبناء القدرة االستردادیة عقب ابيضاض المرجان الجسيم خيارات-ج  
  المدى القصير والمدى الطویل،على

 تقييمات خط األساس والرصد على المدى الطویل لقياس المتغيرات وتنسيق تنفيذ )ب(
جان وهالآه وإستعادته، وآذلك فيما یتعلق بالثوابت  المتعلقة بابيضاض المروالجویةالبيولوجية 
 .20 * االقتصادیة المرتبطة بخدمات الشعاب المرجانية– االجتماعية

                                                                                                                                   
 
 
 

  الجاریةالمبادرات/* 20

 النشاط بموجب فریق الدراسة المخصص المعني بمؤشرات ابيضاض المرجان واآلثار الالحقة لذلك، أهداف إن )1(
 . الجاريالرصديولوجية التي من شأنها أن تسهل أعاله، تتضمن تبين المؤشرات الب) أ(

 المرجانية الشعاب العالمية لرصد الشعاب المرجانية تقوم في الوقت الجاري بوظيفة شبكة لتقييمات الشبكة إن )2(
 والمتعلقة آذلك بكثير من البرامترات وشفائه،ورصد المتغيرات البيولوجية المتعلقة بابيضاض المرجان وهالآه 

 )).أ(أنظر النشاط ( المرجانية الشعابعية االقتصادیة المتصلة بخدمات االجتما
 توفر أحدث أن" المرجانية بيانات الشعاب قاعدة" البيانات وأنظمة توزیع البيانات مثل لمستودعات یمكن )3(

 .البيانات البيولوجية
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  في التنفيذاألولویة ذات أعلى درجة من الخطوات

 تقييمات خط األساس والرصد على المدى الطویل لقياس مدة تنفيذ )1(
بين مناطق الشعاب  المرجان ووفاته وانتعاشه وتابيضاضوشدة 

أو القدرة االستردادیة درجة /والتي فيها دالئل على المقاومة 
 حرارة البحر،

 االجتماعي البيضاض المرجان االقتصادي معلومات عن الوقع جميعت) 2 (
 المرجانيةالمجتمعات التي تعتمد على الشعاب   على 

دي  االقتصااالجتماعي البحث حسب الحاجة بشأن الوقع توسيع)  3(
البيضاض المرجان على المجتمعات التي تعتمد على 

 المرجانية،الشعاب 

 الرائدة التي تنشئ برامج تدریبية وبروتوآوالت دراسة والتي تعزز المشروعات تبين )4(
 على مشورة من أهل الخبرة بشأن طائفة من المقایيس، تشمل تصنيف الحصولإتاحة 

 .المقایيسبيانات 

  أخرى ذات أولویةخطوات
 الجاریة في مجال التقييم والرصد آمبادرات اليونسكو بشأن المبادرات مساندة )5(

واتفاقيات البحار ) ICRAN( الدولية لإلجراءات المتخذة والشبكةالشعاب المرجانية 

                                                                                                                                   
 للعلوم البحریة االستراليظ والمعهد  العالمية، في تنسيق مع البنك الدولي واالتحاد العالمي للحفالشبكة إن )4(

 هو مزمع من مناطق بحریة محمية، بوصفها نقطة ماوالبرامج اإلقليمية البحریة لليونيب، یستهدف ما یوجد أو 
 للمواقع أن توفر معلومات قيمة أساسية وأن تخدم أنشطة الرصد على ویمكن. الترآيز لبعض أنشطتها الرصدیة

 .الطویلالمدى 
 للثوابت السریع العالمية لرصد الشعاب المرجانية في الوقت الحاضر بوضع منهجية للتقييم شبكةال تقوم )5(

 في البلدان النامية التي ال الستعمالها االقتصادیة والبيوفيزیقية لمنطقة شرق أفریقيا، خصوصًا –االجتماعية 
 .فة ذي درجة عالية من الكثامنتظمتسمح فيها الموارد المحدودة دائما برصد 

بفوم الصندوق العالمي لحمایة الطبيعة بنشاط تعاوني مع قاعدة الشعاب ومع سلطة المرتع  )6(
 عن محفظة أدوات عالمية تتضمن 2004البحري لشعاب الحاجز الكبير، آى تفرج في عام 

 .الطرائق الموحدة لتقييم ورصد وقع األحداث المؤدیة الى ابيضاض المرجان

 أخذة في انتاج نشرة  IUCN و  GBRMPAلوالیات المتحدة و   في ا CRTFان هيئة  )7(
  عنوانها 

Global Change: A Reef Manager s Guide to Coral Bleaching  Responding 
to  

 Management of وتبنى على المعلومات الواردة في التشرة التي عنوانها 2004ستظهر في 

Bleached and Severely Degraded Coral Reefs الصادرة عن IUCN/CBD 
وستساعد مدیري الشعاب على توقع وتفهم واالستجابة الحداث ابيضاض المرجان زاتخاذ 

الخطوات الكفيلة بتخفيض شدة ونهائية الضرر التاشئ عن تغير المناخ، من خالل مساندة القدرة 
 ونجميع الخبرة وتقوم تلك النشرة بتقييم. االستردادیة الطبيعية لألنظمة االیكولوجية للشعاب

الحالية والمستجدة والمعارف التي ترشد الجهود الرامية الى تخفيض وقع تغير المناخ على 
 .الشعاب المرجانية

ائرة اليونيب للمعلومات البيئية والتقييم واالنذار المبكر ، تقوم بتنسيق معلومات متاحة عن طریق تكنولوجيات  )8(
وتلك الدائرة مهيئة لتقييم . ات التي تسهل نشر تلك المعلومات االستشعار عن بعد ، وعن طریق المنظم

 .المتغيرات الجویة المتعلقة بابيضاض المرجان وهالآه واستعادته

 إدراج وإتاحة المنتجات الناشئة عن الخرائط، باستكشاف یقومان ICLARM العالمي لرصد الحفظ والمرآز )9(
 ".لمرجانية الشعاب اقاعدة"من خالل ویب سایت المرآز و 
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 وخطط أعمالها، والشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية، واليونيب اإلقليمية
 .CORDIOفي المحيط الهندي  تدهور الشعاب المرجانية وبرنامج

الواسعة النطاق التي یمكن أن ) للنظم االیكولوجية( برامج الرصد وتسهيل تشجيع )2(
البيضاض المرجان مع الترآيز ) من حيث الزمان والمكان( الكبير للوقعتوجد تفهما 

 التراآمي على مستوى األنظمة االیكولوجية ألحداث الوقعبصفة خاصة على 
 العالمي لصندوق حمایة الطبيعة الذي سوف البروتوآولان (ة االبيضاض المتتالي

 . یتضمن اطارا لذلك2004یفرج عنه في 
 

 على االستجابة السریعة إلعداد الوثائق الالزمة الخاصة بإبيضاض قدرة خلق )3(
 البلدان النامية والمناطق النائية، ویشمل ذلك إیجاد برامج تدریب فيالمرجان وهالآه 

مشورة من الخبراء وصندوق طوارئ واإلفراج السریع عن  وبحثوبروتوآوالت
 .21 *تمویل المشروعات الخاصة

 إليه فریق الدراسة المخصص لمؤشرات إبيضاض المرجان وما یلحق ذلك من آثار، المشار أهداف إن )4(
 التكوینات علىأعاله، تشمل تبين اآلثار الدالة على وقوع ضغط فيزیولوجي مبكر ) أ(في النشاط 

 .نيةالمرجا
 تدهور الشعاب بشأن" SAREC السویدیة للتنمية الدولية وساریك الوآالة"  البنك الدولي وبرنامج إن )5(

 برنامج 1998 فيه استجابة لحدث إبيضاض المرجان في ُشرعالمرجانية في المحيط الهندي، وبرنامج 
 ).CORDIO( الهندي المحيطتدهور الشعاب المرجانية في 

 للعواملرصد الشعاب المرجانية في الوقت الحاضر بوضع منهجية تقييم سریع  العالمية لالشبكة تقوم )6(
 في البلدان النامية استعمالها االقتصادیة والبيوفيزیقية لمنطقة شرق أفریقيا، خصوصًا –االجتماعية 

 ).مراجعة الشعاب المرجانية( آثافة عالية ذيذات الموارد المحدودة التي ال تسمح دائما برصد منتظم 
 نية هناك" ICRAN" للشبكة الدولية للعمل المتعلق بالشعاب المرجانية االستراتيجية إطار الخطة يف )7(

 .واسع نطاق ترمي إلى تعزیز تلك القدرات وجعلها متاحة على
 من البيانات متنوعة اليونيب للمعلومات البيئية والتقييم واإلنذار المبكر تقوم بتنسيق طائفة دائرة إن )8(

 التي تسهل نشر تلك المنظماتق تكنولوجيات االستشعار عن بعد وعن طریق المتاحة عن طری
 .المعلومات

 المرتع البحري لرصيف الحاجز الكبير قد وضعت برنامجا شامال للتصدي البيضاض سلطة ان )9(
 الحصولووثيقة البرنامج یمكن ( یستعمل آنموذج لوضع برامج أخرى للتصدى االقليمي المرجان،

 au.gov.gbrmpa.wwwوتر بالعنوان عليها من الكومبي

 آل من 2004 البيضاض المرجان الذي ستنشره في المرجانية مرشد مدیر الشعاب ان )10(
 ومشورة واطار للتخطيط بروتوآوالت یتضمن gbrmpa وة المرجانيللشعابالفریق العامل االمریكي 

 نشر هذا المرشد تشمل بناء القدرة وخطة. الحداث ابيضاض المرجانوتنفيذ االستجابة السریعة 
 .The Nature Conservancy و NOAAالمستهدف في شراآة مع 
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  ذات أعلى درجة من األولویة في التنفيذخطوات
 ایجاد مودوالت وآتب مرجعية موحدة بشأن استكشاف مساندة )11(

 شه، المرجان ورصد وفياته أو انتعاابيضاضوتوثيق أحداث 

 القدرة وتسهيل وضع وتنفيذ خطط التصدي البيضاض بناء )12(
 الخبير، لدى المنظمات االرشادالمرجان مع مراعاة 

 المسؤولة عن ادارة وحفظ الشعاب المرجانية،

  أخرى ذات أولویةخطوات
 مع الوآاالت والمنظمات المعنية في آل تعاون اجتماعات سنویة في تنظيم) 3(

 رصدها مع الترآيز بصفة خاصة وطرائقب المرجانية منطقة بشأن تقييم الشعا
 المرجان واالنتعاش بوفياتعلى توثيق ابيضاض المرجان واالبيضاض المتعلق 

اتفاقيات وخطط  (أمكنوینبغي أن یدرج ذلك في البرامج الموجودة آلما . الالحق
 ،)التدابيرعمل البحار االقليمية یمكن أن تكون الوسيلة األجدى لتنفيد تلك 

 ونشر تقاریر ودراسات حاالت عن الوضع القائم في وضع ومساندة البلدان على تشجيع )د(
  االبيضاض وما یتصل به من وفيات المرجانووقعالشعاب المرجانية وبشأن حدوث 

*22 

  في التنفيذاألولویة ذات أعلى درجة من الخطوات
وضع القائم في  البشأن نشر ما یوجد من تقييم ومعلومات عن الرصد تعزیز )1(

في  (الموجودةالشعاب المرجانية والتهدیدات الواقعة عليها، من خالل الشبكات 
 و GCRMN ان هذا هو دور رئيسي لـ، ICRANنطاق الخطة االستراتيجية لـ

ReefBase.(  

  ذات أوليةأخرى خطوات
 المرجان فيما یوجد من استراتيجيات وخطط عمل ابيضاض ادراج) 2(

  التنوع البيولوجي،اتفاقيةالبيولوجي في ظل وطنية للتنوع 

 على ومبادرات توسيع ما یوجد من شبكات في GCRMN مع وتعاون  مساندة  )3(
الصعيدین االقليمي والوطني تؤدي الى تقييم ورصد الوضع القائم في الشعاب 

 المرجانية،

فؤ العالمي على  أن ابيضاض المرجان یمكن رصده بانذار مبكر بوقع التدعلى الترآيز  )ه(
 البحریة وعلى أن انهيار األنظمة االیكولوجية للشعاب المرجانية االیكولوجيةاألنظمة 
 على العمليات االیكولوجية في النظام البحري األوسع نطاقا الذي یشمل یؤثریمكن أن 
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)1(GCRMN قد وضعت نشرة جامعة عنوانها الوضع القائم في الشعاب المرجانية في العالم وهى عبارة عن تقریر ینبغي 
 .قليمية وهو یقوم الى حد بعيد على االسهامات الوطنية واال2000تحدیثه آل عامين وأحدث طبعة له نشرت في اآتوبر 

 الصادر عن مؤتمر األطراف ،دعت األطراف الى تقدیم 7 الفقرة 5/3ان امانة اتفاقية التنوع البيولوجي للمقرر ) 2(
دراسات حاالت یجري نشرها عن طریق آلية تبادل المعلومات وآلية التبليغ الوطني في االتفاقية تسهل جميع المعلومات عن 

 . ودراسات الحاالت عن حدوث ووقع ابيضاض المرجانالوضع القائم في الشعاب المرجانية
 فيه فرص تبليغ عن الوضع القائم في الشعاب المرجانية في  CORDIO عن الوضع القائم في 2000ان تقریر عام ) 3(

 قد سهل توصيل البيانات وأنشطة التنسيق عن  CORDIOونشر تلك المعلومات من خالل نشرة . بلدان المحيط الهندي
 .لمحليالوقع ا
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 آجزء منه وعلى توسيع استعمال أنظمة االنذار المبكر بالنسبة المرجانيةالشعاب 

 23.لمرجاناالبيضاض 

  ذات أعلى درجة من األهمية في التنفيذالخطوات 
 تراآمية من لعملية بأن ابيضاض المرجان انما هو استجابة التسليم )1(

أي التدفؤ العالمي الذي هو عامل الضغط األوسع انتشارا (الضغوط 
 العالم، غير أنه توجد أیضا ضغوط محلية معروفة من فعل في

ووضع برامج تربویة تعالج نهج ) األحداث االنسان تؤدي الى تفاقم
 وتعالج العالقة بين المرجانيةاألنظمة االیكولوجية الدارة الشعاب 

 األخرىصحة الشعاب المرجانية وقدرتها االستردادیة والضغوط 
 .التي من صنع االنسان

  ذات أولویةأخرى خطوات
ستبقاء نشر أجهزة  الفضاء والكيانات من القطاع الخاص على اوآاالت تشجيع) 2( 

 في تصميم ونشر تكنولوجيا متخصصة لرصد والشروعاالستشعار الالزمة 
 المحيطات الضحلة،

 تعمل التي أنظمة االنذار المبكر ومساندة  الموجودة استعمال أنظمة االنذار المبكر توسيع) 3(
مثال أجهزة رصد درجات الحرارة في المواضع (على أساس الویب ووسائل أخرى 

 ،)يعيةالطب

 المتعدد األطياف والتكثف العالي التصویر اآلليات التي تجعل من المتاح استعمال تشجيع) 4(
 بالشعاب المرجانية على النطاق العالمي، على المعنيينبتكلفة منخفضة للعلميين والمدیرین 

  والمدیرون الموجودون في البلدان النامية،العلميونأن یكون المقصود بذلك هم 

 GCRMNو، والتقييم واألنذار المبكر  ادارة المعلومات البيئية لليونيب مع ملالع) 5(
 في المحلية من المنظمات ذات الصلة على أیجاد وتعزیز قدرات المجتمعات وغيرهما

 المناخية األنماطممارسات التقييم عن بعد وعلى المستوى المحلي وفي تدریبهم على تفسير 
 ض،المتعلقة بظهور أعراض االبيضا

 أیجاد وتعزیز القدرات الوطنية واالقليمية لدى الدول الساحلية النامية وال على المساعدة)6(
 النامية الجزریة الصغيرة، بشأن رصد وتفسير وتطبيق البيانات المناخية الدولسيما 

  المتعلقة بظهور أعراض االبيضاض،واألوقيانوغرافية

 والمدیرین الیجاد المعلومات المتعلقة العلميين  المبادرات التي تنمي الشرآات بينتسهيل)و (
 /24 االدارة المحلية للتصدي للتغير العالمي خطواتباالدارة والمنتجات التي تساند 

                                                 
 الجاریة المبادرات/ 23

 المبكر تقوم بتنسيق طائفة متنوعة من المعلومات المتاحة بطرائق االستشعار واالنذارادارة اليونيب للمعلومات البيئية والتقييم  )1(
  تسهل نشر تلك المعلومات،تي بعد وعن طریق المنظمات العن

 ادراج ICLARM و WCMC آل من یستكشف)  باألرصفة المرجانية الشبكة الدولية لألعمال المتصلة( ICRAN بتوجيه )2(
 العملية هذه وتشمل ReevBase خالل ومن WCMC المنتجات القائمة على أساس الخرائط من خالل ویب سایت واتاحة

 .االستعانة بتصویر جوي وعن طریق األقمار

  . الساخنةالنقاط رصد درجات الحرارة باألقمار في نطاق برنامج )3(
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  درجة من األولویة في التنفيذأعلى ذات الخطوات 
 الشعاب على الحصول على مدیري المبادرات الرامية الى بناء القدرة بين مساندة )1(

 المرجان،ت العلمية وتطبيقها بشأن تغير المناخ وابيضاض المعلوما

 أولویة أخرى ذات خطوات
 بين العلميين والمدیرین، التي النشطة ومساندة المبادرات لتشجيع عالقات العمل وضع  )6(

 لتهدیدات التغير العالمي الواقعة على الفعالةیمكن أن تزید من القدرة على االستجابة 
 الشعاب المحلية،

 وبيانات األرصاد الجویة ال المرجان التحریات في العالقة بين أحداث ابيضاض تشجيع )7(
 طویلة األجل،

  القدرةبناء -3
 للتصدي تدریب مدیري الشعاب على النطاق العالمي على ما یوجد من أدوات مساندة ) أ(

 تواالتصااللالبيضاض الجسيم بما في ذلك التنبؤ باالنذار المبكر والتقييم السریع 
  ،25 *وتدخالت االدارة

 التنفيذ ذات أعلى درجة من األولویة في الخطوات
 الرامية الى بناء الوعي والقدرة فيما یتعلق بتنفيذ األدوات التي تتصدى األنشطة مساندة )1(

 . االبيضاض الجسيمألحداث

 التدریب واالنخراط في سلك العمل المنتظم الخصائيي التصنيف البحري مساندة ) ب(
التخصصات األخرى ذات الصلة، خصوصا على الصعيد ولوجيين وأعضاء واالیك

 26 واالقليميالوطني 

 التنفيذ في األولویة من درجة أعلى ذات الخطوات

                                                                                                                                   

  الجاریةالمبادرات/24
 الشعاب المرجانية في جهد لتفهم مجال بين المدیرین والعلميين في یربط CORDIO برنامج ان )1(

 ابيضاض المرجان والتصدي لهذ،

 العالمية والبنك الدول بشأن ابيضاض المرجان البيئة برنامج البحث المستهدف المشترك بين مرفق ان )2(
  الرفيع المستوى الیجاد المعلومات الالزمة لالدارة،العلممساندة یرآز ترآيزا شدیدا على 

 فيه معلومات 2004 المنشور في عام المرجان، الكتاب المسمى مرشد مدیر الشعاب الى ابيضاض ان )3(
  استجابة للتغير العالمي،المحليةجاریة ومستجدة لمساندة خطوات االدارة 

 
  الجاریةلمبادراتا 25
المتاحة   یجمع بين األدوات2004لكتاب المسمى دليل مدیر الشعاب الى ابيضاض المرجان، المنشور عام  اان/      25

 والمستجدة لالستجابة ألحداث االبيضاض الجسيم،
 ال تتعلق بالضرورة بابيضاض المرجان، ولكن بقضایا صيانة المرجان، مثل جاریة، تدریب مختلفة أنشطة)1 ( /26

 والكاریبي؛ وبرنامج البحار الالتينيةلقة باتفاقية رامسار لألراضي الرطبة للمستقبل لمنطقة أمریكا  المتعالتدریبمبادرة 
 . وأنشطة متنوعة تساندها وآاالت العون وبنوك التنمية العالمية واإلقليميةالكاریبي؛اإلقليمية لمدیري المناطق المحمية في 

. نطاقًابوصفها عناصر داخلة في مشروعات وبرامج أوسع  من األنشطة التدریبية األخرى تجري آثير هناك)2(
 القدرات المتعلقة برصد وتقييم الشعاب المرجانية من خالل ببناء GCRMNوتقوم الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية 

 . تدریب عملي خصوصًا في البلدان الناميةحلقات
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أو توسيع فرص التدریب لصائدي األسماك ومدیري المناطق المحمية ومدیري /و وضع) 1(

قليمي، بشأن تقييم الموارد  المتصلة بالموضوع على الصعيدین الوطني واإلالبحریةالموارد 
 إدارة وتأثير مستخدمي الموارد، والمناهج المتعلقة باألنظمة اإلیكولوجية في مجال ورصدها،

 وقياس وتحدیدالموارد البحریة والساحلية، واإلنفاذ والتطبيق، وإدماج المجتمعات المحلية، 
 .إنجازات أداء اإلدارة في بلوغ األهداف وتطبيق المؤشرات

 المتقدمة النمو والبلدان النامية وتشجيع البلدان شبكة من وآاالت ادارة الشعاب في تشجيع )1(
أو األقاليم الضالعة في ادارة الشعاب / والبلدانبرامج التبادل في هذا المجال بين 

 ابيضاض المرجان واالبيضاض المتصل علىالمرجانية مع الترآيز بصفة خاصة 
 بالوفيات وعلى االنتعاش الالحق،

 التدریب الموجودة برامج  عن ونشر معلومات من خالل تبادل آلية تبادل معلومات معج )2(
 للمناطق الساحلية وأفضل الممارسات والقضایا المتصلة باالدارة المتكاملةبشأن االدارة 

  المرجانية،للشعابالمستدامة 

  أخرى ذات أولویةخطوات
 وتشجيع وتسهيل التفهم المرجانيةعاب  باآلثار الهامة لتغير المناخ على الشاالعتراف )1(

 بشأن ابيضاض المرجان وما الشعاباألوسع نطاقا في الوآاالت المسؤولة عن ادارة 
 المرجانية،یتصل به من قضایا التغير العالمي بالنسبة للشعاب 

 وابيضاضها في أنشطة بناء القدرة المرجانية ادراج أو مساندة قضية الشعاب تشجيع )2(
) مثال اتفاقية رامسار واتفاقية قرطاجنة(ات البيئية المتعددة األطراف في االتفاق

 واألطراف المتعاقدة فيها،

 تدریب مودوالت األخرى ذات الصلة لوضع والمنظمات GCRMN مع  التعاون )3(
 المرجانموحدة وتسهيل برامج بناء القدرة على استكشاف وتوثيق أحداث ابيضاض 

 الجاريالبروتوآوالت الدولية والكتب الدليلة للمدیرین وانتعاشه الالحق على أساس 
 وضعها في الوقت الحاضر،

 الصلة في آل ذات اجتماعات منتظمة في تعاون مع الوآاالت والمنظمات تنظيم )4(
 على خاصةمنطقة بشأن تقييم وطرائق رصد الشعاب المرجانية مع الترآيز بصفة 

بالوفيات واالنتعاش الالحق وینبغي توثيق ابيضاض المرجان واالبيضاض المتصل 
  یدمج ذلك في البرامج الموجودة ان أمكن،أن

 برامج البحار االقليمية، من صنادیق استئمانية للزماالت الدراسية في آل منطقة نشاءا )5(
 بایكولوجيا المتعلقة  للدراساتلتوفير زماالت على مستوى الخریجين وما بعد التخرج 

 نية وحفظها مع مراعاة خاصة للدول النامية الجزریة الصغيرة، المرجاالشعابوادارة 

 االقتصادي واالجتماعي ادراج قسم عن التبليغ عن الوقع االیكولوجي تشجيع  )6(
 واتفاقية االقليميةالبيضاض المرجان في التقاریر الوطنية في ظل اتفاقيات البحر 

 ,المناخشأن تغير التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة االطاریة ب
 الشاملة لعدة فروع من العلم في بحوث الشعاب المرجانية ورصدها النهوج ومساندة تشجيع ) ج(

 27رتها االقتصادیة وادااالجتماعيةوجوانبها 

 التنفيذ ذات أعلى درجة من األولویة في خطوة

                                                 
 المبادرات الجاریة/27

  CORDIOو ما یوجد من برامج مثل   ICRANل الخطة االستراتيجية للشبكة الدولية للعمل المتعلق بالشعاب المرجانية ان برنامج البحار االقليمية مث
ناطق األربع والم.  االقتصادیة واالدارة المتعلقة بابيضاض المرجان–وبرنامج اليونيب البيئي للكاریبي هر برامج آخذة في زیادة القدرة االقليمية على رصد الشؤون االجتماعية 
 .جنوب شرقي آسيا، والمحيط الهادى، الكاریبي وشرق آفریقيا: العامة في الوقت الحاضر في اطار خطط الشبكة الدولية للعمل المتعلق بالشعاب المرجانية االستراتيجية هى
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  عدة فروعبين تشجع وتساند النهوج المشترآة التي GCRMN و ICRI أنشطة مساندة )1(
  االقتصادیة وادارتهاجتماعية االوجوانبهاالعلم في بحوث ورصد الشعاب المرجانية  

 بين أصحاب المصلحة وبرامج مساهمة المجتمعات المحلية وحمالت لتوعية شراآات إیجاد ) د(
 .28ان منتجات إعالمية تعالج أسباب وعواقب ابيضاض المرجوإیجادالجمهور 

 
  أخرى ذات أولویة خطوات

لفجوة بين العمل العالمي والعمل المحلي باستحداث مبادرات وطنية ودون  اسد )1( "
أنظر المبادرة الدولية للشعاب المرجانية والندوة " ( الشعاب المرجانيةبشأنإقليمية 
 إلدارة األنظمة اإلیكولوجية البحریة المداریة بشأن وضع أساس عمل المبادرة الدولية
  ) للشعاب المرجانية الجدیدالدولية

 المتصلة المعلومات مع المنظمات ذات الصلة لت جميع ونشر التعاون) 2(
 ونشرة المرجانيةمن التقاریر عن األوضاع القائمة في الشعاب  بالموضوع المستمدة

Reefs at Risk للجمهور العام ووسائط الصالحةوأمثلة من المواد العملية . الخ 
 االعالم والقطاع الخاص وراسمي السياسة،

 بشأن العالقة بين التربویة مع المنظمات ذات الصلة على وضع البرامج التعاون )3(
 ضياع الشعاب وقعمثال (الشعاب المرجانية واألنظمة البحریة األوسع نطاقا 
 .).خالمرجانية على مصا ئد األسماك والمجتمعات المحلية ال

  السياسات وتنفيذهاوضع -4
 العامة في سبيل تنفيذ التدابير المتعددة الرامية إلى الحفظ  القائمة للسياسةاُألطر استعمال )أ(

 خطوطها العریضة في النداء المجدد إلى العمل الصادر عن المبادرة الدولية والمبينة
 المرجانية، ووضع وتنفيذ خطط شاملة متكاملة في المناطق البحریة والساحلية للشعاب
مقياس یتراوح بين المقياس المحلي  تستكمل المناطق البحریة المحمية، وذلك بالتي

 29  الوطنيوالمقياس
 

                                                 
 المبادرات الجاریة/28

هما األسلس الذى یبني عليه عمل  (ITEMS)ة األنظمة االیكالوجية البحریة المداریة ان آال من المبادرة الدولية للشعاب المرجانية والندوة الدولية الدار )1(
 .المبادرة الدولية للشعاب المرجانية الجدید

هناك عدد من المشروعات القائمة في مجالى التوعية وبناء القدرات ، في اطار برامج البحار االقليمية ، تسعى الى زیادة التوعية بشأن ابيضاض  )2(
 ,مرجانال

البریة  العالمي لألحياء  األمریكية للتنمية الدولية والصندوقوالوآالة العالمي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي االتحاد إن )3(  
 وإعادة الشعابرة الفعلية والفوریة للمساعدة على حمایة  في اإلدالإلسهام"   أو المصابة بتلف شدیدالمبيضة الشعاب المرجانية إدارة " عنوانها نشرةقد أنتجت 

 التوعيةوباإلضافة إلى ذلك تقصد هذه النشرة إلى زیادة .  النجاح على المدى الطویلبتحقيقانعاشها، ولتعزیز البحث الالزم إلیجاد األدوات والتدابير الكفيلة 
 . الشعاب المرجانيةعلىع تغير المناخ بالحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتخفيف وق

 مدیري الموارد، ونشر الثقافة، زیادة الوعي تدریب: یشمل العالمي لألحياء البریة في مجال حفظ الشعاب المرجانية على النطاق العالمـي الصندوق نهج )4(
 في إدارة الشعاب واإلدارة االقتصادیة المستدامة، أهدافهاقيق  إدارة الشعاب في المواقع، وذلك لمساعدة مجموعات أصحاب الشأن على تحمشروعاتوتنفيذ 

 . المدمرة المعمول بهاللممارساتشامًال إیجاد بدائل 
 وهي األولى التابعة للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية، المعنية بتوعية الجمهور اآلليةهي ) ICRIN( الدولية لمعلومات الشعاب المرجانية الشبكة إن )5(

 .المرجان تعمل على نشر منتجات المعلومات العامة التي تعالج أسباب وعواقب ابيضاض بذلك
  الجاریةالمبادرات* /0 29

 تجري من ضمن ما مدى، المثال إن األنشطة اإلقليمية ذات الصلة في نطاق المنطقة الكاریبية األوسع سبيل على
 :تجري فيه، ضمن إطار

 تلویث وخصوصًا بشأن انسكابات النفط، والمصادر البریة للتلوث البحري  وبروتوآوالتهاقرطاجنة اتفاقية )1(
 .المناطق المحمية والحياة البریة

 . للعملاإلقليمي المبادرة الدولية للشعاب المرجانية إطار )2(
 . دول الكاریبيإتحاد )3(
  أمریكا الوسطى بشأن البيئة والتنمية لجنة )4(
 CARICOM) المجموعة الكاریبية( )5(
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 أولویة أخرى ذات طواتخ
 في القضایا ذات األولویة والوطني السياسات الموجودة على الصعيدین االقليمي ادماج )1(

 ،ITMENS و  ICRIالتي تتبينهاة آل من 

 مباشرة لالدارة  وآيف تتصدىالموجودة الخطوات ذات الصلة في اطار السياسات تقييم )2(
  قضایا الشعاب المرجانية،سيماالمتكاملة للمناطق البحریة والساحلية، وال 

أي اتفاقات الشحن ( البحار اإلقليمية وغيرها من االتفاقات اإلقليمية برامج استعمال )3(
 والتلویث البحري الناشئ عن االتجار وعن المصادر ، األسماكومصائدالبحري، 

 لتنمية وتنفيذ السياسات المتعلقة بإدارة شؤون الشعاب أدواتبوصف ذلك ) البریة
 .المرجانية وحمایتها

 تدابير إضافية وبدیلة لكفالة وسائل العيش للناس الذین یعتمدون مباشرة على وإیجاد تبين )4 (
 30  الشعاب المرجانيةخدمات

  من األولویة في التنفيذدرجة ذات أعلى خطوات
 وقع ابيضاض المرجان على بتقویمروعات الموجودة التي تقوم  وتوسيع المشمساندة )5(

 المحيط في CORDIO مشروعالمجتمعات التي تعتمد على الشعاب المرجانية، مثل 
 الهندي،

 الى بدائل المرجانية مشروعات رائدة لنقل المجتمعات المعتمدة على الشعاب وضع )6(
 وسبل عيش مستدامة،

 الوطنية االتصال نقاط بين مشترآة تدابير تشمل مشترآة دابيرت التخاذ جهود في الشروع ) ب(
 واتفاقية المناخ لتغير االطاریة المتحدة األممة البيولوجيواتفاقي التنوع اتفاقية وبين

 :یلي ما سبيل في الرطبة األراضي
  العالمي التدفؤ نهوج لتقييم تضرر أنواع الشعاب المرجانية من جرء ایجاد )1(

 ورصد وادارة وقع ابيضاض المرجان وما یتصل به من وفيات توقع  القدرة علىبناء  )2(
 المرجان،

  النهوج لوضع تدابير للتصدي البيضاض المرجان،تبين )3(
 معينة، تتحرى عن وقع ابيضاض أهدافمشروعات بحثية ذات  وسائل عيش بدیلة ویقتضي األمر وضع مزید من

 . واالقتصادیة في المناطق األخرىيةاالجتماعالمرجان وما یحدث فيه من هالك على األنظمة 

 آي تساند تلك األنشطة العالمية، ارشاد للمؤسسات المالية، بما فيها مرفق البيئة اسداء )4(
*31، 

                                                 

  الجاریةالمبادرات-30* 
 – منطقة المحيط الهندي ترآز على تحدید اآلثار االقتصادیة في CORDIO المشروعات في برنامج بعض أن

 اإلدارة وإیجاد وسائل طریق لهالك المرجان وعلى الخيارات الرامية إلى تخفيف حاالت الهالك تلك عن االجتماعية
 معينة، تتحرى عن وقع ابيضاض المرجان أهدافمشروعات بحثية ذات  عيش بدیلة ویقتضي األمر وضع مزید من

 . واالقتصادیة في المناطق األخرىاالجتماعيةوما یحدث فيه من هالك على األنظمة 
 

 الجاریة المبادرات -31*

ليل محسوس على أن  دیوجد بنقل رأي الى اتفاقية األمم المتحدة االطاریة لتغير المناخ یقول بأنه التنفيذي األمين قام )1(
 واسع النطاق وخطير للمرجان، وأن هذا الدليل آاف ابيضاضتغير المناخ هو سبب أولي لما حدث في اآلونة األخيرة من 

 وأمانةوفي هذا الصدد شرعت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي .  تتمشى والنهج التحوطيعالجيةالقتضاء اتخاذ تدابير 
 ادراج شواغل التنوع البيولوجي في الستكشاف الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في حوار االتفاقية االطاریة والفریق

 . التابع لهاآيوتوتنفيذ االتفاقية االطاریة وبروتوآول 

 )CPACCمشروع ( البيئة العالمية الكاریبي بشأن التكيف مع تغير المناخ مرفق مشروع )2 (
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  ذات أولویةأخرى خطوات
 ومبادرات أخرى، تشمل ومنظمات وتنفيذ خطط عمل مشترآة مع اتفاقات تشجيع )5(

 وخطط أعمالها، والمنظمات اإلقليميةلبحار لجنة التنمية المستدامة، والفاو واتفاقيات ا
 لحمایة البيئة البحریة من العالمياإلقليمية التجاریة واالقتصادیة، وبرنامج العمل 

 وبرنامج اإلنسان والغالف المرجانيةاألنشطة البریة، والمبادرة الدولية للشعاب 
بموجب اتفاقيات  االتفاق عليها تموبصفة خاصة تقييم وتنسيق األنشطة التي . الحيوي

 .بيئية متعددة األطراف بشأن الشعاب المرجانية
 بشأن التكيف مع تغير المنـاخ العالمية مخرجات المشروع الكاریبي لمرفق البيئة جمع )6(

أعاله ونشر ‘ 4 ‘–‘ 1‘) ك (األنشطةبوصفها إسهامًا في ) مشروع التكيف الكاریبي(
 . وغير ذلك من اآللياتالمعلوماتل النتائج المستخلصة من خالل آلية غرفة تباد

 األمر مزیدًا من وضع تدابير االستجابة البيضاض المرجان وتقدیم مزید من یقتضي قد )7(
 .المحتمل للمؤسسات المالية، بما فيها مرفق البيئة العالمية اإلرشاد

 باالولویات البحثية الدولية، وذلك بعملية تشاوریة شفافة، لمساندة قائمة ایجاد )8(
  المعلومات المتعلقة بادارة الشعاب والرشاد مؤسسات التمویل،الىحتياجات اال

 ومنظمات مصائد األسماك االقليمية على وضع وتنفيذ تدابير لتقييم وتخفيف وقع الفاو تشجيع )ج(
  في درجة حرارة سطح البحر على مصائد األسماكاالرتفاع

  أعلى درجة من األولویة في التنفيذذات خطوات
 عدم صيد أسماك والحد من وسائل صيد األسماك لحمایة مناطق التكاثر مناطق إیجاد )1(

 .لألسماكوإیجاد مهرب 
 ُیحظر الممارسات المدمرة في صيد األسماك، والتي تلحق مزیدًا من تشریع إنفاذ )2(

 . اإلیكولوجية للشعاب المرجانيةباألنظمةالضرر 

  أخرى ذات أولویةخطوات
 عن التغيرات في األنماط الناشئة في اآلثار التي یمكن أن تكون ضارة  التحقيقتشجيع )3(

 من جراء ارتفاع درجة السمكيةاالقيانوغرافية وما ینشأ عنها من وقع على األرصدة 
 حرارة سطح البحر،

 مع الفاو، في استراتيجيات ادارة مصائد األسماك في الشعاب تعاون في التحقيق، )4(
ستدامتها فيما یتعلق باألرصدة من األسماك التي تصاد واألنظمة  ایثبتالمرجانية التي 

  تنتج تلك األرصدة السمكية،التياالیكولوجية 

  التمویل )5(
 المالية والتقنية وآذلك الموارد االنمائية البرامج واآلليات الدولية لتقدیم المساعدة تعبئة ) أ(

 التنفيذ،الوطنية وموارد القطاع الخاص لمساندة 

  درجة من األولویة في التنفيذأعلى ذات الخطوات
  هذا،العمل المساعدة المالية والتقنية لتنفيذ برنامج تبين)1(

 الوطنية ومن القطاع الخاص لمساعدة المصادر آليات المساعدة المالية والتقنية من تبين)2(
 المجتمعات المتضررة بابيضاض المرجان،

 أولویة أخرى ذات خطوات
                                                                                                                                   

 . والبنك الدولي بشأن ابيضاض المرجانالعالمية مرفق البيئة  البحث المستهدف المشترك بينمشروع )3(
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 والتقنية وتمویل المشروعات الماليةالقة بين المساعدة االنمائية  برامج لتبين العوضع)3(

 .البيئية
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 2 التذیيل

  ودمارها، بما في ذلكالمرجانية لخطة عمل بشأن التدهور المادي للشعاب عناصر
  في المياه الباردةالمرجانية الشعاب

كولوجية  تحليل شامل لوضع واالتجاهات في النظم اإلیإجراء. والمؤشرات التقييمات ) ج(
 المرجانية، بما في ذلك تحدید المؤشرات الستمرار الرصد وتحدید للشعابالعالمية 

 االقتصادیة المترتبة على تدهور ودمار الشعاب – واالجتماعية اإلیكولوجيةاآلثار 
 المرجانية؛

 الممارسات في اإلدارة والتكنولوجيات والسياسات العامة التي تشجع تبين .اإلدارة ) ح(
 المستدام للنظم اإلیكولوجية للشعاب المرجانية وما یرتبط بها واالستعمالعلى الحفظ 

أي اإلفراط في ( بحري، بقصد التصدي للتهدیدات التي تم تبينها بيولوجيمن تنوع 
 السواحل، الممارسات الهدامة في صيد األسماك، التلوث تطویرصيد األسماك، 

ألنشطة البحریة، واالستخدامات  التلوث الناشئ عن االبریة،الناشئ عن األنشطة 
  القابلة لالستدامة؛اإلداریةوتبين النهج ) الترفيهية

 قدرات األطراف، والمناطق، والمجتمعات المحلية وغيرها من تعزیز . القدراتبناء ) خ(
 المستدامة للنظم اإلیكولوجية للشعاب المرجانية وما اإلدارةأصحاب المصلحة على 

حري، من أجل الحفاظ على المنافع الناجمة عن نظمها  ببيولوجيیرتبط بها من تنوع 
 الوعي واألعمال المسؤولة لمنع وتخفيف التدهور تعزیزاإلیكولوجية وفي سبيل 

  المرجانية وآثاره على التنوع البيولوجي البحري؛بالشعابوالدمار المادي الذي یلحق 

يات في سبيل تقدیم  وتشجيع ما یوجد من برامج، وتعبئة مزید من اآللتبين .التمویل ) د(
 المالية والتقنية، لمساندة تنفيذ األنشطة التي تعالج التدهور والدمار اإلنمائيةالمساعدة 
  للشعاب المرجانية؛المادیين

تثقيف وتوعية الجمهور وصانعي السياسة العامة .  الجماهيریةوالتوعية التثقيف ) ذ(
 االقتصادیة للنظم –ة  المصلحة بالقيم اإلیكولوجية واالجتماعيأصحابوغيرهم من 
 المرجانية وبأهمية األخذ بنهج النظام اإلیكولوجي لحفظها للشعاباإلیكولوجية 

 .مستدامةوإدارتها إدارة 
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 3 التذیيل

 البحرى والساحلي إطار إدارة التنوع البيولوجى عناصر

  من اإلطارالغرض  — أ
ساحلي ینبغي أن یحقق األهداف الثالثة  البحري والالبيولوجي اإلطار الشامل إلدارة شؤون التنوع إن -1

 البيولوجي، االستعمال المستدام لمكوناته، والتقاسم المنصف والعادل للمنافع التنوعلالتفاقية وهى حفظ 
 . من استعمال الموارد الجينيةالمستمدة

 للمساعدة على وقف ضياع التنوع البيولوجي تحوطي شأن هذا اإلطار أن یقوم بدور نهج من -2
 . عن معرفتنا الغير المكتملة للبيئة البحریةالنظريع على إعادة إنعاشه بصرف والتشج

 آما جاءت في المرفق األول باإلتفاقية، بما البيولوجي أن یعالج اإلطار جميع عناصر التنوع ینبغى -3
 . األنواع ومستویات النظم االیكولوجيةومستوىفي ذلك المستویات الجينية 

ومعظم األنواع تمر .  المحيطاتوعناصرحریة تشمل عناصر أعماق البحار  النظم االیكولوجية البإن -4
 النظم البحریة نظم مفتوحة آما أن اليرقات یمكن أن تعتبرونتيجة لذلك، . بمرحلة متنقلة فى دورة حياتها
ومعنى ذلك أن قضایا .  والساحلية وموائل المياه الداخلية البعيدةالبحریةتكون وصالت بين الموائل 

 منطقة في تصميم إطار إدارة شؤون التنوع البيولوجي البحري، آما أن مهمة (connectivity)واصل الت
ولذا فالبد من نهج . المنطقةمحمية بحریة وساحلية واحدة لن تستطيع حمایة جميع التنوع البيولوجي في 

 یقتضي أحيانًا  حجم مناسب، وهو أمرعلىوینبغي أن تكون هذه الشبكة . یشمل شبكة من هذه المناطق
 أن یعالج قضایا النسبية على نطاق إقليمي وليس وطني، ینبغيإن هذا النهج اإلقليمي . سلوك نهج إقليمي

 حفنة من البلدان معظم الموائل أو جميع الموائل التي من نمط معين أو تملك تملكمثًال عندما یملك بلد أو 
 . العالمية من نوع معيناألواهل

  اإلطارعناصر  — ب

 ینبغي أن یتضمن ممارسات والساحلي إطار فعاال للتنوع البيولوجي البحري إن ) ر(
 على مدى البيئة البحریة البيولوجيوخطوات لإلدارة المستدامة لحمایة التنوع 

 المناطق المحمية البحریة منوالساحلية الواسعة، بما فيها الشبكات المتكاملة 
 :والساحلية والتي تشمل ما یلي

أو االستعمال / بحریة وساحلية تدار فيها التهدیدات لغرض الحفظ ومحمية مناطق ) ز(
 . البيولوجي والتي قد یسمح فيها باالستعماالت االستخراجيةللتنوعالمستدام 

 بحریة وساحلية ذات صفة تمثيلية، تستبعد منها االستعماالت محمية مناطق ) س(
لتمكين من  الضغوط البشریة المحسوسة، أو تخفض، لمناالستخراجية وغيرها 

 . والوظائف للنظم االیكولوجيةوالهيكلةاستبقاء أو استرداد السالمة، 

 5 المحمية البحریة والساحلية في الفقرة المناطقفي ) 2(و ) 1( التوازن بين الفئتين إن ) ش(
 .باختيارهأعاله سيقوم البلد المعني 

ق بمصالح  الوطنية فيما یتعلالمتطلبات لهذا اإلطار أن یأخذ في الحسبان ینبغي ) ص(
 والثقافية والمصالح الروحيةالمجتمعات األصلية والمحلية، مثل الممارسات 

 لمشارآة المجتمعات تتاح االقتصادیة، وآذلك، إذا لزم األمر، فرص –االجتماعية 
) ي (8 ووفقا للمادة وساحلية،األصلية والمحلية في إنشاء وإدارة مناطق محمية بحریة 

 یوجد من معارف ماغي أن تحترم وتصون وتستبقي واألحكام المتصلة بها، ینب
 .وابتكارات وممارسات تقليدیة



UNEP/CBD/COP/7/21 
190Page  

  االستخراجيةباالستعماالت محمية بحریة وساحلية یسمح فيها مناطق  —  جيم

 فيها باالستعماالت االستخراجية یسمح المناطق المحمية البحریة والساحلية التي إن ) ض(
 لها هدف صریح في خدمة التيواقع تتضمن مناطق خاضعة لرقابات محددة على الم

 یكون لهذه الرقابات وقد. التنوع البيولوجي أو لها أثر معترف به في ذلك التنوع
 البلدان یمكن أن منوفي آثير ). مثال أهداف اقتصادیة أو اجتماعية(أهداف أخرى 

 الساحلية المحميةتضم هذه المناطق معظم المناطق الداخلة في شبكات المناطق 
 الرقابات على تلكومن األمثلة على . ریة وتولد معظم منافع التنوع البيولوجيوالبح

 بعض إزالة، والرقابات على )مثال تقييد التجریف القاعي(طرائق صيد األسماك 
 على والرقاباتواالغالقات الدوریة ) مثال األنواع التي تتخذ لها موائل(األنواع، 

 .التلوث والترسيب

 قد یوجد صون التواصل عبر الشبكة آلها، وحمایة مراحل مناطقال بين أدوار هذه من ) ط(
وعزل المناطق ذات الصفة التمثيلية التي )  لسلوك الفقسنتيجةمثال (دورة الحياة، 
 . االستخراجيةاالستعماالتاستبعدت منها 

 منها مناطق ذات صفة تمثيلية یستبعد االستخراج – دال
 آي تصان سالمتها وهيكلتها وأداؤها التمثيلية أن تدار هذه المناطق ذات الصفة ینبغي ) ظ(

.  خطوات الستعادة أو إنعاش التنوع البيولوجيالتخاذوقوتها االستردادیة وبقاؤها، أو 
شاملة ( االیكولوجية البحریة والساحلية النظمویمكن أن تشمل طائفة آاملة من 

ر البشریة وآثار ، وأن تكون محمية من اآلثا)الخاصةالمناطق ذات الصفة الفریدة أو 
 خالل العمل آمناطق علمية من ، هذه المناطقمنوالغرض الرئيسي . األنواع الغریبة

 أفضل البيئة البحریة نحومرجعية، هو توفير قيم ذاتية تسمح لنا بأن نتفهم على 
 تأمين ضد الفشل بمثابةوالساحلية، وأن نسهم في إنعاش البيئة البحریة، وأن تكون 

 أیضا في تحقيق تسهمولكن تلك المناطق سوف . ارتنا لتلك البيئةالذي یحدث في إد
 لمصائد المستدامأهداف أخرى، منها الرفاه االجتماعي واالقتصادي، واالستعمال 

 .األسماك في المناطق المتاخمة، وفي تمتع الجمهور

 البحریة والساحلية وأن تحاول االیكولوجية أن تمثل تلك المناطق جميع النظم ینبغي ) ع(
 مساحة آافية ونسخ متكـررة لكفالة علىوینبغي أن تحتوي . تغطية مراآز االستيطان

وعلى .  ایكولوجيا على مر الزمنللبقاءأن تستطيع الوفاء بأغراضها وأن تظل قابلة 
 في البيئة البحریة هي قضية التمثيليةالرغم من أن تطبيق المعایير الخاصة بالصفة 

 والعمل بشأن المناطق األرضيةالمناطق المحمية معقدة، إال أن الخبرة في عمل 
 المجال تشير آلها إلى أن هذاالمحمية البحریة والساحلية حتى اآلن، والمنشورات في 

 . من المناطق المحمية الصغيرةقليل یتوفر بعدد لن"  التمثيلية الصفة" مفهوم 

ألحياء األصلية  االستخراج من اأن الحمایة من آثار األنشطة البشریة فمعناها أما ) غ(
أي أن ( وبالتعليم األساسيسوف یمنع إال بالقدر الالزم للسماح بالبحث العلمي 

 عنصر محدد من علىالمناطق المحمية لن یرفع منها شئ، وتنطبق على منطقة أو 
 أثر محسوس لها، ویعنى آذلك أن الممارسات األخرى التي یكون )النظام االیكولوجي

 الكائنات،ثًال تغيير المادة األساسية التي تعيش عليها م(على التنوع البيولوجي 
والتغيرات في تحرآات الرواسب، والتلوث، واالضطراب الذي یلحقه الزائرون 

 .، سوف تمنع أو یتم تقليلها إلى أدنى حد) الحساسةباألنواع

 دائمة، شریطة إدخال أي والساحلية أن تكون هذه المناطق المحمية البحریة ینبغي ) ف(
 أفضل، مع مراعاة نحوات ضروریة للسماح لها بتحقيق أهدافها على تغيير

 التهدیدات مواجهةویتعين أن تكون قادرة على البقاء، في . الدیناميكيات الطبيعية
 قدرة البقاء تعتمدوقد ). مثل تغير المناخ(المتغيرة والتغير البيئي في األجل الطویل 
 منطقة من آلوجود نسخ مكررة، وتصميم على أمور مثل طبيعة الحمایة القانونية، و
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 بحریة محميةسواء مباشرة أو عن طریق مناطق (هذه المناطق، والتواصل فيما بينها 

 ).وساحلية أخرى باعتبارها مناطق انطالق

 لتوليد منافع تعليمية تشجيعه الرغم من أن توصل الجمهور هو شئ یمكن وعلى ) ق(
 منافع ثانویة بالقياس إلى أنهاامل على أساس والتمتع، إال أن هذه المنافع ینبغي أن تع

 في توصل الجمهور إلى التحكموقد یقتضى األمر . األغراض األساسية اآلنفة الذآر
 .هذه المناطق للحيلولة دون حدوث آثار غير مقبولة

 البيوجغرافية وأن تقوم على المناطق أن تكون المناطق موزعة جغرافيًا على وینبغي ) ك(
 . معين بمفردهنوعولوجية بدال من الترآيز على أساس النظم االیك

  المستدامة للبيئة األوسع نطاقًااإلدارة  — هاء

 مقرها فى إطار من ممارسات سيكون  البحریة والساحليةالمحمية المناطق شبكة إن ) ل(
 . نطاقًااألوسعاإلدارة المستدامة على البيئة البحریة والساحلية 

 والساحلية األوسع نطاقًا یمكن أن البحریةالبيئة  اإلدارة المستدامة على وممارسات ) م(
مثًال فرض حظر على بعض طرائق  (آلها،تشمل قيودًا عامة تنطبق على المنطقة 

 ال تمت إلى التنوع ألغراض، وقيودًا على مواقع معينة تفرض )الصيد الهدامة
طق المقيدة  أو المناالكابالت،مثًال القيود على التجریف القاعي لحمایة (البيولوجي، 

 التنوع البيولوجي حمایةإن هذه الممارسات یمكن أن تسهم فى ). ألغراض دفاعية
 :بطرائق شتى، تشمل ما یلي

 المحمية البحریة والساحلية الفردیة، المناطق قضایا أوسع انتشارًا تهدد فاعلية إدارة ) ن(
ات عادة وتنشأ هذه التهدید.  اإلقليميةالشبكاتوتهدد فى خاتمة المطاف الغرض من 
 النقل؛/ الماء والترسيب، والشحننوعيةمن مصادر أرضية وتشمل قضایا مثل 

 على التجریف القاعى للحيلولة دون القيودمثًال ( منافع مباشرة للتنوع البيولوجي توفير ) ه(
 البيولوجي الحساس للمرجانيات التنوعاإلضرار بالكابالت یمكن أن تحمي أیضا 

 ؛)واالسفنجيات

 والساحلي یصعب معالجتها عن البحريالمتعددة في التنوع البيولوجي  األنواع حمایة ) و(
 صيد األسماك التي تسبب ممارساتمثًال القيود على (طریق تدابير تتعلق بالمواقع 

 ؛) والسالحفالبحریةاألسر الجانبى ألنواع مثل طائر القطرس والثدیيات 

ة والساحلية، مثًال بالسماح  البحریالمحمية اآلثار على الترابطات بين المناطق تخفيض ) ي(
 . المحمية البحریة والساحليةالمناطقبتحرك اليرقات واألنواع المتعددة بين 

  المحمية البحریة والساحليةالمناطق الدولية إلنشاء وإدارة شبكات المساندة   —واو

 المناطق المحمية البحریة وإدارة عدد آبير من العوائق التى تعرقل إنشاء یوجد ) أ أ(
 التى یستطيع بها المجتمع الطرائقویوجد عدد من . ية على المستوى الوطنيوالساحل

 : یستطيع المجتمع الدولي خاصةوبصفة . الدولي أن یساعد على تذليل تلك العوائق

  المحمية البحریة والساحلية؛المناطق یقدم مساندة مالية وتقنية وغيرها لعمل أن ) أ(

 إنشاء المناطق المحمية البحریة تمنع یساعد على تحدید وإزالة العوائق التى أن ) ب(
 . غير المستدامة فى البيئة البحریة والساحليةاألنشطةوالساحلية وآذلك الحوافز الضارة التي تسبب 

 4 التذیيل
 ):3( البحث والرصد المرتبطة بعنصر البرنامج مشروعات البحث، شاملة أولویات

  المحمية البحریة والساحلية المناطق
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البحث والمشروعات الرائدة اآلتية، إلى استكشاف وتعزیز الروابط بين المناطق  أولویات تهدف
 تحقيق غایة ویتوقف.  البحریة والساحلية واالستعمال المستدام للموارد الحية البحریة والساحليةالمحمية

ية بحریة  لكل منطقة محموالثقافياالستعمال المستدام للموارد الحية على السياق االجتماعي واالقتصادي 
 هذا الجانب من المناطق المحمية البحریة علىوساحلية، ولذا، فإن عددا من أولویات البحث یرآز 

، فيجري )الفقرة دال من الصالحيات( األواهل ودیناميكياتها حجمأما آثار تلك المناطق على . والساحلية
 1-3، واألولویة )تغير المناخ ()د (3-2، واألولویة )التواصل والنسبية (1-2 األولویةبحثها من خالل 

، واألولویة )الموائلحجم المناطق المحمية البحریة والساحلية وموقعها بالقياس إلى األنواع ودیناميكية (
 ). األواهل المحليةودیناميكيةالنسبة المئویة للحمایة الالزمة بالقياس إلى حجم ) (ب (3-6

  البحریة والساحليةميةالمح لمناطق امن  32 شبكة عالميةإنشاء  — ألف

 نحو إنشاء شبكات من المناطق المحمية وعالميةوضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية وإقليمية : 1-1 األولویة
 .البحریة والساحلية

  :رائد مشروع

 ذات الصلة إنتباه أمانة االتفاقية والمنظمات األطراف والهيئات اإلقليمية تسترعي ) ب ب(
 القائمة والمقررة لتطویر شبكات المناطق المبادرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى

 .المحمية البحریة والساحلية

 إلنشاء شبكات المناطق المحمية الفعلية استراتيجيات موجهة نحو التدابير مشروع ) ت ت(
 بحيث تتمشى مع المبادرات اإلقليمية، االستراتيجيات،البحریة والساحلية وتنفيذ تلك 
 .مثًال بعقد ورش عمل إقليمية

  العالميوالنظام البحریة والساحلية المحمية المناطق جرد وتقييم قوائم  — باء

 لنظام المناطق المحمية البحریة والساحلية والنسبيةتقييم الصفة التمثيلية والتواصل :  1-2 األولویة
 .الموجود

 :رائدة مشروعات

ناطق واألنحاء  والموائل داخل الماالیكولوجية بمبادرات لوضع خرائط للنظم القيام )أ (
 الموائل العریضة الالزمة لتقييم الطابع لفئاتالبيوجغرافية، وتحدید المستوى األدنى 

واستعمال ذلك آقاعدة لتقييم .  والساحليةالبحریةالتمثيلي لشبكات المناطق المحمية 
وینبغي أن یستعمل .  المحمية البحریة والساحليةللمناطقالطابع التمثيلي للشبكة الحالية 

.  یتمشى مع أساس عمل وضع قائمة الجرد العالميةالمستوىذا العمل إطارًا رفيع ه
 . عقد ورش عمل إقليميةالعملومن النهوج الممكنة فى هذا 

 وتطبيق هذه المعلومة لتقييم ما یوجد البيولوجية، التواصل لتحدید المناطق تقييم )ب (
د مجاالت األولویة  وآذلك لتحدیوالساحلية،من شبكة المناطق المحمية البحریة 

 .للمستقبل

 البحریة والساحلية، إقليميًا وعالميًا، في المحمية فعالية الشبكة الحالية للمناطق تقييم )ج (
 . المهاجرةلألنواعسبيل الحفظ واالستعمال المستدام 

 البيانات المناسبة على الصعيد الوطني بما یسمح بتقييم أطر المناطق قواعد إعداد : 2-2 األولویة
 من یوجدواستعمال هذه البيانات لتحدید ما ). عالمي/إقليمي( والساحلية على نطاق أوسع البحریةحمية الم

                                                 
لتبادل االفكار والخبرات والتعاون , ان الشبكة العالمية تقضي بایجاد وصالت بين األطراف وبتعاون من اآلخرین   ††/32

يمية للمناطق المحمية التي تسهم في العلمي والتقني وبناء القدرة والعمل التعاوني الذي یساند التآزر بين األنظمة الوطنية واألقل
 .وليس لهذه الشبكة سلطة أو صالحية على األنظمة الوطنية أو االقليمية. تحقيق برنامج العمل
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 للبحوث والنهوج األولویةأنماط بين المناطق المحمية البحریة والساحلية لتوليد االحتياجات ذات 

 . باإلدارة التواؤميةلمتعلقةالمستقبلية ا

  :رائدة مشروعات

وما یتصل ) أنظر المرفق الرابع أدناه( العالمية الجرديع المستوى لقائمة  اإلطار الرفإعداد )أ (
 . بشأن قوائم الجرد الوطنيةالوطنيينبه من مشورة للمدیرین 

 المختارة، من وطنية وإقليمية، مع الموجودة قواعد بيانات وطنية لتقييم الشبكات إعداد )ب (
 . والبيوجغرافيةواالقتصادیةاختيار أمثلة من طائفة المواقف السياسية 

 في معرفة المناطق المحمية البحریة والساحلية حاليًا باستعراض عالمي للوضع القائم القيام )ج (
 . یكون مفهومًا للمدیرین وواضعي السياسةبشكلوتقدیم اسهام . حسب المناطق

 الفریدة للتنوع البيولوجي واالسهامات معلومات توضح القيم والمنافع تجميع ) د(
 وأنماط هجرتها ومعيشتها ومواقع البحریة ال سيما تربية األحياء البحري والساحلي،

 .تناسلها

 . مستویات مختلفة داخل نظام شاملعلىتحدید أفضل المؤشرات لتقييم فعالية اإلدارة : 3-2 األولویة

 : رائدة مشروعات

 شاملة مؤشرات، بشأن عدد من المواقع الفعالة، واختبار سلسلة من تدابير التقييم وضع )أ (
).  وقائمة على أساس الحكمواقتصادیة،مؤشرات بيولوجية، واجتماعية (الموجودة 

 من المناطق الباردة والمعتدلة المناخ طائفةوالمواقع الرائدة المختارة ینبغي أن تغطي 
 .والمداریة الحارة

 . البحریة والساحلية بأآملهاالمحمية مناهج لتقييم فعالية شبكات المناطق وضع )ب (

 والساحلية استجابة لتغير محتمل البحریةمواءمة إدارة المناطق المحمية  مناهج لوضع )ج (
 . ینشأ نتيجة لتغير المناخأنألنماط توزیع األنواع والموائل، الذي یحتمل 

  شبكات المناطق المحمية البحریة والساحليةتنفيذ  — جيم

دة الوافية لحمایة التنوع  المسانوتقدیم) توافق اآلراء(وضع طرق إلدارة الخالفات : 1-3 األولویة
 .بالذاتالبيولوجى من خالل نهوج متعلقة بالمنطقة 

  :رائد مشروع

 فى األنواع، والتغييرات في الموائل، التغييراتمثًال ( المنافع الطویلة األجل تقييم ) ث ث(
 موائل ونظم ایكولوجية لها اتساع لحمایة) والتغييرات في النظم اإلیكولوجية

 . حاالتبدراساتك عن طریق القيام أهمية آافية، وذل/آاف

 في البلدان التي تنقصها هذه والساحليةوضع المعایير الختيار المناطق المحمية البحریة : 2-3 األولویة
 .المعایير

 : رائد مشروع

 في مجال معایير اختيار المناطق الممارسات نموذج فكري وأمثلة على أفضل إیجاد ) ج ج(
 متصل الحلقات في عدد صغير من بعملبالقيام المحمية البحریة والساحلية، وذلك 

 .البلدان المختارة
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 البحریة والساحلية، وخصوصًا من المحميةتعزیز اآلثار االجتماعية واالقتصادیة للمناطق : 3-3 األولویة
 .حيث تخفيف وطأة الفقر

  :رائدة مشروعات

محمية البحریة  وإدارة المناطق الإنشاء نهوج حساسة من الناحية الثقافية بشأن وضع )أ (
 والمحلية وأصحاب المصلحة األصليةوالساحلية، لتحقيق اإلشراك الفعال للمجتمعات 

 .المعنيين، حسبما هو مالئم

ویمكن أن یتم ذلك .  البحریة والساحليةالمحمية نهوج تواؤمية إلنشاء وإدارة المناطق وضع )ب (
 تفهم طریقة  وأسوأها عن درجةاألمثلةبتجميع ونشر دراسات الحاالت عن أفضل 

"  الطریقة التى یمكن بها لـ وعن) ثقافيًا/اجتماعيًا(تصرف المجتمعات المستهدفة 
 المحمية البحریة والساحلية التي أنشئت المناطق یؤثر فى نجاح أن"  األعمال تصریف

 .وتجرى إدارتها

یة والساحلية على  بين المناطق المحمية البحرشبكات أي فعالة،"  تعلم شبكات" إنشاء : 4-3 األولویة
المناطق ذات الصفة /  هذه الشبكات في طائفة من البلدانواختباروإنشاء . الدولي/ الصعيدین الوطني

 .التمثيلية

  :رائدة مشروعات

 المناطق المحمية البحریة والساحلية فيأصحاب المصلحة / شبكات من المجتمعاتإنشاء )أ (
 .لتمكينهم من المشارآة والتعلم من الخبرات

 وإصدار ارشادات لتشغيل تلك الشبكات على الموجودة المعلومات عن شبكات التعلم عتجمي )ب (
 .أساس هذه الخبرات

 إنشاء وإدارة المناطق المحمية البحریة فيإعداد طرائق فعالة إلدماج المعارف التقليدیة : 5-3 األولویة
 .والساحلية

 : رائد مشروع

 واالبتكارات التقليدیة، مع والممارسات خطوط توجيهية إلدماج المعارف وضع ) ح ح(
 المسبقة عن علم وفقا للتشریع وبموافقتهاإشراك المجتمعات األصلية والمحلية، 

 والساحلية، ومساندة تلك الخطوط البحریةالوطني، في إنشاء وإدارة المناطق المحمية 
 من األمثلة المستمدة من أماآن واسعةبتجميع ونشر دراسات حاالت تتناول طائفة 

 ). منطقة الكاریبى الواسعةشيلى،مثًال نيوزیالندا، (يها تلك المبادرات جرت ف

 والساحلية وإنشاء الشبكات في البحریةوضع استراتيجيات إلدماج المناطق المحمية : 6-3 األولویة
 .التخطيط الوطني واإلقليمي الطویل األجل

  :رائدة مشروعات

 المستقبلية لطائفة المناطق حتياجاتواال استراتيجيات تقوم على الخبرة السابقة وضع )أ (
 .الجغرافية

 االستخراجية الالزمة، في ترابط مع غير طرائق لتقييم النسبة المئویة للحمایة وضع )ب (
 . المحليةاألواهلبرامج الرصد الوطنية، تبعًا لحجم ودیناميكية 

 . التخطيط واإلدارةعمليات اعتبارات الترسيب وجودة الماء في إدماج )ج (

 5 التذیيل



UNEP/CBD/COP/7/21 
195Page  

 
 ‡‡ البحریةاألحياءتربية ): 4( البرنامج بعنصر والرصد المرتبطة البحث ولویاتأ

 حول آثار تربية األحياء البحریة على التنوع متاحة الوقت الحالي ال توجد معلومات آافية في
 ینبغي بذل مزید من الجهود من خالل استعمال المعارف ولذا،. البيولوجي وتخفيف تلك اآلثار

 : المجتمعات األصلية والمحلية، حسبما هو مالئم، وذلك في المجاالت اآلتيةلدىالممارسات واالبتكارات و

 : العامةالبحثية االحتياجات ) خ خ(
 آثار تربية األحياء لرصد برامج بحوث لمساندة وضع برامج رصد فعالة وضع ) د د(

 البحریة على التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛

 األحياء البحریة على التنوع تربية آلثار  معایير للحكم على الطابع الجادوضع ) ذ ذ(
 البيولوجى؛

 المائية على التنوع األحياء برامج رصد الحقة الستكشاف آثار تربية إنشاء ) ر ر(
 البيولوجي؛

 األنواع البحریة المتهربة من التربية البحریة على التنوع أثر ببحوث عن القيام ) ز ز(
 البيولوجي؛

 البيئي الزمة؛ ولتطبيق عمليات األثر  معایير لمعرفة متى تكون عمليات تقييموضع ) س س(
 في سياق الخطوط التوجيهية البيولوجيتقييم األثر البيئي على جميع مستویات التنوع 

الجينات، األنواع، النظم ( ألف 6/7التي أیدها مؤتمر األطراف بموجب مقرره 
 .، المرفق الثاني6/10 المقرر أیدها التي والتوصيات ؛)اإلیكولوجية

 والزراعة للمصطلحات هي لألغذیة أن تعریفات منظمة األمم المتحدة  مالحظةمع ) ش ش(
، یحتاج األمر )capture (األسرتعریفات منحرفة نحو صيد األسماك البحریة بطریقة 

 بتربية األحياء المتصلةإلى توسيع نطاق هذه المصطلحات فيما یتعلق بالمصطلحات 
 المائية؛

  والساحلي؛البحريولوجي  التقييمات العالمية للتنوع البيتعزیز ) ص ص(

 : تربية األحياء البحریة على التنوع الجينيبآثار المتعلقة البحوث ) ض ض(
  الحاضنة والفاقسة؛لألرصدة خطط إلدارة الموارد الجينية، بالنسبة وضع ) ط ط(

 البيوتكنولوجيا في تربية األحياء لتطویرات الرامي إلى تفهم اآلثار الجينية البحث ) ظ ظ(
 المائية؛

 األواهل التي تجرى تربيتها واألواهل منتفهم الترآيبة الجينية لكل  الرامي إلى البحث ) ع ع(
 :اآلبدة، شاملة ما یلي

 تجرى تربيتها على األواهل التي التلوث الجيني الناشئ عن األواهل آثار )أ(
 اآلبدة؛

  تربيتها؛تجرى على البقاء الجيني لألواهل التي الحفاظ )ب(

آأواهل جدیدة یحتمل ) منهاالجينية الجوانب ( األواهل اآلبدة دراسات )ج(
 ترشيحها في التربية البحریة؛

 : بآثار تربية األحياء البحریة على تنوع األنواعالمتعلقة البحوث )ج(
 أن یتم ذلك في ترابط مع ویمكن دراسات التصنيف العالمية األساسية، مساندة )1(

 المبادرة العالمية للتصنيف؛

                                                 
 . الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة، المرفق ، الصادرة عن )جيم (8/3 التوصية من /35‡‡
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 المسؤولة لألحياء المائية، التربيةإلى وضع وتطویر  الدراسات الرامية مساندة )2(
  في المعارف التقليدیةالنظرباستعمال األنواع األصلية؛ بما في ذلك من خالل 

لتجميع ) by-catch (الجانبي وتطویر منهجيات وتقنيات للحد من األسر وضع )3(
 البذور؛

 : النظم اإلیكولوجية بآثار تربية األحياء البحریة على تنوعالمتعلقة البحوث )د(
 الحاملة في سبيل تخطيط المقدرة بحوث بشأن المقدرة الحاملة ونماذج إجراء )1(

 األرصدة؛تربية األحياء المائية، خصوصًا معدالت تكوین 

 األحياء البحریة على التنوع تربية شاملة للتقييم الكمي والنوعي آلثار دراسات )2(
 أن یتم اختيارها على علىية المختلفة، البيولوجي للنظم اإلیكولوجية المائ

 أساس درجة حساسيتها؛

 األسماك البحریة صيد مصائد عن الطبيعة التنافسية التي یفرضها على بحوث )3(
 ؛(culture) التربية وطریقة (capture)األسماك بطریقة األسر 

 مثل الكيماویات المدخالت، الرامية إلى تحسين تفهم آثار الدراسات )4(
 البيولوجي؛رمونات والمضادات الحيویة واألعالف، على التنوع واله

 واألنواع اآلبدة على تربيتها عن أثر األمراض في األنواع التي تجري بحوث )5(
 التنوع البيولوجي؛

 : االقتصادیة، والثقافية، والسياسة، والتشریع– بالجوانب االجتماعية متعلقة بحوث )ه(
 لتنظيم نشاط تربية والمالية،ع واآلليات االقتصادیة  مقارنة عن التشریدراسات )1(

 األحياء البحریة؛

 البحریة على البيئة شاملة األحياء معایير آمية ونوعية لتقييم أثر تربية وضع )2(
 ، المرفق الثاني؛6/10 المقرر فياآلثار الثقافية واالجتماعية آما هو مشار إليه 

 :الرصد برامج )و(
 المتصلة بتربية األحياء لألمراضرصد على الصعيد العالمي  برامج المساندة )1(

 البحریة؛

  نطاق استعمالها؛لتوسيع نقل أدوات التشخيص البيوتكنولوجي، مساندة )2(

 بيانـات التصنيف، شاملة التنـوع الجيني على المستوى الداخلي قاعدة تحدیث )3(
 ).intra-specific(لألنواع 

 الثاني المرفق

 33لي إطار وطني إلدارة التنوع البيولوجي البحري والساح وضععن إرشاد
 

 بحریة أو ساحلية أو مناطق بحریة وساحلية ذات محمية للبلدان التي ال یوجد فيها مناطق بالنسبة -1
 الخطوة األولى هي إنشاء بعض المناطق المحمية البحریة تكونحمایة عالية المستوى، ینبغي أن 

 الالزمة للسماح بإنشاء مناطق محمية بحریة وساحلية جدیدة وشبكاتها في اتواآلليوالساحلية األولى، 
 والساحلية البحریةوینبغي وضع الغایات واألهداف بوضوح لكل منطقة من المناطق المحمية . المستقبل

 .عند إنشاء تلك المناطق

                                                 
 . الصادرة عن االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي13 رقميقة التقنية  مزید من التفصيل في الوثیوجد  /33
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د وضع إطار  الوطني واإلقليمي، عنالمستویين تطبيق نهج التخطيط االستراتيجي على ینبغي -2

 المناطق المحمية البحریة والساحلية، وینبغي أن یقوم هذا النهج إلنشاءقابل للبقاء من الناحية اإلیكولوجية 
 المحمية في اإلدارة الفعالة والعوامل الواسعة النطاق التي تؤثر في بقاء المناطق السابقةعلى الخبرات 

 .البحریة والساحلية وفي الغایات الطویلة األجل

 منطقة من المناطق المحمية البحریة والساحلية، آل أن ترآز اإلدارة على آفالة أن تقوم ینبغي -3
ویتطلب ذلك تقييم الفعالية وإدارة توائمية على مر .  واألهداف المحددةالغایاتوشبكة تلك المناطق، بتلبية 

 .الزمن

ة البحریة والساحلية تشمل حسن  للمناطق المحميالفعالة العوامل الرئيسية لتحقيق اإلدارة إن -4
 أو العرفية الواضحة المعالم للحيلولة دون األنشطة الضارة، واالمتثال القانونيةتصریف األمور، واألطر 

 المحمية البحریة المناطق والتطبيق الفعال والقدرة على التحكم في األنشطة الخارجية التي تؤثر في الفعلي
 .يجي والتمویل المستداموالساحلية، وفي التخطيط اإلسترات

 أو أآثر، تملك آل منها السلطة والقدرة هيئة حسن تصریف األمور أمر یعتمد على وجود إن -5
 من هيئة واحدة ، تشمل، في حالة المناطق العابرة أآثروعندما یوجد . على اإلضطالع بمسئولياتها

 .امل أمرًا حيویًا یكون وجود آليات للتنسيق والتكمختلفة،للحدود، هيئات في بلدان 

 : ما یليبوضوح لإلطار القانوني أو العرفي أن یبين ینبغي -6

  تكون منافية ألهداف المناطق المحمية البحریة والساحلية؛التي المحظورة األنشطة )أ(

 ولكن بقيود أو بشروط واضحة لكفالة أال تكون منافية بها التي یسمح األنشطة )ب(
 لألهداف؛

 . لجميع األنشطةبالنسبةرار  صنع القعملية )ج(

 لحكم تقدیري وذلك في سبيل الحد من اآلثار الخاضعة المرغوب فيه اإلقالل من عدد األنشطة من  -7
 . البحریة والساحليةالمحميةالضارة لتلك األنشطة على المناطق 

 : التطبيق الفعال على ما یليیعتمد      -8

 المسئوليات الواضحة، والتنسيق بين مختلف الوآاالت،  بما في ذلكالوافية، التطبيقية القدرة)أ(
  والمزودین بما یلزم، والسلطات القانونية و العرفية الالزمة؛المدربينوالعاملين 

  بها من أحكام قانونية؛یتصل مناسبة وما عقوبات)ب(

 .دارة واإلمتثال الطوعي واإلالتطبيق بين التكامل)ج(

 خالل نهوج متكاملة مناسبة في إدارة شئون منى التصدي بسرعة،  تشجيع الحكومات علینبغي      -9
مثل نوعية (  التهدیدات بما فيها ما ینشأ منها على اليابسة لجميعالتنوع البيولوجي البحري والساحلي، 

النقل في سبيل رفع آفاءة المناطق المحمية البحریة /، والشحن) البحریةوالنفایاتالماء، والترسيب 
 .والساحليشبكة تلك المناطق في تحقيق أهدافها التي تخدم التنوع البيولوجي البحري  ووالساحلية

 مشارآة أصحاب المصلحة أمر جوهري لتحقيق أن فریق الخبراء التقنيين المخصص قد تبين إن      -10
وقد تكون . مية البحریة والساحلية الفردیة والشبكات اإلقليالمحميةالغایة الشاملة وإنشاء وإستبقاء المناطق 

 ذات أهمية خاصة في إیجاد تقاسم منصف للمنافع الناشئة عن إنشاء المناطق المصلحةمشارآة أصحاب 
 :التاليةوباإلضافة إلى ذلك، تحقق مشارآة أصحاب المصلحة األغراض .  البحریة والساحليةالمحمية

  بطریقة شاملة وشفافة؛القرارات بإصدار السماح )أ(

 من الالعبين في صنع القرار واإلدارة، مما یزید من واسعةطائفة  إشراك تسهيل )ب(
 إحتماالت النجاح؛

 التقليدیة، وغير ذلك من إهتمامات المجتمعات األصلية واألعراف بالحقوق االعتراف )ج(
  المصلحة المعنيين، وفقًا للقانون الوطني، حسبما هو مالئم؛أصحابوالمحلية وغيرهم من 
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مثًال من خالل ( والخطوات اإلداریة على المستوى المناسب القرارات باتخاذ السماح )د(
 ).الالمرآزیة

 على الظروف المحلية، بما في ذلك قضایا سيعتمدان ثمة اعتراف بأن نوع ومدى المشارآة آان       -11
طني،  لدى المجتمعات المحلية واألصلية، وفقا للقانون الووالتقاليدمثل الحقوق التقليدیة واألعراف 

 . ولنهوج تصریف األمر، ودرجة اهتمام أصحاب المصلحةالمتاحة،ولآلليات 

 الثالث المرفق

  المتاحة لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الغایة العالميةالبيانات تحسين

وقد تم .  عالمية بشأن المناطق المحميةبيانات قاعدة وأستبقى UNEP-WCMC أنشأ 1981 منذ-1
 هذه التى تدار فى تعاون مع اللجنـة العالميـة للمناطـق البيانات بأهمية قاعدة إعتراف واسع النطاق

ویوجد داخل هذه القاعدة مجموعة فرعية من المناطق المحمية البحریة . IUCN للـالمحميـة التابعة 
 . المبينة بوضوحوالساحلية

وأجرى  (،UNEP-WCMC وتشاور مع المتاحة فریق الخبراء المخصص فى المعلومات نظر-2
، واستخلص أن البيانات العالمية المتعلقة بالمناطق )WWF Internationalمشاورات غير مباشرة مع 

 :أو تجميعها في الفئات الحرجة التالية/ والساحلية یجب تحسينها والبحریةالمحمية 

االحداثيات الطبيعية، والبلد، أو الوحدة السياسية، بما في ذلك بيان أسماء  (الموقع )أ (
 البلدان المجاورة التى تكون فيها المناطق المحمية البحریة والساحلية عابرة أولبلد ا

 ؛)للحدود

 المحمية والحجم النسبى للعنصر البحرى والساحلى للمنطقة  اإلجماليالحجم )ب (
 للحدود، ینبغي بيان المساحة اإلجمالية الواقعة داخل عابرةفيها، وإذا آانت المنطقة 

 والیة البلد؛

  الطابع الدائم أو الطابع الموسمى للحمایة أو لإلدارة؛مثًال ، الزمنيةبالجوان )ج (

 أو اللتين یجرى تنفيذهما، وذلك باستعمال نظام المقترحتين  الحمایة واإلدارةنوع )د (
 :بسيط ذى ثالثة جوانب

 یستبعد فيها االستعماالت التي شدیدة الحمایة ذات الطابع التمثيلي المناطق )1(
 االستخراجية؛

  المحمية البحریة والساحلية اإلضافية؛المناطق )2(

 . األوسع نطاقًاوالبحریة اإلدارة المستدامة في البيئة الساحلية ممارسة )3(

 مع النظام المقترح أو الذى یجري تنفيـذه، بالمقارنة بقياسهما ، الحمایة واإلدارةفاعلية )ه(
 :ثالثةوباستعمال نظام بسيط ذي جوانب 

  معروفة؛هامة ال توجد مشكالت – في الوقت الحاضر  تمامًافعال )1(

 القصور؛ وجود بعض أوجه – جزئيًا في الوقت الحاضر فعال )2(

 . التنفيذفى وجود مشكالت خطيرة – فعال في الوقت الحاضر غير )3(

 مثًال منتجـع بحري، ومحميـة بحریـة واإلدارة، الحمایة لنوع  محددة وطنيًاأسماء )و(
 .الخ... وساحلية

 ). فقط متعلقة بأعماق البحاروليست (3D) ( المحمية والمدارةالموائل )ز(

 ). فقط متعلقة بأعماق البحاروليست (3D) ( محمية ومدارةأنواع )ح(
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اإلدارة داخل المناطق المحمية /الحمایة وأنواع مستبعدة على وجه التحدید من موائل )ط(

 ). قانونيةحمایةأي التي ليس لها  (البحریة والساحلية

 . 1 أنظر الجدول – األنواع/الموائل التهدیدات الواقعة على طبيعة )ي(

 الذین قدموا المعلومات اآلنفة ،بهم الشخص أو األشخاص وتفاصيل اإلتصال اسم )ك(
 .الذآر وتاریخ تقدیمها

زمة  أن تقدم المعلومات األساسية الالیمكن هذه الفئات من البيانات هي مجموعة رئيسية إن -3
 قليلة إلى درجة تجعل تجميع البيانات أمرًا سهًال وسریعًا فئاتوهي تتكون من . لتقييم التقدم والنجاح

 ذات ال تساند فحسب عمليات االتفاقية في البيئات البحریة والساحلية، بل تعتبر أیضًا وهي. وقابًال لإلنجاز
 .اإلقليمية والوطنيةقيمة لمجتمع الحفظ األوسع نطاقًا، على األصعدة العالمية و

 المحمية والمدارة، على أساس قائمة الموائل األمر هيكلة مجموعة المعلومات عن یقتضي -4
 فئة آما 15ویقتضى األمر أال تزید البيانات عن .  نمطهاوتوحيدوسوف یعجل ذلك تجميع البيانات . قياسية

وضعه، ولكن یمكن أن تستعمل فيه وهذا النهج مطلوب .  رفيع المستوى جدًابنهجینبغي األخذ فيها 
الخ ... البحریة المرجانية، أعشاب البحر، المنغروف، مصاب األنهار، التالل الشعاب " مثلمصطلحات 

 لتجميع المعلومات عن التهدیدات المستوىویقتضي األمر األخذ بنهج مماثل بشأن الفئات العالية ". 
وفي آلتا الحالتين، سيقتضي األمر .  عن تلك الفئاتلىاألو بعض األفكار 1 جدولوتوجد في ال. المختلفة

ومع أن هذا .  بشأن بيان الفئات التي آانت ذات صلة بالموضوعالبياناتاتخاذ قرار حول وقت تجميع 
 المقترح ما في اإلطار موقع " بإدراج"  صعوبة في بعض الحاالت فيما یتعلق علىاألمر قد ینطوى 

 . اإلقليمي والعالميوالمستوىون ضئيلة ال یعتد بها على مستوى الشبكات لإلدارة، إال أن أي أخطاء ستك

 فى الوقت الحاضر في قاعدة البيانات موجودة أیضًا تجميع بيانات في مجاالت أخرى یمكن -5
 IUCN لمجتمع واسع من الناس، مثل فئـات اإلدارة التابعـة للـ القيمةالعالمية بشأن المناطق المحمية ذات 

 الـ فئاتوسيجرى تجميع بيانات .  غير أن هذه البيانات ال تعتبر بنفس األهمية،GIS الحدود لـ توبيانـا
IUCN إدماجها في الفئات العالمية بذلك لجميع المواقع الواردة على قائمة األمم المتحدة، ویمكن بالنسبة 

 .اآلنفة الذآر

بالتنوع البيولوجي، تجميع معلومات  المتعلقة األهمية بمكان أیضًا، في سياق االتفاقية ومن -6
.  موّقع، عن طبيعة البيئات البحریة والساحلية الموجودة فيهبلداضافية عن السياق المحيط بالنسبة لكل 

 أساسها تحليل البيانات التى تم إبالغها، وتبين ما یحرز من تقدم وتحدید علىیوفر هذا مراجع یمكن 
 :المعلومات ینبغي أن تتضمن ما یلي وهذه .  لالتفاقيةالمستقبليةالسياسة 

 األمم التفاقية وفقا  بالكيلومترات المربعة،الوطنية، مساحة البحار الواقعة تحت الوالیة مجموع ) أ(
مثًال المياه العالية لتحدید (المتحدة لقانون البحار، والمعایير التى جرى هذا القياس على أساسها 

 ؛)التحدیدخفضة لذلك الوالیة من الجانب البحرى أو المياه المن

 سبيل تقييم ما إذا آانت تتخذ التدابير الوافية، یجب وضع قوائم جرد في.  جرد الموائل واألنواعقوائم ) ب(
 . لتحدید المدى والتوزیع على النطاق العالميواألنواعبالموائل 

التي تنشأ في  یتيح تتبع تغطية شبكة المناطق المحمية البحریة والساحلية أن شأن البيان األول من -7
 البيان الثاني من بينما المتعلقة بالتنوع البيولوجي على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي، االتفاقيةظل 

 إلتخاذ الخطوات الكفيلة بمعالجة المستقبلشأنه أن یوفر نقطة مرجعية یمكن على أساسها تحدید أولویات 
 .لتقييم مدى تحقيق الغایة العالمية المقترحة جوهري وآالهما. أوجه القصور في ظل هذه االتفاقية

 ،IUCN التابعة للـ ،(WCPA) العالمية للمناطق المحمية واللجنة UNEP-WCMC الـ إن -8
 ، غيرها من الهيئات ذات الصلةومععاملتين في تعاون مع المكاتب اإلقليمية للبحار التابعة لليونيب 

 العالمية بشأن المناطق المحمية البحریة البياناتتلك  یمكن بها تحقيق تجميع وتحدیث وسيلةتقدمان 
 األمریكية الوطنية األوقيانوغرافية والجویة في الوقت الحاضر المتحدةوترأس إدارة الوالیات . والساحلية
 وهى مهتمة باستعمال ما لدیها من ،(WCPA) التابع للجنة العالمية للمناطق المحمية البحريالبرنامج 
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 للمساعدة على تطویر قاعدة المعلومات التي یستعان بها والساحلية القضایا البحریة موارد وخبرة فى
 . المحمية البحریة والساحليةالمناطقإلتخاذ قرارات بشأن 

 على أساس اإلنترنت سيكون من شأنه أن یسهل بدرجة آبيرة تجميع قائمة استحداث أدوات إن -9
 إلصدار مشورة بشأن التقدم واالتجاهات المحلية واإلقليمية  المعلومات وتحليلهاإتاحةالبيانات وزیادة 

-drop) الفورى اإلدخالوالمبادرات القائمة على أسـاس اإلنتـرنت واالستعمال السائد لوجبات . والعالمية
down menus) تجميع البيانات من المدیرین والممارسين، سوف یؤدي أیضًا إلى تخفيض وقت عند 

 لمجموعة الموثوقيةي على مزایا آبيرة بشأن االتساق والتجانس، وفي نهایة األمر،  وینطوالبياناتإدخال 
 .البيانات الالزم تجميعها
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 )1 (الجدول

  یمكن استعمالها عالميًا لهيكلة تجميع المعلوماتستوى عالية الممحتملة على ست فئات أمثلة
 *اطق المحمية البحریة والساحلية األنواع داخل المن/الموائل طبيعة التهدیدات الرئيسية على حول

  الفرعيةالفئات  العالية المستوىالفئة

 ).جافةمثل الحصاد، الصرف إلنشاء أرض  (اإلزالة •  الماديالضياع
 نواتج آرك منمثل الهياآل المصطنعة، التخلص  (التدخين •

 ).األرض
 ). وبالتساقطوبالكركمثل بمياه السطح الجاریة ( الطمى تراآم •  الماديالضرر

 الهلب وترسيخمثل عن طریق استعمال المراآب  (الحت، •
 ).والدعس

 للموارد المتجمعة، الكركمثل عن طریق ( االنتقائى االستخراج •
 ).والتشابك وتقطيع األعشاب

 االضطراب
 غير المادي  

 ).مثل أنشطة مالحة المراآب (الضوضاء •
 ). مثل األنشطة الترفيهية (البصریة •

 ومبيدات اآلفاتمثل مبيدات (رآبات اصطناعية  مإدخال •  السميالتلوث
 ).PCPالبرناقيل و 

 الثقيلة والمواد الفلزاتمثل ( مرآبات غير اصطناعية إدخال •
 ).الهيدرو آربونية

 .(radio nuclides) الرادیو نویدات إدخال •

 على السطح، الجاریةمثل المياه الزراعية ( المغذیات، إثراء •  غير السميالتلوث
 ).والتساقطات

 ). التساقطاتالبحریة،مثل تربية األحياء ( العضوي اإلثراء •
 والمحطات التساقطاتمثل ( في النظام الحرارى تغييرات •

 ).الكهربائية
 ). على السطح، الكركالجاریةمثل المياه ( في العكارة التغيرات •
 ). التساقطاتالماء،مثل استخراج ( في الملوحة التغيرات •

 . ناقالت أمراض جرثوميةلإدخا •  البيولوجياالضطراب
 . أنواع غير أصلية ونقل المواقعإدخال •
 الطعوم وصيد الدواجن تجميعمثل ( االنتقائي لألنواع االستخراج •

 ).البریة، وصيد األسماك التجاري والترفيهي

 
 .عة المستوى الرفيالفئاتیمكن لمنطقة واحدة من المناطق المحمية البحریة والساحلية أن تدخل في عدد من  : مالحظة
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 عمليات التقييم -7/6
 إن مؤتمر األطراف 

 

ات اإلستعراض                -1 یحث األطراف والحكومات األخرى على المشارآة النشطة في عملي
ة ، حسب مقتضى               ة اإلیكولوجي ة لألنظم يم األلفي التي تجري في نطاق التقييم العالمي لموادر الغابات وتقي

 . الحال 
الخطوط العریضة            یحيط علما بالتقدم المح    -2 ة وب ة االیكولوجي رز في تقييم األلفية لألنظم

التقریر                   لتقریر التجميع الذي سوف یجري اعداده التفاقية التنوع البيولوجي آما جاءت في المرفق األول ب
ابع           ه الس ي اجتماع راف ف ؤتمر األط ى م دم ال ة المق يم األلفي ي لتقي المرحل

(UNEP/CBD/COP/INF/34)، 
جع -3   اطیش ة         نق يم األلفي اریر تقي تعراض تق ي اس ارآة ف ى المش ة عل ال الوطني  االتص

 لألنظمة االیكولوجية،
ائج                    یطلب -4   ة أن تستعرض نت ة والتكنولوجي ة والتقني ة للمشورة العلمي ة الفرعي  من الهيئ

وجي، المطل              وع البيول ر التجميعي بشأن التن ك التقری ا في ذل ة، بم ة االیكولوجي وب أن تقييم األلفية لألنظم
ى       دم ال د توصيات تق ة وأن تع ي صورتها النهائي اریره ف د وضع تق بان عن ي الحس ة ف يم األلفي ذه تقي یأخ

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف،
ررات،            -5   ة للمق ذي     یطلب اعترافا منه بالحاجة الى تعزیز القاعدة العلمي ين التنفي  من األم

 األمور الدولية للشؤون البيئية،أن یتعاون مع اليونيب في متابعة عملية تصریف 
یشجع األمين التنفيذي على مواصلة تعاونه مع التقييم الدولي للعلم والتكنولوجيا الزراعيين -6

 (UNEP/CBD/SBSTTA/INF/9/38)في سبيل التنمية 
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 تقييم الوقع البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي 7/7
 ان مؤتمر األ طراف، 

 ألف في     6/7 قررت متابعة المقرر     9/1 من توصيتها    4يئة الفرعية ، في الفقرة       أن اله  إذ یالحظ 
ام      ى ع راف حت ؤتمر األط نوات لم دد الس ل المتع امج العم ى وبرن ا یتمش تقبلية ، بم ا المس د إجتماعاته أح

2010 ،  

دیم دراسات حاالت                  یحث ى اإلسهام بتق  األطراف والحكومات األخرى التي لم تفعل ذلك بعد عل
ي تشمل القضایا  عن ا تراتيجي الت ي اإلس يم البيئ ي وإجراءات التقي ع البيئ يم الوق ي تقي ة ف رات الجاری لخب

ق    ي المرف واردة ف ادیة ال ق الخطوط اإلرش ال تطبي ي مج رات ف ذلك الخب وجي وآ التنوع البيول المتصلة ب
  . ألف 6/7بالمقرر 
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 تصميم برامج ومؤشرات: الرصد والمؤشرات  7/8
 رصد على الصعيد الوطنيال

 ان مؤتمر األطراف 
 بالتقدم الذي أحرزه االجتماع التاسع للهيئة الفرعية في مجال الرصد یرحب -2

 والمؤشرات

اون          -3 ادرات والتع دى األطراف وبالمب ًال ل أن یحيط علمًا بالمؤشرات المستعملة فع
ا ذآ              ة  آم اطق االحيائي ك في     الجاریين على الصعيد االقليمي والمتصلة بالمن ر ذل

رات الرصد    رامج ومؤش أن تصميم ب ذي بش ين التنفي ذآرة األم ق األول بم المرف
وطني   عيد ال ى الص ورة         عل ة للمش ة الفرعي ع للهيئ اع التاس دت لالجتم ي أع الت

ة  ة والتكنولوجي ة والتقني ب (UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)العلمي ، وأن یرح
وجي            وع البيول رامج      بالجهود الجاریة بشأن وضع مؤشرات التن داخل مختلف الب

 المواضيعية والبنود المشترآة بين عدة قطاعات في االتفاقية ؛

ب -4 وع      أن یرح رات التن ي بمؤش راء المعن ق الخب ده فری ذي أع التقریر ال ًا ب  أیض
اه      ة للمي ة اإلیكولوجي ریع لألنظم يم الس رات للتقي م مؤش ذي یض وجي ، وال البيول

 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/7)الداخلية 

 عن امتنانه لحكومة المملكة المتحدة لبریطانيا العظمى وإیرلندا الشمالية    عربأن ی  -5
وجي،         وع البيول رات التن ي بمؤش راء المعن اع الخب ة الجتم اندة المالي ى المس عل

 ورئيسي الفریق وجميع الخبراء على إسهاماتهم في االجتماع ؛
جعأن  -6 ظ ویش وجیالح وع البيول ة التن ين اتفاقي اون ب اد التع ات  ازدی ي واالتفاقي

رامج   داد المؤشرات وب ي اع وجي ف التنوع البيول ات األخرى المتصلة ب والمنظم
اد                        ذلك ایج ك ؛ وآ ا اذا رغبت في ذل تفيد منه الرصد التي قد تود األطراف أن تس

 مؤشرات عالمية بشأن التنوع البيولوجي،
ة           -7 ة والزراع ة األغذی ع منظم ه م ل تعاون ذي أن یواص ين التنفي ن األم ب م یطل

ادي   دان االقتص ي المي ة ف اون والتنمي ة التع ة ومنظم ة للبيئ ة األوروبي والوآال
وغيرها من المنظمات والمبادرات الدولية واالقليمية ذات الصلة بشأن المزید من            

دف   رات المتصلة به ز المؤش رر 2010وضع وتعزی ا للمق ة  (30/ .7 وفق الخط
  ة لالتفاقية،وببرامج العمل المواضيعي) األهداف+ االستراتيجية 

ة بشأن                  -8 ات الوطني ة واختالف األولوی ة والوطني ات اإلقليمي أن یعترف بأن الفروف
ى     رن عل ج م اع نه وجي ، یقتضي اتب وع البيول تدام للتن تعمال المس ظ واالس الحف
اقا                     ر اتس ى وضع اطار أآث المستوى الوطني ، ولكن هناك منافع في التشجيع عل

ذا االطار في               لجمع البيانات وإجراء الحسابات وا     غ بحيث یمكن أن یساهم ه لتبلي
 اعداد مؤشرات متفق عليها بصورة عامة على المستویين االقليمي والعالمي ؛

ى وضع مجموعة من مؤشرات                     -9 د عل أن یحث آل األطراف التي لم تفعل ذلك بع
ة في                  ة ، مراعي ا الوطني تراتيجياتها وخطط عمله التنوع البيولوجي آجزء من اس

ا یك ك حسب م ات ذل ظ النب ة لحف تراتيجية العالمي داف االس بًا ، أه ر مناس ون األم
ام  ول ع ق تخفيض محسوس بحل الي لضياع 2010وهدف تحقي دل الح ي المع  ف

اة  ذلك مراع وطني وآ ي وال المي واالقليم عيد الع ى الص وجي عل وع البيول التن
ذي  اإلرشاد والدروس المستفادة وقائمة المؤشرات الواردة في مذآرة األمين الت          نفي

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)         غ ة ، والتبلي  المعدة لإلجتماع التاسع للهيئة الفرعي
 .عن التقدم الذي یحرز إلى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف 

تعمال     -10 ى اس لة إل ات ذات الص رى والمنظم ات األخ راف والحكوم دعو األط أن ی
وجي ، خص          ا      مؤشرات التنوع البيولوجي في تقييمها للتنوع البيول وصًا في تقييمه

لما یحرز من تقدم نحو تحقيق األهداف المتفق عليها عالميًا آأهداف االستراتيجية            
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العالمية لحفظ النبات ، والخطة االستراتيجية لالتفاقية ، وخطة تنفيذ القمة العالمية            

 بشأن التنمية المستدامة وغایات األلفية للتنمية ؛
ي ال     -11 وارد ف ار ال ى أن اإلط ق عل ذي     أن یواف ين التنفي ذآرة األم اني بم ق الث مرف

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)             ، دًا لوضع المؤشرات وللرصد ادًا مفي  یقدم إرش
ات           بشأن التنوع البيولوجي على الصعيد الوطني ، مع التشدید على استعمال البيان
هل   ارآي ویس ج تش ار نه ي اط ة ف ة الحالي يم الوطني رق التقي رات وط والمؤش

 استخدامه ؛
رف بأن وضع واستعمال المؤشرات ، خصوصًا في مرحلة اعدادها ، أمر    أن یعت  -12

االت          جع وآ ذلك  ، أن یش ًا ل راف ، وتبع ن األط ًا م ًا وتقني ًا مالي ي إلتزام یقتض
دول            التمویل الثنائية والمتعددة األطراف على مساعدة البلدان النامية وخصوصا ال

ة الصغيرة بينه     دول الجزری دما وال ل تق ة األق دان ذات االقتصادات  النامي ا ، والبل
م ومقتضى                 دریب ، حسب المالئ ة والت وفير المساعدة المالي االنتقالية من خالل ت

 الحال ، في سبيل وضع وتنفيذ مؤشرات فعالة للتنوع البيولوجي ؛
أن       -13 ة بش ة العالمي ق البيئ ه مرف ذي یمول روع ال أن المش رف ب رات " أن یعت مؤش

ا         " الوطني  التنوع البيولوجي في االستعمال      یستطيع أن یبين الكيفية التي یمكن به
ع        ادیة لوض وط اإلرش ي الخط ة ف وة مقترح ل خط ة آ ة العملي ن الناحي تم م أن ت
ًا عن وضع مؤشرات                ذلك یعطي دروس ة وب ذه الوثيق واردة في ه المؤشرات ، ال

 .التنوع البيولوجي في الواقع 
رة في وضع واستعمال               -14 المؤشرات والرصد    أن یشجع األطراف على تقاسم الخب

دًا ، اإلجراءات واألشكال                 ذا األمر مفي ا یكون ه اون وتشجع، حيثم وعلى أن تتع
ى    ًا عل غ ، خصوص ابات والتبلي راء الحس ات ، وإج ى البيان قة للحصول عل المنس

 .الصعيدین دون اإلقليمي واإلقليمي 
ا                -15 ًا فع ة أن تضع نظام ة لالتفاقي ادل المعلومات التابع ًال لتقاسم  أن یطلب من آلية تب

وع         د للتن رات والرص ع المؤش ن وض تفادة م دروس المس أن ال ات ، بش المعلوم
ل      ن العم تمدة م ة مس دیم أمثل ك تق ي ذل ا ف وطني ، بم ى الصعيد ال وجي عل البيول

 الفعلي، ودراسات حاالت ؛
ة                -16 ار المؤشرات القائم أن یطلب من األمين التنفيذي أن یواصل تبين ووضع واختب

رة ا  اس الخب ى أس رات   عل أن المؤش ود خاصة بش ذل جه بة ، وب ي ) 1(لمكتس الت
ة     وارد الجيني تعمال الم ن اس ئة ع افع الناش ادل والمنصف للمن م الع تخص التقاس

ى الصعيد ) 2(؛ وجي ، عل وع البيول ي التن ة واالتجاهات ف بشأن األوضاع القائم
ة والزراعة التابع                      ة األغذی اة العمل الجاري من جانب منظم ة الجيني  مع مراع

ات      ة للنبات وارد الجيني دولي للم د ال دة ، و المعه م المتح ة IPGRIلألم  ، ومنظم
ك من المنظمات ذات الصلة ،             ر ذل التعاون التنمية في المجال االقتصادي ، وغي
اع التاسع                         ى االجتم دم إل ا یحرز من تق غ عم ى التبلي ذي ال وأن یدعو األمين التنفي

 .لمؤتمر األطراف
ن التنفيذي تحدید المجاالت التي تنطوي على تنسيق أن یطلب أیضا من األمي -17

ودمج أفضل ، حسب الحالة  بين مجموعات المؤشرات المعدة ضمن مختلف برامج العمل 
والموضوعات التي تشمل عدة قطاعات في االتفاقية، وابالغ األطراف بها ، بغية تجنب ازدواجية 

 .خصوصا على المستوى الوطني الجهود في وضع المؤشرات وجمع البيانات والتبليغ ، و
ـة             -18 یطلب آذلك مــن األمين التنفيذي القيام بتحدیث واتمــام واتاحة القائمة االرشادی

م      ذیيل رق المرفق  ) 2(لمبادرات المؤشرات ومصــادر المعلومات الواردة في الت ب
ك من خالل        (UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)الثاني بمذآرة األمين التنفيذي      ، وذل

 ,ل المعلومات، ومن خالل الوسائل األخرى المالئمةآلية تباد
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 المبادرة العالمية للتصنيف-7/9

 إن مؤتمر األطراف؛
  التقدم وااللتزام في تنفيذ برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف؛یالحظ-1

 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات اإلقليمية والدولية أن تأخذ في یدعو-2
و الكامل أهمية قدرات التصنيف في تحقيق أهداف االتفاقية، وأن تساند أنشطة الحسبان على النح

، وأن تقدم آل المساندة الضروریة لمراآز البحث والخبرة في 2010التصنيف تحقيقا لهدف 
 األطراف ویحثمجال التصنيف على المستوى الوطني واإلقليمي، حسبما هو مالئم؛ 

 ذات الصلة، على إسداء مساندة وافية وفي األوان والحكومات األخرى، ومنظمات التمویل
الالزم إلى البلدان النامية للمساعدة في تنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف، وإلدماج أنشطة بناء 
القدرات على التصنيف في البرامج المواضيعية والمشترآة بين عدة قطاعات، بما في ذلك 

 ت المستقلة لبناء القدرات، حسبما هو مالئم؛مساندة األنشطة والمشروعات، مثل، المشروعا

 األطراف إلى تعيين نقاط اتصال وطنية للمبادرة العالمية للتصنيف حسبمـا یدعو-3
 آل األطراف على التأآد من أن نقاط االتصال هذه تعمل مع ویحث، 5/9دعا إليه المقرر 

 المية للتصنيف؛مجتمعاتها في مجال التصنيف، مع مراعاة برنامج عمل المبادرة الع

 إلى األطراف إدراج أعمال التصنيف الالزمة ومنحها المساعدة الكاملة یطلب-4
 إلنجاز برامج العمل واألنشطة المواضيعية والمشترآة بين عدة قطاعات بموجب االتفاقية؛

يق  إلى األطراف من البلدان المتقدمة تقدیم المساندة التقنية والمالية لعمليات آلية التنسیطلب-5
 التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف؛

 إلى األطراف تقدیم تقاریر عن حالة تنفيذ برنامج العمل الخاص بالمبادرة العالمية یطلب-6
للتصنيف، ویدعو آذلك المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في مجال التصنيف والوآاالت المالية 

 بمعلومات بشأن أنشطتها المتعلقة باستعراض المبادرة وال سيما اآللية المالية لالتفاقية، إلى اإلسهام
 العالمية للتصنيف آي ینظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن؛

 إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع آلية التنفيذ التابعة للمبادرة العالمية یطلب-7
 :للتصنيف ما یلي

التمثيل اإلقليمي المتوازن في أن یتأآد من إدراج خبرة التصنيف المالئمة مع ) ا( 
 اجتماعات ما بين الدورات وأفرقة الخبراء التي تعقدها األمانة حسبما هو مالئم؛

أن یضع العملية والخطوط اإلرشادیة للدراسة المتعمقة، بما في ذلك آليات رصد ) ب(
ل االجتماع التقدم في تنفيذ برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف، بحيث ینتهي إعدادها خال

والتكنولوجية للنظر فيها في االجتماع الحادي للمشورة العلمية والتقنية العاشر للهيئة الفرعية 
 عشر للهيئة الفرعية؛

القيام بتحليل برامج العمل المواضيعية والبرامج المشترآة بين عدة قطاعات، ) ج(
د من الفعالية في إدماج الحالية، بالعالقة الى المكونات التصنيفية، من أجل إضفاء المزی

التصنيف داخل برامج العمل وتطویر فهم لقدرة التصنيف الضروریة لتحقيق أهداف برامج 
 العمل هذه؛

القيام بتحليل للفجوات في العناصر الغائبة في برنامج العمل الحالي للمبادرة ) د(
طراف، مع مراعاة العالمية للتصنيف في ضوء مقررات االجتماعين السادس والسابع لمؤتمر األ

 نتيجة ورش العمل اإلقليمية التي عقدت بعد الموافقة على برنامج العمل؛

ان یسهل التعاون التضافري بين المبادرات القائمة، بما فيها آلية تبادل المعلومات ) ه (
والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي وشبكات التصنيف اإلقليمية ودون اإلقليمية، وذلك 

 سبيل إیجاد مصادر معلومات یكون الوصول إليها أمرا أآثر سهولة للبلدان بشأن ما فيها من في
 تنوع بيولوجي؛
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من االتفاقية  والمقرر )ي (8 و 15التأآد من   وجود   صالت   بين   المادتين ) و(

 بشأن الحصول على الموارد وتقاسم المنافع و التصنيف؛)  واو–ألف (7/19

ة المقدمة من حكومة بلجيكا من خالل الوآالة البلجيكية للتعاون بالمساهمیرحب -8
 .اإلنمائي، في سبيل تدریب البلدان النامية في شؤون التصنيف وإدارة المجموعات التصنيفية
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 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات-7/10

 إن مؤتمر األطراف،
 وتنفيذ أآبر لالتفاقية، بالتقـدم المحرز في مجال تطویـر  یحيط علمًا بارتياح -1

 ؛6/9تماشيـًا مع المقـرر 

للمنظمات التي یّسرت المشاورات فيما بين األطراف المعنية  یعرب عن امتنانه -2
بخصوص أغراض اإلستراتيجية المختلفة ، وللهيئة الدولية لحفظ النباتات لدعم عملية تطویر 

 مج ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي؛اإلستراتيجية وتنفيذها، بما في ذلك إعارة مسؤول برنا

بتشكيل شراآة عالمية لحفظ النباتات، ویشجع المنظمات المشارآة على  یرحب -3
نضمام إلى الشراآة مواصلة المساهمة في تنفيذ االستراتيجية ، ویدعو المنظمات األخرى إلى اال

 ویشجع الهيئة الدولية لحفظ النباتات على مواصلة دعمها للشراآة؛

مجموعات اتصال :  بقيام األمين التنفيذي بإنشاء آلية تنسيق مرنة ، تشمل یرحب-4
تجتمع حسب الضرورة وفقًا لإلجراءات المّتبعة؛ جهات تنسيق وطنية، حسبما تحدده األطراف؛ 
الشراآة العالمية لحفظ النباتات؛ األمانة ، بما فيها موظف برنامج ، بدعم من الهيئة الدولية لحفظ 

 النباتات؛حدائق 

المرآز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة إلى دعم  یدعو -5
 األمين التنفيذي في رصد تنفيذ االتفاقية والعمل بالتعاون مع الشراآة الدولية لحفظ النباتات ؛

األطراف على إنشاء نقاط مرآزیة وطنية لإلستراتيجية، أو أن یعّين من بين  یشّجع -6
 :النقاط القائمة حاليا بغرض القيام بما یلي

تشجيع وتسهيل تنفيذ ورصد اإلستراتيجية على المستوى الوطني، بما في ذلك -) ا(
تحدید األغراض الوطنية ودمجها في خطط عمل واستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية وفي 

 الخطط والبرامج واألنشطة القطاعية والمشترآة بين القطاعات؛

تشجيع مشارآة األطراف المعنية الوطنية في تنفيذ ورصد االستراتيجية على -) ب(
 المستوى الوطني؛

 تيسير االتصال بين األطراف المعنية واألمانة والشراآة العالمية لحفظ النباتات؛ ) ج(

 إلى األمين التنفيذي، بدعم من أعضاء الشراآة الدولية لحفظ النباتات، الى  یطلب-7
عداد حقيبة أدوات، بما في ذلك قائمة مرجعية لمساعدة األطراف على دمج صياغة مقترحات إل

األهداف في استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لكي تستعرضها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
 والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف؛

عمل االتفاقية المواضيعية دمج أغراض اإلستراتيجية في جميع برامج  یقرر -8
والمشترآة بين عدة قطاعات، ویطلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
إعداد مقترحات برامج عمل آل منها  عندما  یحين  موعد  استعراضها  وفقا  لبرنامج  العمل 

 تكون هذه العملية متسقة مع وینبغي أن). 7/31المقرر (المتعدد  السنوات  لمؤتمر  األطراف 
 :وینبغي بصفة خاصة إدماج األغراض التالية . 7/30المقرر 

 في مبادرة التصنيف العالمية؛) 1اى الهدف   (1الغرض )  ا(

  في برنامج عمل المناطق 8 و 7 و 5 و 4)  األهداف(األغراض) ب(
 المحمية؛

 ؛ في العمل الخاص باألنواع الغریبة الغازیة10الغرض ) ج(

  في العمل الخاص باالستخدام المستدام؛13 و 12 و 11األغراض ) د(
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وما یتصل بها ) ي(8 في العمل الخاص بالمادة 13 و 9الغرضين ) ه(

 من أحكام؛

  في برنامج االتصال والتثقيف والتوعية الجماهيریة؛14الغرض ) و(

 في البرامج المواضيعية الخاصة بالتنوع 12 و 9 و 6األغراض ) ز(
 بيولوجي الزراعي والتنوع البيولوجي للغابات؛ال

، على أن تنفذ االستراتيجية 6/9 من المقرر 7 و 6 و 4 و 3 ، تمشيا مع الفقرات  یشدد-9
بشكل مرن، مع إقامة االعتبار الواجب للحاجة الى بناء القدرة في تحدید األهداف الوطنية 

ول األقل تقدما والدول الجذریة منها، وتحقيقها ، ال سيما في البلدان النامية، وخصوصا الد
 والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية؛

 إدراج أغراض اإلستراتيجية في إطار عملية إعداد التقاریر بهدف إعداد  یقرر-10
التقاریر الوطنية الثالثة، على أن یعكس ذلك في نفس الوقت، حقيقة أن األغراض هي إطار مرن 

 من المقرر 4 و 3أو اإلقليمية في داخله، تمشيا مع الفقرتين /ة ویمكن إعداد األغراض الوطني
 ؛6/9

 بمقررات مؤتمر األطراف ولجنة النباتات التابعة التفاقية االتجار الدولي  یرحب-11
لدراسة طریقة إسهامها في ) CITES(في أنواع الحيوانات والنباتات البّریة المهدّدة باالنقراض 

لن تعّرض التجارة الدولية للخطر أي نوع من  " 11كل خاص الغرض تنفيذ االستراتيجية ، وبش
 ؛"النباتات البّریة 

 هيئة الموارد الوراثية لألغذیة والزراعة التابعة لمنظمة األمم المتحدة یدعو--12
لألغذیة والزراعة إلى دراسة آيفية مساهمة خطة العمل العالمية لحفظ الموارد الوراثية لألغذیة 

 ٪70صون  (" 9ستخدامها المستدام في تنفيذ اإلستراتيجية وبوجه خاص الغرض والزراعة وال
من التنوع الجيني للمحاصيل وأنواع النباتات الرئيسية ذات القيمة االجتماعية واالقتصادیة، 

 ").والحفاظ على ما یرتبط بها من معارف محلية وأصلية 
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   نهج األنظمة اإلیكولوجية7/11

 :قررإن مؤتمر األطراف 
دى بعض                 أن یحيط ) 1(  ة ل   علمًا بأنه تحصلت خبرة محسوسة في تنفيذ نهج األنظمة اإلیكولوجي

ات أخرى من                    إلدارة في ظل عملي ة ل ذ نهوج متماثل األطراف العاملة في االتفاقية ، وآذلك خبرة في تنفي
ال   ذ الفع ة التنفي ة لكفال ود اإلضافية الزم ر أن الجه ة ، غي ة ودولي ة واقليمي ع  وطني ب جمي ن جان نهج م  لل

ة        ج األنظم ق نه م تطبي ي حج ت ف دان الب ل البل تم داخ ي أن ی رى، وینبغ ات األخ ن الحكوم راف وم األط
 االیكولوجية تبعا الحتياجات وظروف آل بلد؛

ة               إن یوافق ) 2(  ذ نهج األنظم   على أن األولية في هذا األوان ینبغي أن تكون معطاة لتسهيل تنفي
اره  ة باعتب ًا      اإلیكولوجي ة ، وإن تنقيح ة متوازن ة بطریق ة لالتفاقي داف الثالث ة األه ي لمعالج ار األول  اإلط

د جرى                    دما یكون ق ة ، عن ة الحق ة ینبغي إال یحدث إال في مرحل احتماليًا لمبادئ نهج األنظمة اإلیكولوجي
 اختبار آامل لتطبيق نهج األنظمة اإلیكولوجية ؛

ة في               بتنفيذ الخطوط اإلرشادیة   أن یرحب   ) 3 (  ا هي مبين  والشروح على األساس المنطقي ، آم
ة ،             ة اإلیكولوجي ذ نهج األنظم ى تنفي المرفق األول بهذه الوثيقة ، ویدعو األطراف والحكومات األخرى ال

ة           –مع مراعاة أنه     ة اإلیكولوجي ق نهج األنظم ا               – في تطبي ادئ ، مع إعطائه ع المب ى جمي  ینبغي النظر إل
نها  وفقًا للظروف المحلية ؛ مع مراعاة أن تنفيد نهج األنظمة االیكولوجية وجميع  الوزن السوي لكل مبدأ م    

ا                         ذ وفق ة وأن تنف ة، وینبغي أن تتمشى مع الظروف المحلي المبادئ أمر ینبغي اعتباره بمثابة أدوات طوعي
 للتشریع الوطني،

ا نق )4( تى منه رتهن  بظروف ش ة م ة االیكولوجي ج األنظم ذ نه رف ان تنفي ة"ل أن یعت " الدرای
 لتمكين الفاعلين ذوي الصلة من ایجاد تكنولوجيات تواؤمية سليمة من الناحية البيئية،  

ان یرحب بما احرز من تقدم في وضع مبادئ عملية وارشاد تشغيلي وما یرتبط بهما من ) 5(
ساس نهج القائمة على أ) مبادئ ادیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة (أدوات لالستعمال المستدام مشروع 

 األنظمة االیكولوجية باعتبارها االطار المفهومي الذي یهيمن عليها؛

ذ              ) 6(  أن یالحظ الصلة بين االطار المفهومي لتقييم األلفية لألنظمة االیكولوجية وبين مساندة تنفي
 .نهج األنظمة االیكولوجية

ادئ    أن اإلدارة المستدامة للغابات ، آما وضعت في نطاق اإلط        أن یالحظ   ) 7(  أته مب ذي أنش ار ال
ات                 ى الغاب ة عل ة اإلیكولوجي اًال    . ریو للغابات  یمكن أن تعتبر وسيلة لتطبيق نهج األنظم اك احتم م أن هن ث

ج    ذ نه ى تنفي اعدة عل تعمل للمس ات أن تس تدامة للغاب ل اإلدارة المس تحدث بفع ي تس تعمال األدوات الت الس
ًا منها المعایير والمؤشرات التي توضع بموجب العمليات        وهذه األدوات تشمل أمور   . األنظمة اإلیكولوجية   

هادات    ة، وخطط إصدار الش ات النموذجي ات والغاب ة للغاب رامج الوطني ة ، والب ة المختلف ة والدولي اإلقليمي
ادل        .  بشأن التنوع البيولوجي للغابات    6/22باعتبارها متصلة بالمقرر     تعلم المتب وهناك إمكانية محسوسة لل

 ن بتنفيذ نهج األنظمة اإلیكولوجية وباإلدارة المستدامة للغابات ؛بين من یقومو

باإلضافة إلى اإلدارة المستدامة للغابات ، أن بعض النهوج الموجودة والتي لها             ,  یالحظ أن) 8( 
ة          " أیضا صلة باتفاقيات بيئية أخرى، وهي تشمل            ة اإلیكولوجي ى األنظم ة عل اإلدارة " و  " اإلدارة القائم

ـار      المتكا ة والساحلية          "  ملة ألحـواض األنهــ اطق البحری ة للمن النهوج المسؤولة    " و  " واإلدارة المتكامل
ماك  ي مصائد األس ات " و " ف تدامة للغاب ة  " اإلدارة المس ة اإلیكولوجي ج األنظم ق نه د تتمشى وتطبي ، ق

ة          ة في      وتنف. لالتفاقية  وتساند تنفيذه في مختلف القطاعات أو المناطق األحيائي ة اإلیكولوجي ذ نهج األنظم ي
 .مختلف القطاعات یمكن أن یعزز بالبناء على النهوج واألدوات التي وضعت خصيصًا لهذه القطاعات 

ب) 9( ة أن یطل ات الدولي راف والمنظم ع األط اون م ي تع وم ، ف ذي أن یق ين التنفي ن األم  م
ا یحرز من             واإلقليمية ذات الصلة ، بتسهيل القيام باألنشطة التالية وأن           رًا عم ة تقری یقدم إلى الهيئة الفرعي

 .تقدم قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف
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ن أدوات    )أ( د م ا یوج ة م ل طائف ام بتحلي القي

ة        ونهوج، وتتمشى مع نهج األنظمة اإلیكولوجي
ة         ى مستویات مختلف لالتفاقية ، ولكنها تعمل عل
ات    ن القطاع ة م ة متنوع ى طائف ت إل ، وتم

ات/ ة    المجتمع ل اتفاقي رامج عم ي ب ق ف  وتطب
ا          تعلم من خبرته التنوع البيولوجي، في سبيل ال
ي   وات ف ة فج ين أی ا ، وتب ى نهوجه اء عل والبن

 تغطية تلك األدوات ؛

دة  )ب( ات جدی اد أدوات وتقني ير إیج ا –تيس  حيثم
ة        -یقتضي األمر     للتمكين من تنفيذ نهج األنظم

ع      اون م ي تع وم، ف ة وأن یق اإلیكولوجي
بة  المن ة المناس ة والدولي ات االقليمي ظم

ل   اع وآ ل قط ددة لك تحداث أدوات مح باس
ة  ة احيائي ق    منطق ي تتعل امًال األدوات الت  ش

 خصيصًا بكل قطاع وآل منطقة إحيائية ؛

ى   )ج( االت عل ات الح ع دراس لة تجمي مواص
ي     وطني واالقليم وطني ودون ال تویات ال المس

ة اإلیكولو        ة ،   والدولي عن تنفيذ نهج األنظم جي
ن     االت یمك ة الح ات لدراس دة بيان ووضع قاع

ة ة إحيائي ا حسب آل منطق ة / البحث فيه منطق
ة    ع آلي اون م ك في تع ة وقطاع ، وذل إیكولوجي

 تبادل المعلومات ؛

ى نطاق واسع لألطراف من خالل                ) د( إتاحة ما سبق عل
ة ،    " آتاب مرجعي   " وضع   ة اإلیكولوجي نهج األنظم قائم على أساس الـ وب ، ل
ادل المعلومات               ویك ة تب اب    . ون من الممكن التوصل إليه من خالل آلي ذا الكت وه

ف        ع مختل التواؤم م مح ب في وأن یس ر وص ون غي ي أن یك ي ینبغ المرجع
ة    ة والمحلي ة والوطني ات اإلقليمي ع   . االحتياج اون م ي تع عه ف ي وض وینبغ

دان             اره مي يًا المنظمات األخرى ذات الصلة ، وأن یستعرضه نظراء ویجرى اختب
ى ورق         ادل المعلومات ، وعل ة تب حسب مقتضي الحال ، وأن یتاح من خالل آلي

ة               CD-Romمطبوع وعلى شكل     ة بلغ رات منتظم ى فت  ، وأن یجرى تنقيحه عل
املين             اب للممارسين الع ل سهولة استعمال الكت ة وبسيطة تكف موجزة وغير تقني

ع ى الموق ة عل ة االیكولوجي ق نهج األنظم ى تطبي د. عل وجز وسوف یع  أیضا م
 .مساعد یفّسر نهج األنظمة االیكولوجية

ن    یوصي)  10( ة م ة والفعال ارآة الكامل هيل المش رى بتس ات األخ راف والحكوم وم األط أن تق  ب
ة     ج األنظم ذ نه ي تنفي دأ ف تمر أو تب رین وأن تس ة وأصحاب المصلحة اآلخ ات األصلية والمحلي المجتمع

ين في المرفق                 اإلیكولوجية بما في ذلك تنفيـذ الخطوط ا        اند المب ـة والشروح عـن المنطق المس  1الرشادی
 :وأن تقوم بما یلي 

ذي ولألطراف            ) أ( ين التنفي ا لألم توفير تغذیة مرتدة عن خبراته
االت         ات الح ن دراس د م دیم مزی ك تق مل ذل رى ، ویش األخ
ادل               ة تب تفادة لنشرها من خالل آلي دورس المس المشروحة وال

 المعلومات ؛

وفير ) ب( ي   ت اب المرجع ویر الكت ي لتط هام تقن إس
 واختباره ميدانيًا ؛
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تعزیز تطبيق نهج األنظمة اإلیكولوجية في جميع القطاعات مع اآلثار المحتملة           ) ج( 
ين         ل ب ز التكام ذلك تعزی ة ، وآ ة اإلیكولوجي وجي واألنظم وع البيول ى التن عل

 القطاعات؛

هوج مثل القيام بتنظيم ورش      تعزیز وتسهيل تقاسم التجارب والخبرة من خالل ن       ) د(
 لجمع الخبراء والممارسين معًا المنتمين إلى مختلف القطاعات والنهوج ؛

ات   ) ه ( ع المجتمع راآة م ي ش ة، ف داف معين ى أه ز عل ادرات ترآ ام بأنشطة ومب القي
األصليةوالمحلية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرین في نطاق         

د          برامج العمل المواضعية المختلفة    تفهم ولمزی ق ال ، حيث یكون ممكنا، لتعمي
 من التطبيق لنهج األنظمة االیكولوجية،

رامج اتصال وتثقيف        ) و( تعزیز تفهم أفضل للنهج األنظمة اإلیكولوجية من خالل ب
 وتوعية الجمهور ؛

ات            وإن یطلب )    11( م المتحدة للغاب ل األم  من األمين التنفيذي أن یتعاون مع المنسق رئيس أمانة محف
ة                          اهيم نهج األنظم ين مف د من التكامل ب ز مزی وأعضاء الشراآة التعاونية بشأن الغابات في سبيل تعزی

 :اإلیكولوجية واإلدارة المستدامة للغابات ، وخصوصًا فيما یتعلق باألمور اآلتية 
ن االدارة    )أ( تفادة م دروس المس ي ال ر ف النظ

ق أدوات   ن تطبي يما م ات والس تدامة للغاب المس
ل ال نهج    مث ق ل رات آتطبي ایير والمؤش مع

ائج            ق نت ة موجه نحو تحقي األنظمة االیكولوجي
 فعلية،

النظـر ، في سياق اإلدارة المستدامة للغابات ، في وضع مزید من الترآيز             )ب(
 :على ما یلي 

 تحقيق تكامل أفضل بين شتى القطاعات والتعاون بين القطاعات )1(
اط األخرى   والموائل التفاعل بين الغابات والمناطق األحيائية    )2(  من األنم

 ، في نطاق المنظر الطبيعي ؛ 
لة وضع     )3( ياق مواص ي س يما ف وجي ، الس وع البيول ظ التن ایا حف وقض

المقرر           ا متصلة ب ات باعتباره ادارة الغاب رامج إصدار الشهادات الخاصة ب ایير والمؤشرات وب المع
  . بشأن التنوع البيولوجي للغابات، وتشمل المناطق المحمية6/22

ة ذات         )  12( ة واالقليمي أن یطلب من األمين التنفيذ أن یقوم، في تعاون مع األطراف والمنظمات الدولي
ذل في              ي تب رات المكتسبة من األنشطـة الت الصلة، بتقييم تنفيذ نهج األنظمة االیكولوجية في ضوء الخب

ة    ) ي(و ) ط(و ) ح(نطاق الفقرات    يم الهيئ ك التقي اع التاسع     أعاله آي تنظر  في ذل ل االجتم ة قب الفرعي
 .لمؤتمر األطراف 

ى إسداء                    )   13( ة األخرى إل ل األخرى ومؤسسات التنمي یدعو مرفق البيئة العالمية ومؤسسات التموی
 . مساندة مالية لتنفيذ نهج األنظمة اإلیكولوجية 

دء وتسهيل                    )14( ى ب ة ال ذي واألطراف والمنظمات الدولي ين التنفي ب مقتضى    حس  –أن یدعو األم
ال  ة  -الح ج األنظم ذ نه ى تنفي اعدة عل وعي، للمس توى ال ع مس ا ورف ل التكنولوجي درة ونق اء الق  بن

ة ة          . االیكولوجي ج األنظم ذ نه ة لتنفي ة تمكيني اد بيئ ى ایج راف عل ث األط ك أن یح ى ذل افة ال وباالض
 .االیكولوجية، بما في ذلك من خالل ایجاد أطر مؤسسية مالئمة

ة لألراضي               أن یالحظ أهم   )15( ة االیكولوجي ى ادارة األنظم ة عل ية تطبيق نهج األنظمة االیكولوجي
 .الجافة وشبه الرطبة، وأن یوافق على أنه ینبغي بذل جهود خاصة لتسهيل تطبيق ذلك النهج
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 المرفق األول

 تنقيح وتطویر نهج األنظمة اإلیكولوجية على أساس تقييم خبرة األطراف في التنفيذ
 اإلرشاد عن تنفيذ مبادئ نهج األنظمة اإلیكولوجيةمزید من  -ألف

إن نهـج األنظمة اإلیكولوجية هو استراتيجية لإلدارة المتكاملة لألرض والماء والموارد الحية ،  -1
وتطبيق نهج األنظمة اإلیكولوجية یساعد على التوصل . تعزز الحفظ واالستعمال المستدام بطریقة منصفة 

الحفظ ، واالستعمال المستدام ، والتقاسم العادل : الثالثة لالتفاقية التي هي إلى توازن بين األهداف 
وباإلضافة إلى ذلك فإن نهج األنظمة اإلیكولوجية . والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية 

امة ولتخفيف وطأة اعترفت به القمة العالمية للتنمية المستدامة باعتباره أداة هامة لتعزیز التنمية المستد
 .الفقر  

إن نهج األنظمة اإلیكولوجية یقوم على أساس تطبيق المنهجيات العلمية السویة التي ترآز على  -2
مستویات التنظيم البيولوجي الشامل للهيكل األساسي والعمليات والوظائف والتفاعالت بين الكائنات الحية 

م من تنوع ثقافي ، هم مكونة ال تتجزأ من مكونات آثير من ویعترف هذا النهج بأن البشر ، بما له.وبيئتها 
 .األنظمة اإلیكولوجية 

وجي              -3 وع البيول ة التن ویشمل  .إن نهج األنظمة اإلیكولوجية یوفر إطار متكامًال لتنفيذ أهداف اتفاقي
 :النهج ثالثة اعتبارات هامة هي 

ارات          )أ(  ى       إدارة المكونات الحية ینظر فيها إلى جانب اإلعتب ة عل  االقتصادیة واالجتماعي
 مستوى تنظيم النظم اإلیكولوجية ، وليس فقط آنقطة ترآيز على إدارة شؤون األنواع والموائل ؛

ي  )ب( فة ، ینبغ ق منص ة بطرائ وارد الحي اء والم تدام إدارة األرض والم د أن تس إذا إری
تع      ة ، وأن تس دود الطبيعي ل الح ل داخ ا تعم ا وجعله ل بينه ق التكام ة  تحقي ة لألنظم ائف الطبيعي مل الوظ

 اإلیكولوجية ؛

ة     )ج(  ة اجتماعي ي عملي ة ه ة اإلیكولوجي ات    . إن إدارة األنظم ن المجتمع ر م اك آثي وهن
رار وإلدارة        ة لصنع الق المهتمة بالموضوع ، ینبغي إشراآها من خالل إیجاد هياآل وعمليات فعالة ومجدی

 .األمور 

امع ،    -4 ي ج ار منهج و إط نهج ه يط ،   إن ال ة والتخط ة العام م السياس ي رس ررات ف اندة المق لمس
ونهج  . یستطيع من یقومون بتنفيذ االتفاقية أن یضعوا في إطاره نهوجًا أشد تحدیدًا تالئم ظروفهم الخاصة                 

ق                    املة العمل المتعل األنظمة اإلیكولوجية هو أداة تسهم في تنفيذ القضایا المختلفة التي تعالجها االتفاقية ، ش
ة         بأمو ة والشبكات اإلیكولوجي اطق المحمي ا المن ق نهج       . 34ر منه دة  لتحقي ة صحيحة وحي وال توجد طریق

ة          ة      . األنظمة اإلیكولوجية في إدارة األراضي والمياه والموارد الحي ة بطریق ادئ الكامن ة المب ویمكن ترجم
د      وتوجد فعًال م  . مرنة ، آي تعالج قضایا اإلدارة في سياقات اجتماعية متباینة            ن قبل قطاعات وحكومات ق

ة             ل مع نهج األنظم ا تماث ل بينه ي وتكامل ب ا تماسك جزئ وضعت مجموعات من الخطوط اإلرشادیة بينه
مثًال مدونة مصائد األسماك المسؤولة ، ونهج اإلدارة المستدامة للغابات ، واإلدارة التواؤمية             (اإلیكولوجية  

 ) .للغابات 

ادئ في           . نهج األنظمة اإلیكولوجية    هناك عدد من الخيارات لتنفيذ       -5 اج المب ارات إدم ذه الخي من ه
ة                   تراتيجيات اإلقليمي وجي واالس وع البيول تراتيجيات وخطط عمل التن ذ اس ارات    . تصميم وتنفي اك خي وهن

ات    ي عملي ا ف ة وإدراجه ة العام ي أدوات السياس ة ف ة اإلیكولوجي ج األنظم ادئ نه اج مب أخرى تشمل إدم
إن    ) . مثًال في الغابات ومصائد األسماك والزراعة     ( القطاعية   التخطيط وفي الخطط   ك ف ى ذل وباإلضافة إل

ق   ى تحقي ل عل ى أن تعم جيعها عل ي تش وجي ینبغ وع البيول ة التن ة التفاقي ات المختلف راف والهيئ األط
ة                            رامج العمل في ظل اتفاقي ة ومختلف ب ة اإلیكولوجي ين نهج األنظم وطني ب ى المستوى ال تضافرات عل

                                                 
 هذا مصطلح نوعي مستعمل في بعض البلدان والمناطق حسب مقتضى الحال ليشمل تطبيق نهج االنظمة االیكولوجية -34

 في سبيل الحفظ الفعال –ة  سواء أآانت أرضية او بحری–الذى یدمج المناطق المحمية ضمن المناظر الطبيعية األعرض نطاقا 
 0للتنوع البيولوجي واالستعمال المستدام
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ة األخرى                 ال ادرات الدولي رابط مع المب ز الت ذلك تعزی ة          . تنوع البيولوجي وآ ذ نهج األنظم وفي سبيل تنفي
ل وتتمشى مع                        ادیة موجودة من قب ين خطوط إرش اإلیكولوجية ینبغي أن تقوم البلدان بإدراج مبادئه أو تتب

صحيحة ، وینبغي أن یرآز عمل       تلك المبادئ أو مضاهية لها ، في القنوات المؤسسية والقانونية والمالية ال           
ي    هام ف ة آإس ة واإلقليمي ود المحلي اندة الجه ى مس ات ذات الصلة عل ن المنظم ا م ة وغيره ات االتفاقي هيئ

 . تحقيق الغایات اإلنمائية لأللفية 

ادئ                      -6 ع المب ى جمي ینبغي التشدید على أنه ، في تطبيق نهج األنظمة اإلیكولوجية ، ینبغي النظر إل
 . مع شامل ، مع إعطاء وزن سوي لكل منها ، وفقًا للظروف المحلية فيه بشكل جا

ًا للظروف الخاصة                     -7 بصرف النظر عن الحاجة إلى أن التنفيذ ینبغي تصميمه بحيث یكون مالئم
دان         ة والبل ة اإلیكولوجي ين األنظم رة ب ة  . لكل مشكلة معينة ، هناك احتمال قوى لتبادل التجارب والخب وآلي

ادة        18مات التي أنشئت تحت المادة      تبادل المعلو  ك الم ة مقاصة   "  ، وتسميها تل ینبغي أن تكون نقطة       " آلي
ا هو     . الترآيز األولى لتسهيل ذلك التعاون       ا ، إنم إن تفهمًا متينًا وواسعًا لتلك المبادئ ولمقاصدها وعواقبه

ز نهج األ    . شرط جوهري لتطبيقها   دى    ویمكن أن یكون إیجاد استراتيجية اتصال لتعزی ة ل ة اإلیكولوجي نظم
 .المجموعات المستهدفة من الناس ، داخل وخارج قطاع الحفظ ، یمكن أن یكون أداة نافعة 

ز                 -إن مجتمع المانحين ، مثل الحكومات        -8 ة في تعزی ة اإلیكولوجي ة نهج األنظم ا تالحظ قيم  بينم
ق      ینبغي تشجيعه على أن یكون مرنًا-إشراف أفضل على النظام اإلیكولوجي     ه عن طری ز تطبيق  في تعزی

ادئ                وضع أولویات واتخاذ قرارات تمویل ، تسمح الحتماالت أخرى ولقدرات مختلفة باالستجابة لتلك المب
. 

