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 االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية

 مؤتمر األطراف في االتفاقية 
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 االجتماع السابع
 2004 فبراير 27 و 20–9آوااللمبور، 

 ∗ من جدول األعمال المؤقت 26البند 

 ج في برامج عمل االتفاقية مع مراعاةإدماج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائ
 ، واالستراتيجية العالمية لحفظ النبات،2010هدف التنوع البيولوجي لعام 

 التي وضعتها القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة واألهداف ذات الصلة
 مشروع أهداف موجهة نحو تحقيق نتائج لتنفيذ برنامج العمل المنقح المتعلق بالتنوع

 يولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخليةالب
 مذآرة من األمين التنفيذي

 مقدمـة  — أوال
أوصت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتنقية والتكنولوجية، في اجتماعها الثامن، ببرنامج عمل منقح بشأن  -1

 المتضمنة في تقرير االجتماع الثامن للهيئة 8/2المرفق بالتوصية (التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية 
من نفس التوصية، طلب إلى األمين التنفيذي أن يعد جدوال ) ب (4وفي الفقرة . (UNEP/CBD/COP/7/3)الفرعية 

زمنيا لألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج على المدى القصير والمتوسط والطويل، ومواعيد قصوى لتنفيذ برنامج 
 .فيها النقاط المرآزية الوطنية، ثم الهيئة الفرعية قبل االجتماع السابع لمؤتمر األطرافالعمل، حتى تنظر 

نوقشت األهداف المقترحة لبرنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية  -2
متعلق بالتنوع البيولوجي للمياه أهداف موجهة نحو تحقيق نتائج، ومواعيد قصوى لتنفيذ برنامج العمل المنقح ال(

، وأهداف موجهة نحو تحقيق نتائج لتنفيذ برنامج العمل المنقح (UNEP/CBD/SBSTTA/9/14/Add.1)الداخلية 
 نوقشت بتعمق في االجتماع التاسع (UNEP/CBS/SBSTTA/9/INF/29)المتعلق بالتنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

بنود جدول األعمال يتعلق بإدماج األهداف الموجهة نحو تحقيق النتائج في برامج للهيئة الفرعية تحت بند عام من 
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/14)عمل االتفاقية 

 الصادرة عن االجتماع التاسع للهيئة الفرعية إلى األمين التنفيذي أن يواصل تطوير 9/13طلبت التوصية  -3
اعه السابع، على أساس التعليقات التي أدلت بها األطراف في االقتراحات لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتم

االجتماع التاسع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، أو التعليقات التي تقدم إلى األمين التنفيذي في 
 :، مع مراعاة النقاط التالية2003 نوفمبر 21موعد أقصاه 

 ولكنها واقعية، إدراآا بالقيود التي تصادف األطراف، وخصوصا ينبغي أن تكون األهداف طموحة )أ(
البلدان النامية، وعلى األخص البلدان األقل نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة من بينها، والبلدان ذات االقتصادات 

 االنتقالية؛

                                                      
∗   UNEP/CBD/COP/7/1 
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رد مالية وتقنية ينبغي اعتبار األهداف العالمية إطارا مرنا، وسوف يتطلب تحقيقها تقديم موا )ب(
إضافية للبلدان النامية، وعلى األخص البلدان األقل نموا والبلدان النامية الجزرية الصغيرة من بينها، والبلدان ذات 

 االقتصادات االنتقالية؛

ينبغي أن يكون العدد الكلي للغايات واألهداف في حدود المعقول وأن تعد آجزء من نهج  )ج(
 برامج االتفاقية؛استراتيجي ومتماسك لجميع 

ينبغي لدى إعداد الغايات واألهداف وتحديد المؤشرات الذي يلي ذلك، أن تتم االستعانة بالمبادرات  )د(
 القائمة والجاري إعدادها ضمن اتفاقيات ومنظمات أخرى؛

يات اآلثار القانونية بالعالقة إلى صالحية االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وصالحية االتفاق )ه(
 .متعددة األطراف األخرى ذات الصلة

طبق األمين التنفيذي األهداف العالمية، التي رسمت خطوطها العريضة في تقييم التقدم نحو هدف التنوع  -4
 على برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للنظام (UNEP/CBD/COP/7/20/add.3)، 2010البيولوجي لعام 

وتمثل هذه األهداف بالنسبة للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية تجربة . ةاإليكولوجي للمياه الداخلي
من مؤتمر ) أو المقررات(لهذه العملية، وربما احتاجت إلى مزيد من التحسين والتطوير نتيجة لتدابير من بينها المقرر 

 .األطراف بالعالقة إلى األهداف العالمية

ذي في إعداده لهذه المذآرة مع أمانة اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، من أجل تعاون األمين التنفي -5
 .القيام، آلما أمكن ذلك، بتنسيق األهداف والمؤشرات وعمليات التبليغ بين برنامجي عمل االتفاقيتين

ويحتوي . لعمليقدم القسم الثاني من هذه الوثيقة عرضا للرؤية والمهمة واألهداف والغايات في برنامج ا -6
ويحتوي المرفق على . القسم الثالث على عرض موجز للعالقة بين برنامج العمل والعمليات األخرى ذات الصلة به

 .قائمة تفصيلية بالغايات واألهداف التي تنطبق على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
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 في برنامج العمل بشأنالرؤیة والمهمة والغایات واألهداف   —ثانيًا 
 التنوع البيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية

 الرؤیة  —ألف 
إن الرؤية الشاملة التي يسهم فيها برنامج العمل المنقح المتعلق بالتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه  -7

يكولوجي للمياه الداخلية على قدرته على صون الحياة الداخلية إنما تسهم في آفالة استدامة التنوع البيولوجي للنظام اإل
 .على الكرة األرضية، والنظام اإليكولوجي للسلع والخدمات الذي يوفره

 المهمة   —باء 
تمشيا مع مهمة الخطة االستراتيجية لالتفاقية، تتمثل مهمة برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للنظام  -8

