
  م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
 اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة

                                                                                                   �أن االس���ام ال����ام لل��ـ�ع ال���لـ�جي، ��ـا ف�ـه إدارة األنـ�اع ال���ـة، ��ـه� فـي ت�ق�ـ� الع�یـ� مـ� أهـ�اف 

                                   وال��ســــع ال��ــــ�� �ال��ــــ�ة ل�فــــ� ال��ــــ�ع                            واالســــ�هالك ال��ــــ��ام لل�ــــ�ارد

            لهــا ال����ــة                                                                                 أن األ�ــ�اف قــ� حــ�دت االح��اجــات إلدارة م��املــة لألح�ــاء ال���ــة فــي اســ��ات���اتها وخ�ــ� ع�
                                                                                                                  لل��ــ�ع ال���لــ�جي وفــي غ��هــا مــ� االســ��ات���ات وال��ــ� ال����ــة واإلقل���ــة والعال��ــة، وأن عــ�دا مــ� أن�ــ�ة اإلدارة ال��ــ��امة 

                                            أن ال���ـ� مـ� أنـ�اع األح�ـاء ال���ـة مـا زالـ� فـي           و�ذ �الحـ�
                                                                      ل��اب�� ال�ف�، ��ا في ذل� ال��ا�ة، واالس���ام ال����ام و�نعاش األع�اد،

                                                                         �ال�ق�م ال���ز في ال��اكة ال�عاون�ة ��أن اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة،

       ل�املـــة                  وأه��ـــة ال��ـــار�ة ا   ،                                                                      �ـــال�� فـــي االســـ���ام ال�ـــأل�ف لل�ـــ�ارد ال���ل�ج�ـــة، وفقـــا لل��ارســـات ال�قل���ـــة
                                                                                                              والفعل�ــة لل�ــع�ب األصــل�ة وال����عــات ال��ل�ــة فــي ع�ل�ــات صــ�ع القــ�ار ذات ال�ــلة �ــاإلدارة ال��ــ��امة لألح�ــاء ال���ــة وفقــا 

                                                                                      �الــ�ور ال�هـــ� الــ�� ت�د�ــه ال�ـــع�ب األصــل�ة وال����عــات ال��ل�ـــة فــي االســ���ام ال��ـــ��ام واإلدارة 

                                                                                            اإلدارة ال�ـــل��ة ألنـــ�اع األح�ـــاء ال���ـــة مـــ� أجـــل اإل�قـــاء علـــى أعـــ�ادها وم�ائلهـــا ع�ـــ� الـــ�م�، �ـــال��� إلـــى 
                                                                                        و���ــ� لألح�ــاء ال���ــة، إذا ت�ــ� إدارتهــا علــى ن�ــ� م�ــ��ام، أن تــ�ف� ال�غ��ــة والــ�خل ال��ــ��� إلــى 
                                                                    �ل� ت�ــه� فــي ســ�ل العــ�� ال��ل�ــة علــى ن�ــ� ���ــ�، و�ــ�ل� تع�ــل ��ــ�انات ل�ــ�ة 
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  م� ج�ول األع�ال

م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 
اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة  14/7ال�ق�ر 

                 إن م�ت�� األ��اف،

  ، 8 /  13       ال�ق�ر    ى  إل      ����   إذ 

                                                                                                   �أن االس���ام ال����ام لل��ـ�ع ال���لـ�جي، ��ـا ف�ـه إدارة األنـ�اع ال���ـة، ��ـه� فـي ت�ق�ـ� الع�یـ� مـ� أهـ�اف           و�ذ �ع��ف 
                                     ال���ل�جي وأه�اف ال����ة ال����امة،            أ��ي لل���ع 

                         واالســــ�هالك ال��ــــ��ام لل�ــــ�ارد                        ب�ــــأث��ات ال��ــــ� ال�ــــ�اني               و�ذ �ع�ــــ�ف أ��ــــا 
                          ال���ل�جي و�دارة األراضي،

                                                                                أن األ�ــ�اف قــ� حــ�دت االح��اجــات إلدارة م��املــة لألح�ــاء ال���ــة فــي اســ��ات���اتها وخ�ــ� ع�          و�ذ یــ�رك
                                                                                                                  لل��ــ�ع ال���لــ�جي وفــي غ��هــا مــ� االســ��ات���ات وال��ــ� ال����ــة واإلقل���ــة والعال��ــة، وأن عــ�دا مــ� أن�ــ�ة اإلدارة ال��ــ��امة 

        و�ذ �الحـ�                                              ی�� ت�ف��ها ب�ع� م� م��لف ال���مات وال����ات،   1             لألح�اء ال���ة
                                                                    ل��اب�� ال�ف�، ��ا في ذل� ال��ا�ة، واالس���ام ال����ام و�نعاش األع�اد،  

                                                                        �ال�ق�م ال���ز في ال��اكة ال�عاون�ة ��أن اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة،          و�ذ ی�ح�
                                                                      �ـــال�� فـــي االســـ���ام ال�ـــأل�ف لل�ـــ�ارد ال���ل�ج�ـــة، وفقـــا لل��ارســـات ال�قل���ـــة          و�ذ �ع�ـــ�ف 

                                                                                                              والفعل�ــة لل�ــع�ب األصــل�ة وال����عــات ال��ل�ــة فــي ع�ل�ــات صــ�ع القــ�ار ذات ال�ــلة �ــاإلدارة ال��ــ��امة لألح�ــاء ال���ــة وفقــا 
                   لل����عات ال����ة،

                                                                                      �الــ�ور ال�هـــ� الــ�� ت�د�ــه ال�ـــع�ب األصــل�ة وال����عــات ال��ل�ـــة فــي االســ���ام ال��ـــ��ام واإلدارة                 و�ذ �ع�ــ�ف أ��ــا
           �م ال���ة،             ال����امة لل�

                                                           
                                                                                            اإلدارة ال�ـــل��ة ألنـــ�اع األح�ـــاء ال���ـــة مـــ� أجـــل اإل�قـــاء علـــى أعـــ�ادها وم�ائلهـــا ع�ـــ� الـــ�م�، �ـــال��� إلـــى  "                                        ت�ـــ�� اإلدارة ال��ـــ��امة لألح�ـــاء ال���ـــة إلـــى 

                                                                                        و���ــ� لألح�ــاء ال���ــة، إذا ت�ــ� إدارتهــا علــى ن�ــ� م�ــ��ام، أن تــ�ف� ال�غ��ــة والــ�خل ال��ــ��� إلــى   .                       االق��ــاد�ة ألعــ�اد ال�ــ�ان                    االح��اجــات االج��اع�ــة 
                                                                    �ل� ت�ــه� فــي ســ�ل العــ�� ال��ل�ــة علــى ن�ــ� ���ــ�، و�ــ�ل� تع�ــل ��ــ�انات ل�ــ�ة  �ــ                                                     ال�ــع�ب األصــل�ة وال����عــات ال��ل�ــة علــى ال�ــ�� ال���ــل، و 

   ).    2015                                                       ال��اكة ال�عاون�ة ��أن اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة،  (             وص�ة ال���ة

  

 

 

                        م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة
                  االج��اع ال�ا�ع ع��
                ش�م ال��خ، م��، 

م� ج�ول األع�ال 20ال��� 
  

                إن م�ت�� األ��اف،
   إذ 

          و�ذ �ع��ف 
            أ��ي لل���ع 

               و�ذ �ع�ــــ�ف أ��ــــا 
                        ال���ل�جي و�دارة األراضي،

        و�ذ یــ�رك
                                                                                                                  لل��ــ�ع ال���لــ�جي وفــي غ��هــا مــ� االســ��ات���ات وال��ــ� ال����ــة واإلقل���ــة والعال��ــة، وأن عــ�دا مــ� أن�ــ�ة اإلدارة ال��ــ��امة 

             لألح�اء ال���ة
            حاجة ف�ر�ة

        و�ذ ی�ح�
          و�ذ �ع�ـــ�ف 

                                                                                                              والفعل�ــة لل�ــع�ب األصــل�ة وال����عــات ال��ل�ــة فــي ع�ل�ــات صــ�ع القــ�ار ذات ال�ــلة �ــاإلدارة ال��ــ��امة لألح�ــاء ال���ــة وفقــا 
                  لل����عات ال����ة،

              و�ذ �ع�ــ�ف أ��ــا
             ال����امة لل�

                  
                                        ت�ـــ�� اإلدارة ال��ـــ��امة لألح�ـــاء ال���ـــة إلـــى   1

                    االح��اجــات االج��اع�ــة 
                                                     ال�ــع�ب األصــل�ة وال����عــات ال��ل�ــة علــى ال�ــ�� ال���ــل، و 

           وص�ة ال���ة      ن�ان  اإل
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                                                                                                إلى خ�ة الع�ل ال��علقـة �االسـ���ام ال�ـأل�ف ال��ـ��ام لل��ـ�ع ال���لـ�جي ال�ـي اع��ـ�ها مـ�ت�� األ�ـ�اف فـي            و�ذ �����
 2 ،                  اج��اعه ال�اني ع��

                                                                                              إلى ال�اجة ال�ل�ة ل��ـع انقـ�اض األنـ�اع ال�هـ�دة �ـاالنق�اض، وت��ـ�� و�دامـة حالـة حف�هـا و�نعـاش وصـ�انة           و�ذ ����
                                                                         ال�ــ�مات األساســ�ة، ��ــا فــي ذلــ� ال�ــ�مات ال��علقــة �ال��ــاه، وال�ــ�ة، وســ�ل العــ��           ال��ــائف و                            الــ��� اإل���ل�ج�ــة ال�ــي تــ�ف� 

          وال�فاه،
                                        اله��ة الف�ع�ة لل���رة العل��ة وال�ق��ـة            ال�ادرة ع�    2 /  21                                              في ال�ق��� ال��حلي ال�� أع� ت�اش�ا مع ال��ص�ة          وق� ن��

                                                     إرشادات ل��ق�� اإلدارة ال����امة لق�اع الل��م ال���ة،  :                               اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة      ��أن             وال����ل�ج�ة 

ال  اإدراك أنهمع  ،ال���ة ال�اردة في ال��ف� به�ا ال�ق�رلل��م م���ام لق�اع �اإلرشادات ال��ع�ة  ی�ح�  -1
به�ف ت���� اس��امة الع�ض ع�� ال���ع، و�دارة ال�ل� على ��ل سل�لة الق��ة  ،���� �ال��ورة على ج��ع األ��افت

وش�ه ال��ار�ة، مع م�اعاة �أك�لها، وته��ة ال��وف ال������ة لإلدارة القان�ن�ة وال����امة لل��م ال���ة في ال��ائل ال��ار�ة 
 على ن�� سل�ي؛ ادون ال�أث�� عل�ه ال��ا�ة س�ل ع��ه االس���ام ال�قل��� لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

إلدارة الل��م ال���ة ���� أن ت�ه� في ت���� ج�ان� م���ام لق�اع أن اإلرشادات ال��ع�ة  �الح�  -2
�غ�ة تع��� ات�اق ال��اسات ع�� االتفاق�ات  3م� أه�اف ال����ة ال����امة، 15و 2له�ف�� ح�اء ال���ة ال����ة في ا���املة لألال

 خ��؛ال�ف� األواتفاقات  4ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي

�ال���ع  ال���مات األخ��، وال����ات ال�ع��ة، ��ا ف�ها االتفاق�ات األخ�� ال��علقةو األ��اف  ���ع  -3
، ح���ا �ان ذل� م���قا، ووفقا لل��وف ال����ة وال����عات ال����ة، على اس���ام اإلرشادات �ف�الال���ل�جي واتفاقات 

لل��م ال���ة، و��ل� على األخ� في ال���ان خ�ة الع�ل ال��علقة �االس���ام ال�أل�ف ال����ام لل���ع م���ام ال��ع�ة لق�اع 
         ُ                                                  ة وت�ف�� ن هج اإلدارة ال��علقة �األح�اء ال���ة وع�� ت��ی� خ�� ع�� وضع، وم�اجع 2ال���ل�جي، وأه�اف ال����ة ال����امة،

 ال����ة ال����ة واالس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي؛

األ��اف إلى تق��� م�ارسات ج��ة، على أساس ��عي، ع� ب�ام�ها ال����ة القائ�ة ال�ي تع�ز  ی�ع�  -4
مع اإلسهام في ال�� م� الفق�، وت�ق�� األم� الغ�ائي، وخل� ف�ص الع�ل، ��ا ی��اشى مع اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة، 

 أه�اف ال����ة ال����امة واالس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي؛

ع� أن���ها وال��ائج ال�اش�ة ع� دراسة  معل�مات، على أساس ��عي، أن تق�مإلى  فاأل��ا أ��ای�ع�   -5
 لل��م ال���ة؛م���ام اإلرشادات ال��ع�ة لق�اع 

األ��اف على إقامة ح�ارات ع�� الق�اعات وت�ر��ات م����ة ��أن اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة  ���ع  -6
وال��ة العامة، وال��ارد ال���ع�ة، وال�ال�ة،  ق�اعات ال��اجة، وال�راعة، وال��ة ال�����ة الق�اعات ذات ال�لة، ��ا ف�ها ب��

، و��ل� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ت�ه�� األغ��ة وال��ارة، و وال����ة ال��ف�ة وال�عل�� والق�اع�� القان�ني وال�اص
   ً  وفقا   ال���ة لل��مم���ام لق�اع وال�هات ال�ع��ة األخ�� م� أص�اب ال��ل�ة به�ف تع��� ت���� اإلرشادات ال��ع�ة 

 ؛لل��وف ال����ة

                                                           
  .        ، ال��ف�   �اء    12 /  12      ل�ق�ر  ا  2
   ."    2030                           خ�ة ال����ة ال����امة لعام   :             ت���ل عال��ا "       �ع��ان       2015      أیل�ل  /      س�����    25       ال��رخ    1 /  70                    ق�ار ال��ع�ة العامة      ان��   3
 https://www.cbd.int/brc/      ان��  4

https://www.cbd.int/brc
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ال���مات األخ�� وال����ات األخ�� ذات ال�لة ال�ي هي في وضع ���ح لها  و���عاأل��اف،  ی�ع�  -7
م���ام لق�اع تع��� ت�ف�� اإلرشادات ال��ع�ة إلى ب�ل�، على دع� م�ادرات ب�اء الق�رات لفائ�ة ال�ل�ان ال�ام�ة، ال�ي ته�ف 

 ال���ة؛لل��م 

أعاله وأن ت���ها م� خالل آل�ة  5إلى األم��ة ال��ف���ة أن ت��ع ال�قار�� ال��ار إل�ها في الفق�ة  ��ل�  -8
 ؛غ�فة ت�ادل ال�عل�مات