ؤتمر      -9 ن م ة الصادرة ع ة اإلیكولوجي ج األنظم ررات نه ذ مق ي تنفي رة األطراف ف يم خب د تقي بع
ي         األطراف ، لوحظ أنه بينما هذه المبادئ لم تكن دائمًا مص           وغة بعبارات تعبر تعبيرًا دقيقًا عن المفاهيم الت

ة  -تتضمنها  اهيم الهام ى المف ـانت تصور معن ا آ ر  .  إال أنه ى تغيي ة إل رة األطراف بحاج وِح وخب م ت ول
ى                    مقررات مؤتمر األطراف ، بل بمجرد حاجة إلى إسداء مزید من المشورة ومزید من التطور للتغلب عل

 . فسيرأیة مشكالت في الوضوح والت

ي والجدول                     -10 إن النص اآلت ذه األمور ، ف ال ه  یتضمنان بعض المقترحات       1وبينما توجد في الب
ذ            . بشأن نهوج التنفيذ ومساندة التنفيذ       ادیة لتنفي وتشمل هذه شروحًا على األساس المنطقي والخطوط اإلرش

 .جية لكل مبدأ وتوضيح الجوانب الشاملة لعدة قطاعات في نهج األنظمة اإلیكولو
     مذآرات تفسيریة إضافية بشأن القضایا الشاملة لعدة قطاعات ، المتصلة باإلرشاد التشغيلي-باء 
ة         -11 ایا اآلتي ى القض ر إل ي النظ ة ، ینبغ ة اإلیكولوجي نهج األنظم غيلي ل اد التش ق اإلرش د تطبي عن

 .الشاملة لعدة قطاعات 
 الشروع في النهج 

ي یجرى            عند الشروع في نهج لألنظمة       -12 د المشكلة الت ي هي تحدی ة األول ة ، إن المهم اإلیكولوجي
ا  دًا  . عالجه دًا جي دهما تحدی ا ینبغي تحدی وب إداؤه ة المطل كلة والمهم دى المش إن م ك ، ف ل ذل ي عم . وف

دًا واضحًا مع               ة ینبغي أن تحدد تحدی ة اإلیكولوجي ز نهج األنظم ا لتعزی ي ینبغي اتباعه واالستراتيجية الت
وارئ للح تراتيجية  ط ي االس ة ف ر المنظورة الداخل ادئ  . االت غي ع المب ى جمي نهج إل ي أن ینظر ال وینبغ

ادئ             ى مب ز عل ة ترآي ا الموضوع ، یمكن أن یكون ثم ي یتناوله ة الت آصفقة واحدة ، غير أنه ، تبعًا للمهم
ة   ج األ         . خاص ي نه رات ف تراتيجية والبرامت ة واالس ام الرؤی اعي لزم اك جم اد إمس ي إیج ة وینبغ نظم

ين                  اآلخرین وتسهيله ب اإلیكولوجية الذي یتعلق بالمهمة التي تجرى معالجتها ، وینبغي ربط هذا االمساك ب
ين  رآاء والمتبّن ًا    ). sponsors(الش ة أن توضع جماعي ة اإلیكولوجي ج األنظم ق نه ل تطبي م قب ن المه وم

 .وغایات جامعة وأهداف ومقاصد للعملية آلها 
 الجماعية بناء القدرة واإلرادة 

وارد وعن   -13 ن التحري عن الم د م ة الب ة اإلیكولوجي ن األنظم نهج م اجح ل ق الن بيل التطبي ي س ف
ز اإلرادة              . جهات التبني الالزمة للقيام بتلك الممارسة        درة وتعزی اء الق ى شكل بن ك عل ویمكن أن یكون ذل

 .الجماعية 
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ين المجتمعات ، وارتباط من أصحاب        إن اإلرادة الجماعيـة یمكن أن تكون على شكل شراآات ب          -14

ين                  انحين أو المتبن زام من جانب الم ة      . المصلحة ، وإرادة سياسية ومؤسسية ، وإلت ارات الهام ومن االعتب
ة االستهاللية              طول الزمن الذي تقتضيه تلك اإلرادة الجماعية ، ومعنى ذلك أنها قد تكون الزمة في المرحل

ومن األمثلة على الحاالت التي أضير فيها نظام األنظمة      . بتنفيذ النتائج   ومرحلة التقييم والمرحلة المرتبطة     
اإلیكولوجية حالة ضياع والء أحد المجتمعات أو أآثر من مجتمع واحد ، أو والء أصحاب مصلحة آخرین             

 . ، أو والء المؤسسة السياسية أو والء متبنين أو مانحين 

ة    وبناء القدرة هام أیضًا لنجاح نهج من ا         -15 ة اإلیكولوجي اندة     . ألنظم ة السویة ومس اندة المالي والمس
نهج   ك ال اح ذل ة لنج ات هام ا متطلب ة هم ة الوافي ات التحتي رة . البني ى الخب ًا الحصول عل م أیض ن المه وم

اء                    . المالئمة وتقاسم المعرفة والخبرة      د البن ة یكون من المفي ة اإلیكولوجي ق نهج األنظم ام بتطبي د القي وعن
دورس   ى ال ة           عل ة اإلیكولوجي ًا من نهوج األنظم ق نهج تفادة من أنشطة أخرى تطب ا ، .  المس والتكنولوجي

ات أخرى                            م استحداثها في تطبيق ي ت وائم الجرد ، الت ة وضع ق شاملة أدوات مساندة اتخاذ القرار ، وأنظم
واؤم ا          د   لنهج األنظمة اإلیكولوجية ، قد یمكن نقلها من موضع إلى آخر آما یمكن تحویرها لت لموضع الجدی

 . 
 المعلومات والبحث والتنمية 

اجح              -16 إن تجميع الموارد والمعلومات البيوفيزیقية واالجتماعية واالقتصادیة هو أمر هام لإلتمام الن
ة    ة اإلیكولوجي ن األنظم نهج م ي      . ل تراتيجية ف وات االس ى الفج ز عل ان للترآي ویر الزم ث والتط والبح

ة   وات ذات أهمي ي فج ة ، وه وب   المعرف ر المطل ة األم ي معالج ث   .  ف ن البح تمدة م ة المس والمعرف
ة                 ة    (والمعلومات من مصادر أخرى ینبغي تكاملها ووضعها في سالت من المنتجات اإلعالمي تشمل أنظم

رارات  اندة الق ة  ) مس ة اإلیكولوجي د األنظم ق أح ي تطبي تعمالها ف هيل اس ير وتس ومنتجات . تسمح بالتفس
رار            اإلعالم الزمة لالتصال     دیرین وصانعى الق دخل     . بأصحاب المصلحة والمخططين والم وینبغي أن ی

ى                          فافًا عل رار ش ان صنع الق ا آ ه آلم ى المعلومات ألن ز حصول أصحاب المصلحة عل في االعتبار تعزی
ـام أفضل             رارات        -اساس المعلومات المتوفرة ، آلما آان تملك الزم ام الق دى المشارآين       - وهو زم ين ی  ب

ق             . صلحة والمتبنين   وأصحاب الم  دأ تطبي وأولویات للبحث والتنمية یرجح أن تكون أآثر وضوحًا عندما یب
 . نهج األنظمة اإلیكولوجية وتنفيذ الخطوات المختلفة 

 الرصد واالستعراض 
ة   -17 ة اإلیكولوجي ج لألنظم ذ نه ي تنفي ان ف ا عنصران جوهری تعراض هم ا . إن الرصد واالس فهم

ى اإلد  درة عل ان مق تجابية یعطي ة واالس غ  . ارة التواؤمي ي تبلي دان أیضًا ف م أن الرصد واالستعراض مفي ث
نهج         ذها            . األداء وتبليغ النتائج التي یولدها ال ا وتنفي دها وتطویره ویقتضي  . ومؤشرات األداء ینبغي تحدی

غ مؤشرات األداء              اندة تبلي ة لمس ي تجرى  واالستعراضات الت  . األمر إیجاد نظم مالئمة للرصد والمراجع
ان األمر                 ا إذا آ ة م يم األداء ولمعرف ه لتقي ام ب ذه المؤشرات أمر ینبغي القي ة له ة منتظم على فترات دوری

ة   ق إدارة تواؤمي ًا     . یقتضي تطبي ات تبع ات والعملي تراتيجيات والممارس دیل االس ر تع د یقتضي األم وق
 .للنتائج التي تسفر عنها عمليات الرصد والمراجعة 

 
 )governance( لألمور التصریف الجيد

ة           -18 ة اإلیكولوجي نهج األنظم اجح ل ق الن وهري للتطبي ر ج ور أم د لألم ریف الجي . إن التص
وارد والسياسات االقتصادیة والمؤسسات                       اد الم ليمة ، وإیج ة س اد بيئ والتصریف الجيد لألمور یشمل إیج

وارد       ویلزم األمر إیجاد أنظم   . اإلداریة التي تستجيب الحتياجات الجمهور       ليمة إلدارة الم ة وس ة إدارة متين
ك السياسات والمؤسسات                 اندة تل ذا المجال ، لمس وینبغي أن یراعى في صنع     . ، وممارسات سویة في ه

ا                اءلة وأن یشترك فيه فافة وموضع مس ة ش القرارات حسن توخي الخيارات المجتمعية ، وأن تكون العملي
ع  ي  . المجتم رارات ینبغ اءلة عن صنع الق ر عن مصلحة   والمس ذي یعب دید ال توي الس ي المس وضعها ف
ع  واله     . المجتم ن أن تت تعمال یمك ذا االس تعمال األراضي وإدارة ه تراتيجي الس يط االس ثًال أن التخط فم

االت   دى الوآ ن أح ة أو ع ة المحلي ن الحكوم غيلية ع رارات التش در الق ة ، وأن تص ة المرآزی الحكوم
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رار  ا الق ن اإلدارة ، بينم ؤولة ع ات   المس ن منظم ة م ذها منظم ن أن تتخ افع یمك م المن ة بتقاس ات المرتبط
 . المجتمع 

إن تصریف األمور على نحو جيد على جميع المستویات أمر أساسي لتحقيق االستعمال المستدام               -19
وجي       وع البيول ين شتى القطاعات               .وحفظ التن اون ب ة التع م آفال اج نهج       . ومن المه ى إدم اك حاجة إل وهن

أثير                   األنظمة ا  ا ت ي له اج الت ة اإلنت إلیكولوجية في الزراعة ومصائد األسماك والغابات وغير ذلك من أنظم
وجي   وع البيول ى التن ادة      . عل ى زی دعو إل ة ، ت ة اإلیكولوجي نهج األنظم ًا ل ة طبق وارد الطبيعي وإدارة الم

تویات   ن المس ة م ى طائف ا عل اون بينه ادة التع ين القطاعات وزی االت وزارات ا(االتصال ب ة ، وآ لحكوم
 ) .اإلدارة 
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) V=&dec0=asp?lg.default/decisions/org.biodiv.www://http/6 الصادر عن مؤتمر األطراف  5/6المقرر ( مبدأ في نهج األنظمة اإلیكولوجية وأساسها المنطقي    12الـ   : 1الجدول  
 .، وشروح مقترحة لألساس المنطقي والخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 

  أهداف إدارة األرض والماء والموارد الحية هي أمر یختاره المجتمع :1المبدأ 
 األساس المنطقي 

ة ، من اقتصادیة وثق                 ة   إن القطاعات المختلفة للمجتمع تنظر إلى األنظمة اإلیكولوجية من حيث احتياجاتها الذاتي ة واجتماعي م أصحاب          . افي ى األرض ه ذین یعيشون عل ين ال ومجتمعات السكان األصليين والمحلي
با                    . مصلحة لهم أهميتهم ، وحقوقهم ومصالحهم ینبغي االعتراف بها           ك في الحس إلدارة أن تأخذ ذل ة ، وینبغي ل ة اإلیكولوجي نهج األنظم تم   . ن والتنوع الثقافي والبيولوجي هو من المكونات األساسية ل وینبغي أن ی

 .وینبغي إدارة األنظمة اإلیكولوجية على أساس قيمتها الذاتية ولجني المنافع الملموسة أو غير الملموسة للبشر ، بطریقة عادلة ومنصفة . اإلعراب عن الخيارات المجتمعية على نحو أوضح ما یكون 

 شروح على األساس المنطقي 
ق مفاوضات        إن هدف إدارة األرض والمياه والموا   اره المجتمع ، ویحدد عن طری رد الحية هو أمر یخت

وفي هذا الصدد ینبغي أن  . وتبادالت بين أصحاب المصلحة  الذین لهم رؤیات ومصالح ومقاصد مختلفة            
 : یالحظ ما یلي 

ين        • ربط ب ي ت ا ، الت ات وطریقته ة العالق ث نوعي ن حي وع م ري متن ع البش إن المجتم
الم ا     ه              مختلف الجماعات بالع الم المحيط ب ى الع ذه الجماعات إل لطبيعي ، إذ ینظر آل من ه

 .بطرائق مختلفة ویجسدون مصالحهم واحتياجاتهم الذاتية ، من اقتصادیة وثقافية واجتماعية 
إن جميع قطاعات المجتمع ذات الصلة ینبغي أن تعالج مصالحها بإنصاف ، وهو أمر       •

 .لة أو في أزمنة مختلفة قد یتضمن توفير مخرجات مختلفة في مواقع مستق
ة                  • الم الطبيعي ممثل ة والع ال القادم من الضروري أیضًا آفالة أن تكون احتياجات األجي

 . تمثيًال سویًا 
ق                            • وفر األخذ بطری ي ت د الت ى نحو جي رار عل ات صنع الق إن عملي وع ف ذا التن نظرًا له

وًال واس                 ة قب اد أهداف مقبول عًا إلدارة مجاالت    المفاوضات والتبادالت ، أمر ضروري إلیج
 .خاصة وما فيها موارد حية 

 :إن العمليات الجيدة في صنع القرار تتضمن الخصائص التالية  •
ة  - ع األطراف المعني راك جمي ًا (ینبغي إش خصوص

في العملية  ) مجتمعات السكان األصليين والمحليين     
. 

 
ى       - ل إل م التوص ف ت وح آي رف بوض ي أن یع ینبغ

رارات   ) أو من هم   (القرارات ومن هو     من اتخذ الق
. 

ع ذي      - ام المجتم رار أم انع الق اءلة ص ي مس ینبغ
 المصالح 

رارات          - اذ الق ایير الخاصة بإتخ ینبغي أن تكون المع
 سویة وشفافة ،

ال     - اس االتص ى أس رارات عل وم الق ي أن تق ینبغ
ك           ق ذل والتنسيق بين القطاعات وأن تسهم في تحقي

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
املة مجتمعات   ) (األطراف ذات المصلحة    (إشراك جميع أصحاب المصلحة      1-1 ش

 :فيما یلي ) السكان األصليين والمحليين 
 اإلدارة وتحدیدها واالتفاق عليها التفصيل الواضح ألهداف  •
 .تحدید المشكالت  •
 ) .12في المبدأ (القيام بالخيارات  •

د ،              1-2 اد حدود واضحة التحدی ًا     (یحتاح األمر إلى إیج ًا ومكان لوحدة اإلدارة   ) زمن
 .التي تنصب عليها عملية االختيار االجتماعي 

تطيعون أن یمث  1-3 ذین ال یس لحة ال حاب المص ة أن أص رة آفال هم مباش وا أنفس ل
 .یكونون ممثلين بسواهم تمثيًال سویًا 

ال              1-4 آفـالة أن یكون لكل أصحاب المصلحة قدرة منصفة على إشراآهم إشراآًا فع
ى المشارآة                   درة عل ى المعلومات والق ادل عل ، بوسائل منها آفالة الحصول الع

 .في العمليات ، إلخ 
ة و           1-5 ع        آفالة أن عملية صنع القرار تعوض عن أی ة في توزی ى العدال ر إل جوه تفتف

تهم                  ون مهمشين بطبيع ة أن من یكون ثًال النساء ،     (السلطـة في المجتمع ، لكفال م
 .ال یستبعدون أو ال یضامون في مشارآتهم ) الفقراء ، السكان األصليين 

 
 
تحدید من هم صناع القرار بالنسبة لكل قرار یصدر ، وآيفية صدور          1-6

وما هي حدود السلطة ) ية التي ستستعمل في إصدار القرار ما هي العمل(القرار 
مثًال ما هي المعایير القانونية إلصدار القرار ، وما هو (التقدیریة لصناع القرار  

 .اإلرشاد السياسي الشامل الذي ینبغي أن یلتزمه القرار المتخذ ، إلى آخره 
ة     آفالة أن االعتراف بمصالح أصحاب المصلحة أمر یحدث في             1-7 ة الكامل  الطائف

ة               ة واألمكن ل    . للقرارات على جميع المستویات وفي آل األزمن وینبغي أن یكف
ق إدراج اآلراء        " آلل أصحاب المصلحة     " مع ذلك إال یحــدث      ك عن طری وذل

المعروفة عن أصحاب المصلحة في القرارات المستقبلية ، وعن طریق السماح            
 .بمدخالت فعالة من جانب أصحاب المصلحة 

ات              1-8 آلما آان األمر ممكنًا ینبغي أستعمال اآلليات االجتماعية المتوفرة أو بناء آلي
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 .االتصال والتنسيق 
قف على حصول من یعنيهم األمر على معلومات صحيحة وفي          إن القرارات الجيدة تتو    •

 .الوقت المناسب ، وعلى قدرتهم على تطبيق هذه المعرفة 

 .جدیدة تتمشى مع الظروف االجتماعية القائمة أو المنشودة 
ي        1-9 لحة الت ات ذات المص ام المجتمع رار أم ناع الق اءلة ص ة مس آفال
 .یعنيها األمر 

الت ، وتسویة المنازعات بين مجموعات      مساعدة المفاوضات والتباد   تنمية قدرة  1-10 
أن اإلدارة ،    رارات بش ى ق ي التوصل إل األمر ف ين ب أصحاب المصلحة المعني

 .واالستعمال والحفظ للموارد البيولوجية 
ار مناسب                     1-11 د صدور خي ه ، بع ة أن هناك حاجة إلى آليات تكون قائمة بالتشغيل لكفال

ابًال للتنفي           ل ، أي أن األمر            من المجتمع ، فإن القرار سيكون ق ى المدى الطوی ذ عل
 . یقتضي وجود سياسة وهياآل تشریعية ورقابية مطبقة فعًال

ات ادارة           1-12 ن ممارس ئة ع ار الناش ل اآلث وطني لتحلي عيد ال ى الص يم عل ام بتقي القي
ائل لتخفيف الضغود            األنظمة االیكولوجية على المجتمع، بقصد ایجاد طرائق ووس

 .ي مرحلة التنفيذالممكنة بين أصحاب المصلحة ف
  ینبغي تحقيق الالمرآزیة في اإلدارة إلى أدنى مستوى مناسب  :2المبدأ 

 :األساس المنطقي 
ة            . أن األنظمـة الالمرآزیة قد تؤدي إلى مزید من الفاعلية والجدوى واالنصاف             ين المصالح المحلي وازن ب ًا     وینبغي أن یشترك فيه اإلدارة جميع أصحاب المصلحة وأن یوجد ت اهير األوسع نطاق . ومصلحة الجم

 .وآلما آانت اإلدارة أقرب إلى النظام اإلیكولوجي ، آلما زادت المسؤولية ، وتملك الزمام ، والمساءلة والمشارآة واستعمال المعرفة المحلية 
 
 
 
 

 شروح على األساس المنطقي 
اإلدارة          ینبغي إصدار القرارات من الذین یمثلون المجتمعات السویة ذات المص          ام ب ا ینبغي القي لحة ، بينم

 :وفي هذا الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي . من جانب مـن یملكون القدرة على تنفيذ القرارات 
ة                • ة اإلیكولوجي ویمكن  . هناك في المعتاد عدة مجتمعات من المصالح في إدارة اإلنظم

م  .أن تكون هذه المصالح متوائمة أو متكاملة أو متضاربة          ة أن یحافظ مستوى    ومن المه آفال
 .صنع القرار واإلدارة المختارة على توازن سوي بين هذه المصالح 

ى                 • رار واإلدارة أقرب إل ان صنع الق ا آ ه آلم ًا ، أن م یحدث دائم ا یحدث وأن ل آثيرًا م
تعمال  اءلة واس ام والمس ك الزم ؤولية وتمل ارآة والمس ا زادت المش وجي ، آلم نظم اإلیكول ال

  ، وآلها أمور ذات أهمية جوهریة لنجاح اإلدارة المعرفة المحلية
ى                  • ة عل درات مختلف م ق ذین له اس ال نظرًا ألن هناك عدة مستویات من المصالح لدى الن

ددون         رار متع ا یوجد صناع ق التصدي للجوانب المتباینة إلدارة النظم اإلیكولوجية ، آثيرًا م
 كان فردي أو مورد فردي والعدید من المدیرین لهم أدوار مختلفة بالنسبة ألى م

ون      • ى تك أثر أو حت ا تت رًا م ة آثي وارد المحلي دیري الم ي تصدر عن م رارات الت إن الق
وذهم ،               خاضعة للعمليات البيئية واالجتماعية واالقتصادیة والسياسية التي تقع خارج دائرة نف

ارات وأفعال  ولذا هناك حاجة إلى إلى آليات تنسق القر       . على مستویات أعلى في سلم التنظيم       

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ
ررات بشأن جوانب                  2-1 ناد مق ینبغي تبين مختلف مجتمعات المصالح ، وینبغي إس

ذا                  ذي یكون أنسب له معينة من اإلدارة إلى الهيئة التي تمثل مجتمع المصلحة ال
إ      . التمثيل   زم األمر ف يمها        /ن وظائف    وإذا ل ررات اإلدارة ینبغي تقس ثًال  . مق فم

رارات       ة والق ة المرآزی ن الحكوم در ع ن أن تص تراتيجية یمك رارات االس الق
رارات بشأن                     ة ، والق ة محلي ة إداری ة أو عن وآال التشغيلية عن الحكومة المحلي

 .تخصيص المنافع بين أعضاء المجتمع عن المجتمـع نفسه 
ارة المح  2-2 ار الض ي     اآلث رار واإلدارة ینبغ نع الق ؤوليات ص ة مس ة لتجزئ تمل

 :تعویضها بما یلي 
 آفالة أن تكون القرارات متدخلة ومترابطة بشكل سوي  •
 .تقاسم المعلومات والخبرة •
 آفالة اتصال جيد بين الهيئات المختلفة لإلدارة  •
وم ومجمع         /تقدیم التوليفة الجامعة من القرارات     •  ،  اإلدارة إلى المجتمع بشكل مفه

 حتى یستطيع المجتمع أن یتفاعل بشكل فعال مع النظام آله 
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 وجود عالقات تساندیة بين مختلف المستویات • .اإلدارة على عدد من المستویات التنظيمية المختلفة 
 :إن ترتيبات التصریف الجيد لألمور أمر جوهري خصوصًا ما یلي  2-3

 .المساءلة الواضحة  •
 مساءلة السلطات الالزمة  •
 مساءلة الهيئات أو األشخاص المختصين  •

ذه القا ظ أن ه ن      ویالح وه م ذه الوج تكفاء به ول لالس بب مقب د س دو أال یوج ة ویب ة آامل ة ليست قائم ئم
 .المساءلة 

 
 
 
 
تحقيق مستوى مناسب من الالمرآزیة یقتضي اتخاذ قرارات على مستوى أعلى  2-4

ل مسؤوليات          ًا بتحوی ك إلتزام ذلك ليكون ذل ، إلیجاد بيئة تمكينية وتساندیة ، وآ
 .قت الحاضر على مستوى أعلى من الالزم صنع القرار الموجودة في الو

ة ذات صلة                   2-5 ة ، تكون العوامل اآلتي عند اختيار المستوى السوي من الالمرآزی
 .بالموضوع وینبغي أخذها في الحسبان عند اختيار الهيئة المناسبة 

 هل الهيئة تمثل مجتمع المصالح المناسب أم ال  •  
 وظيفة هل للهيئة إلتزام بتحقيق المقصود من ال •
 هل للهيئة القدرة الالزمة على اإلدارة  •
اءة  • ي    (الكف ل یكف ى عم ؤدى إل ن أن ی ى یمك توى أعل ى مس ة إل ل الوظيف ثًال نق م

ال        ى شكل فع للسماح بالحفاظ على المستوى الالزم من الخبرة للقيام بأعباء الوظيفة عل
 )ومجدى 

 هل للهيئة وظائف أخرى تمثل تنازعًا بين المصالح ؟ •
ة     (لى األعضاء المهمشين من المجتمع      اآلثار ع  • ثًال النساء ، المجموعات القبلي م

 )المهمشة 
درة                    اء الق ل بن ق مث ة سویة         . في بعض الحاالت یمكن تصحيح المشكالت ، بطرائ م یوجد أي هيئ وإذا ل

ار مستوى                  ة موجودة أو یمكن اختي دیل هيئ دة أو یمكن تع ة جدی متاحة على المستوى ، یمكن إنشاء هيئ
 .ف مختل

عندما یقتضي األمر نقل وظائف إلى مستوى آخر ، البد من آفالة أن الهيئة التي  2-6
ؤولية  ك المس ة لالضطالع بتل درة الكافي دیها الق ون ل ؤولية یك ى المس ثًال (تتلق م

، وأن أیة مخاطر ناشئة عن االنتقال یمكن التحكم     ) الموارد ، األنظمة ، السلطة      
 .ء القدرة الالزمة للسماح بإحداث الالمرآزیة ویعني ذلك القيام ببنا.فيها 

اند وینسق سلطات                    ذي یس والترتيبات المؤسسية هي مفتاح الموقف وإذا لم یكن لدیك الهيكل المؤسسي ال
 .صنع القرار ، فعندئذ یكون عمل هذه السلطات ال قيمة لها 
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 ألنشطتهم على األنظمة اإلیكولوجية المتاخمة أو األنظمة اإلیكولوجية األخرى ) الفعلية أو االحتمالية  (إن مدیري األنظمة اإلیكولوجية ینبغي أن ینظروا في اآلثار: 3المبدأ 

 :األساس المنطقي 
دة أو  . غي تفحصه وتحليله بعنایة آثيرًا ما یكون لتدخالت اإلدارة في األنظمة اإلیكولوجية آثار غير معروفة أو ال یمكن توقعها على آثار إیكولوجية أخرى ؛ولذا فإن الوقع المحتمل ینب     وقد یقتضي ذلك ترتيبات جدی

 . بحلول وسط مناسبة - إذا لزم األمر -طرائق تنظيم للمؤسسات التي یعنيها األمر في صنع القرار ، لألخذ 
  :شروح على األساس المنطقي

ا ت                     رًا م ة مفتوحة وآثي ا أنظم ة ، ولكنه ة مغلق ة      إن األنظمة اإلیكولوجية ليست أنظم كون مرتبطة بأنظم
ى أداء      . إیكولوجية أخرى    وهذا الهيكل المفتوح وهذا الترابط بين األنظمة اإلیكولوجية یكفل أن اآلثار عل

د فقط                  ذا الصدد     .األنظمة اإلیكولوجية قليًال ما تكون مقصورة على نقطة الوقع أو على نظام وحي وفي ه
 :ینبغي أن یالحظ ما یلي 

ى نقطة      آثار تدخالت اإلدارة أو      • القرارات بعدم التدخل ، ال تكون إذن مقصورة فقط عل
 .الوقع 

ذا                   • ى ه ا عل ة ، وسيكون له ر خطي إن اآلثار بين األنظمة اإلیكولوجية آثير ما تكون غي
 األساس تأخيرات زمنية مرتبطة بها 

 إن أنظمة اإلدارة تحتاج إلى تصميمها بحيث تتمشى مع تلك القضایا •
ذلك أن الوقع یحدث في آال االتجاهين أي داخل نظام إیكولوجي معين وخارج هناك حاجة إلى أن یعكس 

ذلك                        . ذلك النظام    ه ارتباطات أخرى آ ل ل ى مجرى األحداث ، ب وهو ليس متاخمًا فقط أو الحقًا فقط عل
 ) مثًال األنظمة المرتبطة بأنواع مهاجرة (

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ
صانعي القرارات والساسة ینبغي أن ینظروا في       إن مدیري الموارد الطبيعية و     3-1

ة  ة اإلیكولوجي ى األنظم الهم عل ن أفع أ ع ن أن تنش ي یمك ة الت ار الممكن اآلث
ى مستوى الحق من مجرى األحداث               ة عل أحواض األنهر   (المتاخمة أو الكائن

احلية   اطق الس ة     ) والمن ل األنظم دث داخ ي تح ار الت د اآلث تم تحدی ث ی حي
 .ها اإلیكولوجية وخارج

ار اإلدارة أو    3-2 ًال آث ا فع ؤدي فيه ن المنظور أو ت ا م ون فيه ي یك االت الت ي الح ف
د من جمع                اآن أخرى ، الب ار في أم ى آث ة إل ة اإلیكولوجي استخدام أحد األنظم
ة       ي أفضل طریق روا ف ي ینظ ة آ رة التقني ـة وأصحاب الخب أصحاب المصلح

 .لتخفيض العواقب الضارة 
يم ا 3-3 ات تقي ي إن عملي ع البيئ تراتيجية )EIAs(لوق ة االس ات البيئي املة التقييم ، ش

)SEAs (               ات ع مكون اة جمي ینبغي القيام بها بالنسبة لجميع التطورات مع مراع
وجي  وع البيول ع   . التن ى الوق وي إل كل س ر بش ات النظ ذه التقييم ي ه ي ف وینبغ

يم   ونتائج هذه التقييمات التي یمكن أن تشمل    . االحتمالي خارج الموقع     ذلك تقي  آ
ا یوجد من    . الوقع االجتماعي ، ینبغي اتخاذ تدابير بشأنها بعد ذلك        وعند تبين م

ى                  ة ، ینبغي النظر إل ة اإلیكولوجي دات لألنظم ة أو تهدی ة أو محتمل مخاطر فعلي
 .مقایيس مختلفة 

اء و 3-4 ات     أ/إنش ار ممارس د آث ر لرص ق األم ا ینطب دة، حيثم ة مرت ة تغذی يانة أنظم و ص
 .ر األنظمة االیكولوجية االدارة عب

 
ه          .  مع االعتراف بمكاسب محتملة من اإلدارة توجد في المعتاد حاجة إلى تفهم وإدارة النظام اإلیكولوجي في سياق اقتصادي                 :4المبدأ   وفر في وجي ینبغي أن تت رامج إلدارة النظام اإلیكول ذه الب امج من ه وأي برن

 :العناصر اآلتية 
 لتي تؤثر تأثيرًا ضارًا في التنوع البيولوجي ؛تخفيض إلتواءات السوق ا ) أ(
 حشد الحوافز التي تعزز صون التنوع البيولوجي واستعماله المستدام ؛ ) ب(
 .إدخال التكاليف والمنافع في صلب النظام اإلیكولوجي الماثل ، إلى أبعد حد ممكن  )ج(

 : األساس المنطقي 
وفر حوافز         . ة عنه بأنظمة بدیلة في استعماالت األراضي        إن أآبر تهدید للتنوع البيولوجي یكمن في االستعاض        ة ، وت وآثيرًا ما ینشأ ذلك عن إلتواءات في السوق ، تقلل من قيمة األنظمة الطبيعية واألواهل الطبيعي

ًا               ل تنوع ة أق دفعون ت               . ضارة وإعانات تشجع على تحویل األراضي إلى أنظم تفدون من الحفظ ال ی ا یحدث أن من یس رًا م ة        وآثي اليف البيئي دون التك ذین یول ا أن ال اليف الحفظ ، آم ثًال التلویث   (ك ون من   ) م یفلت
 . إن حشد الحوافز یسمح بأن یستفيد منها من یتحكمون فيها ، ویكفل أن یدفع ثمن التكاليف البيئية من یولدون تلك التكاليف .المسؤولية 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ شروح على األساس المنطقي 
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وجية توفر سلعًا وخدمات نفيسة اقتصادیًا ، ولذا یلزم األمر إن آثير من األنظمة اإلیكول  •
ادي    ياق اقتص ي س ة ف ة اإلیكولوجي م وأدارة األنظم ة  . تفه دث أن األنظم ا یح رًا م وآثي

 المستمدة – وآثيرًا ما تكون قيم غير ملموسة –اإلیكولوجية ال تأخذ في الحسبان القيم الكثيرة 
 :صدد ینبغي أن یالحظ ما یلي من األنظمة اإلیكولوجية وفي هذا ال

ا في               • إن السلع والخدمات الناشئة عن األنظمة اإلیكولوجية آثيرًا ما تقدر بأقل من قيمته
 األنظمة االقتصادیة 

ا                       • ز بأنه ة تتمي إن معظم السلع والخدمات البيئي امًال ف يم آ سلع  " حتى عندما یكون التقي
 ر یجعل من الصعب إدماجها في األسواق ؛بالمعني االقتصادي لهذه العبارة ، وهو أم" عامة 

آثيرًا ما یكون من الصعب أدخال استعماالت جدیدة لألنظمة اإلیكولوجية ، حتى عندما            •
ة                         ًا للمجتمع ، ألن األنظم افع أوسع نطاق د من دما تول ًا أو عن ل وقع تكون تلك االستخدامات أق

ود ، خصوصاً           ة     االقتصادیة واالجتماعية تتميز بقدر آبير من الجم دما توجد مصالح قوی  عن
 .تتأثر بالتغير وتقاوم ذلك التغير 

ة ولكن                 • ة اإلیكولوجي أن آثيرًا من أصحاب المصلحة الذین لهم مصالح قویة في األنظم
نظم                 أثير السياسي واالقتصادي ، یمكن أن یهمشوا في ال درًا محدودًا من الت ال یملكون إال ق

 .االقتصادیة المتصلة بالموضوع 
اظ                 عندما یك  • افع من الحف ى المن تعمال األرض ال یحصلون عل ون من یتحكمون في اس

ر     تعماالت غي ي اس رعوا ف رجح أن یش ة ، في ات الطبيعي ة والعملي ة اإلیكولوجي ى األنظم عل
ذا الوضع ، من                  مستدامة لألراضي ، یستمدون منها منافع على المدى القصير ، ولمضادة ه

 .  للمنافع الموصى به القيام بتقاسم أآثر انصافًا
إن السياسات الدولية والوطنية ودون الوطنية والقوانين واللوائح ، شاملة اإلعانات ، قد            •

ة    ة اإلیكولوجي تدامة لألنظم ر المس إلدارة غي ارة ل وافز ض ون ح ة .تك إن األنظم ذا ف ول
 .اإلیكولوجية تحتاج إلى إعادة تصميمها بحيث تستوعب أهداف اإلدارة البيئية 

ية إلتواءات السوق التي تؤثر تأثيرًا ضارًا في التنوع البيولوجي ، أمر  إن التصدي لقض   •
 . یقتضي إیجاد حوار مع األخرین في القطاعات األخرى 

وجي وتحسين               وع البيول ق حفظ التن تمش مع تحقي ر م إن استمداد المنافع االقتصادیة ليس بالضرورة غي
 .جودة البيئة 

ة         إیجاد   4-1 ا نهج األنظم ق عليه ي یطب تفهم للسياق االجتماعي واالقتصادي للقضية الت
 .اإلیكولوجية 

تطبيق منهجيات التقييم االقتصادي العملي على السلع والخدمات التي یولدها النظام  4-2
ة     (اإلیكولوجي   يم الذاتي ر المباشرة والق ي    ) القيم المباشرة وغي ع البيئ بة للوق وبالنس

 ) .عوامل الخارجية اآلثار أو ال(
 استهداف تخفيض إلتواءات السوق التي تؤثر تأثيرًا ضارًا في التنوع البيولوجي  4-3
تعماله              4-4 وجي واس وع البيول ز حفظ التن ة لتعزی حشد الحوافز االقتصادیة واالجتماعي

 المستدام 
ل ،             4-5 وجي الماث  إدخال التكاليف والمنافع في صلب الموضوع في النظام اإلیكول

 بقدر ما یكون ذلك ممكنًا 
تقييم المنافع االقتصادیة المباشرة وغير المباشرة المرتبطة باإلدارة الجيدة للنظام           4-1

 .اإلیكولوجي ، شاملة حفظ التنوع البيولوجي والجودة البيئية
 .تعزیز المنافع الناشئة عن استعمال التنوع البيولوجي  4-2
 .آفالة التقاسم المنصف للتكاليف والمنافع 4-3
4-4  

ابات      ي الحس وجي ف ام اإلیكول ن النظ ئة ع دمات الناش لع والخ ادیة للس ة واالقتص يم االجتماعي اج الق إدم
 .الوطنية والسياسة والتخطيط والتربية والتعليم والقرارات المتعلقة بإدارة الموارد 

 إلیكولوجي ، هو أمر ینبغي أن یكون هدفًا ذا أولویة في نهج األنظمة اإلیكولوجية  حفظ هيكل النظام اإلیكولوجي وأدائه في سبيل صون الخدمات الناشئة عن النظام ا :5المبدأ 
 :األساس المنطقي 

. تفاعالت الفيزیقية والكيميائية مع البيئة إن تشغيل النظام اإلیكولوجي وقدرته االستعادیة أمر یتوقف على العالقة الدیناميكية مع األنواع ، وفي محيط األنواع وبين األنواع وبيئتهم غير األحيائية، آما یتوقف على ال
إن الحفاظ على تلك التفاعالت والعمليات ، وآذلك استعادتها في الحاالت التي تكون فيها تلك االستعادة مناسبة ، هو أمر له أهمية أآبر بالنسبة للصون على المدى الطویل للتنوع البيولوجي بالقياس إلى مجرد حمایة 

 .األنواع 

 :لى األساس المنطقي شروح ع
إن صون التنوع البيولوجي والحفاظ على الرفاء البشري أمر یتوقف على أداء األنظمة اإلیكولوجية 

 :وفي هذا الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي . الطبيعية وعلى قدرتها االستعادیة 

ة اإلیكولو   –خدمات النظام اإلیكولوجي     • اس من األنظم ة   إن المنافع التي یستمدها الن جي

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ
 بين تكوین األنظمة اإلیكولوجية والهيكل واألداء فيما یتعلق به           تفهم الترابط  تحسين 5-1

ریة  ) 1: ( يم البش ات والق ل واالحتياج ة (التفاع ب الثقافي املة الجوان إدارة ) 2) (ش
 .الجودة البيئية وسالمة البيئة وحيویتها ) 3(شؤون الحفظ للتنوع البيولوجي 

داف االجتماع 5-2 ظ واأله د الحف تعمالها  تحدی ن اس ي یمك ات الت ة واالقتصادیة والغای ي
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ة ،       رة األحيائي ات الك اندة عملي ة ، ومس يم البيئ ك تنظ مل ذل وارد ویش ق الم ن طری ع
ا    ة ذاته ة لألنظم يم الذاتي ة ، والق ي الثقاف دخالت ف اظ  –والم ى الحف ف عل ر یتوق  – أم

ة الخاصة                      تعادة الهياآل اإلیكولوجي ى اس بًا یتوقف عل دما یكون األمر مناس وآذلك عن
 .ووظائفها 

ل      إن أداء األنظم • ات داخ ى العالق ف عل ر یتوق تعادیة أم درتها االس ة وق ة اإلیكولوجي
ة    ة والكيميائي اعالت الفيزیقي ن التف ة ، وع ر األحيائي ا غي واع وبيئته ين األن واع وب األن

 . داخل هذه البيئات 
اظ    • ى الحف إن اإلدارة ینبغي أن ترآز عل د ف ذا التعقي بًا –نظرًا له ر مناس ان األم  وإذا آ

مثًال األنظمة الهيدرولوجية ، ( الهياآل األساسية والعمليات اإلیكولوجية –على استعادة 
واع     ) وأنظمة لتلقيح  ، والموائل ، والشبكات الغذائية          ى مجرد األن ز عل بدًال من الترآي

 .الفردیة 
إن حفظ               • ًا ، ف نظرًا ألن ضياع التنوع البيولوجي یمهد إلنقراض األواهل واألنواع محلي

ام اإل وین النظ ة  تك ل المعرض ام األواه د أحج ي رص ر یقتض ه أم وجي وهيكل یكول
 .للمخاطر ورصد األنواع ذات القيمة االقتصادیة الكبيرة 

ة أداء          ة لطریق ر الكامل إن إدارة عمليات األنظمة اإلیكولوجية ینبغي القيام بها على الرغم من المعرفة غي
 النظم اإلیكولوجية 

 .إلرشاد السياسة واإلدارة وتخطيط العمليات التشارآية 
ي    5-3 ه ف هما ب ا أن یس ة وهيكله نظم اإلیكولوجي وین ال ه لتك ن ب ذي یمك دى ال يم الم تقي

ائج     ظ و النت ائج الحف ين نت ود ب وازن المنش اد الت دمات إلیج لع والخ ق الس تحقي
 .القتصادیة االجتماعية وا

التغيرات في               5-4 ق ب توسيـع نطاق معرفة االستجابات لألنظمة اإلیكولوجية ، فيما یتعل
ى   ئة عل ة الضغوط الناش ذه المعرف مل ه ث تش ة ، بحي ل والوظيف وین ، والهيك التك
ري  تعمال البش ا االس ل منه ببها عوام ي تس ارجي والت داخلي والخ عيدین ال الص

ر       واالضطرابات والتلویثات والحر   ائق واألنواع الغریبة واألمراض والتغيرات غي
 .إلخ ) الجفاف ، الفيضانات (العادیة في المناخ 

ة                    5-5 ل صيانة خدم تراتيجيات وممارسات في اإلدارة ، تمكن وتكف ز اس وضع وتعزی
اطر    بان المخ ي الحس ذ ف ة وتأخ ة اإلیكولوجي ة /األنظم دات ألداء األنظم التهدی

 .خفف منها اإلیكولوجية وهيكلها، أو ت
الحفظ و 5-6 ة ب ق األدوات الكفيل ة /تطبي ة األنظم تعادة خدم أو باس
 .اإلیكولوجية 

إذا لزم األمر ینبغي وضع استراتيجيات وممارسات إداریة لتسهيل استرداد هيكل               5-7
ا      د             (النظم اإلیكولوجية ووظيفته ك العناصر الخاضعة للتهدی ا في ذل د أو   ) بم لتولي

 .مة اإلیكولوجية ومنافع من التنوع البيولوجي تعزیز خدمات من األنظ
ة من                     5-8 ات إدارة الحفظ ، من خالل توليف وضع وتطبيق أدوات تسهم في تحقيق غای

اطق الخارجة عن               شبكات إدارة المناطق المحمية ، والشبكات اإلیكولوجية ، والمن
ى المدى القصير                 ات ونتيجة الحفظ عل ى   تلك الشبكـات ، وذلك لكفالة المتطلب  وعل

   المناطق المحمية، -7/2المدى الطویل ، وفقا للمقرر 
رصد أحجام األواهل من األنواع المعرضة لألخطار واألنواع الهامة ، وهو أمر           5-9

 .ینبغي أن یكون مربوطًا بخطة إدارة تتبين تدابير وأفعال االستجابة المناسبة 
 

 
 
 

 .د أدائها ینبغي إدارة األنظمة اإلیكولوجية في حدو : 6المبدأ 
 :األساس المنطقي 

ا                         ا وتنوعه نظم االقتصادیة وأدائه ى هيكل ال ة ، وإل ة الطبيعي ة    .عند النظر في احتمال أو في سهولة أدراج أهداف اإلدارة ، ینبغي إیالء عنایة للظروف البيئية التي تحد من االنتاجي ة اإلیكولوجي وحدود أداء األنظم
 .روف المؤقتة أو غير المنظورة أو التي یحتفظ بها بوسائل اصطناعية ، وتبعًا لذلك ینبغي أن تأخذ اإلدارة بالحرص واالحتياط الالزم یمكن أن تتأثر بدرجات مختلفة بالظ

 :شروح على األاساس المنطقي 
ى سالمته            اظ عل وجي ، مع الحف ى نظام إیكول ًا عل هناك حدود لمستوى الطلب الذي یمكن أن یكون واقع

ة         وقدرته على االس   إن . تمرار في توفير السلع والخدمات التي توفر أساس رفاه البشر ، واالستدامة البيئي
نهج تحوطي          تفهمنا الحالي ال یكفي للسماح بتحدید هذه الحدود بشكل دقيق ، ولذا من المستصوب األخذ ب

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
ة لتحسين إشراك أصحاب          6-1 ات مالئم تدامة ووضع آلي تبين الممارسات غير المس

 .المصلحة
ى                     6-2 ار إل وجي من شكوك واالفتق د حدود أداء النظام اإلیكول نظرًا لما یكتنف تحدی



UNEP/CBD/COP/7/21 
223Page  

 

 :وفي هذا الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي . یكون مشفوعًا بإدارة تواؤمية 
دو • د ح ـا توج ات آم ذه الطلب واد  (د له ن الم يص م ل ، التخل تقطع ، التمث اج ، المس االنت

مية  دار         ) الس دود لمق ًا ح اك أیض ة ، وهن ة اإلیكولوجي ى األنظم تها عل ن ممارس ي یمك الت
االضطراب الذي یمكن لتلك األنظمة اإلیكولوجية أن تتحمله ، تبعًا لحجم االضطراب وشدته             

 .ووتيرته ونوعه 
ق                      وهذه الحدود ليست    • ا یتعل ة ، وفيم ر األزمن ع وعب ر المواق ر عب د تتغي ا ق ة ولكنه  ثابت

 .بالظروف واألحداث الماضية 
د النظر في حدود                  • ان ، عن زمن والمك ر ال دخالت ، عب ة للت ار التراآمي ینبغي تقييم اآلث

 األنظمة اإلیكولوجية 
ر                      . • ه تغي وجي یحدث في إن النظام اإلیكول ذه الحدود ، ف شدید في    إذا ما حدث تجاوز له

نجم               ا ی وجي وم وع البيول التكوین والهيكل واألداء ، وآثيرًا ما یكون ذلك مشفوعًا بضياع التن
ي تسبب                         واد الت ات والم ى معالجة النفای درة عل ة والق عن هذا الضياع من نقص في اإلنتاجي

 .التلویث 
ة                    • ين بشأن الحدود الفعلي ات  عت(یوجد نقص شدید في المعرفة وقدر آبير من عدم اليق ب

ر  ة ) التغي ة المختلف ة اإلیكولوجي ي األنظم دم .ف ن البحث أن یخفف ع د م ن لمزی ا یمك وبينم
دة                        ة والمعق ة الدیناميكي م آامل ، نظرًا للطبيع ى تفه اليقين هذا ، فقد ال نستطيع أبدًا الوصل إل

 لألنظمة اإلیكولوجية
 

ینبغي أن تكون اإلدارة نظرًا لشيوع حاالت عدم اليقين في إدارة األنظمة اإلیكولوجية ،  •
ا ، مع                     دخالت المخطط له ائج الت تواؤمية مع الترآيز على التعلم الفعال المستمد من رصد نت

 .استعمال نهج تجربيي سليم یسمح بالتحدید الدقيق آلثار التدخل 
أن تطبق إن اإلدارة الستعادة القدرة الضائعة أو استعادة إمكانية التحكم ، ینبغي أن تكون إدارة تحوطية و               

 .  نهجًا تواؤميًا 

 .اليقين ، في آثير من الظروف ، ینبغي تطبيق المبدأ التحوطي 
 .تنفيذ نهج تواؤمي في اإلدارة  6-3
ى              6-4 وع عل إیجاد تفهم لحدود أداء النظام اإلیكولوجي وآثار االستعمال البشري المتن

 .تحقيق السلع والخدمات التي توفرها النظم اإلیكولوجية 
وجي                 6-5 ر في عناصر نظام إیكول ا للتغي عندما یمكن االتفاق على حدود مسموح به

يم استجابة     محدد، ینبغي أن تكون اإلدارة       داخل هذه الحدود ولكن مع رصد وتقي
ة   ة اإلیكولوجي ة  .األنظم رات منتظم ى فت دة عل ة المرت ات التغذی وإرسال معلوم

 . للجهات المسؤولة عن تحدید االستقطاعات أو الحدود األخرى 
ة  6-6 ن األنظم تجابات م اد اس ة ، إلیج د البيئي ات والرص تعمال التقييم جيع اس تش

إلدارة ،               اإلیكولوجية لما یحد   دة ل ة مرت وفير تغذی بيل ت ث من اضطراب ، في س
 .وإیجاد استجابات مناسبة 

 
وضع وتعزیز استراتيجيات وممارسات إدارة مالئمة ، تصون الموارد واألنظمة          6-7

 .اإلیكولوجية في حدود أدائها 
ن      6-8 تدام أو تخفض م تعمال المس ات إدارة االس داف وممارس ادي أه ي أن تتف ینبغ

ى           الوقع الضار على   ذلك عل  خدمات وهيكل ووظائف األنظمة اإلیكولوجية ، وآ
 .العناصر األخرى في األنظمة اإلیكولوجية 

 
 

صياغة واستعراض وتنفيذ إطار تنظيمي ومدونات سلوك وغير ذلك من األدوات  6-9
 .لتفادي استعمال األنظمة اإلیكولوجية فيما یجاوز حدودها السليمة 

 .ية ینبغي تطبيقه بالمقایيس المكانية والزمنية السویة نهج األنظمة اإلیكولوج: 7المبدأ 
 :األساس المنطقي 

ى الصعيد التشغيلي       . إن النهج ینبغي أن تحده المقایيس المكانية والزمنية المناسبة لألهداف           ين عل رابط  وال. وحدود اإلدارة سوف یحددها المستعملون والمدیرون والعلميون ومجتمعات السكان األصليين والمحلي ت
 ونهج األنظمة اإلیكولوجية یقوم على أساس الطبيعة الهرمية للتنوع البيولوجي ، التي تتميز بالتفاعل والتكامل بين الجينات واألنواع واألنظمة اإلیكولوجية . بين المجاالت ینبغي تعزیزه حيثما یلزم 

 :شروح على  األساس المنطقي 
ة         ة اإلیكولوجي ى األنشطة البشریة ، تختلف خالل                    إن القوة الدافعة لألنظم ا إل ي مرده وة الت املة الق ، ش

ذا    . المكان والزمان ، مما یقتضي أن تكون اإلدارة بأآثر من مقياس واحد لتحقيق أهداف اإلدارة                  وفي ه
 :الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي 

ة ، تعمل ع      • ة وال أحيائي ى  إن األنظمة اإلیكولوجية تتكون من عناصر وعمليات أحيائي ل
 . مستوى من المقایيس المكانية والزمنية في حدود ترتيب هرمي متداخل 

ایيس           • ر مق ة واالقتصادیة البشریة تختلف أیضا عب ة االجتماعي إن الدیناميكيات األنظم
 ..الزمان والمكان وعبر الجودة 

 لتنفيذ الخطوط اإلرشادیة ل
ي تعمل              7-1 ة الت ة والمكاني ایيس الزمني یقتضي األمر تعزیز القدرة لتحليل وتفهم المق

ك        ى تل ال اإلدارة عل على مستویاتها عمليات األنظمة اإلیكولوجية ، ولتفهم آثار أفع
وتبين األنماط والفجوات    . العمليات وعلى تحقيق سلع وخدمات النظم اإلیكولوجية        

 .بين العناصر المختلفة ینبغي إدراجه في هذا التحليل المكانية في التوصيلية 
ادة                  7-2 ق إع ك عن طری ة ، وذل وارد الطبيعي واؤم في إدارة الم ادي عدم الت ینبغي تف

ایيس               ًا مع المق ى نحو أشد آثب ية آي تطابق عل تصحيح مقياس االستجابة المؤسس
إلدارة             ذي یخضع ل ذا ال  . الزمنية والمكانية للعمليات في المجال ال اند    وه منطق یس

 .االتجاه العالمي الحالي نحو ال مرآزیة اإلدارة للموارد الطبيعية 
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ایيس                         • ى مق ًا عل د جزئي ة أمر یعتم ة المكاني ا العناصر من الناحي الطریقة التي ُترى فيه

ًا ومتواصًال                  . لمالحظة  ا ًا منتظم ين موزعين توزیع وع مع راد ن دو أف د یب فبأحد المقایيس ، ق
ة ، فبأحد          . نسبيًا ، بينما قد یكون التوزیع في حالة أخرى متقطعًا            ة الزمني وآذلك ، من الناحي

ة  ) مثًال شهریًا ، سنویًا    (المقایيس الزمنية    ات قابل ؤ  قد یبدو أحد العناصر أو أحدى العملي  للتنب
ة                     ر قابل دو غي د تب ة ق دیناميكيات الزمني إن ال ي أطول أو أقصر ، ف اس زمن ا ، بمقي بها ، بينم

 .للتنبؤ بها 
 
 
 

ة             • إن عمليات ومؤسسات اإلدارة ینبغي تصميمها بحيث تتمشى ومقایيس جوانب األنظم
ا      ى أن عن        . اإلیكولوجية التي تجرى إدارته ك إل رد ذل ة ، ولعل م ى نحو أشد أهمي اصر  وعل

دخالت من               إن الت ًا ، ف ان مع ان والمك ایيس الزم ة مترابطة بمق وعمليات األنظمة اإلیكولوجي
 . جانب اإلدارة تحتاج إلى تخطيط آي تتجاوز مستوى هذه المقایيس

ة                         • ين األطر المكاني واؤم ب ى عدم ت ؤدي إل بان یمكن أن ی إن عدم أخذ المقياس في الحس
ة اإل   ر األنظم إلدارة ، وأط ة ل ا   والزمني رى إدارته ي تج ة الت مى  . یكولوجي ثًال ، إن راس فم

ة         ر الزمني ى األط اس إل ر بالقي ة أقص ر زمني ى أط ادة إل رون ع ين ینظ ة والمخطط السياس
ة          . للعمليات الرئيسية في األنظمة اإلیكولوجية       ثًال ، الحال ویمكن أن یكون العكس صحيحًا فم

ت          أخير االس ببًا لت ة          التي یكون الجمود البيروقراطي س جابة السریعة من جانب اإلدارة الالزم
ائع    .لمعالجة ظرف بيئي سریع التغير       دما ال تتطابق    . وعدم التواؤم المكاني ایضًا ش ثًال عن م

ریة   ن أنشطة بش ا م رتبط به ا ی وجي أو م ام اإلیكول دود خصائص النظ ة وح الحدود اإلداری
 . مفروض أن تنظمها تلك الحدود اإلداریة

ة          7-3 ایيس الزمني ر المق ه مترابطة عب وجي وعمليات نظرًا ألن عناصر النظام اإلیكول
ایيس                     ك المق ًا آي تتجاوز تل دخالت اإلدارة تتطلب تخطيط إن ت . والمكانية معًا ، ف

مكانية یمكن أن یكون أمرًا مناسبًا في بعض وإیجاد تدرج هرمي متداخل للمقياس ال     
 .الظروف 

إن إدارة مناطق واسعة مثل احواض األنهار أو المناطق البحریة الشاسعة أمر قد        7-4
زام من أصحاب المصلحة                    ى إلت دة للحصول عل یقتضي إنشاء آليات مؤسسية جدی

 .عبر الحدود اإلداریة ومختلف مستویات اإلدارة 
 

 .باه إلى المقایيس المكانية والزمنية في تصميم التقييم وجهود الرصد یقتضي األمر االنت 7-6
تدام         7-7 د المس ق العائ ال وتحقي ين األجي ا ب ینبغي تطبيق مفاهيم اإلشراف واألنصاف فيم

 على اعتبارات المقياس الزمني 
 .إن التعاون اإلقليمي الزم لمعالجة التغيرات الواسعة النطاق  7-8

 .اس االعتراف بتغير المقایيس الزمنية وآثار التأخير التي تميز عمليات األنظمة اإلیكولوجية ، ینبغي أن تحدد على المدى الطویل أهداف إدارة النظم اإلیكولوجية على أس : 8المبدأ 
 :األساس المنطقي 

.  إن ذلك یتعارض تعارضًا أساسيًا مع ولع البشر بالمكاسب العاجلة وحب المنافع الفوریة ، بالقياس إلى منافع المستقبل .إن عمليات األنظمة اإلیكولوجية تتميز بمقایيس زمنية مختلفة بآثار ناشئة هن التأخر الزمني 

 شروح على السبب المنطقي 
ینبغي أن ینظر بصراحة إلى العامل الزمني عند صياغة خطط اإلدارة ، وتحتاج العمليات األطول مدى               

وفي هذا . هذه العمليات آثيرًا ما یستهان بها وتهمل في غير هذه الحاالت  إلى النظر فيها وتخطيطها ألن      
 :الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي 

عوبة        • د ص افه أش ون استكش ر یك ول أم دى األط ى الم ات عل دون أن االتجاه اس یج إن الن
 .بالقياس إلى االتجاهات القصيرة األجل ، خصوصًا في األنظمة المعقدة 

رًا               إن أنظمة اإلدارة ت    • بيًا ، وآثي نزع إلى أن یكون تشغيلها على مقياس زمني قصير نس
 ما یكون هذا الزمن أقصر بكثير من أزمنة التغير في عمليات األنظمة اإلیكولوجية 

 
 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
ى    8-1 ات عل ًا وغای ات وخطط ي أن تتضمن رؤی ة ینبغ ات اإلدارة التواؤمي إن عملي

ة          المدى الطویل تعالج موضوع االنصاف بين اإل       ا للحاجات الفوری ال مع مراعاته جي
 )مثل الجوع والفقر والمأوي(والجوهریة 

يرة       8-2 افع القص ين المن ادالت ب بان التب ي الحس ة ف ذ اإلدارة التواؤمي ي أن تأخ ینبغ
 .األجل والغایات الطویلة األجل في عمليات صنع القرار 

ذي ینقض    8-3 زمن ال بان ال ي الحس ذ ف ي أن تأخ ة ینبغ ين إن اإلدارة التواؤمي ي ب
 الخطوات اإلداریة ونتائج تلك الخطوات 

 
 

ینبغي تصميم أنظمة الرصد بحيث تستوعب المقياس الزمني للتغيير في متغيرات  8-4
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اذ                     • ا ، یصعب اتخ ال اإلدارة ونتائجه ين أفع ار ب حيثما یكون هناك تأخير في ظهور اآلث
  .قررارت مستنيرة عقالنية على مستوى اإلدارة

د ال         • رة ق ة آبي ون ذات أهمي ي تك ل الت ة األج ة الطویل ات اإلیكولوجي إن العملي ذا ف ول
ممة        ة  مص ك األنظم ت تل ة ، إال إذا آان ة اإلداری ي األنظم عيفًا ف تيعابًا ض توعب إال اس تس

 .بوضوح وبعنایة لمعالجة القضایا الطویلة األجل 
ات الواسعة النطاق ، من     إن الوعي بالعمليات الطویلة األجل أمر هام ألن العم     • لي

عة       ائص الواس دد الخص ز وتح ي تمي ي الت د ، ه ة األم ة والطویل ة المكاني الناحي
 .النطاق لألنظمة اإلیكولوجية 

ذر تصحيح الرصد                     ة أخرى ، اذا تع النظم اإلیكولوجية المختارة للرصد ، ومن ناحي
ا ت             ام بالرصد ، ولكنه ًة للقي ك    ینبغي اختيار قيمة متغيرة بمقياس أشد مالءم ظل مع ذل

 .قيمة ذات صلة بالموضوع 
ینبغي تعزیز القدرة على الرصد واآتشاف التغييرات الطویلة األجل والمنخفضة            8-5

 .التردد في هيكل وفي اداء األنظمة اإلیكولوجية 
ة                 8-6 تقرار المؤسسات وأطرًا قانوني ل یقتضي اس إن تنفيذ اإلدارة على المدى الطوی

 .توعية وسياسية وبرامج رصد وبرامج إرشاد و

 ینبغي لإلدارة أن تعترف بأن التغير أمر ال یمكن تفادیه  : 9المبدأ 
 :األساس المنطقي 

ا    وإلى جانب الدیناميكية الكامنة فيها ، وهي دیناميكية . ولذا ینبغي أن تتواؤم اإلدارة مع هذه التغييرات      . إن األنظمة اإلیكولوجية تتغير شاملة تكوین األنواع ووفرة األواهل           ة یكتنفه ة اإلیكولوجي التغير ، إن األنظم
وأنظمة اإلضطراب التقليدیة یمكن أن تكون هامة لهيكل النظم اإلیكولوجية وأدائها ، وقد تحتاج إلى الحفاظ . االحتمالية في المجاالت البشریة والبيولوجية والبيئية " المفاجأت " عدد من حاالت عدم اليقين المعقدة و    

ارات ،               . ا  عليها أو استعادته   ى الخي رارات یمكن أن تقضي عل ونهج األنظمة اإلیكولوجية ینبغي أن یستعمل اإلدارة التواؤمية في سبيل توقع هذه التغييرات واألحداث والتصدي لها ، وینبغي أن تؤخذ بحيطة أي ق
 األجل مثل تغير المناخ ولكن في الوقت نفسه ، البد من النظر إلى اتخاذ خطوات تخفيفية لمعالجة التغيرات الطویلة 

 شروح على األساس المنطقي 
 – وتبعًا لذلك أهداف اإلدارة –إن التغير في األنظمة اإلیكولوجية ، وهو أمر طبيعي وال یمكن تفادیه معًا 

ة               ة الطبيعي ذا الصدد      . ال یجب اعتبارها نتائج ثابتة بل ینبغي النظر إلى حفظ العمليات اإلیكولوجي وفي ه
 :حظ ما یلي ینبغي أن یال

ة    • ات الطبيعي ة للعملي تمرار نتيج ر باس ة تتغي ة اإلیكولوجي رات . إن األنظم ذه التغي وه
 .تشمل تحوالت في تكوین األنواع ، ووفرة األواهل ، والخصائص الفيزیقية 

أو متغيرة أو دیناميكية ، ویكون في المعتاد من .هذه التغيرات ليست حتمًا تغيرات ثابتة  •
 .ها في أیة نقطة على خط الزمان الصعب التوقع ب

ام           • تقبلي ألي نظ ع المس ة أو الوض ة مالئم ة نتيج ار أی عب اختي ن الص ون م ذا یك ول
تاتيكية        دأ             .إیكولوجي بوصفه غایة إداریة اس ذا وللمب ك ففي التصدي له دل ذل  ینبغي أن    8وب

 .ترآز اإلدارة على الحفاظ على العمليات الطبيعية ، الي تسبب تلك التغيرات 
 

ان                   • ًا ، سواء أآ ًا وتواؤمي هذا الترآيز على العمليات یقتضي نهجًا في اإلدارة یكون مرن
دین   تفهم الجدی ارف وال بان المع ي الحس ذ ف رة أو آي یأخ تجابة للظروف المتغي واإلدارة .اس

مح    ا یس ين ، مم دم اليق كوك وع دار الش دة وتخفض مق ة جدی د معرف ي أن تول ة ینبغ التواؤمي
 .ع التغير ویتصدى له للمدیر بأن یتوق

إن إدارة األنظمة اإلیكولوجية ینبغي تبعًا لذلك أن تنطوي على عملية تعلم سوف تساعد  •
ذه              ا رصد ه ي یجرى به ق الت على جعل المنهجيات والممارسات متوائمة آي تحسن الطرائ

ا   ة وإدارته ذها        .األنظم ي تنفي ة وف م السياس ي رس ة ف ى مرون ًا إل ر أیض اج األم أن . ویحت
ة أو           ا ر فعال ى أن تكون غي زع إل ا تن ة فيه ي ال مرون ة األجل والصارمة الت رارات الطویل لق

 . تكون ضارة 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
رة         9-1 ة المتغي ة واإلیكولوجي روف االجتماعي تجابة للظ ة لالس ى إدارة تواؤمي ر إل اج األم یحت

 .وللسماح بخطط وأفعال اإلدارة أن تتطور في ضوء الخبرة 
ذي من صنع                     إن م  9-2 ر ال ر الطبيعي والتغي أن التغي وا ب دیري الموارد الطبيعية ینبغي أن یعترف

 .اإلنسان ال مفر منهما ، وأن یؤخذ ذلك في الحسبان في خطط إدارتهم 
إن اإلدارة التواؤمية ینبغي تشجيعها عندما یكون هناك مخاطرة بالتدهور أو ضياع الموائل ،             9-3

 .كرة استجابة للتغير ألنها قد تسهل اتخاذ تدابير مب
ة        9-4 ة ، هو جزء ال یتجزأ من اإلدارة       –إن رصد األنظمة ، من اجتماعي  اقتصادیة وإیكولوجي

 .التواؤمية ، وال ینبغي إیجاد هذا الرصد في عزلة عن أهداف وغایات األنشطة اإلداریة 
 
 

 .في الحسبان وأن تأخذها , أن اإلدارة التـواؤمية ینبغي أن تتبين المخاطر وحاالت الشكوك  9-5
اس اإلدارة        9-6 دیل مقي ى تع ر إل اج األم د یحت ة ، ق دود الوطني ر الح رات عب دث تغي دما تح عن

 .التواؤمية 
بينما األنظمة اإلیكولوجية هي أنظمة دیناميكية وذات قدرة استعادیة في ذاتها ، إال أن التواؤم    9-7

ة االیكولوج       ع األنظم دما یمكن دف ر الزم عن دابير التخفيف أم ا یجاوز    الخاص وت ى م ة ال ي
ویلزم األمر بذل جهود لبناء القدرة لمعالجة المجاالت ذات التعرض          . ,حدود التغير الطبيعي  

 .العالي للمخاطر مثل الدول الجزریة الصغيرة والمناطق الساحلية 
دول                    9-8 ل ال دیدة التعرض للمخاطر مث اطق الش یحتاج األمر إلى جهود لبناء القدرة لمعالجة المن

 .يرة والمناطق الساحلية الجزریة الصغ
م أفضل               9-9 إن المعرفة التقليدیة والممارسة ینبغي استعمالهما للتمكين من استكشاف أفضل وتفه
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 .للتغيرات في النظم اإلیكولوجية ، وإلیجاد تدابير تواؤمية مالئمة 
تجابة    9-10 ة اس ة اإلیكولوجي تعادیة لألنظم درة االس رف بالق ة أن تعت إلدارة التواؤمي ي ل ینبغ

ادة        لالضط تعادیة أو إع درة االس ذه المق رابات الطبيعية ، وینبغي أن تستهدف الحفاظ على ه
إنعاشها ، لتخفيض مخاطر العواقب االجتماعية واالقتصادیة الضارة للتغيرات الطبيعية في       

 األنظمة اإلیكولوجية 
ة اإلیكو     9-11 ة  إن تدابير رفع الوعي الزمة لتعزیز معرفة الجمهور أن التغيرات في األنظم لوجي

 .إنما هي ظاهرة طبيعية ، ولبناء المساندة والقدرة على اإلدارة التواؤمية 
 ینبغي لنهج األنظمة اإلیكولوجية أن یسعى إلى إیجاد توازن سوي بين الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والتكامل بينهما  :10المبدأ 

 :األساس المنطقي 
اه    . هري سواء بسبب قيمتة الذاتية وبسبب ما یؤدیه من دور أساسي في توفير خدمات األنظمة اإلیكولوجية وخدمات أخرى نعتمد نحن جميعًا عليها في خاتمة المطاف               إن التنوع البيولوجي أمر جو     اك اتج ان هن وآ

دابير            وهناك حاجة إلى ا. في الماضي إلى إدارة عناصر التنوع البيولوجي باعتبارها عناصر محمية أو غير محمية       ة للت ة الكامل تعمال في سياق الطائف ى الحفظ واالس ا إل ة ، ینظر فيه لتغير إلى أوضاع أشد مرون
 .المطبقة آسلسلة ال تقطع فيها تمتد من األنظمة اإلیكولوجية المحمية بصرامة إلى األنظمة اإلیكولوجية التي من صنع اإلنسان 

 
 

 :شروح على األساس المنطقي 
ة تلعب دورًا في توفير سلع وخدمات األنظمة اإلیكولوجية التي یعتمد عليها البشر في              أن الموارد الطبيعي  

 : وفي هذا الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي .خاتمة المطاف 
إن نهج األنظمة اإلیكولوجية مصمم ليساند حفظ التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام  •

  استعمال التنوع البيولوجي لعناصره ، والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة من
 .إن االستعمال المستدام واإلدارة المستدامة یعتمدان على تحقيق أهداف الحفظ أیضًا  •
إن إدارة في سبيل والحفظ واالستعمال المستدام ال تضارب ذاتي بينهما ، ویمكن إیجـاد        •

 .تكامل بينهما 
الفصل المكاني والزمني  إن التكامل یمكن تحقيقه بمقایيس مختلفة وبطرائق شتى تشمل           •

 .عبر المناظر الطبيعية وآذلك من خالل التكامل داخل موقع من الموقع 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
وازن      10-1 ة الت ة ، لكفال وارد الطبيعي ة للم إلدارة المتكامل ات ل ة وممارس اد أنظم إیج

اة       ع مراع ه م ل في ق التكام وجي وتحقي وع البيول تعمال التن ظ واس ين حف دید ب الس
ن     ئة ع رة الناش ر المباش رة وغي ل والمباش ل والقصيرة األج ة األج افع الطویل المن

 .الحمایة واالستعمال المستدام وآذلك مع مراعاة مقياس اإلدارة 
 

وازن          10-2 ق ت رسم سياسة وإیجاد تدابير قانونية ومؤسسية واقتصادیة تمكن من تحقي
  المطلوب تحدیدها مناسب بين الحفظ واالستعمال لعناصر األنظمة اإلیكولوجية

ة                   10-3 ة الكامل يم للطائق ل النظر والتقي ذي یكف تعزیز التخطيط التشارآي المتكامل ، ال
 .من القيم وخيارات االستعمال الممكنة 

وازن السوي                    10-4 ق الت بة لتحقي ة ووضع أدوات مناس ات ابتكاری اد آلي السعي إلى إیج
 .الذي یناسب المشكلة المطروحة والظروف المحلية 

اج                   إدارة شؤون  10-5 ر مستوى إنت ى خي ع إل ة ترف ة بطریق اظر الطبيعي اطق والمن  المن
سلع وخدمات األنظمة اإلیكولوجية لتلبية المطالب البشریة ، وإدارة شؤون الحفظ              

 .وتحقيق الجودة البيئية 
ة                    10-6 اد السياسة العام تعمالها إلرش ي یمكن اس تدام الت تعمال المس تحدید أهداف االس

 .رآة واسعة النطاق من جانب أصحاب المصلحة واإلدارة والتخطيط ، مع مشا
 .تبين الحلول التي تخفف من الضغط القطاعي على الموارد الموجودة 

  معارف وابتكارات وممارسات أن نهج األنظمة اإلیكولوجية ینبغي أن ینظر إلى جميع أشكال المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك المعرفة العلمية وما لدى السكان األصليين والمحليين من :11المبدأ 
 :األساس المنطقي 
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ومن المرغوب فيه معرفة أفضل بكثير بوظائف األنظمة اإلیكولوجية وبوقع االستعمال البشري      . إن المعلومات من جميع المصادر أمر جوهري للتوصل إلى االستراتيجيات الفاعلة في إدارة األنظمة اإلیكولوجية                
ارف ذات الصلة       . ادة                            وجميع المع رار یصدر تحت الم ا أي ق اة أمور منه اعلين ، مع مراع ع أصحاب المصلحة والف ي ، ینبغي تقاسمها مع جمي ة مجال معن تمدة من أی وجي     ) ي (8مس وع البيول ة التن من اتفاقي
 .متاحة وآراء أصحاب المصلحة واالفتراضات الكامنة وراء مقررات اإلدارة ینبغي أن تصدر بعبارة صریحة وأن یتم اختبارها على أساس المعرفة ال.
 
 
 

 شروح على األساس المنطقي 
ا معلومات                   إن األنظمة اإلیكولوجية یمكن النظر إليها بمفایيس شتى ومن مختلف المناظير ویولد آل منه

ع المعلومات ذات الصلة     . . فریدة ورؤیة متميزة    ى جمي وفي  . لذا فإن اإلدارة السدیدة ینبغي أن تنظر إل
 :ینبغي أن یالحظ ما یلي هذا الصدد 

إن نهج األنظمة مصصم ليستوعب طائفة من القيم وما یرتبط بها من غایات ، ولذا فإن           •
ذ             ام في تصميم وتنفي يم أمر ه ك الق ك تل ي تمل المعلومات والمناظير التي لدى المجتمعات الت

 .شؤون اإلدارة 
ده إدا  • م عن رء أن یفه ن للم يم یمك ن التنظ د م توى فری د مس ة ال یوج رة أداء األنظم

ى         . اإلیكولوجية ویجعلها تعمل على خير وجه        ق عل أن مصادر معلومات مختلفة سوف تنطب
  .القضایا ذات المستویات المختلفة ، مما یوفر مناظير إضافية لمساندة اإلدارة المتكاملة 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
لح   11-1 حاب المص ع أص مها م ي تقاس لة ینبغ ات ذات الص اعلين إن المعلوم ة والف

ى شكل سهل الهضم          ینبغي  (اآلخرین وینبغي إتاحة المعلومات التقنية والعلمية عل
ادة    ل للم رام آام ع احت ين م كان األصليين والمحلي دى الس ي ل ة الت ة المعرف معالج

 .والمقررات األخرى الصادرة عن اتفاقية التنوع البيولوجي ) ي(8
ى     ینبغي أن تكون االفتراضات الكامنة وراء م      11-2 وم عل ررات اإلدارة صریحة وتق ق

ر     نياریوهات التغي ى س راحة إل ر ص ع النظ ة ، م رة المتاح ل الخب اس أفض أس
 .المستقبلي وأن تشمل المعرفة واآلراء التي لدى أصحاب المصلحة 

ة     11-3 ات الخاص اعة المعلوم ق وإش بة لتوثي ات المناس ر یقتضي وضع اآللي إن األم
ومن ) شاملة العلوم الطبيعية واالجتماعية     (بجميع فروع العلم المتصلة بالموضوع      

اس           ى أس وم عل ي تق ة الت يما األنظم لة ، الس ة ذات الص ة المختلف ة المعرف أنظم
وهذا الخط اإلرشادي ینبغي تطبيقه بما یتمشى وأي . الممارسات المحلية والتقليدیة    

 .من مواد اتفاقية التنوع البيولوجي ) ي(8مقرر یتخذ تحت المادة 
ار 11-4 ف  إن اآلث ة لمختل ة اإلیكولوجي ى إدارة األنظم ة عل ة " المترتب " اآلراء العالمي

 .القائمة على أساس أنظمة مختلفة من المعرفة ینبغي تقييمها 
ة       11-5 ي لألنظم تفهم العلم ات وال دة المعلوم ين قاع ى تحس دیدة عل د االدارة الس تعتم

ذه الم                اج ه ق البحوث وادم ذ وتطبي علومات في    االیكولوجية  من خالل ایجاد وتنفي
 .صنع القرارات

 .نهج األنظمة اإلیكولوجية ینبغي أن یشمل جميع القطاعات ذات الصلة من المجتمع ومن فروع العلم  : 12المبدأ 
 :األساس المنطقي 

ذا ی                      ة والعواقب ، ول ار الجانبي اعالت واآلث ر من التف وطني           إن معظم مشكالت إدارة التنوع البيولوجي هي مشكالت معقدة فيها آثي ي وال ى المستویات المحل ين عل رة وأصحاب المصلحة الالزم نبغي إشراك الخب
 .واإلقليمي والدولي حسب مقتضى األحوال 

 :شروح على األساس المنطقي 
ين  األنشطة                    امًال ب إن تعقيد إدارة النظام اإلیكولوجي في سبيل الحفظ واالستعمال المستدامين یقتضي تك

 :وفي هذا الصدد ینبغي أن یالحظ ما یلي . ثير من أصحاب المصلحة المختلفين واألفعال التي یقوم بها آ
ن   • ل م هم أو تقل ن أن تس وجي ویمك وع البيول ي التن ؤثر ف ع القطاعات ت إن أنشطة جمي

 تحقيق أهداف االتفاقية 
إن أدارة التنوع البيولوجي بسبب تعقيدها ، وأهمية وقع األفعال البشریة ، أمر یقتضي                 •

عة من المهارات العلمية واإلداریة ، بما في ذلك مهارات القطاعات التي لم تشرك    طائفة واس 

 خطوط إرشادیة للتنفيذ 
ة تقتضي        12-1 ات الحي وارد الكائن ة وم وارد األرضية والمائي ة للم إن اإلدارة المتكامل

ين القطاعات   ) 1(زیادة االتصاالت والتعاون    ى مختلف مستویات ا   ) 2(ب م  عل لحك
ي  ( ي ومحل ي وإقليم ن وطن دني وأصحاب   ) 3) (م ع الم ات والمجتم ين الحكوم ب

اص    اع الخ ي القط لحة ف ات     . المص ين المنظم ال ب ادة االتص ًا زی ویقتضي أیض
 .الدولية واإلقليمية 

ة آجزء ال یتجزأ               12-2 ة اإلیكولوجي اج نهج األنظم د من إدم ینبغي التشجيع على مزی
ا ا ي مجاالت منه ن التخطيط ، ف ة وقطاعات م ماك والحراج ة وصيد األس لزراع
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 .تقليدیًا في حفظ التنوع البيولوجي أو إدارته 
ع أصحاب                    ر لجمي اندة إشراك أآب ولهذه األسباب إن نهج األنظمة اإلیكولوجية ینبغي أن یوفر إطارًا لمس

قة ، وتقاسم     المصلحة المتصلين باألمر ، واالعتماد على الخ   ذ األنشطة المنس برة التقنية في تخطيط وتنفي
 .موارد اإلدارة ، أو مجرد تبادل المعلومات 

وجي      وع البيول ي أداء التن ؤثر ف ن أن ت ي یمك رى الت ة األخ وارد الطبيعي إدارة الم
 مثال مدونة السلوك لمصائد األسماك      – مثًال   –واألنظمة اإلیكولوجية وذلك بإتباع     

رى     طة أخ ات وأنش تدامة للغاب ؤولة ، واإلدارة المس ر  . المس ات غي إن القطاع
راف          قط ر أن االعت ية ، غي اعات اإلنتاج األولي یمكن أیضًا أن یكون لها آثار رئيس

ل                ًا بمستوى أق ذه القطاعات      . بها في هذا الصدد آثير ما یكون اعتراف وتتضمن ه
ذلك                      م ، وآ ؤثر في شؤون الحك ذي ی القطاعات التي من قبيل القطاع القضائي ، ال

ولي تصریف     ي تت ل ، الت ة والنق ات الطاق فة   قطاع وارد بص ي الم أثير ف ا ت أو له
 .مباشرة أو غير مباشرة 

ع أصحاب           12-3 ة لجمي ة المشارآة الفعال ا لكفال ات ینبغي إیجاده إن اإلجراءات واآللي
المصلحة والفاعلين المتصلين بالموضوع خالل عمليات تشاور ، وصنع القرارات          

ج ا  ذ نه ي تنفي ر ، ف ي األم ا اقتض ال اإلدارة ، وآلم ات وأفع أن غای ة بش ألنظم
 .اإلیكولوجية 

أن التنفيذ الفعال لنهج األنظمة اإلیكولوجية قد یقتضي إشراك خبرة مهنية وعلمية  12-4
ة        وم االجتماعي اد والعل ل االقتص م مث روع العل مل ف م ، وتش روع العل تى ف ي ش ف

 .والطبيعية 
ة  12-5 تعادة لألنظم تعمال واالس يانة واالس ظ والص افع الحف اليف ومن يم تك د تقي عن

ع القطاعات ذات الصلة اإلیكولوج بان مصالح جمي ي الحس ذ ف ة ، ینبغي أن تؤخ ي
 .بالموضوع ، في سبيل تحقيق التقاسم المنصف للمنافع طبقًا للقانون الوطني 
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 المرفق الثاني 

النظر إلى العالقة بين اإلدارة المستدامة للغابات ونهج األنظمة اإلیكولوجية ، واستعراض ووضع وتطویر 
 ت في سبيل إدماج نهج األنظمة اإلیكولوجية في برامج عمل االتفاقية االستراتيجيا

 اإلدارة المستدامة للغابات -ألف
 األساس المفهومي لنهج األنظمة اإلیكولوجية فيما یتعلق باإلدارة المستدامة للغابات  -1

ي  -1 ام 1992ف ق ع"  ، ق ًا ، بشأن تواف ة قانون ر الملزم ة ، غي ادئ الحاآم ان المب ظ البي آلراء حول اإلدارة والحف المي ل
واالستعمال المستدام لجميع أنواع الغابات الصادر بسلطان عن مؤتمر األمم المتحدة بشأن البيئة والتنمية ، والمشار إليها أیضًا بـ                   

ات ، من خالل مجموعة من                   " مبادئ الغابات   "  دًا إلدارة الغاب ًا جدی ـد الهدف الجامع        15قد حدد نموذج دأ تسان ل في      مب  المتمث
ددة    تعماالتها المتع ا واس ات ووظائفه تدامة للغاب ة المس ظ والتنمي ي اإلدارة والحف هام ف وم اإلدارة  . اإلس ذا الصدد أن مفه ي ه وف

تدامة            ) SFM(المستدامة للغابات    رة االس ى فك وم عل ا یق رغم من أن آليهم ى ال وبصفة  . قد توقع نهج األنظمة اإلیكولوجية ، عل
تدامة       SFMخاصـة إن الـ     ة   ) 2(اإلشراف  ) 1: ( تتضمن المفاهيـم الرئيسية اآلتية لالس ة التمكيني دفق السلع    ) 3(البيئ استمرار ت

ـوارد  دة الم ویض قاع ـات دون تق وجي ) 4(والخدمـ وع البيول ة والتن ة اإلیكولوجي يانة أداء األنظم ائف ) 5(ص يانة الوظ ص
مشارآة أصحاب ) 7(تقاسم المنافع، ) 6( .ا المفهوم قاصرًا على إنتاج األخشاب ولذا ليس هذ. االقتصادیة واالجتماعية والثقافية 

 المصلحة في صنع القرار

وم       .  ليس مماثًال لنهج األنظمة اإلیكولوجية على الجبال       SFMعـلى الرغم من أن      -2  ونهج   SFMوعلى الرغم من أن مفه
امًال          . ن في عدة جوانب     األنظمة االیكولوجية ليسا متكافئين، إال أن آليهما یتشابها        ًال متك . وآلهما البد من تطبيقها باعتبارههما آ

ة              . وآالهما یتطور بسرعة     ة وبالتجرب ة ، تسمح بالمرون ـ   . وآالهما له طبيعة غير ملزم ة       SFMوال ة اإلیكولوجي  ونهج األنظم
ـ             وینطوى على ما یلزم من اعتبار لقضایا تصریف الشؤون االجتماعي            –هما إطارات جاّبة     رغم من ال ى ال ة ، عل ة واإلیكولوجي

SFM    ة ائج الفعلي ق النت و تحقي ًا نح ه أساس ج موج ا نه ر ، إذا أنه د األخي يح محسوس خالل العق ج .  خضعت لتنق زال نه وال ی
ا یخص األمر      .األنظمة اإلیكولوجية یحتاج إلى مزید من الصياغة آي یترجم إلى ممارسة تشغيلية جيدة في حالة معينة                  در م وبق

ازة                        SFMلتحدیات ، فإن آال الـ      ا وق حي انون وحق ق الق ل تطبي دة مث ى معالجة قضایا معق اج إل ة یحت ة اإلیكولوجي  ونهج األنظم
ين             وق مجتمعات السكان األصليين والمحلي ق آال النهجين یتطلب إرادة سياسة ،                 . األراضي وحق إن تطبي ذا الصدد ، ف وفي ه

 .تشمل إرادة المؤسسات والمجتمعات 

اهيم      إن -3 ين مف اك فرص        SFM التراآب الواسع النطاق ب زال هن ة أمر مشجع ، ولكن ال ت ة اإلیكولوجي  ونهج األنظم
ى المستوي القطري للنظر       . والدورس المستفادة ینبغي أن تتدفق في آال االتجاهين          . محسوسة للتعلم المتبادل     واالجتماعات عل

ين  ة ب ي العالق ة أمSFMف ة اإلیكولوجي ج األنظم وجي    ونه وع البيول ة التن دى أطراف اتفاقي ه ل ي تزآيت دًا ، وینبغ ون مفي ر یك
 . وینبغي أن ترآز هذه االجتماعات على فرص التعلم المتبادل .

ة                       SFMآما سبق أن ذآر أعاله ، إن الـ          -4 ًا من وجه ر تنقيح ا أآث ي أنه ة بمعن ة اإلیكولوجي  انضج نسبيًا من نهج األنظم
ذا الغرض                 نظر التشغيل ؛ ولذا یمكن أ      ة له ة اإلیكولوجي بعض جوانب نهج األنظم اك حاجة       . ن تتغذى ب د هن ى وجه التحدی وعل

اطق             ات لمن ات ولألهداف وللغای ات واضحة للرؤی واضحة إلى أن یأخذ نهج األنظمة اإلیكولوجية بعمليات تقوم على أساس بيان
ة نحو تح                     ى أن تكون موجه ا أقرب إل ا یجعله ة    محددة أو قضایا محددة ، مم ائج فعلي ق نت ة     . قي نهج األنظم ة ل ة المفهومي والتنمي

دفوع          . اإلیكولوجية حتى اليوم قد رآز على وصف محتوى تلك المبادئ       ى نهج م ات إل دفوع نحو المحتوی ال من نهج م وباإلنتق
دًا         ذ      . نحو تحقيق النتائج الفعلية ، امر ینبغي أن یكون مفي م وضعها لتنفي ي ت ، وهي أمور تجرى     SFMواألدوات والنهوج الت

مناقشتها فيما یلي ، یمكن أن تكون مفيدة في قطاعات إنتاجية أخرى ، إذا أنها تستكشف طرائق لتطبيق نهج األنظمة اإلیكولوجية    
. 

  )SFM(اقتراحات للتكامل بين نهج األنظمة اإلیكولوجية واإلدارة المستدامة للغابات  -2 
دة ، إال                على الرغم من أن نهج األنظمة اإلیكول       -5 ى درجة بعي ان إل ان یتراآب وجية واإلدارة المستدامة للغابات هما مفهوم

اهيم نهج            . أنه یمكن عمل المزید لكفالة التكامل بينهما     دة من خالل مف ات یمكن أن تكتسب بصائر جدی تدامة للغاب اإلدارة المس ف
ين القطاعات   األنظمة اإلیكولوجية ، إذا أن      راً   التكامل ب د آثي دة      SFM من مجال    أمر مفتق ة مقي ا یصور تفویضات قانوني  ، مم

ات           ا داخل                   . معظمها داخل مؤسسات قطاع الغاب ين القطاعات یمكن تعزیزه اون ب ات في سبيل التع والزراعة   . SFMواآللي
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ل  وقطاعات أخر  (الحراجية تشمل قطاعي الغابات والزراعة، غير أن الروابط الشاملة بين قطـاع الغابات وقطاع الزراعة              ى مث

 . أمر یحتاج إلى تعزیز ) إدارة المياه والنقل والحفظ 

ى مجاالت واسعة              -6 ه عل ة یمكن تطبيق ة اإلیكولوجي على الرغم من أنه ال یوجد مقياس محدد مسبقًا ، إال أن نهج األنظم
ق عمل ذي      ترآز تاریخيًا على مستویات عمل وحدات إدارة الغاSFMبينما آانت الـ  ) مستوى المناظر الطبيعية  ( ات عن طری ب

ة                    . أبعاد مكانية صغيرة     اطق المتاخم ا في ادارة المن ات ینبغي ادماجه ول أن ادارة الغاب ات ال تق وعلى الرغم من أن مبادئ الغاب
ات            (لها، وعلى الرغم من أن بعض التطبيقات األوسع مدى           ة والغاب اظر الطبيعي ابقة في المن مثل مبادرات استعادة األوضاع الس

ر        ) يةالنموذج ي األخي د الزمن م استحداثها خالل العق د ت ا تحاول      . ق ك فبينم ى ذل ـة إل اط     SFMوباإلضاف ع أنم ى جمي  أن تنظر إل
اج األخشاب                       ى أنشطة إنت ز عل ز       . الغابات وجميع قيم الغابات ، إال أنها ال تزال تنزع إلى الترآي د من الترآي ویمكن وضع مزی

 بصفة عامة وإیجاد وصالت  قضایا الحفظمع مراعاة المناطق المحمية ، ًا ، یشمل  داخل سياق مكاني أوسع نطاق SFMعلى الـ   
او نهوج تكميلية  مثل استخراج موارد الغابات غير الخشبية ، الزراعة، إدارة أحواض استجماع      /باستعمال األراضي المتاخمة و   
 .المياه ، االستعادة اإلیكولوجية 

ـ   هناك مجاالت یحتاج فيها األمر إلى       -7 ة،     SFMمزید من التنمية المفهومية سواء في ال ة اإلیكولوجي  أو في نهج األنظم
اج السلع والخدمات الناشئة عن                      ى إنت اظ عل ال بالحف ين األجي ا ب زام م تدامة واإللت فمثال ینبغي أن یتضمن آال النهجين مبدأ االس

اج القضایا      وهنا. األنظمة اإلیكولوجية ، لألجيال المقبلة ، ینبغي أن یذآر صراحة   ك مجال آخر یتطلب مزیدًا من العمل هو إدم
ـ       ة ، وهي        SFMفي آل من ال ة اإلیكولوجي دات       ونهج األنظم ى المخاطر والتهدی النظر إل ة ب اخ    . القضایا المتعلق ر المن إن تغي

ة  العالمي ینشئ مخاطر وحاالت عدم یقين بالنسبة لجميع القطاعات الضالعة في تطبيق نهج األنظمة اإلیكول            والشواغل في   . وجي
ات ، وأمراضها ،                                ات الغاب ات  وانتشار آف ق الغاب د حدوث حرائ ة لألراضي ، وتزای ر المأمون قطاع الغابـات تشمل الحيازة غي

 .على االرتفاعات األعلى 

نهج                   -8 ة ب ى تحقيق      آما ذآر في القسم السابق ، هناك حاجة إلى أن یأخذ نهج األنظمة اإلیكولوجي ًا إل ائج   أشد توجيهي النت
دة           SFMوعلى هذا األساس فإن الدروس المستفادة من تنفيذ          .الفعلية ه فائ ایير والمؤشرات ، أمر یكون ل ق المع  من خالل تطبي
ة ینبغي أن                 . شدیدة   ة العالمي ة من خالل مشروعات مرفق البيئ ة اإلیكولوجي وباإلضافة إلى ذلك فإن خبرات تطبيق نهج األنظم

 . تؤخذ في الحسبان 

ذ       صفة عامة إن اإلدوات والنهوج    ب -9 ة أخرى ، إذ               SFMالتي تم وضعها لتنفي دة في قطاعات إنتاجي  یمكن أن تكون مفي
ك المؤشرات     (وعمليات وضع واستعمال المعایير والمؤشرات   . أنها تستكشف وسائل لتنفيذ نهج األنظمة اإلیكولوجية         ا في ذل بم

ي  ى المستوى المحل ي عل ات) الت ة غاب ات و وتصميم وإقام ة للغاب رامج الوطني دليل ، وصياغة الب ات ت ة وغاب ات " نموذجي الغاب
غابات التدليل، وخطط إدارة الغابات الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية ، وأنظمة اإلدارة البيئية ، ومدونات السلوك                  "و" النموذجية

ة       . والممارسة آلها أدوات یمكن أن یكون لها أهمية احتمالية آبيرة في هذا المجال             ة الزراعي دونات الممارسة لألنظم ثًال إن م فم
ـ     ـ ال دم آ ن التق ة م س الدرج ا نف تدامة ليست له ات    . SFMالمس ات والغاب ات المجتمع تحدثت لغاب ي اس وج واألدوات الت والنه

ة في قطاعات أخرى وت                            ق هائل ة تطبي ا امكاني ا من جانب أصحاب المصلحة، له د  االجتماعية، لتحقيق مشارآة أوسع نطاق زای
ات أشد             ه أیضًا تطبيق الترآيز على حراجة المجتمعات والحراجة االجتماعية ، وعلى مزید من إلتزام اصحاب المصلحة ، أمر ل

 .اتساعًا 

ذ ورصد   -10 ية لتنفي ر أداة رئيس ایير والمؤشرات یعتب تعمال المع ًا SFMبصفة خاصة إن اس ق وطني نهج یطب ذا ال  ، وه
ة   ى مستوى ادارة آل غاب ة السياسة   . وعل ائج اإلدارة وفاعلي يم نت ات ، وتقي د غای تعمالها لتحدی ایير والمؤشرات یمكن اس والمع

ة              ى راسمي السياسة العام دم إل رغم من أن    . العامة ، وتوجيه أنظمة إصدار شهادات الغابات ، وإبالغ ما یحرز من تق ى ال وعل
ى حد                هناك تسع عمليات اقليمية ودولية لوضع وتنفيذ المعایير والمؤ         تقلة ال د نشأت بصفة مس شرات لالدارة المستدامة للغابات ق

ـه                          . بعيد ى اآلن،  إال أن د حت ى حد بعي مختلف العمليات اإلقليمية لتحدید المعایير والمؤشرات قد نشأت وتطورت بشكل مستقل إل
ات من غابات العالم ، ضالعة في عملية تطبيق نهج المعایير والمؤ   % 95 بلدًا ، تشمل     149یوجد   . شرات لالدارة  المستدامة للغاب

اط                  SFMواألدوات مثل المعایير والمؤشرات تمثل إعرابًا مفصًال عن عناصر           ر من نق ا آثي ة ، وفيه د أخذها آوحدة متكامل  عن
ك من وضع        . التشابه بنهج األنظمة اإلیكولوجية   ين ذل ا یتب ى األرض ، م إن المعایير والمؤشرات یمكن تطبيقها في خطوات عل

 . على مستوى وحدة اإلدارة الحراجية ITTOشرات على المستوى المحلي تطبق لدى مؤ

ایير والمؤشرات  -11 ي نهج المع ة ف د أهمي و أحد التطورات األش ي ه ى المستوى المحل ذا . إن عمل المؤشرات عل أن ه
االت إدا     ل لمج ة األج داف طویل ل وأه ة األج ة طویل ى وضع رؤی اعد أصحاب المصلحة عل ـل یس د  العم ا یول ـددة ، مم رة مح

ة               . مؤشرات لها أهميتها لتبلية المطالب المحلية        ات وطني والهدف منها هو توفير تغذیة مرتدة مفيدة لإلدارة ، وليس الوفاء بمتطلب
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غ  ور    . للرصد والتبلي ي أم تدامة ، ه ن االس ق م ى األرض ، وتتحق دة عل ة مرت وفر تغذی ن أن ت ي یمك ة الرصدیة الت إن األنظم
ة      . لتنفيذ اإلدارة التواؤمية التي هي مفهوم مرآزي داخل نهج األنظمة اإلیكولوجية            جوهریة   اند عملي ة الرصدیة تس وهذه األنظم

ه      (والغابات النموذجية وغابات التدليل   . التغذیة المرتدة لإلدارة ، وتسمح لها بأن تتطور خالل مر الزمن             مثل العمل الذي تقوم ب
ITTO (النفيسية الختبار مفاهيم اإلدارة التواؤمية ولتعزیز تطبيقها على نطاق أوسع توفير مزیدًا من الفرص  . 

ي   -12 ودة ف ود الموج ا الجه ى    / SFMبينم وطني وعل توى ال ى المس ت الحاضر عل ي الوق ز ف رات ترآ ایير والمؤش المع
اظر      ) IUCN مثل العمل الذي تقوم به    (مستوى وحدة إدارة الغابات ، إال أن بعض الجهود الحدیثة العهد             ترآز على مستوى المن

ة ینبغي مواصلته                   . الطبيعية   اظر الطبيعي ى مستوى المن ایير والمؤشرات عل اد المع ذا السياق یجدر أن یالحظ أن            . وإیج فى ه
ادة التأهي          تعادة واإلدارة وإع ادیة لالس ة ، وأن الخطوط اإلرش اظر الطبيعي ى مستوى المن ا عل دأ اتخاذه ا ب تعادة إنم ال االس ل أفع

ـ            ات              ITTOللغابات الثانویة في المناطق الحارة ، الصادرة عن ال تعادة الغاب اد راسمي السياسة بشأن اس م وضعها إلرش د ت  ، ق
دفقات خدمات محددة ناتجة                          د ت تعماله لتحدی أدوات یمكن اس على هذا المقياس المكاني والتقييم من خالل المعایير والمؤشرات آ

زارع       مثل  (عن األنظمة االیكولوجية     ون في الم ة         ) . امساك الكرب ة اإلیكولوجي وم خدمات األنظم ا یشجع أن مفه ذلك مم أو (وآ
 .قد بدأ یدخل عملية المعایير والمؤشرات ) الخدمات البيئية 

ال               1في هذ  -13 ـو احتم ة ه ة اإلیكولوجي ى نهج األنظم ات عل  الصدد إن احتمال تطبيق المعایير والمؤشرات الخاصة بالغاب
وفي جهد بذل حدیثًا لتلخيص      .صًا في المناطق التي تكون فيها الغابات جزءًا ال یتجزأ من قاعدة الموارد المستعملة               آبير ، خصو  

ي                        ين سبعة مجاالت مواضيعية یمكن أن یلب م تب ات ، ت تدامة للغاب حالة المعرفة عن إسهام المعایير والمؤشرات في اإلدارة المس
ر من        فيها وضع المعایير والمؤشرات ، على و       ى آثي ا عل جه التحدید ، احتياجات اإلدارة ؛ وهذه المجاالت یمكن بسهولة تطبيقه

 35. /مبادئ نهج األنظمة اإلیكولوجية 

ة                     -14 أدوات أولي ى  . وإصدار الشهادات للغابات هو نهج آخر یتطور بسرعة ویشمل استعمال المعایير و المؤشرات آ وعل
وإصدار الشهادات أآثر محدودیة ، من حيث المدى    . بات تقریبًا صدرت لها شهادات  هكتار من الغا  120الصعيد العالمي هناك    

ارات مستوى                    SFM، بالقياس إلى الـ       ، إذا أنه ینزع إلى الترآيز على الغابات المنتجة فقط ، مع استبعاد المناطق المحمية واعتب
اطق                 بيد أنه توجد في الوقت الحاضر        . المناظر الطبيعية ، آما سبق أن ذآر         ا شهادات في المن ي صدرت له ات الت  بعض الغاب

ب                دورها أن تجّن ة –المحمية ، وبعض خطط إصدار الشهادات تتطلب ب إن         - للحمای ذا ف ا ، ول تم إدراته ي ت ات الت  نسبة من الغاب
رامج       36إمكان إصدار الشهادات للغابات لربطتها بالمناطق المحمية هي إمكانات عاليــة            إصدار الشهادات    وفي هذا السياق فإن ب

 . للغابات یمكن أن تستفيد من التحرك في إتجاه المدى األوسع نطاقًا الذي هو مدى نهج األنظمة اإلیكولوجية 

اطق                            -15 ة ، خصوصًا في المن دان النامي ات محدودة في بعض البل ومع ذلك فإن أنظمة إصدار الشهادات قد وجدت تطبيق
ة      الحارة ، حيث الظروف التمكينية لتنفيذ     ر موجودة بصفة عام اك عدة حواجز إلصدار الشهادات      . هذه األنظمة تكون غي وهن

ا                        للغابات في المناطق الحارة ، مثل القدرة المحدودة من مؤسسية وتقنية  وضعف تطور األسواق الخاصة باألخشاب الصادر له
ذه الحواجز یمكن أن تكون ذات أولو            . شهادات   ى ه ى التغلب عل ة     والجهود الرامية إل ة اإلیكولوجي نهج األنظم ة ل ـ   . ی ود ال وجه
ITTO إلیجاد نهج متدرج في إصدار الشهادات لغابات المناطق الحارة ینبغي أن یالحظ في هذا السياق  . 

ة في               -16 ة اإلیكولوجي اج نهج األنظم ة مباشرة بإدم ه عالق ك یوجد أمر ل ـ   SFMباإلضافة إلى ذل د  ITTO ، وهو أن ال  ق
اد ًا إرش ات  وضعت خطوط تدامة للغاب إلدارة المس ة ، ل ة العام ادئ  . یة للسياس ن المب ة م ادیة مجموع وتتضمن الخطوط اإلرش

وجي في                      وع البيول اطق الحارة؛ وحفظ التن تدامة في المن ة المس ات المزورعة والطبيعي ا وتتصل بالغاب والخطوات الموصي به
ات              اطق الحارة ؛ وإدارة الحرائق في غاب ات            الغابات اإلنتاجية للمن ادة االنعاش للغاب تعادة واإلدارة وإع اطق الحارة؛ واالس  المن

ارة     اطق الح ي المن دهورة ف ة المت د شجعت  . الثانوی أحواض     ITTOوق دليل الخاصة ب ات الت دليل وعملي ع الت ز مواق  أیضًا تعزی
 .استجماع المياه 

ـ  -17 ان ل ا  SFMإذا آ ن تطبيقه ي یمك وج الت ي األدوات والنه ر صراحة ف ات أخرى  أن تنظ ى قطاع ایير –عل ل المع  مث
 وتساعد cross-fertilization فإنها سوف تعزز االخصاب المتقاطع    –والمؤشرات ، وإصدار الشهادات ، والغابات النموذجية        

ا        . على تعزیز التكامل بين القطاعات       دة بشكل مستمر إنم وإیجاد اآلليات المؤسسية لجمع الناس من القطاعات المختلفة حول مائ

                                                 
والمجاالت  . 2003 فبرایر 7-3مدینة غواتيماال ، . طریق السير قدمًا : الؤتمر الدولي عن اسهام المعایير والمؤشرات في اإلدارة المستدامة للغابات / 35

) 5(الوظائف اإلنتاجية لموارد الغابات ) 4(صحة الغابات وحيویتها ) 3(التنوع البيولوجي ) 2(مدى موارد الغابات ) 1: (المواضيعية المشترآة هي 
 .اإلطار القانوني و السياسي والمؤسسي ) 7(الوظائف االجتماعية االقتصادیة ) 6(الوظائف الحمائية لموارد الغابات 

 .2003، أبریل 2، العدد IUCNدراسة حالة الغابات الصادرة عن الـ. يةاصدار الشهادات لالدارة الجدیدة للغابات وعالقته بالمجاالت المحم/ 36
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ين عدة قطاعات بشأن                             اع المشترآة ب إن االجتم دة ، ف هو تحد لجميع البلدان ، وباإلضافة إلى النشر األوسع نطاقًا لألدوات المفي

SFM               ، ادل راف المتب اند االعت اهيم وأن یس ذي یحيط بالمف  ونهج األنظمة اإلیكولوجية من شأنه أن یساعد على تبدید الغموض ال
 .لغاتها ومصطلحاتها الخاصة مما یسمح للناس بأن تستعمل 

ذ  -18 ق بتنفي تحداث أدوات تتعل ة بنشاط بإس او قائم ة SFMإن الف ة اإلیكولوجي ج األنظم دولي .  ونه ك ال او والبن دى الف ول
ز            . برنامج مساندة لتسهيل مشارآة أصحاب المصلحة في وضع البرامج الوطنية للغابات             ة هى نقطة ترآي ادة تقاسم المعرف وزی

دونات                . ود الفاو   رئيسية لجه  والمدونة النموذجية للفاو الخاصة لممارسات حصاد الغابات ، قد أدت إلى وضع مدونات إقليمية وم
ة  . والطبيعة غير الملزمة لهذه المدونات إنما هي عامل أساسي لتوسيع مدى قبولها             . قطریة   والمدونات الخاصة باإلدارة المتكامل

ات وإدارة الحرائق واإلدارة ال   ا     لآلف اه ، ینبغي أیضًا مالحظته ة لخطوط إنحدار المي ادرة   . متكامل إن المب ك ف ى ذل وباإلضافة إل
او ،          ذتها الف ذي اتخ ات        " الحدیثة ال از في إدارة الغاب دة        " البحث عن االمتي ات الجي دیم ترشيحات ترشح الغاب ، مع مناشدتها تق

ة الرصد وحسن             فاالستعماالت المتعدد . ة ممتازة   ـاإلدارة ، قد لقيت استجاب     د وأنظم ة ومشارآة أصحاب المصلحة واإلعالم الجي
 .تصریف األمور آلها مواضيع متكررة في الغابات الجيدة اإلدارة ، وهي آذلك قضایا رئيسية لنهج األنظمة اإلیكولوجية 

كولوجية هناك حاجة   ومفاهيم نهج األنظمة اإلیSFMبعبارة موجزة ، وفي سبيل تحقيق مزید من االنسجام بين مفاهيم   -19
ق أدوات    SFMإلى أن تعزز      في قطاعات   SFM التكامل بين القطاعات الذي یمكن أن یتم ، على األقل جزئيًا ، من خالل تطبي

ز اسهام                          . أخرى   ى تعزی وجي سيساعد ایضا عل وع البيول ى التن ة عل ذ مؤشرات دال ك    SFMثم أن استحداث وتنفي ظ ذل  في حف
ـادات ضمن          إن وضع المعایير    .  التنوع رامج إصدار الشه ذلك ب ة ، هو      SFMوالمؤشرات وآ اظر الطبيعي ى مستوى المن  ، عل

 .أمر ینبغي متابعته آذلك 

ة ،     SFMإن نهج األنظمة اإلیكولوجية ینبغي بدوره أن ینظر في الدروس المستفادة من تطبيق أدوات                -20  ونهوجه المختلف
دمًا نحو نهج                       مثل المعایير والمؤشرات وأنظمة إصدار الشهادا        ده للتحرك ق دليل ، في جه ات الت ة وغاب ات النموذجي ت ، والغاب

 .وباإلضافة إلى ذلك فإن آال النهجين ینبغي أن یتضمن صراحة مبدأ االستدامة . موجه تحقيق النتائج الفعلية 

 إدماج نهج األنظمة اإلیكولوجية في القطاعات والمناطق األحيائية المتعلقة ببرامج -باء
 مل المواضيعية لالتفاقية  الع

 مقدمة  -1
ة                            -21 ة اإلیكولوجي وبصفة  .آان هنـاك تقدم آبير في وضع نهوج محددة للقطاعات تضمن عدة عناصر من نهج األنظم

 وهي قطاعات –خاصة تم وضع أدوات ذات صلة بالموضوع في الحراجة وإدارة مصائد األسماك وإدارة أحواض تجميع المياه            
اه                         مرتبطة ببرنامج  ة للمي ة اإلیكولوجي ة والساحلية ، واألنظم اطق البحری ات ، والمن وجي للغاب وع البيول  عمل االتفاقية بشأن التن

ة ، وهي تتحرك نحو وضع        . الداخلية على التوالي    ة اإلیكولوجي وهذه القطاعات قد اعترفت بالمبادئ التي تتمشى ونهج األنظم
ة     نهوج موجهة نحو تحقيق الغایات أو األهداف         ى أنظم ة وعل ، التي تنطوي على مشارآة أصحاب المصلحة وعلى إدارة تواؤمي

ة ،       . التغذیة المرتدة   /للرصد   ة أو اإلدارة العام ى أن تكون تحت اإلدارة المحلي زع إل وهذه القطاعات تعالج أیضًا الموارد التي تن
ة     ت اإلدارة الخاص ون تح ن أن تك دًال م ع    . ب هيل وض ى تس اعد عل د یس ك ق ات   إن ذل ددة للقطاع ذ أدوات مح ي .  وتنفي وینبغ

 .االعتراف بما أحرز حتى اآلن من تقدم ، وینبغي تشجيع مزید من تطویر نهج األنظمة اإلیكولوجية في القطاعات الفردیة 

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي  -2
ادئ تت    1995أن مدونة سلوك مصائد األسماك المسؤولة التي صدرت في           -22 واردة في             تضم مب ادئ ال رًا من المب ع آثي وق

ة                   . نهج األنظمة اإلیكولوجية     . وباإلضافة إلى ذلك آانت هناك حرآة نحو نهج لألنظمة اإلیكولوجية في مصائد األسماك البحری
ك المسؤولة  والقمة العالمية للتنمية المستدامة قد أشارت إلى الحاجة إلى إدماج نهج األنظمة اإلیكولوجية في إدارة مصائد األسما          

ام   ول ع ه بحل دفًا ینبغي تحقيق ام Reykjavikوإعالن  . 2010، ووضعت ه ى وضع 2001 ع ا إل د دع ادیة "  ق خطوط إرش
ة في إدارة  مصائد األسماك                       ة اإلیكولوجي ارات األنظم ق بإدخال اعتب او في         " . ألفضل الممارسات فيما یتعل ك بالف د أدى ذل وق

د یسمى            1995لصادرة عام    إلى تحدیث وتنقيح مدّونتها ا     2003 : إدارة مصائد األسماك      "  على شكل إصدار آتابًا مرجعي جدی
ة                 WWFوضعت   " . نهج األنظمة اإلیكولوجية في مصائد األسماك           ة اإلیكولوجي ى األساس األنظم وم عل يًال یق ًا دل  أیضًا آتاب

ة ، في ظل      إلدارة شؤون مصائد األسماك ، وساعدت على بذل جهد لوضع برنامج إلصدار الش             هادات لمصائد األسماك البحری
ة ل           . مجلس األشراف البحري       اندة مالي ة مس ة العالمي دم مرفق البيئ رة       15وق ة الكبي ة البحری ة االیكولوجي  مشروعا من األنظم

ات ا                   100تشمل أآثر من     درة والبني ة الق ألساسية   بلدا حول العالم وتبني تلك المشروعات على نهج األنظمة االیكولوجية في تنمي
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ة والساحلية           وارد البحری ة والساحلية          . في سبيل االدارة المتكاملة للبيئة والم ة البحری اطق المحمي هي أیضًا    ) MCPAs(إن المن
ة والساحلية                اطق البحری ابع                . نهج هام آخر شامل لعدة قطاعات في سياق المن ين المخصص ت راء التقني ق من الخب د أعد فری وق

و    اع                            إلتفاقية التنوع البيول اقش في االجتم ذا الموضوع ، سوف ین ة في ه ة اإلیكولوجي ادًا مفصًال یتمشى ونهج األنظم جي إرش
ة   ة الفرعي امن للهيئ ية (الث ة    ) . 8/3التوص ي الوثيق اح ف و مت ة ، وه ة اإلیكولوجي ج األنظم س روح نه اد یعك ذا اإلرش وه

UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/11  ره ى أخ ًا یرآ   .  إل اري حالي ر الج ين اإلدارة     والتفكي أليف ب ى الت ة إل ى الحاج ز عل
، وبين شبكة أساسية من المناطق ذات الحمایـة العالية  تعمل آخطوط أساس             ) IMCAM(المتكاملة للمناطق البحریة والساحلية     

ة  وقد قبلت الهيئة الفرعية هذه الفكرة في اجتماعها الثامن ، مبينة مع ذلك أن التوازن بين المناط        . وآبوليصة تأمين    ق ذات الحمای
ردة             دان منف روك للبل ار مت و خي ا ه تخراجية إنم تعماالت االس ا باالس موح به رى المس اطق األخ دیدة والمن ـ  . الش وم ال ومفه

IMCAM          اطق ، وتفسيرها            .  یغطي المناطـق البحریة واألجزاء الساحلية من األرض معًا ى أساس المن ة عل وهذه النهوج قائم
وم                        وارد في مجموعات مفصلة من ا        ي تق ادیة الت او ، والخطوط اإلرش التي وضعتها آل من رامسار والف ادیة آ لخطوط اإلرش

ار           . بوضعها في الوقت الحاضر اتفاقية التنوع البيولوجي         ين إدارة المحيطات وإدارة أحواض األنه ویحاول اليونيب أن یجمع ب
ة الصغيرة       ) IWCAM(حلية  في مشروع بشأن التكامل بين أحواض تجميع المياه وإدارة المناطق السا           في الدول النامية الجزری

 .في منطقة الكاریبي 
 التنوع البيولوجي لألنظمة اإلیكولوجية في المياه الداخلية  -3

م                   -23 أن مفهوم اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه وإدارة أحواض األنهار تنطوي على نهوج مشترآة بين عدة فروع العل
ذلك تتمشى مع       ، تتصل بقضایا اإلدار  اه واستعماالتها ، وهي ب ة البيوفيزیفية واالجتماعية واالقتصادیة التي تؤثر في موارد المي

ة  ة اإلیكولوجي ج األنظم وجي   . نه وع البيول ة التن ين اتفاقي ترك ب ل المش امج العم ار برن ي إط ل ف ار تعم ادرة أحواض األنه ومب
ا من              واتفاقية رامسار ، لمساندة تنفيذ قرارات االتفاقي       رتبط به تين المتعلقة بإدارة أفضل لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية وما ی

ة   اه واألراضي الرطب وارد المي وجي ، وم وع بيول وع   . تن ة التن ع اتفاقي ارك م ي تش د ف ریك القائ ار بوصفها الش ة رامس واتفاقي
ة           ة اإلیكولوجي ة بشأن األنظم ذ األنشطة في ظل االتفاقي د استحدثت محفظة أدوات تشمل       البيولوجي في تنفي ة ، ق اه الداخلي  للمي

اطق الساحلية            ار وللمن ًا                . التخطيط واإلدارة المتكاملين ألحواض األنه ة رامسار خطوط د وضعت اتفاقي ك فق ى ذل وباإلضافة إل
ة لألراضي ا    " إرشادیة للخطوات العالمية بشأن أراضي الخث و   ة  لتخصيص وإدارة مياه لصون الوظائف اإلیكولوجي . 373لرطب

 وهذه الخطوط اإلرشادیة تربط بين الوظائف اإلیكولوجية والهيدرولوجيا والمطالب االقتصادیة واالستجابات المؤسسية 
 التنوع البيولوجي الزراعي -4

ادئ األثن                  24 ي إن برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي یعترف بنهج األنظمة اإلیكولوجية ویعالج آثيرًا من المب
دأ       وجي الزراعي ال             . عشر ، بصفة فردیة لكل مب التنوع البيول امج العمل الخاص ب ي أن برن الي بمعن ه یوجد نقص احتم د أن بي

دم في وضع األدوات                        . ینطبق على نهج األنظمة اإلیكولوجية بشكل متكامل         ل من التق در أق م یتحقق إال ق ك ل ى ذل وباإلضافة إل
وقد یعكس ذلك جزئيًا أن الزراعة تمارس على نطاق واسع           . لقياس إلى القطاعات األخرى     ذات الصلة داخل القطاع الزراعي با     

ة     ة خاص ة ملكي ي المملوآ ي األراض ة         . ف ج األنظم اج نه ية إدم ة قض وا معالج د اقترح راء ق اع الخب ي اجتم ارآون ف والمش
عراض برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي اإلیكولوجية في القطاع الزراعي بشكل شامل في المرة القادمة التي یتم فيها است         

 .ویمكن النظر أیضًا إلى وضع ضميمة إلى برنامج العمل الموجود بشأن استعمال نهج األنظمة اإلیكولوجية . الزراعي 
ع ووض " الممارسات الجيدة في الزراعة   " إن أمثلة المبادرات واألدوات تشمل جهودًا تبذلها الفاو لوضع مدونة بشأن   -25

ة              اج والحمای ين اإلنت ـ         ) IPP(آتاب مرجعي بشأن التكامل ب ادیة محددة لل  IPPفي إدارة المحاصيل ، مع إصدار خطوط إرش
ا              . بالنسبة لعدة محاصيل     وجي عنوانه وع البيول ة التن وتتضمن وثيقة إعالمية أعدت الجتماع الخامس لمؤتمر األطراف في اتفاقي

ة "  ة اإلیكولوجي ج األنظم و ت: نه وجي الزراعي  نح وع البيول ى التن ه عل ة ) UNEP/CBD/COP/5/INF/11" (طبيق مناقش
ات           ين إدارة اآلف ل ب ى التكام ز عل ع الترآي ة ، م ة اإلیكولوجي ج األنظم داف نه ق أه ي تحقي هم ف ن أن تس وج أو أدوات یمك نه

ة المتكامل   . والمدراس الميدانيـة للمزراعين     وارد الطبيعي ق االستشاري بشأن      ) INRM(ة ـوقد أخـذ بإدارة الم خالل نظام الفری
دولي  م تعریف ). CGIAR(البحث الزراعي ال ة INRMوت ة المفهومي ن الناحي اق "  م عة النط ؤولة والواس ه اإلدارة المس بأن

ة     وارد البيولوجي ات والم اه والغاب ات  –لألراضي والمي مل الجين دهور     – تش ادي ت ة وتف ة الزراعي تدامة اإلنتاجي ة الس  الالزم
ـة  اإلن ة المحتملـ حاب         " تاجي ددة وأص ایيس المتع ة والمق اإلدارة التواؤمي ق ب ات تتعل وث والتطبيق ي البح ورات ف د تط ؛ وتوج

وخطط إصدار شهادات ، مثل الخطط المتعلقة بالزراعة العضویة ، تتطور في اتجاهات                  . المصلحة والنتائج التي یمكن قياسها      
 .تتمشى مع نهج األنظمة اإلیكولوجية 

 لتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبةا -5
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ة   -26 نهج األنظم ر ل ي عش ادئ األثن راحة المب الج ص ة یع به الرطب ة وش ي الجاف اص باألراض ل الخ امج العم إن برن

ة مكافحة التصّحر               . اإلیكولوجية بشكل متكامل      وجي واتفاقي وع البيول ة التن ين اتفاقي ام هو التفاعل ب ار ه اك اعتب ة  واتفاق. وهن ي
ارة   تعمل عب ة التصّحر ال تس ة " مكافح ة اإلیكولوجي ج األنظم ب   " نه ق بالجوان ا یتعل ًا فيم ادئ خصوص دة مب ا تضم ع ، وإنم

وقد توجد فرص إلدماج مفاهيم نهج األنظمة اإلیكولوجية في بعض المبادرات الخاصة باتفاقية مكافحة التصّحر مثل           . التشارآية  
ابهة                   . لمبكر  مقاومة الجفاف وأنظمة اإلنذار ا     ة مش ة المفهومي ة ، وهي من الناحي اد وسائل عيش بدیل واالعتبارات الخاصة بإیج

ة     ل األراضي الجاف ل داخ ي العم ة ف اهيم مرآزی ي مف ة ، ه ة اإلیكولوجي نهج األنظم اطق  . ل دد المن ور متع ى منظ اظ عل والحف
. لمتكاملة ألحواض األنهار یمكن تطبيقها على نطاق واسع   األحيائية هو آذلك أمر هام ولذا فإن األدوات الموجودة مثل اإلدارة ا          

 .ومن األسباب الرئيسية لتطبيق نهج األنظمة اإلیكولوجية هو تذليل الحواجز القطاعية والمؤسسية 
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 )10المادة (االستخدام المستدام -7/12
 إن مؤتمر األطراف،

ف الحوافز الضارة التي أسفرت عنها ورشة العمل بشأن بأن اقتراحات تطبيق طرائق ووسائل إلزالة أو لتخفيإذ ینوه  
، 2003 یونيه 5 إلى 3التدابير الحافزة للحفظ واالستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي، المنعقدة في مونتریال من 

يل االستعمال المستدام  من مشروع أدیس أبابا للمبادئ والخطوط اإلرشادیة في سب3تتضمن مزیدًا من اإلرشاد بشأن تنفيذ المبدأ 
 للتنوع البيولوجي؛

على أن نهج األنظمة اإلیكولوجية هو اإلطار األول للعمل في ظل االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وأن وإذ یشدد  
للتنوع هناك حاجة إلى النظر في الترابط بين مشروع أدیس أبابا للمبادئ والخطوط اإلرشادیة في سبيل االستعمال المستدام 

 البيولوجي ونهج األنظمة اإلیكولوجية في الحفظ واإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي؛

 العمل الجاري بشأن تقييم الوقع في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي؛وإذ یالحظ  

البيولوجي،  أن مشروع أدیس أبابا للمبادئ والخطوط اإلرشادیة في سبيل االستعمال المستدام للتنوع وإذ یالحظ آذلك
 آما یرد في المرفق الثاني لهذا المقرر، یرتبط باالستعمال المستدام ألنواع النباتات والحيوانات البریة؛

وإذ یدرك أن التنوع البيولوجي الزراعي لم یحظ بالمعالجة الكاملة في العملية المؤدیة إلى وضع مبادئ  
ام للتنوع البيولوجي، وأن هناك حاجة إلى مزید من التوضيح وخاصة أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة بشأن االستعمال المستد

 فيما یتعلق باألنواع والسالالت واألصناف المستأنسة في سياق برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي؛

 المعتمد 2010 أن مشروع أدیس أبابا للمبادئ والخطوط اإلرشادیة سيقدم أداة مهمة لألطراف لتحقيق هدف وإذ یدرك
من القمة العالمية للتنمية المستدامة، واألهداف اإلنمائية لأللفية، واألهداف الثالثة لالتفاقية، وبالتالي، تحقيق األهداف الشاملة 

 لحفظ التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة؛

رشادیة في سبيل االستعمال بحث ومعالجة الروابط بين مشروع أدیس أبابا للمبادئ والخطوط اإلوإذ یؤآد الحاجة إلى 
 المستدام للتنوع البيولوجي ونهج األنظمة اإلیكولوجية في الحفظ واإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي؛

 الحاجة إلى نقل التكنولوجيا والتعاون فيها ودعمها باإلضافة إلى أنشطة بناء القدرات لمساعدة وإذ یؤآد آذلك
 ابا للمبادئ والخطوط اإلرشادیة؛الحكومات على تطبيق مشروع أدیس أب

وثيقة أدیس أبابا للمبادئ والخطوط اإلرشادیة لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، آما جاء في تعتمد  -1
 38المرفق بالتوصية الحالية؛

األطراف والحكومات والمنظمات األخرى ذات الصلة إلى الشروع في عملية لتنفيذ مبادئ أدیس یدعو  -2
 من االتفاقية التي تنص على أن تتخذ األطراف المتعاقدة إجراءات محددة على قدر 10 اإلرشادیة، وفقا للمادة وخطوطها

 من اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة 6اإلمكان، وحسبما هو مالئم،على الصعيدین الوطني والمحلي بما یتمشى والمادة 
لية األخرى وما یوجد من أطر لالستعمال المستدام، للنباتات والحيوانات البریة، االلتزامات بموجب االتفاقات واالتفاقيات الدو

 :بما في ذلك مفهوم االدارة المستدامة للغابات، مثال عن طریق وضع مشروعات رائدة، بقصد ما یلي

ریعية تشمل تحقيق اإلدراج واإلدماج للمبادئ والخطوط اإلرشادیة ألدیس أبابا في طائفة من التدابير التش )أ ( 
السياسات والبرامج والتشریع الوطني وغيرها من القواعد، والخطط والبرامج القطاعية والمشترآة بين عدة قطاعات، التي 
تعالج االستعمال االستهالآي وغير االستهالآي لعناصر التنوع البيولوجي، بما في ذلك الخطط والبرامج المتعلقة بإزالة أو 

تي تقّوض الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، على نحو ما ترى ضرورة ذلك األطراف تخفيف الحوافز الضارة ال
 الفردیة؛

تجميع المعلومات ذات الصلة ونشرها من خالل آلية تبادل المعلومات والوسائل األخرى عن الخبرات والدورس  ) ت(
 المستفادة ، في سبيل ادخال مزید من التحسين على الخطوط اإلرشادیة؛

                                                 
 0ال ینبغي ان ینطوى تنفيذ برنامج العمل هذا على ایجاد حوافز تؤثر تأثيرا سلبيا على التنوع البيولوجي للبلدان األخرى/  38
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یطلب من الهيئة الفرعية المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تستكشف قبل االجتماع التاسع لمؤتمر  -3
األطراف إمكانية تطبيق هذه المبادئ والخطوط اإلرشادیة على التنوع البيولوجي الزراعي وخاصة األنواع والسالالت 

 . مالئمة39واألصناف المستأنسة وتقدیم توصيات

 من االتفاقية وآذلك 10 األمين التنفيذي تجميع المعلومات والخبرات بشأن التنفيذ الناجح للمادة ب إلىیطل -4
قصص النجاح وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، آلما تحصل شيء منها، في تطبيق مبادئ أدیس أبابا وخطوطها 

ن بها لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي أن یسهم في االرشادیة، بما في ذلك المعلومات والخبرات عن الكيفية التي یمك
، آي تنظر في ذلك الهيئة الفرعية قبل 2010تحقيق هدف إحداث تخفيض محسوس في معدل ضياع التنوع البيولوجي بحلول 

 .االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

تعلقة باستعمال المصطلحات لالستعمال  األمين التنفيذي أن یقوم بمزید من العمل بشأن القضایا المیطلب إلى -5
المستدام واإلدارة التواؤمية والرصد والمؤشرات ، بانيًا في ذلك على نتيجة ورشة أدیس أبابا، وبصفة خاصة، وبما یتمشى 

أدوات  من االتفاقية تطلب من األمين التنفيذي مواصلة تعزیز العمل المتعلق باستعمال المصطلحات وما یرتبط بها من 7والمادة 
)Associated instruments ( تقوم على أساس الجزأین األول والثاني دال مع التذیيل األول بالمرفق األول بتقریر ورشة

، آي تنظر بذلك الهيئة الفرعية قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، )UNEP/CBD/SUBSTTA/9/INF/8(أدیس أبابا
 األمين التنفيذي أن یعقد سلسلة من ورش العمل للخبراء التقنيين لتقييم خدمات یطلب إلى، 5/24 و 5/15وإذ یذآر بالمقررین 

النظم االیكولوجية، والتكاليف المالية والمنافع المرتبطة بحفظ التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام للموارد البيولوجية، مع 
  بشأن التنفيذ المستدام؛12/.7مراعاة المقرر 

لحكومات إلى التعاون مع المنظمات واالتفاقات الدولية ذات الصلة والمجتمعات األصلية األطراف وایـدعو  -6
والمحلية وأصحاب المصلحة المحليين للقيام بمزید من البحث بما في ذلك من خالل وسائل منها تجميع وتحليل دراسات الحاالت 

 : ما یلي6ي والمؤلفات المتاحة عن االستعمال المستدام بما یتمشى والمبدأ العمل

وقع االستعمال المستدام واالستعمال غير المستدام على سبل العيش وعلى السلع والخدمات المستمدة من  )أ( 
 األنظمة اإلیكولوجية؛

 دور مجتمعات السكان األصليين والمحليين والنساء في االستعمال المستدام لمكونات التنوع البيولوجي؛ )ب( 
 لألنظمة اإلیكولوجية واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي؛) resilience(ستردادیة العالقة بين القدرة اال )ج( 
تقبلة              )د(  ال الحاضرة والمس اة تطلعات األجي تدام ، مع مراع المصطلحات المستعملة في وصف االستعمال المس

ي             ه ف ل الي م التوص ذي ت ق اآلراء ال ى تواف اء عل ع البن االت، وم اطق والح ف المن ي مختل ا   ف س أباب ر أدی تقری
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/8)؛  

 وضع خطط اإلدارة طبقًا لمقایيس زمنية مالئمة لتاریخ حياة األنواع أو السكان؛ )ه( 
إمكانية تطبيق مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة على استعمال عناصر التنوع البيولوجي في إطار  )و( 

 ؛)تقاسمها عدة بلدان أو أنواع مهاجرة  تتحرك عبر شتى سلطات الوالیة الوطنيةمثًال موارد ت(یتعدى الحدود الوطنية 
 العالقة الوظيفة بين عناصر التنوع البيولوجي المختلفة في سياق االستعمال المستدام؛ )ز( 
الخدمات  العوامل االجتماعية االقتصادیة التي تؤثر في نمط وآثافة استعمال الموارد البيولوجية وما للسلع و             ( )ح( 

 من قيم اقتصادیة واجتماعية توفرها األنظمة االیكولوجية،
تویات    )ط(  د المس ارآية لتحدی ق التش تعمال، والطرائ ي االس ة ف ات المختلف تدامة الكثاف د اس ات لتحدی ق وآلي طرائ

 المناسبة لالستعمال المستدام،
املة       طرائق تعزیز التوزیع المنصف للمنافع المستمدة من االستعمال ال         )ي(  وجي، ش وع البيول مستدام لمكونات التن

 .الموارد الجينية
من األمين التنفيذي أن یقوم بإدراج العمل المتعلق بالمؤشرات لرصد االستعمال المستدام المشار إليه في القسم یطلب -7

عن اإلستعمال المستدام، من مذآرة األمين التنفيذي ) أنظر المرفق األول بالمقرر الحالي) (UNEP/CBD/SUBSTTA/9/9(الثالث 
وبصفة خاصة ینبغي ". التحدید والرصد والمؤشرات والتقييم "  بشأن 4/7وأیضا في العمل األوسع نطاقًا الذي یجرى تطبيقًا للمقرر 

                                                 
.سوف تنظر الهيئة الفرعية أیضا في طائفة من خيارات االستعمال وممارسات اإلدارة التي یغطيها مصطلح التنوع البيولوجي الزراعي /39 39  
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وینبغي أن . تبين المؤشرات االجتماعية واالقتصادیة واالیكولوجية الدالة على االضطرابات الخارجية، وایجاد تلك المؤشرات
 ستعمل حسب مقتضى الحال ما یوجد من أطر المؤشرات وأنظمة الرصد وقوائم جرد الموارد الطبيعية حسب مقتضى الحال؛ت

 األطراف والحكومات أن تقوم، في تعاون مع مرفق البيئة العالمية والمنظمات المعنية األخرى، بما في ذلك یدعو -8
ساندة المالية للمساعدة في تنفيذ مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة على القطاع الخاص، بوضع ونقل التكنولوجيات وتوفير الم

 .المستوى الوطني لكفالة استدامة التنوع البيولوجي
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 المرفق األول

 مستخرج من مذآرة األمين التنفيذي عن استعمال المستدام ، التي أعدت لالجتماع التاسع للهيئة الفرعية

لتكنولوجية  للمشورة العلمية والتقنية وا (UNEP/CBD/SBSTTA/9/9) 

 مقدمة  -أوًال
إن عناصر التنوع البيولوجي قد استعملت ، في العقود الحدیثة العهد ، بطریقة تؤدي إلى تدهور الموائل وضياع  -1

البيولوجي ، واالستعمال المستدام لعناصر التنوع . األنواع وتآآل التنوع الجيني ، مما یضر بسبل العيش الحالية والمستقبلية 
وهو أحد األهداف الثالثة لالتفاقية ، إنما هو مفتاح لتحقيق الغایة األوسع نطاقًا المتمثلة في التنمية المستدامة ، وهو قضية شاملة 
. لعدة قطاعات تتعلق بجميع القضایا والمجاالت المواضيعية التي تعالجها االتفاقية ، آما تتعلق بجميع الموارد البيولوجية 

بع ذلك االستعمال المستدام تطبيق المناهج والعمليات في استعمال التنوع البيولوجي للحفاظ على قدرته على تلبية ویست
 .االحتياجات والتطلعات البشریة الحالية والمستقبلية ، والحيلولة دون تناقصه على المدى الطویل 

 من االتفاقية باعتباره یعني استخدام عناصر 2في المادة إن االستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي ورد تعریفه  -2
التنوع البيولوجي بأسلوب ومعدل ال یؤدیان ، على المدى البعيد ، إلى تنافي هذا التنوع ، ومن ثم صيانة قدرته على تلبية 

 ، التي تطلب أمورًا 10 المادة واألحكام المتعلقة باالستعمال المستدام واردة في. احتياجات وتطلعات األجيال الحالية والمقبلة 
باتخاذ تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي األثار المعاآسة على التنوع البيولوجي ، أو " منها قيام األطراف 

ماعه  طلب مؤتمر األطراف في اجت10وفي سبيل مساعدة الحكومات على تنفيذها للمادة " . التقليل منها إلى أدنى حد ممكن 
بتجميع المبادئ العملية والخطوط اإلرشادیة التشغيلية وما یرتبط بها من أدوات أو " الخامس من األمين التنفيذي أن یقوم 

صكوك ، ومن إرشاد یتعلق بالتحدید بالقطاعات والمناطق األحيائية ، التي یمكن أن تساعد األطراف والحكومات على وضع 
 ) .5/24المقرر " (م للتنوع البيولوجي في إطار نهج األنظمة اإلیكولوجية طرائق لتحقيق االستعمال المستدا

استجابة لذلك المقرر قام األمين التنفيذي ، في تعاون مع حكومات موزمبيق وفيتنام وأآوادور وبمساعدة مالية من  -3
 تضع مجموعة من المبادئ العملية  ، مقصودًا منها إن2002 – 2001حكومة هولندا ، بعقد ثالث ورش إقليمية من الخبراء في 

 . والخطوط اإلرشادیة التشغيلية وما یرتبط بها من أدوات تمكينية لألطراف ، ومدیري الموارد وغيرهم من أصحاب المصلحة 

، ورآزت على العناصر األساسية المتصلة باالستعمال المستدام 2001عقدت الورشة األولى في مابوتو، في سبتمبر  -4
أما الورشة الثانية فقد عقدت في هانوي في ینایر / 40في أفریقيا) Wildlife(راضي الجافة واستعمال الحياة اآلبدة لموارد األ

 ، وعالجت بصفة خاصة استعماالت التنوع البيولوجي للغابات، شامًال المنتجات الحراجيـة الخشبية وغيـر الخشبية في 2002
 2002وعقدت الورشة الثالثة في ساليناس، بأآوادور، في فبرایر /. 41الزراعي آسيـا ، مع إشارات إلى التنوع البيولوجي 

 .42ورآزت على استعماالت مصائد األسماك البحریة وأسماك المياه العذبة ، خصوصًا في أمریكا الالتينية والكاریبي

مفتوحة الضعویة تقوم بما  قد دعا إلى عقد ورشة رابعة 6/13إن مؤتمر األطراف ، في اجتماعه السادس ، ومقرره  -5
 :یلي 

 تجميع نتائج الورش الثالث ؛ )أ(  

 التكامل بين شتى اآلراء والفروقات اإلقليمية ؛ )ب( 

 .وضع مجموعة من المبادئ العملية والخطوط اإلرشادیة التشغيلية لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي )ج( 

وتقـریر ذلك  . 2003 مایو 8 إلى 6یة في أدیس أبابا ، بأثيوبيا من وجرى تنظيم الورشة الرابعة المفتوحة العضو -6
 ) UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/8 (االجتماع متاح لالجتماع التاسع للهيئـة الفرعيـة بوصفه وثيقــة إعالمية

                                                 
 UNEP/CBD/COP/6/INF/24/Add.1تقریر ورشة مابوتو وارد في الوثيقة  / 40
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لرابعة اآلنفة إن المعلومات الواردة في المذآرة الحالية وآذلك التوصيات المقترحة ، تقوم على أساس نتيجة الورشة ا -7
 .الذآر 

 

 نظرة عامة إلى وثيقة  مبادئ أدیس أبابا وخطوطها -ثانيًا
    اإلرشادیة لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي

ة            -8 توجد  . إن وثيقة  مبادئ أدیس ابابا وخطوطها اإلرشادیة لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي مرفقة بالمذآرة الحالي
ة                   دیباجة للمبادئ ت   وارد الطبيعي تضمن قائمة بسبعة شروط آامنة ینبغي أن تؤخذ في الحسبان في تخطيط الحكومات وتخطيط الم

ين                 14وهذه القائمة یعقبها    .   مبدأ تمثل إطارًا إلسداء المشورة للحكومات ومدیري الموارد ومجتمعات السكان األصليين والمحلي
وع           والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرین، عن الكي       تعماالتهم لعناصر التن ؤدي اس وا إال ت ا أن یكفل م به ي یمكن له فية الت

ة عن                  . البيولوجي إلى تناقص التنوع البيولوجي على المدى الطویل          ان السبب المنطقي ، وتفسير آامل وأمثل وآل مبدأ یعقبه بي
 .  وظيفية بشأن تنفيذ المبدأ التسبيب وعن معني المبدأ ، وبيان الخطوط اإلرشادیة التشغيلية ، مما یمثل مشورة

ع             -9 ى جمي ا بشكل متساو عل ق جميعه م تنطب مقصود أن تكون  المبادئ ذات صلة عامة بالموضوع ، غير هذه المبادئ ل
ها   ق بالصرامة نفس ا ال تنطب ا أنه االت ، آم تعماله ،   . الح ذي یجرى اس وجي ال وع البيول ًا للتن این وفق ا سوف یتب م أن تطبيقه ث

ق في        . ي تستعمل بها تلك المبادئ ، والسياق المؤسسي والثقافي الذي یجرى االستعمال فيه              والظروف الت  ة تنطب ادئ العملي والمب
ات         . معظم األحيان على االستعماالت االستهالآية وغير االستهالآية لعناصر التنوع البيولوجي            وهي تأخذ في الحسبان المتطلب

 :المتعلقة بما یلي 

 واللوائح ؛السياسات والقوانين  ) أ(

 إدارة التنوع البيولوجي ؛ ) ب(

  االقتصادیة –الظروف االجتماعية  ) ج(

 .المعلومات والبحث والتربية والتعليم  ) د(

 /43األدوات والصكوك المرتبطة بهذا الموضوع  -ثالثًا

 المترابطة  إن تطبيق المبادئ والخطوط اإلرشادیة لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي أمر یرتهن بكثير من العوامل -10
وهي تشمل على سبيل المثال ال الحصر وجود تدابير حافزة مالئمة ، والقدرة على إدارة وتبادل المعلومات ووجود قدرة آافية 

وبصفة خاصة . لتنفيذ خطط اإلدارة المستدامة ، والقدرة على التواؤم مع الظروف المتغيرة على أساس الرصد والتغذیة المرتدة 
النظم اإلیكولوجية تتغير ظروفها وبذلك تكون مكتنفة بشكوك لعدم توفر اليقين في جميع االستخدامات المطبقة ، وحيث أن إدارة 

. على عناصر التنوع البيولوجي، فإن اإلدارة المتوائمة یجب أن تكون جزءًا جوهریًا من أي إدارة في سبيل االستخدام المستدام 
 برصد التغيرات فيما یستعمل من مؤشرات ، وهو أمر قد یؤدي إلى تغيرات في طائفة والتطبيق الناجح لإلدارة المتوائمة یرتهن

وقضایا اإلدارة المتوائمة والرصد والمؤشرات في سبيل االستعمال المستدام أمر تعالجه . من األنشطة المتصلة بنظام اإلدارة 
 .السطور التالية 

 اإلدارة التواؤمية   3-1
تدام -11 تعمال المس ياق   إن االس ًا لس ر تبع ل ، تتغي ن العوام ة م ين طائف وازن ب ق ت ة لتحقي و عاقب ا ه ة وإنم ة ثابت يس حال  ل

ى صورة                          . االستعمال   ذا اإلعراب عل ا یكون ه ين ، وإنم ا بيق وباإلضافة إلى ذلك فإن استدامة االستعمال ال یمكن اإلعراب عنه
دة      . ترجيح قد یتغير إذا تغيرت الظروف التي تجرى فيها تلك اإلدارة       ة المعق الج الطبيع ة تع وفي هذا السياق فإن اإلدارة التواؤمي

ى االستجابة للشكوك                            ادرة عل ا ، تكون ق ة أدائه ة بطریق ة آامل والدیناميكية لألنظمة اإلیكولوجية واستخدامتها ، وفي غيبة معرف
                                                 

المعلومات الواردة في هذا القسم قائمة على أساس المعلومات الموجودة في تقریر الورشة الرابعة المفتوحة العضویة بشأن االستعمال المستدام  / 43
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ن     ر م من عناص ة بالموضوع وتتض ل   " المحيط ق العم ن طری تعلم ع ة ا " ال ق التغذی ن طری وث  أو ع دة للبح ق . لمرت وتحقي

دة                     ة المرت ونظرًا  . االستدامة یرتهن أیضًا بالقدرات المؤسسية على التواؤم للظروف المتغيرة القائمة على أساس الرصد والتغذی
إن             وجي ، ف وع البيول تعمال التن ا اس ي یحدث فيه ة ، الت ياقات المختلف ة للس رات المفاجئ ا یحيط الموضوع من شكوك ، للتغيي لم

 .تخدام المستدام یستتبع تطبيق اإلدارة التواؤمية للموارد البيولوجية االس

ار                   -12 ى معالجة االفتق درتها عل باختصار إن اإلدارة التواؤمية تعتبر النهج المالئم نحو إدارة الموارد البيولوجي ، بسبب ق
ة  ة     إلى اليقين والتباین الطبيعي ، وطبيعتها التكراریة في رصد الموارد البيولوجي دورات اإلداری  management( من خالل ال

cycles (    واإلدارة التواؤمية یمكن تطبيقها في آل من العناصر المعترف          . صنع القرار ، لتعدیل اإلدارة      /وآليات التغذیة المرتدة
اس اإلدارة             ة      (بها الداخلة في التنوع البيولوجي ، حيث یكون مقي رًا تحدده   ) واحتياجات اإلدارة التواؤمي ي یجرى       أم ة الت  المكون

 .استعمالها 

 الرصد والمؤشرات  3-2
ذ                             -13 وا مسؤولين عن وضع وتنفي دیرون وأن یكون ة ، وینبغي أن یسأل الم إن الرصد مكونة رئيسية في اإلدارة التواؤمي

ا م     . برنامج الرصد    اق عليه ع   والمؤشرات والعالمات على الطریق التي تكون جزءًا من برامج الرصد ینبغي االتف ن جانب جمي
 .أصحاب المصلحة ، شاملين الحكومات والعلميين 

د وضع نظام الرصد           -14 ثًال ینبغي أن یكون للرصد     . ینبغي أن تؤخذ في الحسبان سلسلة من المعایير والخصائص عن فم
إل                      ر المباشرة ل ة غي ار الجانبي ي       حدود مكانية وزمنية مرتبطة بالوقع المحتمل ، ولكن ینبغي إال یتجاهل اآلث ار الت دارة وهي اآلث

ر  داث   " تظه ار األح ن تي لفي م زء  الس ي الج ا   ) . downstream" (ف ام فيه ي القي ة ینبغ تویات مختلف ًا مس د أیض ویوج
ر االستهالآية     رات في المحصول        . باالستعماالت االستهالآية وغي د التغي ود الحصاد ، في سبيل تحدی ثًال ینبغي رصد جه فم

دة آ   ل وح د آ ن جه اتج ع ة    الن ا والممارس ي التكنولوجي ينات ف اة التحس ع مراع امج اإلدارة ، م ع برن ى وق رًا عل ون مؤش ي یك
 .المتعلقين بكفاءة الحصاد 

ى              -15 ها ، عل االت نفس ا ومن جانب الوآ الوتيرة ذاته ه ب ام ب إن رصد االستعمال االستهالآي وغير االستهالآي ینبغي القي
ى                  الرغم من أن األخذ بتوليفة من عمليات ا        اظ عل ع االستعماالت ورجحان الحف ر الآتشاف وق د یسفر عن رجحان أآب لرصد ق

ا معلومات    . أنظمة الرصد على المدى الطویل     والرصد على مستویات متعددة أمر هام بصفة خاصة في الحاالت التي تكون فيه
دیر بسبب المعلومات       محددة متاحة بشأن الوضع القائم في مكونة التنوع البيولوجي التي یجرى استعمالها ،               أو لتفادي تشویه التق

ع    ) مثًال إن الحصاد في معظم األحيان یستهدف مكونات محددة فقط          (المستمدة نتيجة لالستعمال     ى الوق ومن المهم أیضًا النظر إل
اد         ع مص تعمال جمي روعة ، واس ر المش تقطاعات غي ل االس رة ، مث دابير إدارة مباش ن ت ب ع ر المترت ر األث ورد غي ى م ر عل

ة                      وارد والتوصيات المتعلق ائم في الم المعلومات األخرى ذات الصلة ، لتبين صحة االستنتاجات بشأن االتجاهات في الوضع الق
 .بإدارة ذلك الوضع 

دیم وصف                / (44إجراء مزید من التطویر للمؤشرات      /هناك حاجة إلى تبين      -16 تدام في سبيل تق في سياق االستعمال المس
ذه األمور      سليم ؛ الوضع القائم    ات من ه وینبغي أیضًا   .  في نظام ما والتغير في ذلك النظام واالتجاهات في ذلك النظام ، وتوليف

 .تبين الخصائص المرغوب فيها في المؤشرات

ارة                   . ینبغي وضع المؤشرات على مقایيس متباینة        -17 ا تكون بعض المؤشرات عب ياقه بينم ًا في س فبعضها سيكون وطني
ال دیرین .  اإلدارة عن مؤشرات لمج م للم التهم الخاصة /ومن المه ق بح ام الرصد مؤشرات تتعل . المخططين أن یضمنوا نظ

ـرن  (وینبغي أن یدرك المدیرون أنه توجد آثير من مصادر المعلومات بشأن المؤشرات          ، نظام  21مثًال الفاو ، جدول أعمال الق
 ) . ، البنك الدولي)(Wide Earth Watch Indicators(األمم المتحدة لمؤشرات رصد األرض الواسعـــة ، 

اقص        -18 اس تن بالنسبة لكل مكونات التنوع البيولوجي ، ینبغي أن توضع في صياغتها النهائية مجموعة من المؤشرات لقي
ي یمكن أن تخ                          . تلك المكونات    وجي الت وع البيول ين المؤشرات الخاصة بعناصر التن وجي ینبغي تب ذا السياق البيول ضع  وفي ه

تدامة ینبغي   . وتقييم استدامة استعمال عنصر معين سيعتمد إلى حد بعيد على حجم االستعمال ومداه    . لالستعمال   ومؤشرات االس
 .تطبيقها على مكونة التنوع البيولوجي المتقاربة من وحدة اإلدارة 

                                                 
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/9/10 (أنظـر أیضـًا مذآـرة األميـن التنفيـذي بشـأن تصميـم برامـج ومؤشــرات الرصــد علـى الصعـيد الوطنـي   / 44
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ع االستعمال ، وأن                 -19 ائم            ینبغي أن تكون المؤشرات التي یتم تبينها مالئمة لتبين وق وجي الق ى الوضع البيول ط إل تشير فق
وع                     لكل عنصر مكون للتنوع البيولوجي ، آما ینبغي بناء تلك المؤشرات بحيث تستكشف التناقص في الوضع القائم لمكونات التن

 .البيولوجي 

تعمال ال     -20 ي اس ات ف ر واالتجاه ائم والتغي ين الوضع الق ي تب ًا ف ة أیض ادیة جوهری رات االقتص تكون المؤش ات س مكون
تدامة االستخدام    . البيولوجية للتنوع البيولوجي من حيث قيمتها االقتصادیة         يم اس . وینبغي استعمال المؤشرات التي یتم تبينها لتقي

ك شرطًا             ة ، ألن ذل ة حقيقي ل قيم ة بحيث تمث وارد البيولوجي ين الم فمثًال یمكن أن تكون مؤشرًا اقتصادیًا الدرجة التي یتم بها تثم
 .  الفاعلة لإلدارة

ة                  -21 ات البيولوجي تدام للمكون یضاف إلى ذلك المؤشرات االجتماعية التي تعكس القيم االجتماعية المتعلقة باالستخدام المس
 :وینبغي أن تكون المؤشرات التي یتم تبينها أمثلة مالئمة للتدليل على ما یلي . 