لية في أن يخفض تخفيضا محسوسا معدل ضياع التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه اإليكولوجي للمياه الداخ
، على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني، آإسهام في تخفيف وطأة الفقر وخدمة للحياة 2010الداخلية بحلول عام 
 .على الكرة األرضية

 الغایات واألهداف  —جيم 
 مقترحة في المرفق بهذه المذآرة ولكل منها من واحد إلى ثالثة أهداف هناك تسع غايات طويلة األجل -9

وهي تعالج الوضع القائم واالتجاهات وآذلك األخطار الواقعة على . 2010موجهة نحو تحقيق نتائج بحلول عام 
 .ي تتهددهامكونات التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية، في نطاق برنامج العمل، واألخطار الت

 العالقة بين برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظام اإلیكولوجي  —ثالثًا 
 للمياه الداخلية والعمليات األخرى ذات الصلة 

   األهداف اإلنمائية لأللفية —ألف 
مياه الداخلية إن العالقة بين برنامج العمل بشأن برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي لل -10

واألهداف اإلنمائية لأللفية مشروحة بمزيد من التفصيل في مذآرة من األمين التنفيذي حول أهمية االتفاقية لهذه 
 .WEHAB (UNEP/CBD/COP/7/20/Add.1)األهداف ومبادرة 

هم إسهاما مباشرا وتنفيذ برنامج العمل المنقح بشأن التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية يس -11
إدماج مبادئ التنمية المستدامة في  (9في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وعلى نحو أشد تحديدا يسهم في هدفيها 

أن تخفض إلى النصف بحلول عام  (10و) السياسات والبرامج القطرية ، وتحقيق عكس اتجاه ضياع الموارد البيئية
 ).إمكانية الحصول المستدامة على ماء شرب مأمون نسبة األشخاص الذين ليس لهم 2015

وباإلضافة إلى ذلك، فمن خالل توفير المزيد من السلع والخدمات األآثر استدامة والمأخوذة من التنوع  -12
البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية، مثل تشجيع مصائد أسماك وتربية األحياء المائية األآثر استدامة، فهو 

ويسهم أيضا بصفة غير مباشرة أو بصفة احتمالية، من . 2م بصورة غير مباشرة أو احتمالية في تحقيق الهدف يسه
خالل زيادة مكافحة عناصر العدوى والعناصر الناقلة لألمراض التي يحملها الماء أو التي أساسها الماء، لتحقيق 

التجاه في حدوث المالريا وغيرها من األمراض  وأن يبدأ عكس ا2015أن يخفض إلى النصف بحلول عام  (8الهدف 
 ).الرئيسية األخرى

 وهذه تناقش بصورة أآثر تفصيال في المذآرة األهداف اإلنمائية لأللفيةوهناك روابط مع أهداف أخرى من  -13
 .WEHAB (UNEP/CBD/COP/7/20/Add.1)حول أهميـة االتفاقيـة لهذه األهداف ولمبـادرة من األميـن التنفيذي 

 خطة تنفيذ القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة   —باء 
يقدم برنامج العمل المنقح بشأن التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية إسهاما مباشرا إلى خطة  -14

 :تنفيذ القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، بما في ذلك ما يلي

، نسبة األشخاص الذين ال يستطيعون 2015 تخفض إلى النصف بحلول عام :25 و 8الفقرتان  )أ(
التوصل إلى ماء شرب مأمون أو ال يطيقون الحصول عليه، آما يبين ذلك إعالن األلفية، وآذلك نسبة األشخاص 

 الذين ال يحصلون على الخدمات الصحية األساسية؛
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، بمساندة تقدم إلى 2005خطط آفاءة الماء بحلول إيجاد إدارة متكاملة لموارد المياه و: 26الفقرة  )ب(
 البلدان النامية؛

صون أو استعادة ما يلتقطه السكان األصليون من أرصدة األسماك بطرق اإلمساك ): أ (31الفقرة  )ج(
إلى مستويات يمكن أن تنتج أقصى قدر مستدام من الحصيلة ، بقصد تحقيق هذه الغايات ) wild-capture(اآلبد 
 .2015ة لألرصدة التي تناقصت، وذلك بصفة عاجلة وإن أمكن في موعد ال يتأخر عن عام بالنسب

أن يتم، : باعتبارها متصلة بالتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية) د (31الفقرة  )د(
 تنفيذ خطط العمل بصفة عاجلة، وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية، وحيثما يكون األمر مناسبا إقليمية أيضا في سبيل

الدولية التي وضعتها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، شاملة خطة العمل الدولية إلدارة القدرة على صيد 
، وخطة العمل الدولية للحيلولة دون صيد األسماك غير المشروع وغير المعلن عنه وغير 2005األسماك بحلول عام 

؛ وإيجاد رصد وتبليغ وتنفيذ فعالة ورقابة على سفن الصيد أيضا من جانب 2004المنظم وتثبيطه وإزالته بحلول عام 
دول العلم، لمساندة الخطة الدولية للعمل على منع وتثبيط وإزالة صيد األسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير 

 ؛\1المنظم

وضع : مياه الداخليةبوصفها متعلقة بالتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي لل) ج (32الفقرة  )ه(
وتسهيل استعمال منهجيات وأدوات متنوعة، تشمل نهج النظام اإليكولوجي، وإزالة الممارسات المدمرة في صيد 
األسماك، وإنشاء مناطق بحرية محمية تتمشى مع القانون الدولي وتقوم على أساس المعلومات العلمية، شاملة شبكات 

في سبيل حماية أراضي الحضانة وفترات ) المناطق/الزمن(القات ، وإغ2012ذات صفة تمثيلية بحلول عام 
الحضانة، وآفالة االستعمال السوي لألراضي الساحلية وتخطيط أحواض المياه وإدماج إدارات المناطق البحرية 

 ؛\2والساحلية في القطاعات الرئيسية

  التنوع البيولوجي؛ في المعدل الحالي لضياع2010تحقيق تخفيض محسوس بحلول : 44الفقرة  )و(