 ،خ�� األ���مات الة، و ه��، �ال��اور مع األ��اف ال�الق�ام ��ا یلي إلى األم��ة ال��ف���ة �اأ� ��ل�  -9
�اء ال���ة، ره�ا ب��اف� ��أن اإلدارة ال����امة لألحوال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وأع�اء آخ��� م� ال��اكة ال�عاون�ة 

 :ال��ارد

 ت��ی� ال��االت ال�ي ق� ت��ل� وضع إرشادات ت���ل�ة واس���اف س�ل ل����� ه�ه اإلرشادات على  )أ(
قابلة  ال���ة لل��مم���ام لق�اع ن��ا ألن اإلرشادات ال��ع�ة  واس���امات أخ��،جغ�اف�ة أخ�� وعلى أن�اع أخ��  م�ا��

 لل����� فق� في �ع� م�ا�� ال��ائل األرض�ة ال��ار�ة وش�ه ال��ار�ة، وال��ا�� األح�ائ�ة وال��� اإل���ل�ج�ة؛

ال��ارسات ال���ة وال�روس ال���فادة تع��� وت���� اس���ام أدوات ال�ص� وق�اع� ال��انات، م� خالل ت�ادل   )ب(
ب�� األ��اف وال���مات وال����ات األخ�� ذات ال�لة، �غ�ة ت���� ال�عل�مات ع� االس���ام ال����ام لألح�اء ال���ة، ��ا 

 في ذل� ص�� األح�اء ال���ة، واس�هالكها وال��ارة بها وم��عاتها وق�ا�ا ال���وع�ة؛

ة ال����ات لل��ع ب�� أف�ل ال�عارف ع� اس���ام الل��م ال���ة وال��ارة بها،   ُ         ال� هج م�ع�د تق���م�اصلة   )ج(
مع م�اعاة معارف واب��ارات وم�ارسات ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة و��ائل س�ل الع�� لالس���ام ال�أل�ف ال����ام 

�ع�اض األ�� القان�ن�ة وتع���ها، وت��ی� وتع��� ور��ا إدراج فه� ل����ف و����ل�ج�ة األن�اع ال�ع��ة، واس لألح�اء ال���ة،
، ودراسة ت�ف�� ب�ائل الغ�اء وس�ل الع�� ال��یلة ال��علقة على ن�� م���ام ألح�اء ال���ةاال��ارسات إلدارة واس���ام أف�ل 

 ال��علقة �ال��اكة؛ �االس���ام ال�أل�ف ال����ام لألح�اء ال���ة، ��ا م� خالل ج�لة أم�ر م�ها اس�ع�اض األن��ة القائ�ة

لل���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات  ةال��ف��� ةال��اصل مع األم��  )د(
ت���� ال��� ال��اس� ل��ائج ال�ق��� ال��عل� �االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي وحف�ه، م� أجل  به�فال��� اإل���ل�ج�ة، 

 ال��اع�ة على تع��� الق�رات واألدوات؛

أعاله إلى اله��ة الف�ع�ة ) د(إلى ) أ(9رفع تقار�� ع� ال�ق�م ال���ز ��أن األن��ة ال����رة في الفق�ات   )ه(
 .��ة وال����ل�ج�ة خالل اج��اع �عق� ق�ل انعقاد االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��افلل���رة العل��ة وال�ق

 ال��ف�

 5لل��م ال���ةم���ام لق�اع ال��ع�ة رشادات اإل 

 �الل��م ال���ة، واألم� الغ�ائي وس�ل الع�: ال��اق

وفي ص�� اإلعاشة، فإن ال��افع ال�ي . ���� ص�� ال���انات ال���ة لغ�ض اإلعاشة، واألغ�اض ال��ار�ة، وال��ف�ه�ة - 1
وعالوة . ی�� اس�هالكها أو اس���امها م�اش�ة م� جان� ال��اد وأس�ته) وخ��صا الغ�اء(���ل عل�ها م� األح�اء ال���ة 

                                                           
  .                                                                                               �ال���ة ل�ع� األ��اف، ال تع��� ال��ارسات ال����امة ال���لة �الل��م ال���ة ق�اعا م� ق�اعات االق��اد  5
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��� م� ال��ان ال��ف��� في ال��ا�� ال��ار�ة وش�ه ال��ار�ة على اس���ام على ذل�، �ع��� األم� الغ�ائي وس�ل الع�� ل�

 6.ال���انات ال���ة وال��اج�ة بها

وق� اس���م� الل��م ال���ة م�� زم� ���ل ����ر غ�ائي ل�الی�� ال�اس في م�ا�� ����ة م� العال�، في ال�ل�ان  - 2
ع� ال����عات ال��ف�ة في ال�ل�ان ال�ام�ة ال��ار�ة، ن�� أن الل��م فعلى س��ل ال��ال، في �. ال��ق�مة وال�ام�ة على ال��اء

مالی�� �� م� الل��م  4وفي أف��ق�ا ال�س�ى، م� ال�ق�ر أن أك�� م� . ال���ة ت�ف� تق���ا �ل ال��وت�� في ال�ج�ة الغ�ائ�ة
 7.ال���ة ی�� اس�هالكها �ل عام، ومع��ها ی�رد إلى ال��ا�� ال����ة

ال���ای� لل��ارد م�ف�عا �األع�اد ال���ای�ة لل��ان، وال�ق�م في تق��ات ال��� و�ه�ر ت�ارة رائ�ة  و�ان االس�غالل - 3
وق� س��� مع�الت ال��� غ�� ال����قة ت�ه�را في أع�اد أح�اء ب��ة ����ة وع�ض� لل��� األن�اع األساس�ة . لل��م ال���ة

ان�ني وغ�� ال���� إلى ضغ� م��ای� على ال���، ��ان� ال�ع�الت وأد� ال��� غ�� الق. ال��جة ل��غ�ل ال��� اإل���ل�ج�ة
الل��م ال���ة في �ع� ال�ل�ان ال��ار�ة  في ال��ا�� ال��ج�ة ال��ار�ة إلى ت�ای� اح��ال ت�اؤل إم�اداتال��تفعة ل��م�� ال��ائل وال����ل 

 .وش�ه ال��ار�ة

ات وال�ه�ن ال���ان�ة ألع�اد ال ���� ح��ها م� ال�اس وس��ث� فق�ان األح�اء ال���ة على ت�اف� م�ادر ال��وت�� - 4
م�ل (و���أ أ��ا في تغ���ات م��ال�ة في ال��� اإل���ل�ج�ة إذ أن األن�اع ال�ي تلع� دورا مه�ا في و�ائف ال��� اإل���ل�ج�ة 

و��ل� فق�ان ال�فاعالت . ائ�ی�� الق�اء عل�ها م� خالل ال��� ال�) ناش�ات ال��ور، ومف��سي ال��ور، وم�اق�ة أن�اع الف�ائ�
اإل���ل�ج�ة ه�ا اخ�الالت داخل�ة في ال��ام اإل���ل�جي ال�ي ب�ورها تقلل ب�رجة خ���ة و�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، 

وعالوة على ذل�،  8.��ا ف�ها ت�ف�� ال����ات ال���الن�ة، وع�امل ال��اف�ة ال���ل�ج�ة، وم�ارد األغ��ة وت���� األم�اض
في ال�ائة م� ال���ر، وال��ی�ات، وال��مائ�ات ال�����مة لغ�ض  36و �23ض اآلن ل��� االنق�اض ن��ة ت��اوح ب�� ت�ع

 9.الغ�اء أو ال�واء

وق� ت���ل ال�وافع ال�ئ���ة لل�����ات غ�� ال����امة لل��� في الع�د ال���ای� لل��ان وال��ارة م� ال��ا�� ال��ف�ة  - 5
وح�ى في . مع غ�اب أ� ق�اع م�لي ���� لل��م ����ه تق��� ب�یل لل��م ال���ة في �ع� ال�ل�ان، إلى ال��ا�� ال����ة،

أو �اه�ة ال���، وت�ل الل��م /حالة وص�ل ال���هل��� في ال��ن إلى م�ارد الل��م ال��ج�ة، فهي عادة ما ت��ن م���ردة و
ة �ع��ا ع� م�ارد األح�اء ال���ة، ل� تع� الل��م ال���ة ض�ورة وفي م�ا�� ال��ن ال���� ال�اقع. ال���ة ج�ءا مه�ا م� غ�ائه�

 .ما زال� سلعة ��ال�ة مه�ة أو سلعة م��هل�ة م� ح�� إلى آخ�غ�ائ�ة لألس� ول�� في �ع� ال��اقات ال�قل���ة وال�قاف�ة، فهي 

ل�فاء �ال�ل� م� األع�اد األراضي إلى ال�لع ال�راع�ة لوفي ال�ق� ذاته، ت���� م�ائل األح�اء ال���ة مع ت���ل  - 6
و���� أن �قلل ت���ل . ، وت�سع ال������ات ال����ة)م�ل األخ�اب، وال�ع�ی�(واس���اج ال��ارد ال���ع�ة  ،ال���ای�ة م� ال���

اس���ام األراضي أ��ا م� ح�� األراضي ال�����مة م� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة لل��� ال�أل�ف، م�ا �ف�ض 
ای�ا على ال��ارد ال���ق�ة م� األح�اء ال���ة داخل أقال�� أصغ� م��ای�ة، و��ث� في الغال� على ش�ع�ة ق�ان�� ال��� ضغ�ا م�� 

                                                           
              وال����ل�ج�ـــــة                         لل��ـــــ�رة العل��ـــــة وال�ق��ـــــة                                                                                               وث�قـــــة ال�عل�مـــــات ��ـــــأن اإلدارة ال��ـــــ��امة لألح�ـــــاء ال���ـــــة ال�ـــــي أعـــــ�ت لالج��ـــــاع الع�ـــــ��� لله��ـــــة الف�ع�ـــــة6 
)UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/46(،وال�ـ�� ال��ـار�                   وآثـار صـ�� اإلعاشـة                                                        ، تق�م ع�ضا عاما ل�ور ص�� اإلعاشـة فـي ال����عـات ال��ـ��ة               )  ـا فـي��       

                           إدارة ال�ـ�ارد ال��ـ���ة علـى                            ، وت�لـ�ال ��ـ��� إلـى ن���ـات )                                                               لل�ـ�� وال�غ�ـ� فـي اسـ���ام األراضـي ن���ـة لألن�ـ�ة ال�راع�ـة وال�ـ�اع�ة                  ذل� اآلثار ال���عـة 
                                                                                           أخـ�� معل�مـات إضـاف�ة ت�علـ� �ال�قـار�� ال����ـة لأل�ـ�اف واالسـ��ات���ات وخ�ـ� الع�ـل ال����ـة لل��ـ�ع          معل�مـات                   ك�ا أت��� في وث�قة   .               ال����� ال��لي

  .)UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/47(                                           ال���ل�جي واالس���ام ال����ام لألح�اء ال���ة
  .  26         ، الفق�ة 1UNEP/CBD/SBSTTA/20/1     ان��   7

S. S. Myers et al. (2013). Proceedings of the National Academy of Sciences 110, 18753-18760  8. 
S.H.M. Butchart et al. (2010). Science 328, 1164–1168  9.  



CBD/COP/DEC/14/7 
Page 5 
 

غ�� أنه ی��غي إ�الء م��� م� االه��ام لل��اه�ات اإل��اب�ة ال�ي ت�عل� �الف�ائ� ال�ي تع�د على س�ل الع�� . ال�أل�ف وفاعل��ها
  .ال���ة ح�اء�الت �ال���ف مع تغ�� ال��اخ، وال�ي ���� أن ت�ف� ح�اف� ل����� إدارة م�ارد األوال��� االق��اد� ال��لي وال

ول�� في . واألح�اء ال���ة عادة ی��ق� م� ق�رها، اس��ادا إلى اإلن�اج�ة والع�د، �ال�قارنة إلى ال���انات ال��ج�ة - 7
، ال���لفة��ان�ة، ال س��ا ع�� األخ� في ال���ان االس���امات �ع� ال��اقات، ت��ن األح�اء ال���ة أك�� ت�اف�ا مع ال��وة ال�

 .األخ��  ال��ام اإل���ل�جي م�ل ال��احة اإل���ل�ج�ة، وال���، والل��م وم�افع

ون��ا ألن ال��� غ�� ال����ام لل��م ال���ة �ع��� ته�ی�ا رئ���ا إل���ل�ج�ا ال��� اإل���ل�ج�ة ال��ار�ة وش�ه ال��ار�ة،  - 8
م�اش�ة في ال���� م� األن�اع ال�ه�دة �االنق�اض، ف�ال ع� س�ل ع�� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، واألم� و��ث� 

، ه�اك حاجة مل�ة إلى تع��� اس��ا�ات ال��اسات العامة داخل إ�ار اج��اعي اق��اد� وثقافي و����ل�جي ال��ةالغ�ائي و 
 .أك�� ت�امال و��ار ال��ة العامة

وه�اك أس�اب م�ع�دة لالس�غالل ال�ف�� لألح�اء ال���ة . �ف�ف م� تأث��ات ال��� ال�ائ� م�ألة معق�ةو�ع��� ال� - 9
وفي الغال�، ت�ج� م���عة معق�ة م� الع�امل ال�ي ت�ه� في . و���� أن ت�فاوت ه�ه األس�اب على ن�� ���� ب�� األقال��
و���� أن ت��ل ه�ه الع�امل ت�اف� الع�الة، . �ارد ال�اتج ع� ذل�ال�ل� ال���ای� على الل��م ال���ة واالس�غالل ال�ف�� لل�

والق�ا�ا ال��علقة ��ق�ق ال�ل��ة، ودور ال��س�ات، وع�م وج�د ح�اف� إلدارة ال��ارد على ن�� م���ام، واله��ة، والف�ل في 
األش�ار واس���اج ال��ارد، وال�عي ح�اد ال��اص�ل وت�اف� الغ�اء م� ال��وة ال���ان�ة، وأن�ا� ال�ق� وتغ�� ال��اخ، وق�ع 

ال��ارة غ�� ال���وعة ال�ائ�، وال�حف الع��اني الع��ائي، وال��ارث ال���ع�ة، وال��وح، وال��� غ�� ال���وع، وح�وب 
�ة اء ال�� و��ث� ال�غ�� في اس���ام األراضي لالح��اجات ال�راع�ة وال��اع�ة تأث��ا رئ���ا أ��ا على م�ائل األح�. وال��اعات

 .وسل�ك األح�اء ال���ة

ح�اء ب�� ال��� واأل م�اكل ص��ة وو�ائ�ة���� أن ت��أ و . قائ�ام���ات األم�اض ال���ان�ة ال���ر  وال ی�ال خ�� -10
معل�مات قل�لة ن���ا ع� إ���ل�ج�ا ال��ا�� ال��لق�ة لها، وع� دی�ام�ات وم�ا�� األم�اض  وعلى ال�غ� م� وج�د .ال���ة