 ة ؛إدماج القيم االجتماعية في استعمال الموارد البيولوجي )أ(

ة في               )ب( الكيفية التي ینظر بها إلى االحتياجات الفریدة لألفراد والمجتمعات األصلية والمحلي
 رسم السياسة وإصدار القرارات اإلداریة؛

 .المدى التي یمكن فيه اعتبار تخصيص الموارد عادًال ومنصفًا  )ج( 

اظ عل     -22 وجي للحف وع البيول ن التن ب م تعمل جوان ات تس ع الثقاف ات  إن جمي ك الثقاف د  . ى تل رات لرص تعمال مؤش واس
العكس             ات    . االستعمال المستدام في السياق الثقافي أمر هام لتفهم وقع االستخدام على تلك الثقافات والعكس ب د الثقاف وینبغي تحدی

ع                اعي لجمي ادات والممارسات والمسلك االجتم دات والع اج المعتق اس  فيما یجاوز مجموعات السكان األصليين ؛ وإدم ذا  . الن ول
 .ینبغي تبين بعض المؤشرات الثقافية 

 

 المرفق الثاني

  مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

 مبدأ عمليًا 14إن مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي هي عبارة عن  -1
تشغيلية وبضعة أدوات لتطبيقها ، مترابطة فيما بينها ، تحكم استخدامات مكونات التنوع البيولوجي لكفالة وخطوطًا إرشادیة 

وتوفر المبادئ إطارًا إلسداء المشورة للحكومات ومدیري الموارد ومجتمعات السكان األصليين . استدامة تلك االستخدامات 
 عن الكيفية التي یمكن بها أن یكفلوا أال یؤدي استعمالهم لعناصر والمحليين والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرین،

والمقصود من المبادئ أن تكون ذات صلة عامة بالموضوع . التنوع البيولوجي إلى تناقص التنوع البيولوجي على المدى الطویل
وسوف یتباین تطبيقها . لصرامة نفسها بيد أن جميع المبادئ ال تنطبق بدرجة متساویة على جميع الحاالت ، آما أنها ال تنطبق با

طبقًا للتنوع البيولوجي الذي یجرى استعماله والظروف التي یستعمل فيها ذلك التنوع ، والسياق المؤسسي والثقافي الذي یجري 
 .فيه هذا االستعمال 

ر من الحاالت ،          إن االستعمال المستدام هو أداة قيمة لتعزیز حفظ التنوع البيولوجي ، حيث أن هذا االستخد               -2 ام ، في آثي
ك االستعمال                       اس من ذل ي یستمدها الن ة واالقتصادیة الت ة والثقافي افع االجتماعي یوفر حوافز على الحفظ واالستعادة ، بسبب المن

ة           ظ فعال ة          . والتنمية المستدامة بدورها ال یمكن تحقيقها بدون تدابير حف ذ القم ا هو معترف في خطة تنفي ذا السياق ، وآم  وفي ه
 . العالمية للتنمية المستدامة ، إن االستعمال المستدام هو أداة فعالة لمكافحة الفقر وتبعًا لذلك لتحقيق التنمية المستدامة 

ا            -3 ا وخطوطه ادئ أدیس أباب ى وضع مب ة إل ة المؤدی ي العملي ة ف وجي الزراعي بالمعالجة الكامل وع البيول م یحظ التن  ل
األنواع                        اإلرشادیة الخاصة باالستعمال ال    ق ب ا یتعل د من التوضيح وخاصة فيم ى مزی اك حاجة إل وجي، وهن مستدام للتنوع البيول

 .والسالالت واألصناف المستأنسة في سياق برنامج العمل المعني بالتنوع البيولوجي



UNEP/CBD/COP/7/21 
242Page  

  
ات ا      -4 تهالآية لمكون ر االس تهالآية وغي تخدامات االس ى االس ق عل االت تنطب م الح ي معظ ة ف ادئ العملي وع إن المب لتن

وجي؛   ) 2(السياسات والقوانين واللوائح؛ ) 1: (وهي تأخذ في الحسبان المتطلبات المتصلة بما یلي       . البيولوجي وع البيول إدارة التن
 .المعلومات والبحث والتربية والتعليم) 4( االقتصادیة؛ –الظروف االجتماعية ) 3(

ق یجرى في سياق                  من االفتراضات األساسية أن تطبيق المبادئ العملية والخ        -5 ا هو تطبي ادیة التشغيلية إنم طوط اإلرش
وبالنسبة للمبادئ العملية ، توجد مالحظات هامشية تشير       )  الصادر عن مؤتمر األطراف      5/6المقرر  (نهج األنظمة اإلیكولوجية    

 .إلى آل مبدأ أو مبادئ ذات صلة بالموضوع ورادة في نهج األنظمة اإلیكولوجية 

ى                 إن التقدم المحر   -6 ة عل ز نحو االستدامة سيتطلب االرادة السياسة إلحداث تغيرات في سبيل إنشاء البيئة التمكنية الالزم
ادئ      . جميع مستویات الحكم والمجتمع      ك المب ذ تل . والخطوط اإلرشادیة التشغيلية مقصود منها إن تسدي مشورة وظيفية عن تنفي

ات ا          تفادة          وقد تم وضع الخطوط اإلرشادیة مع مراعاة الفروق دروس المس اة أفضل الممارسات وال ة والمواضيعية ومراع إلقليمي
التي جرى توثيقها في دراسات الحاالت عن االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في المناطق األحيائية المختلفة وآذلك في ظل                   

 . ما یوجد من مدونات سلوك 

ن  -7 ي ، م ل تمكين اد هيك ر یقتضي إیج ادئ أم غيل المب م  إن تش تویات الحك ع مس ى جمي انوني وإداري ، عل  مؤسسي وق
ق             . والمجتمع لدى آل طرف من األطراف      ل تطبي ة، أن تكف ا ینبغي ، آي تكون فعال ي یؤخذ به وائح ، الت م أن السياسات والل ث

ة المحد                      ة اإلیكولوجي ة ویمكن تحویره ليتمشى واألنظم ذا    . دة  المبادئ على نحو مرن ویتواءم مع مختلف الحقائق المحلي وفي ه
السياق ، ینبغي أن تؤخذ في الحسبان سبعة شروط آامنة باعتبارها إطارًا للتطبيق السليم للمبادئ والخطوط اإلرشادیة المبينة في               

 .القسم ألف أدناه 
   الشروط الكامنة لتحقيق االستعمال المستدام -ألف

اك        عند وضع هيكل برنامج الستعمال المستدام وما یرتبط به من س      -8 امج، هن ك البرن ذ ذل وائح في تنفي وانين ول ياسات وق
 :بضعة شروط آامنة ینبغي أن تؤخذ في الحسبان في الحكم وتخطيط إدارة الموارد الطبيعية، هي

بينما من المستطاع استعمال مكونات التنوع البيولوجي بطریقة تبقى على العمليات اإلیكولوجية واألنواع  )أ( 
ستوى أعلى من مستوى العتبات الالزمة للبقاء على المدى الطویل ، وبتلك یكون جميع مدیري والتباین الجيني على م

ومن األمور الجوهریة أن التنوع البيولوجي . ومستخدمي الموارد مسؤولين عن أن یكفلوا إال یتجاوز االستعمال تلك القدرات 
ه األصلية في بعض األحيان، بما یكفل أن تكون تلك األنظمة في األنظمة اإلیكولوجية ینبغي أن یحتفظ به، أو اعادته إلى حالت

 اإلیكولوجية قادرة على تحقيق االستدامة في أداء الخدمات اإلیكولوجية التي یعتمد عليها الناس ویعتمد عليها التنوع البيولوجي ؛

واع واالختالف الجيني تتغير    إن األنظمة اإلیكولوجية والعمليات اإلیكولوجية داخل تلك األنظمة ، وتباین األن           )ب( 
تعمل  تعمل أو ال تس زمن سواء آانت تس ر ال ى م ي . عل ذوا ف وارد ینبغي أن یأخ تخدمي الم دیري ومس ات وم إن الحكوم ذا ف ول

 الحسبان الحاجة إلى استيعاب التغير ، بما في ذلك األحداث اإلفتراضية التي یمكن أن تؤثر في استدامة االستعمال ؛ 

إن تشجيع االستعمال              في الظروف    )ج(  التي توجد فيها مخاطرة تحویل المناظر الطبيعية إلى أغراض أخرى ، ف
وع                           ى التن ة ، وعل ك األنظم واع داخل تل ى األن ة ، وعل ة اإلیكولوجي ل واألنظم المستدام یمكن أن یوفر حوافز للحفاظ على الموائ

 االستعمال المستدام قد وفر حوافز محسوسة للحفاظ على حيوان         وآذلك بالنسبة لنوع معين ، مثل التماسيح ، أن        . الجيني لألنواع   
 خطر یمثل تهدیدًا للبشر ؛

وفر بصفة    )د(  ا ت واء النظيف ، إنم ذب واله اء الع أوي والم ذاء والم ل الغ اة ، مث ية للحي إن الضرورات األساس
و  وفر التن ك ی ى ذل وجي وباالضافة ال وع البيول تعمال التن رة بإس ر مباش رة أو غي رة مباش افع المباش ن المن را م وجي آثي ع البيول

ى          . وخدمات األنظمة االیكولوجية الالزمة للحياة       ات وعل ى الحيوان اد محسوس عل اد آامل أو اعتم اك اعتم رة هن وفي بلدان آثي
ر البشر ، لكسب عيشهم                    ون من أفق ا یكون رًا م ين البشر ، وآثي ي یحصدها مالی د االستعماالت األخرى   . النبات الت ل  وتزای  مث

رًا  . األدویة للحيلولة دون األمراض أو لعالجها ، وهذا االستعماالت أصبحت بارزة  وتتم أیضًا باستخدام التنوع البيولوجي          وأخي
وجي في آسب                 فإن مجتمعات السكان األصليين والمحليين وثقافاتهم آثيرًا ما تعتمد اعتمادًا مباشرًا على استعماالت التنوع البيول

ذه االستعماالت                            وفي ج . عيشهم   ل أن تكون ه ة تكف درات وافي دى الحكومات سياسات وق ميع هذه الظروف ، ینبغي أن یكون ل
 مستدامة ؛

ة         )ه(  إن توفير المنتجات البيولوجية والخدمات اإلیكولوجية المتاحة لالستعمال أمر محدود بالخصائص البيولوجي
ة ،  . ، بما في ذلك اإلنتاجية والقدرة االستعادیة واالستقرار    الذاتية التي تتميز بها األنواع والنظم اإلیكولوجية         واألنظمة البيولوجي
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ي یمكن                    التي تعتمد على إعادة تدویر الموارد المحدودة ، لها أیضًا حدود تفرضها على السلع التي یمكن أن توفرها والخدمات الت
ى           . أن تقدمها    ه ال         وعلى الرغم من أن بعض الحدود یمكن توسيع نطاقها إل ة ، إال أن ق فتوحات تكنولوجي ا من خالل تحقي حد م

 .تزال هناك حدود وقيود ، تفرضها إتاحة الموارد الداخلية والخارجية وإمكانية التوصل إلى تلك الموارد 

وارد أن    )و(  تعملون الم ن یس ع م ى جمي تعماالت ، یجب عل ة اآلجل لالس ة طویل لبية محتمل ار س ة آث ين أی لتحس
ذوا آل حيط ن  یأخ دا م وفر مزی تدامة ت الدارة المس تراتيجيات وسياسات ل اروا اس ة ویخت رارتهم اإلداری د إصدار ق ة عن ة ممكن

وجي       وع البيول ى التن ارة عل ار ض ا آث ون له تدامة دون أن یك افع المس ات أن     . المن د الحكوم ي أن تتأآ ك ینبغ رار ذل ى غ وعل
 .ي إنما هي استعماالت یلتزم فيها بالحيطة والحذر في إدارة شؤونها االستعماالت المرخص بها أو المأذون بها للتنوع البيولوج

ادة                        )ز(  ام الم ى أحك ) ي(8عند النظر في الخطوط اإلرشادیة الفردیة المبينة فيما یلي ، یقتضي األمر أن یشار إل
ررات ذات     ) ج(10و ا في مق ادة ، وتطویره  صلة بالموضوع تصدر    وتطبيق تلك األحكام ، واألحكام األخرى المتصلة بتلك الم

 . عن مؤتمر األطراف في جميع الشؤون المرتبطة بمجتمعات السكان األصليين والمحليين 
 المبادئ العملية ، واالساس المنطقي والخطوط اإلرشادیة التشغيلية  -باء

 لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي

مة سوف تعزز إذا ما طبقت المبادئ العملية التالية وما یتصل إن استدامة استعمال مكونات التنوع البيولوجي هي استدا -9
 :بها من خطوط إرشادیة تشغيلية 

 سياسات وقوانين ومؤسسات مساندة مقامة على جميع مستویات الحكم مع وجود ترابط فعال  :1المبدأ العملي 
 .بين هذه المستویات  

ياسات والقوانين على جميع مستویات الحكم المرتبطة باستعمال معين هناك حاجة إلى توافر اإلنسجام في الس :األساس المنطقي 
ینبغي أن 45فمثًال عندما یتبي اتفاق دولي سياسة ما بشأن استعمال التنوع البيولوجي ، فإن القوانين الوطنية. 

ين وینبغي أن یكون ثمة ترابط واضح وفعال ب. تكون منسجمة مع تلك السياسة إذا إرید تعزیز االستدامة 
یسمح باستجابة فعالةوفي األوان " ممر "  إلمكان توفير – أي السلطة –المستویات المختلفة في الوالیة 

الصحيح لالستعمال المستدام آما یسمح باالستعمال المستدام النتقال مورد ما من مرحلة التجميع أو الحصاد 
م األحيان إن الوسائل األولویة لتحقيق وفي معظ. حتى مرحلة االستعمال النهائي دون عوائق ال ضرورة لها 

االنسجام بين المستویين المحلي والدولي  في الحكم ینبغي أن یتم من خالل الحكومات الوطنية ودون الوطنية 
 .وحسب مقتضى الحال

 الخطوط اإلرشادیة التشغيلية
عند صياغة )  هذا القانون معترفًا به والقانون العرفي في الحاالت التي یكون فيها(النظر في العرف والتقاليد المحلية  •

 .حسب مقتضى الحال) ج (10و) ي (8تشریع أو لوائح جدیدة ، وأیضا مع مراعاة المادتين 

 – أي السلطة –تبين ما یوجد من تدابير وسياسات وقوانين ومؤسسات مساندة وإیجاد الجدید منها في نطاق الوالیة  •
 التي سوف یتم فيها االستعمال ؛

 تراآب أو فجوات وتضاربات في القوانين والسياسات الموجودة والشروع في اتخاذ خطوات ملموسة لحل تبين أیة •
 تلك المشكالت ؛ 

أو إنشاء ترابطات تعاونية وتساندیة بين جميع مستویات الحكم في سبيل تفادي االزدواجية في الجهود أو /تعزیز و •
 .وجوه تضارب أو تنافر 

حسب مقتضى –  والوطنيةوآذلك 45 بالحاجة إلى إطار حكمي یتمشى مع القوانين الدوليةاعترافًا :2المبدأ العملي 
الحال القوانين دون الوطنية ، ینبغي أن یعطي المستعملون المحليون لعناصر أو لمكونات التنوع 

                                                 
قدي یعني أیضا في " وطنيال" في النصوص المتعلقة بالمبادئ واألساس المنطقي والخطوط اإلرشادیة التشغيلية إن لفظ –من المعترف به أنه  / 45

 "دون الوطني" بعض البلدان ، 
قدي یعني أیضا في " الوطني" في النصوص المتعلقة بالمبادئ واألساس المنطقي والخطوط اإلرشادیة التشغيلية إن لفظ –من المعترف به أنه  /46

 "دون الوطني" بعض البلدان ، 
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البيولوجي ما یكفي من سلطان ومساندة في الحقوق ، آي یكونوا مسؤولين وتقع عليهم المساءلة 

  46عمال الموارد المعنيةعن است
 إلى افراط في االستعمال إن الحصول غير المراقب على مكونات التنوع البيولوجي آثيرًا ما یؤدي :األساس المنطقي 

حيث أن الناس یحاولون التوصل إلى أقرب قدر ممكن من المنافع الشخصية من الموارد بينما تكون 
 لألطراف أو الجماعات استعمال لها أو عدم استعمال أو أما الموارد التي یكون.هذه الموارد متاحة 

یكون لهم عليها حقوق نقل ، فهي في المعتاد تستعمل بطریقة أشد مسؤولية ، ألن الناس ليسوا 
محتاجين ، في هذه الحالة ، إلى جني أآبر قدر من المنفعة قبل أن یأتي غيرهم ویستحوذ على تلك 

" أو " حقوقًا " ز بصفة عامة إذا اعترفت الحكومات واحترمت ولذا فإن االستدامة تعز. الموارد 
ومسؤولية وواجب مسألة للناس الذین یستعملون الموارد ویدیرونها ، وقد یكون " سلطة إشراف 

ضمن هؤالء مجتمعات السكان األصليين والمحليين ومالك األرض الخصوصيين ومنظمات الحفظ 
في سبيل تعزیز الحقوق المحلية أو اإلشراف على التنوع وباإلضافة إلى ذلك ، . وقطاع األعمال 

البيولوجي والمسؤولية عن حفظ ذلك التنوع ، ینبغي أن یشارك من یستعملون الموارد في صنع 
القرارات بشأن استعمال الموارد وأن یكون لهم سلطة اتخاذ أیة خطوات ناشئة عن القرارات 

 . المذآورة 

 الخطوط اإلرشادیة التشغيلية
أو /لما أمكن األخذ بالوسائل التي تهدف إلى تفویض الحقوق والمسؤوليات والمساءلة إلى من یستعملون وآ •

 یدیرون الموارد البيولوجية ؛

استعراض اللوائح الموجودة للنظر فيما إذا آان یمكن استعمالها لتفویض الحقوق ؛ وتعدیل اللوائح حيثما  •
أو صياغة لوائح جدیدة إذا آان األمر یحتاج إليها ؛ وفي آل /؛ ویلزم األمر ، ویكون هذا التعدیل ممكنًا 

 ) .شاملة القانون العرفي إذا آان معترفًا به (األمور ینبغي النظر إلى العرف والتقاليد المحلية 

فيما یتعلق بقضایا مجتمعات السكان األصليين ) ي(8الرجوع إلى برنامج العمل المتصل بتنفيذ المادة  •
وتحقيق التنفيذ والتكامل بين المهام المتصلة باالستعمال المستدام لمكونات التنوع ) 5/16لمقرر ا(والمحليين 

 ،3 وال سيما العنصر 14 و13 و6البيولوجي، المهام 

توفير التدریب وخدمات اإلرشاد لتعزیز قدرة الناس على الدخول في ترتيبات فعالة لصنع القرارات وآذلك  •
 .لالستعمال المستدام الدخول في تنفيذ منهجيات 

حمایة وتشجيع االستعمال المألوف للموارد البيولوجية على نحو مستدام، وفقا للممارسات التقليدیة والثقافية  •
 ).ج)10المادة (

السياسات والقوانين واللوائح الدولية والوطنية ودون الوطنية التي تشوه األسواق وتعزز تدهور  :3المبدأ العملي 
د من ناحية أخرى حوافز ضارة تقّوض الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع الموائل أو تول

 .48البيولوجي ، ینبغي تبينها وإزالتها أو تخفيفها
إن بعض السياسات أو الممارسات تولد مسالك غير قابلة لالستدامة ، تخفض من التنوع البيولوجي  : األساس المنطقي 

صورة آثار جانبية لم تكن متوقعة إذ إن تلك السياسـات أو ویكون هذا التخفيض في أحيان آثيرة على 
فمثًال أن بعض السياسات في . الممارسات آان مقصودًا منها أصًال التوصل إلى أهداف أخرى 

الزراعة التي تشجع على اإلفراط في اإلنتاج الــداخلي للبلد آثيرًا ما تولد حوافز ضارة تقّوض الحفظ 
والقضاء على اإلعانات التي تسهم في صيد األسماك غير .وع البيولوجي واالستعمال المستدام للتن

المشروع أو غير المبلغ عنه أو غير المنظم باللوائح ، والذي یتجاوز القدرة السدیدة ، حسب ما 
تقتضي ذلك خطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة ، في سبيل تحقيق مصائد مستدامة لألسماك ، 

 .ة أخرى من حاالت االعتراف بالحاجة إلى إزالة الحوافز الضارة هي أیضا حال

                                                 
  من نهج األنظمة اإلیكولوجية2أنظر المبدأ  / 47
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 الخطوط اإلرشادیة التشغيلية
تبين اآلليات االقتصادیة ، شاملة األنظمة الحافزة واإلعانات الحافزة على المستویات الدولي والوطني ودون  •

 البيولوجي ؛الوطني ، التي لها وقع سلبي على احتماالت االستدامة لالستعماالت التنوع 

إزالة األنظمة التي تؤدي إلى إلتواءات في السوق تسفر عن استعماالت غير قابلة لالستدامة لمكونات التنوع  •
 البيولوجي ؛

تفادي اللوائح غير الضروریة وغير الوافية بالغرض الخاصة باستعماالت التنوع البيولوجي ، ألنها قد تزید  •
الستعماالت غير المنظمة للوائح ، مما یخفض استدامة االستعمال من التكاليف وتضيع فرصًا وتشجع على ا

. 

 :اإلدارة التواؤمية ینبغي ممارستها على أساس ما یلي  :4المبدأ العملي 
 العمل والمعرفة التقليدیة والمحلية ؛ ) أ(
 التغذیة المرتدة المتكررة والتى  تتم في آوانها الصحيح والشفافة ، المستمدة من رصد االستعمال ، ) ب(

  االقتصادي ، والوقع القائم في المورد الذي یجرى استعماله ؛–والوقع البيئي والوقع االجتماعي 
تصحيح اإلدارة على أساس التغذیة المرتدة في الوقت المناسب التي یحصل عليها من إجراءات  ) ج(

  49الرصد
 یمكن أن تؤثر في استدامة استعمال إن النظم البيولوجية والعوامل االقتصادیة واالجتماعية التي :األساس المنطقي 

وليس من المستطاع الحصول على معرفة بجميع جوانب . التنوع البيولوجي تختلف اختالفًا آبيرًا 
ولذا یقتضي األمر أن تقوم اإلدارة برصد اآلثار . تلك األنظمة قبل بدء استعمال التنوع البيولوجي 

بما في .  لذلك االستعمال حسب مقتضي الحال التي تنشأ عن ذلك االستعمال ، وأن تسمح بتصحيح
وفي هذا السياق من المفضل .  للممارسة غير القابلة لالستادمة– إذا لزم األمر –ذلك تعدیل بل وقف 

استعمال جميع مـوارد المعلومات بشأن الموارد ، عند تقریر الكيفية التي یمكن بها استعمال ذلك 
لمعرفة التقليدیة والمحلية إلى استعمال شدید للتنـوع البيولوجي وفي مجتمعات آثيرة ، أدت ا. المورد 

وإدماج هذه المعرفة في نظم . على نحو مستدام طوال فترات طویلة دون إضرار بالبيئة أو بالمورد 
االستعمال الحدیثة، وتعزیز االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، یمكن أن یكون له تأثير آبير في 

 . ال غير المالئمتجنب  االستعم

 الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 
 آفالة وجود خطط إدارة تواؤمية تناسب استعماالت معينة ؛ •

جعل خطط اإلدارة التواؤمية مستوعبة ألنظمة تولد اإلیرادات المستدامة التي تذهب فيها المنافع الى  •
 ذ الناجح؛المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المحليين لمساندة التنفي

 إسداء مساعدة إرشادیة في إنشاء وصيانة أنظمة الرصد والتغذیة المرتدة ؛ •

 إیجاد وصف واضح لنظام اإلدارة التواؤمي ، الذي یشمل وسائل تقييم حاالت الشكوك واالفتقار إلى اليقين ؛ •

 .االستجابة السریعة للممارسات غير القابلة لالستدامة •

في لكفالة إتاحة المعلومات بشأن الوضع القائم للمورد وللنظام تصميم نظام رصد بمقياس زمني یك •
 .اإلیكولوجي إلصدار القرارات االداریة المستنيرة عن علم ، بما یكفل الحفاظ على المورد 

 .عند استعمال المعارف التقليدیة والمحلية، ینبغي آفالة الحصول على موافقة حائزي تلك المعارف •
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ات وممارسات إدارة االستعمال المستدام ینبغي أن تتفادي أو تخفض بقدر اإلمكان من الوقع إن غای : 5المبدأ العملي 

الضار على خدمات النظم اإلیكولوجية وهيكلها ووظائفها ، وآذلك على المكونات األخرى لألنظمة 
  50اإلیكولوجية

لتي یمكن أن یؤدیها المورد داخل النظام إن استعمال اي مورد ینبغي أن یأخذ في الحسبان الوظائف ا : األساس المنطقي 
اإلیكولوجي الذي یوجد فيه هذا المورد ، وأنه ینبغي إال یؤثر االستعمال تأثيرًا ضارًا في وظائف 

فمثًال إن تقطيع األشجار على الخط الفاصل إلنحدار المياه یمكن أن یؤدي إلى . األنظمة اإلیكولوجية 
وتفادي هذه الحالة قد یتضمن . م اإلیكولوجي في ترشيح الماء تآآل التربة واإلضرار بوظيفة النظا

وضع حصص محافظة في تقطيع األشجار مع ما یالئمها من تقنيات في الحصاد ورصد آلثار 
وهناك مثال آخر وهو مثال صناعة الجمبري التي أوجدت شباآًا . الحصاد إبان حدوث هذا الحصاد 

ول الجانبي من األسماك ، وأن تخفض أیضًا اآلثار یمكن أن تستبعد الجمبري الصغير والمحص
 .السلبية على مجتمعات أعماق البحار وغيرها من المجتمعات المرتبطة بهذا النشاط 

 الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 
آفالة إال تضر الممارسات اإلداریة بمقدرة األنظمة اإلیكولوجية على توفير السلع والخدمات التي قد تكون  •

فمثًال ، إن التقطيع االنتقائي لألخشاب على خط أنحدار المياه ینبغي . ى مسافة من موقع االستعمال الزمة عل
 أن یساعد مقدرة النظم اإلیكولوجية على منع تآآل التربة وعلى توفير ماء نقي ؛

مال، آفالة أال یضر االستعمال االستهالآي وغير االستهالآي االستدامة على المدى الطویل لذلك االستع •
بإنتاج آثار سلبية على األنظمة اإلیكولوجية واألنواع التي یعتمد عليها ذلك االستعمال ، مع إیالء اهتمام 

 .خاص الحتياجات عناصر التنوع البيولوجي المهددة

 من إعالن ریو بشأن البيئة 15في إصدار المقررات اإلداریة آما یقتضي ذلك المبدأ " مبدأ التحوط " تطبيق  •
 ة ؛والتنمي

تبين الخبرات الناجحة في إدارة  مكونات التنوع البيولوجي في البلدان األخرى ، في سبيل تحویر هذه  •
 المعرفة وإدماجها في جهود اإلدارة لحل ما تصادفه من صعوبات ؛

النظر آلما أمكن في الوقع التراآمي والمتجمع لألنشطة على أنواع مستهدفة أو أنظمة إیكولوجية مستهدفة ،  •
 . القرارات الصادرة عن اإلدارة فيما یتصل بتلك األنواع أو األنظمة اإلیكولوجية في

في مجاالت یكون فيها الوقع السابق قد أدى الى تدهور وتخفيض التنوع البيولوجي ینبغي مساندة صياغة  •
 )).د (10المادة (وتنفيذ خطط عمل عالجية 

م في جميع جوانب االستعمال والحفظ للتنوع البيولوجي ، هو أمر البحث الشامل لعدة فروع من العل :6المبدأ العملي 
 .ینبغي تعزیزه ومساندته 

ینبغي أن  إن االتفاقيات الدولية والمقررات الوطنية ودون الوطنية التي تؤثر في االستعمال ،  :األساس المنطقي 
تكون مدرآة للظروف تقوم بتطبيق أفضل المعلومات التي یستند إليها ما یصدر من مقررات ، وأن 

وباإلضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى لكفالة . المحلية التي یجرى فيها استعمال من االستعماالت 
مساندة البحث في المتطلبات البيولوجية واإلیكولوجية لألنواع ، آفالة أن یظل االستعمال في حدود 

ثم أن تعزیز الحوافز .  االستعمال مقدرة تلك األنواع واألنظمة اإلیكولوجية على تحقيق استدامة ذلك
التي تساند االستدامة أمر یرتكز إلى أنه من األمور القّيمة االستثمار في البحث إلیجاد سلع جدیدة 

 .ولفتح فرص اقتصادیة جدیدة ألصحاب المصلحة 

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 

ر به السياسات والمقررات الدولية والوطنية ودون آفالة أن تكون نتائج البحث مصدرًا لإلعالم ولإلستنارة ، تستني •
 .الوطنية 
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االستثمار في البحوث التي تتناول تقنيات وتكنولوجيات إدارة مكونات التنوع البيولوجي التي تعزز استدامة  •
 االستعماالت االستهالآية وغير االستهالآية للتنوع البيولوجي ؛

 ن والناس الذین یملكون المعرفة المحلية والتقليدیة ؛تشجيع التعاون الفعال بين الباحثين العلميي •

 تشجيع المؤازرة الدولية ونقل التكنولوجيا فيما یتعلق باالستعماالت االستهالآية وغير االستهالآية للتنوع البيولوجي ؛ •

وبصفة ) المجتمعات المحلية ومجتمعات القطاع الخاص(تنمية التعاون بين الباحثين ومستعملي التنوع البيولوجي  •
خاصة إشراك المجتمعات المحلية باعتبارهم شرآاء في البحث ، واستعمال خبرتهم في تقييم منهجيات وتكنولوجيات 

 اإلدارة ؛

تقصي واستحداث وسائل فعالة لتحسين الثقافة والوعي البيئي وتشجيع مشارآة الجمهور واشراك اصحاب المصلحة  •
 . المستدام للمواردفي ادارة التنوع البيولوجي وفي االستعمال

تقصي واستحداث وسائل الكفالة حقوق الحصول وطرائق مساعدة لكفالة التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال  •
 مكونات التنوع البيولوجي

 إتاحة نتائج البحث على شكل یتيح أن یطبقها صانعو القرارات والمستعملين وغيرهم من أصحاب المصلحة ؛ •

 .ادل في المجاالت العلمية والتقنية تعزیز برامج التب •

إن مقياس اإلدارة، المكاني والزماني معًا ، ینبغي أن یكون متوائمًا مع المقـــایيس اإلیكولوجية  :7المبدأ العملي 
 51 االقتصادیة لالستعمال ولوقع ذلك االستعمال–واالجتماعية 

نبغي أن تقاس على قدر االحتياجات اإلیكولوجية إن اإلدارة ألنشطة االستعمال المستدام ی :االساس المنطقي 
فمثًال ، إذا آانت األسماك تصاد من بحيرة ، ینبغي أن  . االقتصادیة لذلك االستعمال–واالجتماعية 

یكون صاحب البحيرة مكلفًا بإدارة تلك البحيرة ومسوؤًال عن تلك اإلدارة طبقًا للسياسة وللتشریع 
 . دون الوطني  - حسب مقتضى الحال–الوطني أو 

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 

 الوصل بين المسؤولية والمساءلة بالمقياسين المكاني والزماني لالستعمال ؛ •

 تحدید أهداف اإلدارة للمورد الذي یجرى استعماله ؛ •

یكولوجية إتاحة المشارآة الجماهيریة الكاملة في إعداد خطط اإلدارة بما یكفل أفضل وسيلة لتحقيق االستدامة اإل •
  االقتصادیة؛–واالجتماعية 

وفي حالة الموارد العابرة للحدود یكون من المستصوب أن یشارك ممثلون عن تلك الدول في ادارة الموارد واصدار  •
 .القرارات الخاصة بها

ت وبذل ینبغي إیجاد ترتيبات للتعاون الدولي ، في الحاالت التي یقتضي فيها األمر إصدار مقررا :8المبدأ العملي 
 أنشطة تنسيق متعدد الجنسيات 

إذا آان مورد من موارد التنوع البيولوجي عابرا للحدود بين بلدین أو أآثر، فإن من المستصوب  :االساس المنطقي 
إیجاد اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف بين هذه الدول ، لتحدید الكيفية التي سوف یستعمل بها المورد ، 

وعدم وجود مثل هذه االتفاقات قد یؤدي إلى قيام آل دولة . ا ذلك االستعمال والمقادیر التي سيتم به
بتنفيذ نظم إداریة منفصلة ، إذا ما اتخذت آلها معًا آان معناها أن المورد المشار إليه یستعمل 

 .استعماًال مفرطًا 

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 
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الموائل التي یجـرى استعمالها ، تتشابك /لسكان أو المجتمعات وضع ترتيبات للتعاون الدولي ، عندما یكون توزیع ا •

 فيها أثنتان أو أآثر من األمم  ؛

 تعزیز اللجان التقنية المتعددة الجنسيات إلعداد توصيات بشأن االستعمال المستدام للموارد العابرة للحدود ؛ •

 دام للموارد العابرة للحدود ؛إیجاد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف بين الدول لالستعمال المست •

ایجاد آليات تنطوي على تعاون بين الدول لكفالة أال یكون لالستعمال المستدام للموارد العابرة للحدود وقع سلبي على  •
 )أي استرداد وضعها السابق(قدرة االنظمة االیكولوجية وطاقتها االستردادیة 

فروع العلم وبين األطراف المشارآة ، على المستوى المناسب ینبغي تطبيق نهج مشترك بين عدة  :9المبدأ العملي 
 من اإلدارة والحكم المتصل باالستعمال 

ومن المعترف به أن . إن استدامة االستعمال أمر مرتهن باستعمال البرامترات البيولوجية للموارد :االساس المنطقي 
ولذا یقتضي األمر أن .  أهمية متساویة العوامل االجتماعية والثقافية والسياسة واالقتصادیة آلها ذات

تؤخذ تلك العوامل في الحسبان وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة والقطاع 
 .الخاص ، والناس ذوي الخبرة في تلك المجاالت المختلفة ، على جميع مستویات عملية صنع القرار 

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 

 ليات لتشجيع التعاون المشترك بين عدة فروع العلم ، في إدارة مكونات التنوع البيولوجي ؛النظر في إیجاد آ •

 وضع مقایيس ألنشطة إدارة الموارد ، تعزز المشاورات المشترآة بين عدة  فروع العلم؛ •

 تسهيل االتصاالت وتبادل المعلومات بين جميع مستویات صنع القرار ؛ •

 وضوع ، والسعي إلى إشراآهم في التخطيط وفي تنفيذ أنشطة اإلدارة ؛تبين جميع أصحاب المصلحة في الم •

 االقتصادیة ، والسياسة ، والبيولوجية ، واإلیكولوجية ، والمؤسسية –ینبغي أن تـؤخذ في الحسبان العوامل االجتماعية  •
 ، والدینية والثقافية، التي یمكن أن تؤثر في استدامة اإلدارة ؛

 رشاد من األخصائيين في الشؤون المحلية والتقليدیة والتقنية ، عند تصميم خطة اإلدارة ؛السعي إلى الحصول على إ •

توفير القنوات الصحيحة للمفاوضات الكفيلة بحل النزاعات التي تنشأ عن اإلشراك التعاوني بين جميع الناس حًال  •
 .سریعًا ومرضيًا 

 ودون الوطنية ینبغي أن تأخذ في الحسبان -مقتضى الحالوحسب –إن السياسات الدولية والوطنية  :10المبدأ العملي 
 : ما یلي 

 القيم الحالية واالحتمالية المستمدة من استعمال التنوع البيولوجي ؛ ) أ(
 القيم الذاتية وغيرها من القيم غير االقتصادیة للتنوع البيولوجي ؛ ) ب(
 .قوى السوق التي تؤثر في القيم واالستعمال  )ج(

العمل الذي جرى حدیثًا في حساب التكاليف االحتمالية لالستعاضة عن األنظمة الطبيعية ببدائل إن  :االساس المنطقي 
ویستبع . من صنع اإلنسان ، قد دلت على أن هذه األنظمة الطبيعية ینبغي إعطاؤها قيمة عالية جدًا 

تجارة  ودون الوطنية التي ترشد ال- حسب مقتضى الحال –ذلك إن السياسات الدولية والوطنية 
والتنمية ینبغي أن تقارن القيمة الحقيقية لألنظمة الطبيعية بالقياس لالستعماالت المراد األخذ بها بدًال 

فمثًال للمنغروف وظائف المساعدة على توالد . عن تلك األنظمة ، قبل القيام فعًال بذلك االستبدال
 carbon(، وتنحية الكربـون األسماك وتعزیز أماآن الحضانة ، وتخفيف التآآل وهبات العواصف 

sequestration .( واألرصفــة المرجانيــة توفــر حمایـة لصغــار األسماك وألنواع آثيرة ، وآذلك
 .توفر مناطق محمية على الساحل 

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 
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 طبيعية ؛تعزیز دراسات التقييم االقتصادي للخدمات البيئة التي تؤدیها األنظمة اإلیكولوجية ال •

 إدماج هذه المعلومات في السياسة وعمليات صنع القرار ، وآذلك في التطبيقات التربویة  ؛ •

واالعتراف بأن قوة السوق ليست دائمًا .وتحویل الموئل وتبدیله / النظر في هذا المبدأ فيما یتعلق باستعمال األرض  •
 ونات التنوع البيولوجي؛آافية لتحسين ظروف العيش أو لزیادة االستدامة في استعمال مك

 تشجيـع الحكومات على أن تأخذ في الحسبان قيم التنوع البيولوجي في حساباتها الوطنية ؛ •

 تشجيع وتسهيل بناء القدرة لدى صانعي القرارات ، بشأن المفاهيم المتصلة بالتقييم االقتصادي للتنوع البيولوجي ؛ •

مكونات التنوع البيولوجي إلى تخفيض التبذیر والوقع البيئي الضار ینبغي أن یسعى من یستعملون   :11المبدأ العملي 
 وإلى زیادة المنافع المستمدة من االستعماالت  

ینبغي أن یسعى المستعملون إلى تحقيق أفضل الوسائل في اإلدارة وإلى تحسين االنتقائية في  :االساس المنطقي 
بيئة ، بحيث یقل التبذیر والوقع البيئي، وزیادة االستعماالت االستخراجية باستعمال تقنيات صدیقة لل

  االقتصادیة واالیكولوجية من االستعماالت، –المنافع االجتماعية 

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 

ازالة الحوافز الضارة وتوفير حوافز اقتصادیة لمدیري الموارد آي یقوموا باالستثمار بتطبيق أو استنباط تقنيات أشد  •
ة ، مثًال االعفاءات من الضرائب ، واألموال المتاحة للممارسات المنتجة ، وتحصيل فوائد أقل على صداقة للبيئ

 القروض ، وإصدار الشهادات إلمكان الدخول إلى أسواق جدیدة ؛

 إیجاد آليات للتعاون التقني في سبيل ضمان نقل التكنولوجيات المحّسنة إلى مجتمعات السكان ؛ •

استعراض مستقل لما یتم من حصاد لكفالة مزید من الكفاءة في عملية الحصاد أو في السعي إلى الحصول على  •
االستعماالت االستخراجية األخرى بحيث ال یكون لها وقع ضار على أوضاع الموارد المستعملة أو على األنظمة 

 اإلیكولوجية ؛

 تبين وجوه عدم الكفاءة والتكاليف في المنهجيات المطبقة حاليًا ؛ •

  ببحوث وبعمليات تنمية في منهجيات أفضل ؛القيام •

تشجيع أو تعزیز إنشاء مقایيس متفق عليها للجودة الصناعية ومقایس للجودة لدى األطراف الثالثة في التعامل مع  •
 مكونات التنوع البيولوجي وإدارة شؤونها ، على األصعدة الدولي والوطني واذا اقتضى األمر دون الوطني ، 

ت الفعالة واألخالقية واإلنسانية للنباتات والحيوانات البریة، ضمن إطارات محلية ووطنية، تعزیز االستعماال •
 .وتخفيض األضرار الجانبية التي تلحق بالتنوع البيولوجي

إن احتياجات مجتمعات السكان األصليين والمحليين الذین یعيشون أو یتأثرون باستعمال وحفظ   :12المبدأ العملي
ي ، وآذلك إسهاماتهم في حفظ ذلك التنوع واستعماله المستدام ، ینبغي أن تنعكس التنوع البيولوج

 .في التوزیع المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال تلك الموارد 

إن المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المحليين آثيرًا ما یتحملون تكاليف ملموسة أو  :االساس المنطقي 
نافع یدّرها االستعمال االحتمالي للتنوع البيولوجي ، في سبيل آفالة أو تعزیز تضربون صفحًا عن م

تستغل ) مثًال األخشاب ، مصائد األسماك(إن آثيرًا من الموارد ، . المنافع التي یجنيها آخرون 
وعندما یشرك . استغالًال مفرطًا ألن هناك تجاهًال للوائح الصادرة أو ألن هذه اللوائح ال تطبق 

واألنظمة . . كان المحليين بوصفهم أصحاب المصلحة ، فإن هذه االنتهاآات تتناقص بصفة عامةالس
اإلداریة تعزز عند تنفيذ برامج بناء تستفيد منها المجتمعات المحلية ، مثل التدریب على حيازة القدرة 

 .جتمعات، وهو أمر یمكن یوفر بدائل لإلیرادات أو یساعد تنویع القدرات اإلداریة لتلك الم

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 
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تعزیز الحوافز االقتصادیة التي ستكفل منافع إضافية للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المحليين  •

المشارآين في إدارة أي عنصر من عناصر التنوع البيولوجي ، مثل فرص العمل للسكان المحليين ، والتوزیع 
 المشارآين في اإلدارة  ؛/السكان المحليين والمستثمرین من الخارج المتساوي لإلیرادات بين 

األخذ بسياسات ولوائح تكفل أن تحصل المجتمعات األصلية والمحلية أصحاب المصلحة المحليون، الضالعون في  •
 إدارة أحد الموارد لالستعمال المستدام ، على حصة عادلة من أیة منافع مستمدة من ذلك االستعمال ؛

ة أن تعترف السياسات واللوائح الوطنية المتعلقة باالستعمال المستدام بالقيم غير النقدیة للموارد الطبيعية وتأخذها آفال •
 في الحسبان ؛

النظر في طرائق إلدخال االستعمال غير المراقب للموارد البيولوجية في إطار من االستعمال المستدام القانوني ،  •
 ستهالآية البدیلة لتلك الموارد  ؛یشمل تعزیز االستعماالت غير اال

 آفالة أن یظل مع السكان المحليين ، في الحاالت التي یشارك فيها مستثمرون من األجانب ، نصيب عادل من المنافع ؛ •

 في إدارة أي موارد طبيعية - بما فيهم مجتمعات السكان األصليين والمحليين –إشراك أصحاب المصلحة المحليين  •
 ن في تلك اإلدارة تعویض عادل عن جهودهم، مع مراعاة المنافع النقدیة وغير النقدیة؛وإعطاء المشارآي

في حالة إذا اقتضت اإلدارة تخفيض مستویات الحصاد ینبغي بقدر اإلمكان مساعدة أصحاب المصلحة المحليين بما  •
 ، لتمكينهم من الحصول على فيهم المجتمعات المحلية واألصلية التي تعتمد اعتمادًا مباشرًا على المورد المخفض

 بدائل  ؛

ینبغي أدماج تكاليف اإلدارة وحفظ التنوع البيولوجي في صلب مجال اإلدارة ویجب أن تنعكس تلك   :13المبدأ العملي 
 .52التكاليف في توزیع المنافع الناشئة عن االستعمال

وإذا لم تتم تغطية وافية لتلك التكاليف سوف . إن إدارة وحفظ الموارد الطبيعية أمر یقتضي تكاليف  :االساس المنطقي 
فالبد من آفالة أن . ینخفض مستوى اإلدارة آما قد ینخفض أیضًا مقدار الموارد الطبيعية وقيمتها 

بعض المنافع الناشئة عن االستعمال ستذهب إلى السلطات المحلية القائمة بإدارة المورد الطبيعي ، 
وهذه المنافع یمكن . اسية التي تكفل بقاء الموارد على نحو مستدام في سبيل الحفاظ على اإلدارة األس

أن تكون مباشرة ، مثل رسوم الدخول التي یدفعها الزائرون ألحد المراتع الوطنية ، وهي رسوم تدفع 
مباشرة إلى إدارة المرتع وتحتفظ بها تلك اإلدارة ، وإیرادات الضرائب التي تدفع على إقتالع أشجار 

 التي یدفعها من یقتلعونها وتذهب ، من خالل الخزانة العامة إلى إدارة محلية للغابات األخشاب ،
وفي بعض الحاالت تدفع مباشرة إلى السلطة المتولية اإلدارة رسوم الترخيص بصيد األسماك ، أو .

 .تدفع هذه الرسوم إلى الخزانة الوطنية 

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 

 ودون الوطنية صرف إعانات تحجب التكلفة - حسب مقتضى الحال–اسات الوطنية وآذلك آفالة إال تتضمن السي •
 الحقيقية لإلدارة  ؛

آفالة تحدید مستویات الحصاد وحصصه طبقًا للمعلومات الواردة من جهات الرصد وليس طبقًا لالحتياجات  •
 االقتصادیة لنظام اإلدارة  ؛

التكلفة الحقيقية إلدارتهم في خطط أعمالهم ، والتبليغ عن تلك القيمة توفير خطوط إرشادیة لمدیري الموارد لحساب  •
 الحقيقية  ؛

 إنشاء آليات بدیلة أخرى الستثمار اإلیرادات الناشئة عن إدارة التنوع البيولوجي  ؛ •

ادات الالزمة توفير حوافز اقتصادیة للمدیرین الذین أدخلوا فعًال التكاليف البيئية في صلب إدارتهم ، مثًال إصدار الشه •
لصق البطاقات " للدخــول إلى أسواق جدیدة ، التنازل عن ضرائب أو تأجيلها بدًال من االستثمار البيئي ؛ تعزیز نظام 

 في التسویق   ؛" الخضراء 
                                                 

 )11 ، المرفق ، القسم جيم ، الفقرة 5/7المقرر (كولوجية أنظر اإلرشاد التشغيلي لتطبيق نهج األنظمة اإلی / 52
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برامج التربية وتوعية الجمهور بشأن الحفظ  واالستعمال المستدام ینبغي تنفيذها آما ینبغي  :14المبدأ العمل 
 . وسائل اتصال أشد فعالية بين أصحاب المصلحة والمدیرین وفي محيط آل من الطائفتين استحداث

لكفالة جعل الناس على بينة من الترابط بين اإلجزاء المختلفة للتنوع البيولوجي واتصاله بحياة البشر  :االساس المنطقي 
ي التربية والتعليم وآثار االستعماالت ، من المستصوب توفير وسائل تكفل أن ینخرط الناس ف

ومن المهم أیضًا تثقيف الناس بالعالقة . والوعي بالفرص والمصاعب المرتبطة باالستعمال المستدام 
ومن الطرائق الهامة لتحقيق االستعمال المستدام . بين االستعمال المستدام والهدفين اآلخرین لالتفاقية 

 بين جميع أصحاب المصلحة ، ومثل هذه للتنوع البيولوجي إیجاد وسائل فعالة تكفل االتصاالت
بشأن المورد ) والمعلومات الجدیدة (االتصاالت سوف تسهل أیضًا الحصول على أفضل المعلومات 

. 

 :الخطوط اإلرشادیة التشغيلية 

اإلدارة ، قيم االستعمال المستدام، تغير اإلنماط : تخطيط التربية والتعليم وأنشطة توعية الجمهور بشأن مایلي  •
 الستهالآية وقيم التنوع البيولوجي في حياة الناس  ؛ا

 آفالة أن تقوم برامج توعية الجمهور بإعالم وإرشاد صانعي القرارات أیضًا  ؛ •
 استهداف جميع مستویات سلسلة االنتاج واالستهالك بتلك االتصاالت؛ •
ادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع التبليغ عن الدروس المستفادة في مجال أنشطة االستعمال المستدام إلى آلية تب •

 البيولوجي ؛
 تشجيع وتسهيل توصيل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات إلى أمم أخرى ؛ •
 .آفالة أن یقوم مستعملو الموارد بإبالغ الحكومة ما یبذلونهم من أنشطة على نحو یسهل االتصاالت على نطاق أوسع  •
السكان األصليين والمحليين من معارف وممارسات وابتكارات في تحقيق زیادة الوعي باسهام ما لدى مجتمعات  •

 .االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي
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 األنواع الغریبة التي تهدد النظم اإلیكولوجية أو الموائل أو األنواع-7/13
 ))ح (8المادة (

 إن مؤتمر األطراف؛
نواع الغریبة الغازیة، وخصوصا باإلشارة إلى الفقر إدماج األنشطة المتعلقة بإدارة األ أهمية یالحظ -1

 والالمساواة، وذلك تحقيقا للقيمة القصوى لهذه األنشطة؛

بالتعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات والمنظمات األخرى، والسيما اتفاقية رامسار بشأن یرحب  -2
طيور المائية واالتفاقية الدولية لحمایة النبات ، في إیجاد آليات تتصدى األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية خصوصًا آموائد لل

 للتهدیدات الناشئة عن األنواع الغریبة الغازیة ؛

مؤخرا تحت رعایة  باعتماد االتفاقية الدولية لمراقبة وإدارة مياه إثقال السفن والرواسبإذ یحيط علما  -3
 اتفاقية التنوع البيولوجي والحكومات األخرى بالنظر في التصدیق على االتفاقية المنظمة البحریة الدولية، ویوصي األطراف في

 المشار إليها؛

 إلى األمين ویطلب بالحاجة إلى تعزیز مزید من التنسيق المؤسسي فيما بين المنظمات الدولية، إذ یعترف -4
 :التنفيذي القيام بما یلي

ایا المتصلة باألنواع الغریبة الغازیة في المحافل الدولية األخرى التشجيع على النظر األآثر إآتماال في القض )أ(
، بما في ذلك من خالل فریق االتصال المشترك التابع التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير 

 ت؛المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصّحر والشراآة التعاونية بشأن الغابا

مواصلة التعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك منظمة األغذیة والزراعة ومنظمة  )ب(
 الصحة العالمية والمنظمة البحریة الدولية ضمن منظمات أخرى؛

ض مواصلة التعاون مع االتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية االتجار الدولي باألنواع المعرضة لالنقرا )ج(
(CITES)؛  

دعم إنشاء وتنسيق أوثق بين نقاط االتصال الوطنية التابعة للصكوك الدولية والمؤسسات اإلقليمية  )د(
 واالتفاقيات والبرامج الدولية ذات الصلة؛

 إعداد برنامج عمل مشترك مع أمانة االتفاقية الدولية لحمایة النبات؛ )ه(

 راض الحيوان؛إنشاء روابط أوثق مع المكتب الدولي ألم )و(

في وضع استراتيجية وقائية ) إیكاو(استكشاف خيارات التعاون األوثق مع منظمة الطيران المدني الدولي  )و(
 لمنع دخول األنواع الغریبة الغازیة من خالل مسالك التي یمر بها الطيران المدني؛

ها من المنظمات في سبيل وضع التعاون مع االتفاقيات ذات الصلة القائمة على أساس المواقع ومع غير )ح(
 إرشادات عملية محددة للمناطق األحيائية ، آي یسترشد بها مدیرو المواقع؛

 بالحاجة إلى تعزیز التنسيق المؤسسي ولكنه یعترفباألطر الدولية واإلقليمية والوطنية القائمة، یحيط علما  -5
 :یبة الغازیة، باعتبار هذا الموضوع قضية متصلة بالتجارةعلى األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية بشأن األنواع الغر

منظمة التجارة العالمية ولجانها ذات الصلة إلى النظر أثناء مداوالتها في المخاطر الناشئة عن األنواع یدعو  )أ(
 الغریبة الغازیة؛

ن مع أمانة منظمة التجارة إلى األمين التنفيذي أن یقوم ، عندما یكون ذلك ممكنًا ومناسبًا ، بالتعاویطلب  )ب(
العالمية في أنشطتها المتعلقة بالتدریب وبناء القدرات والمعلومات، بقصد رفع مستوى الوعي بالقضایا المتصلة باألنواع الغریبة 

 الغازیة، وتشجيع مزید من التعاون بشأن هذه القضية؛
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فة المراقب في لجنة التدابير الصحية إلى األمين التنفيذي أن یتقدم من جدید بطلب للحصول على صیطلب  )ج(
في منظمة التجارة العالمية ، بغية تعزیز تبادل المعلومات بشأن المداوالت والتطورات األخيرة ) SPS(وتدابير صحة النبات 

 في مختلف تلك الهيئات ذات الصلة باألنواع الغریبة الغازیة؛

االعتبار المخاطر الناشئة عن إدخال األنواع الغریبة  األطراف والحكومات األخرى إلى أن تأخذ بعين یدعو )د(
الغازیة واستعمالها وانتشارها، أثناء وضع الترتيبات  الدولية والثنائية واإلقليمية مثل الترتيبات التجاریة، وتوسيع نطاقها 

 واستعراضها، حسبما هو مالئم؛

 بين السلطات الوطنية للبيئية وحمایة  األطراف والحكومات األخرى إلى تحسين االتصال والتعاونیدعو )ه(
النبات والتجارة وغيرها من السلطات ذات الصلة، بقصد زیادة الوعي بالقضایا المتعلقة بتوفي وإدارة المخاطر الناشئة عن 

 األنواع الغریبة الغازیة ولتحقيق التماشي والتماسك بين السياسات والبرامج الوطنية 

 اتفاقية التنوع البيولوجي والحكومات األخرى، وآذلك المنظمات الوطنية  األطراف ذات الصلة فيیدعو -6
 53: واإلقليمية والدولية إلى ما یلي

تحسين التنسيق بين التدابير الوطنية لمعالجة القضایا التي تتعدى الحدود الوطنية من خالل وضع وتنفيذ  )أ(
 ليات إقليمية للتعاون ؛معایير إقليمية وإیجاد مساندة إقليمية لتحليل المخاطر وآ

مساندة صنع القرار واالستجابة السریعة على الصعيد الوطني واإلقليمي من خالل مزید من التطویر  )ب(
لعمليات تحليل المخاطر، الذي یتضمن تقييم المخاطر البيئية، باإلضافة إلى إعداد قوائم التنبيه وأدوات التشخيص وتنمية 

 القدرات؛

األنواع الغریبة الغازیة، بما في ذلك الرصد والتبليغ واالخطار عن تهدیدات جدیدة، في إدماج اعتبارات  )ج(
االتفاقات االقليمية والصكوك األخرى، واتاحة المعلومات المتعلقة بالوضع القائم واالتجاهات في األنواع الغریبة الغازیة من 

 مية ذات الصلة؛خالل آلية تبادل المعلومات وغيرها من أنظمة المعلومات االقلي

تخصيص الموارد المالية، حسبما هو مالئم، للبلدان النامية، وخصوصا البلدان األقل نموا والدول النامية  )د(
الجزریة الصغيرة، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، لبناء القدرات من أجل التخفيف الفعال للرقابة وتدابير الحجر الصحي 

أوجه تضافر الجهود مع السياسات المتعلقة بالتجارة، واألمن الغذائي، والصحة البشریة وحمایة على الحدود، بغية تحسين 
 البيئة، والبحث العلمي وتبادل المعلومات؛

تعزیز التعاون بين وآاالت التنوع البيولوجي، والزراعة، والغابات، وإدارة األراضي والمياه، حسبما هو  )ه(
 المخاطر البيئية وتطبيق اإلرشادات؛مالئم، في تطبيق معایير تحليل 

النظر في إدخال تدابير حافزة ایجابية، لمنع أو استئصال أو مكافحة األنواع الغریبة الغازیة واستعمال  )و(
األنواع األصلية، مع مراعاة الفعالية في السيطرة واألثر على األنواع األصلية األخرى، في برامج إدارة األراضي والمياه 

 األخرى؛والبرامج 

اإلشراك الفعال ألصحاب المصلحة المعنيين والمجتمعات األصلية والمحلية في االستئصال ومنع إدخال  )ز(
األنواع الغریبة الغازیة وتخفيف أثر األنواع الغریبة الغازیة، بما في ذلك زیادة التوعية والتدریب، بما في ذلك من خالل تصميم 

 وتنفيذ تدابير حافزة مناسبة؛

 أن فجوات معينة ال تزال موجودة في األطر التنظيمية على المستویات الدولية واإلقليمية والوطنية، حظیال -7
وخصوصًا فيما یتعلق باألنواع الغازیة، ولكن دون أن تتوفر فيها صفة اآلفات للنبات، وفقا قواعد الفریق الحكومي الدولي 

أو صفة األمراض للحيوان، وفقا للقواعد التي حددها المكتب الدولي لألوبئة، المعني بتغير المناخ واالتفاقيات الدولية األخرى، 
 :واالتفاقيات الدولية األخرى، بالنسبة للمسالك المحتملة التالية

استعمال الكائنات الحية غير األصلية، في تربية األحياء المائية وإعادة تزوید األنظمة البحریة وأنظمة المياه  )أ(
دة السمكية في سبيل صيد األسماك التجاري والترفيهي مع مراعاة إسهامات المدونات الوطنية والجهود الدولية الداخلية باألرص
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الطوعية مثل مدونة الممارسات بشأن ادخال ونقل الكائنات البحریة، التي أعدها المجلس الدولي الستكشاف البحار ومدونة 

 مصائد األسماك المسؤولة؛السلوك الصادرة عن منظمة األغذیة والزراعة بشأن 

الكائنات الحية، بما في ذلك من خالل تلویث أجسام " تسرب " مثل (االدخال غير المقصود أو العرضي  )ب(
 السفن ومواد التعبئة والشحنات المستوردة والنقل بالمرآبات وبوسائل أخرى؛

البرامج االنسانية الدولية والسياحة االدخال غير المقصود ألنواع غریبة غازیة من خالل برامج المساعدة و )ج(
 واألنشطة العسكریة والبحث العلمي والثقافي واألنشطة األخرى؛

ألنواع غریبة ألغراض غير غذائية، بما في ذلك مجاالت معينة من فالحة البساتين  اإلدخال المقصو  )د(
 واالتجار في الحيوانات األليفة وأنواع أحواض الزینة ؛

ود ألنواع غریبة آعوامل مراقبة بيولوجية لمراقبة أو استئصال األنواع الغریبة الغازیة أو االدخال المقص )ه(
 اآلفات أو الحشائش الضارة للنباتات؛

مشروعات التربية خارج الموضع الطبيعي، عبر الوطنية والوطنية مع استعمال األنواع الغریبة آمصادر  )و(
 لالدخال المقصود أو غير المقصود؛

خال المقصود ألنواع غریبة غازیة من خالل برامج المساعدة الدولية، بما في ذلك مشروعات الحفظ االد )ز(
 والتنمية واألنشطة األخرى؛

 االدخال المقصود لألنوع الغریبة الغازیة المحتملة من خالل خطط الحوافز الدولية؛ )ح(

ة، والطعوم وفضالت الحيوانات األليفة، واع الغازیة من خالل تسربات تربية األحياء المائينادخال األ )ط(
 ومشاریع نقل المياه؛

 وجود امكانية لتطبيق المنهجيات القائمة لتقييم ولتحليل المخاطر، بما في ذلك المنهجيات المنشأة إذ یالحظ -8
 غازیة،في سياق صحة النبات أو الحيوان، تطبيقها على طائفة من القضایا أوسع نطاقا تتعلق باألنواع الغریبة ال

 إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنشئ فریقًا مخصصا من الخبراء یطلب -9
التقنيين آي یعالج ما یوجد من فجوات وتضاربات في األطر التنظيمية الدولية واإلقليمية، وخصوصًا الفجوات المحددة 

ق الخبراء المذآور، أن تقدم توصيات للهيئة الفرعية للمشورة العلمية  أعاله، وعلى أساس عمل فری7المذآورة في الفقرة 
من االتفاقية، لعرضها ) ح (8والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، بشأن التنفيذ الكامل والفعال للمادة 

 :وینبغي أن یقوم فریق الخبراء بما یلي . بعد ذلك على مؤتمر األطراف

اصلة إیضاح ما یوجد من فجوات وتضاربات في اإلطار التنظيمي الدولي ، التي تعرقل بصفة محسوسة مو )أ(
جهود البلدان إلدارة شؤون التهدیدات الناشئة عن إدخال وإیجاد وانتشار أنواع غریبة غازیة، مع ترآيز ذلك التحليل على 

ازیة في انتشارها، ومع مراعاة الجهود السابقة التي بذلتها المنظمات المسالك الرئيسية المعروفة التي تسلكها األنواع الغریبة الغ
 والمبادرات ذات الصلة التي نظرت في تلك القضية؛

أن یضع خيارات عملية عن الكيفية التي یمكن بها التصدي لتلك الفجوات والتضاربات ، وإن أمكن ذلك في  )ب(
دید تلك الفجوات التي یتعين معالجتها حسب مقتضى الحال، آي یتحقق التنفيذ سياق األطر الدولية الموجودة فعًال بما في ذلك تح

، مع مراعاة النسبة بين التكاليف والمنافع للخيارات المتاحة للتصدي للفجوات وللتضاربات )ح (8الكامل والفعال للمادة 
 .العملوللحاجة الى بناء القدرة المناسبة على الصعيدین الوطني واالقليمي لمساندة هذا 

وباإلضافة إلى ذلك، وفي حالة تحدیده للحاجة المحتملة للمعایير أو لتدابير أخرى، ینبغي له أن یتبين السلطة  )ج(
المناسبة التي ستضع تلك المعایير، ان وجدت، أو خيارات أخرى مناسبة، حتى یستطيع مؤتمر األطراف النظر في احالة 

 . في اتخاذ أي خط سير آخر یراه مناسباأو یبت/الموضوع الى سلطة وضع المعایير و

 بالعرض السخي المقدم من حكومة نيوزیلندا لتمویل واستضافة الفریق العامل المخصص المشار إليه یرحب -10
  أعاله؛9في الفقرة 

 إلى األمين التنفيذي أن یقوم، مع البرنامج العالمي لألنواع الغازیة والمنظمات المشارآة في ذلك یطلب -11
 رنامج، ومع المنظمات األخرى ذات الصلة، التصدي لألولویات في األفعال العملية المحددة في مقررات مؤتمر األطراف؛الب
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 األمين التنفيذي تسهيل إعداد اإلجراءات العملية للسماح لألطراف بمشارآة أفضل في الممارسات یطلب إلى -12
  وتفهم علمي وأفضل الممارسات؛والدروس المستفادة، والتعاون في إعداد تقنيات جدیدة

 مؤسسات التمویل ومؤسسات التنمية األخرى إلى تقدیم مساندة مالية للبلدان النامية، وخصوصا البلدان  یدعو -13
األقل نموا والدول النامية الجزریة الصغيرة، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، للمساعدة في تحسين تدابير التوقي واالستجابة 

 .سریعة واإلدارة ، للتصدي لتهدیدات األنواع الغریبة الغازیةال
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 التنوع البيولوجي والسياحة-7/14
 : إن مؤتمر األطراف قرر 

  الخطوط التوجيهية بشأن التنوع البيولوجي وتنمية السياحة الواردة في المرفق بهذا المقرر ؛أن یؤید  -1 

 أّن الخطوط تالحظأن توّفر منافع آبيرة لحفظ التنّوع البيولوجي،  بأّن السياحة المستدامة یمكن وإذ یعترف -2 
التوجيهية إّنما هي خطوط طوعية وتمّثل طائفة من الفرص للسلطات المحّلّية والداخلية والوطنية الحكومية وللمجتمعات إلدارة 

 ة واإلجتماعية؛شؤون األنشطة السياحية بطریقة قابلة لإلستدامة من النواحي اإلیكولوجية واإلقتصادی

 بأّن هذه الخطوط التوجيهية الدولية هي خطوط لها مجال تطبيق واسع وتستهدف طائفة واسعة من وإذ یعترف -3 
الناس، تطلب من األمين التنفيذي أن یقوم بما یلي في سبيل زیادة وضوح وسهولة الفهم التفصيلي للخطوط لتوجيهية وتطبيق 

 :لحة محّددین ویوّجه اليهم مساعيه في سبيل ما یلياألطراف لها وأن یتبّين أصحاب مص

وضع آتاب مرجعي وقوائم مراجعة للمستعملين؛ ویقوم على أساس الخبرة المكتسبة بما في ذلك اسهام المجتمعات ) أ( 
 ستعمال األصلية والمحلية، بوضع وإتاحة مجموعة أساسية منّسقة من الخطوط التوجيهية الّطوعية المحسنة السهلة الفهم واال

 إعداد فهرس من المصطلحات وتعریف المصطلحات المستعملة في الخطوط التوجيهية؛) ب (

 :تعزیز إستعمال غرفة تبادل المعلولمات لجمع ونشر المعلومات عن) ج( 

راسات حاالت محّددة بشأن تنفيذ الخطوط التوجيهية، تشير بوضوح الى إستعمال وتطبيق أدوات د "1"  
 ارة التحليلّية؛محّددة في اإلد

أفضل الممارسات والدروس المستفادة ودراسات الحاالت عن إشراك المجتمعات األصلية  "2"  
 .التي تجّسد أنماط العيش التقليدیة في السياحة المستدامة وفي أنشطة ومشروعات السياحة األیكولوجية* والمحّلّية

قوق المجتمعات األصلية والمحلية، وذلك انسجامًا علمًا بأن الخطوط التوجيهية یجب أن تعترف وتحترم ح -4 
 . مع أحكام االتفاقية

من االتفاقية ومایتصل بها من أحكام ویرآز على أن الخطوط االرشادیة بشأن التنوع ) ي(8 المادة یذآر -5
وقع الثقافي والبيئي  الجراء تقييم للAkwe. Konالبيولوجي وتنمية السياحة ینبغي أن تتمشى مع الخطوط االرشادیة الطوعية 

واالجتماعي بشأن التوطورات المقترح احداثها أو التي یمكن أن یكون لها وقع على المواقع المقدسة واألراضي والمياه التي 
 .تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدیة المجتمعات األصلية والمحلية

 رائدة وآذلك الى إیجاد شراآات بين  األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة الى تنفيذ مشروعاتیدعو -6
القطاعين العام والخاص على نحو ما جاء في نتائج القمة العالمية للتنمية المستدامة، وذلك الختبار إمكانيات تطبيق الخطوط 

 التوجيهية وتفّهم آثارها العملّية وتوفير تغذیة مرتّدة عن فعاليتها، مثال من خالل غرفة تبادل المعلومات؛

 األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة على إیجاد أنظمة رصد وتبليغ قائمة على أساس مؤشرات ّجعویش -7
 .لتقييم إمكانيات تطبيق وحالة تنفيذ الخطوط التوجيهية

 واألطراف والمنظمات ذات الصلة الى تزوید المجتمعات األصلية والمحّلّية بالقدرات یدعو الحكومات  -8
مساندة مشارآتها الفعالة في رسم سياسة السياحةالكفيلة بمساهمتها الفعالة في جميع مراحل رسم السياسة والموارد المالية ل

وتخطيط التنمية وإیجاد المنتجات وشؤون اإلدارة المبّينة في الخطوط التوجيهية، وتدعو المنظمات غير الحكومية على أن 
 .اسات فعالة في سبيل تنمية السياحة المستدامةتواصل وتعّزز إشراك تلك المجتمعات عن طریق مساندة سي

 التعاون بين إتفاقية التنّوع البيولوجي واليونيب واليونيسكو، یدعو المنظمة العالمية للسياحة في ضوء  -9
بنوك ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة وال

 :اإلقليمية للتنمية وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة الى ما یلي

 مراعاة الخطوط التوجيهية هذه عند القيام بأنشطتها؛ ) أ(
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إسداء مساعدة تقنية ومالية لتنفيذ الخطوط التوجيهية وأخذها في الحسبان عند إعداد واعتماد وتمویل  ) ب(
ا آثار على التنّوع البيولوجي، على نحو ما أوصى بذلك مشروعات تنمية السياحة التي یمكن أن یكون له

وتوصي . 2001أیضًا تقریر ورشة السياحة والتنّوع البيولوجي المعقودة في سانتو دومينغو في یونيو 
لهذا الغرض یطلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن یرسل الخطوط التوجيهية المعتمدة الى 

 مية اإلقليمية والقائمين بوضع المشروعات وتنفيذها؛الوآاالت المالية وبنوك التن

 جميع الحكومات الى إدراج هذه الخطوط التوجيهية في وضع أو استعراض إستراتيجياتها وخططها ویدعو  -10
ألخرى المتعّلقة بتنمية السياحة وفي إستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية بشأن التنوع البيولوجي وفي إستراتيجياتها القطاعية ا

ذات الصلة بالموضوع على جميع المستویات المناسبة في تشاور مع اصحاب المصلحة، بما فيهم القائمون بتشغيل األنشطة 
 وجميع اعضاء قطاع السياحة. السياحية

 الى بذل جهود إضافية لزیادة التوعية والتدریب بشأن الخطوط التوجيهية وإمكانية تطبيقها في القطاع ویدعو -11
 .حي وفي محيط اصحاب المصلحة اآلخرینالسيا

یدعو األمين التنفيذي الى تقدیم تقریر عن التقدم المحرز في تنفيذ وتحسين الخطوط االرشادیة بما في  ذلك  -12
 ایجاد األدوات ذات الصلة، الى االجتماع الثامن لمؤتمر األ طراف،

 المرفق

 تنمية السياحةالتنوع البيولوجي وخطوط توجيهية بشأن 
خطوط توجيهية دولية لألنشطة المتصلة بتنمية السياحة المستدامة في األنظمة اإلیكولوجية المعرضة للمخاطر ، من أرضية 

وبحریة وساحلية ، والموائل ذات األهمية الرئيسية للتنوع البيولوجي والمناطق المحمية ، بما فيها األنظمة اإلیكولوجية 
 ل الهشة على شواطئ األنهار وفي الجبا

 المدى -ألف
ة        -1 ة  والحكومي ة االقليمي لطات المحّلي رص للس ن الف ة م ل طائف ة وتمّث وط طوعي ي خط ة ه وط التوجيهي ذه الخط إّن ه

واحي                   تدامة من الن ة مس ياحة بطریق رهم من أصحاب المصلحة إلدارة أنشطة الس ة  وغي الوطنية والمجتمعات األصلية والمحلي
ة واإلقتصادیة واإلجتما ةاألیكولوجي ة . عي ية والقانوني ة واألوضاع المؤسس م الظروف المختلف ة آي تالئ ا بمرون ویمكن تطبيقه

 .الداخلية في البلد

ى                  -2 ة وأصحاب المصلحة عل أن هذه الخطوط التوجيهية سوف تساعد أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي والسلطات العام
ة و           ى تنمي ياحية      جميع المستویات ، على تطبيق أحكام االتفاقية عل تراتيجيات والمشروعات واألنشطة الس إدارة السياسات واالس

ياحة و                     . بشكل مستدام    دیرین ذوي المسؤوليات یغطي الس رار ، والم أو /وسوف تقدم إرشادًا تقنيًا لراسمى السياسة وصانعي الق
ة ، والقطاع الخاص ، وال                     ة أو الحكومات الوطني ة المحلي مجتمعات من السكان األصليين        التنوع البيولوجي ، سواء في الحكوم

ة العمل سویًا مع أصحاب المصلحة الرئيسين                          54والمحليين ـن المنظمات ، بشأن عملي ا م ة وغيره  ، والمنظمات غير الحكومي
 .الضالعين في السياحة والتنوع البيولوجي 

ي ینبغي أن تكون متماسكة                    -3 ياحة الت ادئ     أن الخطوط التوجيهية تغطي جميع اشكال وأنشطة الس وع    مع مب الحفظ والتن
 السياحة التقليدیة للجماعات ، والسياحة اإلیكولوجية ، – على سبيل التمثيل ال الحصر       –وهي تشمل    .  للتنوع البيولوجي  المستدام

راغ             ات الف ياحة أوق رحالت ، وس ياحة ال ة، وس ة والتقليدی ياحة التراثي ة ، والس ة والثقاف اس الطبيع ى أس ة عل ياحة القائم والس
فهي  وعلى الرغم من أن الترآيز األول للخطوط التوجيهية هو األنظمة اإلیكولوجية والموائل المعرضة للمخاطر ،                 . لریاضة  وا

ياحية         مالئمة أیضًا للسياحة مع وقعها على التنوع البيولوجي في         ة والمقاصد الس ع الجغرافي  للخطوط    أیضاً  ویمكن .  جميع المواق
التنوع الب  ة ب ادیة المتعلق تدام       االرش تعمال المس تراتيجيات االس اج اس ي ادم ا ف ب دورا جوهری ياحة أن تلع ة الس وجي وتنمي يول

اون            . والمنصف في المناةطق المحمية وحول تلك المناطق           ى التع وباإلضافة إلى ذلك فإن الخطوط التوجيهية تعترف بالحاجة إل
 . المصالح المحلية والسياسات الوطنية واالقليمية والدوليةبين بلدان المنشأ وبلدان التلقي  وینبغي استعمالها للموازنة بين

 رسم السياسة ، وتخطيط التنمية وعملية اإلدارة  -باء
                                                 

مجتمعات السكان األصليين والمحليين " تعني " مجتمعات السكان األصليين والمحليين " ألغراض الخطوط التوجيهية الحاضرة أن عبارة  / 54
 "الذین یجسدون أنماط المعيشة التقليدیة ذات الصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 



UNEP/CBD/COP/7/21 
258Page  

  
 : أن العناصر الرئيسية التي نظر إليها في وضع الخطوط التوجيهية هي  -4

 إطار إدارة شؤون السياحة والتنوع البيولوجي ؛ )أ( 

 ار اإلدارة المذآورة ؛عملية اإلخطار فيما یتعلق بإط )ب( 

 تثقيف الجمهور وبناء القدرة ورفع مستوى الوعي بشأن السياحة والتنوع البيولوجي ؛ )ج( 

ا أصحاب مصلحة                    -5 أن رسم السياسة وتخطيط التنمية وعملية اإلدارة أمور ینبغي القيام بها من خالل عملية یشارك فيه
ویمكن القيام بهذه العملية أیضًا على مستویات  . ه العملية على الصعيد الوطني  فالحكومات تقوم في المعتاد بتنسيق هذ     . متعددون  

ة    ن خالل عملي ين م كان األصليين والمحلي ات الس ن مجتمع ًا م راآًا قوی ل إش ة ، وینبغي أن تكف ة المحلي ا الحكوم ة تتواله محلي
نشطتها ینبغي تشجيعهم على أن یشاوروا ویشرآوا   وباإلضافة إلى ذلك فالمسؤولون عن تنمية السياحة وأ       . اإلدارة وصنع القرار    

ذه التطورات واألنشطة      ى     . جميع أصحاب المصلحة ، وخصوصًا من یتأثرون أو یمكن أن یتأثروا به ة سواء عل ق العملي وتنطب
 .تنمية السياحة الجدیدة أو إدارة عمليات السياحة الموجودة من قبل 

 
 المؤسسات

وجي      في سبيل آفالة التنسيق بين م  -6 وع البيول إدارة التن ة ب االت المعني ستویات صنع القرار في اإلدارات الحكومية والوآ
ين اإلدارات     ات ب والسياحة ، وآذلك الوآاالت المسؤولة عن التنمية االقتصادیة الوطنية األوسع نطاقا، ینبغي إنشاء هياآل وعملي

 .  لم تكن موجودة من قبل ، إلرشاد وضع السياسة وتنفيذها وداخل آل إدارة وبين هياآل وعمليات المنظمات المختلفة ، إذا

أثرون                          -7 ة ومن یت ياحة وحفظ الطبيع هناك حاجة إلى تحسين الوعي وإلى تبادل المعارف بين من هم مسؤولون عن الس
تراتيجيات وخطط عم       . بهما ، على الصعيد الوطني ودون الوطني والمحلي   ك ینبغي أن تتضمن اس ى ذل وع  وباإلضافة إل ل التن

وع       امًال لقضایا التن البيولوجي الوطنية النظر في القضایا المتعلقة بالسياحة ، والخطط السياحية ینبغي أیضًا أن تتضمن اعتبارًا آ
وجي  ا  . البيول دیلها لجعله ا وتع كة أو یجرى تنقيحه ون متماس تراتيجيات والخطط ینبغي أن تك ذلك االس ودة وآ ائق الموج والوث

 .م األمر متماسكة إذا لز

ذلك             -8 ینبغي إیجاد عملية تشاوریة للتمكين من إجراء حوار مستمر وفعال وتقاسم المعلومات مع أصحاب المصلحة ، وآ
ين اآلراء                   اء التوافق ب ى     . لحل النزاعات التي یمكن أن تنشأ فيما یتعلق بالسياحة والتنوع البيولوجي وبن وفي سبيل المساعدة عل

ة ، ینبغي إنش    ذه العملي ر        ه ياحة والمنظمات غي ة وقطاع الس ددین ، تشمل اإلدارات الحكومي ة من أصحاب مصلحة متع اء هيئ
ي     ة ف ارآتهم الكامل ا ومش ة إلتزامه ن أصحاب المصلحة ، لكفال رهم م ين وغي كان األصليين والمحلي ات الس ة ومجتمع الحكومي

 .العملية آلها ، ولتشجيع إنشاء الشراآات 

ذه           أن الترتيبات المؤسسية     -9 وارد وصفها في ه ة اإلدارة ال ع أصحاب المصلحة في عملي ینبغي أن تتضمن إشراك جمي
 .الخطوط التوجيهية 

وجي                 -10 وع البيول ياحة والتن ة دور خاص في إدارة  الس اطق المحمي ذا الغرض    . للسلطات والمدیرین في المن ًا له وتحقيق
دیرین ، تشمل             ة للم اءة      هناك حاجة إلى تأیيد وموارد من الحكوم م بكف ى أداء أدوراه دریب عل ك یقتضي     .  الت ى ذل وباإلضافة إل

ياحة          جيع الس وجي وتش وع البيول يانة التن ة لص وارد الوافي وافر الم ة ت ل لكفال ات تموی ات وسياس تعراض آلي اء واس ر إنش األم
 . والمؤسسات الدولية ووآاالت التنمية ینبغي إشراآها حسب مقتضى الحال . المستدامة 

ة من الجهات ، أمر یقتضي رسم السياسة باستمرار ، وتخطيط                               أن تن  -11 تدامة ، في أي جه مية السياحة ، آي تكون مس
 :ورسم السياسة وتخطيط وإدارة التنمية هي عمليات تتضمن الخطوات اآلتية .وإدارة التنمية 

 معلومات خط األساس واستعراض تلك المعلومات ؛ )أ( 

 رؤیة وأهداف ؛ )ب( 

 ؛مقاصد  )ج( 

 استعراض التشریع وتدابير الرقابة ؛ )د( 

 تقييم الوقع ؛ )هـ( 
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 إدارة الوقع وتخفيف الوقع ؛ )و( 

 صنع القرار ؛ )ز( 

 التنفيذ ؛ )ح( 

 الرصد والتبليغ ؛ )ط( 

 اإلدارة المتوائمة ؛ )ي( 

 معلومات خط األساس  -1
ى من         .  ، بشأن أیة قضية      أن معلومات خط األساس الزمة للتمكين من اتخاذ مقررات عن علم           -12 دًا أدن ویقتضي األمر ح

ك المعلومات نهج                      ع تل ع في تجمي ه أن یتب رار ، ومن الموصى ب ع ومن صنع الق يم الوق ين من تقي معلومات خط األساس للتمك
 .األنظمة اإلیكولوجية 

 :لالزمة بشأن ما یلي بالنسبة للسياحة والتنوع البيولوجي ینبغي أن تتضمن معلومات خط األساس المعلومات ا -13

ة                )أ(  ة ، وهي تشمل التنمي الظروف الجاریة ، على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والبيئي ، من وطنية ومحلي
ا          دولي ، بم وطني واإلقليمي وال واألنشطة الحالية والمزمعة للسياحة ، وتأثيراتها الشاملة ، من إیجابية وسلبية ، على األصعدة ال

  القائمة على أساس بحوث السوق حسب مقتضى الحال ؛في ذلك المعلومات

ى المستویات                    )ب(  ياحية ، عل الهياآل واالتجاهات في قطاع السياحة ، سياسة السياحة واألسواق واالتجاهات الس
 .الوطني واإلقليمي والدولي ، بما في ذلك المعلومات المستمدة من بحوث السوق إذا لزم األمر 

ة خاصة ، مع                      الموارد البيئة و   )ج(  ع خاصة ذات أهمي موارد التنوع البيولوجي ، شاملة أي سمات خاصة ومواق
ل              ا یوجد من تحلي ا من خالل م تم تبينه ي ی وارد الت تها ، والم ة نظرًا لهشاش ي تكون خارجة عن حدود التنمي وارد الت ين الم تب

 للتهدیدات ؛

 المناطق الحساسة من الناحية الثقافية ؛ )د( 

 تكاليف السياحة للمجتمعات المحلية ؛منافع و )هـ( 

 معلومات عن األضرار التي لحقت بالبيئة الماضي؛ ) و(

ة      )ز( ن الخطط القطاعي ك م ر ذل اریر وغي ل وتق وجي وخطط عم وع البيول ة للتن تراتيجيات وطني اس
 والسياسات المتعلقة بتنمية السياحة والتنوع البيولوجي ؛

 الوطنية والمحلية ؛خطط تنمية مستدامة ، من وطنية ودون  )ح( 

ة            -14 ع مصادر المعرف اء معلومات خط      . ینبغي أن تأخذ معلومات خط األساس في الحسبان جمي وینبغي استعراض وف
د تظهر                    ي ق األساس بالغرض المنشود ، یمكن القيام إذا اقتضى األمر بمزید من البحث ومن تجميع المعلومات لملء الفجوات الت

. 

ك مجتمعات السكان                       یستطيع جميع أصحاب ا    -15 ا في ذل ة ، بم ذا العملي لمصلحة أن یسهموا بتقدیم معلومات ذات صلة به
زم          . األصليين والمحليين    ا یل ى وضع م ولهذا الغرض هناك حاجة إلى بناء القدرة وإلى التدریب لمساعدة أصحاب المصلحة عل

 .من وثائق وعلى التوصل وعلى التحليل وعلى تفسير معلومات خط األساس 

رات ، تشمل                      -16 أن ترتيب وتحليل المعلومات المقدمة أمر یحتاج إلى أن یقوم به فریق مؤهل ، یعتمد على طائفة من الخب
 .الخبرة في السياحة وفي قضایا التنوع البيولوجي وفي المعرفة الوطنية واألنظمة االبتكاریة 

ع               في سبيل آفالة النظر في جميع المعلومات ذات الصلة وفي موثو           -17 ا ، ینبغي إشراك جمي اد عليه ة االعتم ا وإمكاني قيته
 .أصحاب المصلحة في عملية ترتيب ومراجعة معلومات خط األساس المتاحة ، وفي تحليل تلك المعلومات 

املة                   -18 ك من األدوات البصریة ، ش ر ذل ینبغي أن تتضمن معلومات خط األساس خرائط وأنظمة معلومات جغرافية وغي
 . التي سبق تبينها ) zoning schemes(خطط التصقيع 
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ادل المعلومات                -19 ة تب ة غرف امًال آلي تعماًال آ ع واستعراض معلومات خط األساس ینبغي أن تستعمل اس ة تجمي أن عملي

رة           ات الك ة الحتياطي ل الشبكة العالمي العاملة في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي ، وآذلك جميع الشبكات األخرى ذات الصلة ، مث
 .ألحيائية ، ومواقع التراث العالمي ، ومواقع رامسار ا

ة          -20 ة ، مبين ع معين أن متطلبات المعلومات الخاصة بمواقع بعينها فيما یتعلق بمقترحات تنمية السياحة وأنشطتها في مواق
ة              ي         . في عملية اإلخطار ، وینبغي في تجميعها اتباع نهج األنظمة اإلیكولوجي ين من تقي رار ،       وفي سبيل التمك ع وصنع الق م الوق

 :تشمل المعلومات األساسية الالزمة ما یلي 

 الجوانب المتعلقة بالذات بمواقع معينة ؛ )أ( 

ا  في                 )1( ين ، بم القوانين واللوائح المختلفة التي یمكن أن تنطبق على موقع مع
 : ذلك نظرة عامة الى ما یلي

 طني والوطني ؛ما یوجد من قوانين على األصعدة المحلي ودون الو )أ(

 ما یوجد من استعماالت وعادات وتقاليد ؛ )ب(

االتفاقيات أو االتفاقات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بالموضوع ، والوضع القائم بالنسبة              )ج(
 .لها واالتفاقات العابرة للحدود أو مذآرات التفاهم 

رح    )2( روع المقت ي المش داخلين ف ف أصحاب المصلحة ال ين مختل ذین أن تب أو ال
یمكن أن یتأثروا به ، بما فيهم أصحاب المصلحة في القطاعات الحكومي وغير     

ياحة             (الحكومي والخاص     ى قطاع الس والمجتمعات  ) خصوصًا من ینتمون إل
ي و    ـارآتهم ف ة بمش يل المتعلق ب التفاص ى جان ة ، إل ي  /المحلي اورتهم ف أو مش

 .يله المشروع المقترح خالل تصميمه وتخطيطه وبنائه وتشغ

 : الجوانب اإلیكولوجية  )ب( 

 بيان تفصيلي للمناطق المحمية والمناطق الهامة للتنوع البيولوجي ؛ )1(  

 مواصفات عن األنظمة اإلیكولوجية والموائل واألنواع ؛ )2(  

واع   )3( ل واألن دان الموائ ة عن فق ة وآيفي ات آمي باب (معلوم ان األس بي
 )الرئيسية ، االتجاهات

 فهرس لألنواع ؛وضع  )4(  

 التهدیدات التي تم تبينها ؛ )5(  

ياحية    )6( اطق الس ة والمن اطق اإلیكولوجي ودة والمن اطق الموج المن
 الموجودة داخل المناطق اإلیكولوجية 

  المناطق الحساسة من الناحية اإلیكولوجية والمناطق التي حدثت أو من المرجح أن  )7(  
 .ولوجية           تحدث فيها آوارث إیك  

 :جوانب التنمية  )ج( 

ع                          )1 ( ة والوق ائج المتوقع ذي اقترحه ، والنت م اقتراحه ومن ال اذا ت ملخص للمشروع المقترح ، بيان لم
دود   بما في ذلك الوقع على المناطق المحيطة والوقع العابر (المحتمل  ات ) للح والبيان

 الكمية والكفية عن هذه الجوانب ؛

ذین      وصف مراحل التنمي    )2( ة واصحاب المصلحة ال ة والهياآل المختلف
 .یمكن إشراآهم في آل مرحلة 

ق    )3( ة ولمراف ات التحتي ة لألراضي، وللبني تعماالت الحالي وصف اإلس
 .وخدمات السياحة وتفاعلها مع العمليات المقترحة
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 الرؤیة والغایات -2
 الرؤیة 

ا  أن إیجاد رؤیة شاملة لتنمية السياحة المستدامة بما   -21 یتمشى والغایات الرئيسية وأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وغيره
وجي ،          وع البيول ياحة والتن ة للس إلدارة الفعال ام ل من االتفاقيات ذات الصلة بالموضوع ، مثل اتفاقية التراث العالمي ، هي أمر ه

د     توليد إیرادات و  ولكفالة أن یسهم ذلك أیضا في        وجي     تخفيف وطأة الفقر وتخفيف التهدی وع البيول ى التن تم    .ات عل ي ی ة الت والرؤی
ال    بان حسب مقتضى الح ي الحس ذ ف ي أن تأخ ة ، ینبغ ائق المحلي ات والحق ل األولوی ا تمث ي ، بينم ى الصعيد المحل وضعها عل

تراتيجيات  ة إس ياحية التنمي ة ،  الس ة وإقليمي ن وطني تدامة ، م ات خطط المس ة االقتصادیة واالجتم وسياس بيل التنمي ي س ة ف اعي
ات  ك المعلوم تعراض تل ات خط األساس واس ذلك معلوم تعمال األراضي ، وآ ة تشمل . واس ى أساس عملي وم عل فيجب أن تق

 . أصحاب مصلحة متعددین ، یضمون المجتمعات األصلية والمحلية التي یمكن أن تتأثر بتنمية السياحة

 الغایات
جابية التي تسدیها السياحة للتنوع البيولوجي ، واألنظمة اإلیكولوجية أن الغایات األساسية قد وضعت لزیادة المنافع اإلی        -22

ي الناشئ عن                          اعي وبيئ ع السلبي من اجتم والتنمية االقتصادیة واالجتماعية ومنافع التنوع البيولوجي للسياحة ، مع تخفيف الوق
 :السياحة ، ویمكن أن تغطي مجاالت ، منها المجاالت اآلتية 

 ل األنظمة اإلیكولوجية وتشغيل األنظمة اإلیكولوجية ؛الحفاظ على هيك )أ( 

 السياحة المستدامة التي تتمشى وحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام ؛ )ب( 

ددة        )ج(  ات المح ى الحاج ز عل ع الترآي ياحية ، م طة الس ن األنش ئة ع افع الناش ادل والمنصف للمن م والع التقاس
 .ليين الذین یعنيهم األمر لمجتمعات السكان األصليين والمح

 التكامل والترابط مع الخطط والتنميات أو األنشطة األخرى في المنطقة نفسها ؛ )د( 

 اإلعالم وبناء القدرة ؛ )هـ( 

وجي                    إستئصال   )و(  وع البيول ى التن ة عل دات الواقع الفقر من خالل توليد إیرادات آافية للتخفيف الفعال من التهدی
 ة ؛في المجتمعات المحلي

 حمایة أبواب الرزق للسكان األصليين ، وما لهم من موارد ومن إمكانيات التوصل إلى تلك الموارد ؛ )ز( 

 تنویع األنشطة االقتصادیة فيما یجاوز السياحة ، في سبيل التخفيف من االعتماد على السياحة ؛ )ح( 

ة ا   )ط(  وجي واألنظم التنوع البيول م ب دوث أي ضرر دائ ة دون ح ة، ودون  الحيلول وارد الطبيعي ة والم إلیكولوجي
 .حدوث األضرار االجتماعية والثقافية ، مع تدارك ما حدث من ضرر في الماضي 

غيل ورصد    ) ي( اد وتش ي ایج ين ف كان األصليين والمحلي ات الس ي جماع هام ممثل ة وإس ارآة الفعال اندة المش مس
 . المجتمعاتاألنشطة السياحية في األراضي والمياه التي تشغلها تقليدیا تلك

تصقيع ومراقبة التطورات واألنشطة السياحية ، شاملة إصدار التراخيص واألهداف العامة ووضع حدود ال           )ك( 
 یتعداها حجم السياحة ، إلیجاد طائفة من األنشطة تزاولها مجموعات المستعملين ، وتحقق الرؤیات والغایات الشاملة ؛

 لقرار ؛التمكين من خالل المشارآة في صنع ا )ل( 

ة   توصل   )م(  ة الصحية بموجب        المجتمعات المحّلي وفير الرعای ل واالتصاالت وت ى النق ة وإل ات التحتي ى البني إل
 أحكام توضع لمصلحة السائحين ؛

 ؛للمجتمعات المحّليةزیادة األمن  )ن( 

 زیادة الشعور بالفخر االجتماعي ؛ )س( 

املة إصدار   )ع(  ياحة ، ش طة الس ة وأنش ة تنمي ي یجب إال    مراقب م الت دود الحج ان الواضح لح راخيص والبي  الت
 . تتعداها التنمية السياحية وبيان نوعية السياحة 
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ين         -23 فيما یتعلق بتقاسم المنافع الناشئة عن السياحة وعن حفظ التنوع البيولوجي ، مع مجتمعات السكان األصليين والمحلي

ك ذ أش ن أن تتخ ـافع یمك ي ، ینبغي أن یالحظ أن المن ا یل تى ، تشمل م ة ، : اًال ش غيل المنشآت المحلي ل ، تش اء فرص العم إنش
دمات      ادي والخ رابط االقتص ر ، الت تثمار المباش رص االس يم ، ف ة والتعل ياحة ، التربي اریع الس ال ومش ي أعم ارآة ف المش

 .ستحواذ عليها وینبغي إنشاء ما یلزم من آليات أو تطویر ما یوجد منها لجذب المنافع واال. اإلیكولوجية 

ق           -24 ا یتعل ياحة ، فيم تدامة للس ة المس أن الرؤیة والغایات ستكون أساسًا لالستراتيجيات الوطنية أو للخطط الرئيسية للتنمي
وجي         . بالتنوع البيولوجي    وع البيول ك    . وهذه الخطط ینبغي أن تشمل أیضًا النظر في استراتيجيات وخطط التن ى ذل وباإلضافة إل

 .يجيات والخطط المتعلقة بالتنوع البيولوجي ینبغي أن تشمل النظر في القضایا السياحية فإن االسترات

وطني                -25 ى الصعيد ال ة من جانب              . أن الحكومات تقوم في المعتاد بتنسيق هذه العملية عل ذه العملي ام به ویمكن أیضا القي
ى مستواها   الحكومات المحلية ، على الصعيد الوطني الضيق ، وتقوم بها المجتمعات         م        .  عل د ت ا ق ـون فيه ي یك وفي الحاالت الت

وجي ، ویمكن أن تؤخذ في الحسبان                           وع البيول ياحة والتن وضع رؤیة وغایات على المستوى المحلي ومستوى المجتمعات ، للس
ثًال من خالل عق                       وطني ، م ى    تلك الرؤیات والغایات من جانب الحكومات عند إعداد الرؤیة والغایات على الصعيد ال د ورش عل

 .الصعيد المحلي 

 األهداف  -3
ترآز األهداف على أعمال ترمى إلى تنفيذ عناصر محددة من الرؤیة العامة والغایات ، وقد تشمل أنشطة واضحة مع      -26

ي            . بيان الزمن الذي سوف یستغرقه تنفيذها        ى اساس األداء الفعل ة عل اء مسلك تفسير    (وینبغي أن تكون األهداف قائم ثًال بن ي م
ين             اد وتطویر خدمات من المرشدین المحلي ى إیج ا      ) یساعد عل ات ذاته ى أساس العملي وم عل اد نظام إداري    (، وأن تق ثًال إیج م

ع أصحاب               ) . تشغيلي للسياحة وللتنوع البيولوجي      م إشراك ومشاورة جمي ات ، من المه ة والغای وآما هي الحال بالنسبة للرؤی
ياحة     المصلحة ، والسيما صناعة السياحة       ومجتمعات السكان األصليين والمحليين الذین یتأثرون أو یمكن أن یتأثروا بتطویر الس

 . ، في عملية رسم األهداف 

اط األنشطة                 -27 ين أنم أن األهداف یجب أن تكون محددة وینبغي أن تشمل مناطق محددة في أصقاع محددة بوضوح ، تب
ي تكون          . دها والبنيات التحتية التي تكون مقبولة وینبغي إیجا    ع ، الت دابير إدارة الوق ين أیضا الخطوط العریضة لت وینبغي أن تب

ة اإلخطار ، بالنسبة لمقترحات                          (مناسبة ، مع بيان األسواق المقصودة         ك عملي ذآر ذل ا ت د من التفصيل ، آم وب مزی من المطل
 ) .تطویر السياحة أو األنشطة السياحية في مواقع محددة 

 : أیضا أن تنظر فيما یلي قد ترغب الحكومات -28

ع               )أ(  وطني ، للمواق ى الصعيد ال ة عل الزم والمساعدة الحكومي انوني ال راف الق اتخـاذ تدابير لكفالة إعطاء االعت
 رى األحيائية ؛كالمحددة على الصعيد الدولي مثل مواقع رامسار أو مواقع التراث العالمي أو مواقع ال

تدامة           تقوم) reserves(إنشاء محميات    )ب(  ة المس ة وتشمل أهداف التنمي رة األحيائي  على أساس مفهوم مرتع الك
 وتوليد إیرادات وفرص عمل للمجتمعات المحلية ، وتعزز تطویر المنتجات المناسبة ؛

 على اعتراف   -مثل المراتع الوطنية والمحميات ومواقع الحفظ البحري      -تدابير تكّفل حصول المواقع الوطنية       )ج( 
 .ب وان تزود بخطط إدارة وتحصل على مساندة سویة من الحكومةقانوني مناس

تعزیز شبكة المناطق المحمية وتشجيع دور المناطق المحمية باعتبارها مواقع رئيسية للممارسات الطيبة في                )د (
 إدارة السياحة المستدامة والتنوع البيولوجي ، مع مراعاة الطائفة الكاملة من فئات المناطق المحمية ؛

اندة الحفظ                 )هـ(  استعمال أدوات السياسة االقتصادیة لتشجيع توجيه جزء من اإلیرادات اإلجمالية للسياحة نحو مس
 .واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، مثل حفظ المناطق المحمية ، والتعليم ، وبرامج البحث ، وتنمية المجتمعات المحلية 

ع الخاص على المساندة الفعالة لحفظ التنوع البيولوجي ، واالستعمال           تشجيع أصحاب المصلحة وآذلك القطا     )و( 
 .المستدام لعناصره 

وطني                -29 ى الصعيد ال ة من جانب              . أن الحكومات تقوم في المعتاد بتنسيق هذه العملية عل ذه العملي ام به ویمكن أیضا القي
ى مستواها   الحكومات المحلية ، على الصعيد الوطني الضيق ، وتقوم بها المجتمعا         م        . ت عل د ت ا ق ـكون فيه ي ی وفي الحاالت الت

دافوضع  ات  -اه توى المجتمع ي ومس توى المحل ى المس ك   -عل بان تل ي الحس ذ ف ن أن تؤخ وجي ، یمك وع البيول ياحة والتن للس
 .....على الصعيد الوطنياهدافها  لدى الحكومات عند إعداد األهداف
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 التشریع وتدابير الرقابة  -4
اطق    وآليات التنظيم المناسبة واألدوات مثل تخطيط استعمال األراضي          الوطني الموجود   یع  أن التشر  -30 وخطط إدارة المن

املة   المحمية   . والتقييم البيئي وبناء اللوائح والمقایيس للسياحة المستدامة ، آلها أمور جوهریة لتنفيذ أیة رؤیة وغایات وأهداف ش
ة            : كن أن تنظر حسب مقتضى الحال في         أن استعراض التشریع وتدابير الرقابة یم      ذ الرؤی ة المتاحة لتنفي دابير الرقاب التشریع وت

ا ،                     ة فجوات ینبغي التصدي له ق ، وأی ك التطبي ا في ذل ا، بم والغایات واألهـداف الشاملة للسياحة والتنوع البيولوجي ، وفعاليته
 .مثًال بتنقيح أو إضافة تشریعات وتدابير رقابة جدیدة 

ة           أن اس  -31 وارد ، وإمكاني ام إلدارة الم ة أحك ة أی يم فعالي ا تقي ورًا منه ة یمكن أن تشمل أم دابير الرقاب تعراض التشریع وت
 خصوصًا مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، لزمام األمور فيما یتعلق بتنمية السياحة أو          –أو التملك للمجتمعات    /التوصل و 

ي تشغ اه الت ي األراضي والمي ات ف ات من العملي ة للمجتمع وق القانوني اة الحق ع مراع ات م ك المجتمع دیا تل تعملها تقلي لها أو تس
ياحة وأنشطتها ، من ضمن        السكان األصليين والمحليين ؛ وفي سبيل تمكين هذه المجموعات من اتخاذ القرارات بشأن تنمية الس

 .أشكال أخرى من التنمية واألنشطة في تلك المجاالت 

 :دابير الرقابة التي ینظر فيها یمكن أن تشمل تدابير تستهدف ما یلي أن التشریع وت -32

 التطبيق الفعال لما یوجد من قوانين ، شاملة مشارآة جميع أصحاب المصلحة ؛ )أ( 

 الموافقة وعمليات إصدار التراخيص لتطویر السياحة وأنشطتها ؛ )ب( 

 لمرافق السياحة وبنياتها التحتية ؛مراقبة التخطيط وتحدید الموقع ، والتصميم والبناء  )ج( 

ة          )د(  اطق المعرض املة المن ة ، ش ة اإلیكولوجي وجي واألنظم التنوع البيول ق ب ا یتعل ياحة فيم ؤون الس إدارة ش
 للمخاطر ؛

ات                       )هـ(  ع التنمي وجي ، بالنسبة لجمي وع البيول ى التن تطبيق التقييم البيئي ، شامًال تقييم اآلثار التراآمية واآلثار عل
 لسياحية المقترحة ، بوصف ذلك أداة لوضع السياسات الالزمة ولقياس وقع تلك األنشطة ؛ا

أو المعایير الوطنية للسياحة ، التي تدرج في الخطط الوطنية أو اإلقليمية الشاملة في سبيل                /وضع المقایيس و   )و( 
 :ع البيولوجي التنمية المستدامة وفي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنو

 جودة البيئة ومعایير استعمال األرض في المواقع السياحية وحولها ؛ )1(  

ة  )2( تدامة البيئي ة لالس رار ، ذات خطوط توجيهي ة لصنع الق اد عملي إیج
والثقافية بالنسبة للتطویر السياحي الجدید والموجود فعًال ، في نطاق             

اطق الم ف من ومة لمختل داف المرس ات واأله دود الغای ي ح ع ، وف وق
 التغير المقبول ؛

 اإلدارة المتكاملة الستعمال األرض ؛ )ز( 

اطق        )ح(  ة ، وإدارة المن ة الزراعي ا التنمي ا فيه ات ، بم دة قطاع املة لع ایا الش ياحة والقض ين الس رابط ب ة ت آفال
 الساحلية ، والموارد المائية ، إلخ ؛

ين أهداف         )ط(  ة تأخذ في الحسبان مصالح       /السياسة و آليات لحل ما قد یوجد من تضارب ب أو التشریع ، بطریق
 جميع أصحاب المصلحة ؛

ـول                )ي(  ، ) levies(تطبيـق األدوات االقتصادیـة ، شاملة رسوم استعمـال متدرجـة ، وسندات وضرائب أو جعــ
 إلدارة شؤون السياحة والتنوع البيولوجي ؛

تدامة بم           )ك(  ياحة المس ة الس رن                 إنشاء حوافز لتنمي ال الق وجي وجدول أعم وع البيول ة التن ام اتفاقي ا یتمشى وأحك
 الواحد والعشرین ، من خالل اآلليات االقتصادیة الالزمة ؛

دار          )ل(  ط إص ل خط ة ، مث وط التوجيهي ك الخط ى وتل ا یتمش ة ، بم اص الطوعي اع الخ ادرات القط اندة مب مس
ة ،                الشهادات وتوفير الفرص للقطاع الخاص للسياحة ، لإلسهام         في مبادرات اإلدارة من خالل تبرعات مباشرة وخدمات نوعي

 وغير ذلك من المبادرات الطوعية التي تتمشى مع هذه الخطوط التوجيهية ومع السياسات المتصلة بالموضوع ؛
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 .تفادي التطویر أو األنشطة السياحية خارج المجاالت المبينة في هذه األهداف  )م( 

ا                الرصد وتوفير ومراقب   )ن(  ا یتصل به ة وم ة المعلومات المتعلقة باألنشطة التي تتصل بتجميع الموارد البيولوجي
 .من موارد ثقافية ، داخل المواقع السياحية ، واالتجار في تلك الموارد 

وطني              -33 ع        .  تقوم الحكومات في المعتاد بتنسيق هذه العملية على الصعيد ال م إشراك ومشاورة  جمي ومن المه
ياحة ، في         أصحاب المص  ة الس أثروا بتنمي لحة ، وخصوصًا مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، الذین تأثرون أو یمكن أن یت

زم                دة إذا ل دابير جدی راح وضع تشریعات وت ا ، واقت الغرض وفعاليته ا ب يم وفائه عملية استعراض التشریع وتدابير الرقابة ، لتقي
 األمر 

 تقييم الوقع -5
الخطوط  "قع في سبيل التنمية المستدامة للسياحة في األنظمة األیكولوجية الهّشة ینبغي أن یقوم على أساس             إّن تقييم الو   -34

يم                  ق بتقي ي تتعّل ي اإلستراتيجي الت يم البيئ ات وفي التقي التوجيهية إلدراج القضایا المتعلقة بالتنوع البيولوجي في التشرع والعملي
ّرر     وهي الخطوط التوجيهية ا  " الوقع البيئي  واردة في المق وجي وال رات   ( ألف  6/7لتي وضعتها إتفاقية التنوع البيول ) 24-1الفق

ة        ادیة الطوعي وط االرش ذلك الخط راف، وآ ؤتمر األط ن م ادر ع ي     Akwe Konالص افي والبيئ ع الثق ویم للوق راء تق  الج
ي   واالجتماعي بشأن التطورات المقترح احداثها أو التي یمكن أن یكون لها وقع على ال        اه الت مواقع المقدسة وعلى األراضي والمي

 ؟؟/7آما جاء ذلك في المرفق بالمقرر (تشغلها أو تستعملها تقليدیا المجتمعات األصلية والمحلية 

ات واألهداف              -35 ة ، والغای ة العام رتبط بالرؤی ع الم يم الوق اد بتقي على الصعيد الوطني ینبغي أن تقوم الحكومات في المعت
ة ، ومن                        . ع البيولوجي   للسياحة والتنو  ة المحلي د الحكوم ى ی ي ضيق عل وباإلضافة إلى ذلك قد تتم هذه العملية على مستوى محل

 .جانب مجتمعات السكان األصليين والمحليين 

أن من یقترحون تطویرات وأنشطة السياحة ینبغي أن یتولوا تقييم الوقع المحتمل لمقترحاتهم وأن یقدموا معلومات عن                   -36
 . خالل عملية إخطار ذلك من

ياحية                        -37 . تقوم الحكومات في المعتاد بتقييم آفایة عمليات تقييم الوقع التي یقدمها من یقترحون التطویرات أو أنشطة الس
ياحة                             رة في الس رات ، وتشمل الخب ة من الخب وهذه التقييمات ینبغي أن یقوم بها فریق مؤهل تأهيًال مناسبًا ، وأن یستمد من طائف

أثروا بالمقترحات                    وفي إ  دارة التنوع البيولوجي ، وأن یشترك فيها آذلك مجتمعات السكان األصليين والمحليين الذین یمكن أن یت
 .وینبغي أن یكون هناك إمكانية توصل للجمهور إلى الوثائق الخاصة بالموضوع . 

