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 طرائق ووسائل لتنفيذ برنامج العمل:  في المياه الداخليةالتنوع البيولوجي
 

 مذآرة من األمين التنفيذي
 

 موجز تنفيذي
 

طلبت من األمين التنفيذي ) هفمعـتت (إن الهيـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتقـنية والتكـنولوجية           

وعلى إثر  . ي للمياه الداخلية  إعـداد تقريـر عـن الطـرائق والوسـائل لتـنفيذ بـرنامج العمل بشأن التنوع البيولوج                 

هـذا الطـلب تقـوم المذآـرة الحاليـة باسـتعراض الكيفيـة الـتي قام بها عدد من البلدان ومن المنظمات الدولية           

باألنشـطة الـتي تسـهم فـي تـنفيذ بـرنامج العمـل؛ والكيفيـة التي بدأت فيها أمانة االتفاقية في تنفيذ برنامج                   

وتسلط المذآرة أيضا الضوء على ما يوجد من        .  وخطط عمل مشترك   العمـل خصوصـا عن طريق أنشطة تعاونية       

 .فجوات وعوائق في تنفيذ برنامج العمل
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 مقدمة -أوال 
 
في براتيسالفا في إن مؤتمـر األطـراف فـي اتفاقيـة التـنوع الـبيولوجي، فـي اجـتماعه الرابع المعقود              - 1

ــار ــايو /أي ــرر  1998م ــد أصــدر المق ــبيولوجي لألنظمــة    4/4، ق ــنوع ال ــائم واالتجاهــات فــي الت  بشــأن الوضــع الق
اإليكولوجيـة لــلمياه الداخــلية، وبشــأن خيــارات لــلحفظ واالســتعمال المســتدام، بمــا فــي ذلــك بــرنامج للتــنوع  

يرتبط بها من أمور في مجال التبين والرصد ومنهجية الـبيولوجي فـي األنظمـة اإليكولوجيـة للمياه الداخلية وما       
 .التقييم وعملية التصنيف

 
 وارد في المرفق األول للمقرر، وهو 4/4إن بـرنامج العمـل الـذي تمـت الموافقـة عـليه بموجب المقرر           - 2

 :يتناول المجاالت اآلتية
 

يكولوجية للمياه الداخلية تقييـم الوضـع القـائم واالتجاهـات في التنوع البيولوجي لألنظمة اإل         )أ(
األنشطة العامة المطلوب بذلها من  : بما في ذلك  ) الجزء ألف (وتـبين الخيـارات لـلحفظ واالسـتعمال المسـتدام           

2القسم (؛ خطة عمل لهفمعتت )1القسم (جـانب األميـن التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي ومن هفمعتت         
 ؛)4القسم (ل ؛ التموي)3القسم (؛ توصيـات إلى األطـراف )
 

إسـداء المشـورة العـلمية ومـزيد مـن اإلرشـاد للمسـاعدة عـلى صـياغة المـرفق األول في                       )ب(
االتفاقيـة، مـن جـانب الجهـات الوطـنية، وهـو المـرفق المتعلق بالتبين والرصد في األنظمة اإليكولوجية للمياه                      

 ؛)الجزء باء(الداخلية 
 

م التـنوع الـبيولوجي، لألنظمة اإليكولوجية       اسـتعراض المـنهجيات الـتي تسـتعمل فـي تقييـ            )ج( 
 ؛)الجزء جيم(للمياه الداخلية 

 
 ).الجزء دال(طابع االستعجال للتدابير الالزمة في مجال التصنيف  )د( 

 
 .إن المرفق الثاني بالمقرر نفسه يضع جدوال زمنيا محتمال لبرنامج العمل المتعلق بأنشطة هفمعتت - 3
 
 من األمين التنفيذي أن يعد 1999يونيه /اعها الـرابع المعقود في حزيران   وطلـبت هفمعـتت فـي اجـتم        - 4

وهذا . تقريـرا عـن الطـرائق والوسـائل الكفيـلة بتـنفيذ بـرنامج العمـل بشـأن التـنوع البيولوجي للمياه الداخلية                      
’ 1’: يالـتقرير، المعـد فـي هـذه المرحـلة المبكرة من تنفيذ برنامج العمل، يمكن أن يستعمل ألغراض ثالثة ه               

تبين الفجوات والعوائق في ’ 2’الـتقييم وتقاسـم المعلومات بشأن الكيفية التي يجري بها تنفيذ برنامج العمل؛           
ويقصد من هذه الوثيقة أيضا أن تمد      . اقـتراح وسـائل لالسـتمرار فـي تـنفيذ بـرنامج العمـل             ’ 3’تـنفيذ الـبرنامج؛     

 .3آما هو مبين في جزءه ألف، القسم األطراف بمعلومات للمساعدة على تنفيذ برنامج العمل 
 
الـتزاما بهيكـل برنامج العمل، يوجد في القسم الثاني من هذه المذآرة بيانات عن الطرائق والوسائل       - 5

وينظر القسم الثالث في الطرائق     . لتـنفيذ الـبرنامج بالـترآيز عـلى الطـرائق والوسـائل لتـنفيذ األنشطة العامة               
فمعـتت، بيـنما يتبين القسم الرابع ما يوجد من فجوات وعوائق في تنفيذ     والوسـائل فـي تـنفيذ خطـة عمـل ه          

 .خطة عمل هفمعتت
 

 طرائق ووسائل لتنفيذ برنامج العمل –ثانيا 
 

  التعاون مع هيئات أخرى في تنفيذ األنشطة العامة–ألف 
 
وأن يواصل  مـن بـرنامج العمـل يطـلب مؤتمـر األطـراف مـن األمين التنفيذي أن يستمر                    1فـي الفقـرة      - 6

مـزيدا مـن التعاون مع المنظمات والمؤسسات واالتفاقيات التي تعمل في مجال البحوث واإلدارة وصيانة التنوع            
، والشراآة العالمية للماء ICLARMالـبيولوجي لـلمياه الداخـلية، وال سـيما اتفاقيـة األراضي الرطبة والفاو و          

فرســيتاس، وهيــئة األراضــي الرطــبة الدوليــة، واالتحــاد  والمجــلس العــالمي لــلماء واليوئــندبي، واليونيــب، ودي
 .العالمي للحفظ، والبنك الدولي واتفاقية بون