�ال���ة لل�اس ال�ی� �����ن �األح�اء ال���ة ال�ي ی�� ص��ها، ه�اك دل�ل �اف ی�حي �أن األح�اء ال���ة هي م���دع مه� 
وم� ال��جح  10.على ال��ة العامة م� تف�ي األو��ة خ��ا واض�ا ��لال�ي ���� أن ت ال���ر ل����ات األم�اض ال���ان�ة

، و���� أن وال�اش�ة أن ت�د� أن�اع مع��ة م� الل��م ال���ة إلى م�ا�� عال�ة ن���ا م� ت��ب م���ات األم�اض إلى ال���
. � م�اق�ةی�داد ه�ا ال��� م� خالل ذ�ح ال���انات ال���ة ال�����مة لغ�ض الل��م وسلخ جل�ها ����قة غ�� م���ة وغ�

                      ُ                                                                                      ول�ل�، ���اج األم� إلى ن هج م�ع�دة الق�اعات ت��ع ب�� اآلل�ات ال��اس�ة لل��اسات العامة م� الق�اعات م�ل ال�راعة، 
وال���ع ال���ل�جي واألم� الغ�ائي، وال��ة، وال���ة ال����ة، وال�ع�ی� وق�ع األش�ار، وذل� إلدارة م���امة ناج�ة لألح�اء 

 .ال���ة

ت���� ) ب(ت�ل�ل لل��اسات ال����ة، ) أ: (       ُ                                         ���� ال� هج لإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة ما یليو���غي أن ت -11
واس�ع�اضا لأل�� القان�ن�ة ) ج(ال�عارف ع� اس���ام أن�اع الل��م ال���ة واالت�ار بها، وفه�ا إل���ل�ج�ا األن�اع ال�ع��ة؛ 

ت��ی� الف�ص ) د(ي ت�ف� على اإلدارة ال����امة وت��� ت�ق�قها؛ وتع���ها، م� أجل ت���� أ�� ال��اسات واإلدارة ال�
اس���ام ال�ع�ب األصل�ة وال����عات  م�اعاة) ه(والع�ائ� ل��ف�� ب�ائل لألغ��ة وس�ل الع�� م���ة ����قة م���امة؛ و

�ات و���ة و�قل���ة ق��ة لل��م ومع ه�ه اإلج�اءات م���عة وم�رجة في اس��ات��. ق�رات إنفاذ م�اس�ة) و(ال��ل�ة وتقال��ها، و
 .ال���ة، ه�اك إم�ان�ة ل��ق�� اس���ام أك�� اس��امة لألح�اء ال���ة لغ�ض الغ�اء

                                                           
  .                           وف��وس مار��رغ وج�ر� الق�دة                                                م���ات األم�اض ال���ان�ة ال���ر م�ل ف��وس إی��ال  10
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 ال��اق والغ�ض  -ثان�ا

 ال��اق  -ألف

ت��� اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة إلى اإلدارة ال�ل��ة ألن�اع األح�اء ال���ة م� أجل اإل�قاء على أع�ادها وم�ائلها  -12
و���� لألح�اء ال���ة، إذا ت�� إدارتها على ن�� . ع�� ال�م�، �ال��� إلى االح��اجات االج��اع�ة االق��اد�ة ألع�اد ال��ان

�ل� ت�ه� في س�ل لم���ام، أن ت�ف� ال�غ��ة وال�خل ال����� إلى ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة على ال��� ال���ل، و 
 .وص�ة ال���ة ن�انو��ل� تع�ل ���انات ل��ة اإل الع�� ال��ل�ة على ن�� ����،

ال�ي تع�ف ألغ�اض اإلرشادات ال�ال�ة على أنها الل��م ال���ة  –وت��� اإلرشادات ال�ال�ة على الل��م ال���ة  -13
 11.غ�اءللفقار�ات األرض�ة في ال��ائل ال��ار�ة وش�ه ال��ار�ة، وال��ا�� األح�ائ�ة وال��� اإل���ل�ج�ة ال�����مة لغ�ض ال

وتع��� أ��ا أس�اك ال��اه الع��ة واألس�اك ال����ة، وفي �ع� األح�ان ". ل��م ال��ائ�"و���� أن �ع��� ذل� م�ادفا ل���لح 
 .الالفقار�ات، م�ادر تغ�و�ة مه�ة، ول��ها غ�� م���لة في ال����ة ال�ال�ة

 اله�ف والغا�ة  - �اء

ع��� اإلدارة ص�ب ق�اع ل��م ب��ة م���ام وت�ار�ي وشامل في تق�م ال����ة ال�ال�ة إرشادات تق��ة ته�ف إلى ت -14
وتع�ض م�اخالت م��دة لل��اقات ال��ف�ة وال����ة وال�ول�ة لل��اع�ة في تقل�ل فق�ان ال���ع . ال��ا�� ال��ار�ة وش�ه ال��ار�ة

ل����ام لل��م ال���ة لغ�ض رفاه ال���ل�جي، وال س��ا لألن�اع ال���ة ال�����مة لغ�ض الغ�اء، و��ل� ل����� االس���ام ا
 .ال���

و����ل اله�ف العام م� ال����ة ال�ال�ة في ت���� إع�اد ال��اب�� ال��اسات�ة ال���املة، ل���ی� أول��ة اإلج�اءات  -15
، 2020- 2011ودم�ها م� أجل ت���� اس��امة اس���ام الل��م ال���ة و��ل� ت�ف�� ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

 12.م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي 18و 12و 7و 4خاصة األه�اف و 

و�ال�الي، ت�ه� ال�عل�مات ال�اردة في اإلرشادات ال�ال�ة في ت�ق�� األه�اف واالل��امات ���ج� اتفاق�ة ال���ع  -16
، واتفاق�ة (CMS)ت الف���ة وغ��ها م� االتفاق�ات، ��ا في ذل� اتفاق�ة ال��اف�ة على األن�اع ال�هاج�ة م� ال���انا 13ال���ل�جي

 2030.14، و��ل� خ�ة ال����ة ال����امة لعام (CITES)ال���ة ال�ه�دة �االنق�اض ال��ارة ال�ول�ة �أن�اع ال���انات وال��اتات 

                                                           
                                                            وفقـا لل�قـ�رات ال�ـا�قة ���ـ�ص ب�نـامج ع�ـل االتفاق�ـة ��ـأن ال��ـ�ع    ")              الل�ـ�م ال���ـة "   أو  (                                                      اس��ادا إلى ن�اق الع�ل ال�� أج�� فـي م�ـال ل�ـ�م ال��ائـ�   11

                 وت�ــ��ع� اإلرشــادات   .                               ال��ار�ــة ال��ـ���مة لغــ�ض الغــ�اء                                                                                        ال���لـ�جي للغا�ــات، ی��ــ� ت���ــ� هـ�ا ال�ق��ــ� علــى ال���انــات ال���ــة فـي الغا�ــات ال��ار�ــة وشــ�ه 
      ت�لـ�ال   STTA/20/INF/46UNEP/CBD/SB           ال�عل�مـات            وتقـ�م وث�قـة   .                                                                     ال�ال�ة ال����� على األغ�اض ��ـالف الغـ�اء، ��ـا فـي ذلـ� االسـ���امات ال���ـة

  .                                                                                                                  أوسع ن�اقا ع� ال��ی�ات األرض�ة غ�� ال��ج�ة، وال���ر، وال�واحف وال��مائ�ات ال�ي ی�� ص��ها لغ�ض الغ�اء أو ألغ�اض أخ�� 
         � اإلن�ـاج                            أو قـ� نفـ�ت خ��ـا مـ� أجـل ت�ق�ـ    خ�ـ�          ، ل��ف�ـ�     2020                                                          مـ� أهـ�اف أ��ـي لل��ـ�ع ال���لـ�جي إلـى ات�ـاذ خ�ـ�ات، ��لـ�ل عـام    4           ی�مي الهـ�ف   12

              م�ـا�� ال�راعـة            إلـى إدارة   7            و�ـ�ع� الهـ�ف   .                    اإل���ل�ج�ـة ال�أم�نـة     �ـ�ود                   ال���ع�ـة ف���ـاق ال        ال�ـ�ارد                                                  واالس�هالك ال����ام�� وال����ة على تأث��ات اس���ام 
        إلــى م�ــع     12                 ها�ــة، ی�مــي الهــ�ف        وفــي ال�  .     2020                                                           علــى ن�ــ� م�ــ��ام، ل�ــ�ان حفــ� ال��ــ�ع ال���لــ�جي، وذلــ� ��لــ�ل عــام          وال��اجــة                 األح�ــاء ال�ائ�ــة       وت���ــة 

  .                                                               ، وت���� و�دامة حالة حف�ها، وال س��ا �ال���ة لألن�اع األك�� ت�ه�را    2020                         ه�دة �االنق�اض، ��ل�ل عام                          انق�اض األن�اع ال�ع�وفةال�
  :                                                            ، ال�ـي تق��ـى أن تقـ�م األ�ـ�اف قـ�ر اإلم�ـان وح�ـ� االق��ـاء ��ـا یلـي )                                         م القابل لالس���ار لع�اص� ال��ـ�ع ال���لـ�جي       االس���ا (    10       ال�ادة        خ��صا13 
                            ات�ـاذ تـ�اب�� ت�علـ� �اسـ���ام   ) ب   (  ؛                                                                                     ص�انة ال���ع ال���لـ�جي واسـ���امه علـى ن�ـ� قابـل لالسـ���ار فـي ع�ل�ـة صـ�ع القـ�ارات ال����ـة    في            إدماج ال���   )  أ (

                                      ح�ا�ـة وت�ـ��ع االسـ���ام ال�ـأل�ف لل�ـ�ارد   ) ج (  ؛            دنى حـ� م��ـ�    إل�ـأ                                 ال��ـ�ع ال���لـ�جي أو ال�قل�ـل م�هـا      علـى                                   ���ل�ج�ة �غ�ـة تفـاد� اآلثـار ال�عاك�ـة           ال��ارد ال
   جـل  أ                   لل�ـ�ان ال��ل�ـ�� مـ�                 تقـ��� ال��ـاع�ة   ) د (  ؛                                                                                                      ال���ل�ج�ة ��قا لل��ارسات ال�قاف�ة ال�قل���ة ال���افقة مع م��ل�ات ال��انة أو االس���ام القابـل لالسـ���ار

                                                 ت�ـ��ع ال�عـاون بـ�� سـل�اتها ال���م�ـة وق�اعهـا ال�ـاص   و   )  ه (  ؛                                                            عالج�ة في ال��ا�� ال���ه�رة ال�ي ان�ف� ف�هـا ال��ـ�ع ال���لـ�جي         إج�اءات       وت�ف��     ضع  و 
  .                                                         الس���اث ��ائ� لالس���ام القابل لالس���ار لل��ارد ال���ل�ج�ة

   ".    2030                           خ�ة ال����ة ال����امة لعام   :             ت���ل عال��ا  "       �ع��ان      2015      أیل�ل  /      س�����    25       ال��رخ    1 /  70                                 ق�ار ال��ع�ة العامة لألم� ال����ة  14
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وفي ح�� أن أن�اع اإلج�اءات ال����ة ال�ق��حة في اإلرشادات ال�ال�ة ���� أن ت��� على ال��� الق���، ت����  -17
ول�ل�، ی��غي ت�ف�� اإلج�اءات ال���دة في . ال����امة لألح�اء ال���ة على أن��ة م����ة على ال��� ال���س� وال���لاإلدارة 

 .2030في ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي وخ�ة ال����ة ال����امة لعام  2050ال����ة ال�ال�ة في س�اق رؤ�ة عام 

ع�ل األ��اف و��ل� ال����ات وال��ادرات ذات ال�لة ل�ع��� وت�ف��  دع�إلى و����ی� أك��، ته�ف اإلرشادات  -18
 :وتع��ل اإلج�اءات ال���املة م� أجل ما یلي

                                                                       ال�أك� م� أن ع�ض الل��م ال���ة م�ار على ن�� م���ام وقان�ني ع�� ال���ع؛   ) أ (

                         قان�ن�ة في الق�� وال��ن؛       أو غ��  /                                                          تقل�ل ال�ل� على الل��م ال���ة ال��ارة ����قة غ�� م���امة و   ) ب (

  .                                                       ته��ة ب��ة ت�����ة م�ات�ة لإلدارة ال����امة لل��م ال���ة   ) ج (

و���� اس���ام اإلرشادات ال�ق��ة ال�����ة في ال����ة ال�ال�ة م� جان� م��لف ال�زارات، وصانعي الق�ار، و��ل�  -19
� الق��ة وأ�عادها ال����ة ال�املة لع�ة ق�اعات، تق��ح ون���ة ل�عق. و�االت ال����� وال��االت ال��ف�ة على ال����� ال���ي

وت�ع� ال�عل�مات ال�اردة في .                  ُ                                                                     اإلرشادات ال�ال�ة ن ه�ا م����ة ���� ت���قها ل��ق�� االس���ام ال����ام ألن�اع الل��م ال���ة
ل���ة ب�� ق�اعات ال��اجة، وال�راعة، ال����ة ال��ار ال�����، وال�عل� وال��ادالت ال��ه��ة ��أن اإلدارة ال����امة لألح�اء ا

 .، وال�ال�ة، وال����ة ال��ف�ة والق�اع القان�نين�انوال��ارد ال���ع�ة، وال��ة ال�����ة وص�ة اإل

 إرشادات تق��ة ل��ق�� ق�اع م���ام لل��م ال���ة  -ثال�ا

ال���ة مع ال����� على ��ف�ة الع�ل ت�ألف اإلرشادات م� م���عة شاملة م� ال��ص�ات ل��ق�� ق�اع م���ام لل��م  -20
؛ و��ف�ة تقل�ل ال�ل� على الل��م ال���ة ال�ي ت�ار على ن�� )الق�� الف�عي ألف(مع ال�هات الفاعلة ل����� اس��امة الع�ض 

ة وم���ة ؛ و��ف�ة ته��ة ال��وف ال������ة ال��ات�ة إلدارة قان�ن�)الق�� الف�عي �اء(غ�� م���ام ع�� سل�لة الق��ة �أك�لها 
                            ُ                                  وتق��ح اإلرشادات أ��ا خ��ات ون ه�ا ���� ت���قها، م� جان� األ��اف ). الق�� الف�عي ج��(وم���امة لل��م ال���ة 

، ووفقا لل����عات وال��وف واألول��ات 11/25وال���مات األخ��، �ال�عاون مع ال����ات ال�ع��ة، مع االس�عانة �ال�ق�ر 
 .ال����ة

 لع�ض م� الل��م ال���ة وت����ه ع�� ال���عإدارة اس��امة ا  -ألف

ت��� الق�اع� ال��ل�ة وغ�� ال�س��ة غال�ا ال��� وت�� على م� �����ع  في األراضي ال�����مة على ال��اع، -21
وت��أ ال����ات في إنفاذ ه�ه الق�اع� ع��ما ���ن القادة ال��ل��ن غ�� م������ م� . ال��� وال��ان ال�� ���� ال��� ف�ه