ر وا             -38 د من        إذا آانت المعلومات المقدمة غير آافية ، أو إذا آان تقييم الوقع غي د یقتضي األمر إجراء مزی ذ ق ف ، فعندئ
ك الدراسات ،               . دراسات بشأن تقييم الوقع      ام بتل ة القي رر الحكوم د تق وقد یطلب من مقدم االقتراح أن یقوم بتلك الدراسات ، أو ق

ا ف  . ویمكن أن تطلب أمواًال من مقدم االقتراح لهذا الغرض ، إذا لزم األمر             وع   وأصحاب المصلحة األخرون ، بم دیرو التن يهم م
ع                اتهم للوق البيولوجي ومجتمعات السكان األصليين والمحليين التي یمكن أن یتأثروا بتطویر مقترح ، یجوز أیضا أن یقدموا تقييم
ك                          ة أن تؤخذ تل دابير لكفال ام أو ت ى أحك الذي قد ینشأ عن مقترحات محددة لتطویر أو أنشطة سياحية ، ویمكن أن یحتاج األمر إل

 .ات في الحسبان من جانب صانعي القرار التقييم

ع   -39 يم الوق ة تقي ي عملي ر ف يهم األم ذین یعن ين ال كان األصليين والمحلي ات الس ل لمجتمع وینبغي . ینبغي اإلشراك الكام
ياحية  االعتراف بما لدیهم من معرفة تقليدیة ، وأن تؤخذ تلك المعرفة في الحسبان لتقييم الوقع خصوصًا بالنسبة للمشروعات ال    س

 .الخاصة التي تؤثر في مواقعهم المقدسة أو أراضيهم أو مياهم التي یشغلونها أو یستعملونها 

ة في                    -40 ع أصحاب المصلحة من المشارآة الفعال ینبغي افساح وقت آاف للنظر إلى الظروف المختلفة لكفالة تمكين جمي
وینبغي تقدیم تلك المعلومات بشكل متاح  . تمدة من تقييم الوقع     عملية صنع القرار ، بالنسبة ألي مشروع یستعمل المعلومات المس         
 .وسهل الفهم لجميع أصحاب المصلحة المختلفين الذین یعنيهم األمر 

 :أن وقع السياحة فيما یتعلق بالبيئة والتنوع البيولوجي یمكن أن یشمل ما یلي  -41

ياحية وغي          )أ(  املة شبكات               استعمال األرض والموارد لإلیواء والمرافق الس ة ش ات التحتي وفير البني ك من ت ر ذل
 الطوق والمطارات والموارد البحریة ؛
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اء ،   )ب(  واد بن تعمال م تخراج واس راف ،   (اس ن األج ري م ر الجي واطئ ، والحج ن الش ل م تعمال الرم ثًال اس م
 ؛) واألخشاب 

زع األشج               )ج(  ل ، تشمل ن اه من األراضي       أضرار أو دمار تلحق باألنظمة اإلیكولوجية والموائ ار وصرف المي
 الرطبة واالستعمال المكثف أو غير المستدام لألرض ؛

 تزاید خطر الحت والتآآل ؛ )د( 

دة     )هـ(  ات وفي النجاح           ) wild(ازعاج األنواع اآلب دل الوفي أثير في مع ان الت ، وزعزعة المسلك الطبيعي وإمك
 التناسلي ؛

 اإلیكولوجية ؛إدخال تعدیالت على الموائل واألنظمة  )و( 

 أخطار إشعال الحرائق ؛ )ز( 

ات ، أو شراء أدوات        (االستعمال غير المستدام للفلورا والفونا من جانب السائحين          )ح(  مثًال من خالل قص النبات
تذآاریة مصنوعة من الحياة اآلبدة ، خصوصًا من األنواع المعرضة للمخاطر مثل األجراف المرجانية وأصداف السالحف ، أو                  

 ؛) ن خالل صيد غير مسموح به وإطالق النار وصيد األسماك م

 تزاید خطر أدخال أنواع غریبة ؛ )ط( 

 تكثيف الطلب على الماء من جانب السياحة ؛ )ي( 

 استخراج المياه الجوفية ؛ )ك( 

 ؛والتلویث بمياه المجاري) الماء العذب ، المياه الساحلية (تدهور جودة الماء  )ل( 

 الموائل المائية ؛) Eutrophication(تخثث  )م( 

 أدخال وسائط عدوى ؛ )ن( 

 توليد مياه مجاري أو مياه مستهلكة ، والتعامل بها والتخلص منها ؛ )س( 

 النفایات الكيماویة والمواد السامة ومواد التلویث ؛ ) ع( 

 ؛) القمامة (النفایات الجامدة  )ف( 

 عذبة ومياه البحر ؛تلویث األرض والمياه وموارد المياه ال )ص( 

ة   (التلویث وإنتاج غازات الصوبة        )ق(  ى          ) الدفيئ رًا ، عل ة ، وبح رًا وبالسكك الحدیدی وًا وب الناشئة عن السفر ج
 المستوى المحلي والوطني والعالمي ؛

 الضوضاء ؛ )ر( 

 :أن الوقع االجتماعي االقتصادي والثقافي المتصل بالسياحة یمكن أن یشمل ما یلي  -42

 ؛) مثًال الدعارة المحلية ، انتشار المخدرات إلى أخره (تدفق الناس من الخارج والتدهور االجتماعي  )أ( 

 الوقع على األطفال والشباب ؛ )ب( 

اجئ                        )ج(  ى ضياع مف ؤدي إل د ی التعرض لمضار التغييرات في تدفق السائحين القادمين من الخارج ، وهو أمر ق
 .ساد لإلیرادات واألعمال في أوقات الك

 ؛والقيم الثقافيةالوقع على المجتمعات المحلية  )د( 

 ؛المحليةالثقافية الصحة وسلمة النظم الوقع على  )هـ( 

 الصراعات بين األجيال ، وتغير العالقات بين الجنسين ؛ )و( 

 تآآل الممارسات ونظم العيش التقليدیة ؛ )ز( 
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واقعهم              ضياع إمكانية توصل مجتمعات السكان األصليين و         )ح(  ى م ذلك إل واردهم وآ ى أرضيهم وم ين إل المحلي

 .المقدسة ، التي هي جزء ال یتجزأ من معرفتهم التقليدیة ومن أنماط عيشهم التقليدي 

 :أن المنافع المحتملة من السياحة قد تشمل ما یلي  -43

 إیجاد إیرادات لصيانة المناطق الطبيعية ؛ )أ( 

 :ة واالجتماعية ، مثًال باألمور اآلتية اإلسهام في التنمية االقتصادی )ب( 

 تمویل إنشاء بنيات تحتية وخدمات ؛ )1(  

 إیجاد فرص أعمال ؛ )2(  

 توفير أموال إلنشاء أو صيانة الممارسات المستدامة ؛ )3(  

 توفير طرائق بدیلة وتكميلية للمجتمعات ، للحصول على إیرادات من التنوع البيولوجي ؛ )4(  

 إیرادات ؛توليد  )5(  

 التعليم والتمكين ؛ )6(  

ه سواء في                        )7(   إیجاد منتج بدئي یمكن أن تنشأ عنه منافع مباشرة الستحداث منتجات أخرى متصلة ب
 الموقع نفسه أو على النطاق اإلقليمي ؛

 .رضي السياح واآتساب خبرة في المقاصد السياحية  )8(  

 إدارة الوقع وتخفيف الوقع -6
تدام              ضروري  لوقع أمر   أن إدارة ا   -44 للتفادي أو للتخفيف من أیة أضرار محتملة لحفظ التنوع البيولوجي واالستعمال المس

ر         . ، قد تنشأ عن التطویر أو األنشطة السياحية          ع ، غي واقتراحات التطویر أو األنشطة السياحية قد تتضمن مقترحات إلدارة الوق
ورًا تع            ًا أم وجي           أن تلك المقترحات قد ال تكون حتم وع البيول ى التن ه عل ع المحتمل حدوث ة للتصدي للوق ع    . د آافي إن جمي ذا ف ول

أصحاب المصلحة ، وخصوصًا الحكومات التي تمارس رقابة شاملة على تطویر السياحة وأنشطتها ، سوف تحتاج إلى أن تنظر          
ين                   ة في أي موقف مع د تكون الزم ع ، وق ة إلدارة الوق صة أن تعي الحكومات ان صياغة      وینبغي بصفة خا  .في نهوج مختلف

ا مصلحة                   السياحة یمكن أن توّفر زخمًا مباشرًا لحفظ األنظمة اإلیكولوجية الهّشة وذلك بمساندة أنشطة السياحة المستدامة التي له
 .تجاریة مباشرة في حفظ األنظمة األیكولوجية الهّشة في حالة جيدة

تعمال المنهج   -45 ياحة باس يط وإدارة الس ي تخط يط     ینبغ ؤون التخط ي ش ًا ف ة دولي ات المقبول رویح   (ي رص الت ثًال     ف م
)Recreation Opportunity Spectrum (   ول ر المقب ة   ) . Limits of Acceptable Change(وحدود التغي وفي األنظم

ة المتصلة ب                        ى أساس المعلومات الخلفي ات وعل ك المنهجي ى أساس تل ة عل الموضوع ،  اإلیكولوجية المعرضة للمخاطر ، القائم
 .ینبغي تقييد السياحة بل ینبغي منعها في الحاالت التي یلزم فيها المنع 

تدابير لتحدید مواقع تطویر السياحة وأنشطتها ، تشمل إیجاد أنشطة           : أن إدارة الوقع یمكن أن تشمل أمورًا منها ما یلي            -46
ائحين      مناسبة في مواقع معينة شتى ، والتمييز بين وقع أنماط مختلفة من ا     واج الس دفقات أف ى ت ة عل لسياحة ، وأتخاذ تدابير للرقاب

ا یحقق تخفيف                    ائحين ، بم م من جانب الس إلى المقاصد السياحية وحولها ، والمواقع الرئيسية ، للتشجيع على سلوك مسلك مالئ
 .وقعهم ، ووضع حدود بأعداد الزائرین ولوقعهم في حدود التغير المقبول في أي موقع 

 . الوقع المتعلق باألنظمة اإلیكولوجية العابرة للحدود ، وباألنواع المهاجرة ، أمر یقتضي التعاون اإلقليمي إدارة -47

ا إلدارة                               -48 ي سيحتاج األمر إليه وارد الت ين الم ع ، وتب ذ إدارة الوق هناك جاحة إلى تبين من سيكونون مسؤولين عن تنفي
 .الوقع 

دة واآتساب                أن إدارة الوقع لتطویر السياحة و      -49 ال لسياسات وممارسات جي أنشطتها یمكن أن تشمل الوضع والتنفيذ الفع
 :دروس تغطي مجاالت شتى ، ومنها ما یلي 

مراقبة وقع التدفقات الرئيسية ألفواج السياح ، شاملة الرحالت وسفن النقل ، إلى أخره ، التي یمكن أن یكون                    )أ( 
 ، حتى إذا آانت تلك المقاصد ال تدار إال لفترات قصيرة؛لها تأثيرات خطيرة على المقاصد السياحية 
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ة                       )ب(  ا ، ذات أهمي ة أو غيره ة المتاخم ة اإلیكولوجي ى األنظم ياحية عل تخفيض وقع األنشطة خارج المناطق الس
 ؛)سياحي مثًال التلویث الناشئ عن أنشطـة زراعية قریبة أو عن صناعـات استخراجية قد یؤثر في مناطق التطویر ال(للسياحة 

 ؛) مثًال األراضي والتربة والطاقة والماء(االستعمال المسؤول للموارد الطبيعية  )ج( 

ل      (التخفيف والتقليل والمنع للتلویث والنفایات       )د(  ات في الجو ،   والنق مثًال النفایات الجامدة والسائلة ، واالنبعاث
 ؛) 

ة اإلی      )هـ(  ن الناحي دى م ون أج ق تك ميم مراف ز تص تعمل     تعزی ف ، وتس اج األنظ نهج االنت ذ ب ة ، وتأخ كولوجي
واد                               ره من غازات الصوبة والم ون وغي يد الكرب اني أآس ات ث ة ، خصوصًا لتخفيض انبعاث ة البيئ تكنولوجيات سليمة من الناحي

 المستنفدة لألوزون ، التي تحددها االتفاقات الدولية ؛

 حفظ الفلورا والفونا واألنظمة اإلیكولوجية ؛ )و( 

ة نتيجة  )ز(  واع الغریب ع دخول األن ة ومن اظر الطبيعي ر المن اء وتغيي ثًال للبن ك م ياحية ، ویشمل ذل لألنشطة الس
 عمليات الشحن المتصلة بالسياحة ؛

 حفظ المناظر الطبيعية والتراث الثقافي والطبيعي ؛ )ح( 

ل     )ط(  ى الهياآ لبية عل ار الس ادي اآلث ة وتف ات المحلي المة الثقاف رام س ارآة  احت ك المش مل ذل ة ، ویش االجتماعي
ع                       ك المواق ع المقدسة ومن یستعملون تل رام المواق والتعاون مع مجتمعات السكان المحليين واألصليين ، واتخاذ تدابير لكفالة احت

ين  عادة ، ومنع اآلثار السلبية عليهم وعلى األراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها تقليدیا  مجتمعات السكان األصل      يين والمحلي
 ، وآذلك منع اآلثار السلبية على موارد إعاشتهم ؛

 استعمال المنتجات والمهارات المحلية ، وتوفير العمالة المحلية ؛ )ي( 

تعزیز السلوك السوي من جانب السائحين ، في سبيل تخفيف آثارهم المناوئة ، وتشجيع آثارهم اإلیجابية  من       )ك( 
 رشاد وغير ذلك من وسائل التوعية ؛خالل التعليم والتفسير واإل

 جعل االستراتيجيات والرسائل في مجال التسویق متمشية مع مبادئ السياحة المستدامة ؛ )ل( 

اء أو        )م(  اء إنش دث أثن د تح ات ق وارئ أو إفالس وادث وط ن ح دث م ا یح ع م ل م وارئ للتعام وضع خطط ط
 وجي واستعماله المستدام ؛استعمال المرافق وقد تهدد البيئة وحفظ التنوع البيول

ق               )ن(  اءة تطبي ياحية الموجودة ، وآف مراجعة االستدامة البيئية والثقافية ، واستعراض األنشطة والتطویرات الس
 إدارة الوقع على األنشطة والتطویرات السياحية الجاریة ؛

ك    ) س( اندة تل ل المناسب لمس اد التموی دث ، وإیج ذي یح ع ال ن الوق ف م دابير تخفي اذ ت دابير اتخ ي أن .  الت وینبغ
ى               لبية عل ار س ى آث ياحة إل ا الس ي أدت فيه تتضمن تلك التدابير وضع وتنفيذ تدابير تعویضية في الحاالت الت

  االقتصادیة ، مع مراعاة طائفة تدابير الجبر والتعوي-البيئة وعلى الثقافة والحالة االجتماعية 

ا المقترحات ، ومع أصحاب                   أن الحكومات ، في تعاون مع مدیري التنوع الب         -50 ؤثر فيه ي ت وجي ومع المجتمعات الت يول
ي          دخل ف رى ت ة أخ دابير إداری ة ت ى أی افة إل ع باإلض ى إدارة الوق ة إل يم الحاج اد بتقي ي المعت ون ف ریين ، یقوم لحة اآلخ المص

 . وینبغي أن یفهم جميع أصحاب المصلحة أهمية هذه اإلدارة للوقع . االقتراحات المنظور فيه 

وجي      -51 التنوع البيول تدامة وب ياحة المس ة بالس رآات المتعلق ات الش ز سياس ى تعزی ياحة عل اعد صناعة الس ن أن تس یمك
 . المستدام ، مع رسم أهداف محددة ، ورصد ما یحرز من تقدم وتبليغه إلى الجمهور ، بشكل منتظم 

 صنع القرار  -7
 : من المواقف بالنسبة ألمور شتى ، ومنها ما یلي سوف تتخذ مقررات بشأن الموافقة أو بشأن غير ذلك -52

 االستراتيجيات والخطط الوطنية للسياحة والتنوع البيولوجي ؛ )أ( 

دم                     )ب(  وجي ، وهي مقترحات تق التنوع البيول ا یتصل ب مقترحات لتطویر السياحة وأنشطتها في مواقع معينة فيم
 عن طریق عملية اإلخطار ؛
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 الوقع المتصلة بالوقع المتوقع حدوثه من جراء تطویر السياحة وأنشطتها ؛آفاءة تدابير إدارة  )ج( 

 .ال بّد أن تكون أنشطة الرصد والتبليغ وافية وعلى وتيرة آافية من التقارب الزمني )د( 

ه  ). أو تتخذها سلطات محددة تعينها الحكومات (أن الحكومات هي التي تتخذ تلك المقررات في نهایة األمر            -53 ر أن  من  غي
المعترف به أن التشاور الفعال مع المجتمعات ومع المجموعات التي تتأثر بالسياحة ، ومشارآتها ، بما في ذلك إسهامات محددة    

ي واسع ، هي             . من مدیري التنوع البيولوجي ، ومن مجتمعات السكان األصليين والمحليين            ـاع الخاص بمعن وآذلك مــن القطــ
رار      ة صنع الق ام لعملي تدامة    أساس ه ة المس ة حرجة للتنمي ات      .  وذات أهمي رار في استعمال عملي وینبغي أن ینظر صانعو الق

 .أصحاب المصلحة المتعددین آأداة لصنع القرار 

نهج التحوطي           ینبغي أن تكون عملية صنع القرار شفافة       -54 ق ال ة        . وخاضعة لمساءلة وأن تطب ات قانوني اد آلي وینبغي إیج
 . مقترحات تطویر السياحة ، وآفالة تنفيذ شروط مقترحات التطویر المعتمدة لإلخطار وللموافقة على

دیم المعلومات                    -55 راح تق بالنسبة لمقترحات تطویر السياحة وأنشطتها في مواقع معينة ، یطلب في المعتاد من مقدمي االقت
ام في            . المبينة في عملية اإلخطار      ى      وینبغي أن ینطبق ذلك أیضا مشروعات القطاع الع ذلك عل ة ، وآ ات التحتي  التطویر والبني
 .وینبغي أن یكون تقييم الوقع مكونة من مكونات أیة عملية لصنع القرار . تطویرات القطاع الخاص 

ة بمقترحات تطویر                      -56 ینبغي اتخاذ التدابير الكفيلة بالكشف الكامل وفي األوان الالزم عن معلومات المشروعات المتعلق
رار ، )ي (8مع المادة وتمشيًا . السياحة  ة المتضررة         ینبغي أن یشمل صنع الق التشاور المثمر مع المجتمعات األصلية والمحلي

دى مجتمعات السكان            من جراء المشروعات في سبيل آفالة أمور منها احترام المعرفة والتقاليد واالبتكارات والممارسات التي ل
ًا        . ساندة التقنية الالزمة  األصليين والمحليين، وتوفير التمویل الوافي والم      بقة مبّلغ عندما یتطلب النظام القانوني الوطني موافقة مس

رة                  ررات المحددة في الفق ى المق بقة             52عنها للمجتمعات األصلية والمحلية بالنسبة إل ة المس ذه الموافق ى ه ، فيجب الحصول عل
 . المبّلغ عنها

ي       أن المقررات ینبغي أن تشمل استعراض آفایـة المعل        -57 ا یل ا م ورًا شتى ومنه : ومات المتاحة ، التي یمكن أن تغطي أم
ا ، ومعلومات                    ا ونوعهم ياحية المقترحة ، وحجمه معلومات خط األساس ، تقييم الوقع ، معلومات عن التطویرات واألنشطة الس

 . عن المستوطنات والمجتمعات البشریة التي یمكن أن تتأثر 

ذل األنشطة                  في الحاالت التي ال تتوفر فيه      -58 ا معلومات آافية عن السياق الموجود أو معلومات خط األساس ، في وقت ب
اذ                          ان اتخ وجي ، إلمك وع البيول ياحة والتن املة للس ، أو في الحاالت التي لم یتم فيها الوضع الكافي للرؤیة والغایات واألهداف الش

 .الغایات الشاملة ، أو استيفاؤها /ثما ما یتم وضع الخططقرار ، یمكن إرجاء القرارات رثيما تتوفر المعلومات الكافية وری

ع                       -59 ادي الوق ياحة بشأن تف إدارة الس عند صنع القرار یمكن وضع شروط ألیة موافقات تصدر ، تشمل الشروط المتعلقة ب
ة الكف عن عمل  ي حال ياحية ف اء األنشطة الس بيل إنه ي س وجي ، وف وع البيول ى التن ه عل لبي أو التخفيف من ات التطویر الس . ي

دم االقتراحات ؛ ویجوز                                  ي تق ة الت دًا من المعلومات من الجه وا مزی ویستطيع صانعو القرار ، حسب مقتضى الحال ، أن یطلب
 .إرجاء اتخاذ قرار ریثما یتم مزید من البحث في خط األساس ، من جانب وآاالت أخرى؛ آما یجوز رفض الموافقة 

 التنفيذ  -8

ة                 أن التنفيذ یأتي     -60 تراتيجية أو خطة معين راح أو اس ى اقت ة عل رار بالموافق ائم        . عقب ق إن الق ك ، ف ر ذل ذآر غي م ی ا ل وم
نهم        /بالتطویر و  ة یمكن أن یقتضي م ذه العملي أو بالتشغيل سيكون مسؤوًال عن االمتثال لشروط صدور الموافقة ؛ وآجزء من ه

اء                   آذلك إخطار السلطة الحكومية المعينة عن أي اخفاق في اال          ا شروط إنه ا فيه ة ، بم ا أي موافق متثال للشروط التي صدرت به
ر المنظورة و    /العملية ، و   وجي    /أو أیة تغيرات في الظروف ، شاملة الظروف البيئية غي وع البيول ثًال استكشاف   (أو قضایا التن م

  .)أنواع ناردة أو معرضة للخطر لم تكن مسجلة في االقتراح األصلي أو تقييم الوقع األصلي 

ا اإلضافات و                     -61 ا فيه د ، بم رات في مشروع معتم رات في األنشطة ، ینبغي أن توافق       /أیة إعادات نظر أو تغي أو التغي
 .عليها السلطات المعينة ، قبل البناء 

زمهم مساعدة بوصفهم                 -62 أن خطط التنفيذ ینبغي أن تعترف بأن المجتمعات المحلية وغيرها من أصحاب المصلحة قد تلت
 .ن في التنفيذ ، وینبغي أن یكفلوا توفر الموارد الكافية للتنفيذ وللمشارآة الفعالة فاعلي
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إدارة                         -63 ى من یقومون ب اتهم وشواغلهم إل ینبغي أن یعطي أصحاب المصلحة المحليون فرصة دائمة لألعراب عن رغب
وفير المعلو        . شؤون المرافق السياحية وأنشطتها       ة ، ینبغي ت ذه العملي ذ ، آي       وآجزء من ه ة بشأن التنفي مات الواضحة والوافي

 .یستعرضها أصحاب المصلحة ، وفي أشكال یسهل عليهم فهمها 

ا المعلومات عن الخطوط                 -64 ا فيه ذها ، بم رامج والمشروعات وعن تنفي یجب آفالة إتاحة المعلومات عن السياسات والب
ادل ال ا ینبغي تشجيع تب تقبلة ، آم ودة أو المس ة الموج ة  التوجيهي ات التابع ادل المعلوم ة تب ة غرف ن خالل آلي ثًال م ات ، م معلوم

 .التفاقية التنوع البيولوجي 

 الرصد والتبليغ -9

وجي          -65 وع البيول ى      . من الالزم إیجاد نظام للرصد والرقابة إلدارة شؤون السياحة والتن يم عل زم إجراء الرصد والتقي ویل
نظم                    المدى الطویل ، فيما یتعلق بوقع السياحة عل        رات في ال الزم للتغي زمن ال ك ال ى التنوع البيولوجي ، وینبغي أن یراعى في ذل

ورًا            . اإلیكولوجية آي تصبح تلك التغييرات بادیًة للعيان         أ ظه ار األخرى أبط . وقد تظهر بعض اآلثار بسرعة ، بينما تكون اآلث
ق    والرصد والتقييم على المدى الطویل هما وسيلة لتبين اآلثار المناوئة         ا یتعل ياحية فيم  التي قد تنشأ عن األنشطة والتطویرات الس

 .بالتنوع البيولوجي ، حتى یمكن اتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة تلك اآلثار والتخفيف منها 

 : فيما یتعلق بإدارة السياحة والتنوع البيولوجي ، یشمالن أمورًا منها المجاالت الرئيسية اآلتية  والرقابةأن الرصد -66

رار         )أ(  دور الق د ص د وضعت عن ون ق روط تك ة ش اًال ألی دة ، إمتث ياحة المعتم طة الس ویرات أو أنش ذ تط تنفي
 بالموافقة ، واتخاذ التدابير الالزمة في حاالت عدم االمتثال ؛

  .ية وقع األنشطة السياحة على التنوع البيولوجي واألنظمة اإلیكولوجية ، مع اتخاذ ما یلزم من تدابير وقائ )ب( 

 آثار السياحة على السكان المحيطين ، خصوصًا مجتمعات السكان األصليين والمحليين ؛ )ج( 

واج السياح                         )د(  دفق أف ياحية وت ياحية والمرافق الس رحالت الس املة ال ة ، ش ياحية العام األنشطة واالتجاهات الس
 ياحة المستدامة ؛من بالد المصدر وإلى بالد التلقي ، شامًال ما یحرز من تقدم نحو الس

ظ او  )هـ(  بيل الحف ي س ّددة بوضوح ف وجي اهداف وخطوات مح وع البيول ى التن دات عل ظ أو تخفيف التهدی وحف
 .إعادة إنعاش األنظمة اإلیكولوجية وللسياحة

درت    )و(  ة ص ة موافق ة بأی روط المرتبط ال ، للش ى الح ب مقتض ق حس ال والتطبي وم . االمتث وز أن تق ویج
 رها من أصحاب المصلحة برصد الموضوع وإبالغ نتائجهم إلى السلطات الحكومية المعينة ؛المجتمعات وغي

ة                        -67 وا بصفة منتظم ياحية أن یقوم ینبغي أن یطلب من القائمين بالتطویر أو بالتشغيل في المرافق السياحية واألنشطة الس
ا              ة             بأخطار السلطات المعينة والجمهور عن امتثالهم للشروط التي صدرت به وجي والبيئ وع البيول ات ، وعن أحوال التن الموافق

 .فيما یتصل بمرافق وأنشطة السياحة التي هم مسؤولون عنها 

دل عن           -68 اد مؤشرات ت قبل بدء أیة تطویرات في األنشطة السياحية ینبغي وضع نظام شامل للرصد واألخطار ، مع إیج
ایيس یمكن قياسها      الكيفية التي تقوم بها الخطوات السياحية بالتخفيف من      اد مق  التهدیدات على التنوع البيولوجي ، إلى جانب إیج

ا                  . من الناحية الكمية ، تبين عتبات التغيرات المقبولة          ع أصحاب المصلحة الرئيسيين ، بم وینبغي أن یتم ذلك في تعاون مع جمي
 .فيهم مجتمعات السكان األصليين والمحليين 

رات ال  -69 ين ورصد المؤش ي تب ب   ینبغ املة الجوان تدامة ، ش ياحة المس وجي والس وع البيول ب إدارة  التن ي تغطي جوان ت
ي                         -االجتماعية   ا یل ي ، وینبغي أن تشمل م وطني والمحل المي وال ى األصعدة الع ل      ( االقتصادیة والثقافية ، عل ى سبيل التمثي عل

 ) :وليس الحصر 

 حفظ التنوع البيولوجي ؛ )أ( 

 ؛) على المدى الطویل والمدى القصير(احة توليد إیرادات عن السي )ب( 

 نسبة اإلیرادات السياحية المحتفظ بها في المجتمع المحلي ؛ )ج( 

 آفاءة عمليات أصحاب المصلحة المتعددین في إدارة التنوع البيولوجي والسياحة المستدامة ؛ )د( 

 آفاءة  إدارة الوقع ؛ )هـ( 
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 المحليين ؛إسهام السياحة في تحقيق رفاه السكان  )و( 

 وقع الزائرین ورضى الزائرین ؛ )ز( 

والخطوط التوجيهية بشأن   . إن رصد النتائج أمر یرتهن إلى حد بعيد بالمجموعة الوافية من البيانات المطلوب تجميعها                -70
ع  . آيفية تجميع البيانات بطریقة یمكن استعمالها لتقييم الوقع مع مضى الزمن ، ینبغي وضعها      ة    وینبغي أن تتب  في الرصد عملي

 .قياسية وشكل قياسي ، یقوم على أساس إطار یشمل البرامترات المتعلقة بالوقع  االجتماعي واالقتصادي والبيئي والثقافي 

واع                     -71 رام األن ة احت ذل لكفال ي تب وجي ، األنشطة الت ینبغي أن یشمل الرصد والرقابة فيما یتعلق بالوقع على التنوع البيول
طة    المعرضة للخطر  ة لألنش ة نتيج واع غریب ول أن ة دون دخ ذا الموضوع ، والحيلول ة الخاصة به ات الدولي ، بموجب االتفاق

ر المشروع         ة ، غي السياحية ، واالمتثال للقواعد الوطنية والدولية المتعلقة بالتوصل إلى الموارد الجينية وبمنع نقل الموارد الجيني
 .وغير المرخص به 

 السكان األصليين والمحليين ، ینبغي أن یشمل الرصد والتقييم وضع واستعمال األدوات المناسبة         فيما یتعلق بمجتمعات   -72
رفتهم                ى مع لرصد وتقييم وقع السياحة على اقتصاد المجتمعات األصلية والمحلية ، خصوصًا على غذائهم وأمنهم الصحي ، وعل

ل المؤشرات وأنظمة األنذار المبكر ینبغي وضعها حسب متقضى         وأنظمة استعما . التقليدیة وممارستهم وطرائق عيشهم التقليدیة      
ي                    ة الت الحال ، مع مراعاة المعرفة التقليدیة واالبتكارات والممارسات التي لدى السكان األصليين والمحليين  والخطوط التوجيهي

ة     ة التقليدی ق بالمعرف وجي وتتعل وع البيول ة التن ل اتفاقي ي ظ ذلك . توضع ف ذ آ ي أن تتخ رص  وینبغ ة الف ة بإتاح دابير الكفيل  الت
 . لمجتمعات السكان األصليين والمحليين الضالعين في األنشطة السياحية أو المتأثرین بها ، للمشارآة الفعالة في الرصد والتقييم 

یمكن أن  أن رصد الشروط واالتجاهات العامة المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوجي ، وآذلك االتجاهات والوقع السياحي              -73
وجي                 وع البيول ون إلدارة التن دیرون المعين ا الم ا            . تتخذها الحكومات ، بما فيه دابير اإلدارة ، حيثم د یقتضي األمر تصحيح ت وق

ة             ة اإلیكولوجي وجي واألنظم ك          . تكتشف آثار مناوئة على التنوع البيول ة تل ك التصحيحات وطبيع ى تل وم الحاجة إل ویجب أن تق
ا                     التصحيحات على أساس نت    ائج الرصد ، ومن المهم أن یتم تحدید تلك النتائج عن طریق حوار مع جميع أصحاب المصلحة ، بم

ر          /فيهم القائمون بالتطویر و   ك المرافق واألنشطة ، وغي أثرة بتل ياحية ، والمجتمعات المت أو بالتشغيل ، للمرافق واألنشطة والس
 .املة ألصحاب مصلحة متعددین وأن تكون شفافة وینبغي أن تكون عملية الرصد ش. ذلك من أصحاب المصلحة 

 اإلدارة التواؤمية  -10
ة ، وعدم                   -74 ة اإلیكولوجي أن نهج األنظمة اإلیكولوجية یقتضي إدارة تواؤمية لمعالجة الطبيعة المعقدة والدیناميكية لألنظم

ة           وعمليات األنظمة اإلی  . وجود معرفة آاملة أو تفهم آامل لطریقة عمل تلك األنظمة            ر خطي ا تكون غي را م -non(كولوجية آثي
linear (       ات ك العملي ى مفاجآت         . وآثير ما تظهر تأخيرات زمنية في نتيجة تل ؤدي إل رات انقطاع ، ت وتكون النتيجة حدوث فت

تع " وینبغي أن تكون اإلدارة تواؤمية آي تستطيع االستجابة لعدم اليقين هذا وأن تتضمن عناصر من               . وإلى عدم اليقين     لم عن  ال
م       . من خالل التغذیة المرتدة للبحوث      " طریق العمل  ائج ل وقد یقتضي األمر اتخاذ تدابير حتى إذا آانت العالقة بين األسباب والنت

 /55تثبت بعد من الناحية العلمية اثباتا آامًال 

ة    -75 دة ومتباین ة معق ة اإلیكولوجي ائف األنظم ات ووظ ين فيه  . أن عملي دم اليق ن ع د م ا یزی روف  ومم ع الظ ا م ا تفاعله
ى                 . االجتماعية ، التي ینبغي أن تفهم على نحو أفضل           م ، تساعد عل ة تعل ة عملي ة اإلیكولوجي د أن تتضمن إدارة األنظم ولذا فالب

ة             ًا اإلدارة    . تحویر المنهجيات والممارسات آي تتواءم مع الطریقة التي یتم بها إدارة ورصد تلك األنظم وینبغي أن تراعي تمام
 .توائمة النهج التحوطي الم

ذي               -76 ى أساس العمل ال وم عل ینبغي أن تصمم برامج التنفيذ بحيث تستطيع التكيف مع ما هو غير متوقع ، بدًال من أن تق
 . یعتمد على االعتقاد في امور یقينية 

ة ال       -77 وارد      البد في إدارة األنظمة اإلیكولوجية من االعتراف بتنوع العوامل االجتماعية والثقافي ؤثر في استعمال الم ي ت ت
 .الطبيعية واستدامة ذلك االستعمال 

ي ال            . وعلى غرار ذلك توجد حاجة إلى المرونة في رسم السياسة وتنفيذها             -78 د والصارمة الت ة األم ررات الطویل أن المق
ة باع     . مرونة فيها ، قد ال تصلح أو تكون مدمرة    ة اإلیكولوجي ى إدارة األنظم ي      وینبغي النظر إل د تنبن ة األم ة طویل ا تجرب تباره

                                                 
م وینبغي تصمي. أن الرصد في مواقع التراث العالمية ینبغي تصميمه بحيث یشمل أیضا معایير التراث العالمي التي قيد الموقع على أساسها  / 55

 نظام الرصد بحيث یسهم في التبليغ الدوري بشأن التراث العالمي ، الذي یرمي إلى تجميع معلومات عن حالة صيانة الموقع المذآور
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ك اإلدارة              دمت شؤون تل ا تق ائج آلم ق الفعل     " وسيكون نهج   . على ما تؤدیه من نت تعلم عن طری ًا للمعلومات    " ال مصدرًا هام
ات المرسومة                     يم مدى إدراك الغای ائج اإلدارة وتقي د یكون من            . الآتساب معرفة عن أفضل طریقة لرصد نت ذا الصدد ق وفي ه

دى األطراف في سبيل الرصد                المرغو درات ل ز ق تعلم        . ب فيه إیجاد أو تعزی ك ینبغي أن توضع محفظات ل ى ذل وباإلضافة إل
 .شؤون اإلدارة المتوائمة بين مختلف الموافقع ، حتى یمكن إجراء المقارنات وتعلم الدروس 

ر   -79 وجي أم وع البيول ياحة والتن ق بالس ا یتعل ة فيم ذ اإلدارة المتوائم ع أصحاب  أن تنفي ن جمي اون النشط م  یقتضي التع
وجي                          وع البيول دیري التن ون في القطاع الخاص ، مع م ى     . المصلحة في السياحة ، وخصوصًا من یعمل ع عل د یقتضي الوق وق

التنوع البيولوجي في موقع معين الحد السریع من زیارات السياح له ، للحيلولة دون أحداث مزید من الضرر ، وللسماح بحدوث              
واج السياح                    اال دفق أف ائحين نحو        . سترداد ، وقد یقتضي ، على المدى األطول ، تخفيضًا لمجموع ت ه الس ادة توجي د یمكن إع وق

ذه الحاالت              ل حساسية ، في ه وجي                      . مناطق أق وع البيول ياحة والتن ين الس وازن ب ى ت اظ عل ع الحاالت سيقتضي الحف وفي جمي
التنوع البيولوجي ، ومن المرجح أن یقتضي األمر وضع إطر مناسبة لإلدارة والحوار           تفاعًال وثيقًا بين مدیري السياحة ومدیري       

 . 

د                         -80 ع أصحاب المصلحة اآلخریين ، الب أن الحكومات ، شاملة المدیرین المعينين للتنوع البيولوجي ، في ترابط مع جمي
و                  ي تصادف وأن یظل ة للتصدي للمشكالت الت دابير الالزم ق األهداف المتفق       أذن من أن یتخذوا الت ق تحقي ى طری ائرین عل ا س

وقد ینطوي ذلك على تغيرات وإضافات للشروط التي صدرت بها الموافقة األصلية ، ویقتضي المشارآة والتشاور مع                      . عليها  
 .القائم بالتطویر أو بالتشغيل للمرافق واألنشطة السياحية المعنية ، ومع المجتمعات المحلية 

ا  -81 ًا القي ن أیض يهم        یمك ا ف دد ، بم ع مح ى إدارة أي موق ة عل لطة الرقاب م س ن له ل م ب آ ن جان ة م اإلدارة التواؤمي م ب
ات         ة ، والمنظم ر الحكومي ات غي اص ، والمنظم اع الخ ين ، والقط ليين والمحلي كان األص ات الس ة ومجتمع ات المحلي الحكوم

 .األخرى 

رة المكتسبة     إذا لزم األمر قد یلزم استعراض األطر القانونية وتعدیل   -82 اة  الخب ها ، آي تساند اإلدارة التواؤمية ، مع مراع
 . 

 عملية اإلخطار ومقتضيات اإلعالم  -جيم 
وجي ، عن                            -83 التنوع البيول ق ب ا یتعل ة فيم ع معين ياحة في مواق ة بتطویرات وأنشطة الس دیم المقترحات المتعلق ینبـغي تق

ياحية ،           وعلى هذا األساس فإن هذه    . طریقة عملية اإلخطار      العملية هي همزة الوصل بين ما یقترحون األنشطة والتطویرات الس
ة                 . وبين خطوات عملية اإلدارة اآلنفة الذآر        ى روابط محددة بخطوات في عملي ة اإلخطار تنطوي عل وبصفة خاصة فإن عملي

ي واإلقل                        ع المحل رار ، وینبغي أن تأخذ في الحسبان الوق ع وصنع الق وطني     اإلدارة  لتقييم الوق وینبغي لمن یقترحون      . يمي وال
ع أصحاب    ي الوقت المناسب لجمي امًال وف بقًا آ ارًا مس ة ، أن ترسل إخط االت الحكومي يهم الوآ ا ف ياحية ، بم المشروعات الس

 المصلحة الذین یمكن أن یتأثروا ، بما فيهم المجتمعات من السكان األصليين والمحليين ، بالتطویرات المقترحة ، 

 :لمعلومات التي ینبغي تقدیمها آجزء من اإلخطار یمكن أن تشمل ما یلي أن ا -84

م     )أ(  اذا ت رح ، ولم روع المقت وجز للمش ا م ا فيه ة ، بم ياحية المقترح طة الس ویرات أو األنش واع التط م وأن حج
ذ وللهياآل ا                       ع المحتمل ، ووصف لمراحل التنفي ة والوق ائج المتوقع ان أصحاب       اقتراحه ومن الذي اقترحه ، والنت ة ، وبي لمختلف

 المصلحة الذین یمكن أن یكونوا ضالعين في آل مرحلة ؛

ائدة                )ب(  تحليل السوق بالنسبة للتطویرات أو األنشطة السياحية المقترحة ، على أساس الظروف واالتجاهات الس
 .في السوق 

ات   الوصف الجغرافي ، شامًال المناطق التي یكون فيها فرص للترفيه ، وتبين           )ج(  األنشطة السياحية وإنشاء البني
 .التحتية ، وتبين موقع التطویرات أو األنشطة السياحية ، وهویة أیة سمات خاصة تتسم بها البيئة المحيطة والتنوع البيولوجي 

 طبيعة ومدى الموارد البشریة الالزمة والخطط إلیجاد تلك الموارد ؛ )د( 

العين    )هـ(  لحة الض حاب المص ف أص ين مختل حاب       تب يهم اص ا ف ه ، بم أثرین ب رح أو المت روع المقت ي المش  ف
اورتها أو        أن مش يلية بش ات تفص ع بيان ة ، م ات المحلي اص ، والمجتمع اع الخ ة والقط ارج الحكوم ة وخ ي الحكوم المصلحة ف

 مشارآتها في المشروع المقترح ، عند تصميمه وتخطيطه وبنائه وتشغيله ؛

 لمصلحة المحليين سيقومون بها في التطویر المقترح ؛األدوار التي یرى أن اصحاب ا )و( 
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ا یوجد من                           )ز(  ى م ة إل ا نظرات عام ا فيه ع المحدد ، بم ا في الموق ي یمكن تطبيقه مختلف القوانين واللوائح الت

ات إقل                      ات أو اتفاق ة أو  قوانين على المستوى المحلي ودون الوطني والوطني ، وما یوجد من استعماالت وعادات ، ومن اتفاقي يمي
 دولية ذات صلة بالموضوع ، والوضع القائم بالنسبة لها ، واالتفاقات أو مذآرات التفاهم العابرة للحدود وأیة تشریع مقترح ؛

توطنات         )ح(  ك المس ي تل اس ف تعملها الن ي یس ع الت ریة ، والمواق ات بش توطنات ومجتمع ن مس ع م رب الموق ق
 م التقليدیة ، وتراثهم الثقافي أو مواقعهم المقدسة ؛والمجتمعات آجزء من وسائل معيشتهم وأنشطته

واع األساسية        )ط(  أیة فلورا أو فونا أو أنظمة إیكولوجية یمكن أن تتأثر بتطویرات وأنشطة السياحة ، بما فيها األن
 والنادرة والمعرضة للمخاطر والمتوطنة ؛

ا ف  )ي(  ه ، بم ة ب اطق المحيط ع والمن ة للموق ب اإلیكولوجي ة ؛ ومواصفات  الجوان اطق محمي ة من ان أی ك بي ي ذل
واع           ل واألن ياع الموائ ن ض ة ع ة والكفي ات الكمي واع ؛ والمعلوم ل واألن ة والموائ ة اإلیكولوجي ية ،  (األنظم باب الرئيس األس

 ، وفهرسة األنواع ؛) االتجاهات 

 تدریب العاملين القائمين بتطویرات وأنشطة السياحة واإلشراف عليهم ؛ )ك( 

ابر للحدود                    ا )ل(  ع الع ا الوق حتمال حدوث وقع خارج المنطقة المباشرة للتطویرات أو األنشطة السياحية ، بما فيه
 واآلثار على األنواع المهاجرة ؛

  اقتصادیة ؛–وصف للظروف الحالية ، من بيئية واجتماعية  )م( 

 .تيجة للتطویرات أو األنشطة السياحية  االقتصادیة ، ن–التغيرات المتوقعة في الظروف البيئية واالجتماعية  )ن( 

ياحية ،             )س(  ة الناشئة عن التطویرات أو األنشطة الس ار المناوئ ادي أو تخفيف اآلث التدابير اإلداریة المقترحة لتف
 بما فيها التحقق من جدوى تلك التدابير ؛

وء مشكالت  ) ع(  ة نش ي حال ویض ف ال أو للتع ة للتخفيف أو لإلبط دابير المقترح  عن التطویرات أو األنشطة الت
 السياحية ؛

توطنات   )ف(  ى المس ياحة عل طة الس ویرات أو أنش ن تط ئة ع ة الناش افع المحلي ادة المن ة لزی دابير المقترح الت
ي                   ا یل ى        (والمجتمعات البشریة المحيطة ، وعلى التنوع البيولوجي واألنظمة اإلیكولوجية ، التي قد تشمل م ة عل وهي أمور مبين

 )ثيل ال الحصر سبيل التم

 استعمال المنتجات والمهارات المحلية ؛ )1(

 العمالة ؛ )2(

 استعادة التنوع البيولوجي واألنظمة اإلیكولوجية ؛ )3(

ة                 )ص( ابقة في المنطق المـعـــلومات المتصلة بالموضوع المستمدة من أیة تطویرات أو أنشطة سياحية س
 ، ومعلومات عن اآلثار التراآمية المحتملة ؛

ا )ق( ابقة ، یحصل  المعلوم ياحية س ة تطویرات أو أنشطة س ن أی تمدة م ت المتصلة بالموضوع والمس
 عليها من صاحب االقتراح ؛

ات                           -85 ى طلب ى اإلخطار بالمقترحات وعل ة عل أن فئات اإلجابات التي قد ترغب الحكومات في النظر في إصدارها إجاب
 على سبيل التمثيل ال الحصر:  یلي الحصول على تراخيص بالقيام بالتطویرات السياحية ، تشمل ما

 الموافقة بدون شروط؛ ) أ(

 الموافقة بشروط ؛ ) ب(

 طلب المزید من المعلومات ؛ )ج(

 اإلرجاء ریثما تتم بحوث من جانب وآاالت أخرى على خط األساس ؛ )د( 

 رفض الموافقة ؛ )هـ( 
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     التثقيف وبناء القدرة والتوعي-دال
  

وینبغي أن , نبغي أن توجه الى القطاعات المهنية المتخصصة والى الجمهور العام معاأن حمالت التثقيف والتوعية ی -86
أن القطاع الخاص وخصوصا . تبلغهم عن وقع السياحة على التنوع البيولوجي ، وعن الممارسات الطيبة في هذا المجال

 بشأن قضایا السياحة – أى للسائحين –ئهم القائمين بالتشغيل الرحالت السياحية ، یمكن أن یقدموا معلومات أوسع نطاقا لعمال
والتنوع البيولوجي ، وأن یشجعوهم على الحفظ وتفادى اآلثار المناوئة على التنوع البيولوجي والتراث السياحي وعلى احترام 

نشطة المتماشية التشریع الوطني للبلد الذي یزورونه وآذلك تقاليد السكان األصليين والمحليين في ذلك البلد ، وعلى مساندة األ
 .مع الخطوط التوجيهية الحالية 

وجي ، ینبغي أن تكون مفصلة                       -87 وع البيول افي والتن وع الثق ين التن رابط ب ي تفسر الت ة الت ینبغي أن تكون حمالت التوعي
ائمين                      ياحة والق ذین یشملون مستهلكي الس بتطویر  على احتياجات جماهير المستعمين المختلفة ، خصوصًا أصحاب المصلحة ال

 .السياحة وبتشغيلها 

ة            -88 ين                . أن التثقيف والتوعية الزمان على جميع مستویات الحكوم ادل ب م المتب ادة الفه ات زی ك عملي وینبغي أن یضم ذل
 .الوزارات المعنية باألمر ، بما فيها سلوك نهوج مشترآة ومبتكرة  للتعامل مع القضایا السياحية والبيئية 

ا                      ینبغي أیضًا زیادة   -89 ر م ل المعرضة للمخاطر آثي ة والموائ ة اإلیكولوجي أن األنظم  الوعي داخل الحكومة وخارجها ، ب
 .یكون موقعها داخل األراضي والمياه التي یشغلها أو یستعملها السكان األصليون والمحليون 

ة        أن قطاع السياحة آكل ، إلى جانب السائحين ، ینبغي تشجيعه على التخفيف من أیة آثار س                 -90 ار إیجابي ادة أي آث لبية وزی
على التنوع البيولوجي ، والثقافات المحلية المتصلة ما یختاره السائحون من تصرفات في االستهالك ، مثًال من خالل المبادرات                   

 .الطوعية 

ي القضایا المتعلق   -91 دریب والبحث ف ادیمي المسؤول عن الت ي القطاع األآ وعي ف توى ال ادة مس ذلك زی م آ ن المه ة وم
ع                    درة ورف اء الق ة الجمهور وبن ؤدوه بشأن توعي ذي یمكن أن ی دور ال تدامة ، وال ياحة المس وجي والس وع البيول ين التن بالتفاعل ب

 . مستوى الوعي بهذه القضایا 

ى تسهيل                 -92 ع أصحاب المصلحة ، عل درات الحكومات وجمي ز ق أن أنشطة بناء القدرة ینبغي أن تستهدف وضع وتعزی
 .ل لهذه الخطوط التوجيهية ، وقد تكون هذه األنشطة الزمة على المستویات المحلي والوطني واإلقليمي والدولي التنفيذ الفعا

درات                          -93 وارد البشریة والق ز الم ة ویمكن أن تضمن تعزی یمكن تبين أنشطة بناء القدرة  من خالل عملية اإلدارة التواؤمي
ق الال اء المراف ة ، وإنش ل الدرای ية ، ونق تدامة ،  المؤسس ياحة المس وجي والس وع البيول ق بقضایا التن دریب یتعل اد ت ة ، وإیج زم

 . وتتعلق آذلك بتقنيات تقييم الوقع وإدارة الوقع 

ل                   -94 ة قب ینبغي أن تشمل تلك األنشطة تزوید المجتمعات المحلية بالقدرات الالزمة على صنع القرار وبالمهارات والمعرف
 .تقبل ، وآذلك تزویدهم بالقدرة الالزمة وبالتدریب بشأن الخدمات السياحية والحمایة   البيئية تدفق أفواج السائحين في المس

 :ینبغي أن تشمل أنشطة بناء القدرة  ما یلي ، وهذه القائمة مقدمة على سبيل المثال ال الحصر  -95

ا      )أ(  يهم الحكوم ا ف لحة ، بم ع أصحاب المص اعدة جمي ى مس دریب عل درة والت اء الق كان  بن ات الس ت ومجتمع
ع ،            ع ، وإدارة للوق ام بتقييمات للوق األصلييـن والمحليين ، في مجال التوصل والتحليل والتفسيـر لمعلومات خط األساس ، والقي

 .واتخاذ القرار ، والرصد واإلدارة التواؤمية 

ك               )ب(  ع أصحاب المصلحة ، ویشمل ذل ع ، بمشارآة جمي نهج    وضع وتعزیز اآلليات لتقييم الوق ى ال ة عل  الموافق
 وعلى مضمون ومدى تقييم الوقع ؛

ر                      )ج(  ياحة والمنظمات غي ة وقطاع الس ددین ، تشمل اإلدارات الحكومي إیجاد عمليات ألصحاب المصلحة المتع
 .الحكومية ومجتمعات السكان األصليين والمحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة 

  والتنوع البيولوجي ؛تدریب أخصائي السياحة على شؤون الحفظ )د( 

ینبغي تشجيع تبادل المعلومات والتعاون بشأن تنفيذ السياحة المستدامة من خالل تشغيل الشبكات وإیجاد شراآات بين  -96
 .جميع أصحاب المصلحة الضالعين في السياحة أو المتأثرین بها ، بما فيهم القطاع الخاص 
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  التنوع البيولوجي وتغير المناخ-7/15

 مر األطراف،إن مؤت
بتقریر فریـق الخبـراء التقنييـن المخصص المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المنـاخ یرحب  -1

)UNEP/CBD/SBSTTA/9/11( و )UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/12( باعتباره مشورة علمية مقدمة استجابة 
  آأساس لعمل المستقبل؛5/4 من المقرر 18 و 11للفقرتين 

لحكومات األخرى والمنظمات الدولية وغيرها من الهيئات إلى استعمال التقریر عن تغير  األطراف وایدعو  -2
المناخ والتنوع البيولوجي الذي أعده فریق الخبراء التقنيين المخصص في سبيل تعزیز التضافر على المستوى الوطني بين 

وتو التابع لها واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، عند اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة المعنية بتغير المناخ وبين بروتوآول آي
 تنفيذ أنشطة التخفيف من حدة آثار تغير المناخ وعالقتها بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، حسبما هو مالئم؛

النظيرة لها التابعة  نقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي إلى استرعاء انتباه نقاط االتصال یدعو -3
التفاقية األمم المتحدة االطاریة بشأن تغير المناخ واالتفاقات األخرى ذات الصلة في سبيل تعزیز تضافر الجهود على المستوى 

 الوطني؛

 مع التقدیر بأن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية األمم المتحدة یحيط علما -4
االطاریة المعنية بتغير المناخ، قد رحبت بتقریر فریق الخبراء التقنيين المخصص وشجعت األطراف في االتفاقية االطاریة 

 على االستفادة من هذا الفریق ألغراضها الوطنية بوصفه مصدر معلومات مفيدة  ذات صلة ألغراضها الوطنية؛

شأن األراضي الرطبة قد اعتمد في اجتماعه الثامن القرار  أن مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار بإذ یالحظ -5
 بصدد تغير المناخ واألراضي الرطبة، والذي دعا، ضمن أمور أخرى، البلدان المعنية إلى اتخاذ إجراءات للتقليل من 6/3

درة على حجز تدهور أراضي الخثة وأنواع األراضي الرطبة األخرى التي تعتبر مهمة آمخازن للكربون، أو التي بها الق
الكربون، والنهوض باعادة هذه األراضي إلى حالتها األصلية، ویؤید طلب األطراف في اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة 

 إلى فریق الخبراء الحكومي الدولي بشأن تغير المناخ أن یعد تقریرا تقنيا عن العالقة بين األراضي الرطبة وتغير المناخ؛

لمقترح للتنوع البيولوجي ألراضي الخثة وتغير المناخ الذي یجریه مرآز األراضي الرطبة  بالتقييم ا یرحب -6
الدولية والبيئة العالمية بدعم من مرفق البيئة العالمية التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وحكومة آندا وهولندا وغيرها، ویشجع 

في نتائجه من جانب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية على اشتراك األطراف في التقييم وفي التحضيرات بالنظر 
 والتكنولوجية قبل مؤتمر األطراف التاسع؛

 أن هناك فرصا لتنفيذ أنشطة التخفيف من تغير المناخ وأنشطة التكيف بأساليب تعود یحيط علما أیضا -7
قية األمم المتحدة اإلطاریة المعنية بتغير المناخ وبين بالمنفعة المشترآة وتؤمن تضافر الجهود، وتساهم في نفس الوقت في اتفا

، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة )بما في ذلك من خالل خطط التكيف الوطنية(بروتوآول آيوتو التابع لها، 
المواد المستنفدة لطبقة األزون، لمكافحة التصحر، واتفاقية فيينا لحمایة طبقة األزون وبروتوآول مونتریال التابع لها بشأن 

 واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، وغيرها من االتفاقيات الدولية، وذلك في إطار أهداف التنمية الوطنية األآثر أتساعا؛

 بأن نهج النظام االیكولوجي یوفر إطارا لإلدارة المتكاملة لألراضي والمياه والموارد الحية، یحيط علما أیضا -8
 تطبيقه یمكن أن یسهل صياغة مشاریع التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه التي تساهم أیضا في حفظ التنوع البيولوجي وأن

 واستخدامه المستدام على المستوى الوطني؛

بناء القدرات المتصلة  األطراف والحكومات والمنظمات الدولية والهيئات األخرى إلى تسهيل یدعو -9
ومات واألدوات وبتعزیز التنسيق على المستوى الوطني، لكفالة تخفيف أثر تغير المناخ ومشروعات بالحصول على المعل

 التكيف معه تسفر عن منافع بيئية واجتماعية وتتمشى مع األولویات الوطنية؛

ي ، عندما تسمح الظروف الوطنية بذلك، إلى إجراء دراسات حاالت بشأن الترابط بين التنوع البيولوجیدعو  -10
 وتغير المناخ مع اتباع شكل مشترك یضعه فریق االتصال المشترك؛

 األطراف والحكومات ووآاالت التمویل وهيئات البحث والمنظمات األخرى الى التصدي للفجوات یدعو -11
ود تخفيف المبينة في التقریر، في سبيل المساعدة على حفظ التنوع البيولوجي على خير وجه وحفظ االستعمال المستدام في حد
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شدة آثار تغير المناخ ومشروعات التواؤم مع هذا التغير على المدى الطویل وعلى المستویات الوطني واإلقليمي والعالمي، بما 
 في ذلك من خالل مشروعات محددة یكون من شأنها أن تسهم في تخفيف اآلثار الضارة الناشئة عن األنشطة البشریة؛

دابير إلدارة النظم االیكولوجية منم أجل الحفاظ على مقاومتها للظواهر األطراف على اتخاذ التیشجع  -12
 المناخية القاسية، والمساعدة في التخفيف منها ومواءمتها مع تغير المناخ ؛

بأن تكفل  بمساندة من األمين التنفيذي، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،یطلب إلى  -13
تقریر المتعلق بتغير المناخ والتنوع البيولوجي الذي أعده فریق الخبراء التقنيين المخصص، في العمل الجاري إدراج نتائج ال

لالتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، عند مقتضى الحال، وذلك عند مراجعة برامج العمل لكل منهما، وفقا لبرنامج العمل متعدد 
وصًا بشأن برنامج عمل التنوع البيولوجي للغابات، والتنوع البيولوجي ، وخص)7/31المقرر (السنوات لمؤتمر األطراف 

 البحري والساحلي، والتنوع البيولوجي للجبال، وللمياه الداخلية ولألراضي الجافة وشبه الرطبة، والزراعي، والمؤشرات،
االلتزامات الناشئة عن اتفاقية التنوع وتقييم األثر، والتدابير الحافزة، دون أن تترتب على ذلك االلتزامات على األطراف فوق 

 البيولوجي؛

إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في المرحلة القادمة من عملها بشأن الترابط یطلب  -14
الجهود بين  مشورة أو إرشادا لتعزیز تضافر - آي ینظر فيها مؤتمر األطراف–بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، أن تضع 

األنشطة التي تعالج تغير المناخ على المستویات الوطنية واإلقليمية والدولية حسب مقتضى الحال، بما فيها تخفيف شدة آثار 
التغير والتكيف معه، وأنشطة مكافحة التصحر وتدهور األراضي وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، باإلضافة إلى 

 لتكنولوجيا في تنفيذ أنشطة استخدام األراضي، وأنشطة التغير في استخدام األراضي، والغابات؛تطویر اآلليات لنقل ا

 مؤتمرات األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطاریة لتغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة یدعو  -15
ال المشترك، حسب مقتضى الحال، في إعداد مشورة أو التصحر الى التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي من خالل فریق االتص

إرشاد لألطراف في أنشطة التنفيذ آي تكون متآزرة وتساند أهداف االتفاقيات الثالث معا على المستویات المحلية وشبه اإلقليمية 
 لتغير المناخ ذات الصلة، والوطنية، وأن تشرك الخبراء في مجال التنوع البيولوجي في أنشطة اتفاقية األمم المتحدة االطاریة

 بما في ذلك قضایا المنهجيات؛

 الفریق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، من خالل تقریره الرابع للتقييم ضمن أمور أخرى، الى یدعو -16
 من التنوع مواصلة عمله بشأن العالقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، بما في ذلك استكشاف القدر الملحوظ الذي یضيع

البيولوجي والذي یعزى الى تغير المناخ، وآيفية ارتباط التصدي لضغط تغير المناخ على فقدان التنوع البيولوجي الملحوظ مع 
 الصادر من مؤتمر األطراف الرامي الى تحقيق تخفيض محسوس في المعدل 6/26مراعاة الهدف المعتمد بموجب المقرر 

  على المستویات العالمي واإلقليمي والوطني،2010 حتى عام الحالي لضياع التنوع البيولوجي

فریق الخبراء الحكوميين المعني بتغير المناخ، وأمانة تقييم النظام اإلیكولوجي لأللفية بأن یتعاونا یدعو آذلك  -17
يرات التنوع البيولوجي مع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأن استعمال التصورات التي تتصدى لتغ

 بالعالقة إلى تغير المناخ؛

 اآللية المالية والمصادر األخرى  إلى تقدیم الدعم المالي لألطراف من البلدان النامية، وخصوصا یدعو -18
 :سبة لما یليالبلدان األقل نموا، والبلدان النامية الجزریة الصغيرة منها، وبلدان االقتصادات اإلنتقالية، حسبما هو مالئم، بالن

األنشطة المدفوعة من البلدان نفسها، بما في ذلك المشاریع الرائدة، والرامية إلى الربط بين مشروعات  )أ(
تخفيف الوقع والتواؤم بتغير المناخ العالمي ، والسيما المشروعات المتصلة بحفظ األنظمة اإلیكولوجية وإعادة إنعاش األراضي 

 .لمتدهورة والحفاظ على سالمة األنظمة اإلیكولوجية بصفة عامة لمراعاة تأثيرات تغير المناخالمتدهورة والبيئات البحریة ا

إسداء المساعدة في بناء القدرة بقصد زیادة فعالية التصدي للقضایا البيئية من خالل التزامات البلدان  )ب(
ة بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة اإلطاری المذآورة

 التصحر، مع تطبيق نهج النظام االیكولوجي ضمن جملة أمور ؛

مساعدة وضع البرامج التضافریة الرامية إلى الحفظ واإلدارة المستدامة لألنظمة اإلیكولوجية آالغابات  )ج(
  .ل الفقرواألراضي الرطبة والبيئات البحریة، واإلسهام في إستئصا

یحيط علما بأن تقریر فریق الخبراء التقنيين المخصص قد أحيل الى أمانة اتفاقية األمم المتحدة االطاریة  -19
بشأن تغير المناخ ومن خالل تلك األمانة الى هيئاتها، ویطلب من األمين التنفيذي أن یرسل تقریر فریق الخبراء التقنيين 
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ة التصحر واتفاقية رامسار واتفاقية فيينا لحمایة طبقة األوزون وبروتوآول مونتریال التابع المخصص  الى أمانات اتفاقية مكافح

لها والفریق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وتقييم األلفية لألنظمة االیكولوجية واتفاقية األنواع المهاجرة وبرنامج األمم 
مم المتحدة للغابات واتفاقية التراث العالمي وبرنامج اإلنسان والكرة الجویة المتحدة اإلنمائي ومرفق البيئة العالمية ومحفل األ

التابع لليونسكو وآذلك للمنظمات والهيئات ذات الصلة، بما في ذلك أعضاء الشراآة التعاونيـة للغابات واالتحاد الدولي لصون 
 .الطبيعة والصندوق العالمي لحفظ الطبيعة

نفيذي تحضيرا للمرحلة التالية من العمل المتعلق بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ویطلب ایضا من األمين الت -20
 في تعاون مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة –الذي ستقوم به الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، أن یجمع 

ناخ وغيرهما من المنظمات ذات الصلة، في حدود والیة آل االطاریة لتغير المناخ والفریق الحكومي الدولي المعني بتغير الم
منها، المواد ذات الصلة بالموضوع لتعزیز تضافر الجهود بين تخفيف شدة آثار تغير المناخ وأنشطة التواؤم مع هذا التغير 

 :وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع االستمداد من المصادر اآلتية

 المقدمة من األطراف ومن جهات أخرى، وتبين قدرات التنوع البيولوجي على تخفيف شدة دراسات الحاالت )أ(
آثار تغير المناخ والتواؤم مع هذا التغير، واالستفادة من الدروس المستمدة من تلك التجارب، شاملة الدروس المستفادة 

 من األحداث المناخية القصوى،

اليا لتصميم وتقييم اآلثار االقتصادیة والبيئية واالجتماعية األدوات والنهوج والعمليات الموجودة ح )ب(
للمشروعات المتصلة بتخفيف شدة آثار تغير المناخ والتواؤم مع ذلك التغير، في سياق التنمية المستدامة األوسع نطاقًا، 

 .على المستویين الوطني واإلقليمي على السواء
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 واألحكام المتصلة بها) ي (8   المادة -7/16

 ي وما یتصل به من أحكام)8(  الفریق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضویة المعني بالمادة –ألف 

 ان مؤتمر األطراف
وما یتصل بها ) ي(8یقرر عقد اجتماع واحد للفریق العامل بين الدورات المفتوح العضویة المخصص المعني بالمادة  

 وینظم قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في سبيل آفالة مزید من السير  (BY)ة أحكام، مموال من الميزانية األساسي’من 
 .وما یتصل بها من أحكام) ي(8قدما في تنفيذ برنامج العمل بشأن المادة 

   تقریر مرحلي عن ادماج المهام ذات الصلة-باء
 في المجاالت المواضيعية لالتفاقية) ي(8من برنامج العمل بشأن المادة 

 .في البرامج المواضيعية لالتفاقية المهام ذات الصلة بالتقدم المحرز في إدماج إذ یحيط علما -1
 األمين التنفيذي أن یعد تقریرا مرحليا عن إدماج المهام ذات الصلة من برنامج العمل بشأن المادة یطلب إلى -2

 8المخصص للمادة بين الدورات ح العضویة العامل الفریق مفتوفي آل مجال من المجاالت المواضيعية لكي ینظر فيها ) ي (8
 .واألحكام المتصلة بها في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، في اجتماعه الرابع) ي(

 في ولویة المهام ذات األتنفيذ في استعراض التقدم المحرز -جيم  
 واألحكام المتصلة بها) ي (8برنامج العمل بشأن المادة 

 رافإن مؤتمر األط
واألحكام ) ي (8العمل بشـأن المادة ج ـمنافي برذات األولویـة المهام  بالتقدم المحرز في تنفيذ یحيـط علما -1
 المتصلة بها؛
الحالة واالتجاهات  األطراف، التي لم تفعل ذلك بعد، على أن تدرج في التقاریر الوطنية، معلومات عن یحث -2

ت المجتمعات األصلية والمحلية التي تجسد أنظمة العيش التقليدیة المتصلة بالحفظ فيما یتعلق بمعارف وابتكارات وممارسا
واالستعمال المستدام لتنوع البيولوجي وعن التقدم المحرز في تنفيذ المهام ذات األولویة في برنامج العمل على المستویات 

 الوطنية ودون الوطنية والمحلية؛
 8قریرا مرحليا عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل بشأن المادة  األمين التنفيذي أن یعد تیطلب إلى -3

واألحكام المتصلة بها، استنادا إلى المعلومات المرسلة في التقاریر الوطنية، والمعلومات األخرى ذات الصلة، لكي ینظر ) ي(
 .لمتصلة بها، في اجتماعه القادمواألحكام ا) ي (8المخصص للمادة بين الدورات الفریق مفتوح العضویة العامل فيها 

  تكنولوجيات تقييد استخدام الجينات-دال 
 

 ؛إن مؤتمر األطراف 

  الصادرین عن مؤتمر األطراف؛21، الفقرة 6/5، والمقرر 23، الفقرة 5/5 بالمقرر إذ یذّآر 

 ت بتقریر فریق الخبراء التقنيين المخصص لتكنولوجيات تقييد استخدام الجيناوإذ یحيط علما
(UNEP/CBD/WG8J/3/INF/2) ؛ 

 االقتصادیة المحتملة لتكنولوجيات تقييد استخدام الجينات على صغار –بالتأثيرات االجتماعية وإذ یحيط علما أیضا 
 المزارعين والمجتمعات األصلية والمحلية؛

 التي اعتمدت في اجتماعها  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية9/2بالتوصية إذ یحيط علما أیضا 
 التاسع؛

 الحاجة التي عبر عنها عدد من األطراف وممثلو المجتمعات األصلية والمحلية للتعامل مع هذه القضية وإذ یدرك
 باعتبارها أمرا ملحا ویتسم باألولویة؛
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ج لبناء  األطراف والحكومات، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة إلى سرعة إنشاء وتطویر برامیدعو -1 

وإلشراك وتمكين صغار . القدرات، وفقا لما تم تبينه من احتياجات وأولویات تشمل شن حمالت لنشر المعلومات والتوعية
الحائزین من المزارعين، والمجتمعات األصلية والمحلية، وغيرها من أصحاب المصلحة، من المشارآة الفعالة في عمليات 

 يد استخدام الجينات ؛صنع القرار المتصلة لتكنولوجيات تقي

واألحكام المتصلة بها في ) ي (8الفریق مفتوح العضویة العامل بين الدورات المخصص للمادة  یحث -2 
 لتكنولوجيات تقييد استخدام ة المحتملة االقتصادیةاالجتماعيالضارة التأثيرات االتفاقية، على النظر في اجتماعه القادم، في  األثر

، على أساس تقریر فریق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتكنولوجيات تقييد  المجتمعات األصلية والمحلية علىالجينات
استخدام الجينات، ونتائج مداوالت االجتماع العاشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية حول هذا الموضوع 

 بشأن التأثير المحتمل 5/5یة والزراعة التابعة لألمم المتحدة إعماال للمقرر إستنادا للدراسة التي قامت بها منظمة األغذ
 لتكنولوجيات تقييد استخدام الجينات على التنوع البيولوجي الزراعي وعلى أنظمة اإلنتاج الزراعي؛

  األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية إلى استعراض توصيات فریق الخبراء التقنيين المخصصیدعو -3 
لتكنولوجيات تقييد استخدام الجينات وإلى تقدیم تعليقات على تلك التوصيـات إلى األمين التنفيـذي، آما ینظر فيها االجتماع 

 واألحكام المتصلة بها في االتفاقية؛) ي (8الرابع للفریق مفتوح عضویة العامل بين الدورات المخصص للمادة 

لومات المقدمة من األطراف ومن المجتمعات األصلية والمحلية إعماال  إلى األمين التنفيذي تجميع المعیطلب -4 
وما یتصل بها ) ي (8أعاله، وتقدیم ذلك التجميع الى الفریق مفتوح العضویة العامل بين الدورات المخصص للمادة ) 3(للفقرة 

 .من أحكام االتفاقية، في اجتماعه الرابع

عن الوضع القائم واإلتجاهات لدى المجتمعات )  یضا التقریر التجميعيالمسمى ا(    التقریر المتعدد الجوانب-هاء
 األصلية والمحلية من معارف وإبتكارات وممارسات متصلة بالحفظ واإلستعمال المستدام للتنوع البيولولوجي 

 إن مؤتمر األطراف؛

الممارسات لدى المجتمعات  بأن أي عملية لجمع المعلومات بخصوص المعارف التقليدیة واالبتكارات وإدراآا منه
التي لها أهمية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ینبغي أن تتم  التي تجسد أنظمة العيش التقليدیة األصلية والمحلية

 بالموافقة المسبقة عن علم من جانب حائزي هذه المعارف واالبتكارات والممارسات؛

الذي یشدد على التأثير نيين المخصص بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، بتقریر فریق الخبراء التق وإذ یحيط علما
 وعلى المجتمعات األصلية والمحلية التي تعتمد الخاص لتغير المناخ على التنوع البيولوجي في منطقة المحيط المتجمد الشمالي

 على هذا التنوع البيولوجي؛

 للتقریر التجميعي عن الحالة الخطوط العریضة، أن یعتمد 6/10بأن مؤتمر األطراف قرر، بموجب مقرره  وإذ یذّآر
 المعيشة التقليدیة ذات  التي تجسد أنماطتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحليةبمعارف واب فيما یتعلقواالتجاهات 

من  بالمرحلة األولى أن یضطلع  إلى األمين التنفيذيوأن یطلب، لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامبالنسبة األهمية 
 ؛الخطوط العریضة من )2 ( و)1(لتقریر التجميعي، استنادا إلى العنصرین وضع ا

فيما یتعلق بمعارف وابتكارات  في تقریر المرحلة األولى من وضع التقریر التجميعي عن الحالة واالتجاهات نظروإذ 
ذات األهمية بالنسبة لحفظ التنوع البيولوجي ة العيش التقليدیة التي تجسد أنظموممارسات المجتمعات األصلية والمحلية 

 ؛واستخدامه المستدام

بأن المرحلة األولى من وضع التقریر التجميعي تهدف إلى تقدیم تقييم دقيق وشامل لحالة حفظ المعارف  یذّآروإذ 
ي تجسد نظم العيش التقليدیة ذات الصلة بالحفظ التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية والتالتقليدیة واالبتكارات والممارسات 

 لتنوع البيولوجي، وتحدید وتقييم التدابير والمبادرات لحمایة المعارف التقليدیة واالبتكارات والممارساتواالستعمال المستدام ل
 والتشجيع على استعمالها؛

 وفقا عداد التقریر التجميعيإ التي تعترض التحدیات المتعلقة بالمفهوم والمنهج والضغوط المالية والزمنية وإذ یدرك
 ؛6/10لما ورد في المقرر 
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بضرورة القيام بأنشطة إضافية في المرحلة األولى من إعداد التقریر التجميعي من أجل معالجة الفجوات  وإذ یعترف
 وأوجه القصور؛

المعارف واالبتكارات  بأنه من المرغوب فيه االستمرار في جمع المعلومات والتشارك في  أیضاوإذ یعترف
يولوجي لتنوع البحفظ اذات األهمية لالتي تجسد أنظمة العيش التقليدیة والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية 

واستخدامه المستدام، خاصة لغرض الحكم على النجاح الجماعي في عكس اتجاه انحصار هذه المعارف واالبتكارات 
 والممارسات

 ینبغي أال یمنع  نشاط إضافي یكون ضروریا في المرحلة األولى من وضع التقریر التجميعي على أن أيیشددوإذ 
 من 7 إلى 3البدء فورا في تنفيذ أنشطة ضمن إطار المرحلة الثانية من وضع التقریر التجميعي، استنادا إلى األقسام من 

 ؛)6/10 بالمقرر  األول المرفق(الخطوط العریضة للتقریر التجميعي 

 رحلة األولىالم
، التي أعدت UNEP/CBD/WG8J/3/INF/1 بالمعلومات الواردة في الوثيقة یحيط علما مع التقدیر -1 

وما یتصل بها من أحكام في ) ي  ( 8لإلجتماع الثالث للفریق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضویة المعني بالمادة 
 . إتفاقية التنوع البيولوجي 

 بالمزید من االنشطة الستكمال المرحلة األولى من التقریر المتعدد الجوانب، ولهذا الغرض  القيامیقرر -2 
  من األمين التنفيذي أن یواصل العمل على المرحلة األولى من التقریر المتعدد الجوانب بحلول االجتماع القادم للفریق یطلب

 واألحكام المتصلة بها ،) ي (8ة العامـل بين الدورات اامخصص المفتوح العضویة المعني بالمـاد

 األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية وجميع أصحاب یحث -3 
وسائط االعالم، الى األمين /المصلحة على تقدیم معلومات من خالل آلية تبادل معلومات االتفاقية وغيرها من الوسائل الممكنة

 .لمرحلة األولى من التقریر المتعدد الجوانبالتنفيذي لمساندة اتمام ا

 إلى األمين التنفيذي مواصلة العمل على المرحلة األولى من التقریر المتعدد الجوانب في سبيل انتاج یطلب -4 
صيغة منقحة منه في تشاور وبمدخالت من األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة وجميع أصحاب المصلحة حسب 

 :ن المجتمعات األصلية والمحلية، ومن خالل العناصر اآلتية التي منها مایليمقتضى الحال وم

 تنظيم ورش اقليمية )أ  (

جمع معلومات اضافية على المستوى الوطني وادماجها في المرحلة األولى من التقریر، ال سيما بشأن ما  )ب(
 :یلي

اح التدابير والمبادرات التي تساند  لنج- خصوصا من جانب المجتمعات األصلية والمحلية –تقييم  )1 (
استبقاء ما للمجتمعات األصلية والمحلية من المعارف واالبتكارات والممارسات ذات الصلة بحفظ 
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك مزایا ومحدودیة السجالت آوسيلة لحمایة 

ات التقليدیة، وآذلك النهوج المستعملة لتنفيذ السجالت والحوافز المعارف واالبتكارات والممارس
من ایجابية وسلبية على استبقاء واستعمال المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیة ذات الصلة 

 بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،

 يدیة، أمثلة على تدابير حمایة المعارف واالبتكارات والممارسات التقل )2(

الدراسات الميدانية الحدیثة العهد التي جرت بإشراك آامل للمجتمعات األصلية والمحلية والتي  )3(
 تثبت حالة المعارف واالبتكارات والممارسات،

 إعداد تقریر إقليمي یرآز على منطقة المحيط المتجمد الشمالي، )ج(

لجنة توجيهية تكون /إلنشاء فریق استشاري) ب (28مرفق األول الفقرة ، ال6/10تدابير بشأن المقرر )د(
المجتمعات األصلية والمحلية ممثلة فيها للمساعدة على إتمام التقریر وإجراء استعراض من النظراء للطبعة المنقحة، في تشاور 

 تفاقية،مع منظمات السكان األصليين والمجتمعات المحلية التي شارآت في العمل المتعلق باال

 المرحلة الثانية
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 إلى األمين التنفيذي أن یشرع فورا، في تشاور مع وبمدخالت من األطراف والحكومات والمنظمات یطلب -5 

ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية وجميع أصحاب المصلحة حسب مقتضى الحال، في العمل على مرحلة ثانية من 
 من الخطوط العریضة للتقریر المتعدد الجوانب، وهما یتعلقان على 5 و4ز على القسمين التقریر المتعدد الجوانب، مع الترآي

التوالي بتبين العمليات الوطنية التي یمكن أن تهدد الصون واستبقاء وتطبيق المعارف التقليدیة وتبين العمليات على صعيد 
 ،)6/10المرفق األول بالمقرر (رف التقليدیة المجتمع المحلي التي یمكن أن تهدد الصون واالستبقاء والتطبيق للمعا

 األطراف على إجراء دراسات ميدانية لمساندة جهود المجتمعات األصلية والمحلية الرامية الى تحدید یشجع -6 
الوضع القائم واالتجاهات والتهدیدات المتصلة بالمعارف واالبتكارات والممارسات التي لدى مجتمعات السكان األصليين 

يين والتي تجسد نظم العيش التقليدیة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع إشراك آامل وموافقة تامة والمحل
واألحكام ) ي (8وعند القيام بهذه الدراسات ینبغي احترام واتباع المبادئ العامة لبرنامج العمل بشأن المادة . من تلك المجتمعات

  التي تقضي بوجوب احترام واتباع 6/10من  المرفق األول بالمقرر ) د (28 ذلك أیضا  بالنسبة للفقرة المتصلة بها ، آما ینبغي
أو قبول من المجتمعات األصلية والمحلية لدخول /الخطوط اإلرشادیة التي تستتبع الحصول على إذن و/المدونات الخلقية

 المجتمعات وإجراء البحوث،

 المساندة المالية
اف والحكومات والمنظمات ذات الصلة الى إسداء المساعدة المالية إلتمام المرحلة األولى  األطریحث -7 

واألنشطة الداخلة في المرحلة الثانية من إعداد التقریر المتعدد الجوانب، وال سيما في سبيل مساندة اإلشراك والمشارآة الكاملين 
 للمجتمعات األصلية والمحلية في هذا العمل،

 وضع خطة عمل
إلى األمين التنفيذي مواصلة وضع مشروع العناصر الداخلة في خطة عمل واردة في المرفق بهذه یطلب  -8 

التوصية، وال سيما بقصد تبين الفاعلين واألطر الزمنية، مع المراعاة الكاملة للعمل الجاري في ظل االتفاقية والمتصل 
 :وینبغي أن یستهدف العمل ما یلي. بالمنظمات الدولية

تسهيل تضافر الجهود بين المبادرات الموجودة الرامية الى وقف الضياع وتشجيع االستبقاء واالستعمال  )أ( 
للمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیة للمجتمعات األصلية والمحلية، التي تجسد نظم العيش التقليدیة المتصلة بالحفظ 

 .واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

داء مزید من اإلرشاد العملي فيما یتعلق بمناظير المجتمعات األصلية والمحلية لتنفيذ برنامج العمل إس )ب( 
واألحكام المتصلة بها  بقدر ما تتعلق باستبقاء ما لدى المجتمعات األصلية والمحلية من معارف ) ي (8المتعلق بتطبيق المادة 

 .سد نظم العيش التقليدیةوابتكارات  وممارسات تتعلق بالتنوع البيولوجي وتج

یدعو األطراف واألطراف والمنظمات ذات الصلة الى أن تأخذ في االعتبار العناصر المبينة في المرفق،  -9 
 .عند البدء في األنشطة الرامية الى حمایة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیة، وتسهيل وتعزیز استعمالها

 مرفق
 ما لدى المجتمعات األصلية والمحلية من معارف عناصر خطة عمل الستبقاء 

 وابتكارات وممارسات تقليدیة تجسد نظم العيش التقليدیة المتصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي

  تحسين عملية الرصد والتبليغ-ألف 
تشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية ، في )ي (8ینبغي أن تقوم األطراف بتجميع التقاریر الوطنية المتعلقة بالمادة  -1

 .وذلك على أساس استبيان تضعه األمانة في تشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية

ینبغي االتفاق على فترات التبليغ وینبغي أن تقدم بانتظام استعراضات للوضع القائم واالتجاهات في المعارف  -2
 .واالبتكارات والممارسات التقليدیة

 . تشجيع تعبئة الموارد للقيام باستعراض منتظمینبغي -3

 اتفاقية ینبغي إلنشاء آليات لتشجيع مجموعات السكان األصليين والمجتمعات المحلية على تقدیم معلومات في ظل -4
 .التنوع البيولوجي، شاملة بناء القدرة والتدابير الحافزة
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حار ومن المناطق التي تتمتع باستقالل ذاتي أو نصف ینبغي ایجاد آليات تكفل مدخالت من أراضي ما وراء الب -5
 .56استقالل ذاتي

في نطاق آلية تبادل المعلومات في سبيل وضع آتالوج ) ي (8ینبغي استعمال النقطة البؤریة الخاصة بالمادة  -6
 .وتقاسم أفضل الممارسات لحمایة وتشجيع وتسهيل استعمال المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیة

، بقصد تنمية تضافر )ي (8اجراء استقصاء لألنشطة الجاریة التي تبذلها المنظمات الدولية، اعماال للمادة  -7
 الجهود،

  مؤشرات-بـاء 
إیجاد مؤشرات تدل على الوضع القائم في استبقاء المعارف التقليدیة المحلية واألصلية، مع اإلشراك النشط  -8

 تشاور مع المنظمات ذات الصلة فيما یتعلق بالعمل الجاري بشأن للمجتمعات األصلية والمحلية، في
 .المؤشرات في ظل االتفاقية

ینبغي إنشاء مؤشرات لتقييم النجاح أو اإلخفاق لتدابير تعزیز أو حفظ المعارف والممارسات التقليدیة، مع  -9
 لمؤشرات في ظل االتفاقيةإشراك فعال للمجتمعات األصلية والمحلية، فيما یتعلق بالعمل الجاري بشأن ا

ینبغي أن یجري بانتظام تحدیث المعلومات بشأن التدابير التشریعية الرامية الى حمایة وتعزیز وتسهيل  -10
 .استعمال المعارف التقليدیة المستمدة من التقاریر اإلقليمية والوطنية

  خلقيات البحث-جيـم 
آالتي تستعملها هيئات مثل ) بكسر الجيم(ء بحوث موجهة ینبغي تجميع أمثلة على مدونات الخلقيات وإجرا -11

مؤسسات البحث ومجتمعات األعمال والمجتمعات األصلية والمحلية، وذلك بقصد المساعدة في المستقبل 
على وضع مدونات محتملة للخلقيات والسلوك وإلرشاد المزید من البحث عن استبقاء واستعمال المعارف 

لتقليدیة ، التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية والتي تجسد نظم العيش التقليدیة واالبتكارات والممارسات ا
 .المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

إن األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات البحث ودوائر األعمال ینبغي أن تحترم وتعزز  -12
 البحث، وینبغي أن تقوم األطراف والحكومات والمنظمات ذات مدونات الخلقيات أو السلوك التي تحكم

 الصلة بتسهيل وضع مدونات إضافية من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، حيثما تكون هذه المدونات
 .غير موجودة
 البحث والتنفيذ في مجال اآلليات والتدابير الرامية الى معالجة األسباب الكامنة دال

 ف واالبتكارات والممارسات التقليدیة وراء تناقص المعار
ینبغي إجراء بحوث بشأن التهدیدات القائمة والجدیدة الواقعة على استبقاء واستعمال المعارف واالبتكارات  -13

 .والممارسات التقليدیة

محفل الدائم ینبغي تبين اآلليات الرامية الى تعزیز التعاون في سبيل معالجة أسباب التناقص وذلك في تعاون مع ال -14
 .لقضایا السكان األصليين التابع لألمم المتحدة وغير ذلك من المبادرات والمنظمات ذات الصلة

ینبغي تشجيع األطراف، وفقا للقانون الوطني الداخلي وااللتزامات الدولية على االعتراف بحيازة المجتمعات األصلية  -15
لحصول على األراضي هما أمر أساسي الستبقاء المعارف والمحلية لألراضي، حيث أن الحقوق المعترف بها وا

 .واالبتكارات والممارسات التقليدیة
بشرط الخضوع للتشریع الوطني وااللتزامات الدولية، ینبغي تشجيع األطراف على السعي إلى الحل العادل والمنصف  -16

ء واستعمال المعارف واالبتكارات للمطالبات على األراضي باعتبار ذلك عنصرا جوهریا في جهود تسهيل استبقا
 .والممارسات التقليدیة

 .ینبغي، حيثما یقتضي األمر، اإلشراك الفعال للمجتمعات األصلية والمحلية في إدارة المناطق المحمية -17
                                                 

ان األحكام الواردة في هذا المقرر  والمتعلقة بأراض خاضعة لنزاعات سيادیة تعترف بها األمم المتحدة لن تنفذ إال بقبول من جميع األطراف  / 56
 .داخلة في تلك النزاعاتال
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 .ینبغي احترام حقوق المجتمعات األصلية والمحلية عند إنشاء مناطق محمية جدیدة -18
 دابير تكفل احترام حقوق المجتمعات غير المحمية أو المنعزلة انعزاال طوعيا،ینبغي أن تتخذ األطراف ت -19
أو ذات " المقدسة  "ینبغي أن تدرج في التشریع المحلي أو الوطني المناسب، قيود االستعمال والوصول الى المواقع  -20

 .تلك المجتمعاتاألهمية الثقافية، وذلك في تشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية وإشراك آامل ل
إن التشریع المقصود منه حمایة أو تعزیز أو تسهيل استعمال المعارف التقليدیة ینبغي أن یتمشى مع احتياجات وآراء  -21

 .المجتمعات األصلية والمحلية، الشاملة والقابلة للتطبيق
 وآليات لتخفيف عواقب الحوافز ینبغي تشجيع األطراف على أن تعمل المجتمعات األصلية والمحلية على وضع تدابير -22

الضارة المؤدیة الى تناقص المعارف واالبتكارات والممارسات ا التي تجسد أنظمة العيش التقليدیة ذات الصلة بحفظ 
 .التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

خرى لمساندة استبقاء واستعمال ینبغي أن تتقاسم األطراف خبراتها المتعلقة بالتدابير الحافزة وباآلليات والتدابير األ -23
المعارف واالبتكارات والممارسات التي تجسد أنظمة العيش التقليدیة المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

 .المستدام
ینبغي تعزیز تعبئة الموارد المالية والتقنية لمساندة تصميم وتنفيذ اآلليات والتدابير الرامية الى مساندة استبقاء  -24

المعارف واالبتكارات والممارسات التي تجسد أنظمة العيش التقليدیة المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 
 .المستدام

 بناء القدرات والتثقيف والتدریب -هاء 
 ان األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة ینبغي تشجيعها على تسهيل وتعزیز الهياآل التظيمية األصلية -25

 .ودة والمنظمات التي تمثل المجتمعات المحليةالموج
ینبغي لألنشطة المحددة لبناء القدرة أن تستهدف نساء السكان المحليين والنساء في المجتمعات الریفية  -26

 .والمجتمعات الهامشية األخرى، وما ال یزالون یملكونه من معارف وممارسات تقليدیة
 معارف السكان األصليين في أنظمة التعليم الرسمية المحلية أو الوطنية آلما آان األمر مناسبا ینبغي إدماج -27

 .الموجهة نحو المجتمعات المحلية أو األصلية
ینبغي توفير التعليم والتدریب للمجتمعات األصلية والمحلية مع انتباه خاص للدور المستقبلي للناشئين، بما یمكن من التنمية  -28

 .متمشيا مع تقاليدهمالمستدامة، على أن یكون ذلك 
ینبغي تشجيع األطراف والحكومات وأصحاب المصلحة على أن یتعلموا األمور المتصلة بالمعارف واالبتكارات  -29

والممارسات التقليدیة التي تجسد أنظمة العيش التقليدیة للمجتمعات األصلية والمحلية، التي لها صلة بحفظ التنوع 
 .وإدماجها في عملياتها الخاصة بصنع القرارالبيولوجي واستخدامه المستدام، 

 

 مشروع خطوط ارشادیة طوعية الجراء Akwe: kon(57"( غو: أغواي" مشروع خطوط ارشادیة طوعية تتعلق بـ -واو 
تقييمات للوقع الثقافي بشأن التطورات المقترح ادخالها أو المحتمل أن یكون لها وقع على المواقع المقدسة وعلى االراضي 

 ياه التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدیة المجتمعات األصلية والمحلييةوالم

 إن مؤتمر األطراف ؛ 
 الفریق مفتوح العضویة العامل بين الدورات المخصص إلى، 6/10في مقرره   بأن مؤتمر األطراف قد طلبإذ یذآر

دئ توجيهية إلجراء تقييمات لألثر الثقافي والبيئي واألحكام المتصلة بها، أن یقوم بمزید من العمل لوضع مبا) ي (8للمادة 
واالجتماعي المترتب على أعمال التطویر التي یقترح أن تجرى، أو یحتمل أن تؤثر، في مواقع مقدسة لدى المجتمعات األصلية 

 " یكمل ویصاحب ینبغي أن هذا العملأن و. والمحلية واألراضي والمياه التي درجت تلك المجتمعات على شغلها أو استعمالها

                                                 
57 / Pronounced agway-goo A holistic Mohawk term Provided by the kahnawake community located near  

Montreal where the guideline were negotiated meaning  everything in creation 
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أو العمليات المتعلقة بالتقييم البيئي وفي التقييم /المبادئ التوجيهية لدمج القضایا المتعلقة بالتنوع البيولوجي في التشریعات و
 ؛)ألف (6/7اعتمدها مؤتمر األطراف في مقرره التي "  البيئي االستراتيجي

مال التطویر التي یقترح أن تجرى، أو یحتمل أن تؤثر في طویلة األجل للكثير من أعالتأثيرات السلبية  وإذ یدرك
أن مواقع مقدسة لدى المجتمعات األصلية والمحلية واألراضي والمياه التي درجت تلك المجتمعات على شغلها أو استعمالها، و

 ؛58دید بصفة خاصةفقدان المعارف التقليدیة واالبتكارات والممارسات لدى هذه المجتمعات ما زال یشكل مصدرا للقلق الش

المالئمة لتقييم األثر تلعب دورا رئيسيا في توفير المعلومات عن األثر منهجيات الجراءات واإلأن  وإذ یدرك أیضا
 الثقافي والبيئي واالجتماعي ألعمال التطویر المقترحة؛

ثيرا ضارا على التنوع تؤثر تأ أن أعمال التطویر ینبغي أال تتضمن حوافز وإجراءات التخفيف التي آذلكوإذ یدرك 
البيولوجي وعلى أنماط معيشة مجتمعات أخرى، وأنها ینبغي أن تنفذ بشكل یتمشى مع القانون الدولي ومع االلتزامات الدولية 

 األخرى؛

  أهمية االعتراف على نحو مالئم باألنواع التي تعتبر مقدسة؛وإذ یدرك أیضا

ثقافي واالجتماعي والبيئي ینبغي أن تمكن إجراء تقييم لبدیل عدم أن عمليات تقييم األثر الوإذ یأخذ في الحسبان 
الشروع في أعمال التطویر المقترحة، وأن رغبات المجتمعات األصلية والمحلية في أن تعيش بمعزل ینبغي أن تحظى 

 ؛حترامباال

 معات األصلية والمحلية؛سيزید من فاعلية اشراك المجتعلى أن إجراء تقييمات األثر ضمن عملية متكاملة وإذ یشدد 

على أن المشارآة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية واشراآها والحصول على موافقتها ستتطلب  ذ یشدد أیضاإو
 إقامة تعاون وثيق فيما بين هذه المجتمعات وآذلك بين جميع أصحاب األدوار ذوي الصلة، آما ستتطلب تصميم آليات مالئمة؛

ط اإلرشادیة الطوعية إلجراء تقييمات للوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي بشأن مشروع الخطویساند  -1
التطورات المقترح أن تحدث أو المرجح أن یكون له وقع على المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها 

 التوصيةبصفة تقليدیة المجتمعات األصلية والمحلية، آما جاء ذلك في المرفق بهذه 

 األطراف والحكومات على الشروع في استعراض قانوني ومؤسسي للشؤون المتصلة بتقييم الوضع یشجع -2
الثقافي والبيئي واالجتماعي بقصد استكشاف الخيرات إلدماج تلك الخطوط اإلرشادیة في التشریع والسياسات واإلجراءات 

 شئ یجوز أن یؤثر تأثيرا ضارا في التنوع البيولوجي ووسائل عيش الوطنية، ذاآرا أنه ال یوجد في هذه الخطوط اإلرشادیة
 .المجتمعات األخرى، وأنه ینبغي تنفيذها على نحو یتمشى والقانون الدولي وااللتزامات الدولية األخرى

أن تستعمل تلك الخطوط اإلرشادیة حسب مقتضى الحال، في ترابط :  إلى األطراف والحكومات یطلب -3
أو عليه تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي /شادیة إلدماج القضایا المتعلقة بالتنوع البيولوجي في تشریع وبالخطوط اإلر

 .االستراتيجي التي ساندها مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس

 إلى األمين التنفيذي نشر تلك الخطوط اإلرشادیة آكتيب بلغات األمم المتحدة الرسمية وبأن یدعو یطلب -4
أیضا األطراف والحكومات، في تعاون مع المجتمعات األصلية والمحلية، الى إتاحة تلك الخطوط اإلرشادیة باللغات المحلية، 

 .في الظروف التي تقتضي ذلك

 أیضا إلى األطراف والحكومات شن حمالت تثقيف وتوعية الجمهور ووضع استراتيجيات تكفل جعل یطلب -5
جتمعات األصلية والمحلية ومنظماتهم، والقائمين بتنمية القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع ادارات ووآاالت الحكومة والم

المدني، وأصحاب المصلحة المحتملين في المشروعات االنمائية، والجمهور الواسع، على بينة من وجود تلك الخطوط 
قدسة وفي االراضي والمياه التي تشغلها أو االرشادیة وعن الحاجة الى تطبيقها عند اقتراح إحداث تطویرات في المواقع الم

 .تستعملها بصفة تقليدیة المجتمعات األصلية والمحلية

                                                 
یعني المعارف واالبتكارات " المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیة " في هذه التوصية بأآملها، یجب أن یكون مفهوما أن تعبير  / 58

خدامه المستدام، آما وردت والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية التي تجسد أنماط المعيشة التقليدیة ذات األهمية لحفظ التنوع البيولوجي واست
 .لبيولوجيمن االتفاقية المتعلقة بالتنوع ا) ي (8في المادة 
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 والمنظمات الحكومية الدولية واألطراف في اتفاقات حكومية دولية وآذلك منظمات المجتمع المدني یدعو -6

رشادیة لتقييم األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي النشطة في تنمية وحفظ التنوع البيولوجي، إلى األخذ في االعتبار الخطوط اإل
بشأن التطورات المقترح حدوثها في المواقع المقدسة وفي األراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدیة المجتمعات 

 .األصلية والمحلية

تفاقات البيئية المتعددة  إلى األمين التنفيذي مواصلة اتصاله بالمنظمات والعمليات الدولية واالیطلب -7 
األطراف ذات الصلة بتقييم األثر، مثل رامسار واليونسكو، بقدر إیجاد أو تعزیز التضافر وآفالة التماسك بين منهجيات التقييم 

 والخطوط اإلرشادیة ؛

للقيام  الوآاالت الدولية للتمویل والتنمية، التي تقدم التمویل أشكال أخرى من المساعدة للحكومات، یدعو -8 
بمشروعات إنمائية، في إطار جهود تعاونية ثنائية أو متعددة األطراف، أو للمساعدة على صياغة مشروعات إنمائية وسياسات 

 یدعوها الى أن تأخذ في االعتبار الحاجة الى إدماج وتنفيذ الخطوط اإلرشادیة في –وخطط ارشادیة للتقييم البيئي االستراتيجي 
ات اإلنمائية وفي السياسات والخطط والخطوط اإلرشادیة للتقييم البيئي االستراتيجي ولتقدیم ما یلزم تلك المشروعات والسياس

من أموال لإلدارة ولتخفيف األثر السلبي وعوامل المخاطرة في المشروعات المقترحة، مثال تنفيذ سياسات إدارة شؤون 
 النفایات؛

ر یقترح أن تجرى ویحتمل أن تؤثر في مواقع مقدسة لدى  األطراف والحكومات بالنسبة ألعمال تطوییشجع -9 
 :المجتمعات األصلية والمحلية، وفي في األراضي والمياه التي درجت هذه المجتمعات على شغلها أو استعمالها، على ما یلي

 تعزیز مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية على المستوى الوطني وشبه الوطني والمحلي وفي تشاور مع )أ(
 المجتمعات المذآورة، في تقييم أعمال التطویر المقترحة التي للمجتمعات المذآورة مصلحة فيها، 

اتخاذ ما یلزم من خطوات لكفالة الشفافية الكاملة لعملية التقييم، على أن یشمل ذلك، على سبيل المثال ال  )ب(
 ئية المقترحة فبل تنفيذها؛الحصر، تخصيص مقدار آاف من الوقت إلجراء تقييم تام لألنشطة اإلنشا

تسهيل تبادل المعلومات بين الوآاالت الوطنية ذات الصلة، والقائمين بالتنمية والمجتمعات األصلية والمحلية  )ج(
 .وجميع أصحاب المصلحة في الشؤون المتصلة بإجراء تقييمات لوقع لألنشطة اإلنشائية المقترحة

 إمكان تنفيذ تلك التدابير مع مراعاة آراء المجتمعات األصلية والمحلية توفير ما یلزم من قدرة وتمویل لكفالة )د(
 فيما یتعلق باحتياجاتهم،

 األطراف والحكومات الى المساندة بالمال وبغيره، للمجتمعات األصلية والمحلية، إذا لم تكن قد فعلت یدعو -10 
حفظ التنوع البيولوجي التي من شأنها أن تمكن تلك  في صياغة خططها الذاتية الخاصة بتنمية المجتمعات و–ذلك من قبل 

المجتمعات من األخذ بنهج ثقافي مالئم استراتيجي ومتكامل ومتدرج في مجال احتياجاتها االنمائية بما یتمشى مع غایات 
ظمة مع وینبغي أن تتضمن تلك الخطط سياسة أو خطط للتقييم البيئي االستراتيجي لتوفير عملية منت. وأهداف المجتمعات

 .أو المحلية إلدماج االعتبارات الثقافية والبيئية واالجتماعية في التخطيط وصنع القرار/مشارآة المجتمعات األصلية و

المجتمع الدولي الى توفير الوسائل الالزمة للمساعدة على صياغة وتطویر خطط االستراتيجية أیضا  یدعو 11 
ين المحليين على إجراء تقييمات للوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي، مع االعتراف لبناء أو تعزیز قدرة مجتمعات السكان األصلي

 .الكامل بتنمية المجتمعات ولخطط حفظ التنوع البيولوجي

 المجتمعات األصلية والمحلية الى أن تحيط علما بالخطوط اإلرشادیة والى أن تطلب تطبيقها في حالة یدعو 12
 المواقع المقدسة وعلى أراض ومياه تشغلها أو تستعملها – أو یرجح أن یكون لها أثر على – أنشطة إنشائية مقترح حدوثها في

 .بصفة تقليدیة المجتمعات األصلية والمحلية

 أو مشروعات یرجح أن یكون – األطراف االلتزام بالشفافية الكاملة عند اقتراح القيام بمشروعات في یناشد -13
 لى أراضي ومياه تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدیة المجتمعات األصلية والمحلية ؛لها وقع على المواقع المقدسة وع

والخبرات   إلى األطراف أن تضمن تقاریرها الوطنية معلومات عن الممارسات واألنظمة واآللياتیطلب  -14
ر تتخذ في أي سياسات أو خطط أو في مجال التقييم البيئي االستراتيجي وتقييم األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي، وأي تدابي

 .برامج إلضفاء الطابع الرسمي على تلك الخطوط اإلرشادیة
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 مرفق
للقيام بتقييمات  األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي بشأن أیة تنميات مقترح " غو : أغواي " الخطوط اإلرشادیة الطوعية 

راضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدیة إجراؤها أو یمكن أن یكون لها وقع على المواقع المقدسة واأل
 المجتمعات األصلية والمحلية

 القصد والنهج -أوًال
إن هذه الخطوط اإلرشادیة هي خطوط طوعية ومقصد منها إن تكون إرشادًا لألطراف والحكومات ، خاضعًا  -1

 أن تؤخذ هذه الخطوط اإلرشادیة في الحسبان عند وینبغي. لتشریعها الوطني ، في وضع أنظمتها الخاصة بتقييمات  األثر 
 المواقع المقدسة واألراضي والمياه التي – أو یحتمل أن یكون لها وقع على –اقتراح أیة إنشاءات أو تطویرات تجرى في 

 .تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدیة المجتمعات األصلية والمحلية 

فير مشورة عامة عن إدماج االعتبارات الثقافية واالعتبارات البيئية إن الغرض من هذه الخطوط اإلرشادیة هي تو -2
واالجتماعية المتصلة بالتنوع البيولوجي ، التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية ، في اإلجراءات الجدیدة أو اإلجراءات 

تلك الشواغل في الحسبان بشتى الموجودة لتقييم األثر البيئي ، مع مالحظة أن بعض اإلجراءات الموجودة یمكن أن تأخذ 
وینبغي تطبيق الخطوط اإلرشادیة في ترابط مع الخطوط اإلرشادیة إلدماج القضایا المتصلة بالتنوع البيولوجي في . الطرائق 
 مقرره  من1أو العمليات ، وفي التقييم البيئي االستراتيجي وتقييم األثر البيئي التي ساندها مؤتمر األطراف في الفقرة /التشریع و

 . ألف ، والوارد في المرفق بالمقرر المذآور 6/7

على نحو أشد تحدیدًا ، إن الغرض من هذه الخطوط اإلرشادیة هي أن تكون إطارًا تستطيع من خالله الحكومات  -3
 :والمجتمعات األصلية والمحلية وصانعو القرار ومدیرو مشروعات اإلنماء والتخطيط ، أن یكفلوا ما یلي 

 تساند المشارآة واالشراك الكامل والفعال للمجتمعات األصلية والمحلية في ممارسات الفرز وتحدید أن )أ( 
 المدى وتخطيط النشاط االنشائي ؛

أن تأخذ في الحسبان آما ینبغي الشواغل والمصالح الثقافية والبيئية واالجتماعية للمجتمعات األصلية  )ب( 
 .ن آثيرا ما یتحملن حصة آبيرة تفوق النسب المقبولة من  األثر السلبي للنشاط االنشائيوالمحلية والسيما النساء الالئي الذی

أن تؤخذ في الحسبان المعرفة التقليدیة للسكان األصليين والمحليين آجزء من عمليات تقييم األثر البيئي  )ج( 
 . الحاجة إلى حمایتها وصونها واالجتماعي والثقافي ، مع المراعاة الالزمة لتملك زمام المعرفة التقليدیة و

 تعزیز استعمال التكنولوجيات المناسبة )د( 

 تبين وتنفيذ التدابير الالزمة لمنع أو تخفيف أي وقع سلبي لألنشطة االنشائية المقترحة )ه( 

 .ینبغي أن تؤخذ في االعتبار العالقات بين العناصر الثقافية والبيئية واالجتماعية )و( 

رشادیة تعترف بأن المشروعات اإلنمائية تختلف اختالفًا هائًال مـن حيث طبيعتها وحجمها وتعقيدها ، إن الخطوط اإل -4
ولذا فإن الخطوط اإلرشادیة . بالنسبة لجوانب مثل مداها وحجمها ومدتها ؛ واألهمية االستراتيجية واالقتصادیة ؛ وطبيعة آثارها 

ولذا تستطيع البلدان الفردیة أن تعيد تحدید الخطوات في . شروع إنمائي ینبغي تكييفها آي تالءم الظروف المناسبة لكل م
إجراءات تقييم األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي آي تجعل تلك الخطوات متمشية مع احتياجاتها ومتطلباتها ، آخذة في حسبانها 

 .داري السياسياحتياجات وشواغل المجتمعات األصلية والمحلية ، واطارها الوطني التشریعي واال

إن إجراءات تقييم األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي ینبغي أن تشير إلى نصوص أخرى لها صلة بالموضوع ، من  -5
تشریع داخلي ولوائح وخطوط إرشادیة واتفاقات بيئية دولية ومتعددة األطراف وبروتوآوالت ، صّدق عليها الطرف المعني 

 .ودخلت في حيز النفاذ 

 استعمال المصطلحات -ثانيًا

 :تحقيقًا للغرض المقصود من مشروع الخطوط اإلرشادیة الحالية  -6

 تشير إلى تقييم وقع مشروع أو نشاط إنمائي مقترح یتعلق بطریقة معيشة - تقييم األثر الثقافيعبارة  )أ(
 لنشاط إنشائي مقترح – مفيد أو ضار  من–وتقييم األثر الثقافي یعالج في المعتاد األثر : مجموعة معينة أو مجتمع من الناس
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یمكن أن یؤثر مثًال في القيم وأنظمة المعتقدات والقوانين العرفية واللغة أو اللغات، واألعراف واالقتصاد والعالقات بالبيئة 

 المحلية وبأنواع معينة، وبالتنظيم االجتماعي والتقاليد التي لدى المجتمع المتأثر أو المتضرر بالموضوع؛

 تشير إلى  األثر المحتمل ، من مفيد أو ضار، لنشاط إنمائي مقترح – تقييم األثر على التراث الثقافيبارة ع )ب(
على الظواهر الفيزیقية لتراث الثقافي ألحد المجتمعات، شامًال المواقع والهياآل والبقایا أو األطالل ذات القيمة أو األهمية 

 أو الدینية أو الروحية أو الثقافية أو البيئية والجمالية؛االرآيولوجية أو المعماریة أو التاریخية 

 تعني القانون الذي یتألف من أعراف وعادات مقبولة باعتبارها متطلبات قانونية أو – القانون العرفيعبارة  )ج(
واقتصادي یجعلها قواعد سلوك إجباریة؛ وممارسات ومعتقدات لها من القيمة الجوهریة وتعد جزءًا ال یتجزأ من نظام اجتماعي 

 ؛59تعامل باعتبارها بمثابة قوانين

 تعني عملية تقييم األثر البيئي المحتمل لمشروع أو نشاط إنمائي مقترح ، یأخذ في – تقييم األثر البيئيعبارة  )د(
 الحسبان  األثر االجتماعي االقتصادي والثقافي والبشري المترابط بعضه ببعض، سواء أآان مفيدًا أو ضارًا؛

 قد تعني اإلشارة  إلى موقع أو شيئ أو هيكل أو منطقة أو سمة أو مساحة طبيعية – الموقع المقدسعبارة  )ه(
تعد ) مثًال منطقة مقابر ومرجة في الغابات ، وسمة طبيعية (تحوزها الحكومات الوطنية أو المجتمعات األصلية ، أو مساحة 

 أو الروحية ؛/صليين أو المحليين ، بسبب أهميتها الدینية وذات أهمية خاصة وفقًا لعادات مجتمع من السكان األ

 تشير بصفة عامة إلى  األثر ، من مفيد أو ضار ، لنشاط إنمائي مقترح یمكن -تقييم األثر االجتماعيعبارة  )و(
اس بمقياس مؤشرات  أي یؤثر في نوعية حياة مجتمع من المجتمعات ، تق-أن یؤثر في رفاه أو حيویة أو بقاء مجتمع یتأثر به ، 

اجتماعية اقتصادیة شتى ، مثل توزیع الدخل ومستویات العمالة وفرص العمالة ، والصحة والرفاه ، والتربية وإتاحة اإلسكان 
 واإلیواء ومستویاتهما ، والبنيات األساسية والخدمات ؛

ومنتظمًا وشامًال لتبين وتقييم  هي العملية التي تستخدم شكًال رسميًا – التقييم البيئي االسترتيجيعبارة  )ز(
العواقب االقتصادیة للسياسات والخطط والبرامج المقترحة ، لكفالة إدراجها إدراجًا آامًال ومعالجتها في مرحلة مبكرة من صنع 

  /60القرار ، إلى جانب االعتبارات االقتصادیة واالجتماعية

كارات والممارسات التي لدى السكان األصليين  تشير إلى المعارف واالبت– المعرفة التقليدیةعبارة  )ح(
 والمحليين ، التي تجسد أنماط العيش التقليدیة المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ؛

 اعتبارات إجرائية -ثالثًا
مية أو أآثر اذ یالحظ أن الفاعلين الضالعين في عملية التقييم قد یشملون القائم بالنشاط اإلنشائي ووآالة حكو -7

ومجتمعات اصلية ومحلية وخبراء تقنيين یتولون التقييم ؛ وإذ یالحظ أیضا من المستصوب إدراج  األثر الثقافي والبيئي 
واالجتماعي في عملية تقييم وحيدة ، ومع مراعاة أن المكونات األساسية لعملية تقييم األثر البيئي آما جاء وصفها في الخطوط 

أو عمليات تقييم األثر البيئي ، وفي  األثر البيئي /قضایا المتصلة بالتنوع البيولوجي في تشریع واإلرشادیة إلدراج ال
 :االستراتيجي، إن التقييم المتكامل ینبغي أن یشمل المراحل اآلتية

 المرحلة التحضيریة )أ (

 الفرز؛ )1(

 تحدید المدى؛ ) 2(

 المرحلة الرئيسية )ب(

 تحليل وتقييم األثر؛ )1 (

                                                 
 Black’s Law Dictionary (7th edition), 2000تعریف وارد في  / 59
 

أو عمليات تقييم األثر البيئي وتقييم األثر /من الخطوط اإلرشادیة إلدراج قضایا التنوع البيولوجي في تشریع و) ب(1تعریف وارد في الفقرة  / 60
  ألف6/7الواردة في المرفق بالمقرر البيئي االستراتيجي، 
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شاملة عدم القيام بالنشاط اإلنمائي وإیجاد تصميمات بدیلة أو مواقع (النظر في تدابير التخفيف  )2 (
بدیلة أو مواقع بدیلة تتفادي  األثر ، وإدماج ضمانات في تصميم النشاط االنمائي أو توفير 

 ؛)  عن  األثر الضار –أو غير نقدیة / من نقدیة و–تعویضات 

 القرارمرحلة التبليغ وصنع  )ج( 

 التبليغ عن الدراسة المتعلقة بتقييم األثر ؛ )1(

 استعراض الدراسة المتعلقة بتقييم األثر ؛ )2(

 صنع القرار ؛ )3(

 شاملة األدوار والمسؤوليات والمقترحات البدیلة ومتطلبات    ادارة التصميم وخطط الرصد )4(
 وشروط تخفيف  األثر،

 .المراجعة البيئيةالرصد و: مرحلة الرصد والمراجعة  )د(

 عند القيام بعمليات تقييم األثر لنشاط – آجزء من المراحل السابقة –ینبغي أیضًا النظر في اتخاذ الخطوات التالية  -8
 على المواقع المقدسة أو داخل األراضي التي تشغلها أو تستعملها – أو یحتمل أن یكون له وقع –إنمائي مقترح إجراؤه 
 :المحلية المجتمعات األصلية و

 اإلخطار ومشاورة الجمهور من جانب القائم بالنشاط اإلنمائي ، بشأن النشاط الذي یزمعه ؛ )أ( 

 تبين المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة الذین یحتمل أن یتأثروا بالنشاط اإلنمائي المزمع ؛ )ب( 

 ، شاملة مشارآة النساء الشبيبة في عمليات صنع إیجاد آليات فعالة لمشارآة المجتمعات األصلية والمحلية )ج( 
 القرار ؛

إیجاد عملية متفق عليها لتسجيل وجهات النظر والشواغل التي لدى أعضاء المجتمعات األصلية والمحلية ،  )د( 
 الذین یمكن أن یكون للنشاط اإلنمائي المزمع وقع على مصالحهم ؛

صلية والمحلية بموجبها أن تختار قبول أو رفض نشاط انشائي مقترح   ایجاد عملية تستطيع المجتمعات األآررم) ه( 
 یمكن أن یكون له وقع عليها

تبين وتوفير موارد آافية ، من بشریة ومالية وتقنية وقانونية ، في سبيل تحقيق مشارآة فعلية من جانب  )و( 
 المجتمعات األصلية والمحلية في جميع مراحل إجراءات تقييم األثر ؛

إنشاء خطة لإلدارة البيئية ، تشمل خطط طوارئ بشأن ما یمكن أن یحدث من وقع ضار ، من ثقافي وبيئي  )ز( 
 واجتماعي ، عن نشاط إنمائي مزمع ؛

  المسؤولين عن االلتزام والجبر التعویضي والتأمين والتعویض،تبيين الفاعلين) ح( 

فق عليها تبادليا بين القائم بالنشاط االنمائي عقد اتفاقات أو خطط عمل، حسب مقتضى الحال وبشروط مت )ط( 
المقترح والمجتمعات األصلية والمحلية المتضررة أو المتأثرة، لتنفيذ تدابير تمنع أو تخفف أي وقع سلبي ناشئ عن النشاط 

 االنشائي المقترح،

 .إیجاد عملية استعراض واستئناف ضد ما یقرر من خطوات )ي( 

ات  األثر البيئي والثقافي واالجتماعي هو أمر مختلف بالضرورة، إال أنه من المفترض أن بينما الترآيز على تقييم -9
بيد أنه، في حالة النشاط اإلنمائي . الخطوات أو المراحل للقيام بجميع األنواع الثالثة للتقييم، ستكون معظمها أنواعًا واحدة

مية ، قد یكون من المستطاع غض النظر عن بعض تلك الصغير الحجم والمحلي الموقع، والمنبثق أیضًا عن مبادرة عل
 .الخطوات

 
  قيام القائم بالمشروع اإلنمائي المقترح بإخطار الجمهور ومشاورته-ألـف 
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. إن من یتولى القيام بنشاط إنمائي مقترح ینبغي أن یقوم بأخطار الجمهور ومشاورته بشأن نيته القيام بذلك النشاط -10

وأن ) الجرائد ، اإلذاعة، التليفزیون، اإلعالم بالبرید، إلخ( یستعمل جميع الوسائل العامة العادیة للتبليغ وهذا اإلخطار ینبغي أن
یأخذ في الحسبان حالة المجتمعات النائية أو المنعزلة ، أو یكفل أن یجرى هذا اإلخطار والتشاور باللغة أو باللغات التي تستعملها 

ر بالنشاط وینبغي لهذا اإلخطار أن یبين بوضوح الجهة القائمة به، وأن یتضمن موجزًا المجتمعات والمناطق التي سوف تتأث
على حفظ التنوع ) إن آان هناك شئ منه(لالقتراح، وبيانًا بالمناطق والمجتمعات التي یمكن أن تتأثر به، وبيانًا باألثر المتوقع 

قافي واجتماعي، وترتيبات مشاورة الجمهور ، وتفاصيل البيولوجي واستخدامه المستدام، وآذلك األثر االحتمالي، من ث
االتصال، والتواریخ الرئيسية في حياة المشروع، بما فيها تواریخ إجراءات تقييم األثر، وبيان االلتزامات الناشئة بموجب 

 .القوانين الوطنية ودون الوطنية واالتفاقات شبه اإلقليمية واإلقليمية والدولية

االقتراح بإجراء النشاط اإلنمائي وتقييم األثر للمنظمات التي تمثل المجتمعات األصلية والمحلية ینبغي أن یتاح  -11
. المتأثرة به، وآذلك أصحاب المصلحة المتأثرین، في سبيل توفير الفرصة لمشاورة الجمهور وتفحص الجمهور لهذا النشاط

وینبغي أیضًا أن یترك اإلخطار ومشاورة الجمهور بشأن . قتراحوینبغي أن تتضمن تلك المعلومات جميع التفاصيل المتعلقة باال
وینبغي أن تتاح فرصة لتقدیم تلك اإلجابة . النشاط اإلنمائي المقترح الوقت الكافي للمجتمع المتأثر بالنشاط آي یعد إجابته عليه
 .بة نظرة ملية وعادلةللجهة القائمة بالنشاط اإلنمائي المزمع، وأن یتاح لتلك الجهة أن تنظر في تلك اإلجا

 
  تبين المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المحتمل -بـاء

 أن یتأثروا بالنشاط اإلنمائي المزمع
 على -إن المجتمعات األصلية والمحلية یجب أن تشارك في أي نشاط إنمائي مقترح إجراؤه أو محتمل أن یكون له أثر  -12

ملونها بصفة تقليدیة، ویجب ایالئها االحترام الكامل في جميع مراحل عملية اإلنماء، بما في األراضي التي یشغلونها أو یستع
 .ذلك التخطيط والتنفيذ

ینبغي القيام بعملية رسمية لتبين ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية، والخبراء والمنظمات وأصحاب المصلحة منهم،  -13
وبعد تبين جميع األطراف، یكون من المناسب أن تنشأ رسميًا لجنة تمثل جميع . بما في ذلك إجراء مشاورات محلية ومفتوحة

األطراف، وأن یسند إليها تكليف یحدد ما تتمتع به من إشراف على عمليات تقييم األثر، خصوصًا فيما یتعلق بمرحلتي الفرز 
ية واجتماعية، وفي إنشاء هذه اللجنة ینبغي وتحدید المدى، وإلنشاء أیة خطة لإلدارة البيئية، وآذلك لوضع خطط طوارئ ثقاف

 .ایالء عنایة خاصة لكفالة التمثيل السوي للمجتمعات األصلية والمحلية

 إنشاء آليات لمشارآة المجتمعات األصلية والمحلية -جيم 
 على مرحلتي إن المجتمعات األصلية والمحلية المتأثرة بالنشاط ینبغي أن تكون ممثلة في أیة هيئة معينة لإلشراف -14

الفرز وتحدید المدى في مرحلة تقييم األثر المتعلق بنشاط إنمائي مزمع، وینبغي إشراآهم في وضع شروط التكليف بالقيام 
وینبغي أن تؤخذ أیضًا في الحسبان، في مرحلتي الفرز وتقييم المدى، أیة خطط إنمائية وأیة آليات للتقييم البيئي . بتقييمات  األثر 
 .  أعرب عنها مجتمع متأثر بالنشاطاالستراتيجي

باإلضافة إلى تمكين أیة هيئة أنشئت لإلشراف على عملية تقييم األثر، فإن المشارآة الكاملة والفعالة وضلوع  -15
المجتمعات األصلية والمحلية في النشاط المزمع، هما أمر ینبغي أن ینظر في استعمال نماذج تشارآية إلسهام المجتمع خالل 

وینبغي أیضًا للقائم بالنشاط أن یقدم تغذیة مرتدة بانتظام إلى المجتمع المتأثر ، خالل . تقييمات األثر ، شامًال صنع القرارإجراء 
 .جميع مراحل تقييم األثر وعمليات اإلنماء

قد على في سبيل تسهيل إشراك المجتمعات المتأثرة ، ینبغي تبين الخبراء المحليين والتعرف على خبرتهم والتعا -16
 .خدماتهم في اقرب فرصة

إیجاد عملية متفق عليها لتسجيل آراء وشواغل ممثليالمجتمعات  -دال
 األصلية والمحلية المحتمل أن تتأثر مصالحهم بنشاط إنمائي مزمع

تسمح إن القائم بالنشاط المزمع وأعضاء المجتمعات األصلية والمحلية المتأثرة، قد یكونوا راغبين في إیجاد عملية  -17
بتسجيل سوّي آلراء وشواغل المجتمعات، إذ أن أعضاء المجتمعات قد ال یكونون في موقف یسمح لهم بحضور االجتماعات 

وبينما قد یكون من المفضل . العامة، مثًال بسبب نأي المنطقة التي یعيش فيها المجتمع المذآور، أو بسبب ضعف الصحة
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عضاء المجتمع یمكن أیضًا أن تقدم على شرائط فيدیو أو شرائط سمعية أو بأیة الحصول على بيانات مكتوبة، إال أن آراء أ
 .وسيلة مناسبة توافق عليها المجتمعات

تبين وتوفير موارد آافية، من بشریة ومالية وتقنية وقانونية، في  -هاء
سبيل المشارآة الفعالة، من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، 

 ييم األثر في جميع مراحل إجراءات تق
إن تبين الموارد في وقت مبكر، وآذلك توفير تلك الموارد حسب الظروف، سواء أآانت موارد بشریة أو مالية أو  -18

تقنية أو قانونية، لمساندة ما لدى المجتمعات األصلية والمحلية من خبرة، أمر من شأنه أن یساعد على المشارآة الفعالة من 
وبصفة عامة، آلما آان النشاط اإلنمائي المزمع آبيرًا، آلما آان األثر االحتمالي . يم األثرجانب تلك المجتمعات في عملية تقي

 .آبير وواسع الرقعة، وبذلك تكون متطلبات المساندة وبناء القدرة أیضًا متطلبات أآبر
 

إنشاء خطة لإلدارة البيئة شاملة خطط طوارئ بشأن ما یحتمل  -واو
اعي، ینشأ عن نشاط إنمائي من أثر ضار،ثقافي وبيئي واجتم

 مزمع
في سبيل جني أعظم قدر من المنافع واإلقالل إلى أبعد حد من األثر الضار، سيقتضي األمر في معظم الحاالت  -19

ولذا فإن صياغة خطة اإلدارة البيئية ینبغي أن تسترشد . إنشاء خطة لإلدارة البيئية إلیجاد إطار یمكن أن یتم فيه النشاط المزمع
أو بإجراءات التقييم البيئي االستراتيجي، حيث تكون مثل تلك الخطط /إلنمائية التي لدى المجتمع الذي یتأثر بالنشاط، وبالخطة ا

 .موجودة، وینبغي أن تتضمن الصياغة المذآورة أیضًا خطط طوارئ لمواجهة األثر الضار المحتمل، من ثقافي واجتماعي

 ات والجبر التعویضي والتأمين والتعویضتبين الفاعلين المسؤولين عن االلتزام -زاي
في سبيل صون صحة ورفاه وأمن المجتمعات األصلية والمحلية المتأثرة واألنظمة االیكولوجية التي یعيشون عليها،  -20

وبقدر اإلمكان في سبيل منع  األثر الضار، الثقافي والبيئي واالجتماعي، ألي نشاط إنمائي مقترح، ینبغي أن یتبين بوضوح 
 .الفاعلون الذین ینبغي أن یتحملون المسؤولية عن اإللتزام والجبر التعویضي والتأمين والتعویض

عقد اتفاقات أو خطط عمل لشروط متفق عليها تبادليا بين القائم  -حاء
بنشاط إنمائي مزمع والمجتمع األصلي والمحلي المتأثر بذلك 

 النشاط 
ة والمحلية ، یمكن التفاوض في اتفاق بين المجتمع والقائم بالنشاط اإلنمائي في سبيل حمایة مصالح المجتمعات األصلي -21
وشروط ذلك االتفاق ، الذي یكون خاضعًا للتشریع وللوائح الوطنية ، یمكن أن تغطي الجوانب اإلجرائية لتقييمات ال أثر بما . 