إيجاد مبادرات قائمة على أساس المجتمعات : ، بصفة غير مباشرة أو بصفة احتمالية)ز (58الفقرة  )ز(
، وبناء القدرات الالزمة لتنويع منتجات السياحة، مع حماية الثقافة 2004المحلية بشأن السياحة المستدامة بحلول عام 

 .يعية وإدارتها بكفاءةوالتقاليد والصون الفعال للموارد الطب

  االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومنظمات األمم المتحدة —جيم 
أعدت المذآرة الحالية بالتعاون مع اتفاقية األراضي الرطبة، في جهد مستمر لزيادة ترشيد وتنسيق األنشطة  -15

لمنقح بشأن التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي ومما يذآر أن برنامج العمل ا. بين االتفاقيتين في المجاالت المناسبة
ويرد العديد من هذه ). 1971رامسار، إيران، (للمياه الداخلية يتمشى تماما مع أحكام اتفاقية األراضي الرطبة 

بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية ) 2006-2002(العناصر واألنشطة أيضا في خطة العمل الثالثة المشترآة 
 الصادر 8/26وتضمن ذلك إشارة للمرفق األول من القرار . (UNEP/CBD/COP/6/INF/14)ي الرطبة األراض

-2003عن االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار، والذي يشير إلى أهداف التنفيذ العالمية خالل الفترة 
وهذه الغايات واألهداف ترآز بدرجة آبيرة . ا هدفا تشغيلي20 التفاقية األراضي الرطبة، والتي تأتي في إطار 2005

. على التطبيق العملي وتشكل إطارا قويا يمكن استخدامه لتنفيذ األنشطة بغية تحقيق الغايات العالمية الموضوعة هنا
 .وتواصل أمانتا االتفاقيتين التعاون بصدد موضوع تنسيق التبليغ الذي يعتبر من الموضوعات المهمة

ق االستعراض العلمي والتقني التفاقية األراضي الرطبة مؤخرا بإجراء مراجعات لعدد من فريأيضا قام  -16
مثل جرد األراضي الرطبة وتقييمها، ومفهوم االستعمال الحكيم والخطوط التوجيهية، (الموضوعات ذات الصلة 

طار اتفاقية رامسار، واالتصال وإدارة موارد المياه، وتعيين المواقع في إطار اتفاقية رامسار، وإدارة المواقع في إ
ومن األنشطة المهمة بوجه خاص في هذا الشأن النشاط الذي قام به , )والتثقيف والتوعية الجماهيرية، وأراضي الخث

التابعة التفاقية (وسوف يقدم تقرير هذا الفريق إلى اللجنة الدائمة .  بشأن تقييم فاعلية اتفاقية رامسار6فريق العمل رقم 
ويالحظ هذا التقرير أن اتفاقية رامسار لم تحدد بعد أي أهداف ). SC30-7 انظر الوثيقة(، 2004في يناير ) رامسار

                                                      
ولكن من المفترض، . ترآز هذه المبادرات أساسا على مصائد األسماك الساحلية والبحرية ومصائد األسماك في أعالي البحار \1

 بين أنماط آبيرا افرقمن المعروف أن هناك  ولكن —ألغراض هذه الوثيقة، أنها تنطبق، حسب الضرورة والمالءمة، على المياه الداخلية 
سؤولة وتعتبر مدونة السلوك لمصائد األسماك الم.  مصائد األسماك في المياه الداخلية وفي مصائد األسماك البحريةوطرق االستغالل بين

 .التابعة لمنظمة األغذية والزراعة إطارا مالئما آخر للتشجيع على تحسين إدارة مصائد األسماك، بما فيها مصائد األسماك في المياه الداخلية
 .من المفترض ألغراض هذه الوثيقة أن هذه األهداف تنطبق من ناحية المبدأ أيضا على المياه الداخلية، حسبما هو مالئم \2
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عالمية موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، وآبديل لذلك، يتخذ التقرير دعامات األهداف العامة في الخطة االستراتيجية 
طبة المهمة، والتعاون الدولي، والقدرة على التنفيذ، أي االستعمال الحكيم، واألراضي الر(آأهداف عالمية مؤقتة 

ولذلك، فإن ما يجري حاليا من إعداد أهداف عالمية موجهة نحو تحقيق النتائج في إطار االتفاقية، يوفر ). والعضوية
 .فرصة لالتفاقيتين لمواصلة تطوير أهداف جديدة في جو من تضافر الجهود

تعراض العلمي والتقني بقدر آبير من العمل بشأن المؤشرات التي وقد قام مكتب رامسار وفريق االس -17
ستستعمل بصورة تامة عند إعداد المؤشرات لألهداف الراهنة، بما في ذلك النظر في تحقيق التجانس بين مقتضيات 

 .التبليغ وتخفيضها إلى أدنى حد

وتة بأحكام اتفاقيات أخرى، تشمل وباإلضافة إلى ذلك، تتعلق بعض عناصر الوثيقة الحالية بدرجات متفا -18
بصفة خاصة اتفاقية األنواع المهاجرة، واتفاقية التراث العالمي، واالتفاقية بشأن االتجار الدولي بأنواع النباتات 
والحيوانات البرية المعرضة لالنقراض، واالتفاقية الدولية لحماية النباتات واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

 .اخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصّحرالمن

آما أن برنامج العمل المنقح يتمشى ومدونة السلوك الخاصة بمصائد األسماك المسؤولة الصادرة عن منظمة  -19
 .األمم المتحدة لألغذية والزراعة، بقدر ما تتصل هذه المدونة بالتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية

وسوف يسهم تنفيذ برنامج العمل المنقح بشأن التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية وما أحرز  -20
من تقدم نحو الغايات واألهداف واألحكام المتصلة به، في التقييم الجاري للبرنامج العالمي لتقييم المياه، وسوف ينعكس 

 .لعالمذلك في التقرير القادم بشأن تنمية المياه في ا
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 مرفق
 مشروع أهداف عالمية موجهة نحو تحقيق نتائج لبرنامج العمل
 بشأن التنوع البيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية

 

تستند الغايات واألهداف التالية إلى األهداف الموجهة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية لالتفاقية حسبما وردت 
وهذه . (UNEP/CBD/COP/7/20/Add.3) للتنوع البيولوجي 2010يق هدف بالتفصيل في تقييم التقدم نحو تحق

 تطبق بعد ذلك على برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظام آأهداف شاملة هنا مقتبسة حرفيااألهداف 
 .اإليكولوجي للمياه الداخلية، وأعيدت صياغتها عند الضرورة لجعلها أآثر مالءمة لذلك السياق

 ت التنوع البيولوجيحمایة مكونا
 .  حفظ تنوع النظم اإلیكولوجية والموائل والتكوینات—1الغایة 

 . في المائة على األقل من المناطق اإليكولوجية في العالم10الحفظ الفعال لما ال يقل عن : 1-1هدف شامل 

هدف یمكن تطبيقه مباشرة على هذا ال. آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
 .التنوع البيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية

 المبرر التقني
، ويقترح إدماجه في برنامج )4الهدف (هذا الهدف موجود بالفعل في اإلستراتيجية العالمية لحفظ النبات 

تعني تجمعات رئيسية من " لمنطقة اإليكولوجية ا" و . العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
مثل أنهار سهول الفيضانات االستوائية (النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية حسب الفئات اإلقليمية والبيولوجية الرئيسية 

 ولكن هذا المصطلح لم يعّرف بعد جيدا بالعالقة إلى التنوع). الجديدة، والبحيرات األفريقية العظمى، وغيرها
وهناك حاجة للقيام بجرد ألنواع ومواقع ومساحات المناطق اإليكولوجية لتلبية متطلبات . البيولوجي للمياه الداخلية

 .تحقيق هذا الهدف

والتحقق من ارتباطه بالتنوع البيولوجي للنظام " الحفظ الفعال " من الصعب إيجاد تعريف الصطالح  
خلية والمناطق المحمية معرضة بشدة للتأثيرات التي تأتي من خارج حدود أي فالمياه الدا. اإليكولوجي للمياه الداخلية

وهذا . يجب أن يتضمن اإلدارة المالءمة لمستجمع مياه األمطار أو الحوض" الحفظ الفعال " ولذا فإن . منطقة جغرافية
لهدف بالعالقة إلى تنفيذ يعني بصورة فعلية وجوب اتباع نهج قائم على النظام اإليكولوجي الشامل في تحقيق هذا ا

فالهدف يجب أن ينصب على حفظ النظم اإليكولوجية لمستجمع . التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
 ).وهو ما يعرف باستعمال نهج النظم اإليكولوجية(مياه األمطار بأآمله 

 .جيحماية المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولو: 2-1هدف شامل 

 في المائة من معظم 50تأمين حمایة . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
 .المناطق األآثر أهمية بالنسبة للتنوع البيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية

 المبرر التقني
ويشير هذا الهدف إلى . التامة للمناطق"  الحماية "سوف يتطلب ذلك اتباع نهج النظام اإليكولوجي لكفالة 

مثل (مناطق ذات أهمية خاصة بالنسبة للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية /تحديد وحفظ مواقع
تقنية وقدم تقرير إلى االجتماع الثامن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية وال). داخل مناطق إيكولوجية" النقاط الساخنة  "

والتكنولوجية آوثيقة إعالمية، عن صياغة قائمة إرشادية بفئات مكونات التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه 
الداخلية، تلك الفئات التي لها أهمية لتحفظ واالستخدام المستدام، وذلك بالعالقة إلى المرفق األول من االتفاقية 

(UNEP.CBD/SBSTTA/8/INF/4) .نظام تصنيف عملي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية في إطار وأعد أيضا 
، أوصت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 8/2من التوصية ) أ (7وفي الفقرة ). رامسار(اتفاقية األراضي الرطبة 
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راضي والتقنية والتكنولوجية مؤتمر األطراف أن يطلب إلى األطراف التي يهمها األمر اعتماد تصنيف رامسار لأل
 .الرطبة آنظام مؤقت للتصنيف

وعادة ما يكون من الضروري، اعتمادا على طبيعة وحجم منطقة بعينها، أال يتم حماية المنطقة ذاتها  
ومثال ذلك، على مستوى . فحسب، بل الحفاظ على التواصل بين المناطق التي تربط بينها صالت إيكولوجية طبيعية

لمحمية الصغيرة في أماآن إستراتيجية يمكن أن تنطوي على فائدة عظيمة ولكن حوض النهر، أن شبكة من المناطق ا
يجب أن تصان الستمرار الحفاظ على سالمتها ) عادة من خالل قنوات نهرية(الوصالت الضرورية بينها 

التي (غذية فعلى سبيل المثال، بالنسبة ألنواع األسماك المهاجرة، تدعو الضرورة إلى حماية مناطق الت. اإليكولوجية
التي عادة ما تكون بالقرب من المسطحات (ومناطق التكاثر ) عادة ما تكون بالقرب من المسطحات السفلية للنهر

وبالنسبة للطيور المائية المهاجرة، مثال، يمكن أن ينطبق هذا . وقدرة األسماك على التحرك بحرية بين االثنين) العلوية
 .المطلب بين قارات في أغلب األحوال
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  الحفاظ على تنوع األنواع — 2الغایة 
استعادة أعداد األنواع من مجموعات تصنيفية مختارة والحفاظ على هذه األعداد أو التقليل من : 1-2هدف شامل 
 .انخفاضها

یمكن تطبيق هذا الهدف مباشرة وبدون . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
تعني األرقام " األعداد " ومن المفترض أن . عدیل على التنوع البيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخليةت

ویمكن تنقيح هذا الهدف بدرجة أآبر . الفردیة) واألعداد الفرعية(الفردیة وعدد األعداد المميزة ) الوفرة(المطلقة 
ن یكون ذلك ممكنا على األقل بالنسبة للكثير من الطيور المائية، وینبغي أ. وتحدیده آميا بالعالقة إلى تقنيات محددة