ا�ة على وص�ل ال��ادی� ال�ارج��� إلى أراض�ه�، أو ع��ما �فق� ال��ادون حق�قه� في ال��� ال���وع أو ال��ار�ة في ال�ق
م�ل (إدارة األح�اء ال���ة، أو ع�� تآكل اله��ل االج��اعي لل����عات ال��ل�ة ���� ال���� م� الع�امل ال�ار���ة ال�ارج�ة 

إلى ال��اف�ة مع ) داخل ال����عات ال��ل�ة وخارجها(ه�ه ال��اقات، ���ل ف�اد� ال��ادی�  وفي). االس�ع�ار، واله��ة ال�اخل�ة
وت�د� ه�ه ال��اف�ة إلى ص�� ن�ع م� أن�اع األح�اء ال���ة �أس�ع وق� م���، مع . ال��ادی� اآلخ��� على ه�ا ال��رد ال���ود

الق�اع� ال�ي ت��� اس���ام األح�اء ال���ة لغ�ض الغ�اء إلى  ول�ل�، ت��اج. دفع األن�اع إلى االنق�اض على ال����� ال��لي
. االع��اف ��ق�ق ص�� اإلعاشة، وال�� على إدارة األح�اء ال���ة وت��ی� األن��ة ال�ي تع��� م��وعة أو غ�� م��وعة

ع�ل�ة ت�ار��ة مع م�اورات وم� ال�اح�ة اإلج�ائ�ة، ه�اك حاجة إلى . و���ل اإلنفاذ االس��ابي ج�ءا ال ی���أ م� ه�ه الق�اع�
 .ب�� ال��ف�� ت��ك ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

وته�ف ه�ه ال��اذج إلى أن ت��ن . وق� ت� اق��اح واخ��ار ع�ة ن�اذج إلدارة م�ارد األح�اء ال���ة على م���� ال����ع -22
وه�ه ت��ل في العادة أش�ال اإلدارة . ال��ا��             ُ                                                        أم�لة على ال� هج ال����ة، وق� ال ت��ن قابلة لل����� في ج��ع ال�ل�ان أو

ال����ة وفي ال��اعات االس���اج�ة  ةأو ه��ات الق�اع ال�اص ال�����ة، م�ال في ال���/ال�����ة ب�� ال����عات وال�ولة و
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أو ال���ات /ووق� ت��ل األش�ال األخ�� لإلدارة ال�����ة ب�� ال����عات وال�ولة . م�ل ش� ال��ق وق�ع األش�ار وال�ع�ی�

 :ال�اصة، وفقا لل����عات ال����ة، م� ج�لة أم�ر، ما یلي

                                                                                        م�ـــا�� ال�ـــ�� ال����عـــي، ال�ـــي ���ـــ� اســـ���امها ل���ـــ�� ال�ـــ�� فـــي ال��ـــ����ات ال�ـــي ت�ـــاور ال��ـــا��    ) أ (
ـــازات ال�ـــ�اع�ة ـــا�� ال�ـــ�� ال��ســـ�م حـــ�ودها، فـــي ال  .                              ال����ـــة أو االم�� ـــ�                                                                 و��ـــ�ح �ال�ـــ�� ألع�ـــاء ال����ـــع ضـــ�� م�      غال

                         و���ــ� أ��ــا أن �قــ�م أصــ�اب   .                                                                               �اســ���ام ن�ــ� ال��ــ� ودوران ال��ــا�� وال��ــا�� ال����ــة لل�ــ�اح �إنعــاش األح�ــاء ال���ــة
           أو ال����ة  /                                                                                   ال����ة إلى العامل�� م�ادر ب�یلة لل��وت�� ال���اني، م�ل ال�جاج أو األس�اك ال�����ة و   ة     ال���       م��رو                       االم��ازات االس���اج�ة و 

                                                                                                                            مــ� م�ــادر م�ــ��امة، بــ�ال مــ� اســ���ام الل�ــ�م ال���ــة، ع�ــ�ما ت��ــاوز م�ــ���ات ال�لــ� ال�ال�ــة أو ال���قعــة قــ�رة أنــ�اع الل�ــ�م ال���ــة علــى 
         االن�عاش؛

      وتقـــــ�م   .                                                            ت�ــــ�د ال�ولــــة ح�ــــ� ال�ــــ��، اســــ��ادا إلــــى األعــــ�اد ال�ــــ���ة لل���انــــات  .                   ال����ــــات ال����ع�ــــة   ) ب (
                                                                                                               ال����عات �إدارة ال����ات، ولها ال�� في إن�ـاء م�س�ـات ال�ـ�احة و�عـالن مـ�ادات ل�ـ�خ�� ال�ـ�� ال��ف�هـي لل���انـات وفقـا 

                                   م� ال����ات للقـ�� علـى ال�ـ�ادی� غ�ـ�                                                          وت�ع� و�االت إنفاذ الق�ان�� ال����ات وت����� إلى ال�الغات  .                  لل����عات ال����ة
                    ال��ع��� واع�قاله�؛

  .                                                                                              ت���ة األح�اء ال���ة لغـ�ض ال�ـ�� ال��ف�هـي ت�ـألف مـ� صـ�انة ال���انـات ال���ـة فـي م�ـا�� م�ـ�دة �أسـ�ار   ) ج (
                     ال��ئـل قـ� ��ـ�ن قـ� تـ�                                                                                                 وهي ش�ل م� أش�ال ال����ة ت��ه ت���ة ال�اش�ة، وت�ار ال���انات على ال��اتات ال���ع�ـة �ـال�غ� مـ� أن 

  .                                                    ت���له ل����� �فاءة اإلن�اج في إ�ار ال����عات ال����ة

ـــ��� اإل���ل�ج�ـــة   ) د ( ـــل خـــ�مات ال                                          ت��ـــل ال����عـــات علـــى مـــ�ف�عات ع�ـــ� ت�ـــل�� أحـــ�   .                                           ن�ـــ� ال�ـــ�ف�عات مقاب
    ع�ـ�   "             أرصـ�ة الغـ�اء "        قـاء علـى                                                                 وفي ه�ه ال�الة، وفقا لل��اسات ال����ة، ���ـ� أن یـ�� الـ�فع لهـ� لإل�   .                      خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

                                                          م� خـالل ال�ـ�� ال��ـ��ام أو ال�فـ� ال�ـارم ل�اشـ�ات بـ�ور األشـ�ار   "               أرص�ة ال����ن  "                                  م����ات م���امة أو ح�ى لإل�قاء على 
                             و�ـ�� إجـ�اء رصــ� أعـ�اد األنــ�اع  .                                                 ل�ــع�ب األصـل�ة وال����عـات ال��ل�ــة مـع األح�ـاء ال���ــة         ل�قاف�ـة ل      عالقـة ا  ال                    ال�ئ��ـ�ة، مـع اح�ــ�ام 

                               ال���ه�فة لق�اس ت�ل�� ال��مات؛

                                                                       لـــ�یها إم�ان�ــة ال��ـــاه�ة فـــي حفـــ� األنـــ�اع ال���ــة واســـ���امها ال��ـــ��ام مـــ� خـــالل   .                   ن�ــ� إصـــ�ار ال�ـــهادات   ) ه (
           م���ـــات یـــ��         �ـــهادات                             و����ـــا تـــ�خ� مع�ـــ� ن�ـــ� إصـــ�ار ال  .                                                        ال�ـــأث�� علـــى خ�ـــارات ال��ـــ�هل��� لل����ـــات ال��ـــ��امة ال��ـــ�ر

                                 م�ـــل ال��ـــ� ال��اعـــي لألح�ـــاء ال���ـــة؛  (                                                    إن�اجهـــا بـــ�ون اإلضـــ�ار ���ائـــل األح�ـــاء ال���ـــة أو أعـــ�ادها                        اســـ��راعها، أو ح�ـــ�ها أو 
                   القائ�ـة علـى األح�ـاء  "                                                               ، ه�اك أ��ـا أم�لـة قل�لـة لـ��� إصـ�ار ال�ـهادات ال�ـي تـ�خ� ال����ـات  )                              وال�اكاو ال��اعي لألح�اء ال���ة

                 ك�ـا ���ـ� أن تـ�مج    ).                                          ال��ـاز�� األم����ـة ال���ـة، والل�ـ�م ال��خ�ـة          م�ـل جلـ�د (                                  على أن ص��ها ق� ت� على ن�� م���ام    "      ال���ة
          وتع�ـل ن�ـ�   .                                                                                                  ن�� إص�ار ال�ـهادات هـ�ه ضـ�انات ت��ـ�� ال��ـ�هل��� علـى أن الل�ـ�م ال���ـة ت�ـ��في ال�عـای�� ال�ـ��ة ال��ـ�ة

                      ال�ـي ت�ـ���� ألخالق�ــاته�                                                                                     إصـ�ار ال�ـهادات علـى ن�ـ� ج�ــ� فـي ال����عـات ال�ـي ت�ــ�ن م�ـ�ع�ة لـ�فع أسـعار م�تفعــة لل����ـات 
                                ت�ــال�ف إصــ�ار ال�ــهادات ال�ــي ت�ــ�ن   )                   ال�ــ�اد، أو ال����ــع (                                         أن �غ�ــي ال�ــع� ال��تفــع الــ�� ی�لقــاه ال��ــ�ج     �ــ�  و�  .          ك��ــ�هل���

  .               عال�ة في الغال�

���ة ل�ه��ة ال��وف ال���) أو ال�عاون اإلقل��ي(وت���� ع�اص� اإلدارة ال����ع�ة ال����امة ال�اج�ة لألح�اء ال���ة  -23
 :لإلدارة ال����ع�ة ال��ل�ة، ووفقا لل����عات ال����ة، ما یلي

أ� أنها ت�� في �ع�ها ال�ع� وت�ع� �الق�ا�ة مع ال����عات (ت���ع ال����عات �ال��اس� االج��اعي   )أ(
 ��ا ��في الت�اذ إج�اءات ج�اع�ة ل�عال�ة ال��اكل ال�����ة؛) ال��اورة لها
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ال��افع م� أجل االس���ام ال����ام لألح�اء ال���ة ال�ي  تقاس�ى ال�ع� إلع�اد آل�ات تع� ال����عات أو ت�لق  )ب(
و�ع� ال�� في ال��افع ع�� أقل م���� م���عي، وذل� ب�ع� م� ال�ولة ل��ان أن . ل�یها م�ال�ات تقل���ة وم��وعة عل�ها

 ال����عات ت��� ح�ة عادلة م� ال��افع م� اس���ام األح�اء ال���ة؛

ال�ق�ق في األراضي وال�ق�ق في إدارة األح�اء ال���ة واالس�فادة م�ها تع�ف ب�ض�ح و��� االع��اف بها   )ج(
ال�����م�� غ�� (و��� ت��ی� حائ�� ال�ق�ق واالع��اف ال�س�ي به� ل��ع غ�� حائ�� ال�ق�ق . وح�ای�ها ب�اس�ة ال�ولة

 م� إساءة اس���ام م�ارد األح�اء ال���ة؛) ال��ع���

ج�ع الل��م ال�ق�ق ال����ع�ة ت��د ال����عات ال����ة ال��ود ال�غ�اف�ة ل�ل� ال��ا�� ال�ي �����ع حائ�و   )د(
 ؛ل�یه� الع�في مع م�اعاة القان�ن  ال���ة،

ته�� ال����عات ال��ل�ة وال��ادون ال��ل��ن ص�احة �االس�فادة م� حق�قه� في اس���ام األح�اء ال���ة،   )ه(
ول�� . الع�ف�ة، ول��ه� ی��ل�ن ال���ول�ة أ��ا على أن ی�� م�اءل�ه� على اس��ام�ها وحف� ال��ائل ��ا في ذل� ال�ق�ق 

 ال����عات إج�اءات واض�ة ومع��ف بها رس��ا ل����ة اخ�الفات ال��اسات وال��ارسات داخل ال����ع أو ال����عة؛

����ام لألح�اء ال���ة م� جان� أع�اء ت�ج� أو ت��أ األ�� ال������ة ال�اض�ة لل��اح �االس���ام ال  )و(
ال����عات ال��ل�ة، أو أع�اء ال����عات، ��ا في ذل� إج�اءات ل���ی� و�نفاذ العق��ات على أع�اء ال����عة أو 

 ال����عات �أك�لها إذا �ان ذل� ض�ور�ا؛

األح�اء ال���ة ل�ي ی�� م�اءمة ه��ل وق�رات وم��ان�ات ال��س�ات ال���م�ة ال�ي ت��لى ال���ول�ة ع�   )ز(
 تلع� دورا رئ���ا في ت���� وت���� أن��ة االس���ام ال����ام؛

ه�اك ت���عات و���ة واض�ة لل���، واإلنفاذ الفعال ل�ل� ال����عات، ال�� ���ع ال�هات الفاعلة م� خارج   )ح(
 ال����ع م� تق��� ال�ل�ة ال��ع�ة ل�ل سل�ة إدارة وم� فاعل��ها؛

 وت���ة الق�رات الق�اد�ة ال��ل�ة؛ ال���ع                                                            ُ    ت� ت���� اإلج�اءات اإلدار�ة، و�تاح�ها �اللغات ال��ل�ة، وتع��� ن ��   )�(

داخل ال��ا�� ال����ة وح�لها وت���ل الس���ام مع��  15ت� ت��ی� م�ا�� ال��� ال����عي ب�ض�ح،  )�(
 �ة؛لألراضي، وت���م خ�� اإلدارة و�ارام��ات ال�ف� لل��ا�� ال���

و�ذا ل� ت�قل ال�ولة . ت��لي سل�ة اإلدارة ال��ل�ة ال���ول�ة ع� �ل م��قة م� م�ا�� اس���ام األراضي  )ك(
أ� إذا أ�ق� ال�ولة على ال���ول�ة ع� ال��ا�� ال����ة، واألن�اع أو األم� الغ�ائي (ال����ة ال�املة إلى ال�ل�ة ال��ل�ة 

وفي ال�االت ال�ي ت��أ ف�ها . ق��� اإلدارة ال��ل�ة ال���ة وع�اق� اإلدارة ال���ة، ی��غي إذن وضع معای�� واض�ة ل�)ال��لي
ض�ائ� أو أش�ال أخ�� م� اإلی�ادات م� م��قة اس���ام األراضي، ی��غي أ��ا ت��ی� أ�� واض�ة لإلدارة ال�ال�ة، ��ا في 

 ذل� العق��ات ل��ء ال���ف؛

��ل�ة ��هارات ومعارف ل����� خ�� إدارة م���امة لألح�اء ی���ع م��ول� ال���مة وسل�ات اإلدارة ال  )ل(
 و���غي أن ت��ل ه�ه ال�عارف االس���ام ال����ام ال�قل��� وال�أل�ف؛. ال���ة