 
 بإرسال رسائل 1999أغسطس  / وآب 1998يوليه  /فـي ضوء الفقرة السابقة قام األمين العام في تموز          - 7

ها إلى تقديم دراسات     ويدعو 4/4إلى المـنظمات والمؤسسـات ذات الصلة يسترعي فيها انتباهها إلى المقرر             
وفيما عدا البنك . حـاالت ومعـلومات بشـأن بـرنامج العمـل ذي الصـلة بالتـنوع الـبيولوجي فـي الميـاه الداخـلية              



UNEP/CBD/SBSTTA/5/6
Page 4 
 
 

الدولـي لـم يقـدم أحـد دراسـات حـاالت، عـلى الـرغم مـن أن المعـلومات المقدمة من شأنها أن تبين أن عدة                       
وفيما يلي موجز . تلفة وبشأن األهداف المحددةدراسـات قـد جـرت ويجـري القيـام بها، من جانب منظمات مخ              

للمعـلومات المتعـلقة باألنشـطة ذات الصـلة الـتي تـبذلها المـنظمات العامـلة في مجال التنوع البيولوجي في                      
وآخطوة تالية   . (http://www.biodiv.org)أمـا المعـلومات الكاملة فتوجد في ويب األمانة          . الميـاه الداخـلية   

 محــددة لخطــط عمــل مشــترآة بيــن اتفاقيــة التــنوع الــبيولوجي وتــلك المــنظمات    ســوف يــتم تــبين مجــاالت 
 .والمؤسسات

 
  االتفاقية بشأن األراضي الرطبة– 1

 
ــتعاون وتضــافر الجهــود مــع اتفاقيــة التــنوع      - 8 إن اتفاقيــة األراضــي الرطــبة تقــوم بعــدة أنشــطة تعــزز ال

ر خطــة العمــل المشــترآة مــع اتفاقيــة التــنوع  الــبيولوجي فــي المجــاالت ذات االهــتمام المشــترك، مــنذ إقــرا 
وقام مؤتمر األطراف في اتفاقية األراضي الرطبة، في اجتماعه السابع المعقود           . 1998مايو  /البيولوجي في آيار  

، باتخـاذ سلسـلة مـن القـرارات والتوصيات سوف يستفيد منها برنامج العمل          1999مـايو   /بكوسـتاريكا فـي أيـار     
 :وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك. ي في المياه الداخليةالخاص بالتنوع البيولوج

 
 بشـأن الـدول الجـزرية الـنامية الصـغيرة، واألنظمة اإليكولوجية لألراضي الرطبة            2-7التوصـية    )أ( 

الجـزرية، واتفاقيـة رامسار، تدعو اللجنة الدائمة التفاقية رامسار إلى استعراض برنامج عمل بربادوس، للتنمية       
لدول الـنامية الجـزرية الصـغيرة، بقصـد تـبين الـتدابير ذات األولوية المتعلقة باألنظمة اإليكولوجية               المسـتدامة لـ   

 لألراضي الرطبة الجزرية؛
 

 بشـأن المـبادئ الـتوجيهية إلدمـاج صيانة األراضي الرطبة واالستعمال الحكيم،              18-7القـرار    )ب( 
طـراف عـلى إدماج نهج األنظمة اإليكولوجية في         فـي إدارة أحـواض األنهـار، وهـو قـرار يقصـد إلى مسـاعدة األ                

أنظمـة إدارة أحـواض األنهـار، حيـث تحـظى المسائل المتعلقة بصيانة سالمة األنظمة اإليكولوجية بأولوية في                   
وفي هذا الصدد تقوم أمانتا اتفاقية رامسار واتفاقية . صـنع المقـررات المرتـبطة بـاإلدارة المتكاملة لموارد المياه     

 ولوجي بوضع اقتراح بمشروع بشأن مبادرة متكاملة عن أحواض األنهار؛التنوع البي
 

 بشـأن األولويـات في قائمة جرد األراضي الرطبة، قد اعترف بأن قائمة الجرد               20-7إن القـرار     )ج( 
العالميـة الخاصـة باألراضـي الرطـبة توجـد فـي حالـة غيـر مرضـية، وأوصـى بطائفـة مـن األعمـال ذات األولوية                    

وأعد فريق االستعراض التقني والعلمي التفاقية رامسار ورقة بشأن أنظمة اإلنذار المبكر           .  الوضع لتصـحيح هذا  
لتـبين مـا يحـدث مـن تغيـرات في األراضي الرطبة، مما يوفر ألعضاء اتفاقية رامسار أساسا لرصد اآلثار الواقعة                    

 مسائل المؤشرات والمعايير، التي    عـلى األنظمـة اإليكولوجيـة الـتي يكـون فيها الماء عنصرا سائدا والنظر في               
يمكــن نقــلها مباشــرة إلى بــرنامج عمــل هفمعــتت، بشــأن األنظمــة اإليكولوجيــة لــلمياه الداخــلية، والمســألة 

 المشترآة بين عدة قطاعات التي هي مسألة مؤشرات التنوع البيولوجي؛
 

ير المستقبلي لقائمة    بشـأن اإلطار االستراتيجي والمبادئ التوجيهية للتطو       7/11إن المقـرر     )د( 
األراضـي الرطـبة ذات األهميـة الدوليـة، هـو أمـر يتصـل باتفاقية التنوع البيولوجي، ألنه يوفر إرشادا مفصال عن         
الطـريقة الـتي يمكـن بهـا األخذ بنهج منتظم لتحديد المواقع في المستقبل في ظل االتفاقية، إلمكان تحقيق                    

مـة لحفظ التنوع البيولوجي العالمي وصيانة الحياة البشرية من  شـبكة دوليـة مـن األراضـي الرطـبة الها         "رؤيـة   
 ؛"خالل الوظائف اإليكولوجية والهيدرولوجية التي تؤديها تلك األراضي

 
 بشأن استعادة الوضع بوصفها عنصرا في التخطيط الوطني لصيانة األراضي       7/17أمـا المقرر     )ـه( 

ييـر لمسـاعدة األطـراف المـتعاقدة على أن تنظر في            الرطـبة واسـتعمالها عـلى نحـو حكيـم، فهـو يتضـمن معا              
 .التكاليف والمنافع التي ُتستمد من إعادة التأهيل واستعادة الوضع السابق في هذه األنظمة اإليكولوجية