لجميع األطراف ، وأن تعالج أیضًا أیة تدابير لمنع في ذلك خيار عدم القيام باي عمل ، وبيان الحقوق والواجبات والمسؤوليات 
 أو تخفيف أي  أثر سلبي ناشئا عن النشاط االنمائي المقترح

إنشاء عملية استعراض واستئناف ما قد  -طاء
 یتخذ من قرارات

لصادرة، ینبغي لألطراف ، إن لم تكن قد فعلت ذلك من قبل ، أن تكفل إیجاد عملية استعراض واستئناف للقرارات ا -22
وینبغي . لتحكيم في المنازعات واالستماع إلى االستئنافات بين القائم بالمشروع اإلنمائي والمجتمعات األصلية والمحلية المتأثرة 

 .أن تأخذ هذا اإلجراء في الحسبان طرائق التوسط وفض المنازعات التي یمكن أن تتضمن طرائق تقليدیة

 ي والبيئي واالجتماعي بوصفها عملية وحيدةإدماج تقييمات األثر الثقاف -رابعًا 

مع مراعاة العالقة الفریدة بين المجتمعات األصلية والمحلية والبيئة إن الخطوط اإلرشادیة تسمح بالنظر في إدماج  -23
اتفاقية التنوع وإجراء تقييمات  األثر ینبغي أن یفي بمتطلبات . تقييمات األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي بوصفها عملية وحيدة 

، وأن یأخذ في الحسبان المبادئ العامة التي تعد إرشادًا لبرنامج العمل الخاص ) ي (8 و 14البيولوجي الواردة في المادتين 
والخطوط اإلرشادیة ینبغي أن تأخذ في الحسبان العمل المتعلق بإدماج قضایا التنوع . وما یتصل بها من أحكام ) ي(8بالمادة 

 من االتفاقية ، وأن یولى عنایة خاصة إلدماج 14 تقييم األثر البيئي وتقييم األثر االستراتيجي وفقًا للمادة البيولوجي في
 . االعتبارات الثقافية واالجتماعية في أي تشریع أو سياسات تتعلق بتقييم األثر البيئي 
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 تقييمات األثر الثقافي -ألف

صًا أثناء مرحلتى الفرز وتحدید المدى ، إن القضایا ذات األهمية الثقافية من خالل عملية تقييم األثر الثقافي، وخصو -24
الخاصة ینبغي تبينها مثل التراث الثقافي والدیانات والمعتقدات والتعاليم المقدسة والممارسات العرفية وأشكال التنظيم 

 في األماآن ذات األهمية الثقافية، والمواقع االجتماعي، وأنظمة استعمال الموارد الطبيعية، بما فيها أنماط استعمال األراضي
و األثر المحتمل على جميع . وأنظمة القانون العرفي، والهياآل السياسية واألدوار واألعراف, المقدسة، واالحتفاالت، واللغات

 .فيجوانب الثقافة ، شاملة المواقع المقدسة، ینبغي إذن أن یؤخذ في الحسبان عند إجراء تقييمات لألثر الثقا

إن تقييم األثر على التراث الثقافي مجال یهتم باألثر المحتمل لنشاط إنمائي مزمع على الظواهر الفيزیقية للتراث  -25
وإجراء تقييم للوقع على التراث . الثقافي لمجتمع من المجتمعات، وآثيرًا ما یكون خاضعًا للقوانين الوطنية المتعلقة بالتراث

 . تضى الظروف، إلى مراعاة القيم الدولية والوطنية والمحلية للتراثالثقافي أمر یحتاج، حسب مق

في حالة ما إذا آانت هذه المواقع أو هذه األشياء ذات األهمية االحتمالية آتراث، في حالة اآتشافها أثناء أعمال حفر  -26
طقة التي تم فيها االآتشاف، إلى أن ثمة التربة، في نطاق نشاط إنمائي، عندئذ ینبغي وقف جميع األنشطة في المنطقة وحول المن

 .یتم سوي للوضع اإلرآيولوجي أو للتراث

 :عند تحدید مدى تقييم األثر الثقافي ینبغي أن یؤخذ ما یلي في الحسبان -27

  األثر المحتمل على استمرار االستعمال العرفي للموارد البيولوجي؛ )أ( 

 اء المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیة؛ األثر المحتمل على احترام وصون واستبق )ب( 

 البروتوآوالت؛ )ج( 

  األثر المحتمل على المواقع المقدسة وما یرتبط بها من أنشطة شعائریة أو احتفالية؛ )د( 

 ؛)أي الخصوصيات الثقافية(احترام الحاجة إلى صون الطابع الثقافي الخصوصي  )هـ( 

 .لقوانين العرفية األثر المحتمل على ممارسة ا )و( 

  األثر المحتمل على االستمرار العرفي المألوف الستعمال الموارد البيولوجية  -1
البد من أن تراعي، في عملية التقييم، أال یسبب أن نشاط إنمائي مزمع تدخًال ال مبرر له في االستعماالت العرفية  -28

، إذ أن هذا التدخل قد یؤدي فعًال إلى تخفيض )ج (10 فيما یتعلق بالمادة للموارد البيولوجي التي تفي بمتطلبات االتفاقية، السيما
التنوع الجيني الذي یستبقيه ویسانده االستعمال العرفي، مع ما یستبع ذلك من ضياع المعارف والممارسات التقليدیة المرتبطة 

 .بالموضوع

 تقليدیة وعلى صونها واسبتقائها األثر المحتمل على احترام المعارف واالبتكارات والممارسات ال -2
. في إجراء تقييمات  األثر الثقافي ، ینبغي العنایة بإحترام الحراس المعرفة التقليدیة أو حائزیها و المعرفة    ذاتها  -29

ویمكن أن  . وینبغي االلتزام بالقوانين العرفية التي تحكم ملكية المعرفة التقليدیة والحصول عليها ومراقبتها واستعمالها ونشرها
وفي حالة منازعة . تكون المعرفة التقليدیة مكونة هامة من مكونات عملية التقييم ، ویمكن جمعها باعتبارها قرینة أو برهان 

ویمكن أن ) أي جعلها موضع تساؤل (بشأن ما یزعم من طبيعة للوقع الذي حدث ، فإن المعرفة التقليدیة یمكن المماراة فيها 
تغطي جميع الظروف المنظورة ، خصوصًا فيما یتعلق بكشف النقاب عن معرفة سریة أو معرفة مقدسة ، توضع بروتوآوالت ل

وفي حالة آشف النقاب عن . خصوصًا الظروف التي قد تنطوي على جلسات استماع عامة  وإجراءات مقاضاة أمام المحاآم 
 .  تدابير حمایة مناسبة معرفة سریة أو مقدسة ، ینبغي آفالة االتفاق المسبق عن علم واتخاذ

 البروتوآوالت -3
آجزء من اتفاقات أو خطط عمل ممكنة بين القائم بالنشاط االنمائي والمجتمعات المعنية وفي سبيل تسهيل السلوك  -30

السوي من جانب النشاط االنشائي والعاملين المرتبطين به على المواقع وعلى األراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها 
وقد یقتضي األمر وضع بروتوآوالت محددة بالنسبة ألنواع خاصة من النشاط . المجتمعات األصلية والمحلية بصفة تقليدیة

وقد یحتاج األمر أن یراعي المسلك الذي البد من اإللتزام به عند زیارة ) mining(مثًال سياحة المغامرات ، التعدین (اإلنمائي 
. ًا المواقع الخاصة أو عند التعامل مع أعضاء المجتمعات األصلية والمحلية أنفسهم مجتمعات السكان المحليين ، خصوص
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وینبغي أن تحترم البروتوآوالت اللوائح الموجودة من قبل بموجب ما یوجد من تشریعات متصلة بالموضوع على الصعيد 
 . الوطني ودون الوطني أو صعيد الحكم الذاتي للمجتمعات 

  المواقع المقدسة وما یرتبط بها من أنشطة شعائریة أو احتفالية األثر المحتمل على -4
عند اقتراح إجراء إنماءات على مواقع مقدسة أو على أراضي ومياه تشغلها او تستعملها للمجتمعات األصلية والمحلية  -31

المقدسة أو المناطق أو األماآن بصفة تقليدیة ، ینبغي للعاملين المرتبطين بهذه اإلنمائات أن یعترفوا بأن آثير من المواقع 
األخرى ذات األهمية الثقافية ، قد یكون لها وظائف هامة فيما یتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ، وتبعًا لذلك 

 . فيما یتعلق بإستبقاء الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها تلك المجتمعات لرفاها 

األثر االحتمالي لمشروع إنمائي مزمع على موقع مقدس ، ینبغي أن تشمل عملية التقييم اذا آان من الضروري تقييم  -32
اختيار موقع بدیل لإلنماء، في تشاور مع حراس الموقع والمجتمع المتأثر آكل وحيثما یكون هناك موقع مقدس سوف یتأثر 

 فإن المجتمع من السكان األصليين والمحليين یمكن بنشاط إنمائي مزمع، وفي الحاالت التي ال یوجد فيها قانون لحمایة الموقع،
 .أن یكون راغبًا في وضع بروتوآوالت تتعلق بذلك الموقع، في سياق النشاط اإلنمائي المزمع

 )الخصوصية الثقافية(احترام الحاجة إلى صون الطابع الثقافي الخصوصي  -5
ي أن یحترموا الحساسيات الثقافية واحتياجات السكان أن القائمين بنشاط إنمائي والعاملين في ذلك النشاط ینبغ -33

األصليين والمحليين إلى صون طابعهم الخصوصي ، خصوصًا فيما یتعلق بالشعائر واالحتفاالت الهامة ، آشعائر االنتقال 
 . ات والموت ، وأن تكفل أیضًا إال تصطدم تلك األنشطة بالنشاط اليومي الروتيني والنشاطات األخرى لتلك المجتمع

  األثر المحتمل على ممارسة القوانين العرفية    -6
. إن مقترحات بذل أي نشاط إنمائي ینبغي تقييمها لمعرفة  األثر المحتمل على القوانين العرفية ألي مجتمع متأثر به -34

مثًال فيما یتعلق (ية المحلية فإذا آان النشاط اإلنمائي یقتضي إدخال قوة عاملة من الخارج، أو یتطلب تغيرات في األنظمة العرف
ولذا قد یقتضي األمر تقييم بعض أجزاء . قد تنشأ منازعات عن ذلك) بحيازة األرض أو ملكيتها ، وتوزیع الموارد والمنافع

القانون العرفي، وتوضيح الشؤون المتعلق بسلطة الوالیة، والتفاوض في طرائق من شأنها أن تخفض إنتهاآات القوانين 
 .المحلية

 تقييمات  األثر البيئي -اءب
عند القيام بتنفيذ المكونة البيئية من مكونات وقع ینشأ عن نشاط إنمائي مزمع أن یجرى، أو یحتمل أن یكون له وقع  -35

على مواقع مقدسة وعلى أراضي ومياه تشغلها أو تستعملها تقليدیًا المجتمعات األصلية والمحلية، فإن الخطوط اإلرشادیة إلدماج 
أو عمليات تقييم األثر البيئي وتقييم األثر البيئي االستراتيجي، ینبغي أن تؤخذ /ضایا المتصلة بالتنوع البيولوجي في تشریع والق

أن القوانين الوطنية التي تعالج تقييمات  األثر البيئي ینبغي أن تحترم ما تملكه المجتمعات األصلية والمحلية من . في الحسبان
 یمكن أن تسهم في - باعتبارها عمليات تجميع المعلومات-ات وحقوق ثابتة قانونا وتقييمات  األثر البيئي حقوق ناشئة عن معاهد

حمایة حقوق المجتمعات األصلية والمحلية باالعتراف بما للمجتمعات األهلية والمحلية المتضررة أو المتأثرة من أنشطة وتقاليد 
 .ومعتقدات متميزة

 المباشر للنشاط اإلنمائي المزمع، على التنوع البيولوجي المحلي وعلى مستویات األنظمة إن األثر المباشر وغير -36
اإلیكولوجية واألنواع والجينات، أمر ینبغي تقييمه، خصوصًا فيما یتعلق بمكونات التنوع البيولوجي التي تعتمد عليها 

وینبغي . سبل العيش لهم ورفاههم وسد احتياجاتهم األخرىالمجتمعات األصلية والمحلية المتأثرة، ویعتمد عليها أعضاؤها لكفالة 
وینبغي أن یتم بصرامة تقييم اقتراح النشاط االنشائي فيما . أن یتم بعنایة تقييم ورصد النقع غير المباشر على المدى الطویل

 .یتعلق بادخال أنواع غازیة

 دراسات خط األساس -1
بيئي لنشاط إنمائي مزمع ، فمن المرغوب فيه إجراء دراسة على خط األساس، في سبيل القيام بفعالية بتقييم للوقع ال -37

والمعرفة التفصيلية . لتبين مكونات التنوع البيولوجي التي لها أهمية خاصة للمجتمعات األصلية والمحلية المتأثرة بذلك النشاط
. وهري لحمایة التنوع البيولوجي والقيم الثقافية معًاأمر ج) األنظمة اإلیكولوجية، األنواع، التنوع الجيني(للموارد البيولوجية 

وهذه الدراسة على خط األساس ینبغي أن تتضمن، مثًال ، بيان ما إذا آانت أنماط الموائل التي سوف تتأثر بنشاط المزمع ممثلة 
ع معينة من المحاصيل وما إذا آانت أنوا) بموجب أنظمة المحميات الوطنية(في أماآن أخرى في محميات حفظ موجودة فعًال 
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ودراسات خط األساس ینبغي أن تجمع . لألغذیة والزراعة، ممثلة في مجموعات خارج الموضع الطبيعي) وسالالت منها (

 :البيانات المتعلقة بما یلي

د شاملة بيان األنواع الخاصة الهامة للمجتمعات األصلية والمحلية آغذاء أو أدویة أو وقو(قوائم جرد األنواع  )أ( 
 ؛) الخ..أو أعالف أو للبناء أو للمنتجات الحرفية أو للكساء أو لألغراض الدینية واالحتفالية 

قد یكون أشار إليها الكتاب (تبين األنواع المعرضة لإلنقراض، واألنواع المهددة بمخاطر إلى آخره ،  )ب( 
 ؛) ، وقوائم الجرد الوطنية IUCNاألحمر لبيانات الـ 

آأراضي للتناسل أو للتحضين، وبقایا النباتات األصلية، ومناطق المأوى ( ذات األهمية الخاصة تبين الموائل )ج( 
 ومواسم التناسل الحرجة لألنواع الحرجة؛) للحياة البریة والممرات للحياة البریة، والموائل والطرق لألنواع المهاجرة

ي الصيد وصيد األسماك، ومناطق الحصاد ، مثل األراض(تبين المناطق ذات األهمية االقتصادیة الخاصة  )د( 
 ؛)واألخشاب الهامة

مثًال مجاري الماء، العيون، المناجم والمحاجر التي تسد (تبين السمات الفيزیقية ذات األهمية الخاصة  )ه( 
 ؛)االحتياجات المحلية

مثل المرجات المقدسة (دسة تبين مواقع التنوع البيولوجي ذات األهمية الدینية والروحية واالحتفالية والمق )و( 
 ).ومواقع التوتيم

، ینبغي أن 5/6 من مقرره 1 من نهج األنظمة اإلیكولوجية، الذي سانده مؤتمر األطراف في الفقرة 11تمشيًا مع المبدأ  -38
ا الذین لهم تعتبر المعرفة التقليدیة آمكونة هامة وال تتجزأ من دراسات خط األساس، خصوصًا المعرفة التقليدیة التي یملكه

ویمكن في أحوال آثيرة مساندة المعرفة التقليدیة بصورة . ارتباط طویل بالمنطقة المعنية التي یزمع إجراء نشاط إنمائي فيها
فوتواغرفية قدیمة وقصص شفویة تشير إلى مقاالت في الجرائد وبأحداث تاریخية معروفة، وتقاریر أنثروبولوجية وغير ذلك 

 .ي مجموعات االرشيفمن السجالت الواردة ف
 تقييمات األثر االجتماعي -جيم 

في سبيل القيام بتقييم األثر االجتماعي على نحو فعال، فيما یتعلق بالمجتمعات األصلية والمحلية ،الذین یتأثرون أو من  -39
 عامل التوازن بين المرجح أن یتأثروا بنشاط إنمائي مزمع، إن مرحلتي الفرز وتحدید المدى ینبغي أن تأخذا في الحسبان

الجنسين والعوامل الدیمغرافية، واإلسكان واإلیواء، والعمالة والبنيات التحتية والخدمات، والدخل وتوزیع الموجودات، 
 .واألنظمة التقليدیة ووسائل اإلنتاج وآذلك االحتياجات التربویة والمهارات التقنية واآلثار المالية لذلك آله

ة ینبغي تقييمها فيما یتعلق بالمنافع الملموسة لتلك المجتمعات، مثًال إنشاء العمالة غير الخطرة، إن اإلنماءات المقترح -40
وإیجاد إیرادات باقية عن طریق تحصيل رسوم مناسبة، وإمكانية الحصول على أسواق وتوزیع فرص تنویع الدخل وتقييم 

ادي للوقع االجتماعي السلبي مثل االجرام واألمراض المنقولة التغييرات على االقتصاد التقليدي یمكن أن یشمل التقدیر االقتص
 .جنسيا

إن اإلنماءات التي تنطوى على تغيرات في الممارسات التقليدیة في إنتاج األغذیة، أو الطوى على إدخال الزراعة  -41
 .التجاریة وحصد بعض األنواع البریة الخاصة، ینبغي تقييم ما تحدثه من تغييرات وإدخاالت

في تقييمات األثر االجتماعي، ینبغي إیجاد مؤشرات لإلنماء االجتماعي تتمشى مع آراء المجتمعات األصلية والمحلية،  -42
وینبغي أن یراعي فيها التوزان بين الجنسين واعتبارات اختالف األجيال، واالعتبارات الصحية واألمان، واألمن الغذائي وأمن 

 . ماسك المجتمع وتعبئتهسبل العيش واآلثار المحتملة على ت

 : عند تحدید مدى تقييم األثر االجتماعي ینبغي أن ینظر فيما یلي -43

  االقتصادي؛–القيام بدراسات على خط األساس الدیمغرافي واالجتماعي  ) أ(

 األثر االقتصادي؛ ) ب(

 األثر المحتمل على األنظمة التقليدیة وحيازة األرض وملكيتها؛ ) ج(

 ؛اعتبارات التوازن بين الجنسين ) د(
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 االعتبارات المتعلقة باختالف األجيال؛ )ه(

 جوانب الصحة واألمان؛ )و( 

 اآلثار على التماسك االجتماعي، )ز(

 أنماط العيش التقليدیة، )ح(

 .األثر االحتمالي على الحصول على الموارد البيولوجية لسُبل العيش )ط(

 دراسات خط األساس  -1
 :نبغي أن تعالج المجاالت اآلتية ضمن أمور أخرىفي إجراء الدراسات على خط األساس، ی -44

عدد وترآيبة األعمار للسكان وتوزیع السكان وتحرآاتهم، شاملة التحرآات (العوامل الدیمغرافية  )أ( 
 ؛)الموسمية

 اإلسكان والمأوى؛ )ب( 

اء النظيف،  وتوفر الم–الوضع القائم في المجال الصحي للمجتمع، خصوصًا المشاآل والقضایا الصحية  )ج( 
 واألمراض المعدیة والمتوطنة، ووجوه القصور الغذائي، واحتماالت طول األعمار، إلى آخره؛

النسيج الحفر، صنع : خصوصًا المهارات التقليدیة(إن مستویات العمالة، ومجاالت العمالة، والمهارات  )د( 
 التدریب؛)/غ من خالل عمليات التربية غير الرسمية شاملة المستویات التي تبل(ومستویات التعليم ) السالت، بناء المراآب

الخدمات الصحية ، النقل، التصرف في النفایات ، تورید الماء، (مستوى البنيات التحتية والخدمات  )ه( 
 ؛)الخ ..في سبيل الترفه ) أو االفتقار إليها (التسهيالت االجتماعية 

یة لتوزیع السلع والخدمات، القائمة على أساس المعاملة بالمثل  شامًال األنظمة التقليد(مستوى وتوزیع الدخل  )و( 
 ؛)وتبادل السلع العينية ، وسائر المبادالت 

مثًال ترتيبات حيازة األراضي ، الحقوق على الموارد الطبيعية، ملكية الموجودات (توزیع الموجودات  )ز( 
 ؛)المنافع األخرىاألخرى من حيث بيان من له الحق في الحصول على اإلیراد وعلى 

 .، شاملة دور الجنسين في هذه األنظمة)األغذیة، األدویة، المنتجات الحرفية(األنظمة التقليدیة لإلنتاج  )ح( 

 .آراء المجتمعات األهلية والمحلية بشأن مستقبلهم وطرائق إیجاد تطلعات مستقبلية )ط( 

ي تعتمد عليها المجتمعات األصلية والمحلية في آسب عيشهم بصفة خاصة إن العوامل االجتماعية اإلضافية اآلتية الت -45
 :، ینبغي أیضًا أن تأخذ في االعتبار ، شاملة األثر على ما یلي

األنظمة التقليدیة غير النقدیة للتبادل مثل المقایضة المباشر بين السلع وغيره من أشكال التجارة، شاملة تبادل  )أ( 
 العمالة؛

 ة االجتماعية ذات الصلة؛العالقات االقتصادی )ب( 

 أهمية دور آل من الجنسين والعالقات بينهما؛ )ج( 

 المسؤوليات التقليدیة ومفاهيم العدالة والتكافؤ في المجتمع؛ )د( 

األنظمة التقليدیة لتقاسم الموارد الطبيعية، شاملة الموارد التي حصل عليها عن طریق الصيد أو تجميعها أو  )ه( 
 .حصادها

 ارات االقتصادیة االعتب -2
إن النشاط اإلنمائي المقترح على المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي تشغلها أو نستعملها المجتمعات األصلية  -46

والمحلية بصفة تقليدیة ینبغي أن یكفل منافع محسوسة تسفر عنها تلك المقترحات، مثل إنشاء فرص العمل في بيئات عمل 
لمخاطر، وتوليد إیراد باقي عن طریق تحصيل رسوم مناسبة والحصول على أسواق وتنوع فرص توليد مأمونة وخالية من ا
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ووفقا للتشریع الوطني أو اللوائح الوطنية ذات الصلة ینبغي اشراك . لألعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم) االقتصادي(الدخل 

روعات النشاط االنمائي التي تشارك فيها تلك المجتمعات، لكفالة المجتمعات األصلية والمحلية في عمليات المراجعة المالية لمش
 .االستعمال الفعال للموارد المستثمرة

 األثر المحتمل على األنظمة التقليدیة لحيازة األرض وعلى االستعماالت األخرى للموارد الطبيعية -3
يدیة إلنتاج األغذیة، أو تنطوي على إدخال إن اإلنماءات التي تنطوي بصفة خاصة على تغيرات في الممارسات التقل -47

مثًال لتزوید األسواق بطلباتها من أعشاب أو بمهارات أو (زراعات تجاریة وحصاد تجاري لبعض األنواع البریة الخاصة 
رض آي قد تؤدي إلى إحداث ضغوط في سبيل إعادة هيكلة األنظمة التقليدیة لحيازة األ) نباتات طبية أو اسماك أو فراء أو جلود
. وتشعبات هذه األنواع من التغير یمكن أن تكون بعيدة المدى، وتحتاج إلى تقييم سوي لها. تستوعب األحجام الجدیدة من اإلنتاج
 .أو حصد األنواع البریة تجاریًا ینبغي أیضًا التصدي له وتقييمه/و األثر المحتمل الناشئ عن زراعة و

 اعتبارات التوازن بين الجنسين -4
 تقييم األثر االجتماعي هناك حاجة خاصة إلى النظر في األثر المحتمل لنشاط إنمائي مزمع على النساء في في -48

المجتمعات المتأثرة بذلك النشاط، مع النظر آما ینبغي إلى دورهن بوصفهن موردات لألغذیة وقائمات بإطعام األسرة باتخاذ 
معات العائلية، وآذلك بوصفهن حارسات على التنوع البيولوجي وحائزات القرارات المتعلقة بالمجتمع وبوصفهن رئيسات للمجت

 ).المتعلقة بهن على وجه التحدید(للعناصر الخاصة من المعرفة التقليدیة 

 االعتبارات المتعلقة باإلجيال -5
تمع ما هو أمر ینبغي في أي تقييم للوقع االجتماعي ، إن  األثر المحتمل لنشاط إنمائي مزمع على جميع األجيال في مج -49

ومن الشواغل الخاصة  األثر الذي یمكن أن یؤثر في فرص قيام الكبار بنقل ما لدیهم من معرفة إلى الصغار . النظر فيه
 .الناشئين، أو األثر الذي قد یجعل بعض المهارات وبعض المعارف التقليدیة أمرًا زائدًا عن الحاجة

 جوانب الصحة واألمان -6
وجوانب . تقييم األثر، إن جوانب الصحة واألمان في مسائل النشاط اإلنمائي المزمع، أمر ینبغي تفحصهفي عملية  -50

األمان ینبغي أن تشمل المخاطر التي من قبيل اإلصابات الفيزیقية خالل البناء، والمخاطر على الصحة المرتبطة بأشكـال شتى 
اعية، وحدوث تزعزعت في موائل النباتات الطبية، واستعمال من التلویث، واالستغالل الجنسي، واالضطرابات االجتم

وینبغي فرز العمال األجانب لتبين أیة أمراض معدیة یحملونها والتي قد ال یملك السكان المحليون . الكيمياویات مثل المبيدات
 .مناعة ضدها، أو التي ليس هناك دليل على وجودها من ظهرانيهم

 اعياآلثار على التماسك االجتم -7
إن عملية تقييم األثر ینبغي أن تأخذ في االعتبار اآلثار االحتمالية التي قد تنجم عن نشاط إنمائي مزمع على المجتمع  -51

المتأثر بذلك النشاط وعلى أفراده آكل، بإیجاد مزایا غير عادلة یجنيها أفراد أو جماعات خصوصيون، نيتجة لعملية اإلنماء ، 
 .على حساب المجتمع آله

     اعتبارات عامة-امسًاخ
ینبغي أن تؤخذ أیضا في الحسبان االعتبارات العامة اآلتية عند إجراء تقييم للوقع لنشاط إنشائي مقترح أن یحدث أو  -52

 .من المحتمل أن یكون له وقع على المواقع المقدسة أو ضمن األراضي التي تشغلها أو تستعملها المجتمعات األصلية أو المحلية

 موافقة المسبقة عن علم من جانب المجتمعات األصلية والمحلية المتضررة أو المتأثرة،ال )أ(

 اعتبارات التوازن بين الجنسين، )ب(

 خطط تطویر المجتمعات، )ج(

 االعتبارات القانونية )د(

الملكية والحمایة والرقابة على المعارف والتكنولوجيات التقليدیة المستعملة في عمليات  )ه(
 ،التقييم
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 تدابير تخفيف األثر والتهدید، )و(

 الحاجة الى الشفافية، )ز(

 إنشاء اجراءات استعراض وفض المنازعات، )ح(

 الموافقة المسبقة عن علم من جانب المجتمعات األصلية والمحلية ألف

األصلية والمحلية، في الحاالت التي یقتضي فيها النظام القانوني الوطني موافقة مسبقة عن علم من جانب المجتمعات  -53
والموافقة المسبقة عن علم الخاصة بمختلف مراحل . ینبغي أن تشمل عملية التقييم النظر في هل تم الحصول على تلك الموافقة

عملية تقييم األثر ینبغي أن تأخذ في االعتبار الحقوق والمعارف واالبتكارات والممارسات التي لدى السكان األصليين 
ال اللغة والعملية الالزمتين، وتخصيص وقت آاف وتوفير معلومات صحيحة وواقعية ومضبوطة من والمحليين، واستعم

الناحية القانونية، والتغييرات أو التعدیالت على االقتراح األصلي بالنشاط اإلنمائي تقتضي موافقة إضافية مسبقة عن علم من 
 .جانب المجتمعات األصلية والمحلية المتأثرة

 التوازن بين الجنسيناعتبارات  .باء

ینبغي أن یؤخذ تماما في االعتبار الدور الحيوي الذي تلعبه النساء والشباب، خصوصا النساء والشباب في المجتمعات  -54
األصلية والمحلية، في سبيل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، والحاجة الى المشارآة الكاملة والفعالة من النساء في 

 .اسة وتنفيذها في سبيل حفظ التنوع البيولوجيرسم السي

 تقييمات األثر وخطط تنمية المجتمعات .جيم

ینبغي تشجيع المجتمعات األصلية والمحلية وتزویدها بالمساندة والقدرة الالزمتين لصياغة خططها اإلنمائية الذاتية  -55
قييم البيئي االستراتيجي المتمشية وغایات وأهداف وینبغي أن تتضمن هذه الخطط وضع وتطویر آليات للت. لتلك المجتمعات

 .الخطط اإلنمائية والبرامج المناسبة الرامية الى استئصال الفقر، آما تحددها المجتمعات األصلية والمحلية

إن أیة إنشاءات أو تطویرات مقترح أن تحدث أو یحتمل أن یكون لها وقع على المواقع المقدسة واألراضي والمياه  -56
ي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدیة المجتمعات المحلية واألصلية، ینبغي أن تحقق توازنا بين الشواغل االقتصادیة الت

واالجتماعية والثقافية والبيئية من ناحية، بينما تزید من ناحية أخرى، فرص حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام 
من االتفاقية، وأن تسعى الى تقليل ) ي (8تـراف بالمعارف التقليدیة، وفقا للمادة والحصول والتقاسم المنصف للمنافـع، واالع

 .وینبغي أن ینعكس ذلك في عمليات تقييم األثر الثقافي والبيئي واإلجتماعي. المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي

 االعتبارات القانونية .دال

ریع الوطني ما یتمشى وااللتزامات الدولية ینبغي أن تأخذ الحكومات في أیة اجراءات للتقييم، وبصرف الخضوع للتش -57
ووآاالتها والقائمون بالنشاط اإلنمائي، في حسبانها حقوق المجتمعات األصلية والمحلية على األراضي والمياه التي تشغلها أو 

 .تستعملها بصفة تقليدیة تلك المجتمعات وما یرتبط بها من تنوع بيولوجي

 ال سيما تحدید الطرف الذي یملك الوالیة على الشؤون التي یمكن أن –اجة الى توضيح المسؤوليات القانونية هناك ح -58
 .تنجم خالل القيام بتقييمات لألثر الثقافي والبيئي واالجتماعي، شاملة التطبيق والمسؤولية وتدابير الجبر التعویضي

 

 

 نولوجيات التقليدیة المستعملة الملكية والحمایة والتحكم في المعارف والتك .هاء
 في عمليات تقييم األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي

تمشيا مع نهج األنظمة االیكولوجية، ینبغي للقائمين بتقدیم مقترحات النشاط اإلنمائي أن یعترفوا بأهمية تفهم وتطبيق  -59
لية والمحلية من تنوع بيولوجي، وتطبيقها على التنمية القيم والمعارف التي قد تمّت على استعمال ما تملكه المجتمعات األص

 .المستدامة
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في جميع الظروف المتصلة بالنشاط اإلنمائي المقترح، ینبغي احترام حقوق الملكية الفكریة للمجتمعات األصلية  -60

بموافقة مسبقة عن علم من مالكي وال ینبغي استعمال تلك المعارف إال . والمحلية على معارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليدیة
وفي سبيل صون حقوقها ینبغي للمجتمعات األصلية والمحلية أن تضع أو مساعدتها على أن تضع . المعرفة التقليدیة

بروتوآوالت تتمشى مع التشریع الوطني ذي الصلة بشأن الحصول واالستعمال للمعارف التقليدیة في اجراءات تقييم األثر 
 .وینبغي تقدیم المساعدة على إیجاد تلك البروتوآوالت اذا ما طلبت. واالجتماعيالثقافي والبيئي 

 تدابير تخفيف األثر والتهدید .واو

في سياق تقييمات  األثر وال سيما فيما یتعلق بتدابير التخفيف المتصلة بالنشاط اإلنشائي، حيثما یوجد تهدید بحدوث  -61
 ال ینبغي استعمال عدم وجود یقين علمي آامل، آسبب لتأجيل تدابير تفادي أو تخفيض محسوس أو ضياع للتنوع البيولوجي،

 .تخفيف ذلك التهدید

 الحاجة الى الشفافية .زاي

ینبغي الحفاظ على الشفافية والمساءلة في إجراء جميع مراحل تقييمات األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي وفي أي  -62
األمن الوطني التي تقتضي المحافظة على السریة بشأن التعامل مع المعارف التقليدیة عمليات صنع القرار، فيما عدا حالة 

وینبغي أن یدرج بند بشأن عدم آشف النقاب عن المعلومات التي تجمع من خالل اجراءات تقييم األثر في . المقدسة/السریة
 .الدراسات على خط األساس المتعلقة بالمعارف التقليدیة

 اض اجراءات فض المنازعاتانشاء واستعر .حاء

في سبيل إدارة أي منازعات قد تنجم فيما یتعلق باقتراح بنشاط إنشائي وما یعقبه من عمليات تقييم األثر، ینبغي أن  -63
 .تتاح وسائل لفض المنازعات أو تتاح آليات أو ینبغي إنشاؤها
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 الطرائق والوسائل -سادسا
 تعزیز وإعادة بناء القدرات -ألف

شاط یستهدف إدراج النشاطات الثقافية واالجتماعية، واعتبارات التنوع البيولوجي التي لدى المجتمعات األصلية أي ن -64
والخبرة في المعرفة . والمحلية ، في أنظمة تقييم األثر البيئي الوطنية ، ینبغي أن تكون مصحوبًا بأنشطة مناسبة لبناء القدرة 

وتقييمات  األثر البيئي . مجتمعات األصلية والمحلية في المنهجيات والتقنيات واإلجراءاتالتقليدیة أمر مطلوب ، وآذلك خبرة ال
 .ینبغي أن تشمل فریقًا من خبراء التقييم في المعرفة التقليدیة ، المتعلقة باألنظمة اإلیكولوجية ذات الصلة 

 البيولوجي للتقييم االستراتيجي وتقييم األثر إن ورش التدریب بشأن الجوانب الثقافية واالجتماعية والمتعلقة بالتنوع -65
البيئي سواء ممارسى التقييم ولممثلي المجتمعات األصلية والمحلية ، أمر من شأنه أن یسهل إیجاد تفهم مشترك حول هذه 

 .القضایا 

 خطتها الذاتية ینبغي أن تشجع الحكومات وتساند المجتمعات األصلية والمحلية، حيث لم تفعل ذلك بعد ، على صياغة -66
المتعلقة بتنمية المجتمعات ، التي ستمكنها من األخذ بنهج متدرج ومتكامل استراتيجي مناسب من الناحية الثقافية یكون أشد 

وهذه الخطط ینبغي أن تشمل سياسة أو خطة للتقييم . مناسبة الحتياجاتها في مجال التنمية بما یتمشى وغایات المجتمع وأهدافه 
تراتيجي ، لتوفير عملية منتظمة إلدماج االعتبارات االجتماعية والبيئية والثقافية في التخطيط وصنع القرار ، في البيئي االس

 . سبيل تطبيق تقييمات  األثر على أنشطة اإلنماء المزمعة 

 السلطة التشریعية -باء

صليين والمحليين جزأ ال یتجزأ من تقييم إذا جعل  األثر االجتماعي والبيئي والثقافي المتعلق بمجمتعات السكان األ -67
األثر البيئي وإجراءات التقييم البيئي االستراتيجي ، وأدمج في التشریع ، وإذا جعلت متطلبات القائمين بالنشاط اإلنمائي على 

ية ، التي تتجنب  مستویات المشروعات أو السياسات ، یسعون إلى أسلم وأجدى الخيارات من النواحي الثقافية والبيئية واالجتماع
 إذا جعلت هذه المتطلبات أمرًا مذآورًا صراحة ، فإن ذلك سيحمل القائمين بتنفيذ النشاط اإلنمائي -األثر الضار أو تخففه ، 

المزمع ، على أن یقوموا ، في مرحلة مبكرة جدًا ، باستعمال أدوات تقييم األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي لتحسين عملية 
 . قبل مرحلة إقرار المشروع ، أو في بعض األحيان ، قبل إجراءات الفرز اإلنماء ،

 تبادل المعلومات -جيم 

إن الموارد القائمة على أساس وب الكمبيوتر ، مثل آلية تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي ، قد تساعد  -68
المعلومات المفيدة والخبرة المتعلقة بإدراج شواغل المجتمعات على رفع مستوى الوعي بشأن المنهجيات المتاحة ومصادر 

األصلية والمحلية الثقافية واالجتماعية والمتصلة بالتنوع البيولوجي ، في عمليات تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي 
 .البيئي ، وینبغي إیجادها واستعمالها لتوفير المعلومات وتبادلها بشأن تقييمات  األثر 

إن االتصال بين ممارسي تقييم األثر البيئي وأعضاء المجتمعات األصلية والمحلية ذات الخبرة في تقييم األثر الثقافي  -69
والبيئي واالجتماعي ، إنما هو حاجة ملحة للتحسين ، وینبغي تعزیز هذا االتصال من خالل ورش وتقييم حاالت دراسة وتقاسم 

وما یتصل بها من أحكام الموجودة في آلية تبادل المعلومات التابعة ) ي(8نقطة االتصال المعنية بالمادة الخبرات مثًال من خالل 
 .التفاقية التنوع البيولوجي 

 الموارد .دال

 شاملة المساندة –ینبغي أن تتاح عند الطلب للمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات الوطنية ذات الصلة الموارد  -70
وهذه المساندة یمكن أن .  لتمكينها من المشارآة الكاملة في جميع جوانب تقييمات األثر الوطنية–لتقنية والقانونية المالية وا

 .تسدیها الحكومات الوطنية إن أمكن، أو تسدیها، الوآاالت المانحة ذات الصلة في البلدان النامية وبلدان االقتصادات االنتقالية

 جتمعات األصلية والمحليةالتشارآية للمليات اآل -زاي  

 ؛إن مؤتمر األطراف یقرر

  الصادرین عن مؤتمر األطراف؛ 6/18 و 6/10 بالمقررین إذ یذآر
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وإذ یدرك أهمية المشارآة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في عملية االتفاقية وفي عمليات صنع القرار 

 وتنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني؛

الكاملة والفعالة للمجتمعات لمشارآة للنهوض على نحو أآبر با أیضا الحاجة إلى تعزیز وتطویر اآلليات  یدركوإذ
 واألحكام المتصلة بها؛) ي (8األصلية والمحلية في عملية االتفاقية، وخصوصا في الشؤون المتعلقة بأهداف المادة 

 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وإذ یؤآد على  آذلك الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في حفظوإذ یدرك
صنع القرار والتنفيذ من أجل حفظ التنوع البيولوجي، وفقا لما أقرت به  جميع مستویات علىالحاجة إلى المشارآة الكاملة للمرأة 

 دیباجة االتفاقية؛

ة وآلية غرفة تبادل المعلومات، في  علما بعمل فریق الخبراء التقنيين المخصص بشأن المعارف التقليدیوإذ یحيط
 ؛2003 فبرایر 26-23اجتماعه بسانتا آروز دیلال سييرا، بوليفيا، من 

 علما بالحاجة إلى تأمين المساندة المالية المالئمة لمشارآة المجتمعات األصلية والمحلية في االجتماعات وإذ یحيط
 التي تنظم في إطار االتفاقية؛

ات األصلية ععددا من األطراف قد وضعت التدابير لتسهيل اشراك ومشارآة المجتموإذ یحيط علما آذلك بأن 
 في عمليات صنع القرار وتنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني؛والمحلية 

 على الحاجة إلى تعزیز قدرة المجتمعات األصلية والمحلية، وخصوصا على المستوى المحلي، من أجل وإذ یشدد
 ؛رآة على نحو آامل وفعال في الشؤون المتعلقة باالتفاقيةشراك والمشاتأمين اإل

 إلى األطراف والحكومات أن تزید من مشارآة 5/16 من المقرر 18دعوته، المتضمنة في الفقرة یكرر  -1
ة  على مواصلیحثهاممثلي المجتمعات األصلية والمحلية في الوفود الرسمية إلى االجتماعات التي تعقد في إطار االتفاقية و

 تعزیز هذه المشارآة؛

 األمين التنفيذي القيام بجمع معلومات عن مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية في عملية یطلب إلى -2
 االتفاقية، وفي عمليات صنع القرار وتنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني، وإتاحتها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛

ي إدخال تدابير عملية لتعزیز مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية، حسبما هو  األمين التنفيذیطلب إلى -3
مالئم، في أفرقة العمل التابعة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 ومؤتمر األطراف، وفقا للقواعد اإلجرائية، إذا آان ذلك مالئما؛

 إلى األمين التنفيذي أن یقوم، بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف، فيما یتعلق باالجتماعات التي تعقد یطلب -4
في إطار االتفاقية، بالنظر في إفساح الوقت بين تلك االجتماعات، خصوصًا فيما یتعلق باجتماعات الفریق العامل المخصص 

ل المخصص مفتوح العضویة المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع ، بالقياس إلى اجتماعات الفریق العام)ي (8للمادة 
واجتماعات مؤتمر األطراف، في سبيل إعطاء الوقت والفرصة الكافيين لممثلي المجتمعات األصلية والمحلية لإلسهام في إعداد 

 وتحليل الوثائق التي تعد لهذه االجتماعات ولتأمين الدعم المالي لحضورهم؛

 األمين التنفيذي مواصلة التشجيع على تضافر الجهود بين المواثيق البيئية الدولية، وخاصة من إلىیطلب  -5
خالل مجموعة االتصال المشترآة بين أمانات االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، 

واألحكام المتصلة لها في ) ي (8، وذلك بصدد القضایا ذات الصلة بالمادة واتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ
 االتفاقية؛

 األطراف والحكومات، بالتشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية، في الحاالت التي لم تفعل فيها ذلك یدعو -6
 :بعد، إلى ما یلي

في إعداد اآلليات الوطنية للمشارآة في صنع أن تشجع على المشارآة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية  )أ(
 القرار والتنفيذ؛

أو إقليمية للتنوع البيولوجي في المجتمعات األصلية /أن تنشئ لجانا استشاریة وطنية ودون إقليمية و )ب(
 والمحلية، مع مراعاة المساواة في النوع االجتماعي على جميع المستویات؛
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 والمنظمات الحكومية والمدنية ومنظمات المجتمعات األصلية والمحلية أن تعزز قدرة المؤسسات الوطنية )ج(
 واألحكام المتصلة بها، ولتسهيل تنفيذها ؛) ي (8ذات الصلة على أن تأخذ في الحسبـان متطلبات المادة 

وفير أن تبني قدرة آافية لتمكين النقطة المرآزیة الوطنية للتنوع البيولوجي، وفقا للقانون المحلي، من ت )د(
المعلومات للمجتمعات األصلية والمحلية فيما یتعلق بتوزیع الوثائق ونتائج االجتماعات التي تعقد في إطار االتفاقية، مع الترآيز 

 بوجه خاص على توفير الوثائق بلغات مالئمة ویمكن الحصول عليها من لغات المجتمعات األصلية والمحلية؛

والمحلية على التعاون مع منظمات البحوث والجامعات، من أجل تحدید أن تعزز قدرة المجتمعات األصلية  )ه(
 احتياجات البحوث والتدریب بالعالقة إلى حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

 األطراف والحكومات والمنظمات الدولية، أن یحث منه للقيود الخاصة التي تواجه البلدان النامية، وإدراآا -7
، 20، والمادة )م (8م المالي وغيره من أشكال الدعم لجهود الحفظ في الموقع الطبيعي للبلدان النامية طبقا للمادة عند تقدیم الدع

  من االتفاقية، على ایالء اهتمام خاص إلنشاء وتنفيذ آليات تشارآية؛3 و 2الفقرتين 

 في مناطقها على عقد  األطراف والحكومات على مساعدة منظمات المجتمعات األصلية والمحليةیشجع -8
اجتماعات إقليمية لمناقشة نتائج المقررات الصادرة عن مؤتمر األطراف والتحضير لالجتماعات القادمة في إطار االتفاقية، 

 واألحكام المتصلة بها؛) ي (8وخصوصًا اجتماعات الفریق العامل مفتوح العضویة المخصص للمادة 

تقاریرها الوطنية بخصوص مستوى مشارآة المجتمعات األصلية  األطراف إلى إضافة معلومات في یدعو -9
 والمحلية؛

مع إعطاء  إنشاء آلية تمویل طوعية في إطار االتفاقية لتسهيل مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية یقرر -10
،  في  النامية الجزریة الصغيرة والبلدانمن البلدان النامية وبلدان االقتصادات االنتقالية للمجتمعات التيأولویة خاصة 

االجتماعات التي تعقد في إطار االتفاقية، بما في ذلك اجتماعات مجموعات االتصال في المجتمعات األصلية والمحلية، 
وتعمل آلية التمویل من أجل مشارآة المجتمعات األصلية . واالجتماعات ذات الصلة ألفرقة الخبراء التقنيين المخصصة

شأة بموجب هذا وفقا للخطوط التوجيهية والمعایير التي یقوم األمين التنفيذي بإعدادها بالتشاور مع األطراف والمحلية المن
 والمجتمعات األصلية والمحلية مع األخذ في الحسبان العرف المتبع من جانب األمم المتحدة في هذا المجال، إن وجد؛

واألحكام ) ي (8المرآزیة المواضيعية بشأن المادة  األمين التنفيذي مواصلة تطویر النقطة یطلب إلى -11
 :المتصلة بها في االتفاقية، وذلك في إطار آلية غرفة تبادل المعلومات من خالل ما یلي

مساعدة النقاط المرآزیة الوطنية، حسب االقتضاء وشریطة توافر الموارد، على أن تقوم على نحو أآثر  )أ(
المعلومات المتعلقة باالتفاقية من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، مع الترآيز بوجه فاعلية بتوزیع وتسهيل الوصول إلى 

 خاص على تقدیم المعلومات باللغات المالئمة والتي یمكن االستعانة بها من لغات المجتمعات األصلية والمحلية؛

رد، على استعمال المعلومات مساعدة المجتمعات األصلية والمحلية، حسبما هو مالئم وشریطة توافر الموا )ب(
 وتكنولوجيات االتصال من خالل تنظيم ورش عمل لبناء القدرات والتدریب، على المستویات المحلية والوطنية ودون اإلقليمية؛

تجميع المعلومات عن الشبكات القائمة والخبراء واألدوات والموارد التي تلبي احتياجات المجتمعات  )ج(
 األصلية والمحلية؛

 األمين التنفيذي، بالتشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية، من خالل النقاط المرآزیة الوطنية، یطلب إلى -12
أن یواصل المساعدة في تطویر شبكات االتصال واألدوات لكي تستعملها المجتمعات األصلية والمحلية من خالل ما یلي، ضمن 

 :أمور أخرى

آلية غرفة تبادل المعلومات عن األشكال والبروتوآوالت والمعایير نشر معلومات من خالل حقيبة أدوات  )أ(
 لكي تستعملها المجتمعات األصلية والمحلية، والمساعدة في مواصلة تطویر شبكات االتصال؛

نشر معلومات من خالل حقيبة أدوات آلية غرفة تبادل المعلومات عن أدوات االتصال اإللكتروني المالئمة  )ب(
 انب المجتمعات األصلية والمحلية؛لالستخدام من ج

إتاحة المنتدیات اإللكترونية وأدوات االتصال األخرى من خالل النقطة المرآزیة المواضيعية لتشجيع المزید  )ج(
 من تطویر شبكات االتصاالت بواسطة المجتمعات األصلية والمحلية؛
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ها من خالل حقيبة أدوات آلية غرفة تبادل نشر معلومات عن هندسة الشبكات والوصایة على البيانات، إدارت )د(

 المعلومات لمساعدة المجتمعات األصلية والمحلية على تطویر شبكات االتصال بواسطة المجتمعات األصلية والمحلية؛

تحدید األدوات األخرى التقليدیة وأدوات االتصال البدیلة وغير اإللكترونية لتأمين المشارآة الكاملة والفعالة  )ه(
 .كة االتصال من جانب المجتمعات األصلية والمحليةفي شب

  لحمایة المعارف(SUI GENERIS)إیجاد عناصر نظام فرید  -حاء
 والممارسات واالبتكارات التقليدیة

 ؛مؤتمر األطرافإن 

الصك الدولي بأن االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي هي مؤتمر األطراف ه في فاعتر الذي 6/10 بالمقرر إذ یذآر
الرئيسي الذي تقضي والیته بالتصدي لقضایا تتعلق باحترام وحفظ وصون معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات األصلية 

 همية بالنسبة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛األوالمحلية التي تجسد أساليب المعيشة التقليدیة ذات 

 ؛6/10 من المقرر 34 بالفقرة وإذ یذآر

مؤتمر األطراف أن یقوم الفریق العامل مفتوح فيها التي قرر ) ألف (5/26 من المقرر 11 بالفقرة ذ یذآر أیضاإو
العضویة المخصص بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم منافعها بمواصلة االتصال وتبادل المعلومات مع الفریق 

 واألحكام المتصلة بها في االتفاقية؛) ي (8دة مفتوح العضویة العامل بين الدورات المخصص للما

 التي تجسد أنظمة المعارف واالبتكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية حفظ وصونأن وإذ یدرك 
صلية سيطرة المجتمعات األ ذات األهمية بالنسبة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام یرتبطان باستمرار العيش التقليدیة

 ؛والمحلية على الموارد البيولوجية في األراضي والمياه التي درجت على شغلها أو استعمالها

لدیها نظمها الخاصة، التي تشكل جزءا من قوانينها العرفية، لحفظ أن المجتمعات األصلية والمحلية وإذ یدرك أیضا 
 ایة ونقل المعارف التقليدیة؛باإلضافة إلى حمن المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیة ووص

 ؛التوزیع عبر الحدود لبعض الموارد البيولوجية والجينية والمعارف التقليدیة المتصلة بها وإذ یدرك

تمعات األصلية والمحلية ج الطبيعة الجماعية والمتعددة األجيال للمعارف واالبتكارات والممارسات للموإذ یدرك أیضا
 ذات األهمية بالنسبة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛دیة التي تجسد أنظمة العيش التقلي

واالبتكارات والممارسات التقليدیة لدى  الحاجة إلى وقف إساءة استعمال وإساءة تخصيص المعارف وإذ یدرك أیضا
ع البيولوجي واستخدامه ذات األهمية بالنسبة لحفظ التنوالتي تجسد أنظمة العيش التقليدیة المجتمعات األصلية والمحلية 

 ، والموارد الجينية ذات الصلة من خالل آليات فعالة تكفل حمایة حقوق المجتمعات األصلية والمحلية؛المستدام

المعارف واالبتكارات والممارسات وصون  أهمية ترتيبات الحصول على الموارد وتقاسم المنافع في حفظ وإذ یدرك
ذات األهمية بالنسبة لحفظ التنوع البيولوجي التي تجسد أنظمة العيش التقليدیة المحلية التقليدیة لدى المجتمعات األصلية و

 ؛واستخدامه المستدام

والالملكية، قد تكون ضروریة  بأن خليطا من التدابير الدفاعية واإلیجابية، مع مراعاة جوانب الملكية وإذ یحيط علما
 ة ذات األهمية بالنسبة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیلحمایة 

 أن نظاما فریدا لحمایة المعارف التقليدیة على المستوى الدولي قد یمكن المجتمعات األصلية والمحلية من وإذ یدرك
غي أن یكون مرنا وأن یحترم تحقيق الحمایة الفعلية لمعارفهم ضد إساءة استعمالها أو إساءة تخصيصها، وأن هذا النظام ینب

 مصالح وحقوق المجتمعات األصلية والمحلية؛

 دورا في حمایة المعارف واالبتكارات ، في بعض الحاالت، تلعبقد أن قواعد البيانات والسجالت وإذ یدرك
والممارسات التقليدیة، للمعارف واالبتكارات غير أن هذه ال تمثل سوى نهجا واحدا في الحمایة الفعلية  ،والممارسات التقليدیة

وأن إنشاء قواعد البيانات والسجالت هذه ینبغي أن یكون طوعيا وال یشكل مطلبا للحمایة، وأن یتم ذلك اإلنشاء بالموافقة المسبقة 
، إذا قررت المجتمعات األصلية والمحلية استعمال مثل هذه وإذ یدرك آذلكعن علم من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، 
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اعد والسجالت، الحاجة إلى التمویل وبناء القدرات للمجتمعات األصلية والمحلية بخصوص إنشاء وتحدیث قواعد البيانات القو
 والسجالت هذه؛

ن و ینبغي إعداده مع مراعاة القانأن أي نظام فرید لحمایة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیةعلى یشدد وإذ 
 شارآة واالشتراك الفعالين من جانب المجتمعات األصلية والمحلية المعنية؛العرفية، مع الموالممارسات 

 أن المعارف التقليدیة أحيانا ما یتم الحصول عليها بدون موافقة المجتمعات األصلية والمحلية، وأن هذه وإذ یدرك
) ي (8، تمشيا مع المادة المجتمعات تمتلك حق منح أو رفض الحصول على هذه المعارف، وأن تحدد آذلك حجم هذا الحصول

 ؛]والدولي[ومع مراعاة القانون الوطني 

 أن بعض المعارف التقليدیة قد تم الحصول عليها بدون موافقة مسبقة عن علم من جانب المجتمعات وإذ یدرك أیضا
اة القانون الوطني األصلية والمحلية، ولذلك فان االستمرار في استعمال هذه المعارف التقليدیة ینبغي أال یمنح، مع مراع

 إال بموافقة مسبقة عن علم من جانب المجتمعات األصلية والمحلية المعنية؛] والدولي[

 8 منه للحاجة إلى المزید من العمل من جانب الفریق مفتوح العضویة العامل بين الدورات المخصص بالمادة وإدراآا
المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیة لدى ایا المتعلقة بحمایة واألحكام المتصلة بها في االتفاقية، بشأن عدد من القض) ي(

ذات األهمية بالنسبة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه التي تجسد أنظمة العيش التقليدیة المجتمعات األصلية والمحلية 
 المستدام؛

المعارف تعالج قضایا متعلقة بحمایة  إلى استمرار التعاون مع المنظمات األخرى ذات الصلة التي وإذ یقر بالحاجة
، مثل المنظمة العالمية للملكية الفكریة، والمنتدى الدائم  واالبتكارات والممارسات التقليدیة لدى المجتمعات األصلية والمحلية

نظمة األمم بشأن قضایا المجتمعات األصلية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة، وم
، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية لتأمين المساندة المتبادلة وتفادي لثقافةللتربية والعلم واالمتحدة 

 ية في الجهود؛زدواجاال

الى ) ب (34 إلى األمين التنفيذ مواصلة تجميع وتحليل المعلومات عن القضایا الواردة في الفقرات یطلب -1
  وینشر هذه المعلومات من خالل آلية تبادل المعلومات،6/10من المقرر ) ه(

 األطراف والحكومات والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات الدولية ذات الصلة بأن تزود یدعوو -2
لمعارف واالبتكارات األمين التنفيذي بأیة معلومات عما یوجد من نظم فریدة من أصلية ومحلية ووطنية واقليمية لحمایة ا

والممارسات التي تجسد أنظمة العيش التقليدیة المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وأیة معلومات بشأن 
 التدابير المتعلقة بالسياسة االبتكاریة واالدارة والتشریع، التي تؤازر القانون العرفي والممارسات العرفية،

أعاله وعن طبيعة القوانين ) باء(نفيذي أن یجمع معلومات عن القضایا المبينة في  إلى األمين التویطلب -3
العرفية والبرتوآوالت التقليدیة للمجتمعات األصلية  والمحلية المتصلة باالستعماالت التقليدیة وبحفظ التنوع البيولوجي 

فيها الفریق العامل بين الدورات المخصص واستخدامه المستدام، في تعاون مع المجتمعات األصلية والمحلية، آي ینظر 
 واألحكام المتصلة بها  االتفاقية،) ي (8المفتوح العضویة المعني بالمادة 

 إلى األمين التنفيذي أن یضع، على أساس البيانات المقدمة من األطراف والحكومات والمجتمعات ویطلب -4
ن مع العمل الجاري بشأن استعمال المصطلحات في الفریق العامل األصلية والمحلية والمنظمات الدولية ذات الصلة، في تعاو

المخصص المفتوح العضویة المعني بالحصول وتقاسم المنافع، وفي تشاور مع األطراف والمجتمعات االصلية والمحلية 
ي ینظر فيه االجتماع واألحكام المتصلة بها ، آ) ي (8 معجما بالمصطلحـات المتصلة بالمادة –والمنظمات الدولية ذات الصلـة 

 واألحكام المتصلة بها في االتفاقية،) ي (8الرابع للفریق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضویة المعني بالمادة 

في موضوع اآلليات المناسبة لتحقيق تعاون أفضل بين الفریق العامل المخصص المفتوح العضویة یبت  -5
واألحكام  )ي (8لفریق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضویة المعني بالمادة المعني بالحصول وتقاسم المنافع وا

المتصلة بها  االتفاقية، بقصد آفالة مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية في الفریق العامل المخصص المفتوح العضویة 
 المعني بالحصول وتقاسم المنافع،

واألحكام المتصلة بها في ) ي (8ل بين الدورات المخصص للمادة  إلى الفریق مفتوح العضویة العامیطلب -6
 :االتفاقية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة مثل المحفل الدائم المعني بقضایا السكان األصليين، القيام بما یلي
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معارف واالبتكارات النظر بين الملكية غير الفكریة القائمة على أساس أشكال فریدة من حمایة ال )أ(

 والممارسات التقليدیة المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،

أن یواصل وضع عناصر لألنظمة الفریدة، مبينة في المرفق، لحمایة ما للمجتمعات األصلية والمحلية من  )ب(
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وآفالة معارف وابتكارات وممارسات التي تجسد أنظمة العيش التقليدیة المتصلة بحفظ 

 إیجاد ترتيبات لتقاسم المنافع لتلك المجتمعات عند الحصول على معارفها التقليدیة وما یرتبط بها من موارد جينية،

أن یستعرض ارتباط خطوط بون االرشادیة وقابليتها للتطبيق على الفریق العامل بين الدورات المخصص  )ج(
الصادر عن مؤتمر ) ألف (6/24واألحكام المتصلة بها في االتفاقية، وفقا للمقرر ) ي (8ضویة المعني بالمادة المفتوح الع
 األطراف،

 اذا آان األمر مناسبا، توصيات بشأن النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع -أن یستعرض وأن یصدر )د(
ات والممارسات التي تجسد أنظمة العيش التقليدیة المتصلة بحفظ بقصد أن تدرج فيه أنظمة فریدة لحمایة المعارف واالبتكار

 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،

أن یقّيم دور قواعد البيانات والسجالت في حمایة المعارف واالبتكارات والممارسات التي تجسد أنظمة  )ه(
 دام،العيش التقليدیة ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المست

 مراعيا في ذلك عمل المنظمة العالمية للملكية الفكریة والمحفل الدائم لقضایا السكان –أن یستكشف  )و(
 اإلمكانية والشروط التي یمكن بها أن یسهم استعمال األشكال الموجودة من حقوق الملكية –األصليين التابع لألمم المتحدة 
 ام المتصلة بها في االتفاقية،واألحك) ي (8الفكریة في تحقيق أهداف المادة 

 األطراف والحكومات الى أن تنظر في تدابير مناسبة، بمشارآة آاملة وفعالة من المجتمعات األصلية یدعو -7 
والمحلية في تنفيذ أنظمة فریدة وآليات ابتكاریة جدیدة على المستوى المحلي والوطني ودون االقليمي واالقليمي والدولي، تكفل 

 رف واالبتكارات والممارسات التقليدیة مع مراعاة القانون العرفي والممارسات التقليدیة،حمایة المعا

 في تعاون من األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات – إلى األمين التنفيذي القيام یطلب -8 
 المعارف واالبتكارات والممارسات الدولية ذات الصلة، بتجميع المعلومات بشأن دور قواعد البيانات والسجالت في حمایة

 التقليدیة ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،

 األطراف والحكومات والمنظمات الدولية الى تعزیز قدرة المجتمعات األصلية والمحلية على حمایة یدعو -9
قليدیة متصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه واستعمال وصون واستبقاء وتعزیز ما لها من معارف وابتكارات وممارسات ت

 المستدام،

 األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية الى أن تتقاسم فيما بينها الخبرات الوطنية بشأن النهوج یدعو -10
 النهوج على المحلية والوطنية، وآذلك النهوج الدولية، في سبيل حمایة المعارف التقليدیة، وأن تنظر في تحقيق االنسجام بين

 الصعيد االقليمي،

المنظمة العالمية للملكية الفكریة الى أن تتيح للفریق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضویة یدعو  -11
واألحكام ) ي (8واألحكام المتصلة بها في االتفاقية، نتائج عمله بشأن القضایا المتعلقة بتنفيذ المادة ) ي (8المعني بالمادة 

 .ة بها  االتفاقية، ال سيما بشأن حمایة المعارف التقليدیة واالعتراف بها آفن مسبقالمتصل

 مرفق

 بعض العناصر المحتملة المطلوب النظر فيها عند وضع أنظمة فریدة لحمایة
 المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیة لدى المجتمعات األصلية والمحلية

 بيان الغرض واألهداف والمدى، -1

 الوضوح بشأن ملكية المعارف التقليدیة والموارد البيولوجية والجينية المستعملة تقليدیا، -2

 مجموعة من التعاریف ذات الصلة، -3
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: االعتراف بعناصر القانون العرفي المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام فيما یتعلق بما یلي -4
الحقوق التقليدیة بشأن الموارد البيولوجية، ) 2(المحلية، /التقليدیة/صليةالحقوق التقليدیة في المعارف األ) 1(
االجراءات التقليدیة التي تحكم الحصول والموافقة على استعمال المعارف التقليدیة والموارد البيولوجية ) 3(

 والجينية،

يها تبادليا والتقاسم عملية ومجموعة من المتطلبات تحكم االتفاق المسبق عن علم والشروط المتفق عل -5
المنصف للمنافع فيما یتعلق بالمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیة وما یتصل بها من موارد جينية، 

 وذات صلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،

 حقوق حائزي المعارف التقليدیة وشروط منح الحقوق، -6

 الحقوق الممنوحة، -7

 المحلية،/أنظمة لحمایة وصون المعارف األصلية/المحلية/عارف األصليةنظام تسجيل الم -8

االداریة المتصلة بحمایة المعارف التقليدیة وترتيبات تقاسم /السلطة المختصة إلدارة الشؤون االجرائية -9
 المنافع،

 أحكام تتعلق بالتطبيق وبالعالجات، 10

 لدولي،العالقة بالقوانين األخرى، بما فيها القانون ا -11

 .الحمایات خارج نطاق الوالیة الوطنية -12

 
 توصية المحفل الدائم المعني بقضایا السكان األصليين الى اتفاقية التنوع البيولوجي -طاء   

 ؛إن مؤتمر األطراف  

عات األصلية إلى إیجاد تفاهم أفضل بين وآاالت األمم المتحدة بصدد القضایا المتعلقة بالمجتم على الحاجة إذ یشدد
 والمحلية ومعارفها التقليدیة؛

 الصادرة عن المحفل الدائم المعني بقضایا السكان األصليين والمتضمنة في 9 و 8 و 1وإذ یحيط علما بالتوصيات 
 ؛(UNEP/CBD/WG8J/3/8)تقریر الدورة الثانية للمحفل، وهي التوصيات الموجهة إلى االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 بالتعاون المتزاید بين عملية االتفاقية والمحفل الدائم المعني بقضایا السكان األصليين، في شؤون یرحب -1
تتعلق بالمجتمعات األصلية والمحلية وبما لها من معارف وابتكارات وممارسات متصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

 المستدام؛

سب مقتضى الحال، في إعداد تقریـر األميـن العـام للمحفـل بشأن تنفيـذ  اإلمين التنفيذي اإلسهام، حیطلب إلى -2
 ؛15 و 36، والفصـول األخرى ذات الصلة مثل الفصلين 21 من جدول أعمـال القـرن 26الفصـل 

 إلى األمين التنفيذي أن یرسل الى المحفل، في دورته الثالثة، الخطوط اإلرشادیة إلجراء تقييمات یطلب -3
 على مواقع مقدسة لدى - حدوثها أو التي یحتمل أن یكون لها أثر -ثقافي والبيئي واالجتماعي لألعمال اإلنشائية المقترح للوقع ال

 المجتمعات األصلية والمحلية، وفي األراضي والمياه التي درجت تلك المجتمعات على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدیة ؛

ن یتشاور وینسق مع أمانة المحفل وأن یتعاون مع وآاالت األمم المتحدة  األمين التنفيذي أإلى أیضا یطلب -4
والمنظمات الدولية ذات الصلة بقصد تنظيم ورشة معنية بتقييمات  األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي، القائمة على أساس 

قافي، بمشارآة ممثلي المجتمعات األصلية الخطوط اإلرشادیة والرامية الى المزید من تعزیز تفهم الصلة بين البيئة والتنوع الث
 والمحلية، ویحث األطراف والحكومات على تقدیم موارد مالية لمساندة تنظيم الورشة؛

واألحكام المتصلة بها أن ) ي (8 الفریق مفتوح العضویة العامل بين الدورات المخصص للمادة إلى یطلب -5
اث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية ذي الصلة بحفظ التنوع یضع عناصر مدونة سلوك خلقية لكفالة احترام التر

 .واألحكام المتصلة بها) ي (8 من برنامج العمل بشأن المادة 16البيولوجي واستخدامه المستدام، آخذا في الحسبان المهمة 
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 )2 الفقرة 14المادة " (الجبر" المسؤولية والتعویض -7/17

 
 

 فإن مؤتمر األطرا 
 ،6/11 المقرر إذ یستذآر

 بالتحضيرات التي قام بها األمين التنفيذي إلجتماع فریق الخبراء القانونيين والتقنيين المعني وإذ یحيط علمًا
  من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،14 من المادة 2في سياق الفقرة " الجبر"بالمسؤولية والتعویض 

 
، أن یدعو إلى اجتماع فریق الخبراء 1، الفقرة 6/11تنفيذي والوارد في المقرر  إلى األمين الیجدد طلبه -1 

 القانونيين والتقنيين للقيام بالتكليف المحدد في ذلك المقرر؛
 

، وأن یتيحها 2، الفقرة 6/11 إلى األمين التنفيذي أن یقوم بتحدیث الوثائق التي تم إعدادها وفقًا للمقرر یطلب -2 
 اع فریق الخبراء القانونيين والتقنيين؛قبل انعقاد اجتم

 
 األطراف والحكومات على القيام باإلسهامات المالية الطوعية الضروریة لتسهيل عقد اجتماع فریق یحث -3 

 . الخبراء القانونيين والتقنيين
 
 
 
 
 
 



UNEP/CBD/COP/7/21 
306Page  

  
 )11المادة (   التدابير الحافزة -7/18

 ان مؤتمر األطراف 
السياسات أو الممارسات التي تنشئ تدابير حافزة ضارة تؤدي الى تدهور وضياع التنوع بالحاجة الى ازالة اذ یعترف  

البيولوجي أو الى تخفيف تلك الحوافز الضارة بوصف ذلك عنصرا أساسيا في االستراتيجيات الوطنية والعالمية الرامية الى 
 وقف تدهور وضياع التنوع البيولوجي،

بير التخفيف ال ینبغي أن یكون لها أثار ضارة على التنوع البيولوجي وسبل العيش  على أن هذه الحوافز وتداواذ یشدد 
 للمجتمعات األخرى، وینبغي تطبيقها بطریقة تتمشى مع القانون الدولي،

أن مبادئ أدیس أبابا وخطوطها التوجيهية لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي تدعو أیضا الى ازالة أو واذ یالحظ   
 السياسات والقوانين واللوائح التي تولد حوافز ضارة،تخفيف  

  بالحاجة الى مزید من ارشاد عن السياسة التي تتبع في هذه القضية، خصوصا فيما یتعلق بتطبيق طرائق واذ ینوه 
 ووسائل ازالة أو تخفيف الحوافز الضارة،

 ي الحوافز الضارة المحتملة،  أن السياسات الجدیدة ینبغي أیضا تفحصها بقصد تبين وتفادواذ یعترف  

 الصادر عن مؤتمر األطراف واعتراف 5/15 برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة الذي وضعه المقرر واذ یذآر 
المؤتمر في اجتماعه السادس بالحاجة الى مزید من العمل بشأن دور الحوافز االیجابية وادائها وآذلك بشأن الحوافز الضارة 

 ،6/15ل الزالتها أو تخفيفها آما جاء ذلك في المقرر والطرائق والوسائ

 بأن یضع في تعاون مع المنظمات ذات الصلة 6/15 من المقرر 7  أیضا طلبه الى األمين التنفيذي في الفقرة واذ یذآر 
 في اجتماع لها یعقد مقترحات لتطبيق الطرائق والوسائل الكفيلة بازالة أو تخفيف الحوافز الضارة، آي تنظر فيها الهيئة الفرعية

 قبل االجتماع السابع لمؤتمر األطراف،

الزالة أو تخفيف الحوافز الضارة،  وهي المقترحات ، بأن مشروع المقترحات لتطبيق الطرائق والوسائلواذ یعترف   
آثيرا من العناصر ، تتضمن 2003 یونيه 5 الى 3التي وضعتها الورشة الثانية بشأن التدابير الحافزة المعقودة بمنتریال من 

القيمة والمفيدة التي توفر ا طارا عاما لمعالجة ازالة أو تخفيف الحوافز الضارة في قطاعات اقتصادیة وأنظمة ایكولوجية 
 مختلفة، غير أنها تحتاج الى مزید من التنقيح والتفحص قبل أن یقرها مؤتمر األطراف،

تجاهات في القيمة االقتصادیة واالجتماعية للتنوع البيولوجي   أن وضع  وتطبيق طرائق عملية لتقييم االواذ یعترف 
 ،2010والتدليل على العواقب االقتصادیة واالیكولوجية لضياع التنوع البيولوجي هي عناصر جوهریة للوفاء بهدف 

االقتصادیة  وتقييم األلفية لألنظمة االیكولوجية بشأن الجوانب OECD بأهمية العمل التي قامت به منظمة واذ یعترف 
 للتنوع البيولوجي وتقييم قيم التنوع البيولوجي،

 
 مقترحات لتطبيق طرائق ووسائل الزالة أو تخفيف الحوافز الضارة

 یونيه 5 الى 3 مع التقدیر مع التقدیر بعمل الورشة الثانية المعنية بالتدابير الحافزة المعقودة بمنتریال من یحيط علما -1
ة في وضع مشروع مقترحات لتطبيق طرائق ووسائل الزالة أو تخفيف الحوافز الضارة، وهي  وعمل الهيئة الفرعي2003

 مرفقة بالمقرر الحالي،

 األطراف على استعمال مشروع المقترحات آارشاد طوعي مؤقت لألطراف لتطبيق الطرائق والوسائل الكفيلة تشجع -2
رة،  على أن تمد حهودها الى النظر في سياسات جدیدة بقصد تبين بازالة أو تخفيف السياسات والممارسات التي تولد حوافز ضا

وتفادي الحوافز الضارة االحتمالية، مع مراعاة أن الحوافز الضارة تشمل الحوافز التي لها تأثير سلبي على التنوع البيولوجي في 
 بلدان أخرى،

 بقصد التوصية –یة، بمزید من التنقيح، وبالنظر  من الهيئة الفرعية في اجتماعها العاشر أن تقوم، آأمر ذي أولویطلب -3
 في  المقترحات الرامية الى تطبيق طرائق ووسائل الزالة أو تخفيف اآلثار الضارة، مع اعطاء –بأن یقر مؤتمر األطراف 

 الوقت الوافي الالزم للقيام باستعراض استنفاذي لمشروع المقترحات،
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ل، على أساس طوعي، مشروع المقترحات المذآورة آمزید من االرشاد  األ طراف والحكومات على أن تستعمیشجع -4
 2المؤقت في تنفيذ  مبادئ أدیس أبابا وخطوطها االرشادیة في سبيل االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، وال سيما المبدأین 

  اللذین یعال جان التدابير الحافزة،3و

 الى اسداء مساندة تقنية ومالية لجهود األطراف والحكومات لتطبيق   المنظمات والوآاالت الدولية المختصةیدعو -5
 المقررات المذآورة بقصد ازالة أو تخفيف الحوافز الضارة،

 األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة الى تقدیم أیة معلومات عن ازالة أو تخفيف الحوافز الضارة، شاملة   یدعو- 6
بشأن تطبيق الطرائق والوسائل، وآذلك بشأن أیة خبرات في مجال تطبيق  المقترحات، الى دراسات حاالت وأفضل الممارسات 

 من األمين التنفيذي تقدیم تقریر عن ذلك الى االجتماع العاشر للهيئة الفرعية للمساعدة على مزید من یطلباألمين التنفيذي، 
 النظر في مشروع المقترحات

ف في ازالة أو تخفيف الحوافز الضارة ینبغي ا دراجه في تقاریرها الوطنية التي  أن التقدم الذي تحرزه األطرایقرر -7
  من االتفاقية، حسب ما یقتضي األمر،26تعد وفقا للمادة 

 مزید من تنفيد برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة
ات وغير ذلك من  األطراف والحكومات والمنظمات الدولية الى تقدیم دراسات حاالت وأفضل الممارسیدعو -8

المعلومات عن استعمال التدابير الحافزة االیجابية في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، بما في ذلك القوانين 
والممارسات التقليدیة التي تولد حوافز ایجابية، وبشأن تطبيق المنهجيات المتعلقة بتقييم قيم التنوع البيولوجي ووظائفه، وآذلك 

 ألدوات اآلخرى التي تستعمل في وضع األولویات عند صنع القرار، الى األمين التنفيذي،ا

 من األمين التنفيذي أن یتيح تلك المعلومات من خالل آلية تبادل المعلومات وآذلك من خالل وسائل أخرى اذا یطلب -9
 ا قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األ طراف،اقتضى األمر، واعداد تقریر تجميعي تنظر فيه الهيئة الفرعية في اجتماع له

 األطراف والحكومات ووآاالت التمویل ذات الصلة على أن تستهدف وتعطي أولویة للتمویل الذي یساند اعداد یحث -10
 ،8وتجميع دراسات الحاالت وأفضل الممارسات، آما جاء ذلك في الفقرة 

وفر          من األمين التنفيذي أن یعد ، في تعاون مع          یطلب   -11 ي ت دة الت ألدوات الموجودة والجدی يًال ل المنظمات الدولية ذات الصلة ، تحل
املة                ا ، ش دابير السياسة األخرى وفاعليته حوافز إیجابية ، بما في ذلك القوانين والممارسات التقليدیة التي تولد حوافز ایجابية وتفاعلها مع ت

افزة    متطلباتها في سبيل التطبيق النجاح ، وما یمكن وجوده    دابير الح ذه الت من محدودیات ووجوه  قصور ، ووضع مقترحات بشأن تطبيق ه
ة                            ة والتقني ة للمشورة العلمي ة الفرعي ا الهيئ بيل أن تنظـر فيه اإلیجابية وإدماجها في السياسات والبرامج واالستراتيجيات ذات الصلة ، في س

 اف ؛والتكنولوجية في اجتماع یسبق االجتماع الثامن لمؤتمر األطر

من األمين التنفيذي أن یستكشف ، في تعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة ، ما یوجد من منهجيات لتقييم التنوع البيولوجي  تطلب  -12 
وموارد التنوع البيولوجي ووظائفه، باالضافة الى األدوات األخرى لتحدید األولویات في صنع القرار، بإعداد تجميع لما یوجد من أدوات 

لتقييم القائمة حاليًا ، شاملة منهجيات غير منهجيات السوق ، التي تشمل نظرة عامة إلى المناقشة بشأن الوضع القائم من الناحية المنهجية ، ا
حات إذا آان ذلك مناسبًا ، وآذلك تشمل تقييمًا إلمكانية تطبيقها من حيث الشروط المسبقة الالزمة في مجال الكفاءة والقدرة ، وإعداد مقتر

ویجب أن تشمل هذه المقترحات تحدید الخيارات لتعزیز الشراآات التعاونية الدولية لتقدیر قيم التنوع البيولوجي، ال . لتطبيق هذه األدوات 
سيما من أجل تحسين وتطویر أدوات التقييم، وسوف تقدم الى الهيئة الفرعية آي تنظر فيها في اجتماع یسبق االجتماع الثامن لمؤتمر 

 .طرافاال
 

 المرفق
  مقترحات لتطبيق طرائق ووسائل إلزالة أو تخفيف الحوافز الضارة 

 اعتبارات عامة  -ألف
رامج       "السياسة  " للغرض الذي تنشده هذه الخطوط اإلرشادیة البيانية ، إن لفظ            -1 تراتيجيات والخطط والب ى نظام من االس  یشير إل

ذها الحكومات       / یتصل بها من مجموعة من األدوات القانونية واإلداریة و         التي تبين أمورًا منها األهداف التشغيلية وما       أو االقتصادیة التي تنف
راد والجماعات               " ممارسة "ولفظ   . الوطنية ودون الوطنية والمحلية ، لبلوغ مجموعة من األهداف الكامنة            ه األف وم ب ى أي نشاط تق یشير إل

 .عرفي والمعایير االجتماعية أو التقاليد الثقافية والشرآات والمنظمات ، یقوم على أساس القانون ال
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وارد            إن الحافز الضار  -2 ر مباشرة ، استعمال الم ا بصفة مباشرة أو بصفة غي ي تشجع ، أم  ینجم عن السياسات أو الممارسات الت

ا الضار              . الذي یؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي        ذه السياسات أو الممارسات أو تخفيف آثاره ة ه ز      وإزال ام في تعزی ة هو إذن عنصر ه
 .الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

وجي ،            -3 وع البيول ى التن ا الضارة عل هناك ثالثة مراحل مقترحة في عملية إزالة تلك السياسات أو الممارسات أو في تخفيف آثاره
 : وینبغي تنفيذها آلها بمشارآة أصحاب المصلحة 

 الممارسات التي تولد حوافز ضارة ، ووقعها ؛تبين السياسات أو  )أ( 
 تصميم وتنفيذ االصالحات المناسبة ؛ )ب( 
 رصد وتطبيق وتقييم هذه االصالحات ؛ )ج( 

إن األقسام التالية تشمل إرشادًا بيانيًا یتعلق بتلك المراحل الثالث في تطبيق الطرائق والوسائل إلزالة السياسات أو الممارسات  -4
 .افز ضارة التي تولد حو

 تبين السياسات أو الممارسات التي تولد حوافز ضارة -باء
 مبادئ تبين السياسات والممارسات التي تولد حوافز ضارة  -1

التنوع                          .استعراض السياسات والممارسات     -5 ار ضارة ب ى آث ؤدي إل دبير حافز ی يس آل ت دبير سياسي وبصفة خاصة ل ليس آل ت
ي یمكن أن تسهم في ضياع                           ولذا من الجوهري ا    . البيولوجي   يم السياسات والممارسات الت ادي وبتقي ة وباستعراض انتق ام بدراسة آامل لقي

ة سياسات أو ممارسات               ليم والشامل ألی ين الس ا ، للتب ا وآفاءته ذلك فعاليته التنوع البيولوجي ، شاملة تقييم وقعها على التنوع البيولوجي وآ
وینبغي أن تعكف األطراف  . وأنظمة المؤشرات وسيلة هامة إلرشاد عملية التحليل هذه . االنتكاس محددة وتفاعلها ، تكون مسؤولة عن هذا   

 .والحكومات على مزید من تنمية وتطویر هذه األنظمة 
ة أخرى -6 ع أسباب جذری ين السياسات والممارسات وم وع  . التفاعل ب ًا أن ضياع التن بان تمام ي الحس ذ الدراسة ف ینبغي أن تأخ

ة   البيول ل جذری دة عوام ين ع دة ب اعالت معق ببه تف ن أن تس ددة    . وجي یمك ات مح ن سياس ئة ع افزة الناش دابير الح ين الت ذلك إن تب ًا ل وتبع
ذها    ة تنفي ى درج ى تصميم السياسات األخرى وعل ًا عل ادًا جوهری داها اعتم د م د یعتم ون صعبًا ، وق ا یك رًا م ر آثي ددة أم وممارسات مح

د ال          . أخرى جذریة اجتماعية واقتصادیة وتطبيقها ، وعلى أسباب    ًا ، ق ذه السياسات والممارسات ، وإن تكن أمر الزم ة أو تخفيف ه وإزال
تكون آافية لوقف ضياع التنوع البيولوجي ، إذا ظلت بدون تغير السياسات واألسباب االجتماعية االقتصادیة الرئيسية األخرى على مستوى      

  .االقتصاد الكبير ومستوى القطاعات
وع                           . تبين الممارسات الضارة     -7 ى التن ع ضار عل د جعل الممارسات مسؤولة عن أي وق ة خاصة إذا إری ینبغي إیالء عنایة تحليلي

ة            . البيولوجي   ا قيم د یكون لهم ذین ق إن تلك الممارسات یصعب تغييرها ألنها ذات جذور منغرسة في التقاليد الثقافية أو القانون العرفي ، الل
يئة                                . اصة  اجتماعية خ  ة اقتصادیة للسياسات س رة تفسيرها باستجابة منطقي ان آثي إن الحوافز الضارة یمكن في أحي ك ف ى ذل وباإلضافة إل

ة من                     . التواؤم للظروف الماثلة     ان تصحيح السياسات أو توليف ا آ ًا أو إذا م افي مالئم واؤم الثق وینبغي أن یحدد التحليل إذا ما آان تشجيع الت
 .رصًا أفضل في سبيل تدخل فعال من جانب السياسة آليهما ، توفر ف

وافز الضارة  -8 دى الح ة ،     . م ة معين ي ظروف محلي ط ف وافز ضارة فق ات ح ات والممارس د السياس د تول االت ، ق ي بعض الح ف
ولذا ینبغي أن تسعى   . وظروف اجتماعية اقتصادیة معينة ، بينما قد تتبدى محایدة بل مالئمة للتنوع  البيولوجي في ظروف وشروط أخرى              

أثيرًا  – وإلى تحدید الكمية إذا آان ذلك ممكنًا ومناسبًا      –الدراسة إلى تبين      تبين المدى والسعة اللذین تؤثر فيهما هذه السياسات والممارسات ت
 .مة ضارًا على التنوع البيولوجي إذ أن هذه المعلومة هامة لتحدید األولویات والختيار االستجابة السياسية المالئ

ا تكون               . التمييز بين األهداف السياسية واألهداف التشغيلية واألدوات         -9 رًا م تدامة آثي ل لالس ر قاب إن السياسات التي تولد مسلكًا غي
ك السياسات             . مصممة إلدراك أهداف مشروعة      ع لتل ر متوق انبي غي أثير ج أتي آت ا ی رًا م وبصفة خاصة   . أن تناقص التنوع البيولوجي آثي

ذه األهداف ليست              . ما صرفت اإلعانات ألغراض طيبة وسليمة       آثيرًا   غير أن األهداف التشغيلية للسياسة واألدوات التي تستعمل إلدراج ه
د ال تظل                  . دائمة مناسبة للوفاء باألهداف المعلنة     ليمة ، ق ة وس ة طيب ة المبدئي إن أهداف السياسة ، إذا آانت من الناحي ك ف ى ذل وباإلضافة إل

ة                            وعند. صالحة ين األهداف الكامن ز ب ي ینبغي إذن أن یمي ما یتم تبين سياسة محددة في توليد الحوافز الضارة ، فإن المزید من العمل التحليل
 .واألهداف التشغيلية واألدوات المحددة التي تستعملها السياسة في سبيل تبين نقطة الدخول المالئمة إلى تصحيح تلك السياسة 

ئة عن           .والمنافع المتصلة بالموضوع وتوزیعهما     تبين جميع التكاليف     -10 افع المتصلة بالموضوع الناش اليف والمن ع التك إن تبين جمي
ن               اد م ات واقتص ن المجتمع ع م ل مجتم ا ، داخ ذلك توزیعهم ارة ، وآ وافز ض د ح ي تول ات الت ات أو الممارس ف السياس ة أو تخفي إزال

ي  تنير ف ار مس ام باختي ر جوهري للقي ة االقتصادات ، أم ة  . السياس افع الملموس اليف والمن ط التك يس فق يم ینبغي أن یشمل ل إن التقي ذا ف ول
ر الملموسة للمجتمع آكل                 افع غي ك              . المباشرة بل یشمل أیضًا التكاليف والمن ان ذل ه إن آ بة ینبغي النظر في يم المناس واستعمال أدوات التقي

اليف  : ات ، ینبغي أن تؤخذ في االعتبار عناصر التكلفة اآلتية ممكنًا وباإلضافة إلى ذلك عند تقييم جدارة تخفيف السياس   تكاليف االمتثال ، تك
 .الرصد والتطبيق ، التكاليف اإلداریة ، تكاليف تغير اإلدارة 

ذ   ینبغي تبين العناصر التالية أیضًا ، إذا أنها جوهریة لتصميم االستجابات القاب     . تبين العوائق التي تعرقل إصالح السياسة        -11 ة للتنفي ل
 : في المجال السياسي 

ع ،       )أ(  ایا التوزی ل قض ارة ، مث وافز ض د ح ي تول ات الت ات والممارس ة السياس لة بالموضوع ، إلزال ق ذات الص العوائ
 وحقوق الملكية ، والمصالح المتقوقعة ، والتقاليد الثقافية ، واالعتبارات الدولية ؛
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ة               العوائق ذات الصلة بالموضوع التي تعر      )ب(  ل اإللتزامات الدولي قل تنفيذ السياسات التي تخفف تلك الحوافز الضارة ، مث
 .أو القدرة المؤسسية /ونقص األموال أو نقص القدرة اإلداریة و

ي تنشئ                 . تقييم السياسات على فترات منتظمة       -12 تدامة السياسات الت ا أمر یسهم في اس إن االفتقار إلى تقييم آفاءة السياسة وفاعليته
ية مشروعة                  ال دافًا سياس ة ،       . حوافز الضارة وال تساعد على تحقيق ما یمكن أن یكون الزال أه رات منتظم ى فت ة عل يم السياسة الكمي إن تقي

ار االصالح السياسي األشد استصوابًا        : التي تشمل الوقع على التنوع البيولوجي ، هو أمر مرغوب فيه لعدة أسباب               فهو یوفر معایير ألختي
ائزین وخاسرین   (ى تبين أصحاب المصلحة المتصلين بالموضوع  ویساعد عل  ر        ) من ف ر الحوافز غي ة لتغي ية وبدیهي اندة سياس ، وینشئ مس

ة الحوافز الضارة                          ة إزال ى تكلف ة عل ى      . الفاعلة والحوافز الضارة ، ویعطي بيانًا بشأن بدائل السياسة ویعطي دالل يم الكمي عل وإنشاء التقي
اد اصالحات لسياسة                    فترات منتظمة لفعالية   أنه أن یمكن من إیج  األدوات السياسية ولتقييم أي حوافز ضارة ناشئة عن تلك األدوات ، من ش
 . ومطلوب بشدة من المنظمات الدولية أن تتعاون في هذا الجهد ) . win-win policy(ناجحة بكل المعایير 

ل أو تخفف         ینبغي للتحليل أن یمكن من وضع تر         . وضع ترتيب األولویات   -13 ة أن تزی د لالصالحات الالحق ات إذا إری تيب لألولوی
ا في                         ي ینبغي األخذ به الحوافز الضارة ، أي ینبغي أن تمكن من بيان ما هي االصالحات التي ینبغي تنفيذها أوًال ، وما هي االصالحات الت

ة  ة الحق ة . مرحل ذه العملي ات –وه ب األولوی ة ترتي ون قائ– أي عملي ي أن تك ة    ینبغ مل قابلي ایير ، تش ن المع ة م اس مجموع ى أس ة عل م
 . االصالح السياسي للتنفيذ وسهولة تنفيذه ، وأهمية ومدى تدهور التنوع البيولوجي ، والشواغل االجتماعية االقتصادیة 

 الطرائق والوسائل لتبين السياسات والممارسات التي تولد الحوافز الضارة  -2
تراتي    -14 ي االس تراتيجي       .جي التقييم البيئ ي االس يم البيئ بًا      ) SEA(إن عناصر من إجراءات التقي ان األمر مناس تعمالها إذا آ یمكن اس

وافز الضارة  دد الح ي تح ين السياسات والممارسات الت يلة لتب اج القضایا المتصلة . آوس ادیة إلدم إن الخطوط اإلرش ذا الصدد ، ف ي ه وف
ات تقي    /بالتنوع البيولوجي في تشریع و     ي االستراتيجـي            أو عملي يم البيئ ي والتقي ع البيئ رر   (يم الوق یمكن أن تؤخذ في    )  ، المرفق     6/17المق

ذي                المقترحة أساسًا للسياسات    SEAوبينما تستعمل أجراءات    . االعتبار   ة تصميم وإجراء البحث ال ى طریق دًا إل ادًا مفي  فهي توفر أیضًا إرش
وع الب     ين الحوافز الضارة  بحفظ التن ى تب ئة عن السياسات    یرمى إل تدام ، الناش تعماله المس وجي واس رز   . الموجودة يول وبصفة خاصة تب

 :الخطوات التالية باعتبارها وسائل ممكنة لتقييم السياسات والممارسات فيما یتعلق الحوافز الضارة المحتملة 
ة أو جزئ        )أ(  ا        إجراء فرز لتحدید ما هي السياسات أو الممارسات التي تقتضي دراسة آامل نجم عنه د ی ا ق ق بم ا یتعل ة فيم ي

 من حوافز ضارة ؛
وجي                    )ب(  وع البيول ى التن ع المحتمل عل ا هو الوق ين م تمداد شروط              –قياس المدى لتب ه واس ًا التصدي ل ذي یكون مطلوب ال

 التكليف الذي یصدر بإجراء الدراسة الفعلية ؛
وع البيول        )ج(  ظ التن ارة بحف وافز الض ين الح ة لتب ة الفعلي ات      الدراس ن السياس أ ع ي تنش تدام الت تعمال المس وجي واالس

 والممارسات ، مع مراعاة الوقع الذي ینشأ عن التفاعل بين مختلف السياسات والممارسات ؛
 تبين ما هي األفعال الممكنة إلزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ؛  )د( 
 تبين ما یمكن أن یوجد من عقبات تعرقل االصالح ؛ )ه( 
ائج                    متابعة )و(  ين النت ة تب  لتصميم وتنفيذ سياسات االصالح ، القيام بالرصد والتقييم لتنفيذ تلك السياسات االصالحية ، لكفال

 . التي لم تكن متوقعة وتبين فشل تدابير التخفيف ، ومعالجتها في الوقت المناسب 

ين          .إشراك أصحاب المصلحة    -15 ام في تب ع أصحاب المصلحة هو عنصر ه ي تسبب     إن إشراك جمي السياسات أو الممارسات الت
ثًال                      . حوافز ضارة    والمنافع المباشرة للسياسات آثيرًا ما تذهب إلى للفاعلين ذو التنظيم الحسن في المجتمع ، بينما تكاليف تلك السياسات ، م

ا الجمهور الواس                اليف یتحمله ة    ضياع خدمات األنشطة اإلیكولوجية بسبب تناقص التنوع البيولوجي ، هي تك ا مجموعات مبهم ع أو تتحمله
وهذه المجموعات قد تستطيع مع ذلك إرسال معلومات هامة إضافية واإلشارة إلى ما قد یوجد من وجوه القصور في     . الحدود أو ال قوة لها   

ى یك                      . نتائج عملية التقييم     ع أصحاب المصلحة حت د أرض الملعب لجمي بة تمه ات مناس ق آلي ل ، عن طری ذه   ولذا ینبغي أن یكف ون سطح ه
ا    وازن ألصحاب المصلحة      . الملعب أفقيًا مستویًا ، بحيث یمكن إشراك جميع المجموعات ، إشراآًا آامًال في العملية آله ل مت ق تمثي إن تحقي

 . في التشاور أمر یسهم في القيام بتين سليم وشامل لمنافع السياسات الفردیة وما قد یوجد فيها من وجوه قصور 

وجي یكون في                    إ. الشفافية   -16 وع البيول ى التن لبي عل ع الس افها،  بسبب أن الوق ن الحوافز الضارة آثيرًا ما یكون من الصعب إشتكش
دة                          ابكات معق اعالت وتش المعتاد منتجًا جانبيًا غير مباشر للسياسات الرامية إلى أهداف أخرى ، وألن الحوافز الضارة قد تكون ناشئة عن تف

ة أن یكون                        . ارسات  بين مختلف السياسات أو المم     أنه أن یسهم في آفال فافة أمر من ش وآفالة عملية تقييم السياسات والممارسات بطریقة ش
وهذا شرط مسبق هام في سبيل إشراك أصحاب المصلحة   . جميع أصحاب المصلحة المتصلين بالموضوع على بينة آاملة بالعملية ونتائجها           

 . إشراآًا فعال 

ى                           في البل  . بناء القدرة  -17 ة عل درة المؤسسية واإلداری ى الق ار إل ا یكون االفتق رًا م الي ، آثي دان ذات االقتصاد االنتق دان النامية والبل
د حوافز ضارة                   ذي    . تصميم وإجراء دراسات تقييم مناسبة ، عائقًا جسيمًا یحول دون تبين السياسات والممارسات التي تول درة ، ال اء الق وبن

ي            تسانده المنظمات الوطنية وا    إلقليمية والدولية ذات الصلة ، هو إذن مطلب سابق هام لكي تزال بنجاح أو تخفف السياسات والممارسات الت
 .وینبغي آفالة التمویل الالزم لبناء          القدرة . تولد الحوافز الضارة 
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 تصميم وتنفيذ االصالحات المناسبة  -جيم

 خطوط إرشادیة الختيار االصالحات -1
د              .  السياسة الممكنة  الخطوات -18 ي تول فيما یلي قائمة بيانية بالخطوات السياسة الممكنة بعد تبين السياسات والممارسات المحددة الت

ذلها في         ى ب ذه األنشطة إل حوافز ضارة للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة أنه في بعض الحاالت تحتاج آثير من ه
ة                 آن معًا ، مع التذآي     د تكون الزم ا ق رًا م ر واالقتصادي القطاعي ، آثي ر بأن االصالحات المتعلقة بسياسات أخرى متصلة باالقتصاد الكبي

 :لتحقيق المنافع الكاملة الناشئة عن إزالة أو تخفيف اآلثار الضارة  ووقف ضياع التنوع البيولوجي 
 إزالة السياسة أو الممارسة ؛ )أ( 
ى                   إزالة السياسة واالس   )ب(  ل، عل ع ضار أق تعاضة عنها بسياسة أخرى تحقق األهداف نفسها ، ولكن دون وقع ضار أو بوق

 ؛) استعمال أدوات جدیدة(التنوع البيولوجي 
ك السياسة                 )ج(  في الحاالت التي یكون فيها لسياسة ما أو ممارسة ما وقع سلبي شامل ولكن بعض الوقع اإلیجابي ، إزالة تل

 اسة إضافة تسعى إلى صون الوقع اإلیجابي ؛أو الممارسة وإدخال سي
 إزالة السياسة أو الممارسة مشفوعة بتدابير للتغلب على العوائق التي تعرقل إصالح السياسة ؛ )د( 
ك السياسات                           )ه(  د تشمل تل وجي للسياسات أو الممارسات ، وق وع البيول ى التن إدخال سياسات تخفف من الوقع الضار عل

 .ج العوائق المطلوب إزالتها الجدیدة سياسات تعال

د             -19 ي تول ين السياسات أو الممارسات الت د تب ية بع ار الخطوات السياس م اختي إن الفقرات التالية فيها قائمة بيانية بالشروط التي تحك
ى أساس    ومن المهم أن یالحظ أن الخيار السياسي یجب أن یك . أو المنافع /وتشير بعض الشروط إلى التكاليف و. حوافز ضارة    ًا عل ون قائم

ئة                           افع الناش ثًال المن املة م ليس فقط التكاليف والمنافع المباشرة المحسوسة بل أن یقوم أیضًا على تقييم التكاليف والمنافع غير المحسوسة ، ش
متثال ، وتكاليف الرصد  وباإلضافة إلى ذلك ، فإن التقييم ینبغي أن یتضمن أیضًا مكونات مثل تكاليف اال             . عن خدمات األنظمة اإلیكولوجية     

والحصول على أآبر قدر من المنافع االجتماعية الصافية ، مع   . والتطبيق، والتكاليف اإلداریة وتكاليف تغير اإلدارة ، إذا آان األمر مناسبًا       
 .مراعاة األهداف واآلثار التوزیعية على الصعيدین الوطني والعالمي ، هو المعيار الختيار السياسات االصالحية 

إن إزالة السياسات التي تولد حوافز ضارة یمكن النظر فيها عندما تتوفر الشروط التالية          . إزالة السياسات التي تولد حوافز ضارة        -20
: 

ائدة                )أ(  د س م تع د أدخلت في ظروف ل د حوافز ضارة ق ل أن سياسة تول ذه      . قد یظهر التحلي إن أهداف ه ذلك ف ونتيجة ل
ادة          . السياسة قد ال تعود صالحة    د إع ن یكون صالحًا بع ة اقتصادیة ل رة أزم فمثًال ، إن هدف توفير سند للشرآات التي یعاني قطاعها من فت

 . االنتعاش أو بعد إعادة هيكلة هذا القطاع بنجاح 
د       . في حاالت أخرى قد یكون هدف السياسة ال یزال صالحًا            )ب(   وقد یدل التحليل مع ذلك على أن حوافز ضارة سوف تتول

وففي هذه الحاالت ، ینبغي النظر  . في ظل أي سياسة لبلوغ هذا الهدف ، أي في ظل أي هدف تشغيلي وأي أداة تختار من أدوات السياسات                   
ة                                    ة المجتمعي ى من المنفع اليف أعل ال للسياسات تكون تك ى المجتمع من جراء التخفيف الفع ة عل ة الواقع في إزالة السياسة إذا آانت التكلف

 . لتي سوف تضيع عند إزالة هذه السياسة الصافية ا

ة لتفاعل                    .إزالة الممارسات الضارة     -21 إن إزالة الممارسات التي تولد حوافز ضارة  ینبغي النظر فيها آلما أظهر تحليل یجرى بعنای
م لسياسات االصالح   ًال الهدف المالئ ذه الممارسات هي فع مية أن ه ع السياسات الرس ك الممارسات م ذ. تل ن إن ه ون م ه الممارسات یك

انون عرفي                  ة أو في ق د ثقافي ق        . الصعب ومن المكلف إزالتها بسبب آونها منغرسة في تقالي ة تطبي ا إذا آانت تكلف وینبغي النظر في إزالته
ذآر  وباإلضافة إ. تواؤم ثقافي یتم مثًال من خالل برامج مالئمة للتوعية أو للتربية  أقل من تكلفة سياسات التخفيف الفعالة               لى ذلك البد من الت

ة االقتصادیة    ن الناحي ة م تجابة منطقي يرها بإس ن تفس ا یمك رًا م ددة ، آثي و ممارسات مح ببها ه دو أن س ي یب وافز الضارة ، الت ن أن الح م
 . ل ففي هذه الحاالت آثيرًا ما یوفر إصالح تلك السياسات فرصًا أفضل لتدخل سياسي فعا. لسياسات غير متوائمة تواؤمًا طيبًا 

في آثير من األحيان ، یظل الهدف الكامن وراء السياسة صالحًا ومشروعًا ، ویمكن أن تخّفض تخفيضًا                  . استعمال أدوات جدیدة     -22
ذه الحاالت ،    . محسوسًا الحوافز الضارة الناشئة عن السياسة ، أو یمكن تفادیها إذا أمكن استعمال أهداف تشغيلية وأدوات أخرى        ل ه ففي مث

ى اإلطالق                 ینبغي   ع ضار عل ا وق يس له ل أو ل ى   . النظر في إزالة هذه السياسة واالستعاضة عنها بسياسة ذات وقع ضار أق وینبغي أن یعتن
ى                                  ى اإلطالق عل ع ضار عل د أي وق ل ضررًا أو ال تول ًا أق د وقع بصفة خاصة بتبين وتنفيذ األهداف التشغيلية وما یتصل بها من أدوات تول

 .التنوع البيولوجي 
د السياسات والممارسات حوافز ضارة في               .إزالة وأدخال سياسات تبقي على أیة أي وضع إیجابي            -23 د تول في بعض الحاالت ، ق

ذه الحاالت   .  اقتصادیة بل قد تكون مالئمة للتنوع البيولوجي تحت شروط وظروف أخرى          –شروط محلية معينة وظروف اجتماعية       وفي ه
ة نحو       ه                               ینبغي استمرار اتجاه الني رًا یغلب علي وجي أث وع البيول ى التن ع عل ر الشامل الواق ان األث ذه السياسات والممارسات ، إذا آ ة ه  إزال

 .وباإلضافة إلى ذلك یمكن إدخال سياسات ذات أهداف طيبة للحفاظ على الوقع اإلیجابي . الطابع السلبي 

ا      -24 ق والتغلب عليه ة العوائ ل    . إزال د تعرق ق المحسوسة ق ة السياسات والممارسات     إن العوائ ًا إزال ویمكن إدخال سياسات   . أحيان
ًا     . إضافية للتغلب على تلك العوائق ، إذا آانت تكاليف هذا اإلدخال أقل من تكاليف التخفيف الفعلي         بة سيكون مرتهن واختيار السياسة المناس

 : بوضوح بالعقبة التي یتم تبينها 
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ع   )أ(  واغل التوزی د   . ش االت ق ي بعض الح ارة      ف ة ض ب توزیعي ات عواق ات أو الممارس ة السياس ون إلزال ع .  یك ووق
واألخذ بنهج یسير خطوة بخطوة  نحو االصالحات  . اإلصالحات على األمن الغذائي وعلى الفقر ینبغي أن یكون شاغًال یثير اهتمامًا خاصًا      

 ة ، للتعویض عن تلك اآلثار الضارة ؛ویمكن أیضًا تنفيذ سياسات إیرادیة ذات أهداف طيب. هو أمر یمكن النظر فيه 
بعض أصحاب المصلحة                       . القضایا القانونية    )ب(  ي ل ة الت وق الملكي ى حق ة السياسات عل .  في بعض الحاالت قد تطغي إزال

 . وقد یقتضي األمر التعویض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك 
ة     )ج(  بعض ال            . المصالح المتقوقع ة السياسات أو             في معظم الحاالت ستلحق خسارة ب راد ، نتيجة إلزال مجموعات أو األف

ة                . وعندئذ ستقاوم تلك المجموعات أو األفراد مثل هذه اإلصالح          . الممارسات   ى مقاوم ية أضافية للتغلب عل دابير سياس فقد یقتضي األمر ت
ر ذلك ب ة وآ رامج تربي ة وب رامج توعي دابير ب ك الت ك المجموعات واألطراف ، ویمكن أن تتضمن تل ور تل ام الجمه فافية أم ادة الش امج لزی

ي تعارض اإلصالح                ك المجموعات الت ى عاتق تل ات إل ا یحول عبء االثب الواسع ، فيما یتعلق بالوقع الضار للسياسات والممارسات ، مم
 وال ینبغي النظر في سياسات تعویضية لمثل أصحاب المصلحة هؤالء إال آملجأ أخير ؛. السياسي 

درة المؤسسية                   . لقدرة  االفتقار إلى ا   )د(  ى الق ار إل في البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي ، آثيرًا ما یكون االفتق
 وسوف یقتضي األمر ببناء القدرة في هذه الحاالت ؛. واإلداریة عائقًا هامًا یعرقل إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة 

ة     )ه(  ة الممارسات     .التقاليد الثقافي ًا                         إن إزال د حوافز ضارة أمر صعب بصفة خاصة إذا آانت منغرسة إنغراس ي تول  الت
 ویمكن أن تكون برامج التوعية والتربية وسائل مالئمة للتغلب على هذه العوائق ؛. عميقًا في المعتقدات الثقافية والعادات والتقاليد 

ة من جانب واحد       –إن إزالة السياسات التي تولد حوافز ضارة  . التنافسية الدولية    )و(  ذه اإلزال د تستحدث   –إذا جرت ه  ق
ة               . مخاطرة تتمثل في فقدان الصناعات الداخلية لقدرتها التنافسية          ارة الدولي ه التج وتلك المخاطر تصبح أشد أهمية في عالم معولم تزایدت في

ى نحو    وعندما تكون البراهين على هذه الحاالت دامغة ، قد یقتضي األمر إی . وتدفقات رأس المال     جاد تعاون دولي إلزالة هذه السياسات عل
 . منسق ومتزامن 

د                        . المنافع العالمية إلزالة الحوافز الضارة        )ز(  ي تول ة السياسات الت ئة عن إزال افع الناش ر من الحاالت تكون المن في آثي
ة ، ب                       ة عالمي افع ذات طبيع وجي هي من وع البيول تدام للتن ى              حوافز ضارة للحفظ واالستعمال المس ذه السياسات عل ة ه اليف إزال ع تك ا تق ينم

ل            . المستوى الوطني   الي مث ة للتعویض الم ات دولي ذلها آلي ي تب ة األنشطة الت داد رقع ففي هذه الحاالت یقتضي األمر تعاونًا دوليًا یشمل إمت
 .مرفق البيئة العالمية ، لتغطية ما قد یوجد من تكاليف وطنية إضافية لتوليد منافع عالمية 

ا                        . تخفيف الوقع    -25 إن تخفيف آثاره اليف ، ف رط التك ذا األمر مف ان ه ًا أو إذا آ إذا لم تكـن إزالة السياسات أو الممارسات أمرًا ممكن
ًا  رًا مطلوب ون أم د یك ة ، ق ائل مالئم وجي ، من خالل وس وع البيول ى التن ذه السياسات . الضارة عل دًا ، إن إدخال ه د تحدی ى نحو أش وعل

 :بغي النظر فيه إذا آان األمر ینطوي على ما یلي التخفيفية ین
ى من         –إذا آانت تكلفة إزالة السياسات والممارسات الواقعة على عاتق المجتمع            )أ(  افع الضائعة ، ستكون أعل  شاملة المن

 تكلفة سياسات التخفيف الفعلية ؛
ـا        إذا آانت التكلفة الواقعة على عاتق المجتمع من جراء االستعاضة عن           )ب(   السياسة القائمة بسياسة تخدم نفس الهدف بينم

 تولد وقعًا أقل ضررًا أو ال تولد وقعًا ضارًا ، ستكون تكلفة أعلى من تكلفة السياسات التخفيفية الفعالة ؛
ة السياسات والممارسات ، هي                    )ج(  ل إزال ق تعرق إذا آانت التكلفة الواقعة على عاتق المجتمع من جراء التغلب على عوائ

 .تكلفة اعلى من تكلفة السياسات التخفيفية الفعالة 

 الطرائق والوسائل إلزالة أو تخفيف الحوافز الضارة  -2
 أدوات هامة لإلزالة والتخفيف  )أ(

ر مباشرة        إن الخطوط اإلرشادیة التي. الخطوط اإلرشادیة الوطنية   -26 ة غي يلة هام تأخذ بها السلطات الوطنية المختصة ستكون وس
د تساعد         . ة أو تخفيف الحوافز الضارة  بشكل فعال     إلزال ة ق ى نحو طيب االحتياجات والظروف الوطني والخطوط اإلرشادیة التي توائم عل

د حوافز                   ي تول ة أو تخفيف السياسات والممارسات الت ى إزال ذلك تساعد عل ين ، وآ ة التب على هيكلة وإرشاد العملية الوطنية التي هي عملي
اس              وإذا جعلت   . ضارة   ا الجمهور لقي د عليه ى الطریق یمكن أن یعتم ة عل ة عالم د تكون بمثاب تلك الخطوط اإلرشادیة متاحة للجمهور ، ق

 . فاعلية عملية االصالح

راد ذوو                  .إشراك أصحاب المصلحة     -27 ا مجموعات أو أف ا تعالجه إن إزالة السياسات أو الممارسات التي تولد حوافز ضارة  آثيرًا م
ك المجموعات                  . ون من تلك السياسات أو الممارسات       نفوذ ، یستفيد   اند تل ه ألحدى السياسات أن تس وحتى عندما ال یكون الهدف المعترف ب

ثًال               . أو األطراف ، فإن إزالة هذه السياسة یمكن أن یكون مخاطرة بسبب نفوذ هؤالء                ك السياسات ، م اليف تل إن تك ذلك ف ة ل ة مقابل وفي جه
ة اإلی     ا مجموعات ذات                           ضياع خدمات األنظم ا الجمهور الواسع أو تتحمله اليف یتحمله وجي ، هي تك وع البيول اقص التن ة بسبب تن كولوجي

د أرض   . وجود مبهم أو متميع أو ال حول لها   بة تمه وتمكين وإشراك هذه المجموعات خالل مرحلة التصميم والتنفيذ ، من خالل آليات مناس
 . لة هامة أخرى لكفالة تنفيذ استجابات سياسية مناسبة الملعب لجميع أصحاب المصلحة ، هو إذن وسي

ة أو            . برامج التوعية والتربية    -28 ایير االجتماعي انون العرفي والمع د الحوافز الضارة منغرسة في الق ي تول إن آون الممارسات الت
اوز الم ات تتج ا ، وهي عقب ل إزالته ة تعرق ات هائل د عقب ه توج ي أن ر یعن ة أم د الثقافي ى الصعيد التقالي ة عل اول المباشر لراسمي السياس تن

بيل              . الرسمي   ذلك ، في س ًا ل ة خاصة تبع د یكون ذا أهمي ر المباشر ، ق ولذا فإن نهج التوعية والتربية الذي هو نهج أقرب إلى األسلوب غي
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ات   ك الممارس ة تل ة الن    . إزال ي اإلزال ًا ف رًا هام ًا عنص تكون أیض ة س ة والتربي رامج التوعي ر أن ب اجح  غي ال الن ات أو اإلدخ ة لسياس اجح

 . للسياسات تخفيف ، للتغلب على مقاومة مجموعات ذات سلطان ، تعارض تلك اإلزالة 

ا      . الشفافية   -29 اليف وم ق باألهداف والتك ا یتعل إن إیجاد الشفافية فيما یتعلق بالنتائج الوسيطة والنتائج النهائية لدراسة التقييم ، أي فيم
ات الضمنية ، وسوف                                یمكن أن ینجم من      ارات واألولوی أنه أن یسهم في توضيح الخي لبي عن السياسات والممارسات ، أمر من ش وقع س

ع             . یكشف النقاب للجمهور الواسع عن السياسات والممارسات غير المسؤولة           اجح لرف امج ن ًا في برن فافية ستكون عنصرًا هام ولذا فإن الش
لى ذلك أن الشفافية سيزید أیضا من التكاليف السياسية للسياسات غير المسؤولة وسوف تستحدث         وسيترتب ع . مستوى الوعي بتلك القضایا     

 . جوائز سياسية لمن یتخذون الخطوات السليمة 

ة عقب                           . بناء القدرة    -30 درة المؤسسية واإلداری ى الق ار إل ا یكون االفتق رًا م الي ، آثي ة في البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتق
ا بسهولة ،                 دأ إزالته ة المب جسيمة تعرقل إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ، وبينما بعض السياسات التي تولد الحوافز الضارة یمكن من ناحي

ا   . فإن إزالة الممارسات أو التنفيذ الناجح لسياسات التخفيف أمر قد یقتضي قدرة آبيرة من مؤسسية وإداریة    ذي تس درة ال نده ولذا فإن بناء الق
د     المنظمات ذات الصلة ، من وطنية وإقليمية ودولية ، مطلب مسبق أساسي في النجاح في إزالة أو تخفيف السياسات أو الممارسات التي تول

 . وینبغي آفالة التمویل في سبيل بناء القدرة . حوافز ضارة للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

رة         إن التع . التعاون الدولي    -31 ين في الفق و ) و (24اون الدولي هو عنصر هام جدًا في إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ، آما هو مب
 .أعاله ) ز(

 طرائق ووسائل اإلزالة  )ب(
دة   -32 تعمال أدوات جدی داف      . اس ق أه دة ، أي تطبي تعمال أدوات جدی الحة ، إن اس روعة وص ية مش داف سياس ود أه ة وج ي حال ف

 بها من أدوات تدرك الهدف نفسه بقدر أقل من الوقع الضار أو بدون هذا الوقع ، على التنوع البيولوجي ، آثيرًا ما یكون                   تشغيلية وما یتصل  
 .وسيلة فعالة إلزالة السياسات التي تولد حوافز ضارة للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

ة                   إن إدخال تدابير إضافية یم    . السياسات التعویضية    -33 لبيًا بإزال أثرًا س أثرون ت ذین یت كن اعتباره أمرًا یعوض أصحاب المصلحة ال
 : وبشرط آفالة التمویل ، فإن استعمال السياسات التعویضية یمكن النظر فيه في الحاالت اآلتية. السياسات التي تولد حوافز ضارة 

نهج یسير خطوة بخطوة  نحو        إذا آانت إزالة السياسات سيكون لها أثر ضار على األهداف التوزی   )أ(  عية ، یمكن األخذ ب
 إزالة هذه السياسات ، ویمكن تنفيذ سياسات إیرادیة إضافية ذات أهداف سدیدة ؛

إذا آانت إزالة السياسات تؤثر تأثيرًا سلبيًا على حقوق ملكية بعض أصحاب المصلحة ، یمكن النظر أیضًا في صرف         )ب( 
 تعویض عن الخسائر التي لحقت بهم ؛

أ      ) ب(و ) أ(إذا الشروط المبينة في الفقرتين   )ج(  تعمالها فقط آملج أعاله ليست سائدة ، فإن السياسات التعویضية ینبغي اس
 . أخير 

 وسائل وطرائق للتخفيف  )ج(
و                 . تنظيم األمور    -34 ى التن وجي  في بعض الحاالت ، یكون األخذ بتنظيم أضافي لألمور وسيلة فعالة لتخفيف الوقع الضار عل ع البيول

 :وتلك الشروط المسبقة تضم ما یلي . ، بشرط الوفاء بعدد من الشروط المسبقة 
 وجود مؤشرات أداء جيدة التحدید وشاملة ویمكن قياسها ؛ )أ( 
 أن تكون تكاليف الرصد والتطبيق أمرًا یمكن التحكم فيه ؛ )ب( 
واؤمي )ج(  ادي المسلك الت امل لتف وائح یمكن تصميمها بشكل ش ار ل ى آث ؤدي إل و مسلك ی تهدفة ، وه  من مجموعات مس

 .ضارة ثانویة على التنوع البيولوجي 
ة السياسات یمكن                         . التغلب على عوائق التخفيف بتنظيم األمور         -35 ي تحول دون إزال ق الت ال أن العوائ ًا في الب ینبغي أن یظل عالق

ة التنظيم ،                 فمثًال ، . أیضًا أن تعرقل التخفيف الفعال من آثارها الضارة          ال لعملي  إن حافز المجموعات المستهدفة الذي یدفعها إلى عدم االمتث
ر                                 ا دون تغي ى عالته ة عل د الحافز الضار باقي ي تول وعي     . قد یكون حافزًا ذا قوة عالية بشكل خاص إذا آانت السياسة الت ع ال إن رف ذا ف ول

 .ات تنظيمية فعالة لتخفيف الحوافز الضارة والشفافية وإشراك اصحاب المصلحة هي آلها عناصر هامة في سياس

ة   -36 افزة اإلیجابي دابير الح ات         . الت بعض السياس ا ل ف م ة لتخفي رى ممكن يلة أخ و وس افية ه ة إض افزة إیجابي دابير ح ال ت إن إدخ
ار    ، هناك عدد من المحاذیر ینب34وباإلضافة إلى الشروط المسبقة المذآورة في الفقرة  . والممارسات من وقع ضار      غي أن تؤخذ في االعتب

 :عند استعمال التدابير الحافزة اإلیجابية 
ة                      )أ(  ة استعمال الحوافز اإلیجابي إن تكلف إذا ظلت السياسات التي لها وقع ضار على التنوع البيولوجي باقية بدون تغير ، ف

تعمال  ة اس دورها فعالي ل ب وع خاص ، وسوف تعرق ة بن ة عالي تكون تكلف ع س ذا الوق ذه         األداة لتخفيف ه وافز .  ه تعمال الح ل اس وقب
 اإلیجابية ، ینبغي إذن إزالة تلك السياسات بقدر اإلمكان ، باستعمال الوسائل اآلنفة الذآر            أعاله ؛
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ا                     23آما شرح األمر في الفقرة       )ب(  ان له ا آ  ، إن السياسات والممارسات التي تولد حوافز ضارة في معظم الظروف ربم
ر                         . ع مالئم على التنوع البيولوجي في ظروف أخرى           وق ة لتخفيف األث افزة إیجابي دابير ح ذه الحاالت ، یمكن النظر في استعمال ت وفي ه

 السلبي إلزالة تلك السياسات والممارسات ؛
ام ب                 )ج(  وع خاص في    إن تصميم التدبير الحافز تصميمًا بعنایة ، شامًال اإلعراب الواضح عن شروط األهلية ، هو أمر ه ن

 حالة التدابير الحافزة اإلیجابية الرامية إلى تفادي توليد آثار ضارة ثانویة على التنوع البيولوجي ؛
في بعض الحاالت یكون المسلك االستراتيجي لمتلقين راشدین أمرًا یعرقل الفاعلية على المدى الطویل للتدابير الحافزة                 )د( 
بح            وفي هذه الحاالت ، ینبغي . اإلیجابية   ل تشریع آ ة مث ة مالئم ائل قانوني زمن ، بوس ة من ال رة انتقالي ى فت  أن یكون استعمالها مقصورًا عل

 التكاثر البيروقراطي ؛
 إن نقص األموال قد یحد من استعمال التدابير الحافزة اإلیجابية ؛ )ه( 
ل                  )و(  ة سواء س ه عواقب توزیعي ة     إن استعمال التدابير الحافزة اإلیجابية قد یكون ل ذه العواقب ینبغي أن       . بية أو إیجابي وه

 .تؤخذ في االعتبار عند استعمال التدابير الحافزة اإلیجابية 

بعض السياسات                   . التدابير الحافزة السلبية     -37 ع الضار ل ه لتخفيف الوق لبية یمكن أیضًا أن ینظر في افزة الس دابير الح إن استعمال الت
ر      34لشروط المسبقة المبينة في الفقرة      وباإلضافة إلى ذلك فإن ا    . والممارسات    أعاله ، ستكون المقاومة السياسية شدیدة بنوع خاص في آثي

ة            . من األحيان ، إذا آانت التدابير الحافزة  السلبية ستدخل المجال             فافية وإشراك ذوي المصلحة هي عناصر جوهری ولذا فإن التوعية والش
 . خفيف الحوافز الضارة إلدخال ناجح لتدابير حافزة سلبية في سبيل ت

افزة          -38 دابير الح ة                      . إرشاد بشأن استعمال الت افزة في االقتراحات المتعلق دابير الح ذ الت اد بشأن تصميم وتنفي د من اإلرش یوجد مزی
وجي في اجتماعه السادس                        وع البيول ة التن ؤتمر األطراف في اتفاقي اندها م رر  (بتصميم وتنفيذ التدابير الحافزة التي س  ، المرفق  6/15المق

 ) .األول 

 رصد االصالحات وتطبيقها وتقييمها  -دال 
ة              . إشراك أصحاب المصلحة    -39 يم ، لكفال ة التقي ذ االصالحات ، ینبغي إشراك أصحاب المصلحة في عملي د تصميم وتنفي ى بع حت

ة            الحصول على تغذیة مرتدة منهم بشأن اآلثار الجانبية غير المتوقعة ، وتدابير التخفيف الت              ك من وجوه القصور ، ولكفال ر ذل ي فشلت وغي
 .أن وجوه القصور هذه سوف تعالج في الوقت المناسب 

ق اإلصالحات               . مؤشرات وأنظمة إعالمية     -40 ة رصد وتطبي بيل تسهيل عملي . ینبغي النظر في إدخال أنظمة إعالمية مناسبة في س
 .مسبق جوهري للقيام بتقييم مفيد لسياسات اإلصالح وباإلضافة إلى ذلك ، إن وضع وتطبيق مؤشرات سليمة هو شرط 

 . إن تقييم اإلصالحات ینبغي أن یقوم على أساس مجموعة من معایير النجاح السليمة . معایير النجاح في التقييم  -41

اندة الجمهور لإلصالحا                       . الشفافية   -42 اء مس يًا في بن ك    إن مزیدًا من نشر المعلومات یمكن أن یلعب دورًا أساس ى تل اظ عل ت والحف
بقًا            . المساندة ، ویمكن بذلك إن یسهم في تخفيض تكاليف الرصد والتطبيق للسلطات العامة               ًا مس فافية مطلب ومرة أخرى ، یمكن أن تكون الش

 . جوهریًا لكفالة اإلشراك الفعال ألصحاب المصلحة في تقييم اإلصالحات 

درة  -43 اء الق ة المطاف ل. بن ي خاتم ك إن النجاح ف ع ذل يم لوق ق والتقي ام بنجاح بالرصد والتطبي رتهن بالقي ار أمر م إلصالح المخت
درة      . اإلصالح ، شامًال اآلثار الجانبية غير المتوقعة ، ولتدابير التخفيف التي فشلت ووجوه القصور األخرى             رتهن بوجوده ق األمر ی ذا ف ول

 .اء القدرة وینبغي أن یكون التمویل متاحًا لبن. مؤسسية وإداریة آافية 
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 )15المادة (    الحصول على الموارد الجينية وتقاسم منافعها -7/19

خطوط بون اإلرشادیة بشأن الحصول على الموارد الجينية. ألف   
 والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن إستعمالها

 إن مؤتمر األطراف
صول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف إذ یذآر الطابع التطوري لخطوط بون اإلرشادیة بشأن الح 

 للمنافع الناشئة عن إستعمالها والحاجة إلى الحفاظ على تنفيذها قيد اإلستعراض ، 
وإذ یعترف بأن الخطوط اإلرشادیة تسهم إسهامًا مفيدًا في إیجاد األنظمة الوطنية والترتيبات التعاقدیة للحصول 

 هداف اإلتفاقية ، ولتقاسم المنافع ، ولتنفيذ أ
وإذ یعترف أیضًا بأن بعض البلدان النامية قد صادفت بعض الصعوبات الناشئة على عدم إمتالآها القدرة الوافية 
لإلستعمال الكامن للخطوط اإلرشادیة في صياغة تشریعها الوطني المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع وما یرتبط بذلك من 

 . ترتيبات 
 :ز فعًال من تقدم وبالحاجة إلى مزید من الخبرة في تنفيذ الخطوط اإلرشادیة علمًا بما أحریحيط  -1

 األطراف والحكومات والمجتمعات األصلية والمحلية وجميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة یدعو -2
 تعزیز التطبيق الواسع النطاق لخطوط بون اإلرشادیة الطوعية 

محلية وجميع أصحاب المصلحة على  األطراف والحكومات والمجتمعات األصلية والیشجع -3
مواصلة تقدیم معلومات عن الخبرات ذات الصلة وعن الدروس المستفادة ، شاملة قصص النجاح والمصاعب ، في 

 : تنفيذ الخطوط اإلرشادیة 

 من األمين التنفيذي إتاحة هذه المعلومات من خالل الوسائل المناسبة ، شاملة آلية تبادل یطلب -4
 . ة لإلتفاقية المعلومات التابع

 أو معجم األلفاظ حسب مقتضى الحال/استعمال المصطلحات والتعاریف و .باء 
 إن مؤتمر األطراف،

 إذ یذآر الطبيعة الطوعية لخطوط بون اإلرشادیة؛ 

 من ااالتفاقية سوف تنطبق على خطوط بون اإلرشادیة بشأن الحصول 2وإذ یالحظ أن المصطلحات آما هي معرفة في المادة  
  من خطوط بون اإلرشادیة؛8تقاسم منافعها وفقا للفقرة و

 .أیضا أن عددا من المصطلحات األخرى ذات الصلة ليست معّرفة في االتفاقية قد تحتاج الى النظر فيهااذ یالحظ  

 .ة تحتية الصعوبات التي تواجهها بعض البلدان النامية فيما یتعلق بتكنولوجيا االعالم وما یتعلق بها من بنيواذ تذآر 

 االطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة ومجتمعات السكان األصليين والمحليين وجميع أصحاب یدعو )1( 
 :المصلحة، وفقا لالستمارة التي تقدمها األمانة، الى تزوید األمين التنفيذي بما یلي

الحصول على : ة للمصطلحات اآلتيةمعلومات عن التعاریف الوطنية الموجودة حاليا والتعاریف األخرى ذات الصل )أ(
الموارد الجينية، تقاسم المنافع، التسویق، المشتقات، القائم بالتورید، القائم باالستعمال، صاحب المصلحة، المجموعة خارج الموضع 

 (UNEP/CBD/COP/6/INF/4آما وردت في المرفق الثاني بالوثيقة (الطبيعي، الطبيعة الطوعية 

 ،)مثال قيود تفرض بموجب سلطة تقدیریة( آان یقتضي األمر النظر في مصطلحات اضافية آراء بشأن ما اذا )ب(

 من النقاط البؤریة الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم المنافع، داخل الحكومات، أن تسهل عملية تجميع وعرض یطلب )2( 
 طاق تشمل مشاورة مجتمعات السكان األصليين والمحليين،المعلومات ذات الصلة على األمانة، مع مراعاة الحاجة الى مشاورة واسعة الن

یطلب من األمين التنفيذي أن یقوم بتحصيل وتجميع المعلومات اآلنفة الذآر وبتوزیعها من خالل الوسائل المتاحة، بما  )3( 
 .في ذلك من خالل غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية
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ذه المجموعة من المعلومات على االجتماع القادم للفریق العامل المخصص یطلب من األمين التنفيذي أن یعرض ه )4(
المفتوح العضویة المعني بالحصول وبتقاسم المنافع، آي ینظر فيها، ویطلب من الفریق العامل أن یواصل النظر في موضوع استعمال 

ویعود . براء لتحدید الحاجة الى تعاریف أو الى معجم ألفاظالمصطلحات غير المعّرفة في االتفاقية، بما في ذلك امكانية انشاء فریق من الخ
 .بتقریر عن ذلك الى مؤتمر األطراف

  باء6/24 نهوج أخرى، آما وردت في المقرر -جيم 
 

 : إن مؤتمر األطراف  
تيبات  بأن مجموعة من التدابير قد تكون ضروریة لتلبية مختلف احتياجات األطراف وأصحاب المصلحة لتنفيذ ترإذ یعترف

 الحصول على الموارد وتقاسم المنافع؛

 بأن النهوج القائمة األخرى، المكملة لخطوط بون اإلرشادیة، هي أدوات مفيدة للمساعدة في تنفيذ أحكام الحصول على إذ یقر 
 الموارد وتقاسم المنافع الواردة في االتفاقية؛

 باء ونهوج إضافية، مثل الترتيبات فيما بين 6/24رد في المقرر  على الحاجة لمواصلة النظر في النهوج األخرى الواوإذ یشدد 
المصدر، وبخاصة اإلمكانية التشغيلية وفاعلية التكلفة لمثل هذه /المنشأ/األقاليم والترتيبات الثنائية، وآذلك شهادة دولية لألصل القانوني

 الشهادة الدولية؛

المجتمعات األصلية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى تقدیم  األطراف، والحكومات، والمنظمات المعنية، ویدعو )1 (
آرائهم ومعلوماتهم المناسبة بشأن النهوج اإلضافية، عالوة على الخبرات اإلقليمية والوطنية والمحلية بشأن النهوج القائمة، بما في ذلك 

 مدونات السلوك، من أجل مواصلة بحث هذه المسألة؛
ي أن یجمع مزید من المعلومات بشأن التدابير والنهوج التكميلية، والخبرات في تنفيذها، وأن یطلب من األمين التنفيذ )2(

  یوزع تلك المعلومات لألطراف وأصحاب المصلحة المعنيين من خالل آليات غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، ضمن وسائل أخرى

ل على الموارد وتقاسم المنافع أن یواصل النظر في مسأله  من الفریق العامل مفتوح العضویة المعني بالحصویطلب )3(
من األمين التنفيذي یطلب  أنالنهوج اإلضافية على نحو یكفل فاعلية التكلفة وفي الوقت المناسب، وتحقيقا لهذه الغایة، 

 .أن یعد تقریرا على أساس العروض المستلمة

 اسم المنافعنظام دولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتق -دال  
 إن مؤتمر األطراف؛

 ان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية، هو أحد اهداف اتفاقية من جدید إذ یؤآد 
  منها؛1التنوع البيولوجي، وفقا للمادة 

ل على الموارد الجينية انما  الحقوق السيادیة للدول على مواردها الطبيعية وان سلطة تحدید الحصومن جدید إذ یؤآد 
 ، من االتفاقية؛1 الفقرة 15 والمادة 3هي بين یدي الحكومات الوطنية وتخضع للتشریع الوطني، وفقا للمادة 

تسعى الى إیجاد الظروف الكفيلة بتسهيل "  من االتفاقية بأن 2 الفقرة 15التزام األطراف في المادة من جدید  إذ یؤآد 
 ؛"دة األخرى وأال تفرض قيودا تنافي أهداف هذه االتفاقية حصول األطراف المتعاق

للتفاوض  "من خطة تنفيذ القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، التي تدعو الى العمل ) س (44 بالفقرة وإذ یذّآر 
صون التقاسم العادل داخل اطار اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة خطوط بون التوجيهية، لوضع نظام دولي لتعزیز و

 ؛"والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية 

 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها السابعة 2002 دیسمبر 20 الصادر في 57/260 القرار أیضا وإذ یذّآر
در عن القمة العالمية المعنية بالتنمية والخمسين، الذي یدعو مؤتمر األطراف الى اتخاذ ما یلزم من خطوات بشأن االلتزام الصا

 لوضع نظام دولي لتعزیز - في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، ومع مراعاة خطوط بون التوجيهية–المستدامة، بالتفاوض 
 وصون التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية،

، 2010ت المعني ببرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام  بتوصية اجتماع ما بين الدوراوإذ یذّآر
النظر في عملية وطبيعة ومدى " التي تدعو الفریق العامل المخصص المفتوح العضویة المعني بالحصول وتقاسم المنافع إلى 
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اسداء المشورة الى مؤتمر األطراف وعناصر ومنهجيات نظام دولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع والى 

 ،" في اجتماعه السابع عن هذه القضية

أن خطوط بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة وإذ یالحظ 
لى مفيدة في عملية تطوریة في خطوة أو" عن استعمالها، المعتمدة في االجتماع السادس لمؤتمر األطراف باعتبار تلك الخطوط 

 ،"تنفيذ أحكام االتفاقية المتصلة بالحصول على الموارد الجينية وبتقاسم المنافع 

" من خطة تنفيذ القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، التي تدعو الى العمل لتعزیز ) ن (44 أیضا الفقرة وإذ یذّآر
وط بون التوجيهية المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية وبالتقاسم العادل والمنصف التنفيذ الواسع واستمرار العمل بشأن خط

للمنافع الناشئة عن استعمالها، آأحد المدخالت لمساعدة األطراف عند قيامها بوضع وصياغة تدابير تشریعية أو إداریة أو 
التي تتم بشروط متفق عليها تبادليا في سبيل الحصول سياسية بشأن الحصول وتقاسم المنافع وبشأن التعاقد والترتيبات األخرى 

 وتقاسم المنافع؛

 باألهداف اإلنمائية لأللفية والدور المحتمل للحصول وتقاسم المنافع في القضاء على الفقر وتحقيق آذلك وإذ یذّآر
 االستدامة البيئية؛

، من اتفاقية التنوع 22 و21 20 و2و 1،  الفقرات 19 و18 و17 و16 و15و) ي (8 في الحسبان المواد وإذ یأخذ 
 البيولوجي؛

 من جدید التزام األطراف، مع مراعاة تشریعها الوطني، باحترام وحفظ وصون ما لمجتمعات السكان وإذ یؤآد
األصليين والمحليين من معارف وابتكارات وممارسات تجسد أنماط العيش التقليدیة المتصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع 
البيولوجي وبان تعزز تطبيقها الواسع بموافقة ومشارآة حائزي تلك المعارف واالبتكارات والممارسات، وان تشجع التقاسم 

 المنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها؛

واألحكام المتصلة ) ي (8 العمل الذي یجري في إطار االتفاقية الذي یقوم به الفریق العامل المعني بالمادة وإذ یالحظ
 بها في االتفاقية؛

 أن االتفاقية هي الصك الرئيسي لحفظ الموارد الجينية واستخدامها المستدام والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة وإذ یدرك
عن استعمالها، ویأخذ في الحسبان العمل الجاري في المنظمات الحكومية الدولية األخرى ذات الصلة والمتعلق بالحصول على 

 وتقاسم منافعها؛الموارد الجينية 

 المساهمة المهمة للمعاهدة الدولية للموارد النباتية الجينية من أجل األغذیة والزراعة التابعة لمنظمة وإذ یدرك أیضا
 األغذیة والزراعة والتي تم إبرامها بتجانس مع االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

 الجينية یمكن أن تكون بلدانا تستعمل وتوّرد هذه الموارد على  أن األطراف التي هي بلدان لمنشأ المواردوإذ یدرك
السواء، وأن البلدان التي حصلت على هذه الموارد الجينية وفقا لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي یمكن أن تكون هي األخرى 

 أطرافا مستعملة أو موردة؛

وأصحاب المصلحة یمكن أن یكونوا مستعملين وموردین  بأن خطوط بون التوجيهية تشير إلى أن األطراف وإذ یذّآر
 على السواء، مع مالحظة أن هذه الشروط ما زالت في حاجة إلى الفحص والتوضيح؛

  بأن النظام یجب أن یكون عمليا وشفافا وفعاال، وأن یتفادى المعاملة التعسفية، تمشيا مع أحكام االتفاقية؛وإذ یعترف

  ینبغي أن یعترف بحقوق المجتمعات األصلية والمحلية وأنه یجب أن یحترم هذه الحقوق؛ بأن النظام الدوليوإذ یذّآر

 وجود حاجة الى مزید من تحليل األدوات والصكوك واألنظمة القانونية الموجودة من وطنية واقليمية وإذ یالحظ
 لك الفجوات وعواقبها؛ودولية، تتعلق بالحصول وبتقاسم المنافع وبما اآتسب من خبرة في تنفيذها، بما في ذ

  الى أن الفریق العامل تبين وجود مكونات ممكنة لنظام دولي، بتحليل جدارتها، دون استباق النتيجة؛وإذ یشير

 بأن یكلف الفریق العامل المخصص المفتوح العضویة المعني بالحصول وتقاسم المنافع، بالتعاون مع الفریق یقرر -1
واألحكام المتصلة بها، ولكفالة مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية، ) ي (8مادة العامل مفتوح العضویة المخصص لل

والمنظمات غير الحكومية والصناعة والمؤسسات والعلمية واألآادیمية، باإلضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية، بوضع 
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 اعتماد صك أو صكوك تؤمن التنفيذ الفعال وإبرام في نظام دولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع بهدف
 من االتفاقية وآذلك أهداف االتفاقية الثالثة؛) ي (8 والمادة 15لألحكام الواردة في المادة 

بأن یعمل الفریق العامل المخصص المفتوح العضویة المعني للحصول وتقاسم المنافع وفقا لشروط التكليف یوصي  -2
 ؛ا المقررالواردة في المرفق بهذ

 األمين التنفيذي اتخاذ الترتيبات الضروریة النعقاد الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص المعني یطلب إلى -3
بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع مرتين قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف على أن یعقد أحد االجتماعين من حساب 

وما ) ي(8عاقب مع االجتماع ما بين الدورات المخصص المفتوح العضویة المعني بالمادة الميزانية  األساسية ویكون في ت
 .].یتصل بها من أحكام، بينما یعقد  االجتماع الثاني باسهامات

 إلى الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع أن یرفع تقریرا یطلب -4
 طراف في اجتماعه الثامن؛إلى مؤتمر األ

 منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة والمنظمة العالمية للملكية الفكریة، واالتحاد الدولي لحمایة أنواع یدعو -5
 النباتات الجدیدة، إلى التعاون مع الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع في

 صياغة النظام الدولي؛

 األطراف والحكومات والمنظمات الدولية وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بتوفير السبل والوسائل التي یشجع -6
تسمح بالتحضير الوافي وتسهيل المشارآة الفعالة من جانب المجتمعات األصلية والمحلية في العملية المتعلقة بمفاوضات النظام 

 الدولي وصياغته؛

 بالتشجيع على مواصلة جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع یوصي -7
 الخاص والمجتمعات األصلية والمحلية؛

 األطراف والحكومات والمنظمات الدولية، والمجتمعات األصلية والمحلية وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة یدعو -8
 تنفيذي بآرائهم ومعلوماتهم وتحليالتهم حول عناصر النظام الدولي في أقرب وقت ممكن؛إلى تزوید األمين ال

 األمين التنفيذي جمع التقاریر المستلمة وإتاحتها، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، وإتاحتها للفریق یطلب إلى -9
 منافع؛العامل المفتوح العضویة المخصص المعني بالحصول على الموارد وتقاسم ال

 

 مرفق

 شروط تكليف الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص 
 المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع

 : العملية )أ(

صياغة واالتفاق على طبيعة ومجال وعناصر نظام دولي بشأن الحصول على الموارد وتقاسم المنافع في  )1(
أدناه، مع االستعانة، ) د(و ) ج(و ) ب( یرد في الفقرات إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، حسبما

ضمن أمور أخرى، بتحليل األدوات القانونية واألدوات األخرى القائمة على المستویات الوطنية واإلقليمية 
والدولية، المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك عقود الحصول على الموارد، والخبرات المكتسبة 

 .ا، وآليات االمتثال واإلنفاذ وأي خيارات أخرىفي تنفيذه

سيقوم الفریق العامل المخصص مفتوح العضویة المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع، آجزء من  )2(
أدناه تشكل جزءا من هذه األدوات، وإلى أي مدى، ) د(عمله، ببحث ما إذا آانت العناصر الواردة في الفقرة 

 .دي للفجواتوتحدید آيفية التص

یمكن أن یتكون النظام الدولي من أداة واحدة أو أآثر، ضمن مجموعة من المبادئ واألحكام والقواعد : الطبيعة )ب(
 .أو غير الملزم من الوجهة القانونية/وإجراءات صنع القرار ذات الطابع الملزم و

 :المدى )ج(
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ادل والمنصف للمنافع الناشئة على استعمال الحصول على الموارد الجينية وتعزیز وصون التقاسم الع )1(

 .الموارد الجينية وفقا لألحكام ذات الصلة في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 ).ي (8المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیة وفقا للمادة  )2(

لموارد وتقاسم أن ینظر في على الفریق العامل المخصص مفتوح العضویة المعني بالحصول على ا: العناصر )د(
 :العناصر التالية إلدماجها في النظام الدولي، وذلك ضمن أمور أخرى

 التعاوني وآذلك البحث لألغراض التجاریة والتسویق بما یتمشى  إجراءات لترویج وتشجيع البحث العلمي )1(
 .ية من االتفاق19 و18 و16 والمواد 7 والفقرة 6 ، الفقرة 15 و10و) ي(8والمادة 

إجراءات لتأمين التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن نتائج البحث والتنمية والناشئة عن االستعمال  )2(
  من اإلتفاقية،2-19 و1-19 و16 و7-15التجاري واالستعماالت األخرى للموارد الجينية وفقا للمواد 

ع النقدیة وغير النقدیة، والنقل الفعلي للتكنولوجيا، تدابير تتعلق بالحصول وتقاسم المنافع، ومن ضمنها المناف )3(
 .والتعاون، ضمن أمور أخرى، من أجل مساندة توليد المنافع االجتماعية واالقتصادیة والبيئية

إجراءات للنهوض بالحصول على الموارد الجينية بسهولة لخدمة االستعماالت السليمة من الوجهة البيئية  )4(
 .التفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي من ا2-15وفقا للمادة 

 .إجراءات لترویج وصون التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية )5(

إجراءات لتأمين تقاسم المنافع الناشئة عن االستعمال التجاري واالستعماالت األخرى للموارد الجينية  )6(
 .روط متفق عليها بصورة مشترآةومشتقاتها ومنتجاتها، في سياق ش

إجراءات لترویج الحصول على الموارد وتقاسم المنافع، التي تسهم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية،  )7(
 .وخصوصا ما یتعلق منها بالقضاء على الفقر واالستدامة البيئية

 اإلقليمية إجراءات لتيسير تشغيل النظام على المستویات المحلية والوطنية ودون )8(
واإلقليمية والدولية، مع األخذ في الحسبان طبيعة توزیع بعض الموارد الجينية في 

 .الموقع وما یتصل بها من معارف تقليدیة، عبر الحدود الوطنية

إجراءات للتأآد من االمتثال للتشریعات الوطنية بشأن الحصول على الموارد وتقاسم المنافع، والموافقة  )9(
 .لم، وبشروط متفق عليها تبادليا، بما یتمشى مع االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالمسبقة عن ع

إجراءات للتأآد من االمتثال مع الموافقة المسبقة عن علم من قبل المجتمعات األصلية والمحلية التي تمتلك  )10(
 ).ي (8معارف تقليدیة مرتبطة بالموارد الجينية، وفقا للمادة 

 للتأآد من االمتثال بالشروط المتفق عليها تبادليا والتي على أساسها ُمنحت الموارد الجينية، ومنع إجراءات )11(
 .الحصول بدون ترخيص على الموارد الجينية واستعمالها، تمشيا مع االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 .معالجة مسألة المشتقات )12(

 .أو األصل القانوني للموارد الجينية وما یرتبط بها من معارف تقليدیة/مصدر/شهادة معترف بها دوليا لمنشأ )13(

األصل القانوني الذي أتت منه الموارد الجينية وما یتصل به من /المصدر/آشف النقاب عن بلد المنشأ )14(
 .معارف تقليدیة في طلبات حقوق الملكية الفكریة

المحلية على معارفها التقليدیة المرتبطة بالموارد الجينية االعتراف والحمایة لحقوق المجتمعات األصلية و )15(
 .بشرط الخضوع للتشریع الوطني للبلدان التي توجد فيها تلك المجتمعات

 .القانون العرفي والممارسات الثقافية التقليدیة للمجتمعات األصلية والمحلية )16(

 .إجراءات بناء القدرات استنادا إلى االحتياجات القطریة )17(
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نماذج الموافقة المسبقة عن علم، أو غير ذلك من األدوات لتأمين /مدونة السلوك/مدونة المبادئ األخلقية )18(
 .التقاسم العادل والمنصف للمنافع مع المجتمعات األصلية والمحلية

 .وسائل مساندة تنفيذ النظام الدولي في إطار االتفاقية )19(

 .الرصد واالمتثال واالنفاذ )20(

 .أو التحكيم، عند االقتضاء/تسویة المنازعات و )21(

 .القضایا المؤسسية لمساندة تنفيذ النظام الدولي في إطار االتفاقية )22(

 :عناصر ذات صلة في األدوات والعمليات القائمة، بما في ذلك ما یلي )23(

 االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، •

لموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن خطوط بون التوجيهية بشأن الحصول على ا •
 استعمالها،

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الجينية النباتية من أجل األغذیة والزراعة التابعة لمنظمة األغذیة والزراعة، •

 لجنة الوارد الجينية لألغذیة والزراعة التابعة لمنظمة األغذیة والزراعة، •

 من االتفاقية 15شریعية واإلداریة والسياسية القائمة حاليا على المستوى الوطني لتنفيذ المادة اإلجراءات الت •
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي،

 منتدى األمم المتحدة الدائم بشأن قضایا الشعوب األصلية، •

 ،)ي (8نتائج الفریق العامل المعني بالمادة  •

وق الملكية الفكریة، واالتفاقيات األخرى التابعة لمنظمة التجارة االتفاق بشأن الجوانب المتعلقة بالتجارة لحق •
 العالمية،

 اتفاقيات ومعاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكریة، •

 االتفاقية الدولية لحمایة أنواع النباتات الجدیدة، •

 االتفاقيات اإلقليمية، •

المستخدمين، أو لموارد جينية مدونات السلوك والمنهجيات األخرى التي أعدتها مجموعات محددة من  •
 محددة، بما في ذلك االتفاقات التعاقدیة النموذجية،

القانون النموذجي األفریقي بشأن حقوق المجتمعات والمزارعين والمربين وبشأن الحصول على الموارد  •
 البيولوجية،

  الصادر عن مجموعة األندیز،391المقرر  •

  الصادر عن مجموعة األندیز،486القرار  •

 فاقية األمم المتحدة لقانون البحار،ات •

 جدول أعمال القرن الحادي والعشرین، •

 إعالن ریو، •

 اتفاقية االتجار الدولي في األنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا اآلبدة، •

 معاهدة المحيط المتجمد الجنوبي، •
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 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، •

 ،الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية •

 .الميثاق الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية •

 

 تدابير، شاملة النظر في إمكانيتها وتيسيرها عمليًا وتكاليفها، لمساندة االمتثالال -هـاء   
  للقبول المسبق عن علم من جانب الطرف المتعاقد الذي یوفر الموارد الجينية، والشروط

  الحصول على أساسها في األطراف المتعاقدة مع مستعمليالمتفق عليها تبادليا التي منح
 الموارد الجينية الواقعين تحت والیة تلك األطراف                  

 ؛إن مؤتمر األطراف

  ألف الصادر عن مؤتمر األطراف؛6/24 من المقرر 8 بالفقرة إذ یذّآر

، 2 و 1، الفقرتين 19، و المادة 3، الفقرة 16 والمادة ،7 و 3 و 1، الفقرات 15و المادة ) ي (8 بالمادة أیضا إذ یذّآر
 من االتفاقية؛

من خطوط بون التوجيهية بشأن التوصل إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل ) د (16 بالفقرة وإذ یذّآر آذلك
اف المتعاقدة مع مستخدمي والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها، التي تحدد عددا من التدابير التي یمكن أن تتخذها األطر

الموارد الجينية الخاضعين لوالیتها القضائية، لدعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علم من جانب الطرف المتعاقد الذي یوفر 
 موارد جينية وللشروط المتفق عليها بصورة متبادلة التي على أساسها منحت فرصة الحصول على هذه الموارد؛

 الحكومات قد اتخذ مبادرات على الصعيدین الوطني واإلقليمي لوضع تدابير لدعم االمتثال  أن عددا منوإذ یالحظ
 2للموافقة المسبقة عن علم من جانب األطراف المتعاقدة التي توفر مثل هذه الموارد، بما في ذلك بلدان المنشأ، وفقا للمادة 

صلية والمحلية التي توفر معارف تقليدیة ذات صلة بتلك الموارد، ، من االتفاقية، ومن جانب المجتمعات األ3، الفقرة 15والمادة 
 وللشروط المتفق عليها بصورة متبادلة التي على أساسها منحت فرصة الحصول على هذه الموارد؛

 األنشطة والعمليات الجاریة في المحافل الدولية المعنية، مثل المنظمة العالمية للملكية الفكریة، وإذ یالحظ آذلك
س اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكریة التابع لمنظمة التجارة العالمية، ولجنة الموارد الجينية ومجل

النباتية من أجل األغذیة والزراعة، التابعة لمنظمة األغذیة والزراعة والعاملة آلجنة مؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد 
 ألغذیة والزراعة، بخصوص التدابير لدعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علم؛الجينية النباتية من أجل ا

تدابير محددة لدعم ) 1: ( أن هناك حاجة إلى مزید من العمل بصدد عدد من القضایا، بما في ذلك تحليلوإذ یدرك
 جانب الطرف المتعاقد الذي یوفر موارد االمتثال، وفقا للحقوق السيادیة لبلد منشأ الموارد الجينية، للموافقة المسبقة عن علم من