وم� ب�� األن�اع ال�ي ���� ص��ها على ن�� . ی�� ت��ی� األن�اع ال�ي ت���ل ال��� واألن�اع ال�ي ال ت���له  )م(
العل��ة وال�ق��ة  سال��      ً                        اس��ادا  إلى أف�ل ال�عل�مات واأل، ال�� األق�ى م� ح�� ال��� ��اج إلىت األن�اع إلى فإنم���ام، 
ی��غي ال����� ب��ها و��� األن�اع ال�ي ال �ع��� ) واألن�اع م�ل اآلفات ال�ي ت��اج إلى ال�� األدنى م� ح�� ال���( ،ال��احة

                                                           
                                                                                         ال��ــا�� الــ�� ��ــ�م ف�هــا ال�ــ�� لل�ــ�اح �إنعــاش األعــ�اد وح�ا�ــة ال��ائــل غ�ــ� ال��ــ���ة لألنــ�اع ذات   )  أ   : ( ي                               ی��غــي ت�ســ�� م�ــا�� اســ���ام األراضــ  15

                       ال��ـا�� ال�ـي �ق�ـ� ف�هـا   )  ج (                                                                ال��ـا�� ال�ـي ��ـ�ح ف�هـا بـ�ع� ال�ـ�� مـ� خـالل تـ�اخ��، وت�ـار�ح وخالفـه؛   )  ب (                                  ال��اس�ة ال��ی�ة لل��خالت ال����ة؛ 
  .              األن�اع ال����ة                          ال��� ب�رجة أقل، �اس���اء 
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ال��� � ال�� األق�ى م� ح�� ال���، ی��غي ح�اب مع�الت و�ال���ة لألن�اع ال�ي ت��ل. إص�ار ح�� لها ض�ور�ا

 وتع�یلها على أساس م����؛ ال����ام

االت�اهات في ) م� جان� ال����عات ومع م�ار��ها(ت�ضع ن�� ل���ی� ال��� ال����امة، ورص�   )ن(
، ��ان� ال���ول�ة ع� ال���األن�اع ال���ه�فة م� األح�اء ال���ة، وت��د ب�ض�ح في تق���ات ال��� الق�اع� لل��اءمة مع 

 ؛���فاإلنفاذ والعق��ات ل��ء ال

�ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، م�ل ال���ل على ال�عل�مات، ی��غي ض�ان ال�ق�ق اإلج�ائ  )س(
 .وال��ار�ة في ص�ع الق�ار وال�ص�ل إلى الع�الة

و���� أن ��اع� إضفاء ال�ا�ع القان�ني وف�ض ال��ائ� على م��عات �ع� أن�اع األح�اء ال���ة في ت����  -24
، الالزمة ن ذل� م���ا لل�ل�ان ال�ي تف�ق� إلى ال���ة ال����ة والق�راتوق� ال ��� . ال����عات م� االس�فادة م� األح�اء ال���ة

وفي ه�ا ال��د، ���� أن تق�م . و�لى ن�ام ع�الة فعال یل��م ����أ ال�ق�ق ال���او�ة ���ج� القان�ن وال����� ال���او� للقان�ن 
ال���� م� ال�ع�  (ICCWC)ت وال��اتات ال���ة أ��ا ال����ات ذات ال�لة في االت�اد ال�ولي ل��اف�ة ال����ة ض� ال���انا

 .ل��اء الق�رات ال����ة في م�ال إنفاذ القان�ن، والق�اة، وال�قاضاة وال����عات ل��ع ال��� غ�� ال���وع

. ���ف مع وضع��ها ال�ال�ة وال�قائ� ال����ةتلل��� ل�ي  ةال�ال� ة� ال�������وفي بل�ان ����ة، ی��غي ت��ی� األ -25
لق�ان�� ال��علقة �األح�اء ال���ة �أنها صع�ة ال����� واإلنفاذ، وم� غ�� ال��جح أن ت��ح في تقل�ل ال�غ� على ص�� وت���� ا

وعالوة على ذل�، ی���� االم��ال له�ه الق�اع� ال�ي م�ى عل�ها ال�م� على ت�ال�ف . األن�اع ال�ئ���ة وحف� ال��� اإل���ل�ج�ة
 .�ة وال����عات ال��ل�ة ت��لها في غ�اب ال��اب�� ال�ع����ةم�تفعة، وال ت����ع ال�ع�ب األصل

الع�ی� م� ال�ل�ان م� أجل إنفاذ الق�ان�� ال��علقة �األح�اء ال���ة �فعال�ة ال���ف�� وق�رات وث�ة حاجة ل�ع��� ق�رات  -26
ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات وق� ن�ج ع� ع�م إنفاذ الق�ان�� ال����ة االس��الء غ�� القان�ني على ال�ق�ق . و�ن�اف

ال��ل�ة على األح�اء ال���ة م� جان� ال��ادی� م� ال�ارج ال�ی� �ف�ق�ون إلى ال�ق�ق ال���وعة لل��� على األراضي 
ها، وع��ما ت��ف�� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة م� ال���، واس�هالك األح�اء ال���ة وال��ارة بها م� أراض�. ال�قل���ة

فهي ت�� أن ال��� غ�� ال���وع ما ه� إال س�قة م�ها وهي م�ف�عة ب�رجة عال�ة إلى وقف االس���ام غ�� القان�ني أو غ�� 
 .ال���وع لألح�اء ال���ة ل�یها

وه�اك أدلة ����ة على أن ت���� ال���، و�نفاذ القان�ن وم�ع ال����ة هي أك�� فاعل�ة ع��ما تع�ل ال����عات  -27
تل� االس��ات���ات ال�ي ت��ل� م�ار�ة ���لة  ،وم� االس��ات���ات الفعالة ال����ة وال����ة. ا على ال��� ال���لوال�ل�ات مع

األجل ل�ال ال��ف��، وت��� ال��� مع أ��ا اح��ام وح�ا�ة ال�ق�ق ال�قل���ة ال���وعة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 
اع ع� األص�ل ال����ع�ة، وت���� ال����عات ال��ل�ة م� اإلدارة ال����امة لألح�اء ال�ي تع�� مع األح�اء ال���ة، مع ال�ف
ات �عل�ممع تق��� ال" أع�� إنفاذ القان�ن وآذانه"و���� أن ت��ن ال����عات ���ا�ة . ال���ة واالس�فادة م� اس���امها وحف�ها

ع�م ال��ف ع� ه��ة ال������، م�ا �قلل م� م�ا��  ل�ل�ات االع�قال، م�ل ال���ة، وخ�مات ال����ه ال���ي، ال�ي ت���
و���� أ��ا ات�اذ ال���� م� اإلج�اءات ل��ر�� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة على أداء أدوار إنفاذ األم� . االن�قام

 .وم��ولي ال����هات ال����ة

 :ال���ة ع�� ال���ع ال���ات ال�ق��حة ل��ق�� اإلدارة ال����امة وت���� اس��امة ع�ض الل��م -28
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                                                     ت�ــ�ع �قــ�ة الــ�ول ال�ــي ��ــاع ف�هــا اســ���ام الل�ــ�م ال���ــة   16 :                                        اســ�ع�اض ال��اســات واأل�ــ� القان�ن�ــة القائ�ــة   ) أ (
                                                                                                                     على اس�ع�اض ال��اسـات واأل�ـ� القان�ن�ـة القائ�ـة ال��علقـة ��فـ� األح�ـاء ال���ـة واسـ���امها ال��ـ��ام، ��ـا فـي ذلـ� إدارة أنـ�اع 

  :                                                            وفقا لل��وف ال����ة وال����ع ال���ي ال�ار�، على إدراج ما یلي   ،             الل��م ال���ة

                                                                                                   ت�ش�� ق�ان�� األح�اء ال���ة ل���ـ� علـى االسـ��امة، وال�أكـ� مـ� أنهـا م�اسـ�ة للغـ�ض و���ـ� ت���قهـا و�نفاذهـا    ) 1 (
                                                                   على ن�� سل��، ومع االع��ار ال�اج� ل��اغل �ل م� األم� الغ�ائي وال�ف�؛

                                                                        ء ال���ــــة إلــــى ال�ــــ�ان ال��ل�ــــ��، ح�ــــ� االق��ــــاء، وت��ــــ�ا مــــع خ�ــــة الع�ــــل ال��علقــــة               نقــــل حقــــ�ق األح�ــــا   ) 2 (
                                                                                                �االس���ام ال�أل�ف ال����ام في إ�ار االتفاق�ة، مع تع��� األشـ�ال ال��اسـ�ة ل��ـازة األراضـي، ��ـا فـي ذلـ� 

             �هـات الفاعلـة                                                                                    ال�ل��ة مـ� أجـل ز�ـادة حـ�اف�ه� علـى إدارة ال�ـ�ارد علـى ن�ـ� م�ـ��ام وم�ارسـة إنفـاذه� ضـ� ال
                                                                                 و�ــ�ل�، ی��غــي دعــ� ال����عــات مــ� جانــ� و�الــة و���ــة م���ــة وم�ث�قــة لــ�یها ال�ــل�ة الع�قــال   .         ال�ارج�ــة

 17                                         ومقاضاة م� ���ق القان�ن في ال�ق� ال��اس�؛

                                                                                                 إع�اد م�اد� ت�ج�ه�ة ت��� بـ�� أنـ�اع األح�ـاء ال���ـة ال�ـي ت���ـل ال�ـ�� واألنـ�اع ال�ـي ال ت���ـل ال�ـ��، مـ�    ) 3 (
                             و���غـي أن ت��ـ� القـ�ان�� ال�ـي   .                                                              إعالم االس���ام وال��ارة �األن�اع ال�ـي ���ـ� صـ��ها علـى ن�ـ� م�ـ��ام    أجل 

               واألنـ�اع ال�ـي ال   )                      م�ـل القـ�ارض وال��ـاز�� (                                                              ت��� ال��� وال��ارة ب�� أن�اع األح�اء ال���ـة ال�ـي ت��ـاث� ��ـ�عة 
                                  و���غـــي أن ت�ـــ���� ال��ـــ��عات �القـــ�ر     ).                                         م�ـــل أنـــ�اع ال�ئ��ـــ�ات ومع�ـــ� ال�ـــ�ی�ات ال�ـــ��ة (             ت��ـــاث� ��ـــ�عة 

                                                                                       ال�افي لل��اح �اإلدارة ال���ف�ة، مع ح�� أو آل�ات ت�����ة أخ�� تع��ف ب���ل األن�اع لل���؛

                                                                                                في حالة ال��� في ن�ام ض���ي، ���� ت�ق�� �امل للق�رات ال�ال�ـة وال��ل��ـة، واسـ��امة ال��ـام ال�ـ���ي    ) 4 (
  ؛ )                             أ� أن اإلی�ادات س�غ�ي ال��ال�ف (

  :                                تع��� الق�رات على إنفاذ القان�ن    ) ب (

                                                                                                      إنفاذ الق�ان�� ال����ة لألح�اء ال���ة �ال�ـ�اكة مـع ال�ولـة وال����عـات ال��ل�ـة، مـع ت�ف�ـ� ال����عـات ���ـافع    ) 1 (
                                                                          ال���ع ال���ل�جي م� أجل ال�عاون في أه�اف ال�ف� واالس���ام ال����ام ودع�ها؛

                                                  �ـة، و�جـ�اءات ووسـائل ال�ف�ـ�� واالع�قـال، ��انـ� تـ�ر��  ا ق                                علـى إجـ�اء ال��ق�قـات، وتع��ـ� ال�                تع��� القـ�رات   ) 2 (
 18                                                                                  وت�غ�ل ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، ��ا في ذل� في ال�قا� ال��ل�ة وع�� ال��ود؛

            ع ال�ــ�� غ�ــ�                                                                                 تع��ــ� ال�ــ�اب�� ل��ا�ــة حقــ�ق ال�ــع�ب األصــل�ة وال����عــات ال��ل�ــة فــي أن�ــ�ة اإلنفــاذ، ورد   ) 3 (
         ال���وع؛

                                                                                                      تع��� ال�عاون وال����� ب�� ض�ا� وم��ولي إنفاذ ق�ان�� ال��ارة �األح�اء ال���ة، وال�ـ�ع�� العـام�� والق�ـاة    ) 4 (
                                                                                              وغ�ــ�ه� مــ� ال�ــ��ف�� ال�ع��ــ�� فــي م�ــال ت�ف�ــ� القــان�ن ذ� ال�ــلة، وت��ــ�� ال�ــ�ع�� العــام�� والق�ــاة مــ� 

                                                 �م ال���ة واالت�ار بها و�ص�ار أح�ام ��� م�ت���ها؛                                 مقاضاة حاالت ال��� غ�� ال���وع لل�

                                                           
ــــــــة رقــــــــ�         قــــــــ� ت�ــــــــ�ن   16 ــــــــ�ولي ل�فــــــــ� ال���عــــــــة    20                      ال��ــــــــاد� ال��ج�ه� ــــــــ�ة فــــــــي هــــــــ�ا ال�ــــــــ�د،                                                       ألف�ــــــــل ال��ارســــــــات ال�ــــــــادرة عــــــــ� لالت�ــــــــاد ال                     مف�

https://www.iccaconsortium.org/index.php/2015/08/08/governance-for-the-conservation-of-nature/.  
                       تعــ�ف أ��ــا �اســ� األقــال��    " (                                             وال��ــا�� ال�ــي ت�ف�هــا ال�ــع�ب األصــل�ة وال����عــات         األقــال�� "                                                   ه�ــاك مقــ�رات صــادرة عــ� اتفاق�ــة ال��ــ�ع ال���لــ�جي ��ــأن   17

org/index.php/internationalhttps://www.iccaconsortium.-     ان�ــــــ�    ).                                                           وال��ــــــا�� ال�ــــــي تقــــــ�م ال�ــــــع�ب األصــــــل�ة وال����عــــــات ال��ل�ــــــة ��ف�هــــــا
en/-en/conservation 

                             ومـا ی��ـل بهـا مـ� أح�ـام، و�الحـ�   )  � ( 8                                                                       ی��� �ال��امات األ��اف ن�� م���عات ال��ان األصل��� وال��ل��� وفقا لل�ـادة    : "  22         ، الفق�ة   28 / 7       ال�ق�ر   18
                                                                � تلــ� ال����عــات و�ــاح��ام �امــل ل�ق�قهــا ��ــا ی���ــى والقــان�ن الــ���ي                                                                         أن إن�ــاء و�دارة ورصــ� ال��ــا�� ال����ــة ی��غــي أن یــ�� ���ــار�ة �املــة وفعالــة مــ