 
إن القـرارات والتوصـيات الصـادرة عـن االجـتماع السـابع لمؤتمـر األطـراف في اتفاقية األراضي الرطبة                      - 9

وأخيـرا وفـي سـبيل تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين أنشطة     . كامـلة لتـنفيذ االتفاقيـة     تشـكل أداة شـاملة ومت     
الهيـئات العـلمية والتقنية التابعة لالتفاقيتين، ينبغي االستمرار في الممارسة المعمول بها حاليا المتمثلة في              

 . من برنامج العمل12 دعوة رئيسي آل من الهيئتين إلى حضور اجتماعات الهيئة األخرى، تمشيا مع الفقرة
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  ديفرستاس- 2
 
ويشـار إلى هـذه المجـاالت الخاصة    . لـدى ديفرسـتاس عـدة مجـاالت خاصـة مسـتهدفة فـي الـبحث              - 10

والغـرض مـن سـتار بشـأن التـنوع الـبيولوجي لـلمياه الداخـلية هـو تـبين المجاالت المحددة               ". سـتار "باختصـار   
والمكونات المقترحة .  اقتصادية آافية لتبرير تنفيذ برنامج دولي  للـبحث الجديدة أو التي لها أهمية إيكولوجية أو        

 :في عملية البحث هي
 وضع قائمة جرد ورصد التنوع البيولوجي للمياه الداخلية؛ - 1 

 

أمكـنة المنشـأ والصيانة والتغيير في التنوع البيولوجي للمياه الداخلية، بوصفها عوامل تحدد           - 2
 التنوع في األنواع؛

 

 قة أداء التنوع البيولوجي واألنظمة االيكولوجية في المياه الداخلية؛طري - 3

 

 االستعمال المستدام لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية؛ - 4

 

 التنوع البيولوجي في الموارد المائية الحية باعتباره مؤشرا على صحة البيئة؛ - 5

 

 داخلية؛الجوانب الثقافية في التنوع البيولوجي للمياه ال - 6

 

 .التثقيف والتدريب - 7

 
 و 2001وتقـوم ديفرسـتاس أيضـا بـإعداد بحـث عـن المياه الداخلية في المحيط الهادي الغربي وفي آسيا في        

باسـتعمال مـراجع مقارنـة مشـترآة، وذلك فيما يتعلق بالسنة الدولية لرصد التنوع البيولوجي والمواقع                 , 2002
 . جرد للتنوع البيولوجي في المياه العذبة األفريقيةالرائدة في الشبكة المائية، وقائمة

 
  الفاو– 3

 
إن الفــاو تعــالج جوانــب مــتعددة مــن االســتعمال المســتدام وحفــظ التــنوع الــبيولوجي فــي األنظمــة   - 11

والمسؤولية األولى في هذه المجاالت تقع على عاتق دائرة تنمية األرض والمياه           . اإليكولوجيـة للمياه الداخلية   
بار الماء موردا، بينما تقع مسؤولية المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي على عاتق إدارة مصائد األسماك               باعت

 :التي وضعت ثالثة أهداف استراتيجية عريضة هي
 

تعزيـز المـزيد مـن اإلسـهام فـي صـيد األسماك المسؤول، وتربية األحياء المائية، ، بالنسبة                   )أ( 
 ذائي على النطاق العالمي؛لتوريدات الغذاء واألمن الغ

 
إيجـاد إدارة فعالــة ومســتدامة ومســؤولة عــن مصـائد األســماك عــلى المســتويات العــالمي    )ب( 

 واإلقليمي والوطني، في إطار مدونة السلوك من أجل مصائد األسماك المسؤولة؛
 

اعدة تحليل االستراتيجية والرصد على المستوى العالمي لصيد األسماك في سبيل توفير ق            )ج( 
 .سليمة لتوقع إمكانيات اإلنتاج، واألثار المترتبة على الممارسات في مجال صيد األسماك

 
فـي سـيل وضـع نهـج جديـدة فـي إدارة صـيد األسـماك، أقـرت الفـاو مدونـة سلوك لمصائد األسماك               - 12

الل المستدام  ، فـي سـبيل توفيـر اإلطـار الـالزم لـلجهود الوطنية والدولية لكفالة االستغ                1995المسـؤولة فـي     
ومدونة السلوك وما يرافقها من مبادئ توجيهية       ). 1995الفـاو،   (لـلموارد المائيـة الحيـة، بمـا يتمشـى والبيـئة             

ووضعت مبادئ إرشادية تقنية . تقـنية، تعـترف بأهميـة التـنوع الـبيولوجي لصـيد األسـماك فـي المياه الداخلية         
وتالحظ هذه ) 1997الفاو، ( في المياه الداخلية   للمسـاعدة عـلى تـنفيذ مدونـة السـلوك بشـأن صيد األسماك             
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المبادئ التوجيهية الطابع الخاص لصيد األسماك في المياه الداخلية، باعتبار أن معظم اآلثار الواقعة على صيد                
ويجري في الوقت الحاضر وضع مشروع إلقامة صالت وصل بين مدونة           . األسـماك ناشـئة من خارج هذا القطاع       

فاقيـة التـنوع الـبيولوجي، فـي سـبيل تعزيز توعية من يستعملون مدونة السلوك، باتفاقية                 السـلوك وأحكـام ات    
وتعمل الفاو على تحسين جودة االحصاءات السمكية الخاصة بالمياه الداخلية، في ضوء أن             . التـنوع البيولوجي  

المستوى الذي اإلنـتاج الفعـلي مـن صيد السمك في المياه الداخلية قد يبلغ من ضعفين إلى خمسة أضعاف            
وباإلضافة إلى ذلك فلدى الفاو قاعدة بيانات بشأن        ) 1999الفاو،  (تم التبليغ عنه رسميا من الحكومات الوطنية        

وقاعدة . (Garibaldi and Bartley, 1999)إدخـال األنـواع المائيـة توفـر بيانـات عـن مـدى تلك األنواع وآثارها        
عن األنواع الغربية وعن آثارها على التنوع البيولوجي، بما في       الـبيانات هـذه قـد تكـون مفيـدة للتبليغ الوطني             
، ICLARMوتقوم الفاو بالربط مع المؤسسات األخرى مثل  . ذلـك عـلى األنظمـة اإليكولوجيـة للمياه الداخلية         