وربما رغب مؤتمر األطراف في أن یطلب من الهيئة الفرعية . ومعظم الحيوانات البرمائية والكثير من الزواحف
صصين في للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تواصل تنقيح هذه األهداف وتحدیدها آميا بالتعاون مع المتخ

 .التصنيفات ذات الصلة

 المبرر التقني
بالرغم من الصعوبة الشديدة في الحصول على البيانات عن االتجاهات في أنواع النظم اإليكولوجية للمياه 
. الداخلية، وهذه البيانات التي غالبا ما تكون غير دقيقة، فإن هناك بيانات تتراوح بين المعقولة والجيدة لبعض األنواع

فمن . على مصادر البيانات القائمة، ولكن يجب مالحظة أن العينة ستكون متحيزة" عينة األنواع "  أن تستند ويمكن
المشكالت الخاصة أن البيانات الجيدة عادة ما تكون متاحة بالنسبة لألنواع التي تحظى بشعبية لدى جماعات المصالح 

المعرفة غالبا ما تكون غائبة بالنسبة لألنواع التي تكون وبالرغم من فائدة ذلك، فإن ). وباألخص الطيور(الخاصة 
ومن . مهمة لكسب العيش لدى فئات معينة، وخصوصا فقراء الريف، ومن ثم تنبع أهمية اعتبارات االستخدام المستدام

 .3\عاالمشاآل أن البيانات العالمية على مستوى األنواع لمصائد األسماك في المياه الداخلية فقيرة جدا، آما ونو

 .خفض األخطار على األنواع المعروفة المهددة حاليا :2-2هدف شامل 

 في 80[الحفظ في الموقع الطبيعي . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
 النظم اإلیكولوجية للمياه من األنواع المهددة المعروفة من النباتات والحيوانات في العالم التي تعتمد على] المائة

 .الداخلية

 المبرر التقني
مثل األنواع المدرجة على القائمة  — المعروفةمن المالحظ أن هذا الهدف يشير إلى حالة األنواع المهددة 

غير .  في المائة60والهدف بالنسبة للنباتات هو . (IUCN)دولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية الحمراء لالتحاد ال
وهناك .  عدد األنواع في المياه الداخلية على القائمة من المرجح أن يمثل جزءا ضئيال من األنواع المهددة بالفعلأن

. أيضا حجة قوية مفادها أنه إذا آان معلوما أن نوعا معينا معرض للتهديد، فينبغي إذن عمل شئ لتحسين حالة حفظه
وربما رغب مؤتمر .  أن هناك مبررا لهدف المائة في المائة في المائة، بل80وبناء عليه، اقترح هنا هدف الـ 

األطراف في أن يطلب من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تبحث وتحدد الهدف المالئم بعد 
 .ومرة أخرى، يمكن أيضا وضع أهداف حسب مجموعات األنواع. إجراء المزيد من المشاورات

ال تعتبر ممكنة بالنسبة لمعظم التنوع ) للنباتات، مثال( الطبيعي خارج موقعهاظ األنواع اإلشارات إلى حف 
 التي يفترض أنها متضمنة في —فيما عدا بعض مجموعات النباتات (البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية 

) مثل األسماك( الطبيعي ألنواع أخرى وقعخارج الموبالرغم من أن تقنيات الحفظ ). ستراتيجية الدولية لحفظ النباتاال
، فان هذه التكنولوجيا أآثر تعقيدا وليست هناك ثقة آبيرة في أن الحفظ خارج )مثل الحفظ بالتبريد(بدأت في الظهور 

 .الموقع الطبيعي هو خيار مستدام ألعداد آبيرة من األنواع

   الحفاظ على التنوع الجيني— 3الغایة 

                                                      
 .(www.fao.org) ما اعترفت به منظمة األغذية والزراعة نفسها وهذا \3
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لتنوع الجيني للمحاصيل والماشية، واألنواع التي تحصد على أساس تجاري من األشجار حفظ ا: 1-3هدف شامل 
واألسماك والحياة اآلبدة وغيرها من األنواع الرئيسية ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية، والحفاظ على ما يرتبط بها 

 .من معارف لدى المجتمعات األصلية والمحلية

منع المزید من الخسائر الكبيرة للتنوع . ع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخليةآيفية تطبيق الهدف على التنو
الجيني المعلوم لألنواع التي تحصد على أساس تجاري من أنواع األسماك وغيرها من األنواع الرئيسية ذات القيمة 

ية والحفاظ على ما یرتبط بها من معارف االجتماعية واالقتصادیة التي تعتمد على النظم اإلیكولوجية للمياه الداخل
 .لدى المجتمعات األصلية والمحلية

 المبرر التقني
أن المعارف المتعلقة بالتنوع الجيني للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية فقيرة جدا، ولكنها 

وبناء عليه، .  بيانات بشأنها ضئيلة جداولذلك، فإن نسبة التنوع الجيني التي تتوفر. متاحة لعدد محدود من األنواع
 70فبالنسبة للنباتات، يتمثل االلتزام في حفظ . فااللتزام بمنع الخسارة الكبيرة يسري على عدد ضئيل نسبيا من األنواع

في المائة من التنوع الجيني، ولكن األمر يتعلق بعدد آبير من األنواع بسبب تطور المعرفة عن التنوع الجيني 
 .يل وغيرها من مجموعات األنواع التجاريةللمحاص

، ولكن من المفترض أن ذلك يتضمن أقرباءها "األنواع التي تحصد على أساس تجاري " ويشير الهدف إلى 
ومثال ذلك أن قدرا آبيرا من التنوع الجيني اآلبد ال يحصد مباشرة بل يمكن التأثير عليه . وهذا أمر مهم. البريين أيضا