   ".                                  واالل��امات ال�ول�ة ال�اج�ة ال�����

https://www.iccaconsortium.org/index.php/2015/08/08/governance-for-the-conservation-of-nature/
https://www.iccaconsortium
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                                                                                                       تع��ـ� قـ�رة مــ��في اإلدارات ال�ال�ـة والقان�ن�ـة والق�ــائ�ة ��ـأن القــ�ان�� وال��اسـات ال����ـة �غ�ــة ز�ـادة وعــ�ه�    ) 5 (

               األح�اء ال���ة؛             ال��ت��ة ض�                      ته� في ال���� لل��ائ�     �فاء  و 

                                                         ا في ذل� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ـة ��ـأن ال��ـ��عات                                       تع��� ح�الت ز�ادة ال��ع�ة لل��ا����، ��   ) 6 (
                           والق�اع� ال����ة وال��ل�ة؛

                                                                                                    ت���� وتع��� الع�ل�ات ال��ار��ة في ص�اغة وت�ف�� اإلدارة ال��ـ��امة وال�ـ�� ال��ـ��ام لألح�ـاء ال���ـة، ��ـا    ) ج (
                                             ل��ل�ــة، وال����ــات غ�ــ� ال���م�ــة والق�ــاع ال�ــاص                                                                 فــي ذلــ� أنــ�اع الل�ــ�م ال���ــة، مــع م�ــار�ة ال�ــع�ب األصــل�ة وال����عــات ا

  :        ال�ع����               أص�اب ال��ل�ة  و 

      و���ــ�   .                                                                                        ع�ــ� االق��ــاء، ی��غــي أن ت�ــ��ك ال����عــات فــي اإلدارة ال��ــ��امة لل�ــ�ارد ال��ل�ــة لألح�ــاء ال���ــة   ) 1 (
        ال��ل�ـــة                                                                                 ت�ق�ــ� ذلــ� مــ� خــالل االع�ــ�اف �األقــال�� وال��ــا�� ال�ــي ت�ف�هــا ال�ــع�ب األصــل�ة وال����عــات 

(ICCAs)   ودع�هـــا، و�اســـ���ام �ائفـــة مـــ� ن�ـــاذج اإلدارة، ��ـــا ف�هـــا م�ـــا�� ال�ـــ�� ال����ع�ـــة، وال����ـــات                                                                                   
      ن�ــاذج         ف�ــال عــ�                                                                            ال����ع�ــة، ون�ــ� ال�ــ�ف�عات مقابــل خــ�مات الــ��� اإل���ل�ج�ــة ون�ــ� إصــ�ار ال�ــهادات، 

                                  اإلدارة ال��اع�ة لل���ع ال���ل�جي؛

                                                                             ء ال���ة، ��ا في ذل� إدارة أن�اع الل��م ال���ة، ج�ءا أساسـ�ا مـ� خ�ـ� اإلدارة أو                          ی��غي أن ت��ن إدارة األح�ا   ) 2 (
     ال�ـــي   )                                           الـــ�ف�، والغـــاز، وال�عــادن، واألخ�ـــاب، وغ�ــ� ذلـــ� (                                       خ�ــ� األع�ـــال �ال��ــ�ة لل�ـــ�اعات االســ���اج�ة 
          لعقـ�د بـ��                                     وفي إ�ار �ـ�وف م�اسـ�ة، ی��غـي أن تـ�� ا  .                                                تع�ل في ال��� اإل���ل�ج�ة ال��ار�ة وش�ه ال��ار�ة

                                                                          ال����ة وال��اعات االس���اج�ة على بـ�ائل للغـ�اء ��ـالف الل�ـ�م ال���ـة لل�ـ��ف��     �ة                   ال���مة وش��ات ال��
                                                                            العامل�� في ه�ه االم��ازات ح�� �ف�ق ال�ل� أو ی��قع أن �ف�ق ال����ج ال����ام؛

                          ال��ـــاد� ال��ج�ه�ـــة وس�اســـات                                                                      ی��غـــي ت��یـــ� وت���ـــ� ال�ـــ�انات ال�ال�ـــة لل��ـــ�ع ال���لـــ�جي وال�عـــای�� داخـــل   ) 3 (
                              و���غي ت���ـ� العق��ـات وتـ�اب��   .                                                                ال��اعات االس���اج�ة، وت�س�ع ن�اقها ع�� ال��ورة، وت���قها ورص�ها

                                                                        ال�ع���ات في ال�االت ال�ي تف�ل ف�ها ال���ات ���د ه�ه ال��انات وال�عای��؛

          وال�عـــای��   19                           فـــي ن�ـــ� إصـــ�ار شـــهادات الغا�ـــات                                                      ���ـــ� ز�ـــادة دمـــج اع��ـــارات اإلدارة ال��ـــ��امة لل�ـــ�م ال���ـــة    ) 4 (
ــف مــ� آثــار األن�ــ�ة ال��ــ��ة علــى األح�ــاء  ــإلدارة ال��ــ��امة للغا�ــات مــ� أجــل ال��ف�                                                                                            وع�ل�ــات ال��شــ�ات ل
                                                                                             ال���ـــة عـــ� ���ـــ� إدراج أح�ـــام لل��ـــادر ال��ـــ��امة وال��یلـــة للغـــ�اء وســـ�ل العـــ��، ع�ـــ� ال�ـــ�ورة، ول��ـــاء 

  .                                                        ال��� ال���وع وال����ام، وم�ع ص�� األن�اع ال����ة وت����ه                               الق�رات ون�� اإلدارة ال�ي ت�ع�

  :                                   االس���ال وال��اب�� ال��ف�ف�ة األخ��    ) د (

�ع� ت���� م�ادر ب�یلة لألغ��ة وال�خل مق��لة ثقاف�ا وم���ة اق��اد�ا أم�ا ض�ور�ا ع��ما ال ���� االس�فادة م� 
ل��یلة ��ادر االغ�� أن . الع�� ال�ال�ة أو ال���ق�ل�ة لاح��اجات س�األح�اء ال���ة وح�ها على ن�� م���ام ل�ع� 

ألغ��ة وال�خل ��� أن ت�اعي ال�قائ� وال�قافات وال�ف��الت ال��ل�ة، و���غي ت����ها وت�ف��ها مع ال�ع�ب ل
ال�راعة، (ف�ف�ة و���� أن ت�د� ال��اب�� ال��. األصل�ة وال����عات ال��ل�ة أو دع� م�ار�ع إدرار ال�خل ال����ع�ة

 .دورا في حف� ال��ارد م� األح�اء ال���ة) وت���ة ال�اش�ة، وان�ال ال���انات ال����ة، وما إلى ذل�

 أو غ�� قان�ني في ال��ن والق�� /تقل�ل ال�ل� على الل��م ال���ة ال��ارة على ن�� غ�� م���ام و  - �اء

، وال��اح � ��� �سع ال�� ال���د في أع�اد ال��ان، وال�ی��ای� ال�ل� العال�ي على ال��وت�� ال���اني ن���ة لل� -29
و��فع ذل� ز�ادة درام�ة في ال�ل� على األح�اء ال���ة . ال���ای� لل�ه�د ال���ولة على ال�ع�� العال�ي لل��ف�ف م� و�أة الفق�

                                                           
  .(FSC)                    وم�ل� رعا�ة الغا�ات   (PEFC)                                   م�ل ب�نامج اع��اد ال�هادات ال��ج�ة   19
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�ل� على الل��م ال���ة، م�له م�ل و��أث� ال. ، و���قع أن ی��ارع ه�ا ال�ل� ع�� العق�د القادمة)األرض�ة وال�ائ�ة على ال��اء(
ال�لع االس�هالك�ة األخ��، �ال�ع�، وث�وة ال���هل�، وال�قافة، وت�اف� ال��ائل والع�امل غ�� ال�ع��ة، م�ل األف�ل�ة ل�� 

 .ةعل�هل���، وم� ال�� س��فع ث�� ال�ال��

��ل ال���هل��ن إلى تقل�ل اس�هالكه� وع�� مع�� م����ات ال�خل، ح�� ی�داد سع� الل��م ال���ة �ال���ة لل��ائل، � -30
ول�� ع��ما ���ح اس�هالك الل��م ال���ة لل���هل��� ه��ة مع��ة، ق� ت�فع األس� ال���ة إلى اس�هالك ال���� ع�� . لل��م ال���ة

��احة إلى وه�اك معل�مات م��ودة ع� �� ���اج سع� الل��م ال���ة إلى االرتفاع، و���اج سع� ال��ائل ال. ارتفاع األسعار
وه�ه ال�عل�مات تع� ح���ة ع�� ت���� اس��ات���ات تقل�ل ال�ل� . اله���، ق�ل أن ی��ف� ال�ل� ����ا على الل��م ال���ة

 .اع الل��م ال���ة ال�ي ت�ار ����قة غ�� م���امة� ف��ا ��� أن

الل��م ال���ة ب��ادة إنفاذ ق�ان�� األح�اء ال���ة، أو �ف�ض ال����ة على م��عات واس�هالك  20و���� ز�ادة أسعار -31
وم� شأن ز�ادة . غ�� أنه ��ا ذ��نا أعاله، فق� ال ی��ح ذل� إذا �ان� الل��م ال���ة ت��هل� ألغ�اض اله��ة. األح�اء ال���ة

�ع��� ارتفاع ال�ع� وال�ضع االج��اعي ال�� ����ه دافعا  األسعار أن ت��� ال�ل� في �ع� أس�اق ال��اد الفاخ�ة ح��
 .لالس�هالك، و���� أن ی�د� إلى إدخال الل��م ال�ه��ة و�ق�امها في األس�اق ال���وعة

ول��ان أن أع�اد األح�اء ال���ة ی�� حف�ها مع ال�أك� م� أن ال���هل��� �����ون في ال���ل على م�ارد الغ�اء،  -32
و���� أن تع�ل ل��م ال��وة . ي حاالت ����ة إلى ت���� و�ن�اج ب�ائل الل��م ال���ة ����ات �اف�ةس���ن ه�اك حاجة، ف

مه�ا م� غ�اء ال����عات ال��ف�ة،  اغ�� أنه في ال�االت ال�ي تع��� الل��م ال���ة ج�ء. ال���ان�ة واألس�اك ���ائل لل��م ال���ة
ب�یل إلن�اج ال��وة ال���ان�ة مع آثارها ال��اح�ة على ال�غ�� في اس���ام و���� ت����ها ل��ان اس��ام�ها، ق� ت��ن أف�ل 

و�ضافة إلى ذل�، ی��غي إج�اء ال�ق���ات ل��ان أن أ� ز�ادة في إن�اج ال��اشي واألس�اك ل� ت��ن لها أثار سل��ة . األراضي
 .على ال���ع ال���ل�جي وال���ة و��� الق�ام بها ����قة م���امة

لل��م ال���ة، �ال�قارنة إلى ال��ائل، س�ع��� على ال��اق، م�ل االخ��ار م� ب��  ��ي لإلدارة ال����امةوال��اح ال� -33
ي لل��ازل أن ت�ف� ب��ال م�اس�ا، ب���ا في أم���ا ال�����ة، فلوفي أف��ق�ا ال�س�ى، ���� ل����ة ال�واج� في الف�اء ال�. ال��ائل

و���لف ال�ضع في ال��� . ا م� الغ�اء، وق� ���ن اإلن�اج ال����ام لألس�اك أك�� مالءمةتع��� أس�اك ال��اه الع��ة م��نا مه�
األح�اء ال���ة وال��وة ال���ان�ة ال��ج�ة  �ارك، ح�� ت�)م�ل ش�ق أف��ق�ا وج���ها( ع���ةراضي الاألاإل���ل�ج�ة في ال�افانا أو 
 .نف� ال��اعي آلالف ال����

 ار�عب�ائل لل��م ال���ة لغ�ض الغ�اء وت�ل�� ال�خل ق� �ان� ج�ءا عاما م� م� و�ان� ال��اوالت ال�ا�قة إلن�اج -34
ن�اق الزم ل�ل��ة  علىغ�� أن ه�ه ال��ار�ع ل� تق�م ب�ائل . �ال���ة لل����عات ال��ف�ة" ل��ل الع�� ال��یلة"صغ��ة ال��� 

ل�ي ت�ث� في ن�اح أو ف�ل م�ل ه�ه ال��ار�ع أن وم� شأن ت��ی� الع�امل ا. ال�ل� ال���ای�، ال س��ا في ال��ا�� ال����ة
 21.س�ل الع�� ال��یلة، و�ع�اد م�اد� ت�ج�ه�ة ألف�ل ال��ارسات ار�ع���ح ب�ق��� سل�� ل��

وته�ف ال��اخالت ��أن ال�غ�� في ال�ل�ك إلى ال�أث�� على اخ��ارات وق�ارات ال���هل���، م� أجل االس��ا�ة  -35
وعلى ال��� ال���ل، ���� أن ته�ف ال��اخالت إلى تقل�ل االس�هالك العام لل��م ل�أی�� ال��ائل . ال���عة ل��اف� ب�ائل لل��م

وت�اول ح�الت وسائل اإلعالم، ال�ي غال�ا ما ت�� في ح�ا�ات اإلذاعة أو ال��ل�الت ال�ل�ف���ن�ة، . القائ�ة على ال��اتات
معل�مات ل����ع ال���هل��� على تغ��� اس�هالكه� م� الل��م ت�اول أن ت�ل إلى ج�ه�ر أك�� م� الق�� إلى ال��ن، وت��ح 

                                                           
   ).               ��أنها سع� س�قي                                          أ� ال�ع� ال�ق�ر ل�لعة أو خ�مة ما غ�� م�اح  (                                 ق� ���ن ال�ع� الفعلي أو سع� ال�ل   20
                                                                            و���غــي أن ��ــ�ن إعــ�اد وت���ــ� األ�ــ� ال��اســ�ة لل�صــ� وال�ق�ــ�� شــ��ا مــ� شــ�و� ت���ــل   .                                               ســ���ل� ذلــ� ت��ــ��ات ���ــ�ة فــي رصــ� ال��ــ�وع واإل�ــالغ  21

  .                                             ال��ار�ع ع� ���� ال�هات ال�ان�ة أو م� ال���مة
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ومع ت��ل أف�ل�ات ش�اب ال��ن �ع��ا ع� الل��م ال���ة . إلى ال��ائل، وتع��� م���ات الل��م ال���ة ال��خ�ة ع�� ت�اف�ها
  .�الفعل، ���� ل��الت اإلعالم أن ت�اع� في ت�ق�� ه�ا ال�غ��

ق�ع (ة أو ال������ات ال����ة ال�ع��ة ال�ي ت��أ م� ال��اعات االس���اج�ة وال��ن ال��ف�ة ال�ي ت��� ���ع -36
وال���� م� ال�ق���� ما زال�ا �أكل�ن الل��م ال���ة . هي نق�ة دخ�ل ح�جة إلدارة ت�ارة الل��م ال���ة) األش�ار، وال�ع�ی�، وال�ف�

ال  �لل��وت��ات م� م�ادر ال���انات األخ��، ول��ه���ل م���� ���� ق��ه� م� ه�ه ال��ارد، وال��اف� ال���ود للغا�ة 
و�ال���ة للق�� ال��ف�ة ال�ي لها م�ال� م��وعة إلدارة االس���ام ال����ام لألح�اء ال���ة داخل . ����ا عل�ها ل�ع���ه� ون ع����

تأم�� ال�ل�ة  علىل�ق�ق أقال��ه� ال�قل���ة، واالس�فادة م�ه، فإن حال رئ���ا لل��� ال�ار� ال�ف��ح ه� م�اع�ة حائ�� ا
وأن��ة اس���اج ". ألف"وال���ل على الق�رات ل��اق�ة و�دارة م���� ال��� في أراض�ه�، وذل� ��ا ناق��ا في الق�� الف�عي 

ی��غي أن : ال��ارد ال���ع�ة ق� ��اح�ها ق�وم الع�ال ال�� ���� أن ی��� ضغ�� ال��� أو �غ�� إم�ادات األغ��ة في ال���قة
أو اس�هالكها م� /���ات م��را ب�وت���ا �ع��� عل�ه وت��ی� و�نفاذ الل�ائح ��أن ص�� األح�اء ال���ة ����قة م���امة وت�ف� ال

 .جان� العامل��

، فإن ال��اك� ال����ة ال����ة ت��ل ن��ة مه�ة وم��ای�ة م� االس�هالك وال��سع ال���� ومع ت�ای� ال��ان ال���ع  -37
وت�ای� وف�ة ال��ائل ال����امة ال�خ��ة م� خالل اإلن�اج ال��لي واالس���اد ه� أم� . ال���ة في �ع� ال�ل�انال�امل لل��م 

غ�� أن ه�ا ی��غي أن ی�ت�� �إنفاذ ص��ح الس���ام األح�اء ال���ة ع�� م����ات ال��لة وال���ئة . م��� و�ع� أول��ة
 .واالس�هالك

 :أو اإلدارة ال����امة في ال��ن والق�� /الل��م ال���ة غ�� ال���وعة وال���ات ال�ق��حة ل�قل�ل ال�ل� على  -38

ــ� ��ــأن األح�ــاء ال���ــة ال�ــي تــ�ار ����قــة غ�ــ� م�ــ��امة، مــع    ) أ (                                                                                               ع�ــ� اللــ�وم، إعــ�اد اســ��ات���ات تقل�ــل ال�ل
  :                                                                                        ال����� على الق�� وال��ن، �اس���ام نهج شامل، وفقا لل��وف ال����ة وال����ع ال���ي ال�ار� 

                                                                                                  ال�ل� على الل��م ال���ة ل�� ق��ة ب���ة م�ع�لة، ول�ل� فإن اس��ات���ات تقل�ل ال�ل� ی��غي أن تع� على    ) 1 (
                                                                                            أســاس شــامل، مــع إشــ�اك وزارات ال���مــة ال��ــ�ولة عــ� ال�ــ�ة، واألغ��ــة، وال�راعــة، واألع�ــال، وال����ــة، 

                                            ات ال��ــ�ولة عــ� ال���ــة، وال��ــ�اء ال�ع��ــ�� فــي                                                             واالق��ــاد، وال�ال�ــة، وال���ــة ال����ــة، وال�علــ��، و�ــ�ل� الــ�زار 
                                                    ال��ــ��� االج��ــاعي وعلــ� االق��ــاد ال�ــل��ي، و�ــاالق��ان مــع                                      م�ــاالت تغ�ــ� ســل�ك ال��ــ�هل�، ��ــا فــي ذلــ� 

                                  ت��اوز ن�اق حف� ال���ع ال���ل�جي؛                               الق�اع ال�اص وال���اء في م�االت 

ــ     أ��ــا           � أن ��ــ�ل  �ــ �   ) 2 ( ــ� ال��ــار�ة الفعالــة لل��ــ�اء ال�ع��ــ�� فــي                             وضــع اســ��ات���ات فعالــة لل�قل�                                                 ل مــ� ال�ل
                                       ال����� االج��اعي وعل� االق��اد ال�ل��ي؛                                                ال��االت ال���لة ب�غ�� سل�ك ال���هل�، ��ا في ذل� 

                                                                                             اســ��ات���ات تقل�ــل ال�لــ� ی��غــي أن ت��ــ� أساســا علــى ال��ــ�هل��� فــي مــ�ن األقــال�� وال�ــ�ن ال��ــ��، ح�ــ�    ) 3 (
                 أو علـــى ال�قـــ�ق فـــي            ســـ�ل العـــ��                                            لل�ـــ�م ال���ـــة ���ـــ� أن ی��قـــ� بـــ�ون ال�ـــأث�� علـــى                ان�فـــاض اســـ�هالك ا

                                                                                       و�ال���ة ل��ن األقال�� الق���ة م� م�ادر األح�ـاء ال���ـة، فـإن خل��ـا مـ� إضـفاء ال�ـا�ع ال�سـ�ي   .       األراضي
                 ارم السـ��ا لألنـ�اع                                                                                ل�السل الق��ة الق���ة األجـل اسـ��ادا إلـى صـ�� األنـ�اع الق��ـة ی��غـي أن یـ�ت�� �إنفـاذ صـ

                                          و�ال��ـ�ة لل�ـ�ن ال��ـ��، ال�ـي ت�عـ� عـ� م�ـادر   .                                            ال�ع�ضة لل��ـ�، وت�ـ��� ال�ـ�ائل ال����ـة م�ل�ـا /       ال����ة
                                                                                          األح�ـاء ال���ــة، فــإن االسـ�هالك ���ــل ق�ــ�ة اخ��ـار لــ�� ال��ــ�هل��� ال�ـي ر��ــا �ــان مـ� األف�ــل حلهــا مــ� 

     ل�ك؛                                              خالل ال����� االج��اعي ال���ه�ف ل����ع تغ��� ال�

                   ال����ــــة واالق��ــــاد�ة         ����ــــات                                                               ی��غــــي أن ت���شــــ� اســــ��ات���ات تقل�ــــل ال�لــــ� ب��ــــ�ث ت��ــــ� علــــى ت��یــــ� ال   ) 4 (
                                                                                               وال�قاف�ــة، واالت�اهــات والــ�وافع ال�ــي تــ�ث� فــي اســ�هالك الل�ــ�م ال���ــة، مــ� أجــل وضــع اســ��ات���ات ت��ــاول 

  .      ال�ه�ة       ���ات �           أ��ا ه�ه ال
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  :                               ادة ����قة م���امة، ح�� االق��اء                                ز�ادة وف�ة ال��ائل ال����ة وال��   ) ب (

                      ذاتـي وال�ـ�اكات ال�اصـة        اك�فـاء                               � ل��ـ��ع إن�ـاء شـ��ات خاصـة ذات                                     ی��غي ته��ة ب��ة ت�����ة وت�ف�� ح�اف   ) 1 (
                                                 ال��ـادة ����قـة م�ـ��امة وال�ـ�وة ال���ان�ـة ال��ل�ـة   /                واألسـ�اك ال����ـة               ل، م�ل ال�واج�                      والعامة ل��ف�� ال��ائ
  ؛  )       �ال�ــافي                               و��ــ�ن لــ�یها قاعــ�ة اســ�هالك ���ــ�ة  (                              �ات ح�ــ��ة ت�ــ�ن ���ــ�ة ��ــ�ل �ــاف                األخــ��، فــي م�ــ���

                                                                                           و��ــ� إجــ�اء تق���ــات ل�ــ�ان أال ت�ــ�ن أل� ز�ــادة فــي إن�ــاج ال�ــ�وة ال���ان�ــة واألســ�اك آثــار ســل��ة علــى 
                                             ال���ع ال���ل�جي وال���ة، وأن اإلن�اج م���ام؛

                                                         ال�ـــ�اعات االســـ���اج�ة ال�ـــي ت�ـــ�ق�ل ع�الهـــا فـــي أمـــاك� ق���ـــة مـــ�           ال����ـــة و    ة                       ال�ـــ�اعات ال���ـــلة �ال���ـــ   ) 2 (
      ا ��ــ�  �ــ �                                                                                      م�ــادر األح�ــاء ال���ــة ی��غــي أن تل�ــ�م ��ــ�ان أن العــامل�� ف�هــا ����لــ�ن للــ�ائح ال�ع�ــ�ل بهــا ف
       م�ـادة  /                                                                                        ص�� أن�اع الل��م ال���ة وح�� االق��اء، وأن ���ن ل�یه� م�ادر ب�وت�� م��ـ�رة ال��لفـة وم���ـة

                             ال����ام و�ف�ل أن ت��ن م���ـة           ال��اص�ل      ن�ام                              ��وت�� م� ال��وة ال���ان�ة أو   ال                 م�ادر م���امة م�    م� 
  ؛              على ن�� م���ام      م�ل�ا 

  :                                                                 تقل�ل ت�اف� الل��م ال���ة ال����ة على ن�� غ�� م���ام وال�ل� عل�ها   ) ج (

                     ، ��ــا فــي ذلــ� اســ���ام  )                                                  ال��ــ���ة إلــى فهــ� لــ�وافع االســ�هالك وال�ــ�ائل ذات ال�ــلة (  ة    �جهــ             ح�ــالت إعالم�ــة م   ) 1 (
        الق�ـا�ا     عـ�                                                                               وسائل ال��اصـل االج��ـاعي، فـي القـ�� وال�ـ�ن ال��ـ��ة ی��غـي أن ت�ـ���م إلعـالم ال�ـ�ا���� 

     علــى    ثــ�  األ  و   ،       اإلن�ــان     صــ�ة                                                                    ال���ــلة �اســ�هالك الل�ــ�م ال���ــة، ��ــا فــي ذلــ� حفــ� األح�ــاء ال���ــة، وق�ــا�ا 
ــ�ائل ال����ــة        وقــ�ان��        ال�فــ�،                            وال��احــة، وذلــ� بهــ�ف تغ��ــ�                         ال��ــادة ����قــة م�ــ��امة  /                               األح�ــاء ال���ــة وال�

                                                                          و���غـــي ت�ـــ��� ال��ـــالت اســـ��ادا إلـــى فهـــ� صـــ��ح لل��ـــ�هل���، والـــ�وافع وال�ـــ�ائل فـــي   .              ســـل�ك ال��ـــ�هل�
                          ال��ا�� ال�ق�ر اس�ه�افها؛

                                 وال�ــي ت�ــ�ن م�اســ�ة ومفه�مــة وقابلــة  (                                                                   إن قــ�ان�� األح�ــاء ال���ــة ال�ــي ت��ــ� ال��ــارة �ــالل��م ال���ــة وم��عاتهــا    ) 2 (
                                                                                                ی��غي إع�ادها وت���قها في األقـال�� والقـ�� وال�ـ�ن، ل�ـي ت�ـ�ع ال��ـارة القان�ن�ـة وال��ـ��امة والقابلـة   )       لإلنفاذ

                     و���غي إج�اء تق���ـات   .                                                                              لالق�فاء وت�ف� ت����ا لل��ار غ�� ال��ع��� وت��� م� أسعار الل��م ال���ة ال����ة
   أو  /                                   ال�لـ� فـي �عـ� أسـ�اق ال�ـ�اد الفـاخ�ة و                                                       م��قة م� أجل ت��ی� مـا إذا �انـ� ال��ـادة فـي األسـعار سـ���� 

  .                                 ت�د� إلى ز�ادة االت�ار غ�� ال���وع

                                                                                           تع��� االس�هالك ال���ول لل��م ال���ة ال�ع���ة م� م�ادر م���امة، ألن شـهادة ال��ـ�ر ���ـ� أن ت�ـه�    ) د (
  .                          ار م���ــات ذات م�ــ�ر م�ــ��ام                                                                                فــي حفــ� األنــ�اع ال���ــة واســ���امها ال��ــ��ام مــ� خــالل ال�ــأث�� علــى خ�ــارات ال��ــ�هل� الخ��ــ

                                                                                                                 و���غي وضع ن�� إص�ار ال�هادات لل�أك�� على أن م���ات الل��م ال���ة ت� ص��ها ����قة م���امة، و��ل� ت���في ال�عای�� 
                                                                                          و���� له�ه ال����ات ال�اصـلة علـى شـهادة أن ت�ـل� ال�ـ�ء علـى �عـ� ال��ـافع م�ـل االسـ��امة وسـ�ل عـ��   .              ال���ة ال���ة

  . ة    ال��  و     �ف�       على ال   ث�   األ          ال��ل�ة و           ال����عات 

  ته��ة ال��وف ال��ات�ة لق�اع م�اق� وم��� وم���ام لل��م ال���ة  -ج��
االتفاق�ات ال�ول�ة : على ال����� ال�ولي، ت�اق� ق�ا�ا الل��م ال���ة م� خالل ن�ع�� رئ����� م� ال��س�ات -39
واتفاق�ة ال��ارة ال�ول�ة �أن�اع ال���انات وال��اتات ال���ة ال�ه�دة ، (CBD)ال���ل�جي اتفاق�ة األم� ال����ة لل���ع ( �افل�وال

وال���� ال���مي ال�ولي للعل�م ، (CMS)، واتفاق�ة ال��اف�ة على األن�اع ال�هاج�ة م� ال���انات الف���ة (CITES)�االنق�اض 
وغ��ها م� ال����ات ذات ال�لة ال�ي ت�اع�  )IPBES(اإل���ل�ج�ة وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� 

وال����ة ال�ول�ة لل���ة ال��ائ�ة  (CPW)ال��اكة ال�عاون�ة ��أن إدارة األح�اء ال���ة (على دع� أو ت�ف�� ق�ارات االتفاق�ات 
����ة ض� ال���انات وال��اتات ال���ة األم� ال����ة لل����ة وال���رات، واالت�اد ال�ولي ل��اف�ة ال وم���) اإلن����ل(
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)ICCWC(  وش��ة رص� االت�ار �ال���انات وال��اتات ال���ة(TRAFFIC)،  وم�ت�� األم� ال����ة لل��ارة وال����ة

(UNCTAD) وه��ات )، واالت�اد ال�ولي ل�ف� ال���عة، و��نامج األم� ال����ة اإلن�ائي)الفاو(، وم���ة األغ��ة وال�راعة ،
) االت�اد األورو�ي، واالت�اد األف��قي، وال��اعة االق��اد�ة ل�ول وس� أف��ق�ا(اون اإلقل��ي أو ه��ات ال��امل االق��اد� ال�ع

ض�� ، (COMIFAC)ول��ة غا�ات أف��ق�ا ال�س�ى االت�اد األورو�ي، (وغ��ها م� ال��س�ات م�ع�دة األ��اف ذات ال�لة 
 ).م�س�ات أخ�� 