 ومعهـد مـوارد المياه والمرآز العالمي لرصد الحفظ واللجنة العالمية بشأن خزانات المياه والهيئات الفرعية مثل                
لجـنة نهـر الميكونـغ، والحكومـات الوطـنية فـي سـبيل تقاسـم الخـبرات سعيا إلى حفظ أفضل وإلى استعمال               

 .مستدام للتنوع البيولوجي في المياه الداخلية
 

 (ICLARM) المرآز الدولي إلدارة الموارد المائية الحية – 4
 
وتشمل هذه األنشطة   . لداخلية تقـوم بعـدة أنشـطة تتعلق بالتنوع البيولوجي للمياه ا           ICLARMإن   - 13

 :ما يلي
 

. وضـع قواعـد بيانـات بيولوجية تسمى قاعدة األسماك، بتعاون مع الفاو وغيرها من الشرآاء        )أ( 
قائمـة باألسـماء والمورفولوجيا وإيكولوجيا التغذية وديناميكا   (وتتضـمن قـاعدة األسـماك المعـلومات األساسـية        

 25 000 نوع من العدد المقدر البالغ قدره        23 000 ـط إلى أخره بالنسبة ل    العشـائر والفـزيولوجيا والصـور والخـرائ       
 نوع من األسماك الزعنفية؛

 
بالـتعاون مـع االتحـاد العالمي للحفظ        " األسـماك مـن أجـل المسـتقبل       "وضـع اقـتراح بشـأن        )ب( 

مستدام ألسماك العالم   والفونا والفلورا الدولية والمرآز العالمي لرصد الحفظ في سبيل الصيانة واالستعمال ال           
 الكائنة في المياه العذبة؛

 
 في تربية األحياء  Genetic)عـلم الوراثـة     (إرسـاء أسـس الشـبكة الدوليـة بشـأن الجيـنيات              )ج( 

 مؤسسة بحث متقدمة آآلية لتقاسم المعلومات خصوصا بشأن         11 بـلدا عضوا و      13المائيـة الـتي تـتكون مـن         
  والتيالبيا؛carpsبة، وهما سمك الشبوط األسماك التي ُترّبى في المياه العذ

 
تـنظيم مؤتمـر فـي تعـاون مـع الفاو عنوانه نحو سياسات في الحفظ واالستعمال المستدام                   )د( 

 للموارد الجينية المائية، وستتاح نتائج هذا المؤتمر لالجتماع الخامس لهفمعتت؛
 

رة البحث في مصائد األسماك     تـنظيم مؤتمـر عـلمي لمـدة ثالثـة أيـام ُيعقد تحت رعاية مباد                )هـ( 
 مـبادرة االتحـاد األوروبـي فـي بحـوث مصائد األسماك واللجنة األوروبية، بشأن االستعمال           – ACPالـتابعة لـلـ     

ــبيولوجي المــائي  ، CD-ROMوأعمــال المؤتمــر وآذلــك . المعــلومات، األدوات، الــتعاون: المســتدام للتــنوع ال
 وف تكون متاحة في االجتماع الخامس لهفمعتت؛ ورقة مقدمة إلى المؤتمر، س35متضمنا نصوص 

 
وضــع نظــام للمعــلومات المتعــلقة بتــنوع الحيوانــات المائيــة، فــي تعــاون مــع الفــاو والهيــئة    )و( 

 ؛(WFT)االستئمانية العالمية لألسماك 
 

وضـع استعراضـات ألنظمـة الموارد المائية للمياه الداخلية، والبحث في مؤشرات االستدامة               )ز( 
 (RESTORE) ، بما في ذلك وضع واختبار برامج آمبيوتر (integrated farming) الفالحة المتكاملة ألنظمـة 

 على مستوى اإلدارة المتكاملة للموارد في مزارع األسماك؛
 

الحفظ واالستعمال الخاصين بنوع من التالبيا األفريقية الغربية        : هناك عدد من الدراسات عن     )ح( 
(Sarotherodon melanotheron)       السـتنباط معـرفة جديـدة ومـناهج أفضـل لـلعمل مع هذا النوع وغيره من 

نمط ُيتبع :  في جنوب شرق آسيا(Silver Barb) (Barbodes gonionotus)األنـواع؛ والتنوع الجيني لسمك  
في فـي تحديـد مرآـز أو مراآـز التنوع الجيني ألسماك المياه العذبة؛ ووضع نماذج إلدارة شؤون تدفقات المياه             
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سـبيل تحقيق المستوى األمثل إلنتاج الموارد المائية في حوض نهر الميكونغ؛ وتقييم فائدة البرك في األنظمة    
المتكامـلة عـلى حـدود مـزارع األسماك والغابات في األراضي العالية لوالية آويرينو بالفلبين؛ وهجرة األسماك                  

ان الريفيين والحضريين في حوض بحيرة شيلوا الـتي لها أهمية في غذاء السك     ) بـاربوس (الشـبوطية الصـغيرة     
 .بمالوي

 
 بشأن التنوع البيولوجي في المياه الداخلية ICLARMويوجـد مـزيد مـن المعـلومات بشـأن أنشطة             - 14

، الـتي تتضـمن مـلحقا بشـأن الـبحوث فـي الموارد المائية في          2020-2000فـي الخطـة االسـتراتيجية لـلمرآز         
 .والتقييمات الخاصة بكل منطقة وبكل نظام من أنظمة الموارد البيانات –البلدان النامية 

 
  اليونيب- 5

 
قدمـت أمانـة اليونيب تقريرا قصيرا عن أعمال ونتائج مؤتمر سياسة إدارة موارد المياه األفريقية، الذي                - 15

ن مع اليونيب،  وقد نظم ذلك المؤتمر البنك الدولي وحكومة آينيا في تعاو         . 1999مايو  /انعقـد بـنيروبي فـي أيـار       
وآـان هـناك اعـتراف بالحاجة إلى استراتيجيات سديدة للتعامل مع    . آجـزء مـن الشـراآة العالميـة فـي الميـاه         

المشـكالت السـائدة مـن حيـث نـدرة المياه والتوزيع العادل وتلوث الماء وتدهور الخطوط الفاصلة النحدار المياه         
(watershed)        ورد الـنيل (قوتيـة   ومراقـبة الحشـائش المائيـة الزهـرة اليا (Hyacinth   وآذلـك الجوانـب البيئية ،