 .ا من األنشطة باستعمال أصناف تجارية مستأنسةبالزراعة وغيره

ويمكن أيضا إعداد المزيد من األهداف المحددة ذات المؤشرات الموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة وتطبيقها  
بيانات عن حالة واتجاهات الموارد الجينية : وربما تضمنت هذه، على سبيل المثال. على الصعيدين اإلقليمي والوطني

وسوف يساعد عدد من مؤشرات العملية في قياس التقدم نحو حفظ التنوع الجيني في ). سلمون وتروتة(اآلبد للسلمونيد 
اعتماد وتنفيذ السياسات : ومثال ذلك. المواقف التي يصعب فيها تطبيق أهداف مباشرة موجهة نحو تحقيق نتائج

بما في ذلك ( وغيرها من القطاعات ذات الصلة واإلجراءات لحفظ التنوع البيولوجي من خالل تربية األحياء المائية
رصد تنفيذ مدونة السلوك لمصائد األسماك المسؤولة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة، وتطبيق المبادئ والخطوط 

 .\4)التوجيهية الصادرة في أديس أبابا عن االستخدام المستدام

 التهدیدات للتنوع البيولوجي
 .ن خسارة الموائل وتغيير استعمال األراضي، واالستخدام المستدام للمياهتخفيض الضغوط م  — 4الغایة 

 .تخفيض معدل الخسارة في الموائل الطبيعية ووقف تدهورها: 1-4هدف شامل 

یمكن تطبيق هذا الهدف مباشرة على . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
 وربما رغب مؤتمر األطراف في أن یطلب من الهيئة الفرعية .ي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخليةالتنوع البيولوج

ومن شأن . للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تضع هدفا آميا محددا قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف
 . نوع من أنواع الموائلذلك أن یتطلب، ضمن أمور أخرى، النظر في تطبيق هدف مقدر آميا لكل

 المبرر التقني
فاستعمال المياه، مثال، . للمياه تحت هذه الغاية" االستعمال غير المستدام " من الحيوي إضافة إشارة إلى 

، وفي ديناميكية النظم اإليكولوجية للمياه )دون التشجيع على خسائر الموائل(يؤثر في نوعية النظام اإليكولوجي 
وحدها ال تشمل بالضرورة جميع التهديدات للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي "  خسائر الموائل "ولكن . الداخلية

لذ أن الموائل يمكن أن تظل سليمة من الوجهة المادية ولكن نوعيتها أو مالءمتها يمكن أن تتآآل بسبب . للمياه الداخلية
". الموئل "اعتمادا على تعريف (ر المستـدام للمياه التغيرات في النظام اإليكولوجي التي تنتج عن االستعمال غي

واسترعاء االنتباه للمياه آمجال رئيسي للقلق يجعل عمل البرنامج متوازيا بشكل أفضل مع الشواغل األخرى في 
ى الحاجة فالقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية تشير بالتحديد إل(المبادرات ذات الصلة 

                                                      
4\ UNEP/CBD/SBSTTA/9/9والوثائق اإلعالمية األخرى ذات الصلة . 
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ال تعالج عموما التهديدات " التغير في استعمال األراضي " وبالمثل، فإن أهمية ). لتحسين سياسات المياه وإدارتها
من النظم اإليكولوجية المائية ليس أرضا " المائي " ألن الجزء (للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية 

 ).تغيرات في استعمال األراضيويمكن أن يعّدل بغض النظر عن ال

أي انخفاض العدد (الموئل، وهذا مالئم ألنه يتضمن خسائر الموئل " تدهور " يشير الهدف الفعلي نفسه إلى  
بالرغم من وجود مجال لتقييم هذا الهدف آميا، آما (وهبوط في نوعية الموئل أو التشغيل اإليكولوجي له ) أو المساحة

الستعمال األراضي وخسائر الموئل في برامج " أهداف " ن المنطقي إلى حد آبير تحديد وسيكون م). ذآرنا من قبل
في النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية تحدث ) وغيرها(فخسائر الموئل . العمل الخاصة بالمجاالت المواضيعية األخرى

متى يتم النظر في األنشطة المنفذة والمطلب الرئيسي هنا هو ). مثل الزراعة والحراجة(دائما بسبب أنشطة قطاعية 
فيجب أن تشمل بحث التأثيرات على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه " االستدامة " في قطاعات أخرى، أما 

، على سبيل المثال، هي الزراعة التي تؤمن ليس مستوى اإلنتاج الزراعي "الزراعة المستدامة " وبذلك فإن . الداخلية
مثال من (تجعل من الممكن أيضا استمرار مستوى التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية فحسب، بل 

ومرة أخرى، فإن اعتماد نهج النظام اإليكولوجي في معالجة هذه القضايا ). خالل االستعمال األآثر آفاءة لمياه الري
 .هو الوسيلة المنطقية لتحقيق التقدم

 ألخطار من األنواع الغریبة الغازیة  مكافحة ا— 5الغایة 
 .مراقبة مسارات انتقال األنواع الغريبة الغازية الرئيسية المحتملة: 1-5هدف شامل 

یمكن تطبيق هذا الهدف مباشرة على . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
 .ياه الداخليةالبيولوجي للنظام اإلیكولوجي للم التنوع

 المبرر التقني
تعتبر متطلبات التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية مختلفة بعض الشئ عن متطلبات معظم 

ولكن مسارات االنتقال مماثلة، بالرغم من احتمال وجود اختالفات في األهمية النسبية . األنظمة اإليكولوجية األخرى
وأحد االعتبارات للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية هو أن العديد من . لمختلف المسارات المحتملة

وخصوصا لألنواع المغمورة في الماء (األنواع الغريبة، حال إدخالها، تشكل صعوبة آبيرة في التحكم فيها بعد ذلك 
ع الدخول، عن طريق مراقبة مسارات وهذا يعني بالفعل ضرورة إعطاء األولوية لمن). مثل األسماك والالفقريات

ويتعرض التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية لخطر شديد بسبب التوسع السريع لقطاع تربية . االنتقال
 .لمجاالت المواضيعية األخرىمقارنة با ولكن هذا الموضوع لم يخضع للتقييم —األحياء المائية 