ومدى وحجم الحصول بدون ) 3(وتدابير االمتثال القائمة في قوانين وطنية، ) 2(جينية وما یرتبط بها من معرفة تقليدیة، 
ان وتوافر وسائل الجبر المتعلقة بعدم االمتثال في البلد) 4(ترخيص على موارد جينية ومعرفة تقليدیة وإساءة استعمالها، 

 المستخدمة؛

، والكشف عن منشأ ]للمنشأ أو المصدر أو المنبع القانوني[ بأن عددا من القضایا الحرجة، مثل شهادة دولية وإذ یقر
الموارد الجينية وما یتصل بها من معارف تقليدیة، سوف یحتاج إلى المعالجة  لدعم االمتثال للتشریع الوطني لبلدان المنشأ 

 2لم من جانب األطراف المتعاقدة التي توفر مثل هذه الموارد ، بما في ذلك بلدان المنشأ، وفقا للمادة والموافقة المسبقة عن ع
، من االتفاقية، ومن جانب المجتمعات األصلية والمحلية التي توفر معارف تقليدیة ذات صلة بتلك الموارد، 3، الفقرة 15والمادة 

 ى أساسها منحت فرصة الحصول على هذه الموارد؛وللشروط المتفق عليها بصورة متبادلة التي عل

  بالحاجة الى ضمان الشفافية في التبادل الدولي للموارد الجينية وما یرتبط بها من معارف تقليدیة؛وإذ یقر آذلك

 الذي اعترف فيها مؤتمر األطراف بالدور القيادي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع 6/20 من المقرر 35بالفقرة وإذ یذآر 
 لبيولوجي في قضایا التنوع البيولوجي الدولية؛ا
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 أن الدراسة التقنية لمقتضيات اإلفصاح بخصوص الموارد الجينية والمعارف التقليدیة التي وإذ یالحظ مع التقدیر
سة  جيم، ونظرا ألن محتویات الدرا6/24أعدتها المنظمة العالمية للملكية الفكریة بناء على طلب مؤتمر األطراف في مقرره 

 التقنية تعد مفيدة في بحث الجوانب المتعلقة بالملكية الفكریة في التدابير التي یتخذخا المستعملون،

 بالمبادرات الجاریة على المستویات الوطنية واإلقليمية والدولية بخصوص التدابير لدعم اإلمتثال یأخذ علما -1
انب األطراف المتعاقدة التي توفر مثل هذه الموارد، بما في ذلك للتشریع الوطني، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن علم من ج

، من االتفاقية، ومن جانب المجتمعات األصلية والمحلية التي توفر معارف 3، الفقرة 15 والمادة 2بلدان المنشأ، وفقا للمادة 
 منحت فرصة الحصول على هذه تقليدیة ذات صلة بتلك الموارد، وللشروط المتفق عليها بصورة متبادلة التي على أساسها

 الموارد؛

 األطراف والحكومات إلى أن تستمر في اتخاذ التدابير المالئمة والعملية لدعم االمتثال للموافقة المسبقة یدعو -2
، 3رة ، الفق15 والمادة 2عن علم من جانب األطراف المتعاقدة التي توفر مثل هذه الموارد، بما في ذلك بلدان المنشأ، وفقا للمادة 

من االتفاقية، ومن جانب المجتمعات األصلية والمحلية التي توفر معارف تقليدیة ذات صلة بتلك الموارد، وللشروط المتفق 
 :ویمكن لهذه التدابير أن تتضمن ما یلي. عليها بصورة متبادلة التي على أساسها منحت فرصة الحصول على هذه الموارد

ين والموردین بخصوص التدابير التشریعية واإلداریة والسياسية تبادل المعلومات بين المستخدم )أ(
 المعمول بها في محل والیتهم القضائية والمتعلقة بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع؛

 من خطوط بون التوجيهية، لتشجيع المستخدمين على االمتثال 51التدابير الحافزة، المشار إليها في الفقرة  )ب(
، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، مثل المنح للبحوث التي تلقى للتشریع الوطني

 الرعایة الحكومية وخطط الترخيص الطوعية؛

 وضع اتفاقات تعاقدیة نموذجية أو قياسية لمختلف مجموعات المستخدمين ومختلف الموارد الجينية؛ )ج(

يراد وتصدیر موارد جينية، بما في ذلك اللوائح التنظيمية، عندما یكون ذلك ممكنا الجوانب المتعلقة باست )د(
 ومالئما؛

 سهولة الحصول على العدالة في حالة إنتهاك أحكام قانونية في البلدان الموردة والمستخدمة؛ )ه(

 ه القوانين الوطنية؛تدابير الجبر اإلداریة والقضائية، بما في ذلك الجزاءات والتعویضات، حسبما تنص علي )و(

 الرصد؛ )ز(

 األطراف إلى االعتراف بأن المعارف التقليدیة، سواء آانت مكتوبة أو شفهية، یمكن أن تشكل فنا یدعو -3
 سابقا؛

 األطراف إلى إنشاء آليات وطنية لضمان االمتثال، بموجب قانون محلي، عند االقتضاء، للحصول یدعو -4
ن المجتمعات األصلية والمحلية بخصوص الحصول على موارد جينية وما یرتبط بها من على الموافقة المسبقة عن علم م

 معارف تقليدیة؛

 األطراف إلى وضع آليات لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع على الصعيد الوطني مع أصحاب یدعو -5
 المصلحة المعنيين والمجتمعات األصلية والمحلية؛

المخصص مفتوح العضویة المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع معالجة  إلى الفریق العامل یطلب -6
المنبع القانوني، مع مراعاة النهوج متعددة األطراف للحصول على الموارد /المصدر/القضایا المتعلقة بالشهادة الدولية للمنشأ

  والتكاليف؛الجينية وتقاسم المنافع، بما في ذلك قضایا مثل الجدوى واإلمكانية العملية

حدد ی إلى الفریق العامل المخصص مفتوح العضویة المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع أن یطلب -7
القضایا المتعلقة بالكشف عن منشأ الموارد الجينية وما یرتبط بها من معارف تقليدیة في طلبات الحصول على حقوق الملكية 

لمنظمة العالمية للملكية إلى االمنبع القانوني، /المصدر/يرها الشهادة الدولية المقترحة للمنشأالفكریة، بما في ذلك القضایا التي تث
 الفكریة، والمحافل األخرى ذات الصلة؛

بخصوص العالقة المتبادلة لمسائل  ابحث، وعند المالئم، معالجة المنظمة العالمية للملكية الفكریة إلى یدعو -8
، ومع األخذ في الحسبان نية ومقتضيات الكشف في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكریةبين الحصول على الموارد الجي

 :الحاجة إلى ضمان أن یكون هذا العمل یساند االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وغير مناٍف لها، یشمل ذلك ما یلي
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 بدائل ألحكام نموذجية بشأن مقتضيات الكشف؛ )أ(

 بالعالقة إلى البنود التي تقتضي تطبيق متطلبات حقوق الملكية الفكریةراءات التقدم بطلبات بدائل عملية إلج )ب(
 الكشف؛

 بدائل التدابير الحافزة لمقدمي الطلبات؛ )ج(

تحدید اآلثار المترتبة على تشغيل متطلبات الكشف في مختلف المعاهدات التي تدیرها المنظمة العالمية  )د(
 للملكية الفكریة؛

 .النبع القانوني/ المصدر/ مسائل تتعلق بالملكية الفكریة التي تثيرها الشهادة الدولية المقترحة للمنشأ )هـ(

وتقدیم تقاریر منتظمة إلى االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي حول عملها وخاصة حول اإلجراءات أو الخطوات المقترحة 
اقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي تقدیم معلومات إضافية إلى المنظمة العالمية لتناول المسائل المذآورة أعاله بغية تمكين االتف
  .  للملكية الفكریة لتنظر فيها بروح المساندة المتبادلة

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة لدراسة المسائل في یدعو  -9
 أعاله أو المسائل المتعلقة بذلك، بشكل تكون مساندة ألهداف االتفاقية المتعلقة بالتنوع 8 و7القضایا المحددة في الفقرتين 

العملية الجاریة لعمل االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي حول الحصول على الموارد  البيولوجي وإعداد تقریر لتقدیمه إلى
 ؛وتقاسم منافعها

جمع المعلومات، بمساعدة من األطراف والحكومات والمنظمات الدولية  إلى األمين التنفيذي القيام بیطلب -10
 :المعنية، وأن یضطلع بمزید من التحليل، بخصوص ما یلي

تدابير محددة لدعم وضمان االمتثال للقوانين الوطنية، وللموافقة المسبقة عن علم من جانب األطراف  )أ(
، من االتفاقية، ومن جانب 3، الفقرة 15 والمادة 2ك بلدان المنشأ، وفقا للمادة المتعاقدة التي توفر مثل هذه الموارد ، بما في ذل

المجتمعات األصلية والمحلية التي توفر معارف تقليدیة ذات صلة بتلك الموارد، وللشروط المتفق عليها بصورة متبادلة التي 
 على أساسها منحت فرصة الحصول على هذه الموارد؛

 عم االمتثال لألدوات القانونية الوطنية واإلقليمية والدولية؛التدابير القائمة لد )ب(

مدى وحجم الحصول بدون ترخيص على موارد جينية وما یرتبط بها من معارف تقليدیة، وإساءة  )ج(
 استعمالها؛

 الترتيبات القائمة في قطاعات محددة للحصول على الموارد وتقاسم المنافع؛ )د(

لقضائية المتوفرة في البلدان التي یوجد بها مستخدمون یخضعون لوالیتها القضائية، وسائل الجبر اإلداریة وا )ه(
 وفي االتفاقات الدولية، بخصوص عدم االمتثال لمقتضيات الموافقة المسبقة عن علم وللشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛

ستخدامات األخرى للموارد الجينية، الممارسات واالتجاهات القائمة بالعالقة إلى االستخدام التجاري واال )و(
 وتوليد المنافع؛

التدابير التي تحافظ وتشجع على اليقين القانوني لدى المستخدمين بالنسبة لشروط وأحكام الحصول على  )ز(
 الموارد واستخدامها؛

خصص مفتوح العضویة المعني وأن یعد وثيقة تشمل المعلومات المستلمة وأن یتيح هذه الوثيقة لكي ینظر فيها الفریق العامل الم
 بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع في اجتماعه القادم؛

 إلى الفریق العامل المخصص مفتوح العضویة المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع القيام یطلب -11
 والتوصية لمؤتمر األطراف في اجتماعه المذآورة آنفا،) و(بتحليل وثيقة المعلومات التي یعدها األمين التنفيذي وفقا للفقرة 

الثامن بتدابير إضافية لدعم وضمان االمتثال للموافقة المسبقة عن علم من جانب األطراف المتعاقدة التي توفر مثل هذه الموارد، 
 والمحلية التي توفر ، من االتفاقية، ومن جانب المجتمعات األصلية3، الفقرة 15 والمادة 2بما في ذلك بلدان المنشأ، وفقا للمادة 

معارف تقليدیة ذات صلة بتلك الموارد، وللشروط المتفق عليها بصورة متبادلة التي على أساسها منحت فرصة الحصول على 
 .هذه الموارد

  اإلحتياجات إلى بناء القدرة التي تبينتها البلدان لتنفيذ خطوط بون اإلرشادیة–واو 
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 إن مؤتمر األطراف؛
 ، التي طلب بها مؤتمر األطراف من الفریق العامل المخصص المفتوح العضویة المعني 8 ألف ، الفقرة 6/24إذ یذآر المقرر 

بالحصول وتقاسم المنافع إسداء مشورة إلى المؤتمر عن اإلحتياجات إلى بناء القدرة التي تبينتها البلدان ، في سبيل تنفيذ خطوط بون 
 ية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن إستعمالها ، اإلرشادیة بشأن الحصول على الموارد الجين

وإذ یراعي أن أنشطة بناء القدرة المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع هي عنصر جوهري في تحقيق التقاسم العادل والمنصف 
 إحداث تخفيض محسوس في معدل ضياع للمنافع الناشئة عن إستعمال الموارد الجينية وآذلك في تحقيق الهدفين األخریين لإلتفاقية وهدف

  ، 2010التنوع البيولوجي بحلول عام 
وإذ نظر في  خطة العمل بشأن بناء القدرة على الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الذي وضعته ورشة الخبراء 

  . 1 باء ، الفقرة 6/24، إعماًال لمشروع المفتوحة العضویة المعنية ببناء القدرة للحصول على الموارد الجينية وتقاسم الموارد 
 في إعداد 2003 نوفمبر 14-10وإذ نظر في العمل الذي جرى خالل اإلجتماع التاسع للهيئة الفرعية المعقود بمونتریال من 

 ، برنامج عمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها ، آي ینظر فيه مؤتمر األطراف في إجتماعه               السابع 
وإذ یعترف بأن مشروع خطة العمل یمثل إطارًا هامًا لتبين اإلحتياجات إلى القدرة والمجاالت ذات األولویة التي تقتضي بناء 

 القدرة ، ومصادر التمویل وتنفيذ ما تم تبينه من إحتياجات وأولویات، 
 البلدان أنفسها وتقتضي تعاونًا دوليًا وإقليميًا حسب وإذ ینوه بأن بناء القدرة ینبغي أن یكون مرنًا وعملية بالطلب وتمسك بزمامها

 مقتضى الحال ، تشارك فيه المجتمعات األصلية والمحلية وآذلك جميع أصحاب المصلحة ،
وإذ ینوه أیضًا بأن تنفيذ نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع وتنفيذ التشریع الوطني المتصل بالحصول وتقاسم المنافع هما أمر قد 

 . مزیدًا من األنشطة في سبيل بناء القدرة یقتضي 
 بتقریر وعمل ورشة الخبراء المفتوحة العضویة بشأن بناء القدرة على الحصول على المنافع – مع التقدیر –واذ  یحيط علمًا  

 : الجينية وتقاسم المنافع 

افعها الواردة في المرفق بهذا یقر خطة العمل بشأن بناء القدرة على الحصول على الموارد الجينية وتقاسم من )1(
 القرار؛

راف والحكومـات إلى استعمال خطة العمل عند تصميـم وتنفيـذ خطط واستراتيجيات وطنية وإقليمية ودون ـ األطیدعو )2(
 إقليمية لبناء القدرات للحصول على الموارد الجينية وتقاسم منافعها، وما یرتبط بها من معرفة تقليدیة؛

 والمنظمات ذات الصلة على تقدیم المساعدة المالية والتقنية لمساندة البلدان النامية، وال سيما أقل فاألطرا یحث )3( 
البلدان نموا والدول النامية الجزریة الصغيرة والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، على تنفيذ خطة العمل وما ینتج عنها من خطط 

 واستراتيجيات وطنية وإقليمية ودون إقليمية؛

 األطراف والحكومات على اتخاذ ما یلزم في سبيل االشراك الكامل والفعال للمجتمعات األصلية والمحلية یشجع )4(
 وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة في وضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات وطنية لبناء القدرات؛

لمعلومات وادراج المعلومات في  من األطراف والحكومات اتاحة المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل ایطلب )5(
التقاریر الوطنية بشأن تنفيذها لتدابير بناء القدرات للحصول على الموارد الجينية وما یرتبط بها من معرفة تقليدیة، وتقاسم 

 المنافع؛

معلومات  بتسهيل تقاسم ال— بما في ذلك من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات — إلى األمين التنفيذي أن یقوم یطلب )6(
ذات الصلة بين األطراف المانحة والمنظمات، للمساعدة على التنسيق والتقليل من االزدواجية وتحدید الفجوات في تنفيذ خطة 

 .العمل

 مرفق

  بشأن بناء القدرة على التوصل إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافععمل خطة 
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  من خطة العملالقصد -ألف

 والمجتمعات في والمؤسسات هو أن تسهل وتساند بناء وتعزیز القدرات لدى األفراد  من خطة العملالمقصود إن  -1
 الموارد الجينية وتقاسم المنافع والسيما خطوط بون التوجيهية بشأن علىسبيل التنفيذ الفعال ألحكام االتفاقية المتعلقة بالحصول 

وینبغي ، .  الطوعية طبيعتهالناشئة عن استعمالها مع مراعاة  الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع االمواردالتوصل إلى 
 ، إشراك مجتمعات السكان األصليين والمحليين وجميع والدوليعلى األصعدة المحلي والوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي 

  في تنفيذ خطة العمل هذه المصلحةالمختلفة من أصحاب 
 
 على إدارة األطراففع هو جزء ال یتجزأ من الجهود لبناء القدرات لدى  على التوصل وتقاسم المناالقدرة بناء أن -2

 . للتنوع البيولوجي المستداموتطویر مواردها الجينية ، وینبغي أن یسهم في الحفظ واالستعمال 
 
 األصليين هذا القصد، ستوفر خطة العمل إطارًا لتحدید احتياجات البلدان ومجتمعات السكان تحقيق سبيل في - 3
 .لهمالمحليين وجميع أصحاب المصلحة وأولویاتهم وآليات التنفيذ ومصادر التمویل و
 

 القدرات الرئيسية التي تحتاج إلى بناء المجاالت   -باء
 بطریقة مرنة وشفافة، على فيها الرئيسية اآلتية، التي تحتاج إلى مبادرات لبناء القدرات، ینبغي النظر المجاالت أن - 4

 ومراحل اإلنماء في آل بلد مع ت الحاالت واالحتياجات والقدرامختلفدفوعًا بالبلدان ذاتها ، مع مراعاة أساس نهج یكون م
  ببناء القدرة المتعلقة من الموارد الجينية وخصائص آل منها ، ویعزز التآزر بين مختلف المبادرات المختلفةمراعاة األنواع 

 
 :والمؤسسية والفردیة في المجاالت الرئيسية اآلتية ) systemic(ظامية وینبغي تعزیز القدرات على المستویات الن  -5

 
  القدرة المؤسسية؛بناء )أ(

 . والتشریعية والتنظيمية السياسية األطر )1( 
  اإلداري اإلطار )2( 
  الموارد وإدارة التمویل )3( 
 . والرصد والتقييم المتابعة آليات )4( 

ورشة الخبراء المفتوحة العضویة المعنية ببناء القدرة على الحصول على الموارد آما جاء في المرفق األول بتقریر 
  ) UNEP/CBD/ABS/EW-CB/1/3( المبينة وتقاسم المنافع 

 الجينية والمعارف التقليدیة، بما فيها القدرة على التصنيف الموارد بتقييم وبوضع قوائم جرد وبرصد القيام )ب(
 .المية للتصنيف ، وأنشطة الحفظ داخل الموقع وخارج الموقع  العالمبادرةالسيما في سياق 

 
 على تقييم وضع قوائم جرد ورصد الموارد الجينية وما یتصل والمحليين مجتمعات السكان األصليين قدرة )ج(

 ات الصلة ؛ للتصنيف وغير ذلك من المبادرات ذالعالمية ، بموافقتهم وقبولهم ، باستعمال المبادرة  تقليدیةبها من معرفة 
  
 وتحدید الخصائص ، وإیجاد وتطویر المنتجات ، DNA للـ تتابعي البيولوجي والفرز ووضع ترتيب التنقيب )د( 
 والتسویق؛
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 تقليدیة والثقافي واالجتماعي واالقتصادي ، للموارد الجينية وما یرتبط بها من معرفة البيئي التقييم )هـ(

  التسویق ؛واستراتيجياتویق بما في ذلك اإلنتاج لقطاعات معينة وابتكارات وممارسات ، ومعلومات التس
 

 ، من مناسبة المتعاقدة ، مع مستخدمى الموارد الجينية الخاضعين لوالیتهم ، بوضع تدابير األطراف قيام )و( 
 یقدم تلك  الطرف المتعاقد ، الذيجانبقانونية وإداریة وسياسية ، لمساندة االمتثال لالتفاق المسبق عن علم من 

  التي إقرت على أساسها عملية التوصل ؛تبادليًاالموارد الجينية ، وللشروط المتفق عليها 
  

  وتشریعيات ودراسات الحاالت لما یوجد من تدابير سياسية وتشریعية ، ووضع سياسات الجرد قوائم ) ز( 
 مالئمة ؛

 
 الجينية وما یتصل بها من معرفة تقليدیة ، شاملة الموارد تشریعية وإداریة وسياسية لحمایة  آليات إیجاد )ح( 

  مساندة و  الفكریة  الملكية  حقوق   حمایة أشكال  من   یوجد  ماتعزیز و  )sui generis ( فریدة إیجاد أنظمة 
دیة  القانونية ألمور شتى ، منها المعرفة التقليللحمایة ، السكان األصليين والمحليين  لمجتمعاتالنهوج المجتمعية 

  یوجد من أشكال حمایة حقوق الملكية الفكریة ؛ما الجينية ، وتعزیز ردوالموا
 

 اإلعالم شؤون األنظمة اإلعالمية الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية ، وإدارة وتبادل وضع  )ط( 
 غرفة تبادل المعلومات العاملة في  ربطه بآليةمعالوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية ، وتبادل ذلك اإلعالم ، 

 ظل االتفاقية؛
 

 السياسة قدرات مجتمعات السكان األصليين والمحليين على المشارآة في صنع القرار ورسم وتعزیز إیجاد ) ي( 
 الجينية ؛ وتمكينهم من بالمواردالعامة وتنفيذ تلك السياسة ، وعلى الصون واإلدارة وإنتاج المنتجات المتصلة 

 . بالموارد الجينية تتعلقادة مما لدیهم من معارف وممارسات تقليدیة االستف
 

 المصلحة وتوعيته مع الترآيز على مجتمعات السكان األصليين والمحليين وجميع أصحاب الجمهور تثقيف )  ك( 
 ، على األصعدة المحلي والوطني واإلقليمي ؛

مهارات الصياغة القانونية لتعزیز : لة ما یلي  على جميع المستویات ، شامالبشریة الموارد تنمية )ل( 
 السكان لمجتمعات إلى الموارد الجينية وتدابير تقاسم المنافع ؛ ومهارات التفاوض في العقود التوصل

 . فض المنازعات وآلياتاألصليين والمحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة وتقاسم المنافع 

 والتجارةاقيات والمعایير والسياسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكریة  فيما یتعلق باالتفالوعي تنمية )     م( 
 .والترابط بينهما وبين الموارد الجينية والمعرفة التقليدیة 

  ؛ ، بقصد آفالة تنسيق أفضلعملياتها الترابط بين المؤسسات وبين تعزیز  ) ن ( 

الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع  التوصل على أنشطة الكيفية التي یمكن بها أن تؤثر تقييم )س(
  النسبية لعملية إتاحة التوصل ؛والمنافعالبيولوجي لتحدید التكاليف 
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 ومطالب مجتمعات السكان األصليين بحقوقأو اعتراف ، حسب مقتضى الحال ، / وتوضيح ) ع(

یة احتمالية ،  تجميعها ألغراض علمية أو أغراض تجاریجرىوالمحليين المعترف بها على الموارد التي 
  الصلة من قانونية وسياسية ؛ذاتمع مراعاة األطر الوطنية 

 والقائمين بالتنظيم والجمهور ، الدولي والوطني ، المحتملين لتوفير المعلومات للمستعملين آليات )ف(
  بالتوصل إلى الموارد الجينية ؛المتعلقةبشأن إلتزاماتهم 

 سية لبناء القدرة في المجاالت الرئيللتنفيذ آليات - جيم

 لتنفيذ أنشطة بناء القدرة على التوصل إلى الموارد الجينية وتقاسم اآلتية استعمال العمليات والتدابير واآلليات یمكن  -6
 یجب أن تكون تدابير القدرة مالحظة أن التدابير الموجهة نحو ما لدى المستعملين والموردین من احتياجات بناء معالمنافع ؛ 

 : متآزرة 

 : متعددة مستویات على تدابير -7
 االحتياجات إلى القدرات على األصعدة المحلي والوطني وتحدید مستوى الوعي بالقضایا المطروحة، رفع )أ( 

 حسب مقتضى الوطنية، مع مراعاة عمل مرفق البيئة العالمية بشأن التقييم الذاتي للقدرات واإلقليمي،ودون اإلقليمي 
 الحال؛

 واإلقليمي للمجاالت الرئيسية ، مع االستمداد من طائفة مما والمحليولویة على األصعدة الوطني  األإعطاء )ب( 
  ، وقطاعات صناعية وحكومية ، ومجتمعات من السكان األصليين والمحليين ؛أآادیميةیوجد من خبرة 

اإلقليمي والدولي من  المحلي والوطني ودون اإلقليمي واألصعدة ما یوجد وما یزمع إیجاده على تحدید )ج( 
 ومدى في ذلك سد الفجوات في بناء القدرة ، في القطاعين العام والخاص على السواء، بمامبادرات لبناء القدرات 

 :تغطيتها من شتى المصادر بما فيها
  الوطنية؛المصادر ‘1 ‘
  الثنائية؛المصادر ‘2 ‘
  اإلقليمية؛المصادر ‘3 ‘
  المتعددة األطراف؛الوآاالت ‘4 ‘
  الدولية األخرى؛المصادر ‘5 ‘
  السكان األصليين والمحليين ؛ مجتمعات ‘6 ‘

  والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة اآلخرون؛الخاص القطاع ‘7‘  
  القدرات؛بناء التآزر والتناسق بين مبادرات تعزیز )د (

 .القدرات مؤشرات لرصد تنفيذ بناء إیجاد )هـ( 
 .ل مرفق البيئة العالمية ومانحين آخریين  من خالالتمویل ) و ( 
 والمؤسسات ذات الصلة ومنظمات السكان األصليين األآادیمية القطاع الخاص والمؤسسات مشارآة ) ز (

 ، بوصفها من موردي بناء القدرة في مجاالت محددة ،   مثًال من خالل البحث الحكوميةوالمحليين والمنظمات غير 
 .جيا والتمویل  ونقل التكنولوالتعاوني

 . تبادل ورحالت دراسية وبرامج تدریبية ، وتدریب المدربين ، ورش )ح( 
 ومجتمعات السكان األصليين والمحليين ، مع مراعاة المهام المصلحة الكامل والفعال ألصحاب اإلشراك )ط( 

 ية وما یتصل بها من أحكام االتفاق) ي(8 الخاص بتطبيق المادة العملالمحددة في برنامج 
 . بوسائط اإلعالم ومواد تربویة متعلقة مواد سمعية بصریة ومواد استحداث )ي (
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  على الصعيد الوطني تدابير -8

  ؛مختصة نقاط اتصال وطنية وسلطات وطنية تعيين ) أ(
 تنظيمية مناسبة على الصعيد الوطني للتوصل وتقاسم وأطر استراتيجيات وسياسات وتشریعات وضع )ب( 

 .المنافع 
 الجينية وتقاسم المنافع في إطار االستراتيجيات الوطنية للتنوع الموارد بناء القدرة على التوصل إلى إدماج )ج( 

  ذلك من المبادرات واالستراتيجيات ذات الصلة ؛وغيرالبيولوجي 
د الجينية  ذلك المواقيت لتشغيل بناء القدرة على التوصل إلى الموارفي الترتيب التتابعي لألعمال ، بما وضع )د( 

  ؛ آما هو منصوص عليه في المرفق بخطة العمل هذه ؛المنافعوتقاسم 
 البحوث ونقل التكنولوجية المتعلقة بالتوصل وباستعمال الموارد إنتاج العلمية والتقنية ، شاملة المجاالت )هـ( 

  .المنافعالجينية وتقاسم 
رة على التوصل إلى الموارد الجينية وتقاسم  تنفيذ بناء القدوتقييم صكوك وأدوات تشمل مؤشرات رصد وضع ) و(

 . ، وفعالية السياسة والتدابير التشریعية المراحلالمنافع في جميع 
  اإلقليمي وعلى األصعدة الدوليةودون على الصعيدین اإلقليمي لتدابير ا-9

  .اإلقليمية التعاونية اإلقليمية ودون الترتيبات )ا( 

 .د ووضع استراتيجية للتمویل  من الموارالمتطلبات تقييم )ب( 
 والتقني والشراآات بين األطراف ، وبين األطراف والوآاالت المتعددة األطراف العلمي التعاون )ج( 

 ذات الصلة شاملة الشبكات األخرى تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية والشبكات لية األخرى بوسائل منها آوالمنظمات
 . وأصحاب المصلحة الصلةصليين والمحليين ذوي المتعلقة بمجتمعات السكان األ

 البيانات ، وقواعد من خالل غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية ، واستعمال االنترنت المعلومات تبادل )د(
CD-ROMS ،ونسخ الكمبيوتر األصلية والورش ؛  

  ؛الممارسات ونشر دراسات الحاالت وأفضل تبين )هـ(
 . والثنائيين والمنظمات األخرى األطرافلمانحين المتعددى  بين االتنسيق )و( 
 محددة ومستعملين محددین وقطاعات محددة ، على أن الستعماالت اتفاقات ومدونات سلوك نموذجية وضع )ز( 

  العمل الذي جرى في المحافل األخرى ؛اإلمكانیستعمل في ذلك بقدر 
  العالمية للتصنيف ؛المبادرة )ح(
  .البيولوجيلتوصل إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع ، الموضوع في ظل اتفاقية التنوع  اخبراء جدول ) ط(
 

 التنسيق -دال
 ینبغي تعزیز فوائدها، الفاعلين القائمين بمبادرات بناء القدرات للحصول على الموارد الجينية وتقاسم لتعدد نظرًا  -10

وعلى .  التآزر ، وتبين ما یوجد من فجوات في التغطيةلتشجيعمستویات اإلعالم المتبادل المتقاسم والتنسيق على جميع ال
 ظل المعاهدة في  القدرة تنسيق مع األنظمة الدولية األخرى ذات الصلة ، والسيما مع برامج بناء إجراءالصعيد الدولي مطلوب 

 . األنظمة والبرامج تلكر والتكامل مع  الجينية النباتية من أجل األغذیة والزراعة ، لكفالة التضافالمواردالدولية بشأن 
 

 إقليمية ودون نهوج بأن خطة العمل هي خطة مدفوعة من البلدان نفسها ، ینبغي أن یشجع ویسهل وضع االعتراف مع  -11
ل وهذا التسهي.  النامية الجزریة الصغيرة ، بصفة خاصة للدولاإلقليمية لتنفيذ خطة العمل ، مع مالحظة االحتياجات الخاصة 

 المنفذة ألنشطة الوآاالت المناسبة إلى مرفق البيئة العالميـة ، شامًال تعزیز التنسيق اإلقليمي بين المشورةیمكن أن یضم إسداء 
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 دراسات حـاالت ذات صلة بالموضوع ، واستعمال موسع آللية غرفة وتقدیـمبناء القدرة التي یساندها مرفق البيئة العالميـة ، 

 . ودون اإلقليمياإلقليميآوسيلة ، بمساعدة األمين التنفيذي ، لتبين الفرص المتاحة للتعاون  ، المعلوماتتبادل 
 

 حول ما یتم من األمانة األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة على تقدیم معلومات إلى تشجيع ینبغي -12
 ، على أن یتاح ذلك من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات رةالقدخطوات ، بما فيها الخطوات المانحين ، نحو تنفيذ تدابير بناء 

  . االتفاقيةالعاملة في ظل 
 

 عن تنفيذ معلومات وب سایت وأشكاًال أخرى من التبليغ ومواقع الوطنية ترى األطراف أن تدرج في تقاریرها قد  -13
 .منافعها للحصول على الموارد الجينية وتقاسم القدراتتدابير بناء 

 

 بالتوصل وتقاسم المعني التنسيق بين الفریق العامل بين دورات االجتماع المخصص المفتوح العضویة ، تشجيع ینبغي -14
وما یتصل بها من ) ي(8 العضویة العامل ، المعني بالمادة المفتوحالمنافع ، والفریق العامل بين دورات االجتماع المخصص 

 برامج عملها فيما یتعلق ببناء القدرة لمجتمعات السكان األصليين تطویرستمرار أحكام في اتفاقية التنوع البيولوجيي في  ا
 .والمحليين 

 تذیيل
 نهوج ممكنة للتدابير المختلفة

 
 بالتوصل إلى تقاسم المنافع هو وضع یختلف بين البلدان ، المتعلقة الوضع القائم في رسم السياسة بأن  یعترفإذ

 بالتوصل وتقاسم المنافع ، المتعلقةالبت في الترتيب التتابعي للتدابير الالزمة لتنفيذ خطة العمل  أنفسها بالبلدانفينبغي أن تقوم 
 طبقًا الحتياجاتها وأولویاتها الوطنية ، 

 الجزریة النامية والبلدان الملحة إلى بناء قدرات في البلدان النامية ، خصوصًا في أقل البلدان نموًا بالحاجة ذ یعترفوإ 
 ، وآذلك في البلدان ذات االقتصادات االنتقالية ؛الصغيرة 
  تم تبينها في خطة العمل وبدون األخالل بالجداول الزمنية المبينة في تلك الخطة التي العناصر على  یبنيوإذ 

 
األخذ  ودون اإلقليمية ، فمن المقترح اإلقليمية لمساعدة البلدان على تحدید أولویاتها الوطنية وتسهيل األنشطة وآأداة

 .  وهو ترتيب یقوم على الخبرة والممارسة السابقة ، للنظر في هذا االقتـراح ،بالترتيب التتابعي التالي للتدابير 
 

  التي تتبينها خطة العمللألنشطةنهوج ممكنة 
  الوطنيالصعيد على -ألف

وآذلك تقييم ما یوجد من تدابير .  لها  اإلضافية وتقييم األسواق المحتملةوبالمعرفة قائمة جرد بالموارد الجينية وضع -1
 . تتعلق بالتوصل وتقاسم المنافع وممارسات

 . فعالية وآفایة القدرة الموجودة تقييم 1
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تحدید الملكية أو الحقوق في توفير الموارد ( على الصعيد الوطني المنافع استراتيجية أو سياسة للتوصل وتقاسم وضع 2
 علم ؛ عنليين والمحليين ؛ وشراآة القطاع الخاص ؛ واالتفاق المسبق  مجتمعات السكان األصحقوقبما في ذلك 

 ) .التنفيذ ؛ حل المنازعات 
 .  والمحليين وجميع أصحاب المصلحة األصليين الوعي ومشارآة مجتمعات السكان تعزیز 3
 .خارجي  والمدى الطویل ، للتمویل الداخلي والتمویل الالقصير مواقيت ، تشمل المتطلبات على المدى وضع 4
 والمالية والتقنية ، شاملة تعيين نقاط اتصال وطنية وسلطات مختصة واإلداریةأو تعزیز القدرات المؤسسية / ووضع 5

 . تشریعية وطنية تدابيرواتخاذ 
 . ، شاملة صنع القرار وآذلك إعالم الجمهور وإشراآه المنافع للتعامل مع طلبات التوصل وتقاسم آلية 6
 . وتقاسم المنافع التوصل ، في مجال ترتيبات  للرصد واالمتثالآليات 7
 . إعالمية مالئمة آلية 8
  دون اإلقليمي واإلقليمي المستویين على -باء

  .األطراف التمویل الوطني والثنائي والمتعدد تقييم -1
افع  االنسجام بين استراتيجيات وسياسات التوصل وتقاسم المنوتحقيق للتنسيق اإلقليمي ودون اإلقليمي آليات  -2

 بياناتوقد یشمل ذلك مواقع وب سایت إقليمية ودون اإلقليمية وقواعد .  اقتضي األمر إذاوتدابير تشریعية ، 
 .وترتيبات تعاونية وآليات استشاریة ومراآز امتياز وتدریب 

  الدولي الصعيد على - جيم
a. أن أنشطة بناء القدرة ، شاملة إنشاء قاعدة بيانات بشالمعلومات الفعال آللية غرفة تبادل التشغيل. 
     المطلوب إیجادها التي یقدمها المانحون المتعددو األطراف والثنائيون المالية فعالية وآفایة وتنسيق الموارد تعزیز  -2

 الصغيرة ، وآذلك الجزریة اآلخرون للبلدان النامية ، وخصوصًا أقل البلدان نموًا والدول النامية والمانحون
 .صاد االنتقالي البلدان ذات االقت

 . نحو فعال على جدول للخبراء واستعمال هذا الجدول وضع   -3
) ویبو( للملكية الفكریة العالمية تقوم بها الفاو والمنظمة التي  القدرة التضافر والتنسيق مع مبادرات بناء تعزیز  -4

 .وغيرهما من المنظمات ذات الصلة باألمر 
 .جنوب  التعاون بين الجنوب والتعزیز  -5
 . من مؤتمر األطراف في االتفاقية اإلرشاد المنتظم وإعطاء مزید من االستعراض -6
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  إضافية إلى اآللية المالية   توجيهات-7/20

 
 إن مؤتمر األطراف؛

  . 6/17 ، 5/13 ، 5/12 ، 4/13 ، 4/11 ، 3/8 ، 3/5 ، 2/6 ، 1/2األحكـام ذات الصلة في المقررات إذ یذآـر 

 وبتجميع التوجيهات السابقة إلى اآللية المالية  (UNEP/CBD/COP/7/9)لمًا بتقریر مرفق البيئة العالمية عوإذ یحيط
(UNEP/CBD/COP/7/INF/1)؛ 

  مجلس مرفق البيئة العالمية على تأمين مشارآة جميع أعضاء المجلس في اجتماعاته؛یحث

 إلى مؤتمر األطراف قبل أي اجتماع عادي  ضرورة إتاحة التقریر من مجلس مرفق البيئة العالميةیقرر -1
 من النظام 54 و28لمؤتمر األطراف بثالثة أشهر، مع أي تنقيحات، حسبما هو مالئم، وینبغي لألمين التنفيذي، وفقا للمادتين 

 الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف، أن یتيح ذلك التقریر بجميع لغات األمم المتحدة الست؛

 20د اإلضافي التالي إلى مرفق البيئة العالمية في توفير الموارد المالية وفقًا للمادة  إصدار اإلرشایقرر -2
.  الصادرة عن مؤتمر األطراف 6/17 ، 5/13 ، 4/13 ، 3/5، 2/6 ، 1/2 من االتفاقية ، ووفقًا للمقررات 1 ، فقرة 21والمادة 

لمالية لألطراف من البلدان النامية ، آخذًا في الحسبان في هذا الصدد سيكون على مرفق البيئة العالمية توفير الموارد ا
االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموًا والدول النامية الجزریة الصغيرة ، بالنسبة لألنشطة والبرامج التي تمسك بزمامها البلدان 

ية، مع االعتراف بأن التنمية أنفسها ، بما یتمشى واألولویات واألهداف الوطنية ، وطبقا لصالحيات مرفق البيئة العالم
االقتصادیة واالجتماعية والقضاء على الفقر هما األولویات ذات الصدارة التي تجب سواها لدى البلدان النامية ، ومع المراعاة 

 الكاملة لجميع مقررات األطراف ذات الصلة؛

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي
التمویل األخرى، ووآاالت التنمية، إلى تقدیم مساندة مالية لتنفيذ  مرفق البيئة العالمية، ومؤسسات یدعو -3

 برنامج العمل التفصيلي بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛

 الرصد والمؤشرات 
بأن وضع واستعمال المؤشرات ، خصوصًا في مرحلة إعدادها ، أمر یقتضي إلتزامًا ماليًا وتقنيًا من یقر   -4

 لذلك أن یطلب من اآللية المالية و ، أن یشجع وآاالت التمویل الثنائية والمتعددة األطراف على مساعدة البلدان األطراف ، وتبعًا
النامية وخصوصا الدول النامية األقل تقدما والدول الجزریة الصغيرة بينها ، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية من خالل 

 ب المالئم ومقتضى الحال ، في سبيل وضع وتنفيذ مؤشرات فعالة للتنوع البيولوجي ؛توفير المساعدة المالية والتدریب ، حس

 
 نهج النظام االیكولوجي

 مرفق البيئة العالمية، وفقا لصالحياته، ومؤسسات التمویل األخرى، ووآاالت التنمية، إلى تقدیم یدعو -5
 ؛7/11مساندة مالية لتنفيذ نهج النظام االیكولوجي، وفقا للمقرر 

  التنوع البيولوجي وتغير المناخ
 المصادر األخرى إلى تقدیم المساندة المالية لألطراف من ویدعو إلى اآللية المالية، وفقا لصالحيتها، یطلب -6

ذلك البلدان النامية والبلدان األقل نموا والدول النامية الجزریة الصغيرة من بينها، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، إذا آان 
 :مالئما، وذلك من أجل ما یلي

أنشطة التي تدیرها البلدان، بما في ذلك المشاریع الرائدة، التي تهدف إلى المشاریع المتعلقة بحفظ النظم  )أ(
االیكولوجية، واستعادة األراضي والبيئات البحریة التي أصابها التدهور، وحفظ سالمة األنظمة االیكولوجية التي تأخذ في 

 أثيرات تغير المناخ؛الحسبان ت
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المساعدة في بناء القدرات بهدف زیادة الفاعلية في التصدي للقضایا البيئية من خالل التزاماتها بموجب  )ب(
االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة االطاریة بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، 

 يق نهج األنظمة االیكولوجية، ضمن أمور أخرى؛وذلك بتطب

المساعدة على تطویر برامج موجهة إلى تحقيق تضافر الجهود لحفظ جميع األنظمة االیكولوجية وإدارتها  )ج(
 على نحو مستدام، مثل الغابات واألراضي الرطبة والبيئات البحریة، تلك البرامج التي تساهم أیضا في القضاء على الفقر؛

 ادرة العالمية للتصنيف المب
 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات اإلقليمية والدولية أن تأخذ في الحسبان على النحو الكامل یدعو -7

، وأن تقدم آل المساندة 2010أهمية قدرات التصنيف في تحقيق أهداف االتفاقية، وأن تساند أنشطة التصنيف تحقيقا لهدف 
 األطراف ویحثرة في مجال التصنيف على المستوى الوطني واإلقليمي، حسبما هو مالئم؛ الضروریة لمراآز البحث والخب

والحكومات األخرى، ومرفق البيئة العالمية، ومنظمات التمویل ذات الصلة، على إسداء مساندة وافية وفي األوان الالزم إلى 
ماج أنشطة بناء القدرات على التصنيف في البرامج البلدان النامية للمساعدة في تنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف، وإلد

المواضيعية والمشترآة بين عدة قطاعات، بما في ذلك مساندة األنشطة والمشروعات، مثل، المشروعات المستقلة لبناء 
 القدرات، حسبما هو مالئم؛

  االستعمال المستدام
لعالمية والمنظمات المعنية األخرى، بما في  األطراف والحكومات أن تقوم، في تعاون مع مرفق البيئة ایدعو -8

ذلك القطاع الخاص، بوضع ونقل التكنولوجيات وتوفير المساندة المالية للمساعدة في تنفيذ مبادئ أدیس أبابا وخطوطها 
 اإلرشادیة على المستوى الوطني لكفالة استدامة التنوع البيولوجي؛

 
 األنواع الغریبة الغازیة  

ة العالمية، وفقا للتفویض الممنوح له، ومؤسسات التمویل األخرى ووآاالت التنمية إلى  مرفق البيئیدعو -9
للبلدان النامية والسيما البلدان األقل نموا والدول النامية الجزریة الصغيرة من بينها، وبلدان االقتصادیات توفير المساندة المالية 

  ؛ستجابة السریعة وتدابير اإلدارة لمعالجة تهدیدات األنواع الغازیة الغریبةاالنتقالية للمساعدة  في تنفيذ الوقایة المحسنة واال
  المناطق المحمية

 من مرفق البيئة العالمية، مع احترام األهداف واألولویات الوطنية، أن یساند تنفيذ برنامج العمل وال یطلب -10
 :سيما ما یلي

 المساندة لمعالجة االستدامة المالية الطویلة األجل في في تعاون مع المانحين اآلخرین أن یشجع مزیدا من )أ(
 2008صالح المناطق المحمية، بما في ذلك عن طریق آليات وأدوات مختلفة، للمساعدة على إدراك هدف أن تكفل بحلول 

 الموارد الكافية لتغطية تكاليف التنفيذ الفعال وإدارة األنظمة الوطنية واإلقليمية للمناطق المحمية،

أن یواصل تنمية محفظته من المناطق المحمية نحو إیجاد أنظمة من المناطق المحمية تكون شاملة وذات  )ب(
 صفة تمثيلية ومدارة بكفاءة، وتعالج احتياجات تلك األنظمة جميعا،

 مساندة الخطوات العاجلة المدفوعة بقوة البلدان ذاتها وذلك باالستمرار في تنسيق إجراءاته وتوفير سریعة )ج(
 الصرف عن طریق وسائل سریعة الخطوات،

  الخطة االستراتيجية
یدعو مرفق البيئة العالمية، وفقا للتفویض الممنوح له، إلى تقدیم المساندة الكافية واآلنية لتنفيذ األنشطة  -11

للبلدان / ... 7ا للمقرر الرامية إلى تحقيق ورصد التقدم نحو الغایات واألهداف المحددة في الخطة االستراتيجية لالتفاقية وفق
األطراف النامية والسيما البلدان األقل نموا والدول النامية الجزریة الصغيرة من بينها، واألطراف ذات االقتصادیات االنتقالية 

 حسب مقتضى الحال ؛

 نقل التكنواوجيا والتعاون فيها   
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 األطراف من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات یقرر أنه ، استنادا إلى االحتياجات واألولویات التي تحددها -12 

یقوم مرفق البيئة العالمية، حسبما هو مالئم، بتقدیم المساندة المالية الوافية واآلنية في سبيل تنفيذ برنامج العمل بشأن االنتقالية، 
 :االتفاقية ، وخصوصا في سبيل ما یلي من 20 إلى16نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي، بما یتفق والمواد من 

 بناء القدرة السياسية والقانونية والقضائية واإلداریة، ) أ(
 ،2-16تسهيل الحصـول على التكنولوجيـات ذات الصلة، الموجودة تحت ید مالكين لها، بما یتمشى والمادة  )ب(

 صلة،توفير حوافز مالية وغير مالية أخرى في سبيل نشر التكنولوجيات ذات ال )ج(

بناء القدرات وتمكين المجتمعات األصلية والمحلية وجميع أصحاب المصلحة، في مجال الحصول على  )د(
 التكنولوجيات ذات الصلة واستعمالها،

تحسين قدرة مؤسسات البحث الوطنية في البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي في سبيل إیجاد  )ه(
یرها ونشرها وفي سبيل مزید من تطویر التكنولوجيات المستوردة بما یتمشى واتفاق النقل الخاص وتطویر التكنولوجيات وتحو

 بها ویتمشى أیضا مع القانون الدولي، بما في ذلك من خالل منح الزمالة وبرامج التبادل الدولية،

يا والتعاون فيها وآذلك مساندة وضع وتشغيل المبادرات اإلقليمية أو الدولية للمساعدة على نقل التكنولوج )و(
على التعاون العلمي والتقني بما في ذلك المبادرات المقصود منها تسهيل التعاون بين الجنوب والجنوب، ووضع تكنولوجيات 

 .جدیدة مشترآة بين الجنوب والجنوب، وآذلك التعاون بين البلدان ذات االقتصاد االنتقالي 

  األهداف اإلنمائية لأللفية
 آإسهامطراف، والحكومات، والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة،  األیحث -13

 بشكل یتسق مع تحقيق أهداف االتفاقية المتعلقة بالتنوع اإلنمائية لأللفية، على تنفيذ األنشطة اإلنمائية غایات البلوغمنها نحو 
 ذات اإلنمائيةبتحسين السياسات البيئية في الوآاالت والقطاعات  وذلك، وبشكل ال یضر بها، 2010البيولوجي وهدف عام 

 لأللفية مباشرة في تقييمات التأثير البيئي والتقييمات اإلنمائية غایات الشواغل المتعلقة بالتنوع البيولوجي والإدماجالصلة، مثل 
الوطني، من خالل االستراتيجيات الوطنية ؛ بما في ذلك، على الصعيد البيئية االستراتيجية وغيرها من األدوات المماثلة

للتخفيض المستدام واستراتيجيات تخفيض الفقر وبرامج ذلك التخفيض ویدعو مرفق البيئة العالمية الى مساندة أنشطة بناء القدرة 
 في البلدان النامية لهذا الغرض؛

  اإلبالغ الوطني
مية والمتعددة األطراف ذات الصلة، والوآاالت قلي األطراف والحكومات والمنظمات الثنائية واإلویشجع -14

المنفذة ومرفق البيئة العالمية، على التعاون لتعزیز القدرات المختلفة لألطراف، وال سيما األطراف من البلدان النامية والبلدان 
 عداد تقاریرها الوطنية والمواضيعية في المستقبل؛إذات االقتصاد االنتقالي، على 

قليمية والمتعددة األطراف، ألطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة الثنائية واإلویشجع أیضا ا -15
والوآاالت المنفذة لمرفق البيئة العالمية، على تحليل التقدم الذي تحرزه األطراف، وال سيما األطراف من البلدان النامية وذات 

التي تبينت تلك البلدان أنها مجاالت ذات أولویة، وذلك في سبيل االقتصاد االنتقالي، في تنفيذ االتفاقية، فيما یتعلق بالمجاالت 
 عداد تقاریرها الوطنية في المستقبل؛إأمور منها مساعدة تلك البلدان على 

 من مرفق البيئة العالمية أن یعمل مع األمين التنفيذ في استكشاف طرائق لتعجيل وتبسيط اجراءات ویطلب -16
 مؤهلة لهذا التمویل، إلعداد تقاریرها الوطنية وفاء اللتزامات التبليغ الناشئة عن االتفاقية؛تخصيص األموال الى البلدان ال

 مرفق البيئة العالمية إلى تقدیم المساندة المالية الالزمة إلعداد التقاریر الوطنية الثالثة من جانب یدعو -17
 األطراف؛

  التثقيف والتوعية الجماهيریة
المية، وفقا للتفویض الممنوح له، والمنظمات المانحة األخرى، إلى توفير التمویل یدعو مرفق البيئة الع -18

للبلدان النامية والسيما البلدان األقل نموا والدول النامية الجزریة الصغيرة من بينها، والبلدان ذات االقتصادیات االنتقالية لتنفيذ 
  ؛ المستوى الوطنيبرامج وأنشطة االتصال والتثقيف والتوعية الجماهيریة على
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  الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف لمنافعها
 توجيهاته إلى مرفق البيئة العالمية، باعتباره الهيكل المؤسسي المسؤول عن تشغيل اآللية المالية یكرر -19

لى األولویات الوطنية التي تساعد على تنفيذ خطة لالتفاقية، بأن تقدم موارد مالية للمشاریع التي تقوم البلدان بإدارتها استنادا إ
العمل دعما لتنفيذ خطوط بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

كنولوجيات التي استخدامها، ویطلب آذلك إلى مرفق البيئة العالمية، وفقا لصالحيته، أن یساند بناء القدرات بخصوص نقل الت
تمكن الموردین من أن یقّدروا على نحو آامل، وأن یشارآوا بنشاط في ترتيبات تقاسم المنافع عند مرحلة منح تصاریح 

 .الحصول على الموارد

 السالمة األحيائية 
 

  بمبادرات بناء قدرة السالمة األحيائية لمرفق البيئة العالمية ووآاالته المنفذة،إذ یرحب 
 

  الحاجة لضمان أن یكون التوجيه إلى اآللية المالية مساندًا ألهداف االتفاقية وبروتوآولها بشكل متوازن،كوإذ یدر 
 

 على الحاجة إلى المعلومات المتبادلة واإلجراءات المنسقة والرصد المنتظم بغية تجنب اإلزدواجية ولتحدید وإذ یشّدد 
عاملين القائمين بمختلف مبادرات بناء القدرة، والدور الناشط لألمين التنفيذي الفروقات والتآزرات المحتملة بسبب تعدد مختلف ال

 الذي ینبغي أن یلعبه في تنشيط هذه العملية،
 

 أن التدابير المتخدة بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية التي تنص عليها مذآرة التفاهم التي وإذ یؤآد 
 ، ألغراص بروتوآول قرطاجنة،بوضعها الحاليعه الثالث سوف تطّبق، اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتما

 
 . تقدیم التوجيه التالي إلى مرفق البيئة العالمية لتنفيذه بشكل آنيیقرر -20

 
 : أیضًا معایير األهلية التالية للتمویل من جانب مرفق البيئة العالميةویقرر -21

 
 نموًا والدول النامية الجزریة الصغيرة منها، والبلدان التي تمر جميع البلدان النامية، وال سيما الدول األقل ) أ(

اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ومن بينها البلدان التي هى مراآز منشأ ومراآز تنوع جيني ، والتي هي أعضاء 
 في البروتوآول، مؤهلة للتمویل من جانب مرفق البيئة العالمية وفقًا لتكليف المرفق ،

 
نامية، وال سيما الدول األقل نموًا والدول النامية الجزریة الصغيرة منها، والبلدان التي تمر جميع البلدان ال ) ب(

اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ومن بينها البلدان التي هى مراآز منشأ ومراآز تنوع جيني ، والتي هي أعضاء 
روتوآول، یجب عليها أیضًا أن تكون في االتفاقية، والتي تقدم التزامًا سياسيًا واضحًا لتصبح أطرافًا في الب

مؤهلة للتمویل من جانب مرفق البيئة العالمية لتنمية األطر الوطنية للسالمة األحيائية وإقامة غرف  تبادل 
معلومات السالمة األحيائية ، وغير ذلك من االمكانيات المؤسسية الالزمة لتمكين بلد غير طرف من ان 

ذ دليل اإللتزام السياسي هذا شكل الضمان الخطي لألمين التنفيذي بأن البلد ویجب أن یأخ. یصبح بلدًا طرفًا 
 .ینوي أن یصبح طرفًا في البروتوآول فور اإلنتهاء من األنشطة التي یجب تمویلها

 
  على أن تقدیم الموارد المالية من جانب مرفق البيئة العالمية یجب أن یكون أنشطة وبرامج موجهة نحو البالدیشّدد -22

 .وتتمشى مع أولویاتها وأهدافها
 

 األطراف من البلدان المتقدمة والحكومات ومرفق البيئة العالمية والوآاالت المانحة األخرى والمنظمات ذات یدعو -23
ریة الصلة تقدیم الدعم المالي والمساعدة األخرى لألطراف من البلدان النامية وال سيما الدول األقل تقدمًا والدول النامية الجز

الصغيرة منها، واألطراف التي تمر اقتصاداتها في مرحلة انتقالية، بما في ذلك البلدان منها التي هي مراآز المنشأ ومراآز 
التنوع البيولوجي، إلعداد وتنفيذ أنشطة بناء القدرة، بما فيها تنظيم الدورات العملية واالجتماعات التحضيریة الوطنية واإلقليمية 

 .ليم لبناء القدرةوفيما بين األقا
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 مرفق البيئة العالمية إلى تقدیم المساندة إلى المشروعات التدليلية بشأن تنفيذ األطر الوطنية للسالمة األحيائية یدعو -24
 .للبلدان األخرى المؤهلة

 
لتحضير للتصدیق  مرفق البيئة العالمية على ضمان التنفيذ السریع الستراتيجيته األصلية لمساعدة البلدان على اویحث -25

على البروتوآول وتنفيذه، ومساندة بناء القدرة إلنشاء العناصر الوطنية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بشكل مرن، 
أو تعزیز المراآز الوطنية واإلقليمية القائمة للتدریب والمؤسسات التنظيمية وتقييم المخاطر / وتقدیم الدعم اإلضافي إلنشاء و

لمخاطر والبنية التحتية إلستكشاف الكائنات المّحورة  الحية واختبارها وتحدیدها ورصدها على مدى طویل والمشورة وإدراة ا
 .القانونية وصنع القرار وتناول االعتبارات االجتماعية االقتصادیة ونشر التوعية ونقل التكنولوجيا للسالمة األحيائية

 
ية، وفقًا لتكليفها، في خطة العمل لبناء القدرات للتنفيذ الفعال للبروتوآول، الذي  بدور مرفق البيئة العالمویحيط علمًا -26

اعتمده مؤتمر األطراف العامل آاجتماع األطراف في بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية في اجتماعه األول الذي 
 :  یتضمن

 
اریة الالزمة، وللتدریب على تقييم المخاطر تقدیم التمویل والمساعدة األخرى لبناء األطر القانونية واالد ) أ(

 وإدارة المخاطر؛
 
اإلقرار بشأن المزید من المجاالت للدعم المالي لبناء القدرة وفقًا الحتياجات األولویات المحددة للبلدان  ) ب(

ن النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، والردود على االستبيانات، ونتائج الحلقات العملية لما بي
 الدورات، والمشروع الرائد السابق حول السالمة األحيائية؛

 
تنفيذ استراتيجية مرفق البيئة العالمية لمساعدة البلدان على التصدیق على بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة  ) ج(

 األحيائية وتنفيذه؛
 
 تسهيل تقدیم الدعم التقني؛ ) د(
 
 .  ونطویر المزید منهاتسهيل استخدام الشبكات اإلقليمية القائمة وإنشاء )هـ(
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 وارد المالية اإلضافيةم   ال-7/21

 
 

 إن مؤتمر األطراف، 

  من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛21 و 20 بااللتزامات التي تعهدت بها األطراف بموجب المادتين إذ یذآر

 دامة؛ من خطة تنفيذ القمة العالمية بشأن التنمية المست44 أیضا بالفقرة وإذ یذآر

  بالتجدید الثالث الكبير لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئية العالمية؛وإذ یرحب

 من فروقات التمویل المتبقية، على جميع المستویات، في تلبية االحتياجات لتحقيق األهداف الثالثة إذ یساوره القلقو
 لالتفاقية بشكل متوازن؛

التنمية المستدامة وتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية تشكل أهدافا مترابطة على  أن القضاء على الفقر، وتأمين وإذ یؤآد
 . نحو وثيق؛

 األطراف والحكومات والمؤسسات المالية ووآاالت التنمية الدولية واإلقليمية، باإلضافة إلى الجهات یحث -1
ال لبرنامج العمل وآذلك الخطة االستراتيجية المانحة األخرى، على اتخاذ الخطوات في الوقت المناسب لكفالة التنفيذ الفع

 لالتفاقية واألهداف المرتبطة بها؛

 التي دعيت فيها األطراف والحكومات إلى أن تشارك 6/16 على أهمية تنفيذ الفقرة السابعة من المقرر یشدد -2
ع البيولوجي، ویحث األمين التنفيذي على خبرتها إلعداد وتنفيذ التدابير المالية لدعم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنو

 جمع ونشر ما یتوافر من هذه المعلومات؛

 األطراف على التنفيذ الكامل التفاق مونتيري بشأن تمویل التنمية وإتمام عملية جولة الدوحة یحث -3
 لمفاوضات التنمية بنجاح؛

 2000-1998تحقيق أهداف اتفاقيات ریو أنشطة المعونة الموجهة إلى : "  التقریر بعنوانیالحظ مع التقدیر -4
 منظمة التعاون ویدعو، والذي أصدرته لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، "

 مؤتمر والتنمية في الميدان االقتصادي إلى تقدیم المعلومات عن إحصاءات التدفقات المالية المتعلقة بأهداف االتفاقية إلى
 األطراف في اجتماعه الثامن؛

 األطراف والحكومات ومؤسسات التمویل ووآاالت التنمية باإلضافة إلى الجهات المانحة األخرى، یحث -5
على اإلعالن عن مشاریعها الممولة والمتعلقة بالتنوع البيولوجي وذلك على مواقع آل منها على اإلنترنت، وأن تبلغ األمين 

 هذه المشاریع؛التنفيذي بقائمة 

 األمين التنفيذي مواصلة الجهود لتجميع وتوزیع معلومات التمویل المتعلقة بالتنوع البيولوجي، من یطلب إلى -6
 أجل رصد الوضع التمویلي، وتحدید الفجوات في األنشطة التمویلية وإعداد البدائل؛

رامج التنمية والمساعدة القطاعية  األطراف والحكومات إلى تعزیز إدماج التنوع البيولوجي في بیدعو -7
 الخاصة بها؛

 األطراف والحكومات إلى إعداد وتشجيع ترتيبات الشراآة المتعلقة بالتنوع البيولوجي مع مؤسسات یدعو -8
التمویل وغيرها من أصحاب المصلحة وفيما بينها، بما في ذلك مع قطاعي المصارف واألعمال، من أجل النهوض، ضمن 

ویر وتنفيذ المبادرات مثل المبادرة العالمية بشأن دور القطاع المصرفي وقطاع األعمال في التنوع البيولوجي، أمور أخرى، بتط
 دعما إلنجاز أهداف االتفاقية واألهداف العالمية المتفق عليها؛

جهات  األطراف والحكومات والمؤسسات المالية ووآاالت التنمية الدولية واإلقليمية، باإلضافة إلى الیحث -9
المانحة األخرى، على مواصلة استكشاف الفرص الستخدام أدوات تخفيف أعباء الدین، للنهوض بحفظ التنوع البيولوجي 

 واستخدامه المستدام؛
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   ترتيبات االستعراض الثالث لفعالية اآللية المالية-7/22
 إن مؤتمر األطراف؛

 ؛6/17 و 3/8بيولوجي والمقررین  من االتفاقية المتعلقة بالتنوع ال21 بالمادة إذ یذّآر

 عملية اإلعداد للدراسة الثالثة لألداء الشامـل التابعة لمرفق البيئـة العالمية التي ستنتهي بحلول شهر یوینه وإذ یدرك
 ، ویدرك الحاجة إلى آفالة أوجه التضافر بين الدراسة وبين االستعراض الثالث لآللية المالية؛2005

 للمقرر الحالي الذي یتضمن األهداف والمنهجيات والمعایير واالجراءات الخاصة  اعتماد المرفقیقرر -1
 باالستعراض الثالث لفاعلية اآللية المالية بغرض إجراءه في الوقت المناسب لكي یقدم إلى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف؛

قل تحت سلطة مؤتمر األطراف،  أیضًا ضرورة إجراء هذا االستعراض الثالث بواسطة خبير تقييم مستیقرر -2
 وأن یأخذ في الحسبان تماما تقاریر مرفق البيئة العالمية بالنسبة لعمليات اآللية المالية؛

 آذلك أن یقوم مؤتمر األطراف ، على أساس نتائج االستعراض ، بإتخاذ التدابير المالئمة لتحسين یقرر -3
 فعالية اآللية ، عند الضرورة؛

 مرفق 
 إلستعراض الثالث لفعالية اآللية المالية ة لمبادئ توجيهي

  األهـداف -ألف
 ، سوف یستعرض مؤتمر األطراف فعالية اآللية ، بما في ذلك المعایير 21 من المادة 3بالفقرة  عمًال -1

آللية عند الضرورة  ، بغرض اتخاذ التدابير المالئمة لتحسين فعالية ا21 من المادة 2والمبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة 
 : ولهذا الغرض ، تشمل الفعالية ما یلي. 

مدى فعالية اآللية المالية في تقدیم وصرف الموارد المالية، وآذلك مراقبة ورصد وتقييم األنشطة التي تمّول  )أ(
 بموارد اآللية؛

يل اآللية المالية ، مدى مطابقة أنشطة مرفق البيئة العالمية ، بصفته الهيكل المؤسسي المسؤول عن تشغ )ب(
 بتوجيهات من مؤتمر األطراف ؛

 آفاءة وفعالية عملية تقدیم التوجيهات إلى اآللية المالية للنهوض بتنفيذ االتفاقية وتحقيق أهدافها الثالثة؛مدى  )ج(

 أهدافها مدى فعالية وآفاءة واستمراریة األنشطة المّمولة من مرفق البيئة العالمية لتنفيذ االتفاقية وتحقيق )د(
 .، مع األخذ في الحسبان التوجيهات التي یقدمها مؤتمر األطرافالثالثة

 
  المنهجية -بــاء

 . 2005 حتى یونيه 2001 هیغطي االستعراض جميع أنشطة اآللية المالية للفترة من یولي -2

 : یستعان في االستعراض بمصادر المعلومات التالية  -3

، بما في ذلك  التقاریر النامية واألطراف بخصوص اآللية الماليةالمتقدمة ولدان البالمعلومات التي تقدمها  )أ( 
 ؛الوطنية بالنسبة  لأللية المالية 

 التقاریر التي یعّدها مرفق البيئة العالمية ، بما فيها التقاریر التي یقدمها إلى مؤتمر األطراف ؛ )ب( 

التنوع البيولوجي  التي تتعلق بأنشطة  لمرفق البيئة العالميةالتابعةالمستقلة تقاریر وحدة التقييم والرصد  )ج( 
  ؛لمرفق البيئة العالمية ضمن إطار اآللية المالية

 ؛الدراسة الثالثة لألداء الشامل لمرفق البيئة العالمية )د( 
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 .المعلومات التي تقدمها الجهات المعنية األخرى  )ه( 

 المعایير  -جيم
 : ة المالية مع مراعاة أمور عدة منها ما یليسيتم تقييم فعالية اآللي -4

الخطوات والتدابير التي اتخذتها اآللية المالية استجابة لألعمال التي طلبها مؤتمر األطراف في اجتماعه  )أ( 
  ؛4/17 وآذلك في المقرر 4/11الرابع بغرض تحسين فعاليـة اآلليـة المالية، آما وردت في المرفـق بالمقـرر 

، 1/2اءات التي اتخذتها اآللية المالية استجابة لتوجيهات مؤتمر األطراف ، آما وردت في المقررات اإلجر )ب( 
  ؛6/17 ، 5/13 ، 4/13  و3/5 ، 2/6

  .أي مسائل هامة أخرى تثيرها األطراف )ج( 

 التدابير  -دال 
ير تقييم مستقل وذي خبرة للقيام بموجب سلطة مؤتمر األطراف وبمساندته، یقوم األمين التنفيذي بالتعاقد مع خب -5

 .باالستعراض، وفقًا لألهداف والمنهجية والمعایير المذآورة أعاله

یقوم خبير التقييم بتصميم استبيان باستخدام المعایير المعتمدة في المبادئ التوجيهية الحالية، إلرساله إلى األطراف  -6
اع السابع لمؤتمر األطراف، وإعداد تجميع وتنسيق للمعلومات وأصحاب المصلحة اآلخرین في أقرب وقت ممكن بعد االجتم

 .التي تم تسلمها

یقوم خبير التقييم بإجراء دراسات مكتبية ومقابالت، وزیارات ميدانية ویتعاون مع وحدة الرصد والتقييم التابعة لمرفق  -7
 .ردالبيئة العالمية حسب ما یكون مطلوبًا لتحضير االستعراض، شریطة توافر الموا

تتاح النسخة المبدئية من المعلومات المجّمعة والمنسقة وآذلك توصيات خبير التقييم إلى مرفق البيئة العالمية ليقوم  -8
 .ویجب أن تضاف هذه التعليقات في الوثائق ویتم تحدیدها حسب المصدر. باستعراضها وتقدیم تعليقاته عليها

التقييم المستقل، یقوم األمين التنفيذي، بالتشاور مع مرفق البيئة العالمية ، استنادًا إلى تقریر التجميع وتوصيات خبير  -9
بإعداد مشروع مقرر حول االستعراض الثالث لفعالية اآللية المالية، شامًال مقترحات محدّدة بإجراءات ترمي إلى تحسين فعالية 

 . اآللية ، عند الضرورة، لكي ینظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن

یقدم األمين التنفيذي جميع الوثائق ذات الصلة إلى األطراف ثالثة أشهر على األقل قبل انعقاد االجتماع السابع لمؤتمر  -10
 .األطراف بثالثة أشهر على األقل
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 )3فقرة ال، 18المادة (    التعاون العلمي والتقني وآلية تبادل المعلومات -7/23
  آلية تبادل المعلومات -ألف 

 إن مؤتمر األطراف،
 بمذآرة األمين التنفيذي التي تستعرض أنشطة غرفة تبادل المعلومات أثناء الفترة الفاصلة بين الدورات إذ یحيط علما

(UNIP/CBD/BS/COP/7/17/Add.1)؛ 

 بين  بارتياح الخطوات األساسية التي تمت لكي تصبح اآللية أداة فعالة لتشجيع التعاون التقني والعلميذ یالحظإو
 األطراف؛

 تمدید صالحية اللجنة االستشاریة غير الرسمية، التي أسسها وینسقها األمين التنفيذي وآما عّرفت في یقرر -1
 خطوطها التوجيهية التشغيلية؛

 أن ینظر في استمرار وصالحية اللجنة االستشاریة غير الرسمية في االجتماع التاسع لمؤتمر یقرر أیضا -2
 األطراف؛

 :األطراف إلى ما یلي یدعو -3

استعمال حقيبة أدوات آلية غرفة تبادل المعلومات وإنشاء نقاط مرآزیة وطنية ومواقع على االنترنت، إذا لم  )أ(
 تكن قد فعلت ذلك بعد؛

 المساهمة بالموارد لترجمة وتحدیث محتویات موقع أمانة االتفاقية باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة )ب(
 ؛ آلية غرفة تبادل المعلومات حقيبة أدواتو

استعمال معجم المصطلحات المحكم لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتسهيل تبادل المعلومات بين آليات  )ج(
 غرف تبادل المعلومات الوطنية؛

من البلدان النامية، من خالل آلية غرفة  األطراف مساعدة لاألطراف من البلدان المتقدمة یدعو  -4
تبادل المعلومات، في جهودها لتنفيذ واستخدام تكنولوجيات جدیدة للمعلومات، بما في ذلك إنشاء المواقع 

 على االنترنت؛

مزید من التعاون التقني  وتسهيل غرف تبادل المعلومات لتشجيعإقليمية ل األطراف إلى إعداد آليات یدعو -5
  على المستویين اإلقليمي والوطني؛كنولوجياات عن نقل التموالعلمي وتبادل المعلو

ات، بالتعاون مع اللجنة االستشاریة غير  األمين التنفيذي استعمال آلية غرفة تبادل المعلومیطلب إلى -6
 لمؤتمر ناستعراضه في االجتماع الثامبغرض الشرآاء والمنظمات الدولية مع الرسمية، لالستمرار في تعزیز التعاون 

 يةعالم اإل    والوسائل  وأن یقدم تقریرًا بشأن التعاون، یتضمن وصفًا لألدوار ذات الصلة آللية تبادل المعلومات األطراف؛
- IABIN   الرئيسية    المراآز    ذلك   في    بما    للتصنيف   المعلومات   قواعد   خاصة  رةو بص  التي تتناول

(INTER-AMERICAN BIODIVERSITY INFORMATION NETWORK) والمشارآات التي یتم امتالآها
 لخدمة الطبيعة وعقد منشأة معلومات  ) CDC (للشبكات البيولوجية ومراآز صيانة المعلومات) LOOP(وتشغيلها محليًا 

 .  والفهرس المتكامل لنظام معلومات التصنيف2000التنوع البيولوجي واألنواع لعام 

 : إلى األمين التنفيذي ما یليویطلب أیضا -7

، بالتعاون مع اللجنة االستشاریة 2009تحدیث الخطة اإلستراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات حتى عام  )أ(
 ير الرسمية، للنظر فيها في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف؛غ

آآليات حافزة للسماح بالتفاعل بين النقاط المرآزیة ، عقد ورش عمل إقليمية، شریطة توافر الموارد المالية،  )ب(
 وبناء القدرات  التعاون العلمي والتقني آللية غرفة تبادل المعلوماتالمواضيعية الدولية والنقاط المرآزیة الوطنية لتعزیز هدف

 ؛الجدیدة للمعلومات والحصول إليهاتكنولوجيات العلى المستوى الوطني بالنسبة الستعمال 
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تحدیث حقيبة أدوات آلية غرفة تبادل المعلومات الستخدامها آحقيبة رئيسية تربط حقائب األدوات المختلفة  )ج(
 بغية تعظيم مواردها ومساعدة المستخدمين في اختيار أآثر التكنولوجيات مالءمة؛الحالية 

نظم (بحث وسائل إلنشاء بوابات إلكترونية إقليمية لمشاهدة وتبادل معلومات الخرائط الوطنية واإلقليمية  )د(
خرائط، وصور األقمار الصناعية بما في ذلك ال(من جميع المجاالت المواضيعية ) المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

 ؛)ومجموعات البيانات

ل إعطاء المشورة بشأن الوسائل التي یمكن آللية غرفة تبادل المعلومات أن تساعد بها في تحقيق تفاع )ه( 
 جتماع الثامن لمؤتمر األطراف؛ستعراضها في اال الملموس للمعلومات بين اتفاقيات ریو الثالث

 معلومات ، في آلية تبادل المعلومات،إنشاء بوابة في شبكة اإلنترنت عن التنوع البيولوجي للجزر إلدماج )و(
 -، والمناطق الساحلية والجزر الصغيرة، لصغيرةعن البرامج أو المبادرات ذات الصلة، مثل شبكة الدول النامية الجزریة ا

ومؤسسة صوت الجزر الصغيرة، وبرامج أنشطة الدول النامية الجزریة الصغيرة التابعة لبرنامج األمم المتحدة اليونسكو، 
 ؛للبيئة

عدة نترنت المتصلة بمجاالت البرامج والقضایا المشترآة بين تعزیز أقسام موقع االتفاقية على شبكة اإل )ز(
السالمة اإلحيائية، وخصوصا استعمال تطویر غرفة تبادل معلومات  المستفادة من سقطاعات، عن طریق تطبيق الدرو

 لبيانات والمعلومات؛ل االستخدام البينياألشكال والبروتوآوالت والمعایير المشترآة لزیادة 

اض المستقل آللية غرفة تبادل المعلومات إجراء تقييم لنتائج االستعر اللجنة االستشاریة غير الرسمية یناشد -9
 ومساعدة األمين التنفيذي بصدد التدابير (UNEP/CBD/COP/7/INF/12)التابعة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

هيل والخطوات الالزمة لتعزیز دور آلية غرفة تبادل المعلومات في النهوض بالتعاون التقني والعلمي، بما في ذلك دورها في تس
 نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية وبناء القدرات لمساندة تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني

  إجراءات تشغيلية للجنة االستشاریة غير الرسمية المعنية بآلية غرفة تبادل المعلومات–بـاء .

 إن مؤتمر األطراف؛ 
رره          اعتماد اإلجراءات التشغيلية للجنة االستشاریة غير        یقرر  أة بموجب مق الرسمية بآلية غرفة تبادل المعلومات المنش

 .، آما هي مرفقة بالمقرر الحالي10، الفقرة 3/4

 مرفق

 مشروع اإلجراءات التنفيذیة الخاصة باللجنة االستشاریة غير الرسمية 

  األهداف -ألف 

 : الرسمية باألهداف التاليةعند تقدیم اإلرشاد إلى األمين التنفيذي، تسترشد اللجنة االستشاریة غير -1

تقدیم المشورة بشأن مسائل متصلة بآلية تبادل المعلومات وبشكل خاص سبل تحسين فعالية آلية تبادل  )أ(
 ؛تقني والعلميل وتبادل المعلومات عن نقل الخبرات المتاحة، والتعاون االمعلومات بوصفها آلية تشجع التعاون العلمي والتقني

نفيذ اإلرشادات المقدمة من مؤتمر األطراف بشأن آلية تبادل المعلومات والخطة تيسير تطویر وت )ب(
 ؛)UNEP/CBD/COP/5/INF/3(االستراتيجية الخاصة بهذه اآللية 

تيسير وتشجيع التعاون مع المبادرات اإلقليمية والدولية األخرى ذات الصلة والمعنية بالتعاون العلمي  )ج(
 ؛ ونقل التكنولوجياوالتقني

 تقدیم المشورة حول سبل تسهيل تنفيذ آلية تبادل المعلومات على الصعيد الوطني؛ )د(

 .تعزیز المنافع التي یدّرها التعاون العلمي والتقني لمجمل أنشطة االتفاقية )ه(

  اإلجراءات التشغيلية-باء
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ين التنفي                     -2 يقها ، یسعى األم ر الرسمية وتنس ة االستشاریة غي ه بتشكيل اللجن وازن الجغرافي     عند قيام أمين الت ى ت ذي إل

 .والخبرة والمعرفة ذي الصلة، بما في ذلك المبادرات العالمية والتقنية اإلقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية

 العضویة -جيم
و           -3 ى أن تك ار، إل ة االختي ر الرسمي ویسعى، خالل عملي ن یقوم األمين التنفيذي باختيار أعضاء الفریق االستشاري غي

 .عضویة اللجنة متوازنة من حيث الخبرة والتوازن اإلقليمي والجغرافي االحيائي

ا تشمله                        -4 اة م ة، مع مراع ادل المعلومات واالتفاقي یتم اختيار أعضاء اللجنة االستشاریة وفقًا لخبرتهم ومعرفتهم بآلية تب
ا         درات       : الخبرة من مجاالت ضروریة منه اء الق ي؛ بن اون العلمي والتقن ادل المعلومات وتقاسمها؛ تيسير الشراآة مع       التع ؛ تب

 .المنظمات والمبادرات األخرى

 .یتم اختيار أعضاء اللجنة االستشاریة لفترة عامين قابلة للتجدید من األمين التنفيذي -5

 .ینبغي أن یراعى األمين التنفيذي عدم المساس بمواصلة عمل اللجنة نتيجة ألي تغيير في عضویتها -6

 .ان األمين التنفيذي قبول التفویضاتبإمك -7

 الرئاسة -دال 
بعد التشاور مع أعضاء اللجنة االستشاریة غير الرسمية یقوم األمين التنفيذي باختيار رئيسها الذي یتولى هذا المنصب    -8

 . لفترة عامين على األقل

 االجتماعات  -هاء
ي           -9 ة الت ة             یدعو األمين التنفيذي إلى تنظيم اجتماعات اللجن ة للمشورة العلمي ة الفرعي د اجتماعات الهيئ د مباشرة بع  تنعق

والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف بغية معالجة القضایا في الوقت المناسب، یدعو األمين التنفيذي، حسب الحاجة، إلى عقد           
 .اجتماعات إضافية سواء آانت إلكترونية أو على مستوى األفراد

اد                 یتم توفير مشروع جدو    -10 ل انعق ل قب ى األق ل أعمال آل اجتماع شهرین قبل انعقاده، إن أمكن ذلك، وإّال شهر واحد عل
ي، و  /آما ُیعرض على الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي وُیرسل بالفاآس، و . االجتماع د اإللكترون ى   /أو البری د إل أو البری

 .الوطنية التابعة آللية تبادل المعلوماتأعضاء اللجنة االستشاریة غير الرسمية وجهات االتصال 

بعد مراجعتها من األمين التنفيذي، ُتعرض محاضر آل اجتماع ووثائق اإلحاطة ذات الصلة، حيثما أمكن، على الموقع  -11
ء اللجنة آما ترسل هذه المعلومات، بواسطة الفاآس أو البرید اإللكتروني أو البرید، إلى أعضا. الشبكي التفاقية التنوع الشبكي

 .االستشاریة غير الرسمية وجهات االتصال الوطنية التابعة آللية تبادل المعلومات
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 )13المادة (   تثقيف الجمهور وتوعيته -7/24
 إن مؤتمر األطراف،

ًا  يط علم ـ    اذ یح ين ب راء المعني ن الخب اري م ل االستش ق العام اع الفری ر اجتم ة  ، CEPAبتقری ة إعالمي دم آوثيق  المق
)UNEP/CBD/COP/7/17/INF.10 (      ، المصفوفة   بمشروعوعلى وجـــه أشد تحدیدًا )matrix (في التقریر ، التي تلخص       الواردة 

ة الجمهور     العالمية بشأن    المبادرةالمقترحات والعروض الرامية إلى تعزیز تنفيذ        ا    ، االتصال والتثقيف وتوعي ورًا منه املة أم  ش
ترا         ة لوضع اس اد      العناصر الرئيسية الالزم ذ تيجية تشغيلية إلرش ة متماسكة            تنفي ة بطریق امج الثالث تشمل وضع    ( عناصر البرن

يح  ات وتوض اتاألولوی طة    المجتمع ام باألنش وارد للقي ائل والم طة والوس تعمين ، واألنش ن المس ودة م ي المنش ا ، الت تم تبينه  ی
 ) . التنفيذ ووقع المخرجات  بشأنالتبليغوالترتيبات المؤسسية والنتائج المطلوب إنتاجها وآذلك آليات 

رامج العمل          واذ یحيط   ذ ب ة تنفي  علما أیضا بأن االتصال والتثقيف وتوعية الجمهور هي عناصر أساسية لنجاح وفعالي
 الخاصة باتفاقية التنوع البيولوجي وأیضا لتسهيل عملية ادراج التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج القطاعية الوطنية،

ة                     یرحب بج  -1  ة بشأن االتصال والتثقيف وتوعي ادرة العالمي ذ المب هود األمين التنفيذي وبالتقدم المحرز في تنفي
  مع مراعاة الموارد المالية المحدودة المتاحة لتلك الجهود،الجمهور

ة الجمهور                -2  التثقيف وبتوعي ين ب راء المعني  یرحب بتقریر االجتماع الرابع للفریق العامل االستشاري من الخب
ة الجمهور     االتصالفي مجال التنوع البيولوجي، وبالمقترحات الواردة في ذلك التقریر في سبيل مواصلة تنفيذ       والتثقيف وتوعي

 والمصاحبة لتقریر االجتماع بوصفها مرفقاله،

التنوع   2010یدعو األطراف الى أن تأخذ في الحسبان الحاجة الى توصيل مختلف عناصر هدف             -3   الخاص ب
ك األطراف                البيول رامج وأنشطة تل ذ ب ك في تنفي تدامة، وذل ة المس وجي والى ایجاد ترابطات مناسبة بعقد التثقيف في سبيل التنمي

 الوطنية بشأن االتصال والتثقيف وتوعية الجمهور،

 :یطلب من األمين التنفيذي أن یقوم بما یلي -4 

  بشأن تثقيف الجمهـوروتوعيته؛13 وظيفـة معينة لتيسير تنفيذ وتطویـر المادة أن یخصص)1( )أ(

ه، یمكن أن تجتمعخالل                       )2( ة باالتصال وتثقيف الجمهور وتوعيت ر رسمية معني أن یعقد لجنة استشاریة غي
امج          ي تطویر برن ة للتوسع ف ة والتكنولوجي ة والتقني ة بالمشورة العلمي ة المعني ة الفرعي ادم للهيئ اع الق االجتم

ادرة االتصال وتثقيف الجمهو      ؤتمر األطراف بتعمق خالل اجتماعه          عمل مب ا م ه لكي ینظر فيه ر وتوعيت
امن ة     . الث ة الفرعي ة للهيئ ات الالحق د االجتماع ع بع مية أن تجتم ر الرس اریة غي ة االستش ذه اللجن ن له ویمك

ة            بة للجن ال اآلن بالنس و الح ا ه راف مثلم ؤتمر األط ة وم ة والتكنولوجي ة والتقني ورة العلمي ة بالمش المعني
 ریة غير الرسمية المعنية بآلية مرآز تبادل المعلومات؛االستشا

ة لضمان                  )  3( یدعو األطراف إلى مساعدة األمين التنفيذي في تنفيذ هذا اإلجراء من خالل مساهمات طوعي
 تنفيذ برنامج العمل؛

رى ذ    )ب( ات األخ ي المنظم ور ف ة الجمه ف وتوعي رامج االتصال والتثقي ع ب ة م وده التعاوني ات أن یواصل جه
 الصلة بالموضوع، بما في ذلك اتفاقيات ریو، في سبيل تعزیز التنسيق وتعزیز التضافرات؛

ين                              )ج( تم تب ي ی ذ األنشطة الت دم المحرز في تنفي را عن التق ؤتمر األطراف تقری امن لم أن یقدم إلى االجتماع الث
 .أولویتها في برامج عمل االتصال وتثقيف الجمهور وتوعيته

ه           یدعو مرفق ال   -5  تم تبين ا ی بيئة العالمية وغيره من المنظمات المانحة الى اتاحة المساندة المالية الالزمة لتنفيذ م
 ،االتصال والتثقيف وتوعية الجمهورمن أنشطة ذات أولویة في برنامج عمل 

دول ال      -6  الي وال ة   یدعو المنظمات المانحة  الى توفير التمویل للبلدان النامية وذات االقتصاد االنتق ة الجزری نامي
 الصغيـرة، في سبيل تنفيذ برامجها وأنشطتها الوطنية الخاصة بهذه المبادرة،
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ر النظرة  -7  ة من تقری ة الثاني اج الطبع ة تكلف انت ة لتغطي اندة المالي يح المس هم وتت یطلب من األطراف أن تس

 ،2005العالمية الى التنوع البيولوجي، إلصدار تلك لطبعة في مایو 

ذي     أن یط -8  ين التنفي ذلك       –لب من األم اح ل ل المت وفر التموی ا یت در م اب      – بق ة من الكت ة الثالث  أن ینشر الطبع
 .المرجعي بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي، شامال مقررات مؤتمر األطراف حتى االجتماع السابع
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    التبليغ الوطني-7/25
  التبليغ الوطني –ألف 

 :إن مؤتمر األطراف 
 بتحليل المعلومات الواردة في التقاریر الوطنية الثانية آما جاء هذا التحليل في الوثائق ذات الصلة علمایحيط  -1 

 و (UNEP/CBD/COP/7/17/Add.3التي أعدها األمين التنفيذي آي ینظر فيها االجتماع السابع لمؤتمر األطراف 
(UNEP/CBD/COP/7/INF/2. 

یم التقاریر الوطنية من جانب بعض األطراف، ویحيط علما بالصعوبة  عن قلقه بشأن التأخير في تقدیعرب -2 
 التي قد یسببها هذا التأخير للقيام بتقييم تنفيذ االتفاقية، في غيبة العدد الوافي من التقاریر الوطنية،

حاول تقدیم  من األطراف تسهيل اعداد التقاریر الوطنية الثالثة والتقاریر الواطنية في المستقبل، وأن تویطلب -3 
 التقاریر الوطنية في األوان المقرر،

 األطراف والحكومات والمنظمات الثنائية واالقليمية والمتعددة األطراف ذات الصلة، والوآاالت ویشجع -4 
المنفذة ، على التعاون لتعزیز القدرات المختلفة لألطراف، وال سيما األطراف من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد 

 االنتقالي، على اعداد تقاریرها الوطنية والمواضيعية في المستقبل،

 ویشجع أیضا األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة الثنائية واالقليمية والمتعددة األطراف، على تحليل -5 
تنفيذ االتفاقية، فيما یتعلق التقدم الذي تحرزه األطراف، وال سيما األطراف من البلدان النامية وذات االقتصاد االنتقالي، في 

بالمجاالت التي تبينت تلك البلدان أنها مجاالت ذات أولویة، وذلك في سبيل أمور منها مساعدة تلك البلدان على اعداد تقاریرها 
 الوطنية في المستقبل،

غرض  من األطراف أن تقدم آل ما یمكن تقدیمه من معلومات وبيانات لتحسين وفاء المعلومات بویطلب -6 
 : مع الترآيز بصفة خاصة على ما یلي2010تقييم وتنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية لالتفاقية، والتقدم نحو هدف 

 الوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي ومختلف مكوناته، )أ ( 

بينها في الخطة االستراتيجية وقع الخطوات الوطنية على تحقيق أهداف االتفاقية والغایات والمقاصد التي تم ت )ب( 
 ،2010لالتفاقية وهدف 

 تنفيذ الخطوات ذات ألولویة في استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي، )ج( 

 المصاعب أو العوائق التي صودفت في تنفيذ االتفاقية، )د( 

في حسبانها، حسب  من الهيئة الفرعية والهيئات األخرى التي انشئت في ظل االتفاقية أن تأخذ ویطلب -7 
مقتضى الحال، النتائج التي تم استخالصها من تحليل التقاریر الوطنية الثانية، عند تصدیها لبرامج العمل ذات الصلة بالموضوع 

 .والموضوعات الشاملة لعدة قطاعات والقضایا األخرى في ظل االتفاقية
  خطوط إرشادیة للتقریر الوطني السادس–بــاء 

 
 اف،أن مؤتمر األطر 

ادیة   -1 ـأن الخطوط اإلرش ـذي بش ين التنفي ذآرة األم ـق م ي مرف وارد ف ـث ال وطني الثال ـر ال ـل التقری د شك یؤی
، فـي صيغته المعدلة فيما یتعلق باإلستبيـان الخـاص ) UNEP/CBD/COP/7/17/Add.2( ر الوطني الثالث ــللتقری

ق   ـق األول والمرف ي المرف ـات ، ف وجي للغاب ـوع البيول امج  بالتن تعراض برن ـذي عن إقتراحات إس ـن التنفي ذآرة األمي اني بم الث
 )UNEP/CBD/COP/7/17/Add.7( العمـل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات 

ي نجمت              -2 ئلة الت دتها األطراف واألس ي أب یطلب من األمين التنفيذي مواصلة صياغة ذلك الشكل آي یتضمن اآلراء الت
  . 2004ع ، مع إتاحة الشكل المنقح لألطراف في موعد ال یتجاوز یوليو عن مقررات اإلجتماع الساب

ا أشد                      -3 ویطلب أیضًا من األمني التنفيذي أن یستعرض وینقح أشكال التبليغ الوطني الموجودة في الوقت الحاضر لجعله
ى نحو أ           ا     إختصارًا وافضل إستهدافًا لتخفيض عبء التبليغ الواقع على عاتق األطراف ولإلسهام عل يم م فضل في تقي
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إن تنقيح أشكال .  وتبين العوائق التي تعرقل التنفيذ 2010یحرز من تقدم نحو تحقيق مهمة الخطة اإلستراتيجية وهدف       

 :  وتعالج أیضًا ما یلي 3 الفقرة 6/25التبليغ ینبغي أن تعالج الشئون الواردة في المقرر 
 .  اإلستراتيجية الحاجة إلى إدراج التبليغ عن الغایات األربع للخطة ) أ(
ا                    ) ب( يم لم الحاجة إلى السماح لألطراف بإدراج نتائج المؤشرات ، حيثما تكون متاحة ، لتمكين األطراف من تقي

 . یحرز من تقدم 
ة       ) ج( ق أهداف اإلتفاقي دابير المتخذة لتحقي ع الت ائج ووق ة متاحة عن نت ات واقعي ى إدارج بيان املة ( الحاجة إل ش

 ) . اهات في التنوع البيولوجي الوضع القائم واإلتج

اریر                  -4 یدعو األطراف إلى تعزیز إشراك أصحاب المصلحة وآذلك مجتمعات السكان األصليين والمحليين في إعداد التق
ات                      ًا أصدق وأشمل ألراء وأولوی ة آي تكون إنعكاس الوطنية أو في العمليات المتصلة بإرشاد تحضير التقاریر الوطني

 . ن أصحاب المصلحة الوطنيي

وارد                -5 دیم الم ة وتق درة التقني ة الق ى شكل تنمي اندة عل ى مواصلة إسداء المس یدعو األطراف من البلدان المتقدمة النمو إل
الي              ) شاملة الوصالت بمرفق البيئة العالمية      ( المالية   ة واألطراف ذات اإلقتصاد اإلنتق دان النامي إلى األطراف من البل

غ    والدول النامية الجزریة الصغيرة      ، حسب مقتضى الحال ، لتسهيل إضطالع تلك األطراف بإلتزاماتها في مجال التبلي
 . 

غ  -6 ات التبلي ين عملي ق اإلنسجام والتنسيق ب ة لتحقي ود المبذول ي الجه ارآة ف ى مواصلة المش ذي عل ين التنفي یشجع األم
ا                 ات وعملي ي تقتضيها إتفاقي ات األخرى الت ة والعملي وجي ،          الوطني التي تقتضيها اإلتفاقي وع البيول ة التن ر إتفاقي ت غي

وجي،     بقصد تخفيف أعباء التبليغ الواقعة على عاتق األطراف وزیاد  التضافرات بين االتفاقيات المتصلة بالتنوع البيول
ود                         ز الجه ة  وتعزی اء باحتياجات األطراف في االتفاقي دون اعاقة التقدم في التحسينات على عملية التبليغ الوطني للوف

 . بذل بين الدورات في سبيل تسهيل تقدیم التقاریر الوطنية التي ت

ك وسائل أخرى                              -7 ا أمكن ذل أن یستعمل ، آلم غ ، ب یقرر مواصلة تخفيض العبء الواقع على األطراف في مجال التبلي
 . لتجميع المعلومات بما یسمح بتقييم تنفيذ اإلتفاقية والخطة اإلستراتيجية 

  الوطنية الثالثة الخاصة بهم یطالب األطراف بتقدیم التقاریر -8
  . 2005 مایو 15بحلول  ) أ(
 . بواحدة من اللغات الرسمية في األمم المتحدة  ) ب(
 . بشكل مطبوع وآخر إلكتروني ) ج(

تها في                           -9 ة لمناقش ة الثالث اریر الوطني واردة في التق ل للمعلومات ال باإلضافة إلى ذلك یطالب األمين التنفيذي بإعداد تحلي
 .  مؤتمر األطراف ، وإتاحتها من خالل آلية تبادل المعلومات اإلجتماع الثامن ل
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     التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى-7/26

 
 إن مؤتمر األطراف
 أن التعاون الدولي المعزز والتنسيق المحسن على المستوى الوطني سيكون هامًا في الجهود إلى الوفاء بهدف إذ یدرك

2010، 
 

 بأن االتفاقية تحقق دورها 6/26 الغایة االستراتيجية للخطة االستراتيجية التي جرى اعتمادها بالمقرر إذ یالحظ
بأن االتفاقية تعمل على تنشيط التعاون : 2-1القيادي في المسائل الدولية للتنوع البيولوجي، وعلى األخص الغایتين الفرعيتين 

 بأن العمليات المؤسسية األخرى تساند 3-1لة والعمليات لتعزیز انسجام السياسة العامة وبين جميع الوثائق الدولية ذات الص
   ؛   بشكل ناشط تنفيذ االتفاقية بشكل ینسجم مع أطرها ذات الصلة

 
 بشأن التعاون مع المنظمات والمبادرات واالتفاقيات األخرى األمانة بأن تقریرإذ یالحظ 

(UNEP/CBD/COP/7/19)ن أمثلة واقعية عن اإلجراءات التي تبين التعاون بين االتفاقيات الدولية والمنظمات  التي تتضم
 المنفذة؛

 
للعمل الجاري الذي یقوم به فریق ) A/58/112  رقم UNGAقرار ( بمساندة الجمعية العامة لألمم المتحدة إذ یرحب

التي تعمل، CBD ، وUNCCD   ، وUNFCCC االتصال من األمانات والمسؤولين للهيئات الفرعية ذات الصلة من آل من
 ضمن أمور أخرى، على تشجيع التعاون المستمر بغية تنشيط التكميليات فيما بين األمانات مع احترام وضعها القانوني المستقل؛

 
 الدور الرائد لليونيب في المسائل البيئية، إذ یدرك 

 
ين اتفاقيات ریو، ودور المشارآة المتعاونة بشأن الغابات  دور فریق االتصال المشترك في مساندة التعاون بوإذ یدرك

في تعزیز التعاون والتنسيق في مسائل الغابات، حيث أن أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي هي الوآالة البؤریة بشأن 
 التنوع البيولوجي للغابات والمعارف التقليدیة المتعلقة بالغابات،

 
التعاون المعزز بين االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وجميع االتفاقيات والمنظمات والهيئات  على المزید من یحث 1

الدولية ذات الصلة، یعزز ویستند إلى التدابير التعاونية القائمة لتعزیز التآزر وخفض عدم الفعالية بشكل ینسجم مع التكليفات 
 .البرامج ضمن الموارد القائمةوتدابير تصریف األعمال ذات الصلة والموافقة على 

 
 ، وCITES( في هذا السياق، إلى األمين التنفيذي، دعوة أمانات االتفاقيات األربع األخرى للتنوع البيولوجي یطلبذ -2

Ramsarو ، CMSلتشكيل فریق اتصال لتعزیز االنسجام والتعاون في تطبيقها، واإلبالغ بشأن )  واتفاقية التراث العالمية
 .لمحرز إلى االجتماع الثامن لمؤتمر األطرافالتقدم ا

 
 إلى األمين التنفيذي، باإلستناد إلى الخبرة المكتسبة في الممارسة المذآورة أعاله، وبالتعاون الوثيق مع یطلب -3

االتفاقيات والمنظمات والهيئات ذات الصلة، تفحص الخيارات إلطار مرن بين جميع العاملين ذوي الصلة، مثل المشارآة 
عالمية بشأن التنوع البيولوجي، بغية تعزیز التنفيذ من خالل التعاون المحّسن وإبالغ مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن حول  ال

       .للسير قدماالطرق الممكنة،
 
یطلب إلى األمين التنفيذي تجدید تطبيق صفة المراقب في الهيئات ذات الصلة في منظمة التجارة العالمية، وال سيما  -4

 ).TRIPمجلس (في المجلس المعني بالجوانب المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية الفكریة 
 
 إلى األمين التنفيذي تبليغ الفریق العامل المخصص المفتوح العضویة المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية ، حول یطلب   -5

  ]رئيسية  المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛العمل الجاري إلعداد الطرائق لتعزیز التعاون بين المنظمات واألمانات ال
 . إلى جميع األطراف والحكومات األخرى مساندة هذه المبادرة على المستوى الوطني وفي المحافل ذات الصلةیطلب -6
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   التنوع البيولوجي للجبال-7/27
 ؛إن مؤتمر األطراف

 المرفق بهذا المقرر باعتباره مجموعة من الخطوات بشأن التنوع البيولوجي للجبال ، الوارد في/ 61 برنامج العملیقر -1
 التي تعالج خصائص ومشكالت محددة تتعلق بالذات باألنظمة اإلیكولوجية الجبلية؛

 أن األطراف ینبغي یالحظ على الحقوق السيادیة ومسؤوليات البلدان على جبالها وعلى التنوع البيولوجي، مع التشدید -2
 التنوع البيولوجي للجبال في سياق أولویاتها واحتياجاتها على المستوى الوطني وشبه الوطني،أن تنفذ برنامج العمل بشأن 

 األطراف الى تحدید الخطوات ذات األولویة فيما بين الخطوات الموصى بها في برنامج العمل اعتمادا على یدعو -3
 األنشطة الموصي – حسب مقتضى الحال –ج الظروف الوطنية أو المحلية الخاصة، وأن یحث األطراف على أن تدرجها تدر

 إلى جانب البرامج والنشاطات الوطنية حول تنفيذ بها في برنامج العمل المقترح في استراتيجياتها وخطط أعمالها الوطنية ،
خفيض  وأن تنفذها مع مراعاة نهج األنظمة اإلیكولوجية ، بحيث تسهم في تحقيق تاالتفاقيات والمبادرات اإلقليمية للجبال

، وآمساهمة نحو خفض حدة الفقر ولمنفعة المجتمعات 2010محسوس في معدل ضياع التنوع البيولوجي للجبال بحلول عام 
 المحلية التي تعتمد على الجبال،

 األطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات على الربط بين برنامج العمل الحالي والبرامج المواضيعية یشجع -4
  قطاعات بإشارات مرجعية إلى تلك البرامج وتحقيق التماسك معها ، بينما تقوم بتنفيذ برنامج العمل الحالي، والمشترآة بين عدة

 األطراف إلى أن تقر إهدافًا موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية للتنوع البيولوجي للجبال ، مع مراعاة الخطة یدعو -5
 النبات وخطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة وغایات األلفية للتنمية، االستراتيجية لالتفاقية واالستراتيجية العالمية لحفظ

  من برنامج العمل هذا،2-2-3 و5-1-2وبالترابط مع الخطوتين 

 على أنه، عند تنفيذ برنامج العمل، یجب على األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية، ومنظمات یوافق -6
أن تأخذ في الحسبان المعرفة واالبتكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلية المحلية وضمان المجتمع المدني وغيرها 

 .واألحكام ذات الصلة من اإلتفاقية) ي (8، وذلك وفقًا للمادة مشارآتها في حفظ التنوع البيولوجي للجبال واالستعمال المستدام له

والتكنولوجية والمالية ، لتنفيذ األنشطة الواردة في برنامج العمل بالحاجة إلى الموارد وإلى القدرة البشریة یعترف  -7
، وبذلك یشجع الحكومات والكيانات المهتمة بتشكيل شراآات لتلبية االحتياجات، ویحث المنظمات والعمليات الثنائية تنفيذًا فعاًال 

 إلى البلدان النامية األطراف، ال سيما البلدان والمتعددة األطراف تقدیم المساعدة المالية والتدریب والدعم، حيث ینطبق ذلك،
األقل نموًا والبلدان الجزریة الصغيرة فيما بينها واألطراف ذات االقتصادات اإلنتقالية، للمساعدة على التنفيذ الفعال لبرنامج 

 ؛العمل

ر وتلك األجزاء من برنامج  األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى التبليغ عن تنفيذ هذا المقریدعو -8
، وذلك من خالل وسائل منها تقاریرها التي )5(و) 3(العمل المحددة آأولویات بموجب الظروف الوطنية والمحلية وفقا للفقرتين 

 تقدم إلى مؤتمر األطراف ؛

  إلى األطراف أن تقدم تقاریرها المواضيعية إن لم تقم بذلك حتى اآلن؛یطلب -9

 :ن التنفيذي ما یلي  إلى األميیطلب -10

أن یضع بالتعاون مع األطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة اقتراحات بشأن عدد صغير من األهداف العالمية  )أ(
 وطرائق ووسائل للتنفيذ ومؤشرات على المستوى 2010موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، وأطر زمنية تتعلق بأهداف عام 

 فيها في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل انعقاد المؤتمر الثامن االقليمي والوطني والمحلي للنظر
 .لألطراف

أن یقوم بتجميع المعلومات الواردة من األطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات والهيئات ذات الصلة ، عن تنفيذ  )ب(
تحقيق تخفيض محسوس في معدل ضياع التنوع البيولوجي للجبال برنامج العمل ، وأن یقوم بتحليل ما أحرز من تقدم نحـو 

 ؛2010بحلول 

                                                 
 .ینبغي أن ال یروج تنفيذ برنامج العمل هذا للحوافز التي تؤثر تأثيرا سلبيا في التنوع البيولوجي للبلدان األخرى / 61
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إن یساعد األطراف على تنفيذ برنامج العمل من خالل أمور منها األنشطة المساندة المحددة في برنامج العمل ووضع  )ج(
ى الحال ، أهداف إقليمية أو  حسب مقتض-مقترحات ، في تعاون مع المنظمات ذات الصلة ، في سبيل تحقيق أهداف عالمية و

 مخرجات متوقعة ممكن قياسها ، مع بيان الجداول الزمنية لها والفاعلين الرئيسين فيها ؛

إن یقوم بتجميع المعلومات بصفة منتظمة حول الخصائص والمعلومات التي تخص بالذات التنوع البيولوجي للجبال ،  )د(
 رح ؛ من برنامج العمل المقت8آما جاء في الفقرة 

أن یقوم، بالتعاون مع االتفاقيات والمنظمات ذات الصلة، بجمع واستعراض وتقييم وتقاسم المعلومات الحالية، من  )ه(
خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى، حول دور النظم اإلیكولوجية للجبال في إنتاج وصيانة موارد المياه العذبة، 

 تصّحر على التنوع البيولوجي للجبال؛وحول تبعات تغير المناخ وال

أن یقوم، بمساعدة من آلية التنسيق التابعة لللمبادرة العالمية للتصنيف، بإعداد وإدماج األنشطة واألهداف المالئمة  )و(
نولوجية في للنظم االیكولوجية للجبال في برنامج عمل المبادرة، لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتك
 اجتماعها الحادي عشر مع األخذ في الحسبان المقرر بشأن األهداف الصادر عن االجتماع السابع لمؤتمر األطراف؛

 أیضًا إلى األمين التنفيذي تعزیز التعاون مع المنظمات والمؤسسات واالتفاقيات األخرى آطریقة للتنسيق بين یطلب -11
 العمل المقترح ؛ وتعزیز التضافر وتفادي االزدواجية غير الضروریة ؛آثير من األنشطة الواردة في برنامج 

 أن مذآرات األمين التنفيذي عن الوضع القائم واالتجاهات والتهدیدات في التنوع البيولوجي للجبال یالحظ -12
)UNEP/CBD/SBSTTA/8/5( وعن التدابير المتخذة في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام لذلك التنوع ،
)UNEP/CBD/SBSTTA/8/6 ( یمكن أن تكون أساسًا لتبين األولویات التخاذ عمل مبكر ، ویعترف بأن األهمية النسبية ،

للتهدیدات وأسبابها الكامنة ستختلف بين منطقة ومنطقة وبلد وبلد ، وتبعًا لذلك یطلب إلى األمين التنفيذي أن یقوم بتحدیث هذه 
برامج العمل المواضيعية ، في تعاون مع األطراف والمنظمات ذات الصلة ، والسيما مع المعلومة آجزء من استعراضات تنفيذ 

 مع استعمال جميع المعلومات المتاحة ؛" التقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال " 

 یقوم بتجميع  على أهمية التنوع البيولوجي للجبال لتحقيق سبل العيش وتبعًا لذلك یطلب من األمين التنفيذي أنیشدد -13
وتوزیع المعلومات التي تربط بين التنوع البيولوجي للجبال والتنمية المستدامة وتخفيف الفقر ، وآذلك أمثلة على التعاون الناجح 

" آطریقة لبيان (بين المقيمين في الجبال والمجتمعات التي تقطن في المناطق المتاخمة للجبال في شكل حوافز لسكان الجبال 
 ؛" )ن األراضي المرتفعة واألراضي المنخفضة التعاقد بي

 بقيمة ممارسات استخدام األراضي التقليدي والمستدام للمجتمعات األصلية والمحلية في الحفاظ على التنوع یعترف -14
عات من البيولوجي للجبال، یطلب إلى األمين التنفيذي أن یقوم بتجميع ونشر المعلومات ذات الصلة التي تسهم بها هذه المجتم

 خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وغيرها من الوسائل؛

 البلدان المتقدمة األطراف أن تقوم بالمزید من تعزیز تقدیم موارد مالية ویدعو من اإلتفاقية 20 األطراف بالمادة یذّآر -15
 في مرحلة إنتقالية لتنفيذ برنامج العمل إضافية ونقل التكنولوجيا لتخویل البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها

 حول التنوع البيولوجي للجبال؛

 مرفق
 برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال

 مقدمة -ألف
وباإلضافة إلى ذلك .  من سكانها البشریين ٪12إن المناطق الجبلية تغطي تقریبًا ربع مسطح األرض ویقطرها حوالي  -1

والجبال هي بيئة فریدة في حد ذاتها ، آما إنها بيئة تشمل . ة جوهریة لسكان األراضي المنخفضة توفر الجبال موارد طبيعي
فمثًال الغابات والمياه الداخلية واألراضي الجافة وشبه الرطبة . آثيرًا من البرامج المواضيعية الموجودة تحت ظل االتفاقية 

وبرنامج العمل الحالي بشأن التنوع البيولوجي للجبال . ولوجي للجبال وعناصر البرنامج الزراعي توجد جميعًا في التنوع البي
یشمل غایات وأنشطة تخص بالذات التنوع البيولوجي الجبلي، على الرغم من برامج العمل الموجودة بشأن التنوع البيولوجي 

.  على األنظمة اإلیكولوجية الجبلية للغابات والمياه الداخلية والزراعة واألراضي الجافة واألراضي شبه الرطبة تنطبق أیضًا
ونتيجة لذلك فإن الغابات واألنشطة الواردة في برامج العمل الموجودة لكل من هذه المجاالت المواضيعية ینبغي أیضًا تطبيقها 

 . لمجاالت آل منها الداخلة في األنظمة اإلیكولوجية الجبلية – إذا اقتضي األمر –وتنفيذها 
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وسالمة التربات هي موضع الترآيز . وجي الجبلي له أهمية آبيرة لعدد من الوظائف اإلیكولوجية إن التنوع البيول -2

ألنها " أبراج المياه الطبيعية " وغالبًا ما یشار إلى الجبال بالعبارة . األول لخدمات األنظمة اإلیكولوجية واالحتياجات البشریة 
أما الغطاء . فاظ على الحياة البشریة في المناطق آثيفة السكان أسفل النهرتحتوي على مصادر مياه األنهار التي هي حيویة للح

النباتي الطبيعي وشبه الطبيعي على الجبال فهو یساعد على توازن مصادر المياه ویمنع الفيضانات ویحافظ على تدفق متواصل 
ك یساهم التنوع البيولوجي للجبال في الحياة وبذل. خالل السنة وذلك بتسهيل انسياب مياه األمطار داخل طبقات المياه الجوفية

 . البشریة الجيدة إلى أبعد من المناطق القریبة وهو ضروري إلدارة تدفق المياه على آامل أحواض النهر

واالحتفاظ بالتربة وبإستقرار السفوح أمر مرتبط أرتباطًا وثيقًا بمدى النبات الذي ینمو على األرض وتحت األرض  -3
والتنوع الوظيفي العالي للنبات . همية جوهریة للقدرة االستعادیة لألنظمة اإلیكولوجية بعد حدوث اضطرابات فيها وآالهما ذو أ

في األنظمة اإلیكولوجية الجبلية ، آثيرًا ما یضيف آذلك المزید على قدرتها االستعادیة ، وإذا ما حدثت اضطرابات قصوى فإن 
ویمكن .  یكبح جماح األحداث العالية الطاقة مثل تساقط جالميد الصخور واألفلنشات هذا التنـوع الوظيفي یكون حاجزًا فعاًال

وعلى الرغم من أنه قد تعذر حتى . أیضًا لهذا التنوع الوظيفي ان یخفض من حدة األضرار التي تحدث على ارتفاعات أخفض 
ًا أیضًا إال أنه یوجد عدد من الخصائص الفریدة لألنظمة اآلن إیجاد تعریف آامل للجبال یمكن تطبيقه عالميًا ویكون مقبوًال عالمي

وتشير إلى تلك الخصائص مذآرة األمين التنفيذي بشأن الوضع القائم واالتجاهات والتهدیدات في التنوع . اإلیكولوجية الجبلية 
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/8/5(البيولوجي الجبلي ، وهي المذآرة التي أعدت لالجتماع الثامن للهيئة الفرعية 

ة یمكن أیضًا أن تؤخذ في الحسبان ، خصوصًا الفصل                    -4 ل الدولي  من جدول   13إن المعلومات والمدخالت من المحاف
رن   ال الق ة             21أعم ي األنظم رت ف ي نظ تدامة، الت ة المس ة للتنمي ة العالمي ال ، والقم تدامة للجب ة المس ل بالتنمي ذي یتص  ، ال

 : من خطة تنفيذ القمة العالمية تقول ما یلي 42 والفقرة. اإلیكولوجية الجبلية أیضًا 

لة   "  ة متص وارد محسوس من م ة ، وتتض يش الخاص بل الع اند س ة تس ة الجبلي ة اإلیكولوجي إن األنظم
دتين                      ا الفری ورا والفون وجي والفل وع البيول اه ، والتن ر من    . بالخطوط الفاصلة بين سفوح إنحدار المي وآثي

ة                تلك األنظمة اإلیكولوجية هش بص     ى حمای اج إل اخ ، ویحت فة خاصة ، ومعرض لآلثار الضارة لتغير المن
 ". محددة 

ي  . وخطة التنفيذ قد اقترحت عددًا من الخطوات المحددة المطلوب اتخاذها فيما یتعلق بالجبال               -5 والسنة الدولية للجبال الت
ذلك مدخالت نفيسة           2002هي عام    وفر آ ددًا من           .  ، ت إن ع ك ف ى ذل ادرات         وباإلضافة إل ات والمؤسسات ومب ات والهيئ  االتفاق

ة   ة األراضي الرطب ل اتفاقي ا مث ن النظر فيه ة یمك رامج الدولي ران ، (الب ار ، إی ة )1971رامس دة لمكافح م المتح ة األم ؛ واتفاقي
دولي للتنم            او ، واليونسكو ، والمرآز ال اخ ، والف ر المن ة بشأن تغي ال    التصّحر ، واتفاقية األمم المتحدة اإلطاری ة للجب ة المتكامل ي

)ICIMOD(  ـة اطق الجافـ ي المن دولي للبحث الزراعي ف ز ال اطق  )ICARDA( ، والمرآ تدامة للمن ة المس ة للتنمي راآة الدولي  ، والش
المي       ي الع ر البيئ ال ، و   )IHDP(الجبلية ، والبرنامج الدولي لألبعاد البشریة بشأن التغي  Consorcio ، ومرآز دراسات الجب

para el Desarrollo de la Ecoregion Andina) CONDESAN ( ة ادرة البحوث الجبلي يم )MRI(، ومب ، والتقي
ي   وجي الجبل وع البيول المي للتن ـ ) GMBA(الع ابع ل ات   DIVERSITASالت ي الغاب وث ف ات البح دولي لمنظم اد ال ، واالتح

)IUFRO(       م امج األم ة، وبرن ات االطاری ة الكرب ة واتفاقي ة األلبي ظ      ، واالتفاقي د الحف المي لرص ز الع ة والمرآ دة للبيئ المتح
)UNEP-WCMC (التابع له. 

 القصد الشامل لبرنامج العمل ومدى ذلك البرنامج -باء
ام                            -6 ول ع وجي بحل وع البيول ق تخفيض محسوس في ضياع التن ى   2010إن القصد الشامل لبرنامج العمل هو تحقي  عل

 .ل تطبيق األهداف الثالثة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي األصعدة العالمي واإلقليمي والوطني ، من خال

ة وفي األراضي                 -7 ة الجبلي ة اإلیكولوجي ر في األنظم إن تنفيذ برنامج العمل یستهدف تقدیم إسهام محسوس لتخفيف الفق
ذ     , المنخفضة التي تعتمد على سلع وخدمات األنظمة اإلیكولوجية الجبلية           ذا التنفي تراتيجية      وبذلك یسهم ه  في أهداف الخطة االس

 .التفاقية التنوع البيولوجي ، وخطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة ، وغایات األلفية للتنمية 

ي     -8 وهي تشمل   . إن برنامج العمل یرآز على معالجة الخصائص والمشكالت التي تخص بالذات التنوع البيولوجي الجبل
 :ما یلي 
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ة                    الترآيز العا  )أ( وع الشدید لألنظم املة التن ة ، ش اطق الجبلي لي بصفة خاصة للنقاط الساخنة في التنوع البيولوجي في المن
ي                          وع الجين واع المعرضة للمخاطر ، والتن ة واألن واع المتوطن اإلیكولوجية ، والثراء الواسع في األنواع ، والعدد الكبير من األن

 ؛) Wild(الشدید للمحاصيل والمواشى وأقاربها اآلبدة 

 التنوع الثقافي والدور الرئيسي الخاص للمجتمعات األصلية والمحلية في حفظ وادارة التنوع البيولوجي الجبلي، )ب(

ر       )ج( دثها البش ي یح طرابات الت ها لالض دة تعرض واع ، وش ن أن ا م ا فيه ة وم ة الجبلي ة اإلیكولوجي ة األنظم هشاش
المي،     واالضطرابات الطبيعية ، والسيما بسبب تغير ا  اخ الع ر المن د      (ستعمال األراضي وتغي د وتزای ل تراجع تراآمات الجلي مث

 .)مناطق التصحر

ة، مع                 )د( ة الجبلي ة اإلیكولوجي ي هي من خصائص األنظم ة واألراضي المنخفضة الت ين األراضي المرتفع التفاعالت ب
 .ة موارد المياه والتربةالترآيز بوجه خاص على أهمية األنظمة األیكولوجية لألراضي المرتفعة الدار

 .]الحفاظ على تدفق المياه من مصادر المياه في األراضي المرتفعة إلى األراضي المنخفضة )ه[(

ادرات                         -9 ا من المب رامج العمل المواضيعية الموجودة وغيره ة مع ب ادي االزدواجي ى تف امج العمل أیضًا إل ویسعى برن
 ویهاب باألطراف أن تطبق ، آلما آان األمر مناسبًا ، األهداف واألنشطة المستمدة      .الموجودة في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي       

ي ،    وجي الجبل وع البيول تدام للتن تعمال المس ي ، واالس وجي الجبل وع البيول ظ التن ى حف ذه ، عل ل المواضيعية ه رامج العم ن ب م
 .والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية

ات وخطوات                      إن   -10 ة ، ذات أهداف وغای المقصود من برنامج العمل هو مساعدة األطراف على إیجاد برامج عمل وطني
ها  ة یمكن قياس دخالت ، ومخرجات متوقع ددة وم ة مح داول زمني ددین وج اعلين مح ع ف تهدفة ، م تطيع األطراف أن . مس وتس

ًا للظروف                 تختار من الغایات واألهداف والخطوات المقترحة في برنامج العم         ه ، طبق وم بتحویره أو باإلضافة إلي ل الحالي أو تق
ة  تواها من التنمي ًا لمس ة الخاصة ، وطبق ة والمحلي ة . الوطني بانه نهج األنظم ي حس ذا ف امج العمل ه ذ برن وینبغي أن یأخذ تنفي

افع         وفي تحدید البرامج الوطنية للعمل ، تشجع األطر       . اإلیكولوجية التفاقية التنوع البيولوجي      اليف والمن ى أن تراعي التك اف عل
ى أن تنظر في استعمال         . االجتماعية واالقتصادیة والثقافية والبيئية لمختلف الخيارات     ك تشجع األطراف عل ى ذل وباإلضافة إل

ة التحدیات                              ق مواجه ل ، من خالل خطوات مناسبة ، طرائ ي وأن تكف اون التقن ل والتع ة ومصادر التموی  التكنولوجيات المالئم
 .الخاصة والطلبات الخاصة على أنظمتها اإلیكولوجية الجبلية 

 

 عناصر البرامج وغایاته وأعماله  -جيم 

 األعمال المباشرة للحفظ واالستعمال المستدام وتقاسم المنافع:  من البرنامج 1العنصر 

 ولوجي الجبلي  منع وتخفيف الوقع السلبي للتهدیدات الرئيسية الواقعة على التنوع البي : 1-1الغایة 
 األعمال 

تخفيض وقع الممارسات السلبية في استعمال األراضي والتغيرات في المناطق الحضریة والحراجية  1-1-1
والمياه الداخلية والمناطق الزراعية في األنظمة اإلیكولوجية للجبال ، شاملة مناطق ) الغابات(

استعمال آليات التخطيط أو االدارة امتصاص الصدمات عن المناطق المحمية حسب مقتضى الحال ب
الستخدام األراضي مثل التنظيم االیكولوجي واالقتصادي واالیكو اقليمي لتخطيط االراضي البيو 
اقليمي المنطوي على مخاطر  بحيث تكفل الحفاظ على التنوع البيولوجي ، خصوصًا سالمة األنظمة 

 .اإلیكولوجية 

 الزراعة الحراجية لتخفيض عدم استقرار السفوح الذي تسببه األنشطة إیجاد إليات وتنفيذ تدابير مثل 1-1-2
أو تعزیزه ، وسالمة /البشریة ، وآثار األخطار الجيولوجية الطبيعية والحفاظ على استقرار التربة و

األنظمة اإلیكولوجية ، عن طریق غطاء نباتي متنوع طبيعي وآثيف ، من شأنه أن یعزز أیضًا وظيفة 
 .لوجي للتربة التنوع البيو
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منع أو التخفيف الوقع السلبي للتنمية االقتصادیة ، ومشروعات البنيات التحتية وغير ذلك من  1-1-3

االضطرابات التي یسببها البشر على التنوع البيولوجي الجبلي في جميع المستویات ، في الحاالت 
 .یالء عنایة خاصة إلى الوقع التراآمي المالئمة، مع مراعاة نتائج تقييم الوقع البيئي واالجتماعي ، مع إ

إیجاد استراتيجيات تتعلق بالذات باألنظمة اإلیكولوجية للجبال للحيلولة دون دخول أنواع غریبة غازیة  1-1-4
 .، وإذا ما دخلت تلك األنواع ، التحكم فيها واستئصال وقعها السلبي على التنوع البيولوجي الجبلي 

ت بشأن وقع التغير العالمي للمناخ على التنوع رصد وتبادل المعلوما 1-1-5
 .البيولوجي الجبلي وتبين وتنفيذ طرائق ووسائل لتخفيض الوقع السلبي 

تنفيذ تدابير لتخفيض ومنع الضغوط الرئيسية الواقعة على األنظمة اإلیكولوجية الجبلية ، مثل نزع  1-1-6
جير غير المالئم أو الزرع غير السدید للغابات ، الغابات، والتجزئة والحصاد غير المستدام وإعادة التش

والتوسع وحرائق الغابات من فعل اإلنسان، والرعي الزائد والممارسات التعدینية غير المالئمة، 
، وإحداث اضطراب وتدهور النظم اإلیكولوجية للمياه الداخليةتدهور األراضي الناتج عن الحضري 

 ) .6/22أنظر أیضًا المقرر (ن ضياع للتنوع البيولوجي بتدفق الماء ، وما ینجم عن ذلك آله م

تبين العوامل المسؤولة والتدابير الممكنة لمنع تراجع مساحات الجليد في بعض األنظمة الجبلية ، وتنفيذ  1-1-7
 .تدابير لتخفيض وقع هذه العملية على التنوع البيولوجي 

الذي یهدد التنوع البيولوجي الجبلي على ) الماء ، التربة الهواء ، (تبين التلوث المحلي والطویل اآلجل  1-1-8
 . جميع المستویات ، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع هذا الوقع الضار وتخفيفه 

 األنشطة المساندة من جانب األمين التنفيذي 
یقوم األمين التنفيذي ، في تعاون مع الهيئات والمنظمات ذات الصلة  1-1-9

 یلي من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ووسائل ،بتجميع وتوزیع ما
 :أخرى 
معلومات عن األنظمة اإلیكولوجية الجبلية المتدهورة ، وآذلك عن التهدیدات الرئيسية  )أ(

  االقتصادي ؛–للتنوع البيولوجي الجبلي وعن وقعها اإلیكولوجي واالجتماعي 

ارسات وعن طرائق منع دراسات حاالت ودورس مستفادة وإرشاد عن أفضل المم )ب(
 .وتخفيف الوقع السلبي للتهدیدات الرئيسية الواقعة على التنوع البيولوجي الجبلي 

معلومات أثر تغير المناخ والتصّحر على قدرة النظم اإلیكولوجية للجبال واالستعماالت  )ج(
 . التقليدیة

 ادة وضعه السابقحمایة التنوع البيولوجي للجبال وإعادة إنعاشه واستع  : 2-1الغایة 
 األعمال 

وضع وتنفيذ برامج الستعادة الوضع السابق وحمایة األنظمة اإلیكولوجية الجبلية المتدهورة،  1-2-1
وحمایة العمليات الطبيعية الدیناميكية والحفاظ على التنوع البيولوجي في سبيل تعزیز قدرة األنظمة 

معه،  أو تسترد سالمتها من الوقع السلبي اإلیكولوجية الجبلية على أن تقاوم تغير المناخ وتتواءم 
 واتخاذ إجراءات مالئمة لصيانة المهام اإلیكولوجية للممرات ویكون ذلك بأمور منها إنشاء ممرات

 األنواع من الهجرة الرأسية مما یكفل حدًا أدنى من أحجام األواهل  لتمكين اذا اقتضى األمر،الطبيعية،
ویجب أن تشمل هذه . واءمة الجينية لتتمشى مع الظروف البيئية المتغيرة القابلة للبقاء ، بتمكينها من الم

 .البرامج اعتبارات اجتماعية اقتصادیة ، السيما بالعالقة إلى المجتمعات األصلية والمحلية

الشروع في أنشطة محددة لتسهيل الصيانة والحمایة والحفظ للمستویات الموجودة من األنواع  1-2-2
 . على األصناف ذات التوزیع الضيق المتوطنة ، مع الترآيز
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تبين وحمایة األنظمة اإلیكولوجية الجبلية الفریدة ، والنقاط الساخنة للتنوع البيولوجي وما یرتبط  1-2-3
بها من أنواع ، خصوصًا األنواع المهددة ، مع إعطاء أولویة للنظر في تدابير تستهدف حمایة صارمة 

 .لموضع آلما آان ذلك ممكنًا أو إلى إیجاد آليات خارج ا/في الموضع ، و

وضع استراتيجيات لتخطيط استعمال األراضي وتخطيط موارد المياه، على مستوى المناظر  1-2-4
الطبيعية ، باستعمال نهج األنظمة اإلیكولوجية ومع مراعاة عناصر الترابط اإلیكولوجي واالستعماالت 

نوع البيولوجي الجبلي بسبب التجزئة المحلية ومنع وتخفيف ضياع التاألصلية والتقليدیة للمجتمعات 
 .وتحویالت استعمال األراضي إلى استعماالت جدیدة 

إیجاد وتعزیز شبكات مناسبة وفعالة ، على الصعيدین الوطني واإلقليمي ، من المناطق الجبلية  1-2-5
ية المحمية ، وفقًا لمقررات مؤتمر األطراف عن المناطق المحمية ، مع احترام حقوق المجتمعات األصل

 .والمحلية ومشارآتهم الكاملة 

النهوض، حسبما هو مالئم، بدور الزراعة والرعي المستدیمين، باستعمال ممارسات تقليدیة  1-2-6
 .مستدامة من شأنها أن تحافظ على التنوع البيولوجي في النظم االیكولوجية للجبال

تبين الممارسات المالئمة لتعزیز استدامة األنظمة اإلیكولوجية ، مع  1-2-7
 .رآيز بصفة خاصة على السفوح المتدهورة الت

معالجة القضایا المتصلة بالنزاعات بين البشر وغيرهم من األنواع ، خصوصًا فيما یتعلق  1-2-8
 ).predators(بالتعایش مع األحياء المفترسة 

استعراض نظم األراضي المحمية ضمن المناطق الجبلية، وإذا اقتضى األمر، اتخاذ إجراءات  1-2-9
 الصادر 28-/7نامية ومصانة بحيث تصبح شاملة وآافية وممثلة، تمشيًا مع المقرر لضمان أن تكون 

 . عن مؤتمر األطراف حول برنامج العمل بشأن المناطق المحمية

وضع وتنفيذ تدابير إلعادة تأهيل شبكات الماء العذب لألنواع المهاجرة ، مع مراعاة الحواجز  1-2-10
 .الفيزیفية

 الوضع السابق في المناطق التي تعرض فيها التنوع    البيولوجي للجبال انشاء مناطق الستعادة  1-2-11
للتدهور بدرجة آبيرة، والتي تدعو الحاجة فيها الى هذه االستعادة استكماال لشبكة المناطق المحمية 

 .وتعزیزها
 

 األعمال المساندة من جانب األمين التنفيذي
 :ة لتجميع وتوزیع معلومات بشأن ما یلي التعاون مع المنظمات والهيئات ذات الصل 1-2-12

مكونات التنوع البيولوجي الهامة للحفظ ، والسيما بشأن األنواع الجبلية المتوطنة ، والنقاط  ) أ(
 الساخنة ما یرتبط بها من أنواع وأنواع مهددة ؛

 .أفضل الممارسات لحفظها والستعمالها المستدام ولتقاسم المنافع  ) ب(

ت الحاالت عن الطرائق والجوانب االقتصادیة الستعادة الوضع السابق في تجميع وتوزیع دراسا 1-2-13
 .األنظمة اإلیكولوجية الجبلية المتدهورة ، إعادة إنعاش األنواع الجبلية المعرضة لألخطار 

 تعزیز االستعمال المستدام للموارد البيولوجية الجبلية  : 3-1الغایة 

 األعمال 
ق باحتياجات آسب                   تعزیز الممارسات المستدا   1-3-1 ا یتعل اه فيم وارد المي مة في استعمال األراضي وادارة م

ة ، مصائد األسماك              الرعي،  الزراعة ،   (العيش للبشر    اء المائي ة األحي وان ، الحراجة ، تربي ة الحي تربي
تدا  ) في المياه الداخلية ، إلخ   م في  في األنظمة اإلیكولوجية الجبلية مع المبادئ اإلرشادیة لالستعمال المس

 .ظل االتفاقية ونهج األنظمة االیكولوجية
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دى     1-3-2 ا ل املة م ي ، ش تعمال األراض ي اس تدامة ف ات المس ات والتكنولوجي ات والتقني ز الممارس تعزی

ى أساس المجتمعات ، في سبيل الحفظ                       ة عل المجتمعات األصلية والمحلية منها ، وأنظمة اإلدارة القائم
دتين      ) صيد الحيوانات واألسماك     رعي و الشامًال  (واالستعمال المستدام    ا اآلب ورا والفون ، ) Wild(والفل

 .والتنوع البيولوجي الزراعي في األنظمة اإلیكولوجية الجبلية ، بما في ذلك مكافحة اآلفات البيولوجية 

ة المتصلة بال    1-3-3 ال ،  مساندة أنشطة المجتمعات األصلية والمحلية الضالعة في استعمال المعارف التقليدی جب
 .والسيما بشأن اإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي والتربة وموارد الماء والسفوح 

ي         1-3-4 العة ف ة الض لية والمحلي ات األص املين المجتمع لحة ، ش ع أصحاب المص ين جمي راآات ب اد ش إیج
 ) .3-2أنظر أیضًا الغایة (االستعمال المستدام للموارد البيولوجية الجبلية 

ة                وضع معایي  1-3-5 ر في إطار  الخطوط اإلرشادیة المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتنمية السياحة في ظل االتفاقي
 .، وفقًا للظروف اإلیكولوجية لألنظمة اإلیكولوجية الجبلية ، وتعزیز استعمال تلك الخطوط اإلرشادیة

ي مناسب ،   1-3-6 يط بيئ الل تخط ن خ ذ  خفض م ي تب طة الت ياحة واألنش لبي للس ع الس االت  الوق ي المج ل ف
ق     توطنات ومراف ن مس ذلك م رتبط ب ا ی ة م ذلك تنمي ة ، وآ ة الجبلي ة اإلیكولوجي ى األنظم ة عل المفتوح

 .بشریة

تّمدة من                     1-3-7 افع المس تعزیز القدرة المحلية على إدارة السياحة المستدامة ، في سبيل آفالة إحداث تقاسم للمن
 .حلية ، مع الحفاظ على قيم التراث الطبيعي والثقافي الماألصلية واألنشطة السياحية بين المجتمعات 

درًا                 1-3-8 اطًا م ك نش ة االقتصادیة، بوصف ذل تعزیز االستعمال المستدام للنبات البري والحيوانات من الناحي
 .لإلیرادات للسكان المحليين 

ع المستویات ،   تعزیز ممارسات متكاملة في إدارة الخطوط الفاصلة بين سفوح إنحدار المياه ،      1-3-9 على جمي
فوح  ى الس ة عل تقرار الترب ة واس ة اإلیكولوجي ى سالمة األنظم ظ عل ار  للحف الي األنه ين أع رابط ب والت

 .واسفالها ، والحمایة من األخطار الطبيعية 

التنوع                  : 4-1الغایة   ة المتصلة ب وارد الجيني وجي   تعزیز الحصول على المنافع وتقاسم المنافع الناشئة عن استعمال الم  البيول
 الجبلي ، وفقًا للتشریع الوطني حيثما یوجد ذلك التشریع 

 األعمال 
اة    1-4-1 ع مراع م المنصف م ات للتقاس ي ترتيب دخول ف ى ال ة ، عل ات األصلية والمحلي درة المجتمع ز ق تعزی

يس    ه ل ا الطوعي وأن اة طابعه ع مراع ة م وارد الجيني ى الم أن الحصول عل ادیة بش دن االرش خطوط ب
 .ا  أن تحل محل التشریع الوطنيالمقصود منه

ادل                     1-4-2 ق التقاسم الع ة ، لتحقي ة االقتصادیة العالي ة ذات القيم وارد الجيني يم وصون الم وضع منهجيات لتقي
 .والمنصف للمنافع ، مع احترام التشریع الوطني بشأن الحصول على الموارد الجينية 

 . یرادات خصوصًا للمجتمعات الهامشيةأو إ/تعزیز التدابير المفيدة للحفظ من خالل إیجاد عمالة و 1-4-3
الحفاظ على التنوع البيولوجي في األنظمة اإلیكولوجية الجبلية بصفة خاصة من خالل حفظ وصيانة المعرفة والممارسات  : 5-1الغایة 

 التقليدیة 

 األعمال 
ل في التآآل الجيني               1-5-1 ى            تقييم ووضع وتطویر استراتيجيات تستهدف تخفيض التهدید المتمث ع عل  ، والواق

تأنس   وجي المس وع البيول ى  (التن يل ، المواش اص    ) المحاص ام الخ الء االهتم ع إی ة م تقاتها البری ومش
 .منشأ الموارد الجينية لمراآز 

وع         ) ي(8      تنفيذ األحكام الواردة في المادة       1-5-2 ة التن بشأن المعرفة التقليدیة وما یتصل بها من أحكام في اتفاقي
 .راعاة احتياجات البلدان النامية البيولوجي ، مع م
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ى             1-5-3 ة ، عل ة الدقيق ات الحي وان والكائن ات والحي تدام للنب ذ ممارسات االستخدام المس اق وتنفي تطویر وإحق
  . والنظم اإلیكولوجيةمستوى الجينات واألنواع واآلواهل والمجتمعات

ه م   1-5-4 ا تملك دى الشعوب األصلية وم ودة ل ة الموج ة المعرف ظ وحمای رام وحف ات احت ارف وممارس ن مع
 .وعمليات وتكنولوجيات لكفالة الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وتقاسم المنافع

 وسائل التنفيذ في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام وتقاسم المنافع:  من البرنامج 2العنصر 
 تعزیز اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي واالقتصادي   : 1-2الغایة 

 ألعمال ا
وجي في              /تبين ومعالجة الحوافز الضارة و     2-1-1 وع البيول ة التن ذ اتفاقي ل تنفي أو السياسات التي یمكن أن تعرق

 .األنظمة اإلیكولوجية الجبلية ، مع مراعاة مقررات مؤتمر األطراف بشأن التدابير الحافزة 

ات تعویضية،              2-1-2 وطني       وضع وتطبيق حوافز مناسبة والسوق وآلي انون ال ًا للق دولي، في الحاالت     وفق وال
 .التي تقدمها هذه األنظمةالسلع والخدمات  ولحفظ األنظمة اإلیكولوجية الجبليةالمالئمة، محددة 

ي                    2-1-3 وجي الجبل وع البيول تدام للتن تعزیز تنوع األنشطة التي تدر إیرادات ، مساندة للحفظ واالستعمال المس
قتصادیة ، أي داخل المناطق الجبلية من خالل          والستئصال الفقر ، ویشمل ذلك طرائق لتقاسم الثروة اال        

ة واألراضي   " خطط إقليمية إنمائية وخطط بين شتى المناطق ، من خالل          التعاقد بين األراضي المرتفع
 62"المنخفضة 

وع                2-1-4 ة ألسباب ضياع التن ة ودون الوطني ة وطني تحسين الترابط بين العلم والسياسة بالقيام بتقييمات علمي
وجي                      البيولوجي ، شامل   وع البيول دل ضياع التن ة في سبيل تخفيض مع ة وضع توصيات للسياسة العام

  .2010الجبلي بحلول عام 

رامج            مؤشرات  وضع   2-1-5 تدام في الب  أداء والتبليغ عن إدماج حفظ التنوع البيولوجي الجبلي واستعماله المس
 .المؤسسية ، شاملة السياسات القطاعية واألطر القانونية واالقتصادیة 

ي ،          تعزی 2-1-6 وجي الجبل التنوع البيول ق ب ل المتعل امج العم ذ برن ى تنفي ية عل ة والمؤسس درة القانوني ز الق
ات أصحاب         ن مجموع ا م ات وغيره الل المؤسس ن خ ة وم ال وطني اط اتص الل نق ن خ ًا م خصوص
المصلحة ذات الصلة بالموضوع، واآلليات التي تسمح بالتنسيق بين السلطات المسؤولة عن القطاعات                 

 .يذ األنشطة الداخلة في مجاالت مسؤوليتهافي تنف

اظر          2-1-7 عيد المن ى ص ي عل تعمال األراض يط اس ية لتخط ة والسياس تراتيجيات القانوني ذ االس ع وتنفي وض
رابط                     أو حوض النهر    الطبيعية ة والت اة عناصر السالمة اإلیكولوجي ة، مع مراع  ، في الحاالت المالئم

وجي              اإلیكولوجي ، ومع الترآيز على العالقات بين       وع البيول ع ضياع التن فالها، ومن ار وأس  أعالي األنه
 .الجبلي بسبب التجزئة وبسبب تحویل استعمال األراضي إلى استعماالت جدیدة 

ببها البشر ،         2-1-8 مساندة التخطيط التقدمي والتدابير التواؤمية لتخفيض التعرض للمخاطر الطبيعية والتي یس
وجي الجب      ـوع البيول ى التن ار عل ع ض ا وق ـة    وله ـر الطبيعي ى المناظ ي وعل ة ) landscape(ل الثقافي

 .والمجتمعات المحلية 

رامج         2-1-9 تویات الب ة ومس تویات القطاعي ى المس اعي عل ي واالجتم ع البيئ ات الوق ذ تقييم جيع تنفي تش
ع          .والمشروعات   ر ومن ى            تنشيط التنمية المستدامة واستئصال الفق ة االقتصادیة عل ع السلبي للتنمي  الوق

                                                 
" التقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال " أن هذا المفهوم قد وضعه البروفيسور آریستيان آورنر ، أستاذ علم النبات بجامعة بازل ورئيس  / 62
إن مفهوم التعاقد بين األراضي المرتفعة واألراضي :  ، على النحو اآلتي 2003يانه الرئيسي الذي ألقاه في االجتماع الثامن للهيئة الفرعية في مارس في ب

ناطق العليا فموجب هذه المفهوم یكون سكان الم. المنخفضة ینشئ مسؤوليات مشترآة بين من یقطنون األراضي العليا ومن یقطنون األراضي السفلي 
في أعالي الجبال لتخفيض الوقع المحتمل حدوثه على سكان المناطق المنخفضة وفي مقابل ) landscape(مثًال مسؤولين عن العنایة بالمناظر الطبيعية 

الطعام وموارد (لمنخفضة هذه الخدمة قد یستطيع سكان المناطق المنخفضة أن یّزدودا سكان المناطق العليا بمنتجات الحقول المزورعة في األراضي ا
 )أخرى 
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وع ال ة    التن أثيرات التراآمي ك الت ي ذل ا ف ي، بم وجي الجبل ات   .بيول ائص المجتمع اة خص ًا مراع  وأیض

رر                ق المق ك بتطبي  الصادر عن     7/16األصلية والمحلية التي تعتمد على النظم اإلیكولوجية للجبال، وذل
افي والبيئ  AKWé: Konحول الخطوط التوجيهية الطوعية مؤتمر األطراف  ي  إلجراء تقييم األثر الثق

ى           واالجتماعي حول التنميات المقترح إجراؤها، أو التي من المحتمل أن تؤثر على المواقع المقدسة وعل
 . األراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها بشكل تقليدي المجتمعات األصلية والمحلية

ي   2-1-10 ال ف وجي للجب وع البيول ب التن اج جوان طادم اتوال  الخط رامج سياس ة والب اطق   العام ة بالمن المتعلق
 .الجبلية

 األنشطة المساندة من جانب األمين التنفيذي 

ة                    2-1-11 ة والوطني ود الدولي ع دراسات الحاالت الخاصة بأفضل الممارسات في الجه تجميع ومراجعة وتوزی
تدام      تعمال المس بيل الحفظ واالس ي س انوني والسياسي والمؤسسي واالقتصادي ف ز اإلطارات الق لتعزی

 .ع البيولوجي الجبلي ، مثًال من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وغيرها من الوسائل المالئمة للتنو

بة،      تشجيع التآزر في تنفيذ االتفاقيات الدولية واإلقليمية األخرى بما في ذلك           2-1-12 ة   ، في الحاالت المناس  اتفاقي
ار  اخ واال رامس ر المن أن تغي ة بش دة اإلطاری م المتح ة األم وجي، و واتفاقي التنوع البيول ة ب ة المتعلق تفاقي
WHC و CITES واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصّحر. 