ال���ة، فإن م�ألة ال��ارة غ�� ال���وعة �األح�اء ال���ة ت��ل شاغال رئ���ا، وفي أغل� ب�� ق�ا�ا األح�اء م� و  -40
األح�ان، فإن اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة وق�ا�ا الل��م ال���ة ال یل�ف� إل�ها أو تعامل ����ج ف�عي للع�ل ��أن ال��ارة 

ص�احة وتع�ل ��أن االس���ام غ�� ال����ام لل��م ال���ة م� خالل ت���  22و�ع� االتفاق�ات. غ�� ال���وعة �األح�اء ال���ة
 .ال��اولة على ته��ة ب��ة م�ات�ة ل�ف� األح�اء ال���ة واس���امها ال����ام

و��� إلدارة ق�اع الل��م ال���ة أن ت��قل ف��ا ی��اوز اإلج�اءات ال��ف�ف�ة ال�اصة غ�� ال��ت��ة ال�ي ته�ف إلى  -41
م�ل ح�� ال���، وال����ة ال��اق�ة لألن�اع ال���ة، وال��وت��ات ال��یلة صغ��ة ال��� أو (ح�اء ال���ة ص�� األ تأث��اتت�ف�ف 

و���غي ت���� نهج شامل على م�� سالسل ق��ة الل��م ال���ة، مع ال����� على ال�ف� واالس���ام ). خ�ارات ل��ل الع��
 .�ل ال�ل� في ال��اك� ال����ةوتقل) ال��ا�� ال��ف�ة(ال����ام لل��ارد ع�� ال���ع 

وال س��ا ف��ا ی�عل� �ال��اسات ال����ة واأل�� القان�ن�ة ال����ة (وس�ف ی��ل� ذل� ب��ة ت�����ة م�اس�ة وشاملة  -42
و�ن�اء . ، وه�ه ل��� م�ج�دة حال�ا في مع�� ال�ل�ان ال�ام�ة)����ص ص�� األح�اء ال���ة، وال��ارة �الل��م ال���ة وم��عاتها

. ال���ة ال������ة ���ح ال��� ال��ور� ل��ق�� أو إح�از ال�ق�م ن�� ق�اع الل��م ال���ة األك�� م�اق�ة واألك�� اس��امةه�ه 
، وذل� ل�ع� ال��اخالت ال�ي ت��ه�ف اإلدارة على ال��اء ال���يال�ولي و  ��و�ل�م ت�ف�� إ�ار إدارة م��� وم��� على ال���� 

 .لل�ل�أو خف� ���� /األف�ل لل��ارد و

وق� ی��ل� تعق� م�ل ه�ا اإل�ار وضع ن���ة لل�غ�� ���� اس���امها لل�ف��� م� خاللها وخ�� ع�ل وت�خالت  -43
وت��د ن���ة ال�غ�� ال���ات ال���ق�ة الالزمة لل��خل . ت��اول ال��اكل ال����ع�ة ال�اصة أو ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي

 .ال��اف ما لها م� آثار م���ع�ة وعلى حف� ال���عة ب�جه عاموال��د�ة إلى ن�ائج م���دة وفي نها�ة 

غال��ة ال��ارة ال�ال�ة في الل��م ال���ة غ�� قان�ن�ة، و���� أن �ع�� ذل� الع�ل�ات ال��اسات�ة و���ل دون إج�اء  -44
ال����ة لل��اب ال��ه�ي                                                            ُ   وه�اك حاجة مل�ة إلدراج ق�اع الل��م ال���ة ���ل رس�ي داخل ال� ��. تق��� سل�� ل���ل�ات اإلدارة

 .اإلج�اليال��لي لل��وة وتق�ی�ات ال�اتج 

 :ال��وف ال������ة لق�اع ل��م ب��ة م��وع وم���ام وم��� �ةال���ات ال�ق��حة ل�ه� -45

  :                    ز�ادة ال�عاون ال�ولي   ) أ (

ــــات وال   ) 1 ( ــــ�� االتفاق� ــــ� مــــ� ال�عــــاون ب ــــ� ال��� ــــل                                         تع�� ــــ�ع              وال ســــ��ا اتفاق   : (                   وال����ــــات ذات ال�ــــلة       ��اف ــــة ال�� �          
           ، واتفاق�ــة (CITES)                                                                                       ال���لـ�جي، واتفاق�ـة ال��ـارة ال�ول�ـة �ـأن�اع ال���انــات وال��اتـات ال���ـة ال�هـ�دة �ـاالنق�اض 

                                          ، وال���� ال���مي الـ�ولي للعلـ�م وال��اسـات (CMS)                                                  ال��اف�ة على األن�اع ال�هاج�ة م� ال���انات الف���ة 
ـــ��� اإل� ـــة    )IPBES (        ��ل�ج�ـــة                                          فـــي م�ـــال ال��ـــ�ع ال���لـــ�جي وخـــ�مات ال   ، (WHO)                      وم���ـــة ال�ـــ�ة العال��

               واالت�اد ال�ولي   ،    )     الفاو (                                      ، وم���ة األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ة (OIE)                               وال����ة العال��ة ل��ة ال���ان 

                                                           
                    ، واتفاق�ـة ال��اف�ـة (CITES)                                                           ال�ول�ة �أن�اع ال���انـات وال��اتـات ال���ـة ال�هـ�دة �ـاالنق�اض                                                             على س��ل ال��ال، اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي، واتفاق�ة ال��ارة   22

  .(CMS)                                         على األن�اع ال�هاج�ة م� ال���انات الف���ة 
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                                    مــع ال�ــ�و�ج لل��صــ�ات ال�ــادرة عــ� ف��ــ�    ) )ICCWC (                                              ل��اف�ــة ال����ــة ضــ� ال���انــات وال��اتــات ال���ــة 
 23                                                        االت�ال ال�ع�ي بل��م ال��ائ� في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي؛

                                                                                            ه�اك حاجة ل�هج م��امل �عالج ال��� غ�� ال��ـ�وع واالت�ـار غ�ـ� ال��ـ�وع فـي األح�ـاء ال���ـة إلـى جانـ�    ) 2 (
          ول�ـي ت�ـ�ن   .                           �ام ال����ام لألح�اء ال���ـة                                                           ال��ائل ذات األه��ة ال��علقة �األم� الغ�ائي وس�ل الع�� واالس��

                                                                                                ال�ه�د ال�ام�ة إلى ال���� لل��� غ�� ال���وع واالت�ار غ�� ال���وع في األح�ـاء ال���ـة فعالـة وم�ـ��امة 
                                                                                                على ال��� ال���ل، ی��غي ت��ل�ها ��ه�د ل�ـ�ان أن حفـ� أنـ�اع األح�ـاء ال���ـة و�دارتهـا ��ـ�ل سـل�� ی�اعـي 

                                                                        االق��اد�ة لل����عات ال��ل�ة، ��ا في ذل� االس���ام ال����ام لل��م ال���ة؛                    االح��اجات االج��اع�ة 

                                                                                            دع� اإلج�اءات ال���املة ال��ل�ة وال����ـة وع�ـ� ال�ـ�ود ل��ـاء شـ�اكات بـ�� م���ـات وم�س�ـات ذات صـلة    )3 (
                �� وت�ف�ــ� بــ�ائل                                      ب�ــاء القــ�رات علــى اإلنفــاذ وال�صــ�؛ وت�ــ�   :       مــ� أجــل         ال�ع��ــ��        اآلخــ���               أصــ�اب ال��ــل�ة   و 

  .                                                                                                 لل�غ��ة وس�ل العـ��؛ وز�ـادة ال��ع�ـة، وت�ـادل ال��ـ�ث وال�علـ�� ���ـ�ص صـ�� الل�ـ�م ال���ـة وال��ـارة ف�هـا
                                                                                        و�اإلضـــافة إلـــى ذلـــ�، ی��غـــي أن ت�ـــ�ن ه�ـــاك إجـــ�اءات هادفـــة إلـــى إحـــ�اث تقـــ�م فـــي خ�ـــة الع�ـــل ال��علقـــة 

                                          ��ـــة ل��اجعـــة ال��اســـات واأل�ـــ� القان�ن�ـــة لـــ�ع�                                                     �االســـ���ام ال�ـــأل�ف ال��ـــ��ام، و�ـــ�ل� لـــ�ع� الع�ل�ـــات ال��
                                                    وت���� حف� أن�اع األح�اء ال���ة واس���امها ال����ام؛

   :                                                                                                  اإلق�ار ب�ور الل��م ال���ة، ع��ما ت��ن م��وعة، وم�اءمة األ�� ال����ة ال��اسات�ة والقان�ن�ة وفقا ل�ل�   ) ب (
                                            ف ضــ�ور� إلن�ــاء إدارة األح�ــاء ال���ــة علــى قاعــ�ة                                                  االع�ــ�اف ��ق�قــة ال��ــارة فــي الل�ــ�م ال���ــة، وذلــ� ��ــل   ) 1 (

        سل��ة؛
                                                                                               ت���ل م����ات اس�هالك الل�ـ�م ال���ـة القائ�ـة فـي اإلح�ـاءات ال����ـة، ��سـ�لة ل�ق�ـ�� ال�ـ�ارد واالع�ـ�اف    ) 2 (

ـــا مالئ�ـــا فـــي ال��اســـات العامـــة  ـــة وم�ـــ��امة و�ع�ائهـــا وزن ـــة قان�ن� ـــافع ال�اج�ـــة عـــ� اســـ���امها ����ق                                                                                              �ال��
    �؛       وال����

                                                                                              تق�ـــ�� دور اســـ�هالك األح�ـــاء ال���ـــة فـــي ســـ�ل العـــ�� وال��ـــ� ف�هـــا داخـــل تق���ـــات ال�ـــ�ارد ال����ـــة وال�ثـــائ�    ) 3 (
                                                                                         ال�ئ���ة ل����� ال��اسات، م�ل االس��ات���ات اإلن�ائ�ة ال����ة واس��ات���ات ال�� م� الفق�؛

                              م�ل ال�عل�� ال�امعي، وال�ـ�ر��  (            ة ذات ال�لة                                 األح�اء ال���ة في ال��اهج ال�راس� /                         إضافة م�ائل الل��م ال���ة   ) 4 (
    ).       ال���مي

                                                                                              االع�ــ�اف �الــ�ور الهــام لل��ــاء فــي ت�ه�ــ� و��ــع الل�ــ�م ال���ــة، مــع األخــ� فــي ال��ــ�ان اح��اجــات وأول��ــات    ) 5 (
                       وق�رات ال��اء وال�جال؛

   :   یلي                  قان�ن�ة م� أجل ما                                                                          إن�اء أ�� رص� إقل���ة وو���ة لل��م ال���ة إلث�اء و�رشاد ال��اسة وال��خالت ال   ) ج (
                                                                                              االضــ�الع ب�ق�ــ�� ل��ــ�هل�ي الل�ــ�م ال���ــة، ودوافــع االســ�هالك، وع�ــ�ما �فــ�ق ال�لــ� ال�ــاتج ال��ــ��ام تــ�ف��    ) 1 (

                                                        وهــ�ه ال�عل�مــات ضــ�ور�ة ل��ــ��� واســ�ه�اف اســ��ات���ات تقل�ــل   .                                    ال�ــ�ائل ال����لــة، وح�ــاب م�ونــة ال�لــ�
                                                           تغ�ـ� ال�ـل�ك ل�عال�ـة م�ارسـات االسـ�هالك ال��ـ��ام لل�ـ�م ال���ـة،                                     ال�ل�، ��ا في ذلـ� إعـ�اد اسـ��ات���ات 
                                      ��ا في ذل� اس�هالك ال��ائل ال����امة؛

                                                           
        وال�قــ�ر   ،CITES(Conf. 13.11)                                                                     ل��ــارة ال�ول�ــة �ــأن�اع ال���انــات وال��اتــات ال���ــة ال�هــ�دة �ــاالنق�اض ، ا                                   �ت�� األ�ــ�اف ال�ــا�ع ع�ــ� فــي اتفاق�ــة مــ  23

  .                                                  ال�ادر ع� م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي    25 /  11



CBD/COP/DEC/14/7 
Page 18 

 
                                                                                                   إج�اء تق��� ل��رد� الل��م ال���ة، ��ا في ذل� اس���ام الل��م ال���ة لغ�ض ال��ـ�ل علـى ال�ـ�وت�� وت�ل�ـ�    ) 2 (

                                     یلــة لل�ــ�وت�� والــ�خل، وآثــار ال�ــ�� علــى                                                       الــ�خل، وســ�ات ال�ــ�ادی� وأســ� ال�ــ�ادی�، واســ���ام م�ــادر ب�
                    س�ل الع�� ال��ل�ة؛

                                                                                              اس���اث وصف ل�ل�لة سلع الل��م ال���ة، لل�عـ�ف علـى ال�هـات الفاعلـة ال�ئ��ـ�ة واألمـاك� ال�ئ��ـ�ة علـى    ) 3 (
                                        م�� سل�لة ال�لع وذل� الس�ه�اف ال��اخالت؛

                                    الــ���ي ل�ق��ــ� وت��ــع آثــار صــ�� الل�ــ�م                                                        ت�ــ��� إ�ــار ال�صــ� اإل���لــ�جي فــي م�اقــع رئ��ــ�ة علــى ال��ــ���    ) 4 (
                                  ال���ة، وتأث��ات ت�ف�� ال��اسات؛

           م�ـل ع�ل�ـات  (                                                                                      تق��� ال��افع وال��ا�� ال����ة على ال��ة م� الل��م ال���ة و�ـ�ائلها فـي ال���ـ�� اإلن�ـائي    ) 5 (
         م خ�ـارات                                                             ، ��ا في ذل� ال���ـ�� ال�غـ�و� وم�ـا�� األمـ�اض ال�ع��ـة، وذلـ� إلعـال )                   ال��اعات االس���اج�ة

          ال��ر��؛
                                                                                ة وال�ار�ة ال�ام�ة إلى ز�ادة اس��امة اسـ���ام الل�ـ�م ال���ـة، وأ� دالئـل علـى أث�هـا،     �ا�ق                 ت���ع ال��اخالت ال   ) 6 (

                                                                                           وذل� ل��اء قاع�ة م� ال�الئل ع� ال��اح والف�ل ال�ي ���� م� خاللها ت���� ال��اخالت على ن�� أف�ل 
              في ال���ق�ل؛

                                                                       ات القائ�ـــة ذات ال�ـــلة إلعـــ�اد فهـــ� أع�ـــ� ل�ـــ�ع ال�ـــ�اخالت ال��ل��ـــة، ��ـــا فـــي ذلـــ�                     اســـ���ام م�افـــل ال��انـــ   ) 7 (
   .                                                                               ت����ها ال����ل والف�ص ال��احة ل���لف أص�اب ال��ل�ة لإلسهام في جه�د ج�ع ال��انات

 

________ 