وموضـوع إدارة شـؤون المـوارد المائيـة عـبر الحـدود جرت مناقشته أيضا، وآذلك مناقشة القضايا        . إلدارة الميـاه  
المتعـلقة باالقتصـاد والـتمويل، وشـؤون التـنظيم والقـانون الوضـعي والعـرفي لـلمياه، والمؤسسـات والترتيبات                

 .بتكارية إلدارة موارد المياه، ولالستعمال المستدامالجديدة واال
 

 (Wetlands International) الهيئة الدولية لألراضي الرطبة – 6
 
هـناك عدد من المشروعات الخاصة بهذه الهيئة تستهدف على وجه التحديد تقييم التنوع البيولوجي               - 16

 :ات تشمل ما يليوهذه المشروع. في األجسام المائية الداخلية في األراضي
 

تقييـم التـنوع الـبيولوجي لـلمياه العذبـة فـي أمـريكا الالتيـنية والكاريـبي؛ مشروعات للتنوع                    )أ( 
السـمكي فـي بـابوا غيـنيا الجديــدة، وحــوض نهـر الميكـنغ األدنى، والدلـتا الداخـليـة لـنهر النيجر في مالي؛                          

ــراوادي   ــت(Irrawady Dolphin)وصــيانة الدلفيــن اإلي ان الشــرقية، إندونيســيا، وخــريطة أطــلس   فــي آليمن
 في آسيا وفي سياق االتفاق األفريقي األوروبي اآلسيوي بشأن        (swans)لمسـارات طيـران البط واألوز والتم        

ــرآي     ــور الك ــرة وطي ــة المهاج ــور المائي ــران بشــمال شــرق آســيا     (cranes)الطي ــر الطي ــي مم ــار  ( ف ــي إط ف
 ؛)2000-1996:  لصيانة الطيور المائية المهاجرةاالستراتيجية الخاصة بآسيا والمحيط الهادئ

 
ويجـري وضع مشروعات في الصين وأوزبكستان وماليزيا، تعالج موضوعات إدارة وحفظ مواقع             )ب( 

األراضـي الرطـبة الداخـلية الـتي تتضمن موائل من أنواع شتى، من البرك العالية المستوى واألنهار والبحيرات                   
 ؛(peat swamp)إلى غابات مستنقعات الخث 

 
أنشـطة ذات مسـتوى أوسـع تتعـلق بالتـنوع البيولوجي للمياه الداخلية وتشمل وضع برامج         )ج( 

جنوب شرق آسيا،   : إقـليمية ووطـنية لألراضي الرطبة وقوائم جرد واستراتيجيات وخطط عمل وتدريب في مثال             
 يقيا، واألمريكتان؛والمحيط الهادئ الجنوبي، وأوروبا الشرقية، والبحر األبيض المتوسط، وأفر

 
وممـا يهـم التـنوع الـبيولوجي أيضـا أنشـطة الهيئة الدولية لألراضي الرطبة في مجال تبادل                     )د( 

 فريقا 21نشـرات منتجة على الصعيد اإلقليمي والوطني، بكثير من اللغات، و           : المعـلومات وتشـغيل الشـبكات     
ــور البشــروس  مــن األخصــائيين وشــبكات عالميــة الــنطاق مــن الخــبراء، تعمــل فــي     ــتراوح بيــن طي مســائل ت

(flamingoes)  إلى إعــادة إنعــاش األراضــي الرطــبة؛ وعــدة ويبســايت مــترابطة عــلى االنــترنت، مقدمــة مــن 
مجموعـات األخصـائيين الدولييـن فـي األراضـي الرطـبة، لتوزيع المعلومات على جمهور واسع بشأن المسائل                   

 ي الرطبة وما يجري من مشروعات في هذا الصدد؛المختلفة المتعلقة بالتنوع البيولوجي في األراض
 

مـبادئ توجيهيـة إقـليمية للـتقييم السـريع للتـنوع الـبيولوجي في المياه الداخلية، بالنسبة               )هـ( 
ألنـواع مختـلفة مـن األراضـي الرطـبة، وهـي مـبادئ توجيهيـة تم وضعها خالل مشروع األراضي الرطبة بالبحر               

األبيـض المتوسـط، وآـانت الهيـئة الدوليـة لألراضـي الرطـبة هي الوآالة                ، لمـنطقة الـبحر      1األبيـض المتوسـط     
تشمل نظرة عامة   : وهناك إخراجات من هذا المشروع الذي يموله االتحاد األوروبي        . القائدة في هذا المشروع   
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إلى الوضـع القـائم وقوائـم جـرد األراضـي الرطـبة فـي مـنطقة الـبحر األبيض المتوسط؛ ومرشد منهجي لرصد                         
ضـي الرطـبة؛ ومجموعـة مـن خمسـة مجـلدات تشـمل قوائـم جـرد األراضي الرطبة بمنطقة البحر األبيض                       األرا

 :المتوسط، وتتضمن هذه المجلدات
 

 آتابا مرجعيا؛ ’1’ 
 

 تسجيال للبيانات؛ ’2’ 
 

 نظاما لوصف الموائل؛ ’3’ 
 

 اتفاقيات بشأن تفسير الصور الفوتوغرافية والخرائط؛ ’4’ 
 

 . لقاعدة البياناتآتابا مرجعيا ’5’ 
 

وعـلى أساس خبرة هيئة األراضي الرطبة بالبحر األبيض المتوسط، فمن المزمع استنباط أداة لوضع قوائم جرد         
األراضـي الرطبة على الصعيد الوطني على شكل برنامج لقاعدة بيانات عامة بشأن األراضي الرطبة مع إنشاء     

 .شبكة معلومات لألراضي الرطبة األوروبية
 

مـن بيـن المشـروعات المتعـلقة بـالخطوط الفاصلة بين المياه وأحواض األنهار، التي تشارك                  )و( 
إدارة األراضي الرطبة في األرجنتين وبلدان : فيهـا أو شارآت فيها الهيئة الدولية لألراضي الرطبة، يوجد ما يلي     

اك ودانـاو سـينتاروم في   أخـرى مـن أمـريكا الجـنوبية؛ مـنطقة تاسـك بيـرا وبحيـرة تشـيني فـي ماليـزيا؛ وبيـرب                
أندونيسـيا، وفـي بحيـرة لوجـتاك في الهند؛ وفي نهر الفولجا األدنى في روسيا، واألراضي الرطبة عبر الحدود                     