 

احترام وحفظ وصيانة ما لدى مجتمعات األصلية والمحلية من معارف وممارسات وابتكارات في المناطق   2-2الغایة 
 الجبلية 

 األعمال 
ى صون المستویات             2-2-1 ة إل ذ األنشطة الرامي وجي الزراعي        تعزیز تنفي وع البيول الء      الموجودة للتن ، مع إی

أ السلع والخدمات         ة         اهتمام هاص لمراآز منش ة المطالب المحلي وفره من سلع وخدمات ، لتبلي ا ت  ، وم
 .وآفالة مصادر لألمن الغذائي 

د وممارسات             وتفهم ودعماحترام   2-2-2 ة من تقالي اطق الجبلي ة في المن دى المجتمعات األصلية والمحلي ا ل  م
تدامة ، بطرائق تستوعب احتياجاتهم ومشارآتهم ومعارفهم وممارستهم في سبيل الحفظ واالستعمال             مس

ي   وجي الجبل وع البيول تدام للتن ادة  (المس اة الم ع مراع ررات   ) ي(8م ن مق ا م ا یتصل به ة وم لالتفاقي
 .صادرة عن مؤتمر األطراف وبرامج العمل 

اوني ومشارآ        2-2-3 رار مع               تعزیز تشغيل الشبكات والعمل التع ة في صنع الق ة المجتمعات األصلية والمحلي
 .إیالء عنایة خاصة لتمكين النساء في سبيل صون التنوع البيولوجي الجبلي واستعماله المستدام 

راك             2-2-4 ة وإش ارآة الكامل بيل المش ي س ات ف ى المعلوم ول عل ز الحص ة وتعزی زع الالمرآزی جيع ن تش
 .تي تؤثر فيهم فيما یتعلق باألنظمة اإلیكولوجية الجبلية المجتمعات األصلية والمحلية في القرارات ال

ة    2-2-5 ر ، وصون الهوی ة ، واستئصال الفق يش الجبلي ائل الع ين وس ى تحس ة إل ذ األنشطة الرامي ز تنفي تعزی
 .الجبلية  النظم اإلیكولوجية الثقافية ، في سبيل تحقيق االستعمال المستدام

ول             وضع تدابير لبناء القدرة وتقاسم المنافع ف       2-2-6 ة، بقب ي سبيل تسهيل إشراك المجتمعات األصلية والمحلي
 .منها على أساس علم مسبق ، في اإلدارة والحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الجبلي 

ة            3-2الغایة  ات تعاوني اد اتفاق اطق            . إیجاد تعاون إقليمي وعابر للحدود ، وإیج ى حفظ المن يم ومعالجة الحاجة ال وتقي
 ت الدینامية الطبيعيةللعمليا

 األعمال 
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ة  2-3-1 اطق الجبلي ى المن تدامة عل تراتيجيات األنشطة المس ابر للحدود، واس اون المتكامل الع ز التع من تعزی
ة         دان المعني ا البل ـة             . خالل ترتيبات تتفق عليه ة القضایا المواضيعي ات التعاوني وینبغي أن تغطي الترتيب

ين سفوح         ) landscape(المحددة مثل المناظر الطبيعية      والتربة وألراضي الرطبة والخطوط الفاصلة ب
دة   اة اآلب ة وإدارة الحي اطق المحمي دین والمن ي ، والتع ي المراع اه وأراض دار المي ) Wildlife(أنح

 . والغابات والنقل والطاقة والسياحة  والرعيوالزراعة

ث واإلد     2-3-2 ال البح ي مج دود ف ابر للح ي والع اون اإلقليم اندة التع ز ومس ة تعزی والتخصيص ارة التواؤمي
اه  ة للمي نظم االیكولوجي م لل ادل والمنصف والمالئ وع الع ظ واإلدارة للتن ين الحف رات لتحس ادل الخب وتب

ة      )GMBA(مثًال التقييم العالمي للتنـوع البيولوجي الجبلي       (البيولوجي الجبلي ،     دولي للتنمي  والمرآز ال
  .))ICIMOD(الجبلية المتكاملة 

ع     (قييم وحفظ التنوع البيولوجي الجبلي آوسيلة للحد من النزاعات البشریة     تعزیز ت  2-3-3 ثًال من خالل مرات م
 ) .peace parks) (السالم 

ات                        2-3-4 ا من االتفاقي وجي وغيره وع البيول ة التن رامج العمل في ظل اتفاقي ين ب اون والتضافر ب تعزیز التع
ّحر و    اخ والتص ر المن أن تغي ة بش ات العالمي ة    واالتفاق ة الغازی واع الغریب دود واألن ابر للح ث الع التلوی

واألراضي الرطبة واألنواع المهددة باألخطار ، مع الترآيز بصفة خاصة على األنظمة الجبلية والتنوع              
ي  وجي الجبل ع الشراآة      . البيول اون م ز التع ترآة، وأیضا تعزی رامج عمل مش ك من خالل ب ي ذل ا ف بم

 .لمناطق الجبلية، واالتفاقيات االقليمية بشأن الجبالالدولية للتنمية المستدامة في ا

ي            2-3-5 ة واألراض ي المرتفع ود األراض ل عق دة، مث ات جدی دة وآلي ات جدی ویر منهجي ى تط جيع عل التش
 .المنخفضة التي تحفظ التنوع البيولوجي للجبال وتوفير السلع والخدمات

 المستدام وتقاسم المنافعمساندة أعمال الحفظ واالستعمال :   من برنامج 3العنصر 
 تطویر العمل بشأن تبين التنوع البيولوجي الجبلي ورصده وتقييمه  1-3الغایة 

 األعمال 
 .تعزیز رصد المناطق المعرضة للمخاطر بفعل تغير المناخ  3-1-1

وع                   3-1-2 تدام للتن القيام بدراسات مسحية للجبال في المناطق ذات األولویة ، في سبيل الحفظ واالستعمال المس
ي الب وجي الجبل ي ومستوى .يول ى المستوى الجين وائم الجرد عل ي ق ذه الدراسات ینبغي أن تنظر ف وه

 .األنواع واألنظمة اإلیكولوجية 

ة          3-1-3 يم األلفي نيف ، وتقي ة للتص ادرة العالمي ل المب ة مث ادرات العالمي ل بالمب ل المتص رامج العم ق ب تطبي
 .ازیة ، آلما آان ذلك مناسبًا لألنظمة اإلیكولوجية والبرنامج العالمي لألنواع الغ

 .مساندة عمل التقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال  3-1-4

استعمال استراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وغير ذلك من التقاریر الوطنية              3-1-5
 .في ظل االتفاقية ، في سبيل رصد وتقييم التنوع البيولوجي الجبلي 

 من جانب األمين التنفيذيالنشاط المساند 

اخ                3-1-6 تشجيع التعاون بين األمانات ونقاط االتصال الوطنية لالتفاقية اإلطاریة لألمم المتحدة بشأن تغير المن
ة               تراتيجيات مالئم واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصّحر والمنظمات األخرى ذات الصلة إلعداد اس

 .غيرات بسبب أثر العمليات العالمية، حسبما هو مالئمللنظم اإلیكولوجية الجبلية ولرصد الت
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ى                    2-3الغایة  ي ، عل وجي الجبل وع البيول تحسين المعرفة والمنهجيات لتقييم ورصد الوضع القائم واالتجاهات في التن

 أساس المعلومات المتاحة 
 األعمال 

ة    3-2-1 ة واجتماعي ة وأحيائي رات ال أحيائي اد مؤش ا  –إیج ن الوضع الق ادیة ع ة   اقتص ي األنظم ر ف ئم والتغي
 .اإلیكولوجية الجبلية 

ذلك         3-2-2 بًا    –وضع واختيار معایير دولية وإقليمية ووطنية وآ ك مناس ان ذل ا    – إذا آ  مؤشرات یمكن تحویله
ا                     إلى آميات ، بشأن التنوع البيولوجي الجبلي ، مع مراعاة عمل االتفاقية بشأن الرصد والمؤشرات وم

 .ة من معرفة ، مع أیة خبرة أخرى بشأن اإلدارة المستدامة للجبال لدى المجتمعات األصلية والمحلي

إدارة األراضي، في      3-2-3 وضع منهجيات إلعطاء قيمة للخدمات اإلیكولوجية التي توفرها األنظمة المتعلقة ب
 . سبيل إیجاد آليات للحفز االقتصادي ، لتعویض المجتمعات الجبلية الفقيرة والمعرضة لألخطار 

يم وتصحيح ا   3-2-4 اخ      تقي ر المن ل ، وقضایا تغي ى المدى الطوی ي والتلویث عل ر للتلویث المحل لوضع المتغي
 .العالمي ، مع االهتمام الخاص باألنظمة اإلیكولوجية الجبلية 

تعمال    3-2-5 ات إدارة اس ر ممارس ئة عن تغي وجي ، الناش وع البيول ى التن ار عل ة واآلث ة التجزئ يم ومعالج تقي
 . ضي والتعدین األراضي ، مثًال التخلي عن األرا

ة                 3-2-6 ى األنظم تقييم ومعالجة الوقع اإلیجابي والسلبي للسياحة واألنشطة التي تبذل في المناطق المفتوحة عل
 .اإلیكولوجية الجبلية 

اطق                       3-2-7 ة المن ى حمای ة وللحاجة ال ة االیكولوجي ة في األنظم ة الطبيعي ات الدیناميكي التقييم والتصدي للعملي
 .لطبيعيةللعمليات الدیناميكية ا

ال    3-2-8 ة للجب ة االیكولوجي ل األنظم ي هيك رات ف ية للتغي رات رئيس ى مؤش تنادا ال ة للرصد اس وضع أنظم
ى        افة ال د باالض ال الرص ي مج ا ف ة حالي ة القائم ية واألنظم ة التخصص اة المعرف ع مراع ا م ووظيفته

 .األعمال والعمليات بشأن المؤشرات

 

ة إل     3-3الغایة  ة التحتي ين البني وع       تحس د التن حيح ورص يم الص بيل التقي ي س ات ف ات والمعلوم ؤون البيان دارة ش
 البيولوجي الجبلي وإیجاد وتطویر ما یتصل به من قواعد البيانات 

 األعمال 
تفادة من                     3-3-1 ي ، مع االس وجي الجبل تعزیز وتحسين القدرة التقنية على الصعيد الوطني لرصد التنوع البيول

ة قواعد              الفرص التي توفرها آلية غرفة       املة تنمي وجي ، ش تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيول
 .البيانات المتربطة بتلك الغرفة ، آما یلزم ذلك بالمقياس العالمي ، لتسهيل التبادالت 

ر    3-3-2 ول الح ز، الوص با     –تعزی راف مناس راه األط ا ت ب م وع     - حس أن التن ة بش ات القائم ى المعلوم  ال
ا یتصل  وجي وم ة  البيول ابع لالتفاقي ة بيت المقاصة الت ن خالل آلي م م ات، والتقاس د البيان ا من قواع به

 .المتعلقة بالتنوع البيولوجي وغير ذلك من الوسائل المالئمة

رات في استعمال األراضي ، باستعمال                       3-3-3 وجي وللتغي وع البيول وائم الجرد للتن تشجيع وضع الخرائط وق
ة  ة والعادی ات الرقمي د البيان ام(قواع د نظ عار عن بع ة باالستش ـات الجغرافي ة )  المعلوم بيل خدم ي س ف

 .األغراض العلمية ولمساندة صنع القرار 

 النشاط المساند من جانب األمين التنفيذي 
  .3-3تعزیز قدرة آلية غرفة تبادل المعلومات على تسهيل تنفيذ الغایة  3-3-4
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وجي                تحسين البحث والتعاون التقني والعلمي واال       4-3الغایة  التنوع البيول ة ب درات المتعلق اء الق شكال األخرى من بن
 .الجبلي  

 األعمال 
رة في                         3-4-1 ة المتغي واءم مع الظروف البيئي واع آي تت ة لألن درة التواؤمي القيام ببحوث طویلة األجل عن الق

  .التغير المناخي العالمي أوالتغير الناشئ عن فعل البشر ، فيما یتعلق بالتنوع البيولوجي الجبلي

ع     3-4-2 ة، م ة اإلیكولوجي ة األنظم ي ووظيف وجي الجبل وع البيول ة التن ن دور وأهمي ية ع ام ببحوث أساس القي
 .النظر إلى مكونات األنظمة اإلیكولوجية وهيكلها ووظائفها وعملياتها وخدماتها 

تقر         3-4-3 اتي الحامي الس وع الغطاء النب ة ، وتن وجي للترب وع البيول يم دور التن اندة البحث لتقي ار وضع ومس
ل  ادي التآآ ل تف اه ، مث دار المي ل إلنح ط الفاص ة الخ ة وحمای اطق الجبلي المة المن رولس ل البش  بفع

 . والهيارات األرضية واالفالنشات 

دان ذات          3-4-4 ين البل ة مشترآة ب وم ذات أهمي الشروع في وضع آليات وإیجاد برامج تعاونية في البحث والعل
 . ثقافية متشابهة –اآل مشترآة وظروف اجتماعية الجبال ، خصوصًا بين البلدان التي لدیها مش

دان         3-4-5 ين البل تعزیز تبادل الخبرات والمعرفة بشأن التنمية المستدامة وتعرض النظم االقتصادیة لألخطار ب
 . الثقافية والمجتمعات للمخاطر–ذات الجبال ، مع مراعاة تعرض النظم االجتماعية 

ي ، وفي     القيام ببرامج مشترآة بين عدة فروع العلم    3-4-6 وجي الجبل وع البيول وبرامج بحث أساسية بشأن التن
ة                ى المجتمعات ، مع العنای د عل ي تعتم املة اإلدارة الت ه ، ش ة ووظائف ة اإلیكولوجي ترابط بهيكل األنظم
ة واألراضي                      ة لألراضي المرتفع ة اإلیكولوجي ين األنظم ربط ب ي ت ة الت بصفة خاصة بالمناطق اإلنتقالي

ل المن    اطق امتصاص الصدمات       المنخفضة ، مث اط الساخنة ومن ة والنق ) buffer areas(اطق االنتقالي
 .والممرات 

وع                           3-4-7 ظ التن ى أساس المجتمعات في سبيل حف ائمين عل ز الفرص للبحث والرصد الق إیجاد القدرة وتعزی
 .البيولوجي الجبلي وتوفير منافع أآبر لمجتمعات سكان الجبال 

ائج       وضع آليات علمية وتقنية للت   3-4-8 ل لنت ال األمث ق االستخدام الفع نسيق بغية تحدید أولویات البحوث وتحقي
 .البحوث 

  أنشطة مساندة من األمين التنفيذي
ة  استكشاف منافع غطاء نباتي متنوع وسليم تمامًا في مناطق استجماع        3-4-9 ة    آمية ونوعي د الطاق اه وتولي المي

  .لوجية والهيدرولوجيةومنع ومكافحة األخطار الجيوالكهربائية المائية 

 .تعزیز تربية الجماهير ومشارآتها وتوعيتها فيما یتعلق بالتنوع البيولوجي الجبلي    5-3الغایة 
 األعمال 

ة                        3-5-1 ة اإلیكولوجي م ظروف محددة في األنظم درة المفصلة تفصيًال یالئ اء الق تعزیز األنظمة التعليمية وبن
ين المجتمعات             الجبلية ، مثل عقد الورش وتنظيم المناهج ال        ادالت ب تدریسية ، والجوالت الدراسية والتب

ا یتمشى                 ود النشر ، بم ة وجه ود التعليمي وجي ، والجه وع البيول والمعلومات التي تصدر عن اتفاقية التن
ور    ة الجمه يم وتوعي ة والتعل ة لالتصال والتربي ادرة العالمي رر (والمب ؤتمر  6/19المق ن م  الصادر ع

 ) .األطراف 

عي باالسهام الفعلي واالحتمالي لما لدى المجتمعات األصلية والمحلية من معارف وممارسات             زیادة الو  3-5-2
وجي ووضع            وع البيول ق التن ي ، أي توثي وابتكارات للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الجبل

 .قوائم جرد على مستوى آل مجتمع وعلى المستویات األخرى المالئمة 

ذ أنشطة       3-5-3 ة                تشجيع تنفي ارف المتعلق رام والمع ة واالحت ز التوعي ى تعزی ي ترمى إل تدامة الت ياحة المس الس
 .بالتنوع البيولوجي الجبلي شاملة معرفة المناظر الطبيعية المحلية والثقافية 
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ة واألراضي المنخفضة    3-5-4 ين األراضي المرتفع أن التفاعل ب ات بش ر المعلوم ادة نش أن عناصر زی وبش

 .االعتماد المتبادل 

 .ة تعزیز تثقيف النساء وتعزیز دورهن في حفظ المعارف التقليدیة ونشرها زیاد 3-5-5

ال في                      3-5-6 ة للجب ة االیكولوجي ة ومساهمة األنظم تعزیز االدراك بين صانعي السياسات والمخططين بأهمي
 .برامج القضاء على الفقر

ة          زیادة االدراك الواسع النطاق بقيم التنوع البيولوجي للجبال وذلك، ض          3-5-7 من أمور أخرى، من خالل حمل
 .للتوعية العامة على المستویين الوطني والمحلي

ا في              (Validadion)تعزیز ایجاد واحقاق      6-3الغایة  ة، بم ة الجبلي   ونقل تكنولوجيات مالئمة لألنظمة االیكولولوجي
 .البيولوجي واألحكام المتصلة بهامن االتفاقية المتعلقة بالتنوع ) ي (8ذلك تكنولوجيات الشعوب األصلية وفقا للمادة 

 األعمال 
تنفيذ برنامج العمل المتعلق بنقل التكنولوجيا مع ایالء اهتمام خاص للشؤون المتعلقة بالحفظ واالستعمال          3-6-1

 .المستدام للتنوع البيولوجي الجبلي

 أنشطة مساندة من األمين التنفيذي
ق 3-6-2 رتوثي ات المال ونش وع  أفضل الممارسات والتكنولوجي ي ادارة شؤون التن ة ف وج االبتكاری ة والنه ئم

 .البيولوجي من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى

ارات                       3-6-3 ات واالبتك ى أحدث التكنولوجي وفير حصول األطراف عل في تعاون مع المنظمات ذات الصلة ت
ة واشتراك ا          بما      المالئمة، المتصلة بالتنوع البيولوجي الجبلي، بموافق ة، حس لمجتمعات األصلية والمحلي

 .هو مالئم
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 ) )هـ(إلى ) أ (8المواد ( المناطق المحمية  7/28

 : إن مؤتمر األطراف
دابير        یؤآد -1  اذ ت ا اتخ  أن الجهود الرامية إلى إنشاء وصيانة أنظمة من المناطق المحمية ومناطق یقتضي األمر فيه

ة ذات الصلة                     8المادة  خاصة لحفظ التنوع البيولوجي بما یتمشى و       واد االتفاقي ره من م ع الطبيعي وغي  بشأن الحفظ داخل الموق
ق                  بالموضوع ، هي جهود جوهریة لتنفيذ أهداف االتفاقية الثالثة ، في سياق نهج األنظمة اإلیكولوجية ، واإلسهام بذلك في تحقي

وجي وف           2010هدف   وع البيول تدامة، وفي            الوارد في الخطة االستراتيجية التفاقية التن ة المس ة للتنمي ة العالمي ذ القم ي خطة تنفي
  تحقيق التنمية المستدامة وادراك غایات األلفية للتنمية،

یرحب بالبيان المشترك وباالرتباط المشترك بشأن المناطق المحمية أمام االجتماع السابع لمؤتمر األطراف، من                -2 
وجي              لمساندة تنفيذ  63المنظمات الدولية غير الحكومية      وع البيول ة التن ة في ظل اتفاقي اطق المحمي وي بشأن المن  برنامج عمل ق

 . ویتطلع الى تلقي معلومات عن التقدم الذي یحرز نحو احترام ذلك التعهد

ة   -3  المي لصون الطبيع اد الع ابع لالتح ع الت المي لخامس للمرات ؤتمر الع يما یرحب أیضا بمخرجات الم ، والس
 .فاقية التنوع البيولوجي وباسهامه في برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحميةبرسالة المؤتمر الى ات

دان ذات                    -4  ة الصغيرة والبل ة الجزری دول النامي وا وال ا نم ة وخصوصا أقله دان النامي یذآر الحاجة الى تزوید البل
 .من االتفاقية 20االقتصاد االنتقالي، بتمویل واف لمساندة تنفيذ برنامج العمل هذا وفقا للمادة 

ة             -5  درات وطني ا جات وق ات واحتي وستعطى لألنشطة   . یعترف بان األطراف ینبغي أن تنفذ في سياق ما لدیها من أولوی
رار     ى أساس الق يم وعل د واالقل توى البل ى مس ددة عل ى أساس االحتياجات المح ة عل ة قائم ا أولوی ذها األ طراف داخلي ي تنف الت

روف واأل ریع والظ وطني والتش ة    ال ة وطني اطق محمي ن من دیها م ا ل ة وم اطق المحمي ایا المن أن قض ة بش ات الوطني ولوی
 .وادراج نشاط من األنشطة ال یعني أنه متصل بجميع األ طراف. واستراتيجيات في مجال التنوع البيولوجي

ة        ینوه بأن األهداف الداخلة في برنامج العمل بشأن المناطق المحمية توفر اطارا یمكن أن تو              -6  ه األهداف الوطني ضع في
ة                   /و اطق المحمي روق في المن اة الف أو االقليمية وتعطى األنشطة األولویات الالزمة وفقا لألولویات والقدرات الوطنية ومع مراع

 .وأنظمة المناطق المحمية بين البلدان

ة و -7  داف وطني ى وضع أه ات ال دعو األطراف والحكوم ال /ی ذلك حسب مقتضى الح ة وآ ي أو اقليمي ا ف ى ادماجه  ال
 .الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة، بما فيها استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

ة الصغيرة                      -8  ة الجزری دول النامي وا وال ا نم ة، خصوصا أقله دان النامي درة في البل اء الق یؤآد الحاجة الى بن
 .نها من تنفيذ برنامج العملوالبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، في سبيل تمكي

ة،      -9  ات مختلف الل آلي ن خ ة، م ة عاجل ى تعبئ ل عل ات التموی رى ومنظم ات األخ راف والحكوم یحث األط
ة       دول النامي وا وال ا نم يما أقله ة، وال س دان النامي ل البل امج عم ذ برن ا الصحيح لتنفي ي أوانه ة ف ة والمقدم ة الوافي وارد المالي الم

 من االتفاقية، مع الترآيز الخاص على عناصر برنامج العمل      20دان ذات االقتصاد االنتقالي، وفقا للمادة       الجزریة الصغيرة والبل  
 .التي تقتضي خطوات عاجلة

ة           -10  امج العمل واستعراض الفعالي یدعو األطراف الى تقدیر تكلفة تنفيذ األنشطة الالزمة الدراك أهداف برن
 .وتحدید التكاليف التي لم یتم الوفاء بها والعودة بذلك بتقریر الى مؤتمر األطراف الثامنفي استخدام الموارد المالية الحالية 

ة،          -11  تراتيجياتها االنمائي دمج في اس ى أن ت ة ال االت التنمي دعو األطراف ووآ اعدة   (ی تراتيجيات مس ل اس مث
ة  ة الوطني ر والتنمي يض الفق دان وتخف هاما ) البل ر اس ة وتظه اطق المحمي داف المن تدامة  أه ة المس ي التنمي ة ف اطق المحمي ت المن

  بشأن االستدامة البيئي7آوسيلة لتحقيق غایات األلفية للتنمية، وال سيما الغایة 

                                                 
63 / BirdLife International, Conservation International, Flora and Fauna International, The Nature Conservancy, 

Wildlife Conservation Society, WWF, and World Resources Institute. 
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وفير االستعمال                -12  ة بت اطق المحمي ل أیضا خارج المن ط داخل ب يس فق وجي ل یؤآد أهمية حفظ التنوع البيول

ى  2010ض محسوس لمعدل ضياع التنوع البيولوجي بحلول        المستدام للموارد الطبيعية في سبيل تحقيق تخفي        ویدعو تبعا لذلك ال
 بذل مزید من الجهود الدماج حفظ واستعادة التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج القطاعية،

ة                           -13  ل الشبكات االیكولوجي ل، مث امج العم ذ برن ارات، في سياق تنفي  64یدعو األطراف الى أن تنظر في خي
ة                65ت االیكولوجية   والممرا ذ القم ة خطة تنفي ك من النهوج ذات الصلة، في سبيل متابع  ومناطق امتصاص الصدمات وغير ذل

 ،2010العالمية المستدامة ونتائج اجتماع ما بين الدورات المعني ببرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى 

 تهدیدات الواقعة على تلك المنا طقالوضع القائم واالتجاهات في المناطق المحمية وال
دات                          یرحب -14  ائم واالتجاهات والتهدی ة بالوضع الق ائق المتعلق ة في الوث ة الفرعي ه الهيئ وم ب ذي تق  بالعمل ال

 ،(UNEP/CBD/SBSTTA/9/5)الواقعة على المناطق المحمية وهي الوثائق التي أعدها األمين التنفيذي 

ار                     یوافق على أن القائمة البيان     -15  دا الختي ة ینبغي أن تكون مرش واردة في المرفق األول لالتفاقي ات ال ية للفئ
 المناطق المحمية والمناطق التي یقتضي األمر فيها اتخاذ تدابير خاصة في سبيل حفظ التنوع البيولوجي،

رة ح      -16  ة األخي ود الزمني ى أصبح   یعترف أنه على حين أن عدد ومدى المناطق المحمية قد تزاید خالل العق ت
ة الموجودة ليست                         11حوالي   اطق المحمي ة المن ة، اال  أن أنظم اطق المحمي  في المئة من مساحة اليابسة في العالم داخال في المن

ل          واع الحرجة من الموائ أغراض الحفظ وصون األن ذات صفة تمثيلية لألنظمة االیكولوجية العالمية وال تفي من ناحية أخرى ب
ة واأل    زم ویقتضي               والمناطق األحيائي ا یل را عم ل آثي يال یق ة تمث ة ممثل ة البحری اطق المحمي ا أن المن د، آم واع المعرضة للتهدی ن

 األمر اتخاذ خطوات لسد هذه الفجوات،

دم                 -17  یعترف بعدم آفایة المعرفة والوعي بالتهدید الواقع على التنوع البيولوجي وبدور وقيمة ذلك التنوع وبع
ة و     ل                          آفایة االستدامة المالي ا تمث ة، آله ر الكافي اءة اال دارة والمساهمة غي اليب تصریف األمور وعدم آف اندة، وقصور أس المس

ى التصدي                         ة حاجة األطراف ال وه بأهمي ة وتن حواجز رئيسية لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي من انشاء المناطق المحمي
 بكفاءة لتلك القضایا،

 الهدف الجامع
ول                یقر برنامج الع   -18  تبقاء، بحل اد واس المقرر الحالي بهدف ایج  2010مل بشأن المناطق المحمية المرفق ب

 للمناطق البحریة الیجاد أنظمة وطنية واقليمية من المناطق المحمية تكون شاملة ومدارة بكفاءة وذات             2012للمناطق األرضية و  
ق      ضمن جم66صفة تمثيلية ایكولوجية وتسهم جماعيا من خالل شبكة عالمية   ة وتحقي ة لالتفاقي لة أمور في  تحقيق األهداف الثالث

  المتمثل في تخفيض محسوس للمعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي،2010هدف 

  یحث األطراف على تحقيق غایات وأهداف برنامج العمل بالكامل مع االعتراف بأن األطراف ینبغي أن                -19 
ل  امج العم طة برن ذ أنش لتنف ق بالكام دراتها      المتعل ا وق ياق أولویاته ي س الي ف المقرر الح ق ب و مرف ا ه ة آم اطق المحمي  بالمن

 واحتياجاتها المحددة على الصعيد الوطني،

 برنامج العمل
المقرر      -20  ة  ب اطق المحمي لة بالمن ب المتص د أن الجوان ب    - -/7یؤآ احلية یج ة الس اطق المحمي أن المن  بش

 .ية بشأن المناطق المحميةاعتبارها جزءا ال یتجزأ من عمل االتفاق

                                                 
في بعض البلدان والمناطق حسب مقتضى الحال للتعبير عن تطبيق نهج األنظمة في سياق برنامج العمل هذا یستعمل مصطلح عام  / 64

أو البحریة األوسع نطاقا في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع /االیكولوجية الذي یضم المناطق المحمية الى نطاق المناظر الطبيعية البریة و
 البيولوجي

  تسري على جميع األطرافقد ال تكون الممرات االیكولوجية قد ال / 65
یرتب اإلطار العالمي للترابطات بين األطراف مع التعاون مع آخرین لتبادل األفكار والخبرات والتعاون العلمي والتقني وبناء القدرات  / 66

وال تنطوي .  في تحقيق برنامج العملوالعمل التعاوني للنظم الوطنية واإلقليمية للمناطق المحمية التي تساند بعضها البعض والتي تسهم بصورة جماعية
 هذه الشبكة  على أي سلطة أو تفویض على النظم الوطنية أو اإلقليمية
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ذ    -21  ى أن تتخ ة عل راف المعني ة–یحث األط ردة ومجتمع ر   - منف تغالل غي بح االس وات لك ن الخط د م  مزی
وع                     ة لحفظ التن ة االیكولوجي المشروع والمتاجرة في الموارد خصوصا من المناطق المحمية الموجودة ومن المناطق ذات األهمي

 البيولوجي،

ا من    ) ي(8األطراف نحو مجتمعات السكان األصليين والمحليين وفقا للمادة         یذآر التزامات    -22  وما یتصل به
احترام                              ویالحظأحكام،   ك المجتمعات وب ة من تل ة وفعال تم بمشارآة آامل ة ینبغي أن ی اطق المحمي  أن انشاء وادارة ورصد المن

  التطبيق،آامل لحقوقها بما یتمشى والقانون الوطني وااللتزامات الدولية الواجبة

اطق                یحث -23  ة من المن ا الوطني ة بشأن أنظمته ائج فعلي ق نت ة نحو تحقي ى وضع أهداف موجه  األطراف عل
ة                     تراتيجية العالمي ة بشأن االس المحمية من حيث مداها وصفتها التمثيلية وفعاليتها، أخذة في الحسبان الخطة االستراتيجية لالتفاقي

ؤتمر األطراف               لحفظ النبات وخطة تنفيذ القمة العال      ا م ي أقره ذلك األهداف الت ة وآ ة للتنمي ات األلفي تدامة وغای ة المس ة للتنمي مي
 ،2010لتسهيل رصد ما یحرز من تقدم نحو تحقيق هدف 

امج العمل                    یطلب -24  ذ برن ة عن تنفي ة وتقني ذا       .  من الهيئة الفرعية أن تسدي مشورة علمي ویجب أن یستمد ه
ا مدخال           م المتحدة ذات الصلة،              العمل من مصادر یكون منه ات األم ت األطراف والحكومات األخرى وعمل منظمات واتفاقي

ـ     ة لل ة التابع اطق البحری ـ      IUCNوعمل اللجنة العالمية للمن المي الخامس لل ؤتمر الع ائج الم ة    IUCN  ونت اطق المحمي  بشأن المن
 وعمل المجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات غير الحكومية،

ة                یقرر ا  -25  اطق المحمي ي بالمن وح العضویة معن ق عامل مخصص مفت ذ       نشاء فری اندة واستعراض تنفي  لمس
 برنامج العمل وتقدیم تقریر عن ذلك الى مؤتمر األطراف،

وح     على األقل،    یطلب من األمين التنفيذي وضع الترتيبات الكفيلة بعقد اجتماع واحد،            -26  للفریق العامل المفت
 .بالمناطق المحمية قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف رهنا بتوافر المساهمات الطوعية الالزمة المخصص المعني العضویة

ة                         یدعو -27  دفع عجل ة ل ة اقليمي ى تنظيم ورش تقني  األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ال
 التنفيذ وتقييم ما یحرز من تقدم في تنفيذ برنامج العمل،

يّ   -28  اع  ، في  میقرر أن یق ؤتمر األطراف  آل اجتم ام    لم ى ع امج       2010 حت ذ برن ذي یحرز في تنفي دم ال ، التق
 ،2010العمل وتحدید الحاجة الى تدابير أآثر فعالية ومساندة مالية وتقنية اضافية، الدراك هدف 

 ،الفریق العامل المخصص المفتوح العضویةیقترح المهام اآلتية آي یقوم بها  -29 

ة                       استكشاف خي  )أ(  ة خارج حدود الوالی اطق البحری ة في المن ة البحری اطق المحمي اون النشاء المن ارات التع
 ،  وتقوم على أساس المعلومات العلمية،الوطنية ، بما یتمشى مع القانون الدولي، شامال اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون البحار

ى نحو عاجل من خالل مختلف ا          )ب(  ة       استكشاف خيارات العمل عل ة الكافي وارد المالي ة الم ى تعبئ ات عل آللي
دان                واآلنية لتنفيذ برنامج العمل بواسطة البلدان النامية والسيما البلدان األقل نموا والدول النامية الجزریة الصغيرة من بينها والبل

وارد           20ذات االقتصادیات االنتقالية وفقا للمادة       ك العناصر ال ي تتطلب            من االتفاقية مع اهتمام خاص بتل امج العمل الت ة في برن
 .إجراء مبكرا

ة      وتقييملتحدید وادارة واخطار ورصد     تطویر محفظة أدوات    المساهمة في زیادة   )ج(  ة واإلقليمي نظم الوطني ال
راك    ة بصفة خاصة باش ع العنای ة م اطق العازل ة والمن رات اإلیكولوجي ة، والمم بكات االیكولوجي املة الش ة، ش اطق المحمي للمن

 تمعات األصلية والمحلية أصحاب المصلحة وآليات تقاسم المنافع،المج

العلمية والمجتمع المدني وغيرها بشأن     المنظمات   و اتاألآادیميوالنظر في التقاریر المقدمة من األطراف        )د( 
  يعها،التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية، التي یكون األمين التنفيذي قام بتجم

 مؤتمر األطراف بشأن سبل ووسائل تحسين تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية،ةتوصي )ه( 

ذا                یحث -30   األطراف ویدعو المنظمات األخرى والمنظمات ذات الصلة الى ابالغ األمين التنفيذي عن تنفيذ ه
 ،2010 حتى المقرر وبرنامج العمل قبل آل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف

یعترف بقيمة نظام وحيد للتصنيف الدولي للمناطق المحمية وبمنفعة توفير المعلومات القابلة للمقارنة عبر               -31 
ـ    ة لل ة التابع اطق المحمي ة للمن ة العالمي ب اللجن ن جان ة م الجهود الجاری ذا یرحب ب اطق، ول دان والمن ام  IUCNالبل يح نظ  لتنق
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ا             وفئاته، ویشجع األطراف    IUCNالـ ا مناطقه دخل فيه ي ت ات الت د الفئ ى تحدی  والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة عل

  المنقحة ألغراض التبليغ،IUCNالمحمية من حيث االدارة، مع توفير معلومات تتمشى مع فئات الـ

د من                          یدعو -32  ى مزی ة ال ابع لليونيب والعامل مع المنظمات الدولي تطویر   المرآز العالمي لرصد الحفظ الت
رر،                 ذا المق قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية في سبيل المساعدة على رصد ما یحرز من تقدم نحو الهدف الشامل له

 ویحث األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة الى تزوید قاعدة البيانات بأحدث المعلومات،

  األمين التنفيذياألنشطة المساندة التي من المقترح أن یبذلها
اطق                     یطلب -33  ى المن دات عل ائم واالتجاهات والتهدی  من األمين التنفيذي تحدیث المعلومات بشأن الوضع الق

يما   ات ذات الصلة وال س ع األطراف والمنظم اون م ي تع رامج العمل المواضيعية، ف ذ ب ة آجزء من استعراضات تنفي المحمي
IUCN-WCPA، 

اندة                   من األمين التنفي   یطلب -34  ات بقصد مس اون مع المنظمات األخرى والمؤسسات واالتفاقي ذي تعزیز التع
ن   ق اتصال م اء فری ر الضروریة وانش ة غي ادي االزدواجي ز التضافرات وتف ل وتعزی امج العم ي برن واردة ف ذ األنشطة ال تنفي

ابع           المنظمات ذات الصلة، بما فيها اتفاقية التراث العالمي واتفاقية رامسار بشأن األراض              ة الت رة الحيوی امج والك ة وبرن ي الرطب
ذا           لليونيسكو، واتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون البحار        ، واالتفاقات االقليمية والمنظمات األخرى ذات الصلة، لتسهيل ادراك ه

 الهدف،

 : أیضا من األمين التنفيذيیطلب -35 

ات ذات الصلة    أن یقوم بتجميع المعلومات التي ترد من األطراف والحك         )أ(  ومات األخرى والمنظمات والهيئ
 بشأن تنفيذ برنامج العمل، وارسال تلك المعلومات الى الفریق العامل المخصص المفتوح العضویة،

ات األطراف        IUCN-WCPAأن یضع في تعاون مع       )ب(  ى االستجابة لطلب راء للمساعدة عل  جدوال من الخب
اء           الرامية الى الحصول على مساعدة في تنفيذ       ك الجدول بن راء من ذل تعانة بخب ة، واالس  برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمي

 على طلب البلدان، للمساعدة في تنفيذ برنامج العمل،

 .القيام باألنشطة المساندة المقترحة في برنامج العمل )ج( 
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 مرفق

 برنامج العمل بشأن المناطق المحمية 
 مقدمة  -أوًال

افع الناشئة        إن حفظ التنوع ال    -1 بيولوجي داخل الموضع الطبيعي وحفظ المستدام والتقاسم المعادل المنصف للمن
ة                  ل الطبيعي دد آاف من الموائ اظ السوى لع ى الحف د عل ى جانب     . عن استعمال الموارد الجينية أمر یعتم ة، ال اطق المحمي والمن

ابقة في ا               تعادة األوضاع الس ادرة اس تدام ومب ة الواسعة النطاق هي              الحفظ واالستعمال المس ة األرضية والبحری اظر الطبيعي لمن
ة  . عناصر جوهریة في استراتيجيات حفظ التنوع البيولوجي العالمي والوطني     وهي توفر طائفة من السلع والخدمات اإلیكولوجي

ة آاسبة   . ، مع حفظها للتراث الطبيعي والثقافي        وفير سبل عيش    ویمكن أن تسهم في تخفيف وطأة الفقر بتوفير فرص عمال  ، وت
ة لمعالجة                     . للناس الذین یعيشون في تلك المناطق أو حولها          دابير متواءم اذ ت وفر فرصًا للبحث تشمل اتخ ك ت ى ذل وباإلضافة إل
ة         . تغير المناخ والتثقيف البيئي والترفيه والسياحة        اطق المحمي اطق   . ونتيجة لذلك وضعت معظم البلدان نظامًا للمن وشبكات المن

رة األرضية      1وهناك أقل من .  في المئة من مساحة اليابسة 12ة تغطي اآلن حوالي  المحمي ى الك اطق البحر عل  من المئة من من
ررات             . تغطيها تلك المناطق المحمية     ه في مق ز علي ة أمر تكرر الترآي ذ أهداف االتفاقي ة لتنفي اطق المحمي والدور الرئيسي للمن

ة هي     . مؤتمر األطراف    اطق المحمي وجي                      والمن وع البيول ي هي التن رامج العمل المواضيعية ، الت وي في مختلف ب  عنصر حي
ة                        ة وشبه الرطب وجي لألراضي الجاف وع البيول ة والتن اه الداخلي ة للمي ة اإلیكولوجي وجي لألنظم البحري والساحلي والتنوع البيول

 .والتنوع البيولوجي للغابات والتنوع البيولوجي للجبال 

طق البحریة من منافع آثيرة ، أن هذه المناطق هي أدوات هامة للوفاء بأهداف االتفاقية الرامية          نظرًا لما للمنا   -2
بيد أنه طبقًا ألفضل البيانات المتاحة بشأن الوضع    . 2010إلى تخفيض محسوس في معدل ضياع التنوع البيولوجي بحلول عام       

ة  اطق المحمي ي المن ات ف ائم واالتجاه اطق )UNEP/CBD/SBSTTA/9/5أنظر (الق ة المن ة من أنظم ة الحالي بكة العالمي ، أن الش
وجي                          وع البيول ع ضياع التن المحمية ليست آافية من حيث مساحتها وجودة تخطيطها وجودة إدارتها ، لتحقيق أآبر إسهام في من

اطق               . العالمي   ة وإدارة المن ة والصفة التمثيلي اذ خطوات لتحسين التغطي ى اتخ اك حاجة ملحة إل ذا هن ى الصعيد    ول ة عل  المحمي
 . الوطني واإلقليمي والعالمي 

ا في تسهيل                         -3 ادرات الشریكة له ات والمب ر من المنظمات واالتفاقي إن اتفاقية التنوع البيولوجي تعمل مع آثي
ـ      . الحفظ واالستعمال المستدام من خالل المناطق المحمية      ة لل ة العالمي ات اللجن ذه الهيئ اطق  IUCNوتشمل ه ة   بشأن المن  المحمي

)WCPA(        ؛ ومرآز رصد الحفظ العالمي التابع لليونيب)UNEP-WCMC(          ة وارد العالمي ؛ والمنظمة البحریة الدولية ، ومعهد الم
راث                  WWF، وهيئة حفظ الطبيعة ، والـ        ة الت ة اليونسكو بشأن حمای  ، وبرنامج اإلنسان والكرة الحيویة التابع لليونسكو ، واتفاقي

ة ا المي، واتفاقي ة  الع دواجن المائي ل لل ًا آموائ ة خصوص ة الدولي ة ذات األهمي ار (ألراضي الرطب ة رامس ظ ) اتفاقي ة حف واتفاقي
راض       ) wild(األنواع المهاجرة من الحيوانات اآلبدة     ات المعرضة لالنق ات والنبات واتفاقية االتجار في األنواع البریة من الحيوان

ة                   ومحفل األمم المتحدة للغابات ومرفق      ) سایتس او، وانكلوس واتفاقي ان، والف ة لتنظيم صيد الحيت ة الدولي ة واالتفاقي البيئة العالمي
ات            رامج واالتفاق رهم من أصحاب المصلحة، والصناعة والب األمم المتحدة بشأن قانون البحار ومنظمات السكان األصليين وغي

 االقليمية المختلفة،

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

را    . والتنوع البيولوجي البحري والساحلي والجبلي، وینطبق أیضًا على المناطق المحمية            مج العمل الموجودة     وغایات وأنشطة ب
ك األنشطة                             ة بتل ة المتعلق اطق المحمي ى المن . في برامج العمل هذه ، ینبغي أن تطبق أیضًا وتنفذ حسب ما یكون األمر مناسبًا عل

ين عدة قطاعات                       وینبغي أن تؤخذ في الحسبان الخطوط االرشا دیة األخرى ذات الصلة التي توضع في ظل القضایا المشترآة ب
 اقية التنوع البيولوجي، وذلك عند تنفيذ برنامج العمل،في نطاق اتف

ق هدف                   -5 ذها أن تحقي وارد     2010ان القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة ذآرت، في خطة تنفي  یقتضي م
ة   مالية وتقنية جدیدة واضافية للبلدان النامية وأن احراز تقدم في انشاء وتستبقاء نظام عالمي شامل ویدار بكفاءة              ة تمثيلي وذي قيم

ام                ادة          . 2010ایكولوجية من المناطق المحمية هو أمر ذو أهمية حيویة لتحقيق هدف ع ا بزی ة یتضمن التزام ة العالمي رر القم وق
ة                        ة والدولي وارد الوطني ا من الم ذا الغرض ینبغي یتضمن مزیج تمویل االنشطة في هذا المجال واالعتراف بأن التمویل العام له

ة ة   ویشمل الطائف ي الطبيع ادالت ف دین الناشئ عن التب ام، وال ن القطاع الع ل م ل التموی ة مث ل الممكن ن أدوات التموی ة م  الكامل
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)DEBT FOR NATURE SWAPS (            ة والضرائب اطق المحمي ا المن ي تؤدیه ل من القطاع الخاص وأجر الخدمات الت والتموی

  .والرسوم على المستوى الوطني لالستعمال الخدمات االیكولوجية

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

ام      ول ع ة بحل ة االیكولوجي ن الناحي ة م اءة وذا صفة تمثيلي دارا بكف امال وم ون ش ة، یك اطق المحمي بكات المن بة 2010ش  بالنس
ة                       2012طق األرضية وعام    للمنا ا شبكة عالمي ة من خالل عدة أمور من بينه ة، یعمل بصورة جماعي اطق البحری  بالنسبة للمن

اهمة ى       67للمس وجي عل وع البيول ارة التن ي خس ر ف ق خفض آبي ل تحقي ن أج ة م ة لالتفاقي ية الثالث داف الرئيس ق األه ي تحقي  ف
ة ودون الو ة والوطني ة واإلقليمي تویات العالمي ام  المس ة وهدف ع تراتيجية لالتفاقي ة االس داف الخط اند أه ا یس ة ، مم  2010طني

 . وخطة تنفيذ القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة وغایات األلفية للتنمية

ا      -7 ا بينه م وضع    . إن برنامج العمل یتألف من أربعة عناصر مترابطة مقصود منها أن تكون متآزرة فيم د ت وق
ا من                          ذلك البرنامج م   رامج العمل المواضيعية الموجودة  وغيره ر الضروریة مع ب ة غي ع مراعاة الحاجة إلى تفادي االزدواجي

ة                   رامج المنظمات الدولي ود والتنسيق مع ب ز تضافر الجه المبادرات الجاریة في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي ، وفي سبيل تعزی
 ، حيثما یكون األمر مناسبًا ، أهدافًا وأنشطة من برامج العمل المواضيعية     وتشجع األطراف على أن تطبق    . المختلفة ذات الصلة    

 . هذه ، والعمل المتعلق بالقضایا المشترآة بين عدة  قطاعات

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

ى                        . الثالثة   ثًال أن تساعد عل ة ، یمكن م ة اإلیكولوجي ة في سياق نهج األنظم إن المناطق المحمية ذات االستعمال المتعدد المطبق
وارد  تحقيق الغایات المحددة المتصلة بكال الحفظ واالستعمال المست    دام والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الم

ة األرضية                      . الجينية   اظر الطبيعي ة والمن اطق المحمي ين المن ونهج األنظمة اإلیكولوجية یوفر إطارًا یمكن في سياقه فهم العالقة ب
ة    والبحریة األوسع نطاقًا ، ویمكن في هذا اإلطار تقييم السلع والخدمات الناشئة           اطق المحمي إن     . عن المن ك ف ى ذل وباإلضافة إل

ارات    ي ضوء االعتب ط ف ه فق ة ال ینبغي أن ینظر في ة اإلیكولوجي ج األنظم ياق نه ي س ة ف اطق المحمي ة المن اء وإدارة أنظم إنش
د من الحدود           ة ، في   الوطنية ، بل یجب أن ینظر فيه أیضًا ، حيثما تمتد األنظمة اإلیكولوجية المتصلة بالموضوع إلى أبع  الوطني

ه  وجي آل وع البيول ة والتن ة اإلیكولوجي ياق األنظم اطق  . س دود والمن ابرة للح ة الع اطق المحمي اند المن ة تس ة قوی ذه هي حج وه
ة                 . المحمية في المناطق البحریة التي تتجاوز حدود الوالیة الوطنية         اطق المحمي امج الخاص بالمن ذا البرن وآل عمل في نطاق ه

 ).التنوع البيولوجي البحري والساحلي (5/.7 ینبغي أن  یتمشى مع المقرر البحریة والساحلية

تهدفة      -9 ات مس ة ذات غای ل وطني رامج عم اد ب ى إیج راف عل اعد األط ه أن یس ل مقصود من امج العم إن برن
ها     ن قياس ة یمك ات متوقع دخالت ومخرج ة وم ر زمني ددین وأط اعلين مح وات وف اروا م . وخط راف أن یخت تطيع األط ن ویس

ة والمحليةالخاصة       /الغایات والخطوات المقترحة في برنامج العمل الحالي ، ویحوروها و       ًا للظروف الوطني ا وفق أو یضيفوا إليه
ة                  . ووفقًا لمستوى التنمية لدیها      ة المتعلق ة لالتفاقي ة اإلیكولوجي ذا ینبغي أن یأخذ في الحسبان نهج األنظم وتنفيذ برنامج العمل ه

وجي   التنوع البيول افع          . ب اليف والمن الزم التك در ال ي بالق ى أن تراع راف عل جع األط ة ، تش ل الوطني رامج العم ذ ب ي تنفي وف
ارات   ف الخي ة لمختل ادیة والبيئ ة واالقتص تعمال   . االجتماعي ي اس ر ف ى أن تنظ راف عل جع األط ك تش ى ذل افة إل وباإلض

ل،  ي آي تكف اون التقن ل والتع بة ومصادر التموی ات المناس دیات  التكنولوجي ائل التصدى للتح بة ، وس ن خالل خطوات مناس  م
 . الخاصة ومتطلبات مناطقها المحمية 

 ان تنفيذ برنامج العمل سوف یسهم في تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية -10

 . رتهاتدابير مباشرة لتخطيط أنظمة ومواقع المناطق المحمية واختيارها وإنشائها وتعزیزها وإدا:  من البرنامج 1العنصر 

ات         -1-1الغایة    إنشاء وتعزیز األنظمة الوطنية واالقليمية من المناطق المحمية تكون داخلة في شبكة عالمية آاسهام في الغای
 العالمية المتفق عليها 

                                                 
تقضي الشبكة العالمية بایجاد وصالت بين األطراف ، في تعاون مع آخرین، لتبادل األفكار والخبرات وللتعاون العلمي والتقني ولبناء القدرة  / 67

وليس لهذه الشبكة سلطة .ند تبادليا النظم الوطنية واالقليمية للمناطق المحمية التي تسهم اسهاما جماعيا في تحقيق برنامج العملوللعمل التعاوني الذى یسا
 أو صالحيات على النظم الوطنية او االقليمية
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 في المناطق البحریة، ایجاد نظام عالمي شامل وذو صفة تمثيلية 2012وعام /68 في المناطق األرضية 2010عام   بحلول: هدف
ي                  و ) 1: (یدار بكفاءة من الشبكات االیكولوجية والمناطق المحمية، یكون مبنيا على نظام وطني وإقليمي، ویكون اسهاما في ما یل

دل ضياع                  ق تخفيض محسوس في مع ى تحقي ة ال تدامة، الرامي ة المس ة للتنمي ة العالمي ة والقم تراتيجية لالتفاقي ة الخطة االس غای
ام   ي ع وجي ف وع البيول ة، و   ) 2( 2010التن تدامة البيئي ة االس ة بكفال بعة المتعلق ة الس يما الغای ة، والس ة للتنمي ات األلفي ) 3(غای

 .االستراتيجية العالمية لحفظ النبات

 أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف
ة   ایجاد أهداف ومؤشرات مناسبة للمناطق المحمية على الصعيدین الوطني واالقليمي، تكون مل              2006بحلول عام    1-1-1 تزم

 بمواعيد محددة وقابلة للقياس،

رة              2006بصفة مستعجلة القيام، بحلول عام       1-1-2 ة الكبي اطق الطبيعي ة في المن اطق المحمي  بخطوات النشاء أو توسيع المن
اطق         ذلك المن المساحة والتي لم تمس وغير المجزأة نسبيا أو یصعب جدا االستعاضة عنها، أو المناطق الخاضعة لتهدید شدید وآ

ة               ات الوطني دات في سياق األولوی واع الخاضعة ألشد التهدی ة     69المحمية التي تكفل حمایة األن اة االحتياجات الحفظي  ومع مراع
 لألنواع المهاجرة،

الج ضعف          2008 للمناطق األرضية وعام     2006أن تتخذ على وجه السرعة بحلول        1-1-3 ي تع  للبيئة البحریة، الخطوات الت
ة، مع                    تمثيل األنظمة االیكو   اطق المحمي ة الموجودة من المن ة واالقليمي ة الوطني ة في األنظم اه الداخلي لوجية للمياه البحریة والمي

ة     ق واألنظم دولي الواجب التطبي انون ال ا للق ة، وفق ة الوطني اق الوالی ارج نط ة خ ة الواقع ة البحری ة االیكولوجي اة األنظم مراع
 ،االیكولوجية للمياه الداخلية العابرة للحدود

ين وأصحاب المصلحة                     - القيام 2006بحلول   1-1-4 ة من جانب مجتمعات السكان األصليين والمحلي ة وفعال  - بمشارآة آامل
وع           ظ التن ات حف ق غای ا لتحقي املة مالءمته ظ ش ة للحف ودة واالحتمالي كال الموج أل ش وطني ل توى ال ى المس ات عل باستعراض

ات                  البيولوجي، بما في ذلك األنماط االبتكاریة من ت        ا بآلي ا وحمایته راف به زم االعت ي یل ة الت اطق المحمي صریف األمور في المن
ى مختلف المستویات                          ة عل االت الحكومي دیرها الوآ ي ت ة الت اطق المحمي ل المن قانونية وسياسية ومالية ومؤسسية ومجتمعية، مث

ا المجتمعات          والمناطق المحمية الخاضعة الدارة مشترآة والمناطق المحمية الداخلية في القطاع             ي تحفظه اطق الت الخاص والمن
 من السكان األصليين والمحليين،

ى    2006القيام بحلول عام     1-1-5  بتحاليل آاملة للفجوات الموجودة في المناطق المحمية على الصعيدین الوطني واالقليمي عل
ة        أساس متطلبات أیجاد أنظمة ذات صفة تمثيلية من المناطق المحمية، تحفظ حفظا وافيا               ة االیكولوجي وجي واألنظم وع البيول التن

ة تحت               . األرضية والبحریة والخاصة بالمياه الداخلية     اطق الواقع ویجب أیضا أیجاد خطط وطنية لتوفير تدابير مؤقتة لحمایة المن
ل الفجوات المرفق األو                         وع     تهدید شدید او ذات القيمة العالية اذا لزم األمر، وینبغي أن یؤخذ في الحسبان في تحلي ة التن ل باتفاقي

ال              ل حجم فع وجي وأق وع البيول تهدفة في التن ات مس البيولوجي وغيره من المعایير ذات الصلة مثل تعذر االستعاضة عن مكون
 ومتطلبات البقاء ومتطلبات هجرة األنواع وسالمة البيئة والعمليات االیكولوجية وخدمات األنظمة االیكولوجية،

ق      ( المناطق المحمية التي یكون قد تم تبينها من خالل تحليل الفجوات ، تحدید 2009بحلول عام    1-1-6 د دقي ك تحدی ا في ذل بم
املة     2012 في البيئة األرضية و2010علـى أن یتم بحلول عام ) للحـدود ورسم خرائط   ة ش ة وطني  في البيئة البحریة انشاء أنظم

 .يةوذات صفة تمثيلية من الناحية االیكولوجية، من  المناطق المحم

ة      1-1-7 ة         تشجيع انشاء مناطق محمية تفيد المجتمعات األصلية والمحلي ارفهم التقليدی تبقاء مع رام وحفظ واس ك احت ا في ذل  بم
 .وما یتصل بها من أحكام) ي(8 وفقا للمادة

 أنشطة مساندة مقترح أن یبذلها االمين التنفيذي
ة ،   1-1-8 اطق المحمي داف المن ة بأه ارات المتعلق ين الخي ى  تب تعمالها عل ن اس ي یمك ين المؤشرات الت ة ، وتب ة وآيفي ن آمي م

  وغایات األلفية للتنمية 2010الصعيد العالمي والتي یمكن أن تسهم في تحقيق هدف 

ى     1-1-9 ریعة عل ات س ام بتقييم ى القي ى األطراف عل اعدتها إل دیم مس ى تق ة ذات الصلة إل ة واإلقليمي ات الدولي وة المنظم دع
  .الصعيد الوطني

                                                 
 تشمل األرضية األنظمة االیكولوجية للمياه الداخلية / 68
 1-3الحمراء بمعایير األنواع المعرضة للخطر التابعة لالتحاد العالمي لصون الطبيعة، الطبعة قد ترغب األطراف في استعمال القائمة  / 69
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ادل المعلومات            –تجميع ونشر     1-1-10 ة تب ز               – من خالل آلي ة ولتعزی  النهوج واألطر واألدوات ذات الصلة لتخطيط األنظم

ة        ة واالجتماعي روف االیكولوجي ف الظ ع مختل ى م ا لتتمش دروس وتكييفه ك ال تفادة وتل رات ودروس المس ادل الخب هيل تب وتس
 .المحيطة بها

 

ة   اطق   2-1الغای اج المن ظ           ادم تم حف ا بحيث ی ة األوسع نطاق ة األرضية والبحری اظر الطبيعي ة في القطاعات من المن المحمي
 الهيكلة األیكولوجية ووظيفتها

ام      :هدف ول ع ة         2015 بحل اطق المحمي ع المن ة    أن تكون جمي اطق المحمي ة      ونظم المن اظر االرضية والبحری  مترابطة في المن
ة       والقطاعات ذات الصلة بتطبيق نهج األنظمة      ة     / 70 االیكولوجية ومع مراعاة التوصيلية االیكولوجي وم الشبكات االیكولوجي ومفه

 .اذا اقتضى الحال

 أنشطة مقترح أن تبذلها اال طراف
ود                 2006أن یتم بحلول عام      1-2-1 ق جه وطني عن طری  تقييم الخبرات والدروس المستفادة على الصعيد الوطني ودون ال

اطق   اج المن ى ادم ي ال ددة ترم ي   مح ة، وف ة األرضية والبحری اظر الطبيعي ا تضم المن ع نطاق ة أوس ي خطط قطاعي ة ف المحمي
 .استراتيجيات مثل استراتيجيات تخفيض الفقر

اظر       2008تبين وتنفيذ خطوات عملية بحلول عام    1-2-2 ا یضم المن  لتحسين ادماج المناطق المحمية في اطار أوسع نطاق
 .لك اتخاذ التدابير السياسية والقانونية والتخطيطية وغيرهاالطبيعية األرضية والبحریة، ویشمل ذ

اظر       1-2-3 ذي یضم المن ع ال اق األوس ي النط ة ف اطق المحمي ن المن ة م ة ودون الوطني ة والوطني ة االقليمي اج األنظم ادم
رات االیكولوج     ة والمم بكات االیكولوجي اء وادارة الش ا انش ائل منه ك بوس ة، وذل ة األرضي والبحری ةالطبيعي اطق / و71ي أو من

 .امتصاص الصدمات، اذا ذلك مناسبا للحفاظ على العمليات االیكولوجية ومع مراعاة احتياجات األنواع المهاجرة

زم                      1-2-4 ة اذا ل اطق المحمي ين المن ربط ب ة وال ل الممرات االیكولوجي ایجاد أدوات للتوصيلية االیكولوجية مث
 .ولویات الوطنية في سبيل حفظ التنوع البيولوجياألمر، أو اذا آانت هناك فائدة تحددها اال

دهورة حسب مقتضى الحال                     1-2-5 ة المت ة االیكولوجي ل واألنظم ل الموائ استعادة الوضع السابق واعادة تأهي
 .أو مناطق امتصاص الصدمات/آاسهام في بناء الشبكات االیكولوجية والممرات االیكولوجية و

 التنفيذياألنشطة المقترح أن یبذلها االمين 
اطق                       1-2-6 وجي والمن وع البيول اج التن رات بشأن ادم ادل الخب ة لتب ة ودون االقليمي تشجيع تنظيم ورش اقليمي

 .المحمية في الخطط القطاعية والفضائية ذات الصلة

ر   1-2-7 ع ونش ل       –جم ن أفض االت ع ات الح رى، لدراس ائط األخ ات والوس ادل المعلوم ة تب تعمال آلي  باس
ة                     الممارسات والتق   اطق المحمي ق بالمن ا یتعل ة فيم ة االیكولوجي ق نهج األنظم اریر األخرى بشأن تطبي

 .على المستویات الدولي واالقليمي والوطني ودون الوطني

ة                     3-1الغایة   اطق المحمي ين المن اون ب ابرة للحدود والتع    انشاء وتعزیز الشبكات االقليمية والمنطق المحمية الع
 نيةالمتجاورة عبر الحدود الوط

ة                72 2012-2010 بحلول   -انشاء وتعزیز :  هدف اطق المحمي ين المن اون ب مناطق محمية عابرة للحدود وأشكال أخرى من التع
ة                          ذ نهج األنظم وجي وتنفي وع البيول تدام للتن ز الحفظ واالستعمال المس ة لتعزی ة، وشبكات اقليمي ر الحدود الوطني المتجاورة عب

 .لياالیكولوجية وتحسين التعاون الدو

 
 أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف 

                                                 
 قد ال یسري مفهوم التوصيلية على جميع األطراف / 70
 قد ال تسري الممرات اإلیكولوجية على جميع األطراف / 71
 مع هدف خطة التنفيذ التي وضعتها القمة العالمية للتنمية المستدامةیجب أن تكون االشارات الى شبكات المناطق البحریة المحمية متمشية  / 72
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التعاون مع األطراف األخرى واألطراف ذوي الصلة إلعداد شبكات إقليمية فعالة من األراضي المحمية،   1-3-1

مثل نظم األرصفة المحددة وأحواض األنهر الكبيرة للنظم الجبلية والمناطق (في المناطق المحددة آأولویات صيانة مشترآة 
وإنشاء آليات تعاون متعددة البلدان المالئم لمساندة إنشاء ) لكبيرة المتبقية والموئل الحرج لألنواع المهددة بالخطرالحرجية ا

 .إدارة فعالة طویلة األمد لهذه الشبكات
 
ة       التعاون مع األطراف األخرى واألطراف ذوي الصلة من خالل عملية استشاریة غير رسمية تابعة لألمم المتحد1-3-2

 بما ،قانون البحار إلنشاء وإدارة مناطق محمية في المناطق البحریة التي تتجاوز حدود الوالیة الوطنية وفقًا للقانون الدوليبشأن 
 .في ذلك في ذلك اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون البحار واستنادًا إلى المعلومات العلمية

 
عبر حدودیة مع األطراف المجاورة والبلدان وتعزیز إدارة التعاون إنشاء عندما یكون مالئمًا مناطق محمية   1-3-3

 . الفعال لهذه المناطق
 
 .تشجيع التعاون بين المناطق عبر الحدود الوطنية  1-3-4
 

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي
 
شاء مناطق محمية عبر التعاون والتشاور مع المنظمات والهيئات ذات الصلة إلعداد خطوط توجيهية إلن  1-3-5

 . الحدود ومناهج إدارة تعاونية، حسب المالئم لنشرها إلى األطراف
  

تجميع ونشر معلومات حول الشبكات اإلقليمية للمناطق المحمية والمناطق المحمية عبر الحدودیة، بما في   1-3-6
 . اء المعنيينذلك إلى الحد الممكن، توزیعها الجغرافي وخلفيتها التاریخية ودورها والشرآ

 
استعراض اإلمكانية للتعاون اإلقليمي بموجب اتفاقية األجناس المهاجرة بهدف وصل شبكات المنطقة   1-3-7

المحمية عبر الحدود الدولية والمحتمل أن تمكون عبر السلطة القضائية الوطنية من خالل إنشاء ممرات مهاجرة لألجناس 
 .الرئيسية

 

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

دف ام   :ه ة لع اطق المحمي ع المن ون لجمي م     2012 أن یك اس العل ى أس ة عل ع قائم يط المواق ات تخط تعمل عملي ة تس  ادارة فعال
وع            ال التن ي مج الم ف حة المع د واض رامج رص ة وب تراتيجيات اداری د واس داف ومقاص ى أه ؤدي ال ا وت ع فيه ارك واس وبتش

 .البيولوجي مع االستمداد من ما هو موجود من منهجيات

 

  أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف
 

 آجزء من  –أصحاب المصلحة الرئيسيين المجتمات األصلية والوطنية و تشمل –إنشاء عملية ذات تشارك عال             1-4-1
ات      التخطيط القائم على أساس المواقع واستعمال البيانات اإلیكولوجية واالجتماع      ام بعملي ة للقي ية االقتصادیة ذات الصلة، الالزم

 .تخطيط فعالة

 

وع                   1-4-2 ة التن واردة في المرفق األول باتفاقي ایير ال تبين أهداف الحفظ القابلة للقياس بالنسبة للمواقع، مع االستمداد من المع
 .البيولوجي وغيرها من المعایير ذات الصلة
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ع تحليًال للفرص للمنطقة المحمية لإلسهام في الحفاظ على التنوع البيولوجي تضمين في عملية تخطيط الموق  1-4-3

 .واستخدامه المستدام على المستویين المحلي واإلقليمي إلى جانب تحليل التهدیدات ووسائل معالجتها
 
إلى العملية ، إعداد أو تحدیث خطط إدارة للمناطق المحمية استنادًا 2010حسب المالئم ولفترة ال تتجاوز   1-4-4

 .المذآورة أعاله لتحسين تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية
 
دمج إجراءات التكيف لتغير المناخ في تخطيط المنطقة المحمية واستراتيجيات اإلدارة وفي تصميم نظم   1-4-5

 .المنطقة المحمية
 
 من خالل موظفين من ذوي بشكل فعالأو یتم اإلشراف عليها ضمان أن تكون المنطقة المحمية تدار   1-4-6

التدریب العالي والمهارة والذین جرى إعدادهم بشكل مناسب ومالئم ولهم الدعم الكافي للقيام بدورهم األساسي في إدارة 
 .  المناطق المحمية وصيانتها

 
 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي

 
 للنهوج واألطر واألدوات الحالية ذات الصلة، –تجميع ونشر، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات   1-4-7

لتخطيط المواقع وتعزیز وتسهيل تبادل الخبرات والدروس المستفادة في تطبيقها وتحویرها آي تتمشى مع مختلف البيئات 
 .اإلیكولوجية واالجتماعية المحيطة بها

 
خدم تقدم األهداثة لالتفاقية والتي قد تسهم أیضًا نشر المعلومات حول أشكال اإلدارة الناجحة للمناطق المحمية التي ت 1-4-8

 .في خفض الفقر ابعة التنمية المستدامة

 :  منع وتخفيف الوقع السلبي للتهدیدات الرئيسية– 5-1الغایة 
 .2008أو تخفيف الوقع السلبي للتهدیدات الرئيسية الواقعة على المناطق المحمية، بحلول /منع و وإیجاد آليات فعالة لتبين: هدف

 أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف
 تقييمات تجري في أوانها للوقع 2010ینبغي أن تطبق، حسب مقتضى الحال ولكن في موعد ال یتاخر عن عام       1-5-1

البيئي االستراتيجي ألیة خطة أو مشروع یمكن أن یكون له آثار على المناطق المحمية، وآفالة أن تتدفق في األوان الصحيح 
 ألف الصادر عن مؤتمر األطراف بشأن الخطوط 6/7بين جميع األطراف المعنية، لهذا الغرض مع مراعات المقرر المعلومات 

أو عمليات تقييم الوقع البيئي وفي التقييمات البيئية /اإلرشادیة إلدماج القضایا المتعلقة بالتنوع البيولوجي في تشریع و
 .االستراتيجية 

 للمسؤولية تضم مبدأ أن من یقوم بالتلویث یجب أن یقوم بالدفع، أو غير ذلك من  إیجاد أنظمة2010بحلول   1-5-2
 .اآلليات المناسبة ، فيما یتصل باألضرار التي تلحق بالمناطق المحمية على الصعيدین الوطني والدولي

 . إلصالح وإعادة السالمة اإلیكولوجية للمناطق المحمية إلى طبيعتها وضع وتنفيذ تدابير  1-5-3
 .اتخاذ التدابير للرقابة على المخاطر المتصلة باألنواع الغریبة الغازیة في المناطق المحمية  1-5-4
أو تخفيف هذه / تقييم التهدیدات الرئيسية المحدقة بالمناطق المحمية وإنشاء وتنفيذ استراتيجيات لمنع و  1-5-5

 .المتهدیدات
تعزیز التدابير العاجلة التي یمكن أن توقف االستثمار غير إعداد سایسات عامة وتحسين إدراة وضمان   1-5-6

المشروع للموارد من المناطق المحمية، وتعزیز التعاون الدولي واإللستبعاد االتجار غير المشروع في هذه الموارد مع األخذ 
 .من االتفاقية) ج(10في الحسبان استخدام الموارد المعتاد والمستدام للمجتمعات األصلية والمحلية وفقًا للمادة 

 
 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي

معالجة القضایا المحددة المتعلقة بالمناطق المحمية، في الخطوط اإلرشادیة إلدماج اعتبارات التنوع   1-5-7
  .البيولوجي في إجراءات ولوائح تقييم الوقع البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي



UNEP/CBD/COP/7/21 
369Page  

ابطة الدولية لتقييم الوقع وغير ذلك من المنظمات ذات الصلة، في سبيل مواصلة وضع التعاون مع الر  1-5-8
وتنقيح الخطوط اإلرشادیة لتقييم الوقع، والسيما إلدماج جميع مراحل عمليات تقييم الوقع البيئي في المناطق المحمية، مع 

 .مراعاة نهج األنظمة اإلیكولوجية
لتبادل المعلومات، دراسات الحاالت والممارسات والدروس المستفادة  من خالل آلية ا–تجميع ونشر   1-5-9

 .لتخفيف الوقع السلبي للتهدیدات الرئيسية وتسهيل تبادل الخبرات

 تصریف األمور والمشارآة واالنصاف وتقاسم المنافع:  من البرنامج2العنصر 
  تحقيق االنصاف وتقاسم المنافع– 1-2الغایة 

كفالة التقاسم المنصف لكلتى التكاليف الناشئة عن انشاء وادارة المناطق المحمية، من  ل2008 عام إنشاء آليات بحلول: هدف
 .خالل عمليات تشارآية في تصریف االمور واالدارة في المناطق المحمية

 أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف
نشاء واستبقاء المناطق المحمية، وال سيما تقييم التكاليف والوقع االقتصادي واالجتماعي الثقافي الناشئة عن ا  2-1-1

لكفالة صرف  لتجنب وتلطيف الوقع السلبي وعند الضرورة لخدمة مجتمعات السكان االصليين والمحليين وتصحيح السياسات
 .التقاسم العادل للمنافع وفقًا للتشریع الوطنيتعویض عادل عن تلك التكاليف و

ة األو  2-1-2 ز للمجموع راف والتعزی ظ    االعت اطق الحف ن من ا م ع نطاق مل  س د تش ي ق ا  الت ي تحفظه اطق الت  المن
 .مجتمعات السكان االصليين والمحليين ومراتع القطاع الخاص، من خالل آليات قانونية وسياسية ومالية ومؤسسية ومجتمعية

اطق المحم     2-1-3 ة للمن انوني واالدارة الفعال راف الق هيل االعت ية لتس ات مؤسس ات وآلي اء سياس دى  انش ي ل ة الت ي
ة تتم  ات بطریق ا المجتمع ي تحفظه اطق الت كان االصليين والمن ارف  شالس ة والمع ن ناحي وجي م وع البيول ظ التن ات حف ى وغای

 .واالبتكارات والممارسات التي لدى مجتمعات السكان االصليين والمحليين من ناحية أخرى

ا یتمشى مع                استعمال المنافع االجتماعية واالقتصادیة الناشئة عن ا       2-1-4 ر، بم ة لتخفيف وطأة الفق اطق المحمي لمن
 .أهداف ادارة المناطق المحمية

ا                المجتمعات األصلية والمحلية و   حمل   2-1-5 ور، بم ى التشارك في التخطيط وتصریف األم أصحاب المصلحة عل
 .یتمشى ومبادئ نهج األنظمة االیكولوجية

ة سدیدة لمعالجة الحصول عل           2-1-6 ة     رسم السياسات وطني اطق المحمي ة في المن وارد الجيني ادل   ى م  والتقاسم الع
ادل           والمنصف ة والتع وارد الجيني ى الم  وعلى المنافع الناشئة عن استعمالها مع تطبيق خطوط بون االرشادیة بشأن الحصول عل

 .  حسب المالئمالعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها

راك   -2-2الغایة  ة اش ز وآفال ة و المجتتعزی لية والمحلي ات األص لية    مع ات األص يهم المجتمع ا ف لحة بم حاب المص أص
 والمحلية
دف ام :ه ول ع ال 2008 بحل راك الفع ق االش راف   تحقي وقهم واالعت ل لحق رام آام ع احت ة م لية والمحلي ات األص للمجتمع

ة         بمسؤولياتهم بما یتمشى مع القانون الوطني واإللتزامات الدولية واشتراك أصحاب المصلحة              ة القائم اطق المحمي في إدارة المن
 .وإنشاء وإدارة الجدیدة منها

 أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف
القيام باستعراضات وطنية للوضع القائم واالحتياجات واآلليات المحددة الداخلة في صياق معين الشراك   2-2-1

ي السياسة واالدارة للمناطق المحمية على مستوى اصحاب المصلحة مع آفالة االنصاف بين الجنسين والعدالة االجتماعية ف
 .السياسة الوطنية وأنظمة المناطق المحمية والمواقع الفردیة

ع    2-2-2 ا یتمشى م وقهم بم ى حق بة إل ة بالنس ات األصلية والمحلي ادرات إلشراك المجتمع ددة ومب ذ خطط مح تنفي
د     التخطيط واالنشاء وتصریف االمور          يع مستویات التشریع الوطني واإللتزامات الدولية، وأصحاب المصلحة على جم        مع تأآي
 . خاص على تحدید وإزالة الحواجز التي تحول دون مشارآة وافية
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مساندة ممارسات التقييم التشارآي بين اصحاب المصلحة لتبين وتكریس ما لدیهم من ثروة من المعارف   2-2-3

 .لمتاحة في المجتمعوالمهارات والموارد والمؤسسات ذات االهمية للحفظ، ا
صحاب أالمحليين واألصليين والشراك السكان ) من تشریع وسياسات وقدرات وموارد(آفالة بيئة تمكينية   2-2-4

في صنع القرار، وتنمية ما لهم من قدرات وفرص النشاء وادارة المناطق المحمية التي تتولى المجتمعات  73المعنيين المصلحة 
 .لقطاع الخاصحفظها والموجودة تحت ید ا

ضمان أن أي تجمع من المجتمعات األصلية الناتجة من إنشاء أو إدارة المناطق المحمية سوق ال تحصل إال   2-2-5
 .بموافقة مسبقة مبّلغ عنها التي یمكن إعطاؤها وفقا للتشریع الوطني واإللتزامات الدولية المطبقة

 
 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي

ك من مصادر المعلومات                           ینب 2-2-6 ر ذل اح لالطراف دراسات حاالت ومشورة عن افضل الممارسات وغي غي ان تت
 .صحاب المصلحة في المناطق المحميةأبشأن مشارآة 

رى،    2-2-7 ائل األخ ة والوس ورات التقني ات والمنش ادل المعلوم ة تب الل آلي ن خ ان  م رة بش دولي للخب م ال ز التقاس تعزی
ي یوجد تشارك في اد             اآلليات الفعالة الشرا   ة الت اطق المحمي ق بالمن ا یتعل ظ، خصوصا فيم ا  اك اصحاب المصلحة في الحف رته

 .والمناطق التي تتولى المجتمعات األصلية والمحلية حفظها والمناطق التي یحميها القطاع الخاص

 االنشطة التمكينية:  من البرنامج3العنصر

 ية واجتماعيه اقتصادیة للمناطق المحمية سياسية تمكينية وبيئة مؤسستقدیم  1-3الغایة 
دف ام   : اله ول ع م      2008بحل ب المالئ ات حس يح اس تعراض وتنق ة       اس وافز االجتماعي ات والح تعمال التقييم ك اس ي ذل ا ف بم

ى ن             ة عل اطق المحمي ة المن حو اشد   واالقتصادیة وتنفيذها لتوفير بيئة تمكينية مساندة في سبيل انشاء وادارة المناطق المحمية وأنظم
 .فعالية

 أنشطة مقترح أن تبذلها االطراف
ة، والمعالجة     2006بحدود عام    3-1-1 اطق المحمي  تبين الفجوات التشریعية والمؤسسية التي تعرقل االنشاء واالدارة الفعالة للمن

 .2009الفعالة لتلك الفجوات بحلول عام 

اطق       3-1-2 ة          القيام بتقييمات على الصعيد الوطني السهامات المن ة للتنمي ات األلفي ق غای د وتحقي ة البل ة في اقتصاد وثقاف المحمي
ات التخطيط                            ة في عملي وارد الطبيعي يم االقتصادي وحساب الم ابية للتقي وطني، وادراج استعمال االدوات الحس على الصعيد ال

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

 .تحقيق االنسجام في السياسات والقوانين القطاعية آي تكفل مساندتها للحفظ واالدارة الفعالة لنظام المناطق المحمية  3-1-3

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

ة ،      3-1-5 اطق المحمي تبين وإزالة الحوافز الضارة ووجوه التضارب في السياسات القطاعية التي تزید من الضغوط على المن
ة                 . أو اتخاذ الخطوات الكفيلة بتخفيف آثارها الضارة       وحتى آان ذلك ممكنا اعادة توجيه تلك الحوافز بحيث تصبح حوافز ایجابي

 .تساعد على الحفظ

ة                       3-1-6 ة وصيانتها، وإشراك المجتمعات األصلية والمحلي اطق المحمي تبين وإنشاء الحوافز اإلیجابية التي تساند سالمة المن
 .وغيرها من أصحاب المصلحة في أنشطة الحفظ

األخذ بأطر قانونية فریدة ألنظمة المناطق المحمية الوطنية واإلقليمية دون الوطنية التي تتولى البلدان   3-1-7
 .مهازما

اطق      وأطر تشریعية    وطنية   زإیجاد آليات ومؤسسات حف    3-1-8 ة خاصة     لمساندة إنشاء من أهداف  وأراضي خاصة لحفظ       محمي
 .بما في ذلك أراضي القطاع الخاص واألراضي المحمية الخاصة حسب المالئمالتنوع البيولوجي، 

                                                 
 في هذا السياق تعطى إشارة خاصة إلى المجتمعات البدویة والرعویة  / 73
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لمحلي والوطني والدولي للسلع والخدمات تبين ومساندة الفرص االقتصادیة وإنشاء أسواق على المستوى ا  3-1-9
 أو تعتمد على الخدمات التي توفرها المناطق المحمية بما یتمشى وأهداف المناطق المحمية/الناشئة عن المناطق المحمية و
 .وتنشيط التقاسم العادل للمنافع

ي        إیجاد اآلليات الالزمة لمنشآت ذات مسؤوليات تتولى حفظ التنوع البيولوجي ع           3-1-10 وطني واالقليمي والمحل لى الصعيد ال
 .لتحقيق االستدامة المؤسسية والمالية

 

ا في                       3-1-11 ابهة األخرى، بم ابرة للحدود وللنهوج المش التعاون مع البلدان المجاورة الیجاد بيئة تمكينية للمناطق المحمية الع
 .ذلك الشبكات االقليمية

 
 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي

ل       3-1-12 ع المعلومات       OECD   ، IUCN   ، WWFفي تعاون مع الشرآـاء الرئيسيين مث ات األخرى، تجمي ات االتفاقي  وأمان
وارد  ق بموضوع ومحفظات الم اد المتعل افزة ، ) resource kits(بشأن اإلرش دابير الح ـأن الت ات بش ك من المعلوم ر ذل وغي
 .خالل حقوق االمتالك، واألسواق، وسياسات التسعير، إلخ شاملة التدابير المتعلقة بوضع خيارات من الحوافز من 

ة               3-1-13 اطق المحمي افزة في سبيل إدارة المن دابير الح  جمع ونشر دراسات الحاالت بشأن أفضل الممارسات في استعمال الت
  .وذلك من خالل آلية تبادل المعلومات ووسائل أخرى

الطرائق والوسائل إلدماج استعمال وأفضل الممارسات األخرى بشأن  من خالل آلية تبادل المعلومات جمع ونشر  3-1-14
 .التدابير الحافزة في خطط إدارة المناطق المحمية وبرامجها وسياساتها ، شاملة فرص إزالة الحوافز الضارة أو تخفيف وقعها

  بناء القدرة على تخطيط وانشاء وادارة المناطق المحمية2-3الغایة 
املة        ینب 2010بحلول  : هدف وة ش اء الق ادرات بن غي ان یكون قد تم تعزیز وتقویة ما للمناطق المحمية من قدرة تكفل ان تكون مب

 .وأن تتم تنمية المعارف المهارات ویتم رفع المستویات المهنية على المستوى الفردي ومستوى المجتمعات والمؤسسات

  

 أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف 
ام      3-2-1 درة المنطق   احتياجات تقييمات ستكمال  إ 2006بحلول ع ة  ة ق درة       المحمي اء الق رامج بن ة، وإنشاء ب الوطني

 .على أساس هذه التقييمات بما في ذلك إقامة المناهم والموارد والبرامج للتدریب على إدارة المناطق المحمية بشكل مستدام

دى السكان           إیجاد آليات فعالة لتوثيق ما یوجد من معارف وخبرات بشأن إدا            3-2-2 ا ل املة م رة المناطق المحمية، ش
 . وتبين ما في المعارف والمهارات من فجوات)ي (8 استنادًا إلى المادة األصليين من معرفة والمعارف التقليدیة

تبادل الدروس المكتسبة والمعلومات وخبرات بناء القدرة فيما بين البلدان والمنظمات ذات الصلة من خالل   3-2-3
 .دل المعلومات والوسائل األخرىآليات تبا

تعزیز قدرات المؤسسات إلنشاء التعاون فيما بين القطاعات إلدارة المنطقة المحمية لى المستویات اإلقليمي   3-2-4
 .والوطني والمحلي

لحوافز المالية والخدمات البيئية تتحسين قدرة مؤسسات المناطق المحمية إلنشاء تمویل مستدام من خالل   3-2-5
 . الوسائل األخرىو

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي
 .  والمنظمات األخرى ذات الصلة لتجميع ونشر المعلومات المتاحةIUCNالتعاون مع   3-2-6
التعاون مع المبادرات مثل شبكة التعّلم في المناطق المحمية واستكشاف الدروس المكتسبة من تلك الخبرات في تعاون  3-2-7

 .نظمات ذات الصلةمع الم

  وضع وتطبيق ونقل تكنولوجيات مناسبة للمناطق المحمية 3-3الغایة 
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ك        2010بحلول  : هدف ى أن یكون ذل  وضح وإحقاق ونقل تكنولوجيا ونهوج ابتكاریة مناسبة لالدارة الفعالة للمناطق المحمية عل

 .نولوجيا والتعاون فيهاعلى نحو فيه تحسين محسوس ویراعي مقررات مؤتمر االطراف بشأن نقل التك

 

 :أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف
وجي في        وإتاحة إلى األمين التنفيذي    توثيق    3-3-1 وع البيول تدام للتن ة للحفظ واالستعمال المس التكنولوجيات المالئم

 .المناطق المحمية وادارة تلك المناطق

لة الدار    3-3-2 ات ذات الص ات التكنولجي يم احتياج ام بتقي اطق المحمالقي راكية المن ع اش لية ة م ات األص  المجتمع
 .جميع اصحاب المصلحة مثل مؤسسات البحث والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاصوالمحلية و

تعمال تكنولوجي     3-3-3 تحداث واس جيع اس بةا تش ة      مناس لية والمحلي ات األص ات المجتمع ك تكنولوجي ي ذل ا ف  بم
ادة    ًا للم وافتهم وفق راآهم وم وارد و    ) ي (8وإش ات الم ا ومخطط ادة تهيئته ل وإع لة، الصالح الموائ ام ذات الص رد واألحك ج

تعمال       ي واالس ارج الموضع الطبيع ي وخ ي الموضع الطبيع ظ ف وجي والرصد والحف وع البيول ریع للتن يم الس ة والتقي بيولوجي
 .المستدام الخ

رر      لنقل التكنولجيا    تنشيط بيئة تمكينية    3-3-4 ًا للمق ا            7/29وفق ل التكنولوجي ؤتمر األطراف بشأن نق  الصادر عن م
 .والتعاون لتحسين إدارة المناطق المحمية

 .زیادة نقل التكنولوجيا والتعاون لتحسين إدراة المنطقة الحمية  3-3-5

 مين التنفيذيأنشطة مقترحة مساندة من األ
ع  3-3-6 ر تجمي ات الدول    ونش ن المنظم راف وم ن االط ة م ات المقدم ات   المعلوم أن التكنولوجي لة بش ة ذات الص ي

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

 

 آفالة االستدامة المالية للمناطق المحمية وللنظام العالمي للمناطق المحمية: 4-3الغایة 
ام     : هدف ول ع دیم    2008بحل نظم                 ، تق ذ وإدارة ال اليف تنفي اء بتك وارد األخرى لضمان الوف ة والم ة الكافي ة والتقني وارد المالي الم

دان             اندة احتياجات البل يما لمس ة، ال س ة والدولي وارد الوطني ك من الم الوطنية واإلقليمية بشكل فعال للمناطق المحمية، بما في ذل
 .تقالية والدول النامية الجزریة الصغيرةالنامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها في مرحلة ان

 فأنشطة مقترح أن یبذلها األطرا

 بشأن آفاءة استخدام الموارد المالية القائمة واالحتياجات 2005القيام بدراسة على المستوى الوطني بحلول   3-4-1
ياجات من خالل المزج بين الموارد الوطنية المالية المتعلقة بالنظام الوطني للمناطق المحمية وتحدید الخيارات للوفاء بهذه االحت

والدولية واألخذ في الحسبان المجال الكامل لوسائل التمویل الممكنة مثل تمویل من القطاع العام والدین التبادلي وإزالة الحوافز 
 .  والمساعدات الضارة والتمویل من القطاع الخاص والضرائب والرسوم للخدمات اإلیكولوجية

 إنشاء خطط التمویل المستدامة على مستوى القطر والمباشرة بتنفيذها التي تدعم النظم 2008 عام بحلول  3-4-2
 .الوطنية للمناطق المحمية بما في ذلك التدابير التنظيمية والتشریعية والسياسية والمؤسسية الالزمة والتدابير األخرى

النظم الوطنية واإلقليمية للمناطق المحمية في البلدان مساندة برامج التمویل الدولية وتنميتها لدعم تنفيذ   3-4-3
 .النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها في مرحلة إنتقالية والدول النامية الجزریة الصغيرة

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

ة        منتظمة  تقدیم معلومات     3-4-5 اطق المحمي ل المن ك من                 عن تموی ا في ذل ات بم ى المؤسسات ذات الصلة واآللي إل
 .قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية وإلى اتفاقية التنوع البيولوجيبموجب الوطنية المستقبلية خالل التقاریر 

استراتيجيات التنمية التمویل  الوطنية وإن أمكن اإلقليمية تشجيع إدماج احتياجات المناطق المحمية في   3-4-6
 . وإعداد برامج تعاون
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 مين التنفيذيأنشطة مقترحة مساندة من األ
،  إلى اجتماع الوآاالت امانحة والمنظمات األخرى ذات الصلة 2005الدعوة ب ما یمكن، في موعد أقصاه   3-4-7

إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها في مرحلة انتقالية والدول النامية لبحث الخيارات لتجهيز تمویل جدید وإضافي 
 . الجزریة الصغيرة لتنفيذ برنامج العمل

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

 .دراسة عن قيمة خدمات االنظمة االیكولوجية التي توفرها المناطق المحمية، ب2006القيام، بحلول  3-4-9

  تعزیز االتصال والتثقيف وتوعية الجمهور 5-3الغایة 
 أن یتم تعزیز آبير لوعي الجمهور وتفهمه ألهمية ومنافع المناطق المحمية  2008بحلول : هدف

 

 أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف 
ز       3-5-1 اد أو تعزی ظ      إیج ي حف ا ف ث دوره ن حي ة م اطق المحمي ة المن ور بأهمي ة الجمه ة وتوعي رامج التربي وع  ب التن

وجي ادیة  البيول ة االقتص ة االجتماعي تدامة والتنمي ور          المس ة الجمه ة وتوعي ال والتربي ـادرة االتص ع مب ق م اون وثي ي تع ، ف
)CEPA (ة نحو جميع أصحاب المصلحة بما في ذلكفي ظل اتفاقية التنوع البيولوجي وعلى أن تكون تلك البرامج موجه. 

ك                             3-5-2 ا في ذل ة بم اطق المحمي ة بالمن سهامها  اتبين المواضيع األساسية في التربية والتوعية وبرامج االتصال المتعلق
ادة في االقتصاد والثقافة في سبيل تحقيق نتائج نهائية محددة مثل امتثال مستعملي الموارد وغيرهم من أصحاب المصلحة أو زی                     

ين وراسم              د الحتياجات        السياسة  يتفهم المعرفة القائمة على أساس العلم، لدى مجتمعات السكان األصليين والمحلي م متزای ، وتفه
ة                    ر الحكومي وأولویات وقيمة معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية من جانب الحكومات والمنظمات غي

 .وأصحاب المصلحة المعنيين

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

 .الواسع

ارف   3-5-4 ادل المع اء وتب ات للحوار البن اء آلي دیرإنش ين م دیريب ين م ة وب اطق المحمي ة ي المن اطق المحمي  المن
 . والمعلمين والفاعلين المعنيين بالبيئة ومجتمعات السكان األصليين والمحليين ومنظماتهم

 .والدراسة غير الرسميةإدماج المناطق المحمية بوصفها مكونة ال تتجزأ من المناهج المدرسية   3-5-5
قع برامج االتصاالت والتربية وتوعية الجمهور على صيانة التنوع البيولوجي لضمان إنشاء آلية وتقييم و  3-5-6

 .أنها تعمل على تحسين  الجمهور وتغير السلوك ومساندة تحقيق أهداف المنطقة المحمية

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي
أدوات ومواد تربویة غير خاضعة لحق  والمنظمات األخرى ذات الصلة لتجميع ونشر IUCNالتعاون مع   3-5-7

التأليف ، تستعمل وتحور حسب مقتضى الحال في تعزیز المناطق المحمية باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق الحفظ واالستعمال 
 .المستدام للتنوع البيولوجي

اء ال      المشارآين المعنيين اآلخرین، مبادرة      و IUCNتعاون مع   في  إنشاء    3-5-8 ه    لحمل صناعة األنب ة والترفي عالمي
خ       ( ت، إل وعي بت              ) التليفزیون، األفالم، الموسيقى الشعبية، االنترن ع مستوى ال ة لرف ة عالمي ى المشارآة في حمل  ضياع  بعات عل

 .في صيانة التنوع البيولوجيالتنوع البيولوجي وبالدور الهام الذي تلعبه المناطق المحمية 

 لرصد المقایيس والتقييم وا:  من البرنامج 4العنصر 

 . لألنظمة الوطنية واإلقليمية للمناطق المحمية وضع المقایيس الدنيا وأفضل الممارسات 1-4الغایة 
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للتخطيط واالختيار واإلنشاء واإلدارة وتصریف الممارسات  ومعایير وأفضل وضع وإقرار مقایيس 2008بحلول : هدف

 . األمور للنظم الوطنية واإلقليمية للمناطق المحمية 

 
  مقترح أن تبذلها األطراف أنشطة

، في إعداد واختبار واستعراض IUCNالتعاون مع األطراف والمنظمات ذات الصلة األخرى ال سيما   4-1-1
  .وتنشيط مقایيس طوعية للمناطق المحمية وأفضل الممارسات للتخطيط واإلدارة وتصریف األمور والمشارآة

 للنتائج التي یتم تحقيقها من خالل نظم المناطق المحمية بالنسبة دنظام رصد فعال وطویل األموتنفيذ وضع   4-1-2
 .إلى أهداف وغایات برنامج العمل

 .بقًا لنهج األنظمة اإلیكولوجيةلتحویر وتحسين إدارة المناطق المحمية طاالستمداد من نتائج الرصد   4-1-3
 

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي
رآاء الرئيسيين وعلى اساس أفضل الممارسات ، وضع وإتاحة إرشاد بشأن المقایيس الدنيا             في تعاون مع الش     4-1-4

 .لألطراف في مجال التخطيط واالختيار واإلنشاء واإلدارة وتصریف األمور بالنسبة لمواقع وأنظمة المناطق المحمية

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

 وتحسينها تقييم آفاءة إدارة المناطق المحمية 2-4الغایة 
اطق المحم        ینبغي أن یكون قد تم     2010بحلول  : هدف اءة إدارة المن غ بشأن آف يم والتبلي ى   إقرار وتنفيذ إطار للرصد والتقي ة عل ي

  . التي اعتمدها األطراف وقام بتنفيذهامستوي المواقع والنظام الوطني والمناطق المحمية العابرة للحدود

 أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف 
ول   4-2-1 ع ، 2006بحل ة و وض ق مالئم اد طرائ ایيسواعتم رات مق ایير ومؤش اطق   ومع اءة إدارة المن يم آف  لتقي

ؤونها، وإ  ة وتصریف ش ـ    المحمي ار ال اة إط ع مراع لة بالموضوع، م ات متص دة بيان اد قاع اءة IUCN-WCPAیج يم آف  لتقي
 .اإلدارة، وغير ذلك من المنهجيات ذات الصلة التي ینبغي تكييفها آي توائم الظروف المحلية

ام    في المئة من آل المناطق المحمية لدى آل طرف، 30تنفيذ تقييمات آفاءة اإلدارة بما ال یقل عن          4-2-2 ول ع بحل
 . حسب المالئم، وآذلك أنظمة وطنية للمناطق المحمية والشبكات االیكولوجية2010

ة بموجب      4-2-3 ة المطلوب اریر الوطني ي التق ة ف اطق المحمي اءة إدارة المن يم آف ن تقي ئة ع ات الناش إدراج المعلوم
 .اتفاقية التنوع البيولوجي

قييمات آفاءة اإلدارة على مستوى الموقع ومستوى النظام، آجزء ال تنفيذ التوصيات الرئيسية الناشئة من ت  4-2-4
 .  یتجزأ من االستراتيجيات المحورة لإلدارة

 

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي
 

ات   حول آفاءة اإلدارة من خالل آلية تبادل المعلومات وإعداد قاعدة             جمع ونشر معلومات بشأن       4-2-5 راء  لبيان لخب
يم                    آفاءة إدارة المناطق المحمية    في تقييم  ایير والمؤشرات لتقي ة والمع  والنظر في إمكانية تنظيم حلقة عملية حول الطرق المالئم

 . آفاءة إدارة المناطق المحمية

 والمنظمات األخرى ذات الصلة، تجميع ونشر معلومات عن أفضل IUCN-WCPAبالتعاون مع   4-2-6
 .   ية وإنشائها وإدارتهاالممارسات في تصميم المنطقة المحم

  تقييم ورصد الوضع القائم واالتجاهات في المناطق المحمية3-4الغایة 
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یتم إقامة نظم وطنية وإقليمية لتخویل الرصد الفعال لتغطية المناطق المحمية ووضعها القائم واتجاهاتها  2010بحلول : هدف
دة في تقييم التقدم المحرز في الوفاء بأهداف التنوع البيولوجي على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، ولتقدیم المساع

 . العالمي

 
 :أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف

تنفيذ برامج وطنية وإقليمية لرصد وتقييم الوضع القائم واالتجاهات للتنوع البيولوجي ضمن نظم المناطق   4-3-1
 . المحمية ومواقعها

دم نحو           4-3-2 غ عن                  قياس ما یحرز من تق ة والتبلي رات منتظم ى فت امج رصد عل ى أساس برن ق األهداف عل تحقي
وجي           وع البيول ة التن اال التفاقي تقبل إعم تقدم في المس ي س ى جانب   التقدم المحرز نحو إدراك األهداف في التقاریر الوطنية الت ، إل

 . لمؤتمر األطراف 9التقریر المواضيعي في االجتماع 

البيانات الوطنية واإلقليمية حول المناطق المحمية وتجميع قاعدة البيانات العالمية عن تحسين وتحدیث قواعد   4-3-3
 .المناطق المحمية آآليات مساندة رئيسية في تقييم ورصد الوضع القائم للمناطق المحمية واتجاهاتها

ة األراضي ا         4-3-4 ع المحددة في ظل اتفاقي راث    استكشاف إنشاء نظام منسجم للتبليغ عن المواق ة الت ة واتفاقي لرطب
ز    ي الوقت الحاضر مرآ وم بوضعها ف ي یق غ الت ة التبلي ع مراعات آلي ة، م رة الحيوی ان والك امج اليونسكو لالنس المي وبرن الع

UNEP-WCMC. 

د      إعالمي جغرافي واستخدام تكنولوجيات جدیدة بما فيها نظام       التشجيع على إنشاء      4-3-5   وأدوات االستشعار عن بع
 .اطق المحميةلرصد المن

وم بصيانة                   4-3-6 ي أنشئت وتق نظم الرصد   وضع وتعزیز شراآات عمل مع المنظمات والمؤسسات المناسبة ، الت
ة، وبصفة خاصة مع اليونيب                و اطق المحمي ـ            WCMC –قواعد بيانات بشأن المن ة لل ة التابع اطق المحمي ة للمن ة العالمي  واللجن

IUCN.  
 
جم وجدول زمني لإلبالغ عن المواقع ومصّمم بموجب اتفاقية األراضي الرطبة استكشاف إقامة نظام منس  4-3-7

 التابع لليونسكو والنظم اإلقليمية األخرى، حسب المالئم، مع األخذ في الحسبان MABواالتفاقية العالمية للتراث وبرنامج 
 .ألغراض اإلبالغ  IUCNمية لـ حول اإلنسجام في اإلبالغ ونظام إدارة المنطقة المح UNEP-WCMCالعمل الجاري لـ 

إعداد شكل محّدث للتقریر المواضيعي حول المناطق المحمية یغطي، ضمن أمور أخرى، إدماج المناطق   4-3-8
التبليغ /... [7 مع مراعاة المقرر المحمية والنظم الوطنية للمناطق المحمية في القطاعات ذات الصلة والتخطيط المساحي

 . ]الوطني

 آفالة إسهام المعارف العلمية على نحو فعال في االنشاء والتحسين المستمر الدارة شبكات المناطق المحمية  4-4الغایة 

إیجاد تفهم علمي أفضل للتنوع البيولوجي الموجود في المناطق المحمية وللقيم والسلع والخدمات التي توفرها تلك : هدف
 .المناطق

 :أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف 
 .تحسين البحث والتعاون العلمي والتقني المتعلق بالمناطق المحمية  4-4-1  

  االیكولوجية الجوانبتحسين تفهملعزیز البحث المشترك بين عدة فروع العلم والبحث التطبيقي ت  4-4-2
 .الطرق والتقنيات لتقييم الخدمات من المناطق المحمية للمناطق المحمية، السيما واالجتماعية واالقتصادیة

 . تشجيع الدراسات لتحسين معرفة التوزیع ووضع واتجاهات التنوع البيولوجي  4-4-3

بالنسبة إلى إنشاء ) ي(8تشجيع البحث التعاوني بين العلماء والمجتمعات األصلية والوطنية وفقًا للمادة   4-4-4
 . المناطق المحمية وإدارتها الفعالة

 .  مناطق المحمية وإليها بما في ذلك من خالل آلية تبادل المعلوماتتنشيط نشر المعلومات العلمية من ال  4-4-5
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تنشيط نشر المعلومات العلمية والتقنية وتسهيل الحصول عليها وبصورة خاصة المنشورات عن المناطق   4-4-6

ال سيما البلدان األقل نموًا المحمية مع اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها في مرحلة انتقالية 
 .  والدول النامية الجزریة صغيرة

ى      ؤسسات إیجاد وتعزیز الشراآات في العمل مع المنظمات والم     4-4-7 ؤدي إل ة ت وم بدراسات بحثي المناسبة التي تق
 .تحسين تفهم التنوع البيولوجي في المناطق المحمية
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 تذیيل
 ینقائمة بيانية بالشرآاء والمتعاونين اآلخر

 

 الشرآاء
Convention on Conservation of Migratory Species  
Food and Agriculture Organization  
Global Environment Facility  
Intergovernmental Oceanic Commission of the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization 
International Coral Reef Initiative 
International Maritime Organization  
International Association for Impact Assessment  
IUCN – The World Conservation Union and its World Commission on Protected Areas, 

Commission on Ecosystem Management, and Species Survival Commission  
Man and Biosphere Programme of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization  
Ramsar Convention  
United Nations Framework Convention on Climate Change  
United Nations Convention on the Law of the Sea 
United Nations Convention to Combat Desertification  
United Nations Development Programme 
UNEP - World Conservation Monitoring Centre 
United Nations Forum on Forests  
World Heritage Centre of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
World Bank 
 
 المتعاونون اآلخرون
BirdLife International 
Conservation International 
Fauna and Flora International 
The Nature Conservancy 
Wildlife Conservation Society 
World Resources Institute  
WWF 
Indigenous and local communities 
Private sector 
Other relevant national, regional and international non-governmental organizations and other 
organizations 

 

 



UNEP/CBD/COP/7/21 
378Page  

  
 

 )19 الى 16المواد من (  نقل التكنولوجيا والتعاون فيها -7/29
 :ان مؤتمر األطراف  
 ان نقل التكنولوجيا والتعاون فيها هما عنصران أساسيان لتنفيذ أهداف االتفاقية الثالثةاذ یالحظ  
  ،19 الى 16اذ یذآر أحكام المواد من  
تنمية الذي یقول أن الدول ینبغي أن تتعاون على تعزیز بناء القدرة من  من اعالن ریو بشأن البيئة وال9المبدأ واذ یذآر  

الداخل في سبيل التنمية المستدامة بتحسين التفهم العلمي من خالل مبادالت في المعارف العلمية والتكنولوجية ومن خالل تعزیز 
 بتكاریة،تطویر وتكييف ونشر ونقل التكنولوجيات، بما في ذلك التكنولوجيات الجدیدة واال

 من خطة تنفيذ التنمية التنمية العالمية للتنمية المستدامة اللذین یدعوان الدول الى تعزیز 106 و105الفقرتين واذ یذآر  
على التكنولوجيات السليمة بيئيا وما یتصل بها من درایة، وتطویرها ونقلها ونشرها، خصوصا الى  وتسهيل وتمویل الحصول

  ذات االقتصاد االنتقالي، بشروط مالئمة، تشمل شروطا تيسيریة وتفضيلية حسب االتفاقات التمتبادلة،البلدان النامية والبلدان
 بدور المجتمعات األصلية والمحلية وال سيما دور النساء، وقيمة المعرفة التقليدیة المتصلة بالحفظ واذ یعترف 

 واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي،
 من خطة تنفيذ القمة العالمية التي تدعو الدول الى اسداء المساندة المالية والتقنية الى البلدان )ح(44واذ یذآر الفقرة  

 النامية، بما في ذلك بناء القدرة على تعزیز جهود حفظ التنوع البيولوجي التي یبذلها السكان األصليون والمجتمعات،
األجناس الغازیة على الجزر في تقدیم  تبادل المعلومات وإذ یعترف بقيمة المبادرات مثل المبادرة التعاونية بشأن  

 المرآزة لتسهيل التعاون العلمي والتقني؛
ان العمل على نقل التكنولوجيا في ظل االتفاقية سوف یجري بطریقة متكاملة تتمشى وبرامج العمل واذ یكرر  

  الصادرة عن الهيئة الفرعية،2/3التوصية  الذي یساند 3/16المواضيعية والشاملة لعدة قطاعات وبما یتمشى والمقرر 
األمم المتحدة بشأن نقل التكنولوجيا وبناء القدرة، المعقود في النرویج من /واذ یالحظ مع التقدیر دور مؤتمر النرویج 

المقرر ، في وضع برنامج العبمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي، آما یطلب ذلك 2003 یونيه 27 الى 23
6/30، 

في الحسبان أن األنشطة الواردة في برنامج عمله الخاص بنقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي واذ یأخذ  
سيكون جزءا من استراتيجية شاملة لمساندة التنفيذ في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي بما یتمشى وبرنامج العمل المتعدد السنوات 

 لالتفاقية وینبغي أن یستمد ذلك البرنامج من الخبرات المتوفرة لدى اتفاقيات وعمليات دولية أخرى مثل والخطة االستراتيجية
 والخطة االستراتيجية الحكومية الدولية بشأن المساندة التكنولوجية وبناء اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة المعنية بتغير المناخ

 القدرة التي یقوم اليونيب باعدادها،
  برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها الواردة في المرفق بالمقرر الحالي،یقر -1 
 أن تنفيذ برنامج العمل ینبغي أن یجري في تعاون وثيق مع األنشطة ذات الصلة في نطاق برامج العمل یقرر -2 

 ل تفادي االزدواجية وتعزیز التضافر،المواضيعية وبرامج العمل المتعلقة بقضایا أخرى شاملة لعدة قطاعات، في سبي
 األطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة ویطلب من األمين التنفيذي القيام باألنشطة الداخلة في نطاق یدعو -3 

مسؤوليات آل منهما آما جاءت في برنامج العمل حتى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، وذلك آمرحلة أولى في تنفيذ برنامج 
 العمل،

 اليونيب، وبعد موافقة اإلدارة، أن یأخذ في الحسبان الحاجة الى نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي ویدعو -4 
وبناء القدرة في ظل االتفاقية عند اعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية الحكومية الدولية بشأن المساندة التكنولوجية وبناء القدرة، 

مساندة تنفيذ برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها، والعمل مع اليوئندیبي بإعتباره وذلك في سبيل آفالة التضافر و
 القائد بشأن بناء القدرات في األمم المتحدة؛

ویدعو األطراف، وفقا لما تبينته من احتياجات وأولویات ومع مراعاة الفجوات التي تم تبينها في التقریر  -5 
 الى (UNEP/CBD/COP/7/INF/9)لواردة في التقاریر الوطنية بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها، التجميعي للمعلومات ا

عقد ورش وطنية ودون االقليمية واالقليمية لتبادل المعلومات والخبرات وتعزیز القدرة في سبيل التعاون الناجح في 
 التكنولوجيات السليمة بيئيا ونقلها ونشرها وموالفتها، 

 إلى األمين التنفيذي أن یقوم بعقد اللجنة االستشاریة غير الرسمية آللية تبادل  معلومات، اعماال ویطلب 6
 : للقيام بما یلي،، لمساعدة األمين التنفيذي، من خالل التشاور اإللكتروني واالتصاالت لمسافات بعيدة5/14للمقرر 

ن أن تقوم به آلية تبادل المعلومات بوصفها آلية استداء المشورة بشأن وضع المقترحات عن الدور الذي یمك )أ( 
مرآزیة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات، بوصف ذلك عنصرا أساسيا في دورها لتسهيل التعاون العلمي والتقني ونقل 
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م للتنوع البيولوجي وتنفيذ التكنولوجيا والتعاون فيها، وتعزیز وتفعيل التعاون التقني والعلمي في سبيل الحفظ واالستعمال المستدا
 التكنولوجيات التي تستخدم الموارد الجينية وبدون تسبب أضرار هامة إلى البيئة؛ 

وضع ارشاد لقيام عقدات آلية تبادل المعلومات الوطنية ألطر مشترآة أو متشابهة لتبين اتاحة التكنولوجيات  )ب( 
تبادل مع ما یوجد من أنظمة وطنية ودولية لتبادل المعلومات، بما في ذلك ذات الصلة لتعزیز التعاون الدولي وتسهيل التشغيل الم

 قواعد بيانات التكنولوجيا وبراءات االختراع،
اسداء المساعدة على تنفيذ مقترحات لتعزیز آلية تبادل المعلومات بوصفها آلية مرآزیة لتبادل المعلومات  )ج( 

الرامي الى تعزیز وتسهيل التعاون العلمي والتقني وتسهيل وتعزیز نقل الخاصة بالتكنولوجيا وعنصرا أساسيا في دورها 
 التكنولوجيا والتعاون فيها، وفي سبيل تعزیز التعاون التقني والعلمي آما أقره مؤتمر األطراف،

ا إقليميا، یطلب إلى األمين التنفيذي إنشاء فریق خبراء معني بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتقني یكون متوازن -7
ویأخذ في الحسبان الخبرات لمساعدة األمين التنفيذي من خالل المشاورات االلكترونية واالتصاالت البعيدة، فضال عن 

 : االجتماعات المتزامنة مع اللجنة االستشاریة غير الرسمية المعنية بآلية تبادل المعلومات في
ت مؤسسية واداریة وتشریعية وسياسية، تشمل أفضل اعداد اقتراحات عن خيارات لتطبيق تدابير وآليا )أ( 

الممارسات، وآذلك التغلب على الحواجز في سبيل تسهيل الحصول على التكنولوجيات وموالفتها فيما یتعلق بالتكنولوجيات 
بلدان ذات االقتصاد الداخلة في نطاق الملكية العامة والتكنولوجيات التي تقع تحت ید مالكين لها، وذلك أمام البلدان النامية وال

 :االنتقالي، وال سيما بشأن التدابير واآلليات التي تقوم بما یلي
تساند ایجاد بيئة تمكينية في البلدان النامية، في سبيل التعاون وآذلك في سبيل نقل وموالفة ونشر  )1(

 التكنولوجيات ذات الصلة،
العامة في األطراف من البلدان توفير حوافز للفاعلين في القطاع الخاص ومؤسسات البحث  )2(

المتقدمة النمو، وفقا لاللتزامات الدولية القائمة، لتشجيع التعاون ونقل التكنولوجيات الى البلدان 
 النامية، من خالل برامج لنقل التكنولوجيا أو برامج أنشطة مشترآة،

ئة عن التكنولوجيات تعزیز حصول األطراف، على سبيل االولویة،  على النتائج والمنافع الناش )3(
 من االتفاقية، 2-19التي تقوم على أساس الموارد الجينية التي توفرها تلك األطراف، وفقا للمادة 

 وتعزیز المشارآة الفعالة من جانب تلك األطراف في البحوث التكنلوجية ذات الصلة،
 وفقا لنتيجة 274ات النمط تعزیز نهوج ووسائل ابتكاریة لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها مثل شراآ )4(

القنمة العالمية للتنمية المستدامة أو للتحویالت بين الفاعلين، بما في ذلك بصفة خاصة القطاع 
 الخاص ومنظمات المجتمع المدني،

استكشاف امكانيات وآليات التعاون الجاریة في اتفاقيات ومنظمات دولية أخرى مثل فریق الخبراء المعني  )ب(
 جيا التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطاریة المعنية بتغير المناخ،بنقل التكنولو

یطلب إلى األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة إعداد وسائل لتقدیم الحصول على خدمات الترجمة  -8 
 أو بإیجاد التمویل للترجمة؛/ للمعلومات العلمية والتقنية، بما في ذلك بتحدید موارد الترجمة الحرة و

والحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة أن تقوم بإعداد مناهج األطراف یدعو  -9
ووسائل مستجدة لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها مثل المشارآات من النوع الثاني وفقًا لنتائج القمة العالمية بشأن التنمية 

 ؛المستدامة 
ات ذات الصلة على تحدید المزید من المجاالت التي بموجبها یمكن  والمنظمالحكومات واألطرافیحث  -10 

  أن تساند تنفيذ االتفاقية؛– مثل المبادرة التعاونية المقترحة بشأن األجناس الغریبة البحریة –للمبادرات الدولية واإلقليمية 

والفریق العامل مفتوح العضویة  إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية یطلب -11 
المخصص المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع، خالل إعداد أو استعراض برامج العمل، أن یقوم بتحدید الطرق لزیادة 
إسهام المنظمات والمجتمعات والمؤسسات األآادیمية والقطاع الخاص في تنمية ونشر المعرفة العلمية ونشر التكنولوجيا 

 ة لتنفيذ برامج العمل؛الالزم

                                                 
كومات  في سبيل التنمية المستدامة هي أنشطة ال تدخل في نطاق التفاوض وتكون استكماال اللتزامات الح2المبادرات من النمط /ان الشراآات / 74

ومن شأن تلك األنشطة أن تترجم االلتزامات السياسية . بموجب اعالن جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة وخطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة
 .لتنفيذالمذآورة الى اعمال ذات طابع طوعي وذاتية التنظيم، تتيح لجميع أصحاب المصلحة بذلك أن یقدموا اسهاما ملموسا في خطة ا
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تحدیث اآلليات لمساندة " أن یقوم مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن، بموجب بند جدول األعمال یوافق -12 
، واستعراض نتائج العمل المشار إليه في الفقرة السابقة وأن یقوم بتحدید المناهج النوعية لتوسيع المساندة العلمية "التنفيذ

 نفيذ االتفاقية؛     والتقنية العملية لت

 األطراف والحكومات والمنظمات الدولية واالقليمية ذات الصلة الى اسداء مساندة مالية وتقنية یحث -13 
 وتدریب، حسب مقتضى الحال، في سبيل المساعدة على تنفيذ برنامج العمل،

ى ازالة العوائق التي ال ویحث األطراف والحكومات والمنظمات الدولية واالقليمية والقطاع الخاص عل -14 
 ضرورة لها التي تعرقل تمویل المبادرات المتعددة البلدان في سبيل نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتقني،

 أن یتشاور مع المؤسسات المالية متعددة األطراف والمصارف اإلقليمية وهيئات من األمين التنفيذي یطلب -15
في عمل االتفاقية وجهود االطراف في تنفيذ االتفاقية، وأن إلدراجها ظر في الطرائق والوسائل التمویل األخرى ذات الصلة أن ین

 . العلمي والتقني والتكنولوجيیتبين بصفة خاصة آليات المساندة المالية لتنمية القدرة ونقل التكنولوجيا والتعاون

 المرفق

علميبرنامج عمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي وال  
 باالضافة الى 19 إلى 16ان الهدف من برنامج العمل هذا هو وضع خطة عمل جدیة وفعالة لتعزیز تنفيذ المادتين  -1

األحكام ذات الصلة من االتفاقية، وذلك بتحسين نقل التكنولوجيات الضروریة إلى البلدان النامية وغيرها من األطراف لكفالة 
وتحسين امكانيات االستفادة من هذه التكنولوجيات، وآذلك دعم الهدف الرامي الى احداث تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية 

. 2010انخفاض آبير في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي على المستوى العالمي واالقليمي والوطني بحلول عام 
بغية ضمان االستدامة البيئية واستئصال الفقر وسوف یساهم تنفيذ برنامج العمل هذا أیضا في تحقيق غایات األلفية للتنمية 

 .2015والجوع المفرطين بحلول عام 

ان النقل الناجح للتكنولوجيا والتعاون التكنولوجي یقتضي وجود نهج متكامل بقيادة البلدان على المستوى الدولي  -2
، بما فيهم القطاع ضمن أمور أخرىاون واالقليمي باالضافة الى المستوى الوطني والمستوى القطاعي، باالستناد الى التع

الخاص والحكومات والمجتمعات األصلية والمحلية، والمؤسسات الثنائية والمتعددة األطراف والمؤسسات التمویلية، والمنظمات 
ات، غير الحكومية، والمؤسسات األآادیمية ومؤسسات البحوث، وذلك لتعزیز األنشطة بشأن تقييمات التكنولوجيا ونظم المعلوم

 .وانشاء بيئات تمكينية، وبناء القدرة، وآليات مساندة التنفيذ

 18 الى 16ان تنفيذ األنشطة المذآورة في برنامج العمل هذا لن یؤخر النقل الفوري للتكنولوجيات، وفقا للمواد من  -3
ولوجيات السليمة، والتي تضمن من االتفاقية، في الحاالت التي حددت بالفعل فيها االحتياجات التكنولوجية وفرص نقل التكن

 .تكييفهانشرها وبالفعل فيها البيئة التمكينية نجاح نقلها و

في تنفيذ برنامج العمل هذا أن األطراف والحكومات والمنظمات والعمليات الدولية واإلقليمية وآذلك  المجتمع المدني  -4
 : لتالية والمؤسسات الخاصة مدعوة إلى أن تراعي اعتبارات االستراتيجيات ا

 االقتصادیة والثقافية المتغيرة تغيرًا واسعًا بين البلدان ، إن نقل التكنولوجيا –في ضوء الظروف االجتماعية  )أ( 
والسيما تقييم احتياجات التكنولوجيا وما یرتبط بها من احتياجات بناء أو تعزیز القدرة ، هو حتمًا عملية مدفوعة من البلدان ذاتها 

 ؛ 

يذ برنامج العمل ینبغي أن یعمل على تنشيط وتسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون بها فيما بين جميع إن تنف )ب( 
 إلى 16البلدان، مع التأآيد الخاص على تعاون البلدان المتقدمة النمو مع البلدان النامية ذات االقتصاد االنتقالي، تمشيًا مع المواد 

  من االتفاقية؛19

 مفتاح النقل ة والمحلية وموافقتها وإشراآها وآذلك جميع أصحاب المصلحة هو األصليمجتمعاتالأن إشراك  )ج( 
 جح ونشر التكنولوجيا في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي؛االن
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یجب أن تعمل اآلليات لضمان نقل التكنولوجيا والتعاون احترام حقوق المجتمعات الصلية والمحلية،  )د( 
 إلى أخذها في الحسبان في تنفيذ برنامج العمل؛ والحاجة 

یجب اعطاء االعتبار لتحدید وتسهيل استعمال الحلول المحلية للمسائل المحلية، ألن معظم الحلول االبتكاریة  )هـ( 
 .غالبا ما تطور محليا، ولكنها تظل غير معروفة لمجتمع اوسع من المستعملين المحتملين

م الوطنية واإلقليمية والدولية ، التي توفر أمورًا منها الحصول على المعلومات بشأن إن تعزیز أنظمة اإلعال )و( 
التكنولوجيات الموجودة ، ألغراض االتفاقية ، وتحسين آلية تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية ، بوصفها بوابة مرآزیة ألنظمة 

 قية ؛ من االتفا18 و 16اإلعالم هذه ، أمر جوهري لتطبيق المادتين 

إن إیجاد شراآات ابتكاریة ، تشارك فيها الوآاالت الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة للبحث ، والقطاع  )ز( 
الخاص وأصحاب المصلحة الوطنيون والمحليون ، إنما هي شرط مسبق جوهري إلیجاد البيئات التمكينية التي تؤدي إلى النقل 

 الناجح للتكنولوجيات ؛

شطة العدیدة المستمرة بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي في اطار البرامج في ضوء األن )ح( 
والمبادرات القائمة، یجب اعطاء اهتمام خاص النشاء أساليب التضافر مع تلك البرامج والمبادرات من أجل تجنب ازدواج 

 العمل ،

ات وخصوصا في البلدان النامية وبلدان إن بناء أو تعزیز القدرة البشریة والمؤسسية على جميع المستوی )ط(
 االقتصادات االنتقالية، إنما هو أمر ذو أهمية قصوى لتنفيذ برنامج العمل الحالي ؛

 تقييمات التكنولوجيا:  من البرنامج 1العنصر 
إن تقييم التكنولوجيا هو مجموعة من األنشطة التي تقود البلدان زمامها ، وتشمل أصحاب المصلحة في عملية  

ذات تشاوریة لتبين وتحدید احتياجات األطراف ، استجابة للسياسات واألولویات الوطنية، خصوصًا البلدان النامية والبلدان 
االقتصادات االنتقالية ، فيما یتعلق بنقل التكنولوجيا في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، أو التكنولوجيا التي 

 وفيما یختص ببناء أو تعزیز القدرة العلمية والقانونية واإلداریة  ،والتي ال تسبب األضرار الهامة للبيئةينية تستعمل الموارد الج
وعالوة على ذلك، یجب أن یحدد التقييم، اذا آان ذلك مالئما، المنافع والتكاليف والمخاطر المحتملة لهذه . ، والتدریب 
 .التكنولوجيات

جية وما یتصل بها من احتياجات لبناء قدرة األطراف تحدد استجابة لألولویات والسياسات االحتياجات التكنولو :الهدف
 .الوطنية، آما تحدد أیضا المنافع والتكاليف والمخاطر المحتملة للتكنولوجيات

حة، تنفذ التقييمات الخاصة باالحتياجات التكنولوجية حسبما هو مالئم، بمشارآة أصحاب المصل  :1-1الهدف التشغيلي 
وفقا لألنشطة المتوقعة في برامج العمل المواضيعية والمشترآة بين عدة قطاعات في اطار االتفاقية وتمشيا مع األولویات 

 .الوطنية، آما هي محددة في استراتيجية التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية

 :األنشطة 
يعية والمشترآة بين عدة قطاعات في اطار االتفاقية وتمشيا  القيام ، وفقا لألنشطة المتوقعة في برامج العمل المواض1-1-1

 :مع األولویات الوطنية، باعداد تقييمات تكنولوجية تتناول ما یلي
 .احتياجات وفرص التكنولوجيا في القطاعات ذات الصلة )أ(

 .االحتياجات المتعلقة ببناء القدرة )ب(

 .بما هو مالئم بمشارآة أصحاب المصلحةتنفذ تقييمات الوقع المخاطر حس 2-1الهدف التشغيلي 

 :األنشطة 
أو تحليالت المخاطر بشأن المنافع والمخاطر /القيام اذا آان ذلك مالئما، باعداد تقييمات تتسم بالشفافية للوقع و 1-2-1

 ..والتكاليف المحتملة المرتبطة بادخال التكنولوجيات التي لم تعرف بعد مخاطرها ومنافعها
 ييمات والخبرات المتصلة بها على الصعيدین الوطني والدولينشر التق 1-2-2
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اطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، في تعاون مع اصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين وبمساندة من مرفق               : الفاعلون الرئيسيون 

 .البيئة العالمية ومن منظمات التمویل الدولية حسب مقتضى الحال

 الزمن جاري :  زمن التنفيذ

ة      : 3-1لهدف التشغيلي  ا معلومات عن منهجيات تقييم التكنولوجيا واالحتياجات متاحة على نطاق واسع لألطراف من خالل آلي
 .تبادل المعلومات ووسائل أخرى حسب مقتضى الحال

 :األنشطة
وا  1-3-1 ات الت ق واحتياج ة التطبي ل قابلي ا وتحلي ات التكنولوجي يم احتياج ات تقي ن منهجي ات ع ع معلوم ع جم ؤم م

وجي ب  التي تتعلق  التكنولوجيات ة وال تسبب األضرار       حفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيول وارد الجيني  أو التي تستعمل الم
 . ونشر هذه المعلومات من خالل آلية تبادل المعلومات أو وسائل أخرى حسب مقتضى الحال، الهامة للبيئة

 .ولوجي في التعاون مع المنظمات ذات الصلة وباسهام من األطراف والحكوماتأمانة اتفاقية التنوع البي: الفاعل الرئيسي

 .االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف: زمن التنفيذ

 أنظمة االعالم:   من البرنامج2العنصر 
وضع أو تعزیز أنظمة وطنية واقليمية ودولية لجمع ونشر المعلومات عن نقل التكنولوجيا والتعاون التقني والعلمي، 
بما في ذلك انشاء شبكات فعالة من قواعد البيانات االليكترونية للتكنولوجيات ذات الصلة وهو انشاء اعترف به آأداة تسهل نقل 

 والتي ال تسبب التكنولوجيات في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والتكنولوجيا التي تستعمل الموارد الجينية
واألنشطة التي تبذل تحت هذا العنصر من . ة إلى جانب وسيلة لتنشيط وتسهيل التعاون العلمي والتقنياألضرار الهامة للبيئ

البرنامج ینبغي أن تبني على ما یوجد من مبادرات وبرامج بقصد تعزیز تضافر الجهود وتفادي االزدواجية في العمل وضمان 
لدولي ان هذه األنظمة، باستعمالها غرفة تبادل المعلومات وعلى الصعيد ا. الوصول إليها من جانب جميع أصحاب المصلحة

ستقوم بأمور منها تقدیم المعلومات عن اتاحة التكنولوجيات ذات الصلة، مع بارامتراتها التقنية وجوانبها االقتصادیة 
ع المرتبط بها وما تم أصحاب البراءات وتاریخ انتهائها، ونماذج العقود والتشری(واالجتماعية وبيانات عن براءات االختراع 

بينه من احتياجات تكنولوجية لدى األطراف وآذلك دراسات حاالت وأفضل الممارسات بشأن التدابير واآلليات الرامية الى 
 .ایجاد بيئة تمكينية لنقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي

ن فيها، توفر معلومات شاملة ذات صلة أنظمة اعالمية وطنية واقليمية ودولية لنقل التكنولوجيا والتعاو  :الهـدف
 لتشجيع نقل التكنولوجيا والتعاون فيها

ان آلية تبادل المعلومات هي آلية مرآزیة لتبادل المعلومات وتسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون التقني :  1-2الهدف التشغيلي 
لومات بشأن احتياجات التكنولوجيا على الصعيد والعلمي ذي الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي، مما یتيح التوصل الى المع

الوطني والتكنولوجيات الموجودة تحت ید مالكين لها والتكنولوجيات الداخلة في نطاق الملكية العامة، بما في ذلك التوصل الى 
ولوجيا والتعاون قواعد بيانات التكنولوجيات الموجودة والى معلومات عن أفضل الممارسات النشاء بيئات تمكينية لنقل التكن

 .فيها
 األنشطة

ایجاد صفحات ویب ووثائق اعالم مطبوعة تتيح التوصل الى المعلومات بشأن المبادرات وقواعد البيانات ذات  2-1-1
 الصلة بنقل التكنولوجيا والتعاون فيها

 لة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في تعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الص:الفاعل الرئيسي

   االجتماع السابع لمؤتمر األطراف:زمن التنفيذ

وضع مقترحات لتعزیز آلية تبادل المعلومات، بما في ذلك عقدها الوطنية، بوصفها آلية رئيسية لتبادل المعلومات  2-1-2
بشأن التكنولوجيات، وتسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فيها ولتعزیز التعاون التقني والعلمي المتعلق بالحفظ 

 . والتي ال تسبب األضرار الهامة للبيئة  تستعمل الموارد الجينيةأوستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، واال
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وضع مشورة وارشاد عن استعمال األشكال أو االستمارات الجدیدة لتبادل المعلومات والبروتوآوالت والمعایير بما  2-1-3
 الصلة المطبقة في تبادل المعلومات الوطنية والدولية، بما یكفل امكانية التشغيل التبادلي بين األنظمة الموجودة ذات

 في ذلك قواعد البيانات المتعلقة بالتكنولوجيا وبراءات االختراع
امانة اتفاقية التنوع البيولوجي في تعاون مع األطراف االستشاریة غير الرسمية آللية تبادل المعلومات : الفاعل الرئيسي

 .صلة بمساندة من منظمات التمویل الدولية ذات الصلة حسب مقتضى الحالوالمنظمات والمبادرات ذات ال

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف  : زمن التنفيذ

وضع مقترحات لتعزیز آلية تبادل المعلومات بوصفها آلية مرآزیة لتبادل المعلومات عن التكنولوجيا ، ولتسهيل  2-1-4
 التقني والعلمي على نحو ما أقره مؤتمر األطراف في تضافر آامل مع المبادرات وتعزیز نقل التكنولوجيا ولتعزیز التعاون

 واآلليات المماثلة الموجودة لدى اتفاقيات ومنظمات دولية أخرى 
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في تعاون مع اللجنة االستشاریة غير الرسمية آللية تبادل المعلومات، : الفاعل الرئيسي

والمنظمات والمبادرات ذات الصلة بمساندة من مرفق البيئة العالمية ومن منظمات التمویل الدولية ذات الصلة واألطراالف 
 .ویمكن استعراض هنذا الترتيب بعد مضي فترة اختبار معقولة. حسب مقتضى الحال

 .المؤتمر التاسع لمؤتمر األطراف ثم زمن جاري بعد ذلك : زمن التنفيذ

 تبين فرص انشاء أو تعزیز أنظمة االعالم الوطنية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها، مع مشاورة:  2-2الهدف التشغيلي 
 . أصحاب المصلحة وباسهام منهمالمجتمعات األصلية والمحلية وجميع

 :األنشطة
ا في ذلك تبين أفضل تجميع المعلومات عن األنظمة االعالمية الوطنية واالقليمية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها، بم 2-2-1

 للمجتمعات األصلية الممارسات واالحتياجات الى مزید من التحسين، خصوصا فيما یتعلق بامكانية الوصول الى تلك األنظمة
 .لجميع أصحاب المصلحة وآذلك معلومات عن القدرة والموارد البشریة المتاحة والمحتاج اليهاوالمحلية و

لتنوع البيولوجي باسهام من األطراف وتعاون مع المنظمات ذات الصلة حسب مقتضى الحال أمانة اتفاقية ا:  الفاعل الرئيسي
 ,وبمساندة من مرفق البيئة العالمية ومن منظمات التمویل الدولية ذات الصلة، حسب مقتضى الحال

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، ثم الزمن جاري: زمن التنفيذ

 م الوطنية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيهاوضع أو تعزیز أنظمة االعال 2-2-2
األطراف في تعاون مع األمانة والمنظمات ذات الصلة حسب مقتضى الحال وبمساندة منن مرفق البيئة : الفاعلون الرئيسيون

 .العالمية ومنظمات التمویل الدولية ذات الصلة حسب مقتضى الحال
 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف: زمن التنفيذ

انشاء أو تعزیز أنظمة وطنية لالعالم خصوصا األنظمة التي تعمل من خالل آليات وطنية لتبادل : 3-2لهدف التشغيلي ا
، وفي تكييفهاالمعلومات، وتكون متصلة اتصاال فعاال باألنظمة الدولية االعالمية وتسهم بفعالية في نقل التكنولوجيا ونشرها و

 .ا بين الجنوب والجنوبتبادل التكنولوجيات بما في ذلك نقله
 :األنشطة 

 المجتمعات األصلية وضع أو تحسين أنظمة وطنية لتبادل االعالم عن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها، في تشاور مع 2-3-1
أصحاب المصلحة بقصد تعزیز الحوار بين حائزي التكنولوجيا ومن ینتظر أن یستعملوها، وذلك من خالل وسائل والمحلية و
 :بيق طرائق وأساليب لكفالة ما یليتشمل تط

 . الربط الفعال بما زیوجد من أنظمة اعالمية وطنية واقليمية ودولية ) أ(
سهولة توصل السكان االصليين والمحليين وجميع أصحاب المصلحة الى تلك األنظمة وجعلها متمشية مع ) ب (

 .ظروفهم
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 والقدرة على ذلك، على أن یتم توصيل تلك المعلومات معلومات عن االحتياجات المحلية في سبيل التواؤم)  ج (

 .بقنوات فعالة الى األنظمة الوطنية
 أصحاب  جميعمع مع المجتمعات األصلية والمحلية وأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي في تشاور: الفاعلون الرئيسيون

لمية ومن منظمات التمویل الدولية ذات الصلة المصلحة الوطنيين وبمساندة من المنظمات ذات الصلة ومن مرفق البيئة العا
 .حسب مقتضى الحال

 المؤتمر التاسع لمؤتمر االطراف: زمن التنفيذ

 .تعزیز ایجاد أنظمة اعالمية اقليمية ودولية لتسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فيها:  4-2الهدف التشغيلي 

 أنشطة

  المعنيينوأصحاب المصلحة المجتمعات األصلية والمحليةوبدء وتنفيذ مشاورات بين المنظمات ذات الصلة  2-4-1
بقصد تبين الخيارات لتحقيق مزید من التعاون االقليمي والدولي في وضع أو تحسين أنظمة االعالم المتعلقة بنقل 

 .التكنولوجيا والتعاون فيها
بمساندة من المانحين المعنيين  المصلحة وأصحابوالمجتمعات األصلية والمحلية المنظمات ذات الصلة :  الفاعلون الرئيسيون

الوطنيين واالقليميين والدوليين ومن الحكومات الوطنية وبتأ یيد من مرفق البيئة العالمية ومن منظمات التمویل الدولية ذات 
 .الصلة حسب مقتضى الحال

ارسات والفرص لمزید من التنمية تجميع المعلومات بشأن األنظمة االعالمية االقليمية والدولية شاملة أفضل المم 2-4-2
 .وجعل تلك المعلومات متاحة من خالل آلية تبادل المعلومات ومن خالل وسائل أخرى حسب مقتضى الحال

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مع اسهام من األطراف وبتعاون مع المنظمات ذات الصلة حسب مقتضى الحال : الفاعل الرئيسي
 .ة العالمية ومن منظمات التمویل الدولية ذات الصلة حسب مقتضى الحالوبمساندة من مرفق البيئ

 .االجتماع الثامن لمؤتمر األ طراف، ثم الزمن جاري: زمن التنفيذ

تبين وتنفيذ تدابير الستحداث أو لتعزیز أنظمة االعالم لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها، بما في ذلك على المستوى  2-4-3
 .المحلي
األطراف في تعاون مع أمانة االتفاقية والمنظمات ذات الصلة حسب مقتضى الحال وبمساندة من مرفق البيئة : رئيسيالعامل ال

 .العالمية ومن منظمات التمویل الدولي ذات الصلة، حسب مقتضى الحال

 الزمن جاري: زمن التنفيذ

 انشاء بيئات تمكينية:  من البرنامج 3العنصر 
أمر یشير الى أنشطة الحكومات على المستویين الوطني والدولي، الرامية الى ایجاد بيئة مؤسسية ان انشاء بيئات تمكينية 

 التكنولوجيا المنقولة تكييفواداریة وتشریعية وسياسية تؤدي الى نقل التكنولوجية الخاصة بالقطاعين الخاص والعام والى 
 التكنولوجيا على نحو ال یتمشى تكييفالتي تعرقل نقل التكنولوجيا ووالرامية الى ازالة الحواجز التقنية والتشریعية واالداریة 

والبيئات التمكينية المتعددة الجوانب في آلتا البلدان المتقدمة والنامية هي آداة ضروریة لتعزیز وتسهيل النقل . والقانون الدولي
 األنشطة الحكومية یمكن أن ترآز على أمور ومثل تلك. الناجح والمستدام للتكنولوجيات ألغراض اتفاقية التنوع البيولوجي

المؤسسات الوطنية للبحث واالبتكار التكنولوجي، رآائز أسواق التكنولوجيا القانونية والمؤسسية على الصعيدین الوطني : منها
 .كية الفكریةوبحمایة حقوق الملالبيئية والدولي، والمؤسسات التشریعية التي تقوم بادخال آودات ومعایير وبتخفيض المخاطر 

تبين وتنفيذ أطر مؤسسية واداریة وتشریعية وسياسية تؤدي الى نقل التكنولوجيا الخاصة بالقطاعين العام :   هدفال
 .والخاص والى التعاون فيها، مع مراعاة العمل الموجود فعال التي تبذله المنظمات والمبادرات الدولية

يق الخيارات المتعلقة بالتدابير واآلليات الرامية الى تسهيل الحصول على ایجاد ارشاد ومشورة لتطب: 1-3الهدف التشغيلي 
التكنولوجيات ونقلها في نطاق الملكية العامة وعلى التكنولوجيات الموجودة تحت ید مالكين ولها صلة باتفاقية التنوع 

 .البيولوجي، وتشجيع التعاون التكنولوجي
 :األنشطة
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نقل التكنولوجيا في سياق اتفاقية التنوع لحقوق الملكية الفكریة  دور ف وتحليلاعداد دراسات تقنية تواصل استكشا 3-1-1
البيولوجي وتبين الخيارات االحتمالية لزیادة تضافر الجهود والتغلب على الحواجز التي تعرقل نقل التكنولوجيا 

الحسبان المنافع وتكاليف  ینبغي أن تؤخذ في . من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ44والتعاون فيها، بما یتمشى والفقرة 
 .حقوق الملكية الفكریة

 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، الوایبو، والمنظمات األخرى ذات الصلة:  الفاعلون الرئيسيون

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف: زمن التنفيذ

داریة والتشریعية واعداد ارشاد بشأن األطر المؤسسية واال، بما في ذلك دراسات الحالة، معلوماتتجميع  3-1-2
 وآذلك تكيفهاوالسياسية التي تسهل الحصول على التكنولوجيات الداخلة في نطاق الملكية العامة وتسهل تحویرها و

التكنولوجيات الموجودة تحت ید مالكين، خصوصا لدى البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، وال سيما 
 :التي تؤدي الوظائف اآلتيةفيما یتعلق بالتدابير واآلليات 

في سبيل التعاون في التكنولوجيات ذات  والبلدان المتقدمة تعزز ایجاد بيئة تمكينية في البلدان النامية )أ(
 ، وفقًا لالحتياجات واألولویات التي تحددها البلدانونشرهاتوالفها الصلة ونقلها و

 لصلة من البلدان المتقدمة؛تعرض العقبات التي تحد من نقل التكنولوجيات ذات ا )ب(

توفر حوافز للعاملين في القطاع الخاص وآذلك لمؤسسات البحث العامة في األطراف من البلدان  )ج (
المتقدمة النمو، وفقا لاللتزامات الدولية الموجودة، في سبيل تشجيع التعاون ونقل التكنولوجيات الى 

 ولوجيا أو مشروعات مشترآة،البلدان النامية، مثال من خالل برامج لنقل التكن

تعزز ودفع الحصول، من باب األولویة، لألطراف على النتائج والمنافع الناشئة عن التكنولوجيات  )د(
 من االتفاقية ولتعزیز 2 فقرة 19القائمة على أساس الموارد الجينية التي توفرها األطراف وفقا للمادة 

 لق بهذا المجال، من جانب األطراف المذآورة،المشارآة الفعلية في البحث التكنولوجي المتع

، وفقا 2تعزز نهوج ووسائل ابتكاریة لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها مثل الشراآات التي من النمط )هـ(
 .لنتيجة القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة أو لعمليات تحویل بين الفاعلين

على أساس اسهام من األطراف ومن المنظمات لجنة الخبراء والبيولوجي، بمساعدة أمانة اتفاقية التنوع :  الفاعل الرئيسي
 .الدولية ذات الصلة

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ثم الزمن جاري:  زمن التنفيذ
استحداث وتنفيذ أطر وطنية مؤسسية واداریة وتشریعية وسياسية لتسهيل التعاون والحصول على :  2-3 الهدف التشغيلي

لتكنولوجيات، في نطاق الملكية العامة وعلى التكنولوجيات الموجودة تحت ید مالكين ولها صلة باتفاقية التنوع البيولوجي، ا
 وتعزیز التعاون التقني والعلمي بما یتمشى واألولویات الوطنية وما یوجد من التزامات دولية

المصلحة وبمساندة من أصحاب  ت األصلية والمحلية وجميعالمجتمعاالحكومات الوطنية في تعاون مع : الفاعلون الرئيسيون
 المنظمات الدولية ذات الصلة وآذلك من مرفق البيئة العالمية ومنظمات التمویل الدولية واألمانة حسب مقتضى الحال

 :األنشطة

 ):المرحلة التحضيریة(المرحلة األولى 
 تبين أصحاب المصلحة ذوي الصلة ومصادر المعلومات 3-2-1
 أصحاب المصلحة ومشارآتهمللمجتمعات األصلية والمحلية ولجميع تصميم وتنفيذ آليات لالشراك الفعلي  3-2-2
أصحاب   المجتمعات األصلية والمحلية وجميعأصحاب حسب مقتضى الحال سيجري استعراض في تعاون مع 3-2-3

ت الصلة باتفاقية \قل التكنولوجيا ذالمصلحة لما یوجد من سياسات وبرامج وتبين ما قد یوجد من عوائق تعرقل ن
وینبغي أیضا أن . التنوع البيولوجي واحتياجات بناء القدرة والمجاالت ذات األولویة التخاذ التدابير السياسية

تتبين الدراسة الخطوات الالزمة، أن وجدت، لتحسين البحث الوطني واالستراتيجيات التكنولوجية واألدوات 
 . تبعا لذلكاألخرى للتخطيط السياسي،
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تبين ومساندة الفرص والمبادرات القائمة على أساس المجتمعات، الیجاد تكنولوجيات لكسب العيش المستدام،  3-2-4

 .تطبق على الصعيد المحلي، وتسهيل السعي الى تلك الفرص على مستوى المجتمعات المحلية
 .راضات الحقة اذا اقتضت الحالاالجتماع الثامن لمؤتمر األ طراف، مع القيام باستع: زمن التنفيذ

تمشميا مع االلتزامات الدولية واألولویات الوطنية ذات الصلة، وفي تضافر مع األنشطة المنظورة في نطاق مجاالت البرنامج 
 :والقضایا المشترآة بين عدة قطاعات في ظل االتفاقية

 انشاء بيئات تمكينية في البلدان النامية تنفيذ تدابير وآليات مؤسسية واداریة وتشریعية وسياسية لتشجيع 3-2-5
والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي ویكون من شأنها تسهيل الحصول على التكنولوجيات ذات الصلة وتحویرها 

 .والتي من شأنها أن توفر تعاونا بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب
 وتوفير حوافز لفاعلي القطاع الخاص وآذلك للمؤسسات العامة اتخاذ أطر قانونية وتنظيمية حيثما یقتضي األمر 3-2-6

للبحث في البلدان المتقدمة النمو األطراف في االتفاقية، بقصد التشجيع على نقل التكنولوجيات الى البلدان النامية 
 .والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي

جتمع الى مجتمع، من خالل وسائل مثل تبادل تشجيع وتسهيل التقاسم ونقل المعارف والتكنولوجيات، من م 3-2-7
 .العاملين في مجال المجتمعات، والورش والنشرات

تشجيع وتعزیز حصول األطراف، من باب األولویة، على نتائج ومنافع ناشئة عن التكنولوجيات التي تقوم على  3-2-8
ية، وتعزیز المشارآة الفعالة في البحث  من االتفاق2-19الموارد الجينية التي توفرها تلك األطراف، وفقا للمادة 

 .التكنولوجي المتصل بهذا المجال من جانب األطراف اآلنفة الذآر
تشجيع برامج البحث المشترآة ذات براءات االختراع التي یحوزها أصحابها حيازة مشترآة أو غير ذلك من  3-2-9

رى الرامية الى تسهيل نقل التكنولوجيات التي الحمایة التي توفرها حقوق الملكية الفكریة وآذلك اآلليات األخ
 . والتي ال تسبب األضرار الهامة للبيئة تستعمل الموارد الجينية

 . أو التحویالت بين الفاعلين2تعزیز التعاون ونقل التكنولوجيا من خالل نهوج ابتكاریة مثل الشراآات من النمط  3-2-10
 التكيف ومواصلة تطویر التكنولوجيات المستوردة، بما یتمشى باتفاق تعزیز مؤسسات البحث الوطنية في سبيل 3-2-11

النقل الخاص بتلك التكنولوجيات ویتمشى والقانون الدولي، وآذلك استحداث واستعمال تكنولوجيات سليمة من 
 .الناحية البيئية

 .نشر الخبرات ذات الصلة على الصعيدین الوطني والدولي 3-2-12
  التاسع لمؤتمر األطراف ثم بعد ذلك استعراض مستمر حسب مقتضى الحالاالجتماع: زمن التنفيذ

 بناء القدرة وتعزیزها:    من البرنامج4العنصر 
ان بناء أو تعزیز القدرة التقنية والعلمية والمؤسسية واالداریة هي قضية ذات أهمية تشمل مختلف القطاعات في سبيل 

ري في أوانها الصحيح، في سبيل بناء وتعزیز أنظمة االعالم الوطنية أو االقليمية اجراء تقييمات للتكنولوجيا تكون فعالة وتج
واألنشطة التي تجري في نطاق هذا . الخاصة بالتكنولوجيا وفي سبيل انشاء بيئات تمكينية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها

 بموجب اتفاقيات أخرى واتفاقات دولية أخرى، العنصر من البرنامج ینبغي أن تبني على ما یوجد من مبادرات وبرامج، مثال
وینبغي فهم المنافع الطویلة األجل الناشئة عن نقل التكنولوجيا باعتبارها . بغرض زیادة تضافر الجهود وتفادي ازدوا جية العمل

 .استثمارات من جانب المؤسسات والمبادرات ذات الصلة

والتكيف ة واالداریة، قدرة وافية للتعاون الفعال والنقل والنشر أن تكون القدرة التقنية والعلمية والمؤسسي:  هدف 
 للتكنولوجيا، وآذلك للتعاون التقني والعلمي

أن تكون القدرة التقنية والعلمية والمؤسسية واالداریة وافية في سبيل اجراء تقييمات تكنولوجيا وطنية  :1-4الهدف التشغيلي 
 .تكون فعالة وفي وقتها الصحيح

 :األنشطة
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توفير المساندة المالية والتقنية والتدریب من جانب المنظمات والمبادرات الدولية واالقليمية والوطنية على نحو  4-1-1
 .یتمشى وبناء أو تعزیز القدرة على اجراء تقييمات تكنولوجية وطنية فعالة وفي أوانها الصحيح

 . والوطنية حسب مقتضى الحالالمنظمات والصنادیق الدولية واالقليمية: الفاعلون الرئيسيون

   وقتا جاري ابتداء من االجتماع السابع لمؤتمر األطراف:زمن التنفيذ

 أن تكون القدرة التقنية والعلمية والمؤسسية واالداریة وافية الستحداث أو تعزیز وللتشغيل الفعال لالنظمة :2-4الهدف التشغيلي
 . نقل التكنولوجيا والتعاون فيها فيما یتصل باتفاقية التنوع البيولوجياالعالمية الوطنية واالقليمية والدولية في سبيل

 :األنشطة

تقييم احتياجات وفرص استحداث أو تعزیز أو التشغيل الفعال لألنظمة االعالمية الوطنية لنقل التكنولوجيا والتعاون  4-2-1
 .فيها، بما في ذلك تحليل المخاطر وتقييم الوقع

 المجتمات األصلية والمحلية  من البلدان النامية ومن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي في تعاون معاألطراف: الفاعلون الرئيسيون
 أصحاب المصلحة وبمساندة من المنظمات الدولية ذات الصلة حسب مقتضى الحال وآذلك بمساندة من مرفق البيئة وجميع

 .العالمية ومنظمات التمویل الدولية ذات الصلة

 .جتماع الثامن لمؤتمر األطرافاال: زمن التنفيذ

توفير المساندة المالية والتقنية والتدریب لتحسين قدرة األنظمة الوطنية االعالمية المتعلقة بتجميع ونشر  4-2-2
المعلومات بشأن االحتياجات والفرص في مجال نقل التكنولوجيا، وال سيما فيما یتعلق بالقدرة على التطبيق 

ال لتكنولوجيات االعالم االلكترونية، في تضافر آامل بين الجهود مع ما یوجد من مبادرات الفعال واالستعمال الفع
 .وبرامج
 مرفق البيئة العالمية والمنظمات والصنادیق الدولية واالقليمية والوطنية، حسب مقتضى الحال،: الفاعلون الرئيسيون

 .ألطراف الزمن جاري ابتداء من االجتماع الثامن لمؤتمر ا:زمن التنفيذ

 أن تكون القدرة  التقنية والعلمية والمؤسسية واالداریة وافية الستعراض السياسات والبرامج الوطنية :3-4 الهدف التشغيلي
وتبين الحواجز التي تعرقل نقل التكنولوجيا ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي واحتياجات بناء القدرة والمجاالت ذات 

 .اسيةاألولویة للخطوات السي

 :األنشطة
قيام المؤسسات والمبادرات الدولية واالقليمية والوطنية ذات الصلة بتوفير المساندة المالية والتقنية والتدریب،  4-3-1

حسب مقتضى الحال في سبيل بناء أو تعزیز القدرة على استعراض ما یوجد من سياسات وبرامج وتبين ما قد 
تكنولوجيا المتصلة باتفاقية التنوع البيولوجي وباحتياجات بناء القدرة یوجد من عوائق تعرقل التعاون ونقل ال

 .وبالمجاالت ذات األولویة التخاذ الخطوات السياسية
 المجتمعات األصلية والمحلية األطراف من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، في تعاون مع:  الفاعلون الرئيسون

بمساندة من المنظمات الدولية ذات الصلة، حسب مقتضى الحال، وآذلك بمساندة من مرفق البيئة  أصحاب المصلحة ووجميع
 .العالمية ومن منظمات التمویل الدولية ذات الصلة

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ثم الزمن جاري: زمن التنفيذ

اریة وافية لتنفيذ تدابير وآليات تنشئ بيئة تؤدي الى نقل أن تكون القدرة التقنية والعلمية والمؤسسية واالد :4-4الهدف التشغيلي
 .التكنولوجيا المنقولة تكيف التكنولوجيا والتعاون فيها على صعيد القطاعين الخاص والعام والى

 األنشطة
 على أساس االحتياجات واألولویات التي تبينتها البلدان أن تقوم المنظمات والمبادرات الدولية واالقليمية 4-4-1

والوطنية ذات الصلة، حسب مقتضى الحال، بتعزیز البيئات التمكينية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها ، 
 :وامتصاصها وال سيما فيما یتعلق باألمور اآلتية
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 بناء القدرة السياسية والقانونية واالداریة  )أ (
-16 لها، بما یتمشى والمادة تسهيل الحصول على التكنولوجيات ذات الصلة الموجودة تحت ید مالكين )ب(

2. 
 .توفير حوافز أخرى مالية وغير مالية لنشر التكنولوجيات ذات الصلة )ج(
 أصحاب المصلحة وتمكينهم ، فيما یتعلق  وجميعبناء قدرات مجتمعات السكان األصليين والمحليين )د(

 .بالحصول على التكنولوجيات ذات الصلة واستعمالها
مالية والتقنية والتدریب لتحسين قدرة معاهد البحث الوطنية في البلدان النامية توفير المساندة ال )ه(

والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، في سبيل تنمية التكنولوجيات وتحویرها ونشرها وفي سبيل مواصلة 
تطویر التكنولوجيات المستوردة بما یتمشى واالتفاق الخاص بنقل تلك التكنولوجيات ومع القانون 

 .لدولي، بما في ذلك من خالل الزماالت ومن خالل برامج التبادل الدوليا
مساندة استحداث وتشغيل مبادرات اقليمية أو دولية للمساعدة على نقل التكنولوجيا والتعاون فيها  )و(

وآذلك على التعاون العلمي والتقني، خصوصا في مجال المبادرات التي ترمي الى تسهيل التعاون بين 
 . والجنوب واستحداث تكنولوجيات جدیدة بجهد مشترك بين الجنوب والجنوبالجنوب

 .مرفق البيئة العالمية والمنظمات والصنادیق الدولية واالقليمية والوطنية حسب مقتضى الحال: الفاعلون الرئيسيون
 الزمن جاري ابتداء من االجتماع السابع لمؤتمر األطراف: زمن التنفيذ
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 تقييم التقدم مستقبال: ستراتيجية   الخطة اال-7/30

؛إن مؤتمر األطراف  

:االستعراض والتقييم  
، واإلبالغ عن هذا    التقييم، 2010تسهيل تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هدف ) 1: ( الحاجة إلىإذ یدرك 

تحدید األهداف الوطنية توفير إطار مرن یمكن في داخله ) 3(النهوض بالتجانس بين مختلف برامج عمل االتفاقية، و ) 2(
الحاجة إلى إیجاد آلية الستعراض تنفيذ ) 4(واإلقليمية، وتعریف المؤشرات، إذا رغبت األطراف في ذلك، باإلضافة إلى 

 االتفاقية؛
أن التنفيذ األآثر آفاءة وتجانسا ألهداف االتفاقية الثالثة وتحقيق "  بالبيان في خطة عمل جوهانسبرج ومفاده وإذ یذّآر

 في المعدل الجاري لخسارة التنوع البيولوجي سيتطلب تقدیم موارد مالية وتقنية جدیدة 2010يض محسوس بحلول عام تخف
 ؛"وإضافية للبلدان النامية 

یقرر إعداد إطار لتعزیز تقييم المنجزات والتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية، ورسالتها على وجه  -1
سوس في المعدل الجاري لخسارة التنوع البيولوجي على األصعدة العالمية واإلقليمية الخصوص، ولتحقيق تخفيض مح

 :ویتضمن اإلطار المجاالت المرآزیة التالية. والوطنية
المناطق اإلحيائية والموائل واألنظمة ) 1: (خفض معدل خسارة مكونات التنوع البيولوجي، بما في ذلك )أ(

 التنوع الجيني؛) 3(د، و األنواع واألعدا) 2(االیكولوجية، 
 التشجيع على االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي؛ )ب(
التصدي للتهدیدات الرئيسية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك التهدیدات الناشئة عن األنواع الغریبة الغازیة،  )ج(

 وتغير المناخ، والتلوث، وتغير الموائل؛
وجية وتوفير السلع والخدمات التي یقدمها التنوع البيولوجي في األنظمة الحفاظ على سالمة األنظمة االیكول )د(

 االیكولوجية، من أجل مساندة الرفاه البشري؛
 حمایة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیة؛ )ه(
 تأمين التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية؛ و )و(
د المالية والتقنية، وخصوصا للبلدان النامية، والسيما البلدان األقل نموا والدول النامية الجزریة تعبئة الموار )ز(

 الصغيرة من بينها، والبلدان ذات االقتصادیات االنتقالية، من أجل تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية؛
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وسوف تكّمل الغایات . جاالت المرآزیةوسوف یتم وضع غایات وأهداف فرعية وتعریف مؤشرات لكل واحد من الم

 .75واألهداف الفرعية الغایات الحالية في الخطة االستراتيجية
 في المعدل الجاري لخسارة 2010ألغراض تقييم التقدم نحو هدف إحداث تخفيض محسوس بحلول عام  -2

في الطویل األجل أوالمستدیم في مكونات  خسارة التنوع البيولوجي بأنها االنخفاض الكمي أو الكيتعّرفالتنوع البيولوجي، 
 .التنوع البيولوجي وقدراتها على توفير السلع والخدمات التي یمكن قياسها على األصعدة العالمية واإلقليمية والوطنية

 
  واإلبالغ عن ذلك2010مؤشرات لتقييم التقدم على المستوى العالمي نحو تحقيق هدف 

 واإلبالغ بفاعلية عن االتجاهات في 2010د العالمي نحو تحقيق هدف من أجل تقييم التقدم على الصعي -3
 على وضع عدد محدود من المؤشرات التجریبية، التي تتوافر بشأنها یوافقالتنوع البيولوجي المتعلقة باألهداف الثالثة لالتفاقية، 

، " نشرة آفاق التنوع البيولوجي العالمي "بيانات من مصادر موجودة حاليا، واستخدامها في عمليات اإلبالغ، وذلك من خالل 
وینبغي تعریف أو تطویر مجموعة متوازنة من المؤشرات وفقا لمبادئ اختيار المؤشرات التي وضعها . ضمن وسائل أخرى

 بشأن الرصد 7/8 المشار إليها في المقرر (UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)فریق الخبراء المعني بالمؤشرات والرصد 
وینبغي أال یستخدم التطبيق العالمي .  واإلبالغ عنها1م االتجاهات في المجاالت المرآزیة المذآورة في الفقرة والمؤشرات لتقيي

، في تقييم مستوى تنفيذ االتفاقية في أطراف أو مناطق 2010لهذه المؤشرات باإلضافة إلى تقييم التقدم المحرز نحو هدف 
 .منفردة

 :و تطویر المؤشرات نحو تحقيق ما یليینبغي، قدر اإلمكان، أن یتم تعریف أ 
أن یتيسر استعمال نفس المؤشرات على األصعدة العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية آأدوات لتنفيذ  )أ(

 االتفاقية وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية، إذا رغبت األطراف في ذلك؛
 أو أآثر من مختلف برامج عمل االتفاقية؛أن تكون المؤشرات مرتبطة بواحد  )ب(
أن تأخذ المؤشرات في االعتبار األهداف اإلنمائية لأللفية والمؤشرات الموضوعة من جانب عمليات دولية  )ج(

 أخرى ذات صلة؛
 .أن تستخدم مجموعات البيانات الموجودة حاليا )د(

عن :  ومذآرات األمين التنفيذي(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/9)ینبغي االستعانة بشكل آامل بتقریر اجتماع لندن 
 وعن استخدام ،(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/26) 2010مؤشرات التنوع البيولوجي المقترحة وذات األهمية بالنسبة لهدف 

 وعن المؤشرات العالمية ،(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/27) 2010العمليات الحالية آلبنات بناء في اإلبالغ بشأن هدف 
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)، وعن الرصد والمؤشرات (UNEP/CBD/COP/7/INF/33)ة المقترح

یوافق على أن المؤشرات التي یجب اختبارها او تحليلها أو وضعها هي المؤشرات المذآورة في المرفق  -4
ما المؤشرات التي تحتاج من المرفق األول، أ) ب(وترد المؤشرات المتاحة لالختبار الفوري في العمود . األول من هذا المقرر

 .من المرفق األول) ج(إلى مزید من التطویر، فهي واردة في العمود 
 إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها العاشر أو الحادي عشر، بأن یطلب -5

سيما في المعدل الجاري لخسارة التنوع البيولوجي على تقّيم المعلومات بشأن التغيرات في اتجاهات وحالة التنوع البيولوجي، ال 
 .الثانية، ضمن أمور أخرى" آفاق التنوع البيولوجي العالمي " الصعيد العالمي، وذلك بإعادة النظر في مسودة نشرة 

 إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها العاشر أو الحادي عشر، یطلب -6
 :مساعدة من فریق مخصص للخبراء التقنيين، شریطة توافر الموارد المالية الطوعية، أن تقوم بما یليب
" ، من خالل إعادة النظر في مسودة نشرة )ب(استعراض استعمال المؤشرات المذآورة في المرفق األول، العمود  )أ(

 .الثانية" آفاق التنوع البيولوجي العالمي 
، مع التأآد من أن مجموعة المؤشرات بأآملها )ج(لمؤشرات المذآورة في المرفق األول، العمود تحدید أو تطویر ا )ب(

 .محدودة العدد
 .وابالغ النتائج لمؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن

                                                 
 :وهذه الغایات هي / 75

 .أن تؤدي االتفاقية دورها القيادي في قضایا التنوع البيولوجي الدولية: 1الغایة 
 .أن تتوافر لألطراف قدرات أفضل مالية وبشریة وعلمية وتقنية وتكنولوجية لتنفيذ االتفاقية: 2الغایة 
ال التنوع البيولوجي، وإدماج شواغل التنوع البيولوجي في القطاعات ذات الصلة، إطارا أن تشكل استراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مج: 3الغایة 

 ,فعاال لتنفيذ أهداف االتفاقية
 .تحقيق تفهم أفضل ألهمية التنوع البيولوجي واالتفاقية، مما یؤدي إلى مشارآة أوسع نطاقا في التنفيذ بين صفوف المجتمع: 4الغایة 
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) ي( 8وتقاسم المنافع وبالمادة على الموارد  من الفریقين العاملين المعنيين على التوالي بالحصول یطلب -7
المحتملة بهذه الخيارات  والحصول على الموارد الجينيةالحاجة إلى مؤشرات بشأن ، أن یستكشفا  المتصلة بهامحكاواأل

 الموارد الجينية وما یتصل بها من  التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالالمؤشرات، وبوجه خاص بشأن
 من ة والمحليةمجتمعات األصليالحمایة ما لدى وبشأن ، لمحليةابتكارات ومعارف وممارسات لدى المجتمعات األصلية وا

 .معارف وممارسات، وتقدیم تقریر عن نتائج ذلك الى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامنوابتكارات 
 المرآز العالمي لرصد الحفظ، – إلى األمين التنفيذي، بمساعدة من برنامج األمم المتحدة للبيئة یطلب -8

 :ولية األخرى ذات الصلة، أن یقوم بما یليوالمنظمات الد
الثانية لنشرها قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، بعد " آفاق التنوع البيولوجي العالمي " إعداد نشرة  )أ(

استعراضها من جانب النظراء، وآذلك استعراضها في االجتماع العاشر أو الحادي عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
تقریرا عن التقدم المحرز نحو تحقيق " آلفاق التنوع البيولوجي العالمي " وینبغي أن تقدم النشرة الثانية . نية والتكنولوجيةوالتق

 على الصعيد العالمي، واإلبالغ على نحو فعال عن االتجاهات في التنوع البيولوجي المتعلقة 2010هدف التنوع البيولوجي لعام 
، واالستعانة بالمؤشرات المذآورة في المرفق 1ية، استنادا إلى المجاالت المرآزیة المذآورة في الفقرة باألهداف الثالثة لالتفاق

األول التي تم تطویرها واختبارها بنجاح، والمعلومات المقدمة في التقاریر الوطنية، باإلضافة إلى المعلومات المقدمة من 
 .المنظمات الدولية

 7ضروریة لمساعدة الهيئة الفرعية في إنجاز بنود األعمال المذآورة في الفقرة إعداد الوثائق األساسية ال )ب(
 .أعاله

من شأنها التي معلومات التقاریر وبال االتفاقيات وعمليات التقييم والمنظمات ذات الصلة الى أن تسهم یدعو -9
 ؛2010أن تساعد على رصد ما یحرز من تقدم نحو أهداف 

 الى مساندة األمانة في تسهيل تجميع برنامج األمم المتحدة للبيئةرصد الحفظ التابع لل المرآز العالمي لیدعو -10
 .2010 هدف بلوغالمعلومات الالزمة للتبليغ عن االنجازات نحو 

 الغایات واألهداف الفرعية لتسهيل التجانس بين برامج العمل، وتقدیم إطار مرن لألهداف الوطنية
، آما هي 1لكل مجال من المجاالت المرآزیة المحددة في الفقرة  فرعيةاف ، غایات وأهدأن ینشئیقرر  -11

 اعتمد العالمي بشأن التنوع البيولوجي، الذي 2010هدف عام من أجل توضيح ، من المقرر الحالي الثانيفي المرفق موضحة 
 .لتجانس بين برامج عمل االتفاقية، والمساعدة في تقييم التقدم نحو تحقيق هذا الهدف، والتشجيع على ا6/26بموجب المقرر 

 ل األهداف الموجودة في الخطة االستراتيجية؛وهذه األهداف من شأنها أن تكّم
 من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها العاشر أو الحادي عشر، القيام یطلب 12

 :بما یلي
إدخال المزید من التحسينات عليها عند الضرورة، مع التأآد من استعراض الغایات واألهداف الفرعية، و )أ(

أنها مرتبطة باألهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة، ومبادرات القمة العالمية للتنمية المستدامة، والغایات الموضوعة من خالل 
 العمليات الدولية األخرى ذات الصلة؛ 

 رتباط مع المؤشرات المذآورة في المرفق األول، إن أمكن؛تحدید مؤشرات لألهداف الفرعية، وذلك باال )ب(
تنقيح المقترحات إلدراجها في مقترحات األهداف الموجهة نحو تحقيق النتائج وبرامج عمل التنوع  )ج(

لوارد في ، واستخدام النهج ا2البيولوجي في المياه الداخلية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي وفقا لإلطار الوارد في المرفق 
  بالمقرر الحالي، وتحدید األهداف بصورة أآثر دقة بما في ذلك وحسب مقتضى الحال العناصر الكمية؛3المرفق 

عند استعراض برامج عمل االتفاقية وفقا لبرنامج العمل متعدد السنوات لمؤتمر األطراف، إعداد توصيات  )د(
 واحد من برامج العمل المواضيعية، وفقا لإلطار المذآور في المرفق إلدماج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في آل

الثاني، وباستعمال النهج المحدد في المرفق الرابع من المقرر الحالي، القيام بتحدید المزید من األهداف الدقيقة، بما في ذلك 
 عناصر آمية، حسبما هو مالئم؛

 :ما یليالقيام ب األمين التنفيذي إلى یطلب -13
إعداد مقترحات إلدماج الغایات واألهداف في برامج العمل عندما یحين موعد النظر في هذه البرامج، وفقا  )أ(

لبرنامج العمل متعدد السنوات لمؤتمر األطراف، مع األخذ في الحسبان أن هذه الغایات واألهداف یجب النظر إليها آإطار مرن 
 اخله، وفقا لألولویات والقدرات الوطنية؛أو اإلقليمية بد/یمكن تطویر األهداف الوطنية و

 التعاون التقني لتحقيق أهداف التشجيع علىتبادل المعلومات في غرفة ستعمل استعماال آامال آلية یأن  )ب(
 ؛ وتسهيل تبادل المعلومات بشأن ما یحرز من تقدم2010
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 التنفيذ الوطني واستراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية

 مرن، یمكن أن آإطار انظر اليهالأعاله ینبغي ) 12( على أن الغایات واألهداف المشار اليها في الفقرة دیشد -14
 ؛ التنوع بين البلداناختالفاتأو االقليمية طبقا لألولویات والقدرات الوطنية، ومع مراعاة /توضع فيه األهداف الوطنية و

 ما هو مالئم، حسب،دمجهاتأو اقليمية، وأن /اف وطنية و األطراف والحكومات الى وضع غایات وأهدیدعو  -15
 ؛في الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 یدعو األطراف والحكومات إلى استخدام المؤشرات الوطنية الحالية، أو وضع مؤشرات وطنية باستعمال -16
، والقيام، وفقا الحتياجاتها )الرصد والمؤشرات(7/8 المشار إليها في المقرر (UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)األدوات 

 أو اإلقليمية؛/وأولویاتها الوطنية، بتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها الوطنية و
 النامية بلدانقل نموا والالبلدان األ ، خصوصا في البلدان النامية وال سيمااتعلى الحاجة الى بناء القدریشدد  17

، في سبيل تمكينها من تنفيذ األنشطة  الرامية الى تحقيق ورصد التقدم الذي ة االنتقالياتالجزریة الصغيرة وبلدان االقتصاد
 ؛یحرز نحو الغایات واألهداف

ة وفي الوقت المناسب الى التمویلية، الى توفير مساندة وافيالدولية والمنظمات األطراف والحكومات و یدعو 18
قل البلدان األ غایات وأهداف البلدان النامية األطراف، ال سيما بلوغتنفيذ األنشطة الرامية الى تحقيق وصد التقدم المحرز نحو 

 حسبما هو مالئم؛، ة االنتقاليات النامية الجزریة الصغيرة واألطراف ذات االقتصادبلداننموا وال
نفيذي أن یواصل استكشاف الطرائق لتوسيع نطاق المساندة الفعلية للبلدان النامية  إلى األمين التیطلب -19

األطراف وخاصة البلدان األقل نموا والدول النامية الجزریة الصغيرة من بينها، واألطراف ذات االقتصادات االنتقالية، متى 
وینبغي أن تتضمن هذه العملية . التنوع البيولوجيآان األمر مناسبا، في وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية تتعلق ب

 التزام وموارد المجتمع المدني في وضع وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي؛
 على ضرورة وضع أو مراجعة استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ي، باعتبارها یشدد  -20

لتنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية، مع إقامة اإلعتبار الواجب للجوانب ذات الصلة في الغایات األربع للخطة اآلليات األولية 
، بما یتمشى 2010االستراتيجية، والغایات المحددة بموجب هذا المقرر، وذلك لتمكين إسداء مساهمة أآبر إلنجاز تحقيق هدف 

 األطراف إلى إدماج األهداف، حسبما هو مالئم، في استراتيجيات وخطط العمل ویدعومع االحتياجات واألولویات الوطنية، 
 الوطنية للتنوع البيولوجي عند تنقيحها؛

 البلدان المتقدمة األطراف إلى مواصلة تقدیم الدعم للبلدان النامية األطراف وخاصة البلدان األقل نموا یدعو -21
األطراف ذات االقتصادات االنتقالية، حسبما هو مالئم، من أجل إعداد مؤشرات والدول النامية الجزریة الصغيرة من بينها، و

 على المستوى الوطني؛
 إلى األمين التنفيذي رفع تقریر إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن، بشأن األعمال المطلوبة في یطلب -22

  لمساندة قيام األطراف باستعراض التنفيذ الوطني؛، ليسمح بالمزید من العمل على تحدید الوسائل41، الفقرة 5/20المقرر 

 استعراض تنفيذ االتفاقية
 واإلبالغ   عنها 2010-2002إنشاء عملية لتقييم الخطة االستراتيجية للفترة إدراآا منه بالحاجة إلى  -23

شورة العلمية والتقنية  تخصيص وقت آاف في االجتماعات الالحقة لمؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمیقررواستعراضها، 
 فریقا عامال مفتوح وینشئوالتكنولوجية، باإلضافة إلى األفرقة العاملة المفتوحة العضویة المخصصة، حسبما هو مالئم،، 

العضویة، شریطة توافر المساهمات الطوعية الضروریة، للنظر في التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقيـة والخطـة االستراتيجية 
، )7/31المقرر ( بشكل یتمشى مع برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف 2010لمؤدیة إلى هدف عام والمنجزات ا

الستعراض تأثيرات وفاعلية العمليات القائمة بموجب االتفاقية، مثل اجتماعات مؤتمر األطراف واللجنة الفرعية للمشورة 
لوطنية واألمانة، آجزء من العملية برمتها لتحسين عمليات االتفاقية وتنفيذ العلمية والتقنية والتكنولوجية، والنقاط الرئيسية ا

الخطة االستراتيجية، ولبحث الوسائل والسبل للتعّرف على العقبات التي تواجه  التنفيذ الفعال لالتفاقية، والتغلب على هذه 
 العقبات؛

دیم آراء بشأن هذه القضایا إلى األمين  األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تقیدعو -24
التنفيذي، ویطلب إلى األمين التنفيذي تجميع هذه اآلراء وإتاحتها لنظر الفریق المخصص مفتوح العضویة بشأن استعراض تنفيذ 

 االتفاقية؛ 



UNEP/CBD/COP/7/21 
393Page  

دارة برنامج  إلى األمين التنفيذي أن یشترك في العمليات المنبثقة من الدورة الثانية والعشرین لمجلس إیطلب -25
األمم المتحدة للبيئة المتعلقة بالنظر في إعداد وإنشاء خطة استراتيجية حكومية دولية لدعم التنفيذ، ومتصلة بنتائج العملية الدولية 

 لإلدارة البيئية، وذلك لضمان أن یساهم ذلك في تنفيذ االتفاقية؛
زة وتحسين آليات الدعم القائمة عند تحدید  أن یتصدى على نحو صریح للحاجة إلى تقدیم مساندة مرآیقرر -26

العقبات أمام تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ال سيما لدى النظر في نتائج تقييم التقدم نحو تحقيق 
 أهداف ومهمة الخطة االستراتيجية، باإلضافة إلى الغایات واألهداف الفرعية المحددة في هذا المقرر؛

 في إعداد وسائل أفضل لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية، أنه یمكن النظر في االستعمال وإدراآا منه 27
الكامل للخبرات المكتسبة من االتفاقات األخرى البيئية متعددة األطراف، مثل االتفاقية اإلطاریة لألمم المتحدة بشأن تغير 

 .41، الفقرة 5/20در باتخاذ خطوات على سبيل متابعة المقرر  إلى األمين التنفيذي أن یبایطلبالمنـاخ، 
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 المرفق األول

 2010مؤشرات مؤقتة لتقييم التقدم نحو تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 
 

المؤشرات المحتمل تطویرها من جانب الهيئة ) ج( مؤشر لالختبار الفوري) ب( المجال المرآزي) أ(
قنية والتكنولوجية أو الفرعية للمشورة العلمية والت

 األفرقة العاملة
االتجاهات في نطاق المناطق اإلحيائية والنظم  حالة واتجاهات مكونات التنوع البيولوجي

 االیكولوجية والموائل المختارة
 

  اتجاهات في وفرة وتوزیع أنواع مختارة االستعمال المستدام
 جاري(التغير في حالة األنواع المهددة باإلنقراض   

 )إعداد مؤشر القائمة الحمراء
االتجاهات في التنوع الجيني للحيوانات األليفة   

والنباتات المستزرعة وأنواع األسماك ذات األهمية 
 االجتماعية واالقتصادیة الرئيسية

  تغطية مناطق محمية 
مساحة النظم االیكولوجية الخاضعة لإلدارة المستدامة   التهدیدات للتنوع البيولوجي

 للغابات والزراعة وتربية األحياء المائية
 نسبة المنتجات المشتقة من مصادر مستدامة  
  ترسيب النتروجين 
 إعداد وتكلفة األنواع الغریبة الغازیة  
   
   
   

سالمة النظم االیكولوجية والسلع وخدمات النظم 
 االیكولوجية

ة وربما على نظم ایكولوجية االنطباق على المياه الغذب مؤشر التغذیة البحریة
 أخرى

 تواصل وتفتت النظم االیكولوجية  
 حدوث فشل في النظم االیكولوجية بفعل اإلنسان  
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المؤشرات المحتمل تطویرها من جانب الهيئة ) ج( مؤشر لالختبار الفوري) ب( المجال المرآزي) أ(
قنية والتكنولوجية أو الفرعية للمشورة العلمية والت

 األفرقة العاملة
صحة ورفاهية الناس الذین یعيشون في مجتمعات تعتمد   

 على موارد التنوع البيولوجي
  نوعية المياه في النظم االیكولوجية المائية 
 ]والطب[ستعمل في األغذیة التنوع البيولوجي الم  

حالة واتجاهات التنوع اللغوي وأعداد المتحدثين بلغات  حالة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیة
 أصلية

مؤشرات أخرى یتولى تحدیدها الفریق العامل المعني 
 )ي (8بالمادة 

لعامل المعني بالحصول مؤشر یتولى تحدید الفریق ا  حالة الحصول على الموارد وتقاسم المنافع
 على الموارد وتقاسم المنافع

اللجنة (مساعدة إنمائية رسمية لمساندة االتفاقية  حالة تحویالت الموارد
 )OECD-DACاالحصائية التابعة لـ 

 

 مؤشر لنقل التكنولوجيا  
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 المرفق الثاني

 إطار مؤقت للغایات واألهداف
 حمایة مكونات التنوع البيولوجي

 تنوع األنظمة االیكولوجية والموائل والمناطق األحيائية -على حفظ التنوع البيولوجي  التشجيع  - 1الغایة 
 . في المائة من الحفظ الفعال لكل منطقة ایكولوجية من مناطق العالم10  تحقيق على األقل 1-1الهدف 
 .  حمایة المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي2-1الهدف 

 ظ على تنوع األنواعفحالتشجيع على   - 2الغایة 
 .  استعادة واستبقاء أو تخفيض تناقص األواهل من األنواع المنتمية الى مجموعات تصنيفية مختارة1-2الهدف 
 .  تحسين الوضع القائم في األنواع المعرضة للتهدید2-2الهدف 
  على التنوع الجينيالتشجيع على حفظ  - 3الغایة 
اة                      الحفا  1-3الهدف   ي تحصد ، واألسماك والحي واع األشجار الت ظ على التنوع الجيني للمحاصيل والمواشي وأن

دى      ارف ل ن مع ا م ا یتصل به ى م اظ عل ة، والحف ة المحسوس ية ذات القيم واع الرئيس ن األن ك م ر ذل دة وغي اآلب
 .المجتمعات األصلية والمحلية

  المستدام واالستهالك االستعمال المستدامالتشجيع على - 4الغایة 
تدامة                       1-4الهدف   دار ادارة مس وجي مستمدة من مصادر ت وع البيول .   أن تصبح المنتجات القائمة على أساس التن

 .أن تدار مناطق االنتاج بما یتمشى وحفظ التنوع البيولوجيو
 البيولوجي   خفض االستهالك غير المستدام للموارد البيولوجية أو االستهالك الذي یؤثر على التنوع 2-4الهدف 
 .  أال تكون التجارة الدولية خطرا على أنواع النباتات والحيوانات البریة3-4الهدف 

 معالجة التهدیدات الواقعة على التنوع البيولوجي

ر استعمال األر   ت  خفض - 5الغایة   ل وتغي دهورها، ض ا الضغوط الناشئة عن ضياع الموائ ر   ي وت  واالستعمال غي
 المستدام للمياه

 .تناقص معدل ضياع وتدهور الموائل الطبيعية  1-5الهدف

 
  التحكم في التهدیدات الناشئة عن األنواع الغریبة الغازیة- 6الغایة 
 .  التحكم في ممرات األنواع الغریبة الغازیة الرئيسية المحتملة1-6الهدف
 .ية أو الموائل أو األنواع  ایجاد خطط ادارة لألنواع الغریبة الرئيسية التي تهدد األنظمة االیكولوج2-6الهدف 
 معالجة التحدیات التي تواجه التنوع البيولوجي والناشئة عن تغير المناخ والتلوث  - 7الغایة 
 حفظ قدرة مكونات التنوع البيولوجي للتكيف مع تغير المناخ وتعزیز هذه القدرة  1-7الهدف 
   تخفيض التلوث وتأثيره على التنوع البيولوجي- 2-7الهدف 
  لمساندة رفاهية اإلنسان  التنوع البيولوجي السلع والخدمات المستمدة  منصون

   استبقاء قدرة األنظمة االیكولوجية على انتاج السلع والخدمات ومساندة سبل العيش- 8الغایة 
 .  استبقاء قدرة األنظمة االیكولوجية على انتاج السلع والخدمات:1-8الهدف 
دف   ى  :  2-8اله اظ عل و الحف ي      الم ذائي المحل ن الغ تدامة، واألم يش المس بل الع اند س ي تس ة الت ارد البيولوجي

 .، وخصوصا بالنسبة للفقراءوالخدمات الصحية
 حمایة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدیة
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 حفظ التنوع البيولوجي االجتماعي والثقافي للمجتمعات األصلية والمحلية:  9الغایة 
 معارف واالبتكارات والممارسات التقليدیةحمایة ال:   1-9الهدف 

ة،                :   2-9الهدف   اتها التقليدی ا وممارس ا وابتكاراته ق بمعارفه حمایة حقوق المجتمعات األصلية والمحلية فيما یتعل
 .بما في ذلك حقوقها في تقاسم المنافع

 يةنيجآفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد ال

 يةنيج  آفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد ال- 10یة الغا
ة                     :1-10الهدف   دة الدولي وجي والمعاه وع البيول ة التن ع اتفاقي ية م ة متمش   أن تكون جميع تحویالت الموارد الجيني

 .اجبة التطبيقبشأن الموارد الجينية النباتية لألغذیة والزراعة وغير ذلك من االتفاقات الو
المنافع الناشئة عن االستعمال التجاري وغيره من االستعماالت الخاصة بالموارد الجينية وتقاسمها :  2-10الهدف 

 .مع البلدان التي تقدم هذه الموارد

 آفالة تقدیم الموارد المالئمة

 /76تكنولوجية على تنفيذ االتفاقيةتحسيــن األطراف لقدراتها المالية والبشریة والعلمية والتقنية وال  :11الغایة 
تم تحویل موارد مالية جدیدة وإضافية إلى األطراف من البلدان النامية، للسماح بالتنفيذ الفعال :  1-11الهدف 

 .20اللتزاماتها في إطار االتفاقية، وفقا للمادة 
يذ الفعال اللتزاماتها في إطار االتفاقية، وفقا نقل التكنولوجيا إلى األطراف من البلدان النامية للسماح بالتنف:  2-11الهدف 
 . من االتفاقية4، الفقرة 20للمادة 

                                                 
 الية في الخطة االستراتيجية التفاقية التنوع البيولوجي الح2هذه هي الغایة  / 76
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الثالثالمرفق   

 نهج عام الدماج األهداف في برامج عمل االتفاقية
ستتخذ الخطوات اآلتية بالنسبة لكل برنامج عمل مواضيعي، ولبرامج العمل األخرى حسب مقتضى 

 :الحال

 : داف الموجهة نحو الحصول على نتائج فعليةالرؤیة والمهمة واأله )أ(

التي ینبغي ادراآها في خاتمة ) أو الغایة الطویلة األجل(تبين الرؤیة الشاملة  )1(
القضية التي یغطيها برنامج العمل، بما یتمشى /المطاف بالنسبة للمنطقة األحيائية

 وغرض الخطة االستراتيجية؛

، ویكون محددا 2010ائج فعلية، بحلول عام  نتتحقيقتبين هدف عالمي موجه نحو  )2(
 لمدى برنامج العمل ومتمشيا مع مهمة الخطة االستراتيجية؛

تبين عدد محدود من األهداف الموجهة نحو الحصول على نتائج فعلية، تتصل  )3(
بالوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي ومكوناته، والتهدیدات للتنوع 

لخدمات التي یوفرها التنوع البيولوجي واألنظمة االیكولوجية البيولوجي والسلع وا
وحينما یكون ذلك مالئما، ینبغي وضع أهداف فرعية . في نطاق برنامج العمل

عدد من الغایات طبقا للترویسات المقترحة على  األهداف وینبغي أن توزع. آمية
 الفرعية الواردة وینبغي، إن أمكن ذلك، إدماج األهداف، ثاني أعاله في المرفق ال

في المرفق الثاني أعاله  في برامج العمل دونما تعدیل، لتالفي آثرة األهداف بدون 
النهج المستعمل ویمكن، إذا آان ذلك مالئما، أن یستند تعریف األهداف على . داعي

ن أي تعن أن هذه العملية ال غير. GSPCلوضع االستراتيجية العالمية لحفظ النبات 
آل في  أن تطبق ینبغي GSPC ، والـثاني  الواردة في المرفق الجميع األهداف
بل أن األهداف قد تسلط الضوء على تدابير استراتيجية واسعة النطاق . برنامج عمل

أو غایة ذات أولویة ولها صفة استعجال خاص، وینبغي أن یكون آل هدف /و
 .بيانات المتوفرةمرتبطا بواحد أو أآثر من المؤشرات، التي یمكن أن تستمد من ال

 العالقة بين برنامج العمل وأهدافه والعمليات األخرى )ب(

النظر في الكيفية التي یسهم بها برنامج العمل في تحقيق غایات معينة من غایات  )1(
 .األلفية للتنمية، وما یرتبط بها من أهداف

ر خطة التنفيذ تحليل موجز عن الكيفية التي یتصل بها برنامج العمل وأهدافه بعناص )2(
التي وضعتها القمة العالمية بشأن التنمية المستدامة، مع ادخال هذه العناصر في 

 :فئات على النحو اآلتي

هذه العناصر ینبغي أن (العناصر التي یجب ادخالها في برنامج العمل  ●
مع تحدید ما هي العناصر ) تكون تماما منحصرة في اطار برنامج العمل

دافا متصلة بالحصول على نتائج فعلية في مجال التنوع منها التي تمثل أه
 .البيولوجي

العناصر التي تستكمل غایات  ●
 .برنامج العمل

 .العناصر التي تمثل غایات یسهم برنامج العمل في تحقيقها ●

تحليل موجز للكيفية التي یتصل بها برنامج العمل وأهدافه بمقاصد وخطط وأهداف  )3(
خرى المتعددة األطراف وغير ذلك من االتفاقات ذات الصلة، االتفاقات البيئية األ

 . أعاله)2( ب الفقرة الفرعية باستعمال نفس التقسيم الى فئات المبين في

:   مخرج وسيط أو عملية موجهة نحو أهداف ومراحل ومواعيد قصوى ألنشطة برنامج العمل )ج(
مخرجات، والمراحل والمواعيد القصوى المتصلة  من األهداف الموجهة نحو العمليات أو نحو الاتبين عدد

 .أو أنشطة في برنامج العمل محددة، طبقا لهيكلة واحتياجات آل برنامج عمل/بأهداف وعناصر برامج و
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   برنامج العمل المتعّدد السنوات-7/31
 2010             لمؤتمر األطراف حتى عام 

 
 إن مؤتمر األطراف 

باستعراضات متعمقة لما یوجد من مجاالت مواضيعية وقضایا شاملة لعدة قطاعات  عند القيام أنه یقرر -1
، ینبغي أن ینظر في البنود التي بينت القمة العالمية للتنمية المستدامة أنها أولویات ، ینبغي أن ینظر فيها في 

على المستوى الوطني  بما في ذلك وحسب المالئم استخدام المؤشرات ذات الصلة ∗اتصال ببرامج العمل القائمة
 .واإلقليمي والعالمي

 أن یقوم مؤتمر األطراف، بالنسبة لكل اجتماع قادم، بتحدید الطرائق المناسبة لمعالجة القضایا ذات یقرر -2
االقتصادیة ذات الصلة / األهمية الجاّبة، بما في ذلك المعالجة داخل القطاع الوزاري، السيما القضایا االجتماعية 

 . ها القمة العالمية للتنمية المستدامةالتي تبينت

 أیضًا بأن یقوم مؤتمر األطراف شامال قطاعه الوزاري إن أمكن، في آل اجتماع له حتى عام یقرر  -3
 ، بتقييم حالة التقدم بما في ذلك العقبات، نحو تحقيق غایات الخطة االستراتيجية وأهداف االتفاقية لعام 2010
ة األلفية ذات الصلة، باعتبار تلك الحالة بندًا صریحًا من بنود جدول األعمال ؛  ، وتحقيق غایات تنمي2010
 بأن یقوم مؤتمر األطراف، عند نظره في التقدم المحرز في االنجاز، باستعراض فعالية عمليات االتفاقية یوصي

 .آذلك في تسهيل ذلك االنجاز

ماع من اجتماعات األطراف، وأن تعالج بطریقة  بأّال تستعرض بتعمق إال ستة بنود فقط في أي اجتیقرر -4
متماسكة القضایا الشاملة عدة قطاعات، على أن تراعي تلك الطریقة المتطلبات والخصائص المختلفة لتلك 

 .القضایا
 : على ما یليیوافق -5

 :في استعراضاته لبرامج العمل سيرآز على الموضوعات اآلتية ) أ(
 تقييم التنفيذ وفعالية برنامج العمل، ) أ(
تحدیث برنامج العمل اذا لزم األمر بسحب أو استبدال بعض  )2(

األنشطة وبادخال تعدیالت تراعي أیة تغييرات حدثت في السياق 
 الدولي،

 .ایجاد منتجات توفر مساندة عملية للتنفذ الوطني واالقليمي )3(
ؤتمر من مؤتمرات   في بنود جداول األعمال المتعلقة بالقضایا االستراتيجية سوف یختار لكل م           )ب( 

تراتيجية             ذ الخطة االس ز تنفي األطراف موضوع أو أآثر من ذات األولویة، مع مراعاة أهمية هذا الموضوع لتعزی
 .واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

القضایا العاجلة بالحفاظ على بعض المرونة في برنامج العمل المتعدد السنوات إلمكان استيعاب یوصي  -6
  .الطارئة 

 .یعتمد برنامج العمل المتعدد السنوات المرفق بهذه التوصية -7
وجي                        -8 وع البيول ة بشأن التن ة الفرعي ة لعمل الهيئ وم بالتحضيرات الالزم یطلب من األمين التنفيذي أن یق

 :تنطوي تلك التحضيرات على ما یلي الجزري، على أن
ين مخصص                أن تشمل أمورا منها تنظ     )أ(  راء التقني اع لفریق من الخب ة واجتم يم محافل اليكتروني

 ،2004/ واجتماع لفریق اتصال یعقد مباشرة عقب اجتماع موریشيوس في اوغسطس2004یعقد في منتصف 
ات ذات الصلة،   )ب(  دان والمنظم ب األطراف والبل ن جان ة م هامات الممكن ع االس أن تسمح بأوس

 ألصلية والمحلية وخصوصا من الدول النامية الجزریة الصغيرة،وأصحاب المصلحة والمجتمعات ا
وع  )ج(  دیري التن ي تواجه م ية الت ي القضایا الرئيس تعملها األطراف ف ة تس أن تسدي مشورة تقني

 البيولوجي الجزري آما تقدم مشروع برنامج عمل وما یتصل به من مشروعات توصيات،
الجتماع الدولي للدول النامية الجزریة الصغيرة، في سبيل         أن تستمد من النتائج المتوفرة لدى ا       )د( 

 2004سبتمبر /استعراض خطة عمل بربادوس، وهو االجتماع الذي سيعقد في موریشيوس في أغسطس

                                                 
∗  تشمل العمل على القضایا المواضيعية والشاملة لعدة قطاعات" برنامج العمل " عبارة   
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 مرفق

2010برنامج العمل المتعدد السنوات المقترح لمؤتمر األطراف حتى عام   
قضایا جدیدة للنظر فيها  

بتعمق
عمل االستعراض المتعمق لل

الجاري في نطاق المجاالت 
المواضيعية والقضایا 
الشاملة لعدة قطاعات

القضایا االستراتيجية لتقييم 
ما یحرز من تقدم أولمساندة 

∗التنفيذ

 التنوع البيولوجي -1 االجتماع الثامن لألطراف
الجُزري 

 التنوع البيولوجي -1
لألراضي الجافة وشبه 

 الرطبة
  المبادرة العالمية -2
تصنيف لل  
 الوصول إلى الموارد -3

ریثما یصدر (وتقاسم المنافع 
مقرر عن االجتماع السابع 

)لمؤتمر األطراف  
  التربية وتوعية -4

 الجمهور
وما یتصل ) ي(8 المادة -5

بها من أحكام 

 التقدم في تنفيذ الخطة -1
االستراتيجية ومتابعة التقدم 

 2010نحو إدراك هدف 
ت وغایات تنمية األلفية ذا

األهداف العالمية (الصلة 
وما یتصل بها من تدابير ، 

مثل الرصد والمؤشرات 
واتجاهات التنوع 

)البيولوجي  
  تنقيح اآلليات المساندة -2

مثل اآللية المالية ، (للتنفيذ 
وغرفة تبادل المعلومات ، 
ونقل التكنولوجيا ، وبناء 

)القدرة 
االجتماع التاسع لمؤتمر 

 األطراف 
 البيولوجي  التنوع-1

 الزراعي
  االستراتيجية العالمية -2

 لحفظ النبات
   األنواع الغریبة الغازیة-3
 التنوع البيولوجي -4

 للغابات
  الحوافز-5
 نهج األنظمة اإلیكولوجية -6

  التقدم في تنفيذ الخطة -1
االستراتيجية ومتابعة التقدم 

 2010نحو إدراك هدف 
وغایات تنمية األلفية ذات 

األهداف العالمية (الصلة 
وما یتصل بها من تدابير 
مثل الرصد والمؤشرات 

واتجاهات التنوع 
). البيولوجي  

 تنقيح اآلليات المساندة -2
مثل اآللية المالية (للتنفيذ 

وغرفة تبادل المعلومات 
ونقل التكنولوجيا وبناء 

)القدرة
االجتماع العاشر لمؤتمر 

 األطراف
ه   التنوع البيولوجي للميا-1 

 الداخلية 
  التنوع البيولوجي -2

 البحري والساحلي
   االستعمال المستدام -3
   المناطق المحمية -4
  التنوع البيولوجي للجبال-5
   تغير المناخ -6

  التقدم في تنفيذ الخطة -1
االستراتيجية ومتابعة التقدم 

 2010نحو إدراك هدف 
وغایات تنمية األلفية ذات 

مية األهداف العال(الصلة 
وما یتصل بها من تدابير 
مثل الرصد والمؤشرات 

واتجاهات التنوع 
 ). البيولوجي

 تنقيح اآلليات المساندة -2
مثل اآللية المالية (للتنفيذ 

وغرفة تبادل المعلومات 
ونقل التكنولوجيا وبناء 

 )القدرة
 
 

 المرفق الثاني
 لبيولوجي الجزري شروط تكليف فریق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع ا

                                                 
 .سوف ینظر مؤتمر األطراف في آل اجتماع له في بنود مختارة ذات صلة   ∗
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     تكليف-ألف 
ة ، ومع                            -1 ة للتنمي ات األلفي تدامة وغای ة المس ة للتنمي ة العالمي ذ القم ة وخطة تنفي  بإرشاد من الخطة التنفيذی

ة    2010مراعاة أمور منها هدف اإلتفاقية لعام     ة لإلتفاقي  وما یتصل به من مقررات ، إن برامج العمل الجاری
امج العمل            بشأن القضایا الموضوعية و   دة قطاعات والعمل الجاري في إطار برن ين ع القضایا المشترآة ب

ين المخصص                       راء التقني ق الخب يقوم فری ية ، س لبربادوس ، وخصائص الجزر بالقياس إلى األراضي الرئيس
 : بما یلي 

ة  سيستعرض الوضع القائم واإلتجاهات والتهدیدات الرئيسية للتنوع البيولوجي الجزري ، مع إیالء ع   )أ ( نای
خاصة بأشد المناطق عرضة لضياع التنوع البيولوجي والخاضعة ألشد تهدید بفعل العوامل الناشئة عن               

 : األنشطة البشریة 
 سيستعرض الكيفية التي یسهم بها العمل الجاري في مختلف المجاالت المواضيعية والمشترآة بين عدة               )ب (

لة بالع     وجي والمتص وع البيول ة التن ل إتفاقي ي ظ ات ف رى    قطاع ات األخ ار العملي ي إط اري ف ل الج م
ادوس    ل برب امج عم ًا برن ة       –وخصوص أن األنظم ة بش ة الثالث داف اإلتفاقي ذ أه ي تنفي هم ف ف تس  آي

ات المستعملة       : اإلیكولوجية الجزریة    ة خاصة لآللي الء عنای وسيتبين الفجوات الهامة والمصاعب مع إی
ذ   اندة التنفي ثًال ( لمس ة ، وآل : م ة المالي درة     اآللي اء الق ا وبن ل التكنولوجي ات ، ونق ادل المعلوم ة تب ) : ي

وسيسلط الضوء على أفضل الممارسات في إدارة األنظمة اإلیكولوجية الجزریة ویتبين فرص التضافر              
 . في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي الجزري 

وع        سيضع إقتراحات بعمل المستقبل بشأن التنوع البيولوجي        )ج( ك التن ز حفظ ذل ي سبيل تعزی الجزري ، ف
ة                     وارد الجيني افع الناشئة عن إستعمال الم ادل والمنصف للمن واإلستعمال المستدام لمكوناته والتقاسم الع

 ..من الجزر ، شاملة 
ة والمؤشرات ذات الصلة                )1( تنمية النتائج العالمية والنتائج الموجهة نحو إیجاد عمليات معين

: 
 وي الصلة والشرآاء في تنفيذ برنامج العمل    تبين الفاعلين ذ )2(
ة والصحة          " ( وهاب"  مقترحات بشأن آيفية الربط بمبادرة       )3( اء والطاق ى الم التي ترمز إل

ات     از غای اند إنج ي تس ام وآيف ين الع ي وضعها األم وجي ، الت وع البيول ة والتن والزراع
ا ا         ي تبينته لة الت داف ذات الص ن أه ك م ر ذل ة وغي ة للتنمي ة   األلفي ة للتنمي ة العالمي لقم

 . المستدامة 
 مدة العمل. بـــاء 

ان عمل فریق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي الجزري ینبغي الشروع فيه فورًا  -2
بعد الموافقة على الشروط تكليف الفریق من جانب مؤتمر األطراف وینبغي أن یتم ذلك العمل في وقت یسمح بأن 

الهيئة الفرعية في إجتماعها العاشر وهو اإلجتماع الذي تزمع فيه الهيئة أن تنظر بتعمق في موضوع تنظر فيه 
ویمكن أن یرسل تقریر فریق الخبراء ، للعلم ، إلى اإلجتماع الدولي للدول النامية . التنوع البيولوجي الجزري 

  . 2004شيوس في أغسطس الجزریة الصغيرة الذي ینعقد إلستعراض برنامج عمل باربادوس ، موری
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 برنامج عمل االتفاقية وغایات األلفية للتنمية-7/32

 ان مؤتمر األطراف
د وضعوا ال            منه إدراآا ة ق ة األلفي ات  بأن قادة العالم في قم ة  غای ة     اإلنمائي ود العالمي زة للجه ة آرآي  لأللفي

ات رأة، وأن   لمكافحة الفقر والجوع والمرض واألمية والتدهور البيئي والتمييز ضد الم           ة  الغای دم     اإلنمائي ة تق  لأللفي
  المشترآة؛غراض لمنظومة األمم المتحدة بأآملها للعمل في تجانس نحو تحقيق هذه األإطارا

ب  يما      واذ یرح تدامة والس ة المس ة للتنمي ة العالمي ن القم ادرة ع برغ الص ذ حوهانس ة تنفي بخط
وع ال           ه التن ذي یلعب ر          اعترافها بالدور الحرج واألساسي ال تدامة واستئصال الفق ة المس ي التنمي وجي ف بيول
 ورفاه البشر وتوفير سبل العيش والسالمة الثقافية للناس،

ر والجوع      (ى األول  غایة لأللفية، وخصوصا ال   اإلنمائية غایات ال بلوغ أن   ذ یالحظ وإ ة وال) مكافحة الفق  غای
ابع ة (ةالس تدامة البيئي ة االس و ) آفال ال للتن ظ الفع ى الحف د عل ه،  یعتم تدام لمكونات تعمال المس وجي، واالس ع البيول

 والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية؛
ة الرئيسية                   یذآر وإذ وجي هي األداة الدولي التنوع البيول ة ب ة المتعلق اج  بأن االتفاقي ة     إلدم  القضایا المتعلق

 أللفية؛ لاإلنمائيبالتنوع البيولوجي في جدول األعمال 
القلق    وإذ وجي، ،        اإلنمائنشطة  األ ألن عدم اتساق  یشعر ب التنوع البيول ة ب ة المتعلق ة مع أهداف االتفاقي ي

وغ  التنوع البيولوجي وتقویض استدامته، ومن ثم يدرتفي الوقت نفسه الى مزید من  ىربما أد  ات  یحد من بل  الغای
 ؛ لأللفيةاإلنمائية

وع       التراط بين التنوع ال   واذ یالحظ     بيولوجي والغذاء والتغذیة والحاجة الى تعزیز االستعمال المستدام للتن
ة   2البيولوجي لمكافحة الجوع وسوء التغذیة مما یسهم في تحقيق الهدف      ة     1 من الغای ة لأللفي ات االنمائي  من الغای

 ،)، نسبة األشخاص الذین یعانون من الجوع2015 الى 1990التخفيض الى النصف من (

ة ذات                 األ یحث -1 ة الدولي ة والمنظمات الحكومي ة الدولي ات، والمؤسسات المالي طراف، والحكوم
هامالصلة،  ا نحو آإس وغ منه ات البل ة غای ذ األنشطة اإلنمائي ى تنفي ة، عل ة لأللفي ق اإلنمائي ع تحقي  بشكل یتسق م

ام         وجي وهدف ع التنوع البيول ة ب ة المتعلق ا،    2010أهداف االتفاقي بتحسين السياسات  ك وذل ، وبشكل ال یضر به
ل       اإلنمائيةالبيئية في الوآاالت والقطاعات      اج  ذات الصلة، مث وجي وال         إدم التنوع البيول ة ب ات  الشواغل المتعلق  غای

ة                  اإلنمائية ا من األدوات المماثل تراتيجية وغيره ة االس ي والتقييمات البيئي ؛  لأللفية مباشرة في تقييمات التأثير البيئ
تراتيجيات تخفيض                بما في ذلك، على الصعيد     تدام واس ة للتخفيض المس تراتيجيات الوطني  الوطني، من خالل االس

 .الفقر وبرامج ذلك التخفيض 

 : األمين التنفيذيویطلب من  -2

ة،                           )أ( م المتحدة للبيئ امج األم ائي، وبرن م المتحدة اإلنم امج األم ى نحو وثيق مع برن أن یعمل عل
اد           ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم      والثقافة، ومشروع األلفية التابع لألمين العام لألمم المتحدة، وآخرین، إلیج

ين                              ة ب راز العالق د وإب ة، وتحدی ة لأللفي ات اإلنمائي وغ الغای وجي في بل وع البيول ة التن راز أهمي ة إلب الوسائل الفعال
 التنوع البيولوجي وأهداف التنمية البشریة على جميع المستویات؛

ار هدف أن یستكشف )ب( دة، فرصة اعتب م المتح ام األم ين ع ع أم ى 2010، م ة عل ة مؤقت  آعالم
ام    ول ع ة، بحل تدامة البيئي ة االس ـة، أال وهي آفال ـة لأللفي ات اإلنمائي ن الغای ابعة م ة الس وغ الغای و بل ق نح الطری

 ؛2015
اب       )ج( ة الت ة، ومشروع األلفي ام   أن یعمل على نحو وثيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئ ين الع ع لألم

ـرات  داف ومؤش ـال أه بل الستعم اد الس رین، إلیج دة وآخ م المتح دف 2010 **لألم ق االله ي تحقي اعدة ف  9 للمس
ة    (المتفرع من الغایة     ة           ) انحسار فقدان الموارد البيئي ة لأللفي ات اإلنمائي ابعة من الغای ة     (الس تدامة البيئي ة االس ) آفال

ن الغا ة م داف المالئم ن األه ا م ر  وغيره اص الفق ى انق ة ال ى الرامي ة األول يما الغای ة؛ وال س ة لأللفي ات اإلنمائي ی
 .والجوع الى النصف وتحقيق الغایات المتصلة بالصحة

أن یواصل العمل مع ادارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعية باألمم المتحدة ومع المنظمات  )د(
تنمية المستدامة، في سبيل االدماج الكامل العتبارات األخرى وأن یواصل تمثيل االتفاقية في اجتماعات لجنة ال

مدرجة في عمل الدورة الثانية .CSD.12التنوع البيولوجي في عمل دورة لجنة التنمية المستدامة، التي تبدأ في 
 .عشرة للجنة 

                                                 
  .تقييم ما یحرز من تقدم: الخطة االستراتيجية: لریثما یتم النظر في هذا الموضوع في الفریق العامل األو** 
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یدعو األطراف الى انجاز ادماج الغایات االنمائية لأللفية في تنفيذ برامج عمل  -3
 االتفاقية،

جهود تحقيق  بين للربط على المستوى الوطني أعمالهم عن اإلبالغ على األطراف حثی -4
   بالتنوع البيولوجي في تقریرهم الثاني القادم،المتعلقةاالنمائية لأللفية ذات الصلة بالموضوع وأهداف االتفاقية 

 ر الوطنية؛ األمين التنفيذي أن یأخذ ذلك في الحسبان عند تنقيح نموذج التقاریإلى یطلب -5
ذي،       جاریالمبادرات ال ب مع التقدیر    حيط علما  ی إذ -6 ى إیطلب  ة التي یقوم بها األمين التنفي ين  ل  األم

ة        " بشأن   التنفيذي أن ینشر النتائج الكاملة للدراسة      ة لأللفي ات االنمائي وارد تلخيص    " برنامج عمل االتفاقية والغای ال
ي  ا ف تدامة،  وأن یواصل ا(UNEP/CBD/COP/7/20/Add1)له ة المس وجي للتنمي وع البيول ة التن رویج ألهمي لت

بة    ، وذلك   هوالقضاء علي وطأة الفقر   من   فتخفيالالعيش، واألمن الغذائي، و   آسب  وسبل   ل المناس ع المحاف  ،في جمي
ائل  تخدام وس ااإلعالمواس ا فيه ة بم ال ال الحصر، المالئم بيل المث ادل ،على س ة تب ة غرف ل آللي تعمال الكام  االس

ذ والتواصل، شامال                    وإضفاءومات،  المعل امج العمل للتنفي  الطابع الرسمي على األنشطة ذات الصلة في اطار برن
 .االتصال والتثقيف والتوعية الجماهيریة

ة                 یطلب -7 ة الجيني  من األمين التنفيذي أن یقوم، في تعاون مع الفاو والمعهد الدولي للموارد النباتي
ى ال اري ال ل الج اة العم ع مراع ي  وم ؤتمر األطراف ف ارات آي ینظر م ة ووضع الخي اورات الالزم ام بالمش قي

امج                        ة في نطاق برن ة والتغذی وجي لألغذی وع البيول اجتماعه الثامن في مبادرة شاملة لمختلف القطاعات بشأن التن
وجي، وأن یعمل مع المن                  ظمات ذات   العمل الموجود بشأن التنوع البيولوجي الزراعي في ظل اتفاقية التنوع البيول

اج الكامل            ق االدم ز التضافرات وتحقي ة وتعزی الصلة في سبيل تعزیز ما یوجد من مبررات بشأن األغذیة والتغذی
ة              ق الغای ا           1لشواغل التنوع البيولوجي، في عمل تلك المنظمات، بقصد تحقي ة وغيره ة لأللفي ات االنمائي  من الغای

 .من غایات األلفية ذات الصلة
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التفاقية   عمليات ا-7/33  
 

 إن مؤتمر األطراف
   باء حول عمليات االتفاقية،6/27 المقرر إذ یستذآر

 الذي ساند مؤتمر األطراف بموجبه الترتيبات اإلداریة بين 4/17 من المقرر 1 أیضا الفقرة وأذ یستذآر 
 اليونيب وأمانة االتفاقية، والوارد في المرفق بذلك المقرر،

 التي أدخل المؤتمر بموجبها عددًا من التعدیالت على 5/20 المقرر  من5الفقرة واذ یستذآر ایضا  
  من قواعد االجراءات الخاصة بانتخاب وصالحيات اعضاء مكتب المؤتمر ،21القاعدة 

 التي قرر بموجبها استعراض فعالية تلك التعدیالت في ضوء 5/20 من المقرر 6واذ یذآر آذلك الفقرة  
 الخبرة في اجتماعه السابع ،

واذ یالحظ أنه لم یتحقق قدر آاف من الخبرة في تشغيل الترتيبات الجدیدة آى یتمكن مؤتمر األطراف  
  من قواعد االجراءات ،21من التوصل الى نتيجة راسخة بشأن فعالية ما ادخل من تعدیالت على القاعدة 

ابع الواردین في المرفق  سحب المقررات وعناصر المقررات المعتمدة في االجتماعين الثالث والریقرر -1
 .بهذا المقرر

 
 أن یعتمد العملية المرحلية لتجميع مقرراته، التي یتم القيام بها بموجب توجيه المكتب، بهدف إنهاء یقرر -2

 .2010عملية دمج جميع مقرراته بحلول نهایة عام 
 
طراف بخصوص سحب  إلى األمين التنفيذي تقدیم مقترحات إلى االجتماع الثامن لمؤتمر األیطلب -3

المقررات وعناصر المقررات المتخذة في اجتماعيه الخامس والسادس وأن یرسل هذه المقترحات إلى األطراف 
 .والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة ستة أشهر على األقل قبل انعقاد اجتماعه الثامن

 
ررات موحدة في مجاالت  إلى األمين التنفيذي، بتوجيه من المكتب، أن یقترح مشروع مقیطلب -4

التنوع البيولوجي للغابات، والحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع، وتوجيه اآللية المالية لينظر 
فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن وأن یرسل مشروع المقررات الموحدة المقترحة إلى األطراف 

 .لإلدالء بآرائهم وتعليقاتهم سنة أشهر على األقل قبل االجتماع الثامنوالحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة 
 
 األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة أن تقدم إلى األمين التنفيذي تعليقات خطية یدعو -5

 . أعاله، ثالثة أشهر على األقل قبل االجتماع الثامن4 و3حول المقترحات المشار إليها في الفقرتين 
 
 المدیر التنفيذي لليونيب واألمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي الى استعراض وتنقيح یدعو -6

الترتيبات االداریة بين اليونيب وأمانة االتفاقية والى تقدیم تقریر عن ذلك الى مؤتمر األطراف في اجتماعه 
 .الثامن

 من قواعد االجراءات في اجتماعه الثامن 21عدة استعراض فعالية التعدیالت التي أدخلت على القایقرر  -7
. 

 من قواعد االجراءات بشأن وتيرة تتابع اجتماعاته العادیة وذلك في 4 آذلك استعراض القاعدة یقرر  -8
اذا لزم األمر ، التصحيحات الالزمة على برنامج العمل المتعدد , اجتماعه الثامن ، وأن یدخل بهذه المناسبة 

 . بشأن تلك الوتيرة2010األطراف حتى عام السنوات لمؤتمر 
یطلب من األمين التنفيذى أن یتلمس آراء األطراف بشأن خيارات ایجاد آلية لوضع األولویات عند نظر  -9

المؤتمر في بنود جدول األعمال وذلك بقصد اسداء ارشاد واضح لفریق الميزانية عن آيفية التصدى لألنشطة 
 .قدم تقریرا عن ذلك الى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامنذات اآلثار المالية ، وأن ی

یرآز على أهمية عقد اجتماعات تحضيریة إقليمية قبل اجتماعات مؤتمر األطراف ویطلب من األمين  -10
التنفيذي اتخاذ ما یلزم من ترتيبات لعقد تلك االجتماعات االقليمية على أن یتم ذلك قبل االجتماع الثامن لمؤتمر 

 .راف األط
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 المرفق

 المقررات وعناصر المقررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف 
 في اجتماعيه الثالث والرابع، الواجب سحبها

 
 :مقررات االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف

 3/2المقرر 
 5 و4، 1،2  الفقرات 3/2المقرر 
 14 و10، 8، 5، 1،3  الفقرات 3/4المقرر 
 7  الفقرة 3/5المقرر 
 6و) ب (2  الفقرتين 3/6المقرر 
   3/7المقرر 
  2  الفقرة 3/8المقرر 
 11 و 8  الفقرتين 3/9المقرر 
 24، و23، 18، 12 إلى 1  الفقرات 3/11المقرر 
   3/12المقرر 
   3/13المقرر 
 12 إلى 8، 6، 3  الفقرات 3/14المقرر 
 7 و2، 1  الفقرات 3/15المقرر 
   3/16المقرر 
 6 إلى 3  الفقرات 3/17المقرر 
 8 و7، 5، 1  الفقرات 3/18المقرر 
   3/19المقرر 
   3/20المقرر 
 11 و9، 7 إلى 4، 1  الفقرات 3/21المقرر 
   3/22المقرر 
 4 إلى 1  الفقرات 3/24المقرر 
   3/25المقرر 
   3/26المقرر 
  3/27المقرر 

 
 :مقررات االجتماع الرابع  لمؤتمر األطراف

 
 5 و 3، 2 ،1 أ، الفقرات 4/1المقرر 
 2 و1 ب، الفقرتين 4/1المقرر 
 6 و5، 2 ج، الفقرات 4/1المقرر 
 3 و1 د، الفقرتين 4/1المقرر 
 )ك(10، و)ي(10، )و(10، )ج(10، )أ (10، )د(9، 7 الفقرات  4/2المقرر 
  4/3المقرر 
  1 والمرفق 10، 8، 5 إلى 4، 1 الفقرات 4/4المقرر 
 والمرفق) 3(2 إلى )1(2، )2(1، )1(1 الفقرات 4/5المقرر 
 13 إلى 7، 5، 1،2 الفقرات 4/6المقرر 
  4/7المقرر 
 ) د(6 و3، 2، 1 الفقرات 4/8المقرر 
 16 و14، و11 إلى 8، 6، 5 الفقرات 4/9المقرر 
 ) ج(5، )ب(5، )أ(5، )ز (1، )هـ(1، )د (1، )ب(1 الجزء أ، الفقرات 4/10المقرر 
  6 الجزء ب، الفقرة 4/10المقرر 
  11 إلى 8، 4 إلى 2 الجزء ج، الفقرات 4/10المقرر 
  3 الفقرة 4/11المقرر 
  4/12المقرر 
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  3 إلى 1 الفقرات 4/14المقرر 
 17 إلى 11 و7، 3 إلى 1 الفقرات 4/15المقرر 
 21 إلى 19، 17، 16، 10، 4 إلى 1 الفقرات 4/16المقرر 
 15 إلى 10، 7إلى 2 الفقرات 4/17المقرر 
  4/18المقرر 
 4/19المقرر 
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2006 و2005إدارة اتفاقية وميزانية برنامج العمل لفترة العامين     -7/34  
 إن مؤتمر األطراف 

ة       1 000 000 باإلسهام السنوي البالغ   یرحب -1 دا، ومقاطع د المضيف، آن دم من البل  دوالر المق
ه  ة ، ومن ك لتشغيل األمان تحقة ع835000آيب ل المساهمات المس نویا مقاب ي   دوالر خصص س ى  األطراف ف ل

 ؛2006-2005االتفاقية لفترة العامين 

ق -2  ية  یواف ة األساس ة البرنامجي ى الميزاني ة (BY) عل ام 10 497 800 البالغ  2005 دوالر لع
  لألغراض الواردة في الجدول األول أدناه؛2006 لعام 10 918 500ومبلغ 

امي       یعتمد -3  ات لع ي الجدول الخامس      2006-2005 جدول االشتراآات لقسمة النفق ا ورد ف آم
 أدناه؛

اه                      یوافق -4  اني أدن ي الجدول الث وارد ف ة ال ة البرنامجي ة للميزاني  على جدول هيكل موظفي األمان
 ویطلب شغل جميع الوظائف على وجه السرعة؛

. یالحظ توصية مكتب االجتماع السادس لمؤتمر األطراف بإعادة تعيين األمين التنفيذي الحالي       -5 
ة وأن یتصل            ویدعو آ  ذلك المؤتمر رئيس مؤتمر األطراف الى مشاورة المدیر التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئ

 .بمكتب األمين العام لألمم المتحدة بشأن تعيينات المستقبل 

رر  -6  ل    یق ال العام اطي رأس الم ل  احتي ة       5 77 جع ة البرنامجي ات الميزاني ن نفق ة م ي المائ  ف
 شاملة تكاليف مساندة البرنامج ؛) BYستئماني الصندوق اال(األساسية 

ق -7  حب  یواف ى س ة    4 عل ر المنفق تراآات غي دة أو االش ن األرص ي م ين دوالر أمریك  مالی
 ؛2006-2005من الفترات المالية السابقة لتغطية جزء من ميزانية ) المرحلة(

رامج، أي النق            یأذن -8 ادات          لألمين التنفيذي أن ینقل الموارد فيما بين الب واب االعتم ين أب ا ب ل فيم
ة شریطة            15الرئيسية الواردة في الجدول األول  بحد أقصى ال یتجاوز            ة البرنامجي الي الميزاني  في المائة من إجم

ة               25تطبيق ضوابط ال تسمح بتجاوز       ادات المعني واب االعتم اب من أب ذا اإلذن      .  في المائة من آل ب وال یسري ه
 ؛"النفقات المتقاسمة"خط االعتمادات على عمليات النقل من أو إلى 

دیر   -9 ع التق ائق    یالحظ م ي وث اليف ف ات التك د فئ ذي لتحدی ين التنفي ه األم ذي یضطلع ب  العمل ال
د       ویطلبالميزانية المعدة للنظر من جانب االجتماع السابع لمؤتمر األطراف           ذي أن یواصل تحدی  إلى األمين التنفي

 طبيعتها ونطاقها؛

ال              إلى األ  یطلب -10 ه من أعم مين التنفيذي أن یقدم إلى مؤتمر األطراف الثامن نتائج ما اضطلع ب
أخرى لوضع نظام للمنهجية وللتقفي  یشمل األمانة بأسرها للتفریق بين نفقات األمانة والخدمات األخرى المحددة                  

ول    ة وبروتوآ ة باالتفاقي ك المتعلق ين تل اه، وب دول األول أدن ي الج مة ف ا متقاس ى أنه تتحملها عل ي س ة الت قرطاجن
ذا                   ي ه ا ف ة بوجهات نظره د األمان ى تزوی دعو األطراف إل األطراف في االتفاقية وتلك التي تخص آل صك، وی

 المجال آما یدعو األمين التنفيذي إلى تقاسم نتائج هذا العمل مع األطراف في بروتوآول قرطاجنة؛

دى عرض ال             یوّجه -11 ى أن یستخدم ل ذي إل امين      األمين التنفي رة الع ة المقترحة لفت -2007ميزاني
رة   2008 ي الفق واردة ف ع ال ة الطرق والتتب امن، آلي ؤتمر األطراف الث ى م ين  9 عل اد المب د االعتم اله، لتحدی  أع

اره  مة "باعتب ات متقاس ة أو      " نفق ي االتفاقي راف ف ا األط ترآة تتحمله روفات مش اه، ومص دول األول أدن ي الج ف
 مصروفات تتعلق بكل صك؛

تخدام و  یالحظ -12 أن اس ى وضع ضمانات بش ة إل ترآة الخاصة  / الحاج وارد المش ع الم أو توزی
دیم       ى تق ذي إل ين التنفي دعو األم ة، وی اص بقرطاجن ا الخ ة وبروتوآوله ين االتفاقي رى ب دمات األخ ة والخ باألمان

 مقترحات لهذه الضوابط في إطار ميزانية االتفاقية لينظر فيها مؤتمر األطراف الثامن؛

ق -13 ظ بقل ية     یالح ة األساس ة البرنامجي تراآاته للميزاني دد اش م یس راف ل ن األط ددا م  أن ع
ام   / آانون الثاني1  وما سبقها من سنوات، والمستحقة في 2004لعام ) BYالصندوق االستئماني   ( ینایر من آل ع

 األساسية من جانب األطراف في آل        من القواعد المالية، وأن التأخير في سداد االشتراآات للميزانية         4وفقا للفقرة   
                                                 

الغرض من احتياطي رأس المال العامل هو ضمان استمراریة عمليات أمانة االتفاقية في حالة حدوث نقص مؤقت في  / 77
 وتستعاد المسحوبات من احتياطي رأس المال العامل من االشتراآات في أقرب فرصة ممكنة. النقدیة
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ة عدم حدوث                    ي حال ة ألخرى، وف رة مالي رة من فت ل الكبي ات الترحي سنة تقویمية من الفترة المالية أسهم في عملي
ي                          ز السداد الكامل واآلن دیم مقترحات لتعزی ى تق ذي إل ين التنفي دعو األم تحسن في سداد األطراف لالشتراآات، ی

 اف للنظر فيها واستعراضها من جانب مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثامن؛لالشتراآات من جانب األطر

ية یناشد -14 ة األساس ي الميزاني تراآاتها ف د اش دد بع م تس ي ل تئماني ( األطراف الت الصندوق االس
BY (       تيفائها بانتظام، ع وم باس ات، ویق ن أن تقوم بالسداد دون إبطاء، ویطلب من األمين التنفيذي أن ینشر معلوم

 ؛ (BY, BE, BZ)حالة إسهامات األطراف في الصنادیق االستئمانية لالتفاقية 

رر -15 ن   یق ارا م تحقة اعتب تراآات المس ق باالش ا یتعل ه فيم اني1 أن انون الث ام / آ ایر ع  2001ین
 : فصاعدا، فإن األطراف التي تأخرت اشتراآاتها لمدة عامين أو اآثر

 أي هيئة مكتب مؤتمر األطراف  أو هيئاته الفرعية؛ ولن تكون مؤهلة ألن تصبح عضوا في  )أ(

 .لن تحصل من األمانة على أي نسخ مدونة من الوثائق )ب(

وًا وال من                     ) ب(و  ) أ(وسوف تنطبق الفقرتان الفرعيتان      دان نم ل البل ى األطراف التي ليست من أق أعاله فقط عل
 .الدول  النامية الجزریة الصغيرة 

امين                   لألمين التنفي  یأذن -16 دة ع أخرة لم ذي الدخول في ترتيبات مع أي طرف تكون اشتراآاته مت
ي غضون ست    تحقة ف أخرات المس ع المت ذا الطرف لتصفية جمي داد له ى خطة للس ادل عل اق المتب ر لالتف أو أآث
د  ي الموع ة ف تراآات المقبل أخرات، وأن یسدد االش ه مت ذي علي ة للطرف ال ى الظروف المالي ادا عل نوات اعتم س

 ستحق، وأن یقدم تقریرا عن تنفيذ أي ترتيب إلى االجتماع القادم للمكتب وإلى مؤتمر األطراف؛الم

رة                یقرر -17 ا للفق ه وفق ا علي ا متفق رم ترتيب ذي أب رم    16 عدم خضوع الطرف ال ذي یحت  أعاله وال
  أعاله؛15بالكامل أحكام هذا الترتيب ألحكام المادة  

وارد    لألمين التنفيذي إبرام تع    یأذن -18 هدات تصل إلى مستوى الميزانية المعتمدة، والسحب من الم
راد                         ا من إی ابقة وغيره ة الس رات المالي ة من الفت ر المنفق ك األرصدة واالشتراآات غي ا في ذل النقدیة المتاحة، بم

 متفرق؛

رر -19 ية  یق ة األساس ن الميزاني ب، م د الطل ول، عن ب (BY) أن یم ات مكت ارآة أعضاء هيئ  مش
ة                مؤتمر األ  ة للسالمة األحيائي ة وبروتوآول قرطاجن طراف والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجي

 في االجتماعات التي تعقدها هيئات المكتب في الفترة ما بين الدورات؛

لالتفاقية لفترة عامين ، اعتبارًا من ) BY, BE, BZ( تمدید عمل الصنادیق االستئمانية یقرر -20
  ؛2007دیسمبر / آانون األول31 حتى 2006ینایر /ون الثانيأول آان

 في االتفاقية إلى اإلحاطة بأن موعد استحقاق اإلشتراآات في الميزانية یدعو األطراف -21  
ینایر من العام الذي تدخل فيه هذه االشتراآات في صلب الميزانية /هو األول من آانون الثاني) BY(األساسيـــة 

أآتوبر /آما یناشد األطراف القادرة على تسدید اشتراآاتها في أول تشرین األول. تسدیدها فورًا ، ویدعوها إلى 
 ، أن تقوم بذلك 2006 للسنة التقویمية 2005أآتوبر / ، وفي أول تشرین األول 2005 للسنة التقویمية 2004

وفي   . 6 و1 الوارد في الفقرتين  أعاله ، آمقابل لجزء من المبلغ2لتمویل المصروفات المعتمدة بموجب الفقرة 
أغسطس من العام السابق لسنة /هذا  السياق ، یطلب إبالغ  األطراف  بإشتراآاتها المستحقة بحلول أول آب

 استحقاق االشتراآات ؛

 جميع األطراف فضال عن المنظمات الحكومية والدولية الحكومية وغير الحكومية یناشد -22  
 لالتفاقية وبروتوآول قرطاجنة ؛) BY, BE, BZ, BF( في الصنادیق االستئمانية والهيئات األخرى أن تساهم

 :علمًا بالتمویل المقّدر للصنادیق االستئمانية التالية یحيط  -23  
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لإلسهامات الطوعية اإلضافية لدعم ) BE(الصندوق االستئماني الطوعي الخاص  )أ(   
، التي حددها األمين التنفيذي ، والمدرجة في الجدول الثالث  2006 – 2005األنشطة المعتمدة لفترة العامين 

 أدناه ؛

لتيسير مشارآة األطراف من الدول ) BZ(الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص  )ب(   
النامية ، ومن بينها وبشكل خاص ، أقل البلدان نموا والبلدان النامية الجزریة الصغيرة واألطراف األخرى ذات 

 آما حددها األمين التنفيذي والمدرجة في الجدول الرابع أدناه 2006 – 2005قالي ، لفترة العامين االقتصاد اإلنت
 ؛

  األطراف على تسدید اشتراآاتها في هذین الصندوقين؛ویحث

ادق -24 ين     یص أذن لألم ي ت راف الت ؤتمر األط ادس لم اع الس ب االجتم ة مكت ررات هيئ ى مق  عل
الغ      التنفيذي استخدام الوفورات واألر    رق الب راد المتف ابقة واإلی  436 000صدة غير المنفقة من الفترات المالية الس

م               878 259 التي أنفق منها     BY دوالر من الصندوق االستئماني      2 ي ل دورات الت ين ال ا ب  دوالر لتمویل أنشطة م
ة خالل اجتماعه الس                    ي ذلك       تكن متوخاة، ومن ثم لم یدرج مؤتمر األطراف اعتمادات لها في الميزاني ا ف ادس، بم

مشارآة األطراف من البلدان النامية وخاصة البلدان األقل نموا والدول النامية الجزریة الصغيرة واألطراف ذات               
من  ویطلب   االقتصادیات االنتقالية في اجتماعات االتفاقية فضال عن تنفيذ األنشطة التي اعتمدها مؤتمر األطراف              

اور   ل، بالتش ذي أن یواص ين التنفي ندوقين       األم ة للص هامات الطوعي وافر اإلس دى ت د م ب، رص ة المكت ع هيئ  م
  في حالة حدوث أي نقص؛BZ وBEاالستئمانيين 

وارد      -25 ن الم راف، م ؤتمر األط ب م ة مكت ع هيئ اور م حب، بالتش ذي أن یس ين التنفي أذن لألم ی
رات الم             ي          النقدیة المتاحة، بما في ذلك األرصدة غير المنفقة واالشتراآات من الفت رق ف راد المتف ابقة واإلی ة الس الي

دة  ية المعتم ة األساس دود الميزاني تئماني (ح ندوق االس رة ) BYالص ي 2006-2005للفت ص ف ة أي نق  لتغطي
وا                       ل نم دان األق ة، وخاصة البل دان النامي الصندوق االستئماني الطوعي الخاص لتيسير مشارآة األطراف من البل

ة الصغيرة، و ة الجزری دول النامي رة وال ة للفت ات 2006-2005األطراف ذات االقتصادیات االنتقالي ي األولوی  ف
 ؛)BYالصندوق االستئماني (المحددة في الميزانية األساسية 

ة                یأذن -26 دیالت الالزم دخل التع  لألمين التنفيذي، بالتشاور مع هيئة مكتب مؤتمر األطراف، أن ی
تئماني    (لميزانية األساسية   على الخدمات المقدمة لبرنامج العمل المتوخاة في ا        رة  ) BYالصندوق االس -2005للفت

ن      2006 ت المناسب م ي الوق ة ف ة لألمان وارد الكافي وافر الم دم ت ة ع ي حال ات ف ل االجتماع ك تأجي ي ذل ا ف ، بم
دة   ة المعتم تئماني  (الميزاني ندوق االس ة      ) BYالص ر المنفق دة غي ة واألرص ة المتاح وارد النقدی ك الم ي ذل ا ف بم

 اآات من الفترات المالية السابقة واإلیراد المتفرق؛واالشتر

ادة       یطلب -27 ا للم د األطراف ب     14 إلى األمين التنفيذي، وفق داخلي تزوی یضاحات  ‘ من النظام ال
ة،                    ة والتكنولوجي ة والتقني ة للمشورة العلمي ة الفرعي إلى االنعكاسات اإلداریة والمالية للمقررات التي ستحيلها الهيئ

ؤتمر األطراف                والفریق الع  دها م ين المخصص لكي یعتم راء التقني امل مفتوح العضویة المخصص أو فریق الخب
ة      ار الميزاني ي إط ة ف وارد الحالي ن الم ا م ن تغطيته ة ال یمك ي الميزاني ة وف ات إداری ى انعكاس ي تنطوي عل والت

 ؛)BYالصندوق االستئماني (األساسية 

رات           إلى األمين التنفيذي أن یعد ویقد      یطلب -28 ل، الفق  10 و 9 و 8م ميزانية تراعي، على نحو آام
ة 12 و 11و الفترة المالي امج العمل الخاص ب ؤتمر األطراف خالل 2008-2007 أعاله لبرن ا م  لكي ینظر فيه

اجتماعه الثامن، وأن یعد تقریرا عن اإلیرادات وأداء الميزانية فضال عن أیة تعدیالت على ميزانية االتفاقية للفترة     
 ؛2005-2006

 بتنمية واستمرار برنامج الزماالت آوسيلة لتمكين األطراف من البلدان النامية وذات یرحب -29 
االقتصاد االنتقالي من ارسال مواطنيها الى األمانة لغرض تعزیز تفهمهم لالتفاقية ولزیادة توعيتهم بالتنوع 

 .البيولوجي وما یتصل به من قضایا

 االخصائي الصغير وبرنامج دراسة االمتياز یوفران فرصة  أن برنامج المسؤولیالحظ  -30 
لألطراف للتعلم بشأن القضایا المواضيعية والقضایا المشترآة بين عدة قطاعات ومزید من تفهمها، وهي القضایا 

 .التي تغطيها االتفاقية
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فاءات یأذن لألمين التنفيذي، في محاولة لتحسين آفاءة األمانة ولجذب موظفين من ذوى الك -31

العالية ، أن یتخذ ترتيبات إداریة وتعاقدیة مباشرة مع األطراف والحكومات والمنظمات ، استجابة إلى عروض 
من الموارد البشریة وأجهزة دعم األمانة األخرى ، حسبما یكون ذلك ضروریا، لكي تضطلع األمانة بكفاءة 

لخدمات المتوفرة مع األخذ بقواعد واللوائح المعمول بالمهام المنوطة بها مع استخدام سدید للكفاءات والموارد وا
ویتعين توجيه عنایة خاصة إلى إمكانيات تهيئة تآزر مع برامج العمل واألنشطة القائمة . بها في األمم المتحدة 

 أخرى؛ذات الصلة والتي تنفذها منظمات دولية 
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 تئماني التفاقية التنوع البيولوجي للصندوق االس2006 – 2005 ميزانية فترة العامين –الجدول األول 

 2006 2005 المصروفات
   

 )بآالف الدوالرات( )بآالف الدوالرات(  
   البرامج أوال

                    اإلدارة التنفيذیة والتسيير  
870.6  

                    
926.5  

                 المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية 
1,873.2  

                 
1,910.1  

                 المسائل االجتماعية واالقتصادیة والقانونية 
1,641.4  

                 
1,048.8  

                    التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير 
886.8  

                    
946.1  

                    إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات 
588.7  

                 
1,504.3  

                 النفقات المتقاسمة  
3,267.1  

                 
3,326.6  

                 )أوًال(المجموع الفرعي  
9,127.8  

                 
9,662.4  

                 تكلفة دعم البرنامج% 13 ثانيا
1,186.6  

                 
1,256.1  

                 )ثانيًا+ أوال (إجمالي الميزانية  
1,186.6  

                 
1,256.1  

   183.4 %)5(احتياطي رأس المال العامل  ثالثا
                    )ثالثا(المجموع الفرعي  

183.4  
                          

  -   
              )ثالثا+ ثانيا + أوال (المجموع الكلي  

10,497.8  
              

10,918.5  
                    إسهام البلد المضيف: ناقصا 

835.0  
                    

835.0  
                 الوفورات من السنوات السابقة: ناقصا 

2,000.0  
                 

2,000.0  
                )سمه األطرافالمبلغ الذي تتقا(المجموع الصافي 

7,662.8  
                

8,083.5  
 

ية        ك          3 306 720( األولویات المحددة في الميزانية األساس ي ذل ا ف م         13  دوالرا بم ة دع ة تكلف ي المائ  ف
 ) .احتياطي من رأس المال العامل% 5البرنامج و 

 اجتماعات مؤتمر األطراف 
  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةاجتماعات مكتب الهيئة الفرعية 
 اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 واألحكام ذات الصلة) ي (8الفریق العامل المخصص مفتوح العضویة المعني بالمادة  
م        ة وتقاس وارد الجيني ى الم ي بالحصول عل ویة المعن وح العض ل المخصص مفت ق العام الفری

 منافعها
 .االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف  
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  احتياجات األمانة من الموظفين لالتفاقية من الميزانية األساسية–الجدول الثاني 

    2005 2006  
     
    الفئة المهنية .أ

  1 1 األمين العام المساعد 
  3 3  1 -مد  
  4 4 5 –م  
  16 16 4 -م 
  9 9 3 –م  
  0 0 2 –م  
  33 33 إجمالي وظائف الفئة المهنية 
     
  26 26 إجمالي وظائف فئة الخدمة العامة ب
     
  59 59 )ب+ أ (مجموع  
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إلسهامات ) BE( الموارد التي تتطلبها االتفاقية من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص -الجدول الثالث 

  2006 – 2005ة لفترة العامين طوعية إضافية دعمًا لألنشطة المعتمد

  2006   2005   الوصف -اوًال

    حلقات العمل/ االجتماعات -1
    اإلدارة التنفيذیة والتسيير

  40,000 $   -  $   اجتماعات إقليمية لمؤتمر األطراف الثامن

    المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية

   370,000  $   2/ و 1/المعني بالمناطق المحميةالفریق العامل المخصص مفتوح العضویة 

االجتماع الثاني للفریق العامل المخصص مفتوح العضویة بشأن االستعراض   
 3/الخاص بالتنوع البيولوجي للغابات

   $  60,000  

حلقات العمل االقليمية التعاونية مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية 
 دة اإلطاریة لتغير المناخاألمم المتح

  $  120,000   

دورات تدریبية اقليمية مشترآة مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية األمم 
 المتحدة اإلطاریة لتغير المناخ لتعزیز التكافل على المستوى الوطني

 $ 120,000  

رة المتكاملة للمناطق الفریق العامل المخصص مفتوح العضویة المعنى بتنفيذ اإلدا
 البحریة والساحلية

 $  60,000   

   60,000  $   /4الفریق العامل المخصص مفتوح العضویة المعنى باألنواع الغریبة الغازیة 

  60,000  $     مواصلة تقييم التقدم–الفریق العامل المخصص مفتوح العضویة المعنى بالمؤشرات 

 البيولوجي للجزر خاصة بالهيئة الفرعية للمشورة وضع عملية تشارآية بشأن التنوع
 /5العلمية والتقنية والتكنولوجية

 $ 100,000   

    المسائل االجتماعية واالقتصادیة والقانونية 

  370,000  $    7/ و 6/الفریق العامل المخصص مفتوح العضویة بشأن الحصول وتقاسم المنافع

إلقليميين عن تقييم خدمات النظم اإلیكولوجية أربع حلقات عمل إقليمية للخبراء ا
والتكاليف والمنافع المالية ذات الصلة بصون التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام 

 للموارد البيولوجية

$ 160 ,000   

  
تنظيم حلقات عمل إقليمية بشأن التقریر المرآب المعني بحالة معارف السكان األصليين 

 واتجاهاتها
 $ 160,000   

اللجنة التوجيهية المشترآة مع المجتمعات األصلية والمحلية للمساعدة في استكمال 
 التقریر

 $ 40,000   

  160,000 $   160,000 $  حلقات عمل لبناء القدرات والتدریب على المستویات المحلية والوطنية ودون اإلقليمية

جتماعية المستندة إلى الخطوط حلقة عمل عن تقييم التأثيرات الثقافية والبيئية واال
 اإلرشادیة الطوعية أآوي  آون

 $  80,000   

   

  80,000  $   اجتماع الخبراء القانونيين والتقنيين بشأن االلتزامات والمعالجة

   التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير

  250,000  $  8/الفریق العامل المخصص مفتوح العضویة المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية



UNEP/CBD/COP/7/21 
414Page  

  
  200,000  $   200,000  $  حلقات دراسية عملية بشأن التعاون العلمي والتقني

حلقات عمل بشأن تنمية مهارات عن االتصال والتثقيف والتوعية الجماهيریة على 
 المستوى الوطني

 $  300,000   

  60,000  $   يریةاللجنة االستشاریة غير الرسمية المعنية باالتصال والتثقيف والتوعية الجماه

    الموظفون-2
  150,900 $   146,500 $      )الفاو(الموظف المسؤول عن برنامج التنوع البيولوجي الزراعي 

  137,300 $   133,300 $  الموظف المسؤول عن برنامج االتصال والتثقيف والتوعية الجماهيریة

  137,300 $   133,300 $  ناتخبير في نظم المعلومات الجغرافية  ومدیر قواعد بيا

    المستشارون-3

عن الوضع القائم واالتجاهات المتعلقة استكمال المرحلة األولى من التقریر التجميعي
بالمعارف واالبتكارات والممارسات التي لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين 

 .والمتصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي

 $  30,000   

  40,000 $   المرحلة الثانية من التقریر التجميعي
   10,000 $  التحضير للدراسات التقنية عن حقوق الملكية الفكریة

إعداد صفحات استقبال ووسائل مطبوعة توفر الحصول على معلومات عن مبادرات 
 وقواعد البيانات الخاصة بنقل التكنولوجيا

 $  5,000   

  20,000 $   مين بشأن التنوع البيولوجي والسياحةدليل المستخد
 I&O   

   150,000 $  االستعراض الثالث لآللية المالية
   25,000  $  2009تحدیث الخطة االستراتيجية آللية تبادل المعلومات حتى 

بحث وسائل تطویر األبواب اإلقليمية لمشاهدة وتبادل معلومات الخرائط الوطنية 
 من جميع المجاالت المواضيعيةواإلقليمية 

 $  50,000   

المشورة بشأن الكيفية التي یمكن بها آللية تبادل المعلومات أن توفر المعلومات ذات 
 الصلة المترابطة فيما بين اتفاقيات ریو الثالث

 $  6,000  

 ترجمة واستبقاء موقع اتفاقية التنوع البيولوجي على شبكة –آلية تبادل المعلومات 
 النترنتا

 $ 100,000   $ 25,000  

     المطبوعات-4

   10,000 $  نشر الخطوط اإلرشادیة للتقریر التجميعي في شكل آتيب بلغات األمم المتحدة الرسمية

نظرة الى التنوع البيولوجي "یعني هذا الرمز  ( GBOالطبعة الثانية من نشرة 
 ")العالمي

   $ 300,000  

لنظراء یستند إلى آتاب معلومات عن نهج النظم اإلیكولوجية یمكن إنشاء موقع للخبراء ا
 الحصول عليه من خالل آلية تبادل المعلومات وانتاجه في نسخ مطبوعة وقرص ممغنط

 $ 40,000   

 -آليات تبادل المعلومات الخاصة باالتصال والتثقيف والتوعية الجماهيریة 
 مطبوعات

  $     40,000   

  10,000 $    ن بشأن التنوع البيولوجي والسياحةدليل المستخدمي
  10,000 $    التقریر اإلقليمي عن إقليم أرآيتيك

      المعــدات-5
قدرة معززة آللية تبادل المعلومات لتحسين البنية األساسية إلدارة البيانات والمعلومات 

 لتحقيق الدقة ورصد التنوع البيولوجي للجبال
 $     70,000   

  100,000 $    لبوابة االلكترونية لمبادرة االتصال والتثقيف والتوعية الجماهيریةا
    

 2,336,500 $   2,753,100 $   )أوًال(المجموع الفرعي 
  303,745  $   357,903  $   %)13( تكاليف دعم البرنامج -ثانيًا
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  303,745  $   357,903  $   المجموع الفرعي لثانيا

  132,012  $   155,550    $   %)5(احتياطي رأس المال العامل  –ثالثا 
        المجموع الفرعي لثالثا

  2,772,257  $   3,266,553 $  )ثالثا + ثانيًا + أوًال (إجمالي التكلفة 

 :حواشي
 .تمویل تعهدت به ایطاليا /1
 .عقد في تعاقب مع اجتماع الهيئة الفرعيةتعهدت غواتيماال بتمویل اجتماع اضافي بشأن المناطق المحمية ی /2
 .تمویل تعهدت به ألمانيا /3
 .تمویل تعهدت به نيوزیلندا /4
  .2004تعهدت اسبانيا بتمویل اجتماع بشأن التنوع البيولوجي في  /5
 .تمویل تعهدت به اسبانيا /6
 .اسم المنافعتمویل تعهدت به تایلند الجتماع اضافي للفریق العامل المعني بالحصول وتق /7
 .تمویل تعهدت به آندا  /8
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لتسهيل مشارآة ) BZ( الموارد التي تتطلبها اإلتفاقية من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص - الجدول الرابع

  2006 – 2005األطراف في عملية االتفاقية لفترة العامين 

 2006 2005 الوصف 

   s  االجتماعات–أوًال 

 750000 0  مر األطرافاالجتماع الثامن لمؤت

 200000 0 )4(االجتماعات اإلقليمية تحضيرًا لإلجتماع الثامن لمؤتمر األطراف 

 540000 540000 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

االجتماع مفتوح العضویة فيما بين الدورات المعني ببرنامج العمل متعدد السنوات التفاقية 
 2010لبيولوجي حتى عام التنوع ا

0 540000 

 0 540000 )ي (8الفریق العامل المخصص مفتوح العضویة المعني بالمادة 

 540000 540000 الفریق العامل المخصص مفتوح العضویة المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع

 300000 540000 الفریق العامل المخصص مفتوح العضویة المعني بالمناطق المحمية

 100000 100000 الدعم المقدم للمجتمعات المحلية

  2,970.000  2,260.000  المجموع الفرعي أوًال

      %)13( تكاليف دعم البرنامج -ثانيًا
293.800  

. 
386.100  

  3,356.100   2,553.800  ثانيًا+ أوًال (إجمالي التكلفة 
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-2005 الستئماني لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لفترة العاميناالشتراآات في الصندوق االجدول الخامس  
2006 

الجدول بحد   
 أقصى

الجدول بحد   
 أقصى

  

جدول  
 اشتراآات

االشتراآات   في المائة22
 المستحقة

جدول 
 اشتراآات

االشتراآات   في المائة22
 المستحقة

 مجموع
األمم   

  المتحدة
األمم   في على أال تسدد

  المتحدة
 االشتراآات في في على أال تسدد

2004في   1/1/2005 البلدان األقل  2005في   1/1/2006 البلدان األقل   2005-2006  

النسبة ( الدول العضو
)المئویة  

نموا أآثر من 
0.01%  

بالدوالر (
)األمریكي  

النسبة (
)المئویة  

نموا أآثر من 
0.01%  

بالدوالر (
)األمریكي  

بالدوالر (
)األمریكي  

 407 209 0.003 0.002 198 0.003 0.002 أفغانستان
 1,017 522 0.006 0.005 495 0.006 0.005 ألبانيا

 15,452 7,933 0.098 0.076 7,520 0.098 0.076 الجزائر
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 أنغوال

 610 313 0.004 0.003 297 0.004 0.003 أنتيغوا وباربودا
 194,372 99,783 1.234 0.956 94,589 1.234 0.956 األرجنتين
 407 209 0.003 0.002 198 0.003 0.002 أرمينيا
 323,682 166,165 2.056 1.592 157,517 2.056 1.592 أستراليا
 174,650 89,658 1.109 0.859 84,992 1.109 0.859 النسما

 1,017 522 0.006 0.005 495 0.006 0.005 أزربدجيان
 2,643 1,357 0.017 0.013 1,286 0.017 0.013 بهاما

 6,100 3,131 0.039 0.030 2,968 0.039 0.030 البحرین
 1,575 808 0.010 0.010 766 0.010 0.010 بنغالدیش
 2,033 1,044 0.013 0.010 989 0.013 0.010 باربادوس
 3,660 1,879 0.023 0.018 1,781 0.023 0.018 بالروس
 217,347 111,577 1.380 1.069 105,770 1.380 1.069 بلجيكا
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 بيليز
 407 209 0.003 0.002 198 0.003 0.002 بينان
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 بوتان
 1,830 939 0.012 0.009 890 0.012 0.009 بوليفيا
 610 313 0.004 0.003 297 0.004 0.003 نة والهرسكالبوس

 2,440 1,253 0.015 0.012 1,187 0.015 0.012 بوتسوانا
 309,653 158,963 1.967 1.523 150,690 1.967 1.523 البرازیل
 3,456 1,774 0.022 0.017 1,682 0.022 0.017 بلغاریا

 407 209 0.003 0.002 198 0.003 0.002 بورآينا فاصو
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 بوروندي
 407 209 0.003 0.002 198 0.003 0.002 آمبودیا
 1,627 835 0.010 0.008 792 0.010 0.008 آاميرون

 571,933 293,607 3.632 2.813 278,326 3.632 2.813 آندا
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 الرأس األخضر

 جمهوریة أفریقيا
 الوسطى

0.001 0.001 99 0.001 0.001 104 203 

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 تشاد
 45,340 23,276 0.288 0.223 22,064 0.288 0.223 شيلي
 417,412 214,282 2.651 2.053 203,130 2.651 2.053 الصين
 31,514 16,178 0.200 0.155 15,336 0.200 0.155 آولومبيا

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 جزر القمر
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 الكونغو

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 جزر آوك
 6,100 3,131 0.039 0.030 2,968 0.039 0.030 آوستا ریكا

 2,033 1,044 0.013 0.010 989 0.013 0.010  دیفوارتآو
 7,523 3,862 0.048 0.037 3,661 0.048 0.037 آرواتيا
 8,743 4,488 0.056 0.043 4,255 0.056 0.043 آوبا

 7,929 4,071 0.050 0.039 3,859 0.050 0.039 قيرص
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 37,207 19,101 0.236 0.183 18,107 0.236 0.183 جمهوریة التشيك

جمهوریة آوریا 
 الدیمقراطية الشعبية

0.010 0.013 989 0.010 0.013 1,044 2,033 

جمهوریة الكونجو 
 الدیمقراطية 

0.003 0.004 297 0.003 0.004 313 610 

 145,982 74,941 0.927 0.718 71,041 0.927 0.718 الدانمارك
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 جيبوتي
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 دومينيكا

الجمهوریة 
 الدویمنيكية

0.035 0.045 3,463 0.035 0.045 3,653 7,116 

 3,863 1,983 0.025 0.019 1,880 0.025 0.019 األآوادور
 24,398 12,525 0.155 0.120 11,873 0.155 0.120 مصر

 4,473 2,296 0.028 0.022 2,177 0.028 0.022 السلفادور
 407 209 0.003 0.002 198 0.003 0.002 غينيا األستوائية

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 أرتریا
 2,440 1,253 0.015 0.012 1,187 0.015 0.012 إستونيا
 813 418 0.005 0.004 396 0.005 0.004 إثيوبيا

 393,658 202,088 2.500 2.500 191,570 2.500 2.500 المجموعة األوروبية
 813 418 0.005 0.004 396 0.005 0.004 فيجي
 108,368 55,632 0.688 0.533 52,737 0.688 0.533 فنلندا
 1,226,007 629,382 7.786 6.030 596,626 7.786 6.030 فرنسا

 1,830 939 0.012 0.009 890 0.012 0.009 ابونغال
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 امبياغ

 610 313 0.004 0.003 297 0.004 0.003 جورحيا
 1,761,140 904,097 11.184 8.662 857,044 11.184 8.662 ألمانيا
 813 418 0.005 0.004 396 0.005 0.004 غانا

 107,759 55,319 0.684 0.530 52,440 0.684 0.530 اليونان
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 ریناداغ
 6,100 3,131 0.039 0.030 2,968 0.039 0.030 واتيماالغ

 610 313 0.004 0.003 297 0.004 0.003 غينيا
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 ينيا بيساوغ

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 غایانا
 610 313 0.004 0.003 297 0.004 0.003 هایتي

 1,017 522 0.006 0.005 495 0.006 0.005 هوندوراس
 25,618 13,151 0.163 0.126 12,467 0.163 0.126 هنغاریا
 6,913 3,549 0.044 0.034 3,364 0.044 0.034 إیسلندا
 85,597 43,942 0.544 0.421 41,655 0.544 0.421 الهند

 28,871 14,821 0.183 0.142 14,050 0.183 0.142 إندونيسيا
الجمهوریة (إیران 
 )اإلسالمية

0.157 0.203 15,534 0.157 0.203 16,387 31,921 

 71,161 36,531 0.452 0.350 34,630 0.452 0.350 إیرلندا
 94,949 48,743 0.603 0.467 46,206 0.603 0.467 إسرائيل
 993,208 509,872 6.308 4.885 483,336 6.308 4.885 إیطاليا
 1,627 835 0.010 0.008 792 0.010 0.008 جامایكا
1,685,81 22.000 19.468 اليابان

6 
19.468 22.000 1,778,37

0 
3,464,186 

 2,236 1,148 0.014 0.011 1,088 0.014 0.011 األردن
 5,083 2,609 0.032 0.025 2,474 0.032 0.025 آازاخستان

 1,830 939 0.012 0.009 890 0.012 0.009 آينيا
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 آيریباتي
 32,938 16,909 0.209 0.162 16,029 0.209 0.162 الكویت

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 قيرغيزستان
جمهوریة الو 
 الدیمقراطية الشعبية

0.001 0.001 99 0.001 0.001 104 203 

 3,050 1,566 0.019 0.015 1,484 0.019 0.015 التفيا
 4,880 2,505 0.031 0.024 2,375 0.031 0.024 لبنان
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 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 ليسوتو
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 ليبيریا
 26,838 13,778 0.170 0.132 13,060 0.170 0.132 ليبيا

 1,017 522 0.006 0.005 495 0.006 0.005 ليشتنشتاین
 4,880 2,505 0.031 0.024 2,375 0.031 0.024 ليتوانيا

 15,655 8,037 0.099 0.077 7,619 0.099 0.077 اللوآسمبورج
 610 313 0.004 0.003 297 0.004 0.003 مدغشقر
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 مالوي
 41,274 21,188 0.262 0.203 20,085 0.262 0.203 ماليزیا
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 الملدیف
 407 209 0.003 0.002 198 0.003 0.002 مالي
 2,846 1,461 0.018 0.014 1,385 0.018 0.014 مالطا

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 جزر المارشال
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 موریتانيا

 2,236 1,148 0.014 0.011 1,088 0.014 0.011 موریشيوس
 382,848 196,538 2.431 1.883 186,310 2.431 1.883 المكسيك

والیات ميكرونيزیا 
 الموحدة

0.001 0.001 99 0.001 0.001 104 203 

 610 313 0.004 0.003 297 0.004 0.003 ناآومو
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 منغوليا
 9,556 4,906 0.061 0.047 4,650 0.061 0.047 المغرب
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 موزمبيق
 1,575 808 0.010 0.010 766 0.010 0.010 ميانمار
 1,220 626 0.008 0.006 594 0.008 0.006 ناميبيا
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 ناورو
 813 418 0.005 0.004 396 0.005 0.004 الينبال
 343,607 176,394 2.182 1.690 167,214 2.182 1.690 هولندا

 44,933 23,067 0.285 0.221 21,866 0.285 0.221 نيوزیالندا
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 نيكاراجوا
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 النيجر
 8,539 4,384 0.054 0.042 4,156 0.054 0.042 نيجيریا

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 نيو
 138,053 70,871 0.877 0.679 67,182 0.877 0.679 النروج
 14,232 7,306 0.090 0.070 6,926 0.090 0.070 ُعمان
 11,182 5,741 0.071 0.055 5,442 0.071 0.055 ستانباآ

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 باالو
 3,863 1,983 0.025 0.019 1,880 0.025 0.019 باناما

 610 313 0.004 0.003 297 0.004 0.003 بابوا غينيا الجدیدة
 2,440 1,253 0.015 0.012 1,187 0.015 0.012 الباراغواي

 18,705 9,603 0.119 0.092 9,103 0.119 0.092 روالبي
 19,315 9,916 0.123 0.095 9,400 0.123 0.095 الفيليبين
 93,730 48,117 0.595 0.461 45,613 0.595 0.461 لولندا

 95,559 49,056 0.607 0.470 46,503 0.607 0.470 البرتغال
 13,012 6,680 0.083 0.064 6,332 0.083 0.064 قطر

 365,159 187,458 2.319 1.796 177,701 2.319 1.796 جمهوریة آوریا
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 جمهوریة ملدوفا

 12,199 6,263 0.077 0.060 5,937 0.077 0.060 رومانيا
 223,650 114,813 1.420 1.100 108,837 1.420 1.100 اإلتحاد الروسي

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 رواندا
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 آانت آيتس  نيفيس

 407 209 0.003 0.002 198 0.003 0.002 سانت لوسيا
سانت فنيسنت 

 والغرانادین
0.001 0.001 99 0.001 0.001 104 203 

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 ماموا
 610 313 0.004 0.003 297 0.004 0.003 ان مارینوس
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ساو تومي 

 وبرینشيبي
 

0.001 0.001 99 0.001 0.001 104 203 

 144,966 74,419 0.921 0.713 70,546 0.921 0.713 السعودیة
 1,017 522 0.006 0.005 495 0.006 0.005 السنغال

 3,863 1,983 0.025 0.019 1,880 0.025 0.019 صربيا والجبل األسود

 407 209 0.003 0.002 198 0.003 0.002 سيشيل
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 سييرا ليونة
 78,887 40,498 0.501 0.388 38,390 0.501 0.388 سنغافورة
 10,369 5,323 0.066 0.051 5,046 0.066 0.051 سلوفاآيا
 16,672 8,559 0.106 0.082 8,113 0.106 0.082 سلوفانيا

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 جزر سليمان
 59,369 30,478 0.377 0.292 28,891 0.377 0.292 أفریقيا الجنوبية

 512,361 263,025 3.254 2.520 249,336 3.254 2.520 سبانيا‘
 3,456 1,774 0.022 0.017 1,682 0.022 0.017 سري النكا
 1,575 808 0.010 0.008 766 0.010 0.008 السودان
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 سورینام

 407 209 0.003 0.002 198 0.003 0.002 سوازیالند
 202,911 104,166 1.289 0.998 98,745 1.289 0.998 السوید
 243,372 124,937 1.546 1.197 118,435 1.546 1.197 سوسيرا

الجمهوریة العربية 
 السوریة

0.038 0.049 3,760 0.038 0.049 3,966 7,726 

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 انطاجيكست
 42,493 21,814 0.270 0.209 20,679 0.270 0.209 تایلند

جمهوریة مقدونيا 
اليوغوسالفية  

 السابقة

0.006 0.008 594 0.006 0.008 626 1,220 

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 التوغو
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 تونغا

 4,473 2,296 0.028 0.022 2,177 0.028 0.022 ترینيداد وتوباغو
 6,506 3,340 0.041 0.032 3,166 0.041 0.032 تونس
 75,634 38,828 0.480 0.372 36,807 0.480 0.372 ترآيا

 1,017 522 0.006 0.005 495 0.006 0.005 ترآمنستان
 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 توفالو

 1,220 626 0.008 0.006 594 0.008 0.006 نداغأو
 7,929 4,071 0.050 0.039 3,859 0.050 0.039 أآرانيا

اإلمارات العربية 
 المتحدة

0.235 0.303 23,252 0.235 0.303 24,528 47,780 

المملكة المتحدة 
لبریطانيا العظمى  

 وأیرلندا الشمالية
 

6.127 7.911 606,223 6.127 7.911 639,506 1,245,729 

جمهوریة تنزانيا 
 المتحدة

0.006 0.008 594 0.006 0.008 626 1,220 

 9,759 5,010 0.062 0.048 4,749 0.062 0.048 األوروغواي
 2,846 1,461 0.018 0.014 1,385 0.018 0.014 أوزبكستان

 203 104 0.001 0.001 99 0.001 0.001 فانوتو
 34,767 17,848 0.221 0.171 16,919 0.221 0.171 فنزویال
 4,270 2,192 0.027 0.021 2,078 0.027 0.021 فيتنام
 1,220 626 0.008 0.006 594 0.008 0.006 اليمن
 407 209 0.003 0.002 198 0.003 0.002 زاميبا

 1,423 731 0.009 0.007 693 0.009 0.007 زمبابوي
        

   100.00 80.445 المجموع
7,662,80

80.445 100.00    
8,083,50

   
15,746,300  
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 .     زمان ومكان االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف-7/35
 

 ان مؤتمر األطراف، 
  في الدعوة الكریمة من البرازیل باستضافة االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف،یرحب -1 

 أن االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف سوف یعقد في البرازیل في تاریخ سيحدده مكتب یقرر -2 
 .2006مر، ویقع في النصف األول من عام الؤت
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       امتنان لحكومة ماليزیا وشعبها-7/36
 

 ان مؤتمر األطراف،
  بناء على دعوة آریمة من حكومة ماليزیا،2004 فبرایر 20 الى 9 في آوااللمبور من اذ اجتمع

حكومة ماليزیا وشعبها حسن الوفادة الخاصة واالستضافة الحارة التي أولتها    تقدیرا عميقاواذ یقدر
 للوزراء وأعضاء الوفود والمراقبين وأعضاء األمانة الذین حضروا االجتماع،

 عن صادق امتنانه لحكومة ماليزیا وشعبها على الترحيب القلبي الذي أحاطا به االجتماع ومن یعرب 
 .شارآوا في أعماله وعلى اسهامهما في نجاح االجتماع

------- 