 . األنواع الغريبة الغازية التي تهدد النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواعوضع خطط إلدارة: 2-5هدف شامل 

یمكن تطبيق هذا الهدف مباشرة على . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
 .برنامج عمل التنوع البيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية

 نيالمبرر التق
، تم (UNEP/CBD/COP/7/20/Add.3) 2010لدى تقييم التقدم نحو تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 

ولم يقترح هذا ".  من األنواع الغريبة الرئيسية 100لما ال يقل عن " إعداد تقديرات آمية للهدف المتعلق بالنباتات 
هناك عدد من األنواع ) 1: (ياه الداخلية لألسباب التاليةالهدف المقرر آميا من أجل أن يطبق على التنوع البيولوجي للم

من ) ب(، و )ولكن الرقم غير معلوم حاليا(الغريبة المحتملة يزيد بكثير جدا عن المائة، بما فيها عدد آبير من النباتات 
 .لكل األنواع الغريبة الرئيسية" خطط إدارية " الوجهة النظرية، ينبغي وضع 

 ستخدام غير المستدام  وقف اال— 6الغایة 
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إدارتها " استغالل مصادر التنوع البيولوجي بشكل يكفل استدامة تنوعها البيولوجي، أي يكفل : 1-6هدف شامل 
 .\5"المستدامة 

 في 80/50[استغالل ما ال یقل عن . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
 . التنوع البيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية من مصادر مستدامةمن منتجات] المائة

 المبرر التقني
التي تشمل أساسا مصائد األسماك بالوسائل التقليدية ولكن (الموارد اآلبدة " استغالل " هذا الهدف يشير إلى 

ما رغب مؤتمر األطراف في أن ورب). أيضا الصيد العادي وجمع المنتجات األخرى بخالف منتجات مصائد األسماك
يطلب من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تضع هدفا آميا محددا قبل االجتماع الثامن لمؤتمر 

 .األطراف

يصعب آثيرا تعريفها في حالة التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي " اإلدارة على أساس االستدامة " عبارة  
 .داخلية، ألن مشكلتي التدهور البيئي والخسارة الرئيسيتين واالستغالل الزائد يعتمدان على بعضهما البعضللمياه ال

تشمل مصائد األسماك (ينبغي أن تتضمن آل المنافع وال تقتصر على أشياء تستهلك مباشرة " المنتجات " 
 ).الترفيهية مثال

ة عن منظمة األغذية والزراعة أساسا طيبا لإلدارة تشكل مدونة السلوك لمصائد األسماك المسؤولة الصادر
ويمكن تحديد هدف آمي قائم على . على أساس االستدامة بالنسبة لمصائد األسماك وتربية األحياء المائية على السواء
دا وتعد هذه المدونة إطارا جيدا ج. أساس عدد األطراف أو النظم اإليكولوجية التي تنفذ فيها مدونة السلوك بالفعل

 .لتحديد منهجيات مالئمة لتحقيق االستدامة في التنوع البيولوجي لمصائد األسماك وتربية األحياء المائية

 .إدارة مناطق اإلنتاج بشكل يتمشى مع حفظ التنوع البيولوجي: 2-6هدف شامل 

من ]  في المائة50 یقل عن ما ال[إدارة . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
مناطق تربية األحياء المائية في النظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية بشكل یتمشى مع حفظ التنوع البيولوجي للمياه 

 .الداخلية

                                                      
  أي أن هدف اإلدارة هو استدامة التنوع البيولوجي—" بشكل يحفظ االستدامة " هنا يعني اإلدارة " اإلدارة المستدامة " اصطالح  \5

 .أو المصادر نفسها
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 المبرر التقني
في هذا الهدف تشير إلى المناطق التي تدار بالتحديد ألغراض تربية " مناطق اإلنتاج " من المفترض أن 

وهكذا، فإن . أو المناطق التي يشكل فيها هذا النشاط أحد االستعماالت الرئيسية) إستزراع األسماك(ياء المائية األح
على عكس صيد األسماك الذي يعالج تحت الهدف ) استزراع األسماك(الهدف هنا هو النهوض باالستزراع المستدام 

6-1. 

عية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن ربما رغب مؤتمر األطراف في أن يطلب من الهيئة الفر
 .تواصل تطوير هذا الهدف استنادا إلى مشورة الخبراء في هذا المجال

 .عدم تعريض أنواع الحيوانات أو النباتات اآلبدة للخطر من خالل التجارة الدولية: 3-6هدف شامل 

 .یطبق مباشرة بدون تحفظ أو تغيير. لمياه الداخليةآيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي ل

 .غوط من التغير المناخي والتلوثض  تخفيض ال— 7الغایة 
 .تخفيض الضغوط من التغير المناخي والتلوث وآثارها على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية: 1-7هدف شامل 

یطبق هذا الهدف مباشرة على التنوع . جي للمياه الداخليةآيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولو
ویمكن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن . البيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية

الترسب في التلوث، تراآم المواد المغذیة، و: تضع هدفا آميا مالئما قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف لما یلي
 .النظم اإلیكولوجية للمياه الداخلية

 المبرر التقني
والتلوث بالمعنى التقني يعني دخول عناصر . لألغراض الراهنة، يتضمن التلوث تراآم المغذيات والترسب

اوية في وبالنسبة للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، هناك مشكلة متس. إلى البيئة) مواد آيميائية وغيرها(غير طبيعية 
). الترسب(أو الرواسب ) تراآم المواد المغذية(األهمية وهي تراآم المواد المرآبة الطبيعية مثل المواد المغذية 

أن ) مثل المواد المغذية والرواسب(وبالمثل، يمكن النخفاض مستويات هذه المواد المرآبة عن المستويات الطبيعية 
 .يثير مشاآل هو اآلخر

ويشير ذلك إلى . إلى حد آبير عن األنشطة غير المستدامة على األرض) وغيرها (تنشأ مشكالت التلوث
الحاجة إلى التأآد من إعطاء االهتمام المالئم لمتطلبات التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية بالعالقة 