 في أوروبا الوسطى؛
 

وهـناك آـثير مـن دراسـات الحـاالت المتعـلقة باإلدارة توجد عنها بيانات في أعمال مؤتمرات                    )ز( 
، وفي نشرات أخرى    1998، وفي داآار سنة     1995نعقـدت بكوااللمـبور فـي       األراضـي الرطـبة والتـنمية، الـتي ا        

 .صادرة عن الهيئة الدولية لألراضي الرطبة
 
  البنك الدولي– 7
 
قـام البـنك الدولـي فـي اآلونـة األخيـرة بوضـع مـبادئ توجيهيـة متعلقة بالتنوع البيولوجي في المياه                        - 17

بين البلدان األمريكية، وقام البنك الدولي فضال عن ذلك بتطبيق          الداخـلية، قـام بنشرها بنك التنمية المشترك         
إلدماج االعتبارات الخارجية البيئية في قطاع العمل االقتصادي        " األداة التراآبية "أداة تحليـلية جديـدة، مسـماة        

 للبـنك وعلى غرار الخطوط المتراآبة في رسم بياني، وهي التي تضع طبقة فوق طبقة موجودة من قبل، فإن              
ومفهـوم التراآب سيطبق في دراسة      . مفهـوم الـتراآب يمكـن أن يضـيف بعـدا بيـئيا إلى الدراسـات القطاعيـة                 

لـلقوى المائيـة الوطـنية فـي فييـت نـام، لـتمكين الفييتـناميين القائمين بتخطيط الموارد المائية من أن ينظروا                        
وسيتم ذلك عن . القتصادية العريضةنظـرة آامـلة إلى وظـائف التـنوع الـبيولوجي لـلمياه العذبـة، وفـي قيمهـا ا             

 :طريق ما يلي
 

الـتدليل عــلى األهميـة االقتصــادية المحـلية واألوســع نطاقـا للتــنوع الـبيولوجي فــي الميــاه       )أ( 
 العذبة؛

 
لــإلدارة المســتدامة للتــنوع الــبيولوجي لــلمياه ) لــتخفيف الــوطء(تقديــر الــتكاليف التكميــلية  )ب( 

اعتبارها مالئمة لمختلف أنواع القوى المائية وغيرها من التطورات الموجهة          العذبـة فـي المـناطق الـتي تعين ب         
 نحو البنيات التحتية؛

 
تفهـم توزيـع السـمك وغيـره مـن الكائـنات الحيـة في الماء العذب وفي الموائل الفييتنامية،                     )ج( 

 داخل البلد وخارجها؛
 

 من برامج استعمال الماء أو     وضـع توصـيات للتصـميم السـوي وتـنفيذ القـوة المائيـة وغيـرها                )د( 
مشـروعات المـاء التي تسمح باستعماله على أال يكون هذا االستعمال على حساب التنوع البيولوجي للمياه            

 العذبة؛
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ــتائجه،       )هـ(  ــتراآب ون ــار ال ــبار موظفــي الحكومــة لمناقشــة أفك عقــد ورشــة وطــنية يحضــرها آ

 .وتحسينها ونشرها
 

 )يانةللص( االتحاد العالمي للحفظ – 8
 
إن االتحـاد العـالمي للحفظ قد طرح مبادرة تتعلق بالمياه العذبة تهدف إلى تعزيز قدرات أعضاء االتحاد           - 18

وشـرآاءه على تبين التهديدات الواقعة على الموارد واألنظمة اإليكولوجية للمياه العذبة ولتصميم وتنفيذ تدابير               
 :بادرة ثالثة أهداف هيولهذه الم. الزمة لصيانتها واستعمالها المستدام

 
تجميـع المعـرفة الموجودة واستعمالها لرفع درجة الوعي لدى صانعي القرار ومديري الموارد      )أ( 

 المائية بشأن الموضوعات المرتبطة بالحفظ واالستعمال المستدام لموارد المياه العذبة؛
 

 ومديري الموارد المائية، مع     إيجـاد أدوات لإلدارة وتنمية القدرة على العمل مع صانعي القرار           )ب( 
 تشجيعهم على األخذ بممارسات جديدة لالستعمال المستدام لموارد المياه العذبة؛

 
العمـل على مستويات تتراوح ما بين المناطق الصغيرة الستجماع المياه وبين أحواض األنهر               )ج( 

. ل الحكيم لموارد المياه العذبةالدوليـة، لتحسـين وتسهيل التعاون بين المؤسسات لمصلحة الحفظ واالستعما   
والعناصـر اإلقليمية لمبادرة المياه العذبة، التي تستجيب لألهداف الثالثة جميعا، مطروحة للتطبيق في أمريكا               

 .الوسطى، وأفريقيا الجنوبية، وآسيا الجنوبية وجنوب شرق آسيا
ء األنواع تسهم في مبادرة المياه      وباإلضـافة إلى ذلـك فـإن لجـنة االتحـاد الدولـي للحفظ المعنية ببقا                - 19

فـتقوم هـذه اللجـنة بوضـع سلسـلة مـن الشبكات             . العذبـة بـالعمل بصـفة خاصـة عـلى تحقيـق الهـدف األول              
اإلقـليمية بغـرض إيجـاد خـط أساسـي للمعـلومات بشأن األوضاع القائمة في التنوع البيولوجي للمياه العذبة،                    

وقد قامت . د االتجاهات المستقبلة على أساس دائم    وباالعـتماد عـلى هـذا الخـط األسسـي سوف يمكن رص            
اللجـنة حـتى اآلن بجمـع معـلومات يـبدو أنهـا تـدل عـلى أن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية يخضع لتهديدات            

وعـلى المسـتوى العالمي،   . أشـد بكـثير مـن الـتهديدات الواقعـة عـلى التـنوع الـبيولوجي األرضـي أو الـبحري               
 المعـلومات بشـأن اإلدارة المتكامـلة لمـناطق اسـتجماع الميـاه، وتحيل النتائج إلى                 سـتقوم المـبادرة بـتجميع     

وتسعى مبادرة االتحاد الدولي . الهيـئات الهامـة الـتي تساند المبادرة وإلى الجماهير المستهدفة من المبادرة       
قية التنوع لـلحفظ إلى العمـل فـي شـراآة وثيقـة مـع غيـرها، وتعمـل عـلى إتاحـة المعـلومات إلى أطراف اتفا                     

 .البيولوجي لمساعدتهم على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية
 

  وضع خطة عمل مشترك مع اتفاقية األراضي الرطبة–باء 
 

 مـن بـرنامج العمـل شـجع مؤتمـر األطـراف األميـن التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي                2فـي الفقـرة      - 20
. تفاقيـة األراضـي الرطبة على وضع خطة عمل تكفل التعاون وتتفادى التراآب بين االتفاقيتين       واألميـن العـام ال    

 الصادر عن مؤتمر األطراف، من شأنهما       3/21ويالحـظ أن مذآـرة الـتفاهم مـع اتفاقيـة األراضي الرطبة والمقرر               
 .خليةجعل اتفاقية األراضي الرطبة شريكا رئيسيا في األنظمة اإليكولوجية للمياه الدا

 
أعـد مكـتب اتفاقيـة األراضـي الرطـبة وأمانـة اتفاقيـة التـنوع البيولوجي خطة العمل المشترآة، التي                - 21

 (UNEP/CBD/COP/4/inf.8)وزعـت فـي االجـتماع الـرابع لمؤتمـر األطـراف فـي اتفاقيـة التنوع البيولوجي              
مـل جديـدة، آي تنظر فيها       ، سـوف تعـد خطـة ع       1999وفـي أواخـر     . 4/15وسـاندها مؤتمـر األطـراف بمقـررها         

 .اللجنة الدائمة التفاقية األراضي الرطبة وهفمعتت في اجتماعها الخامس
 

  التعاون مع اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة–جيم 
 

 مـن بـرنامج العمـل عـن رغبـته في استمرار التعاون الوثيق مع                3أعـرب مؤتمـر األطـراف فـي الفقـرة            - 22
 المسـتدامة فـي تنميـتها للنهج االستراتيجي في إدارة شؤون المياه العذبة، لكفالة               اللجـنة المعـنية بالتـنمية     

 .النظر في المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي في هذه العملية
 

ولهـذه الغايـة تـتعاون األمانة مع اللجنة الفرعية المعنية بالموارد المائية التابعة للجنة اإلدارية المعنية             - 23
، وغير ذلك من هيئات     21من جدول األعمال    ) المياه العذبة  (18تي هـي مديـر األعمـال للفصـل          بالتنسـيق، الـ   

األمـم المـتحدة ذات الصـلة بالموضــوع، لمـتابعة نـتيجة الـدورة السادسـة للجنة المعنية بالتنمية المستدامة،                 
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وهدف هذا  . 4/4رر  من المق ) ب (8، آما طلبت ذلك الفقرة      1998مـايو   / أيـار  –أبـريل   /الـتي عقـدت فـي نيسـان       
تبين ما يوجد من فجوات ووجوه التضارب في أنشطة المنظمات التي     : العمـل هـو هـدف متعدد يشمل ما يلي         

تــرعى اللجــنة الفــرعية المشــار إليهــا، والــنظر فــي طــرائق زيــادة آفــاءة تحقيــق الــبرنامج وإمكانيــات الــبرمجة 
أن تؤخـذ فـي االعتبار حيثما يكون ذلك مناسبا      المشـترآة، واستكشـاف احـتماالت الترتيـبات الـتعاونية، عـلى             

الخـبرات المكتسـبة في البرامج الموجودة داخل منظومة األمم المتحدة، وتقييم نجاح النهج االستراتيجية في                 
مجـال التـنمية المسـتدامة واإلدارة والحمايـة واسـتعمال مـوارد المياه العذبة في تحقيق األهداف المبينة في                    

 .، ووضع صورة عالمية لحالة موارد المياه العذبة ومشكالتها المحتملة21ألعمال  من جدول ا18الفصل 
 

  وضع جدول للخبراء–دال 
 

 مـن بـرنامج العمـل تتضمن طلبا من مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي بأن يضع جدوال                  4إن الفقـرة     - 24
ياه الداخلية، وتحث الحكومات على     للخـبراء بشـأن الحفـظ واالسـتعمال المسـتدام للتـنوع الـبيولوجي في الم               

ترشـيح خـبراء لقيـد أسـمائهم فـي هـذا الجـدول، مع مالحظة أن مكتب اتفاقية رامسار يقوم من جانبه بوضع                       
 .قائمة مماثلة من الخبراء

 
يتضـمن جـدول خـبراء اتفاقيـة التـنوع الـبيولوجي حـتى اليوم بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية             - 25

وهـذا الجـدول مـتاح عـلى االنـترنت من خالل آلية غرفة المخاصة               .  بـلدا  44بيرا مرشـحين مـن       خـ  223أسـماء   
فبراير /وينـبغي أن يالحـظ أنـه فـي شـباط       . http:.//www.biodiv.orgالـتابعة لالتفاقيـة بالعـنوان االلكـتروني         

 خبير  300عدة حوالي    طـرحت اتفاقيـة رامسـار قاعدة بياناتها المتضمنة خبراء األراضي الرطبة وتضم القا              1998
وقـد تـم الـربط بيـن جدولي االتفاقيتين        . فـي مختـلف مجـاالت إدارة األراضـي الرطـبة مـن جميـع أنحـاء العـالم                  

ــترآة      ــايت المشـــــــ ــفحـة ويبســـــــ ـــالل صـــــــ ــن خـــــــ ــبـراء، مـــــــ ــماء الخـــــــ ــمنين أســـــــ المتضـــــــ
(http://www.biodiv.org/rioconv/websites.html)     الحاضر  وباإلضـافة إلى ذلـك تقوم رامسار في الوقت

بإنشـاء نقـاط اتصال وطنية لمساعدة عمل فريق االستعراض التقني والعلمي في تقديم اسهامات في جميع                 
وبالطريقة نفسها ُطلب من أطراف اتفاقية  . المجـاالت وآذلك المساعدة على تعبئة خبراء آخرين داخل بلدانهم         

نية للتعامل مع الشؤون المتعلقة األراضـي الرطـبة أن ترشـح نقطـة اتصـال حكوميـة وأخـرى غيـر حكوميـة وطـ               
 .باالتصاالت والتثقيف وتوعية الجمهور

 
  دور آلية غرفة المقاصة–هاء 

 
ــبغي     5إن الفقــرة  - 26 ــبيولوجي ين ــة التــنوع ال ــة غــرفة المقاصــة التفاقي ــرنامج العمــل تؤآــد أن آلي  مــن ب

لحفظ واالستعمال المستدام للتنوع    اسـتعمالها لـتعزيز وتسـهيل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا المتعلقة با           
وسعيا إلى هذا الهدف، والى جانب جدول الخبراء، تحتفظ آلية غرفة المقاصة  . الـبيولوجي فـي المياه الداخلية     

ثم . بدراسـات حـاالت وبمعـلومات مقدمـة من األطراف ومن المنظمات بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية                
 .تعراضها خصوصا في التقارير الوطنية، لتعزيز آفاءتهاأن آلية غرفة المقاصة قد تم اس

 
  التعاون المبكر مع الدول الجزرية الصغيرة والدول التي تعاني من آوارث إيكولوجية–واو 

 
 من برنامج العمل، طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي ومن هفمعتت إيالء             7 و   6فـي الفقـرتين      - 27

بكر مع الدول الجزرية الصغيرة في الوضع والتقييم السريع للمنهجيات، ومع الدول            عـناية خاصة إلى التعاون الم     
ذات األنظمة اإليكولوجية في المياه الداخلية التي تعاني من آوارث إيكولوجية، في عملية تقييم هذه الكوارث                

 .وأنشطة تخفيف وقعها، وفي وضع منهجيات للتقييم السريع في هذه الدول
 

 1999سبتمبر /لصـدد وآخطوة أولى نحو التعاون، أرسل األمين التنفيذي رسالة في أيلول وفـي هـذا ا    - 28
إلى جميـع نقـاط االتصـال الوطـنية الـتابعة التفاقيـة التـنوع الـبيولوجي يطـلب مـنها فيهـا أن تـبين ما إذا آانت                             

ت ومن المعلومات ميـاههم الداخـلية تعـاني مـن آـوارث إيكولوجيـة وأن تقـدم أيضا ما يمكن من دراسات الحاال        
 .والى اآلن لم يرسل أي رد إلى األمانة. بغرض الشروع في تعاون نحو وضع منهجيات للتقييم السريع

 
وباإلضـافة إلى ذلك قامت األمانة ببحث عن المنظمات التي تعمل في مجال التنوع البيولوجي للدول                 - 29

تفادي االزدواجية، وإلمكان االستفادة من تضافر      الجـزرية الصـغيرة والـدول الـتي تعـاني من آوارث إيكولوجية، ل             
ونتائج هذا السعي واردة .  من برنامج العمل7 و 6الجهـود لالسـتجابة إلى طـلب مؤتمـر األطراف في الفقرتين      

 .في المرفق األول أدناه
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 طرائق ووسائل لتنفيذ برنامج عمل هفمعتت –ثالثا 
 

 مـن برنامج العمل،     2 الجـزء ألـف مـن القسـم          8 الفقـرة    هـذا الجـزء مـن المذآـرة الحاليـة يشـير إلى             - 30
 إن برنامج عمل    8وتقول الفقرة   . ويتضمن معلومات عن الوسائل والطرائق الممكنة لتنفيذ خطة عمل هفمعتت         

هفمعـتت ينـبغي وضـعه في تعاون مع المنظمات ذات الصلة ومع الحكومات واألطراف المعنية، وأن يبني على                 
وينبغي أن تتضمن خطة العمل العناصر التي       . ظ الـنظام االيكولوجـي لـلمياه الداخلية       الجهـود الجاريـة فـي حفـ       

 .من برنامج العمل) د(و ) ج(و ) ب(و ) أ (8تبينها مؤتمـر األطـراف في الفقـرات 
 

 رسائل إلى جميع  1999سبتمبر  / وأيلول 1998يوليه  /لهـذا الغـرض أرسـل األميـن التـنفيذي فـي تموز             - 31
الوطــنية الــتابعة لالتفاقيــة يدعوهــا فيهــا إلى تقديــم دراســات حــاالت ومعــلومات أخــرى تتعــلق  نقــاط االتصــال 

، 4/4وتـبعا لـلجدول الزمـني الوارد في المرفق الثاني بالمقرر    . مـن بـرنامج العمـل     ) ج(و  ) ب(و  ) أ (8بالفقـرات   
أي العناصر المتصلة بوضع ) د (8سـيقوم األميـن التـنفيذي بإعداد مقترحات للعناصر التي تم تبينها في الفقرة          

مـنهجيات وتقـنيات لـتقييم السـلع والخدمـات الناشئة عن األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية، وإيجاد الحوافز               
ولذا فال تتضمن الوثيقة الحالية     . 2002وإصـالح السياسـة العامـة وتفهـم وظـائف الـنظم اإليكولوجيـة، في عام                 

 .تحليال لهذه المهمة
 

لى اآلن دراسـات حاالت ومعلومات آل من األرجنتين واستراليا وبلجيكا وبلغاريا والصين ومصر     قدمـت إ   - 32
 .وألمانيا والمكسيك وهولندا والبرتغال والسعودية والمملكة المتحدة
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 من برنامج العمل) أ (8 طرائق ووسائل لتنفيذ الفقرة –ألف 

 
 خطة عمل هفمعتت ينبغي أن تستعمل ما يوجد مـن بـرنامج العمل، فإن  ) أ (8آمـا جـاء فـي الفقـرة       - 33

مـن بيانـات وأن تسـتمد معـلومات وخـبرات مـن المـنظمات والخـبراء ذوي الصلة بالموضوع، لوضع صورة مجودة               
وينبغي . للتـنوع الـبيولوجي لـلمياه الداخـلية، واسـتعماالت هـذا التنوع وما يقع عليه من تهديد في العالم آله              

 .ت التي يؤدي فيها النقص في المعلومات إلى فجوات خطيرة في تقييم الجودةللنتيجة أن تتبين المجاال
 

تتضـمن الفقـرات اآلتيـة تجميعـا للمعـلومات الخاصة بهذا الموضوع المتعلقة بالكيفية التي تعالج فيها                   - 34
 وما يقع عليه البـلدان الوضـع القـائم واالتجاهـات في التنوع البيولوجي للمياه الداخلية واستعماالت ذلك التنوع      

مـن تهديـدات، وهي معلومات مستمدة من دراسات الحاالت ومن المعلومات التي تلقاها األمين التنفيذي من          
 . أعاله32البلدان المذآورة في الفقرة 

 
وهـو بـرنامج فـرعي للـبرنامج الوطـني لصحة