ي أن الغايات واألهداف الضرورية وهذا يعن. إلى جميع الغايات واألهداف التي تنطبق على مجاالت مواضيعية أخرى
فالنظم . ال يمكن معالجتها من خالل برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية وحده

أآثر منها " تشمل عدة قطاعات " اإليكولوجية للمياه الداخلية تتأثر بجميع القطاعات، وهي لذلك أقرب إلى مسألـة 
وهذا يجعل من الصعب تطوير غايات وأهداف للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه . يعيمجال عمل مواض

وربما قدمت النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية . الداخلية، ولكن ذلك ال يمكن أن يتحقق إال من خالل عملية تعاونية
 .أقوى مبرر للتطبيق الفعال لنهج النظام اإليكولوجي

 نافع من التنوع البيولوجي وتقاسمهاالحفاظ على الم
 . ودعم سبل آسب العيش  الحفاظ على قدرة النظم اإلیكولوجية على إنتاج سلع وخدمات— 8الغایة 

 .الحفاظ على قدرة النظم اإليكولوجية على إنتاج سلع وخدمات: 1-8هدف شامل 

یمكن تطبيق هذا الهدف مباشرة على . لداخليةآيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه ا
ویمكن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية . برنامج عمل التنوع البيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية

والتكنولوجية أن تقوم بصياغة وتطویر أهداف مالئمة قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في ضوء نتائج تقييم 
 .فية للنظام اإلیكولوجي، ضمن أشياء أخرىاألل
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 المبرر التقني
والواقع أن . هذه الغاية مهمة جدا من حيث عالقتها بالتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية

متطلبات ومن ال. أهمية السلع والخدمات التي تقدمها حاليا النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية ال تحظى بالتقدير الوافي
الرئيسية اعتماد نهج لإلدارة يعتمد على النظام اإليكولوجي، إذ بإمكان ذلك أن يوفر إطارا يمكن التعامل فيه مع 

وبالمثل، فإن نهجا قائما على سبل آسب العيش يوفر أداة مفيدة للغاية لمقارنة . مختلف الطلبات المتعارضة على المياه
ويسير نهجا النظام اإليكولوجي وآسب العيش معا في . ائل التنمية وأو اإلدارةالمنافع االجتماعية واالقتصادية لبد

توافق ممتاز ويقدم آماال آبيرة في تحقيق أهداف االتفاقية بالعالقة إلى التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه 
 .الداخلية

وغيرها من المجاالت (ه الداخلية إن آسب العيش مسألة مهمة للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للميا
ويعزز ذلك أيضا من . حتى أنه ربما تم النظر في الحصول على غاية، مع أهداف، مخصصة بالتحديد له) المواضيعية

 .وضوح الروابط بين هذه الغايات واألهداف وتلك المتعلقة بغايات التنمية البشرية

بيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية وخاصة مفهوم معقد للتنوع ال" استدامة سبل آسب العيش " و 
لتحسين أحوال المعيشة في مختلف المجتمعات أو " ألن المياه ذاتها يمكن أن تستعمل بطرائق ربما آانت متعارضة 

وربما اعتبر أثناء إعداد هذه األهداف أن الهدف ال يتمثل بالضرورة في الحفاظ على الحالة ". مجموعات المصالح 
اهنة لمنافع آسب العيش لدى أصحاب المصلحة الحاليين، بل النظر في المنافع لجميع أصحاب المصلحة، والتأآد الر

ويجب إعطاء اهتمام . من أن استعمال السلع والخدمات من النظام اإليكولوجي مستقبال سيتم تقاسمها بشكل منصف
شتقة من التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي خاص لكسب العيش بين السكان الذين يعتمدون حاليا على موارد م

فعلى سبيل المثال، يمكن ألنشطة إدارة المياه، . ويعد ذلك مهما بوجه خاص في العديد من البلدان النامية. للمياه الداخلية
 إلى إذا لم تنفذ بعناية وعلى نحو سليم، أن تعيد تخصيص منافع الموارد المائية بنقلها من المستخدمين الحاليين

ويصاحب ذلك دوما خسارة في . مستخدمين جدد، مما ينطوي على خسارة صافية في القيمة االجتماعية واالقتصادية
 .منافع آسب العيش من التنوع البيولوجي وتقويض استدامة التنوع البيولوجي على المستوى المحلي

ف تقليدية وابتكارات وممارسات لدى وقف تدهور الموارد البيولوجية وما يرتبط بها من معار: 2-8هدف شامل 
 .المجتمعات األصلية والمحلية تدعم سبل آسب العيش المستدامة واألمن الغذائي والرعاية الصحية المحلية

یمكن تطبيق هذا الهدف مباشرة على . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
 .ام اإلیكولوجي للمياه الداخليةالبيولوجي للنظ التنوع

 المبرر التقني
 .1-8نفس التعليقات مثل الهدف 

وهو مشمول على نطاق واسع في (تدهور الموارد البيولوجية ) 1: (يتكون الهدف من عنصرين رئيسيين
لعامل ومن المقترح أن يدعى الفريق ا. المعارف لدى المجتمعات األصلية والمحلية، وغيرها) 2(و ) أهداف أخرى

واألحكام المتصلة بها، للنظر في الحاجة إلى أهداف أخرى متعلقة بحماية المعارف واالبتكارات ) ي (8المعني بالمادة 
 .والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية

ويحتوى هذا الهدف على العديد من الموضوعات واألغراض التي قد يصعب معها إعداد مؤشرات، ولكن 
 .روب المستحيل بالضرورةذلك ليس من ض

 .تأمين التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية  — 9الغایة 
جميع عمليات نقل الموارد الجينية يجب أن تتم وفقا لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والمعاهدة : 1-9هدف شامل 

 .من أجل األغذية والزراعة وغيرها من االتفاقيات ذات الصلةالدولية بشأن الموارد الجينية النباتية 

   . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
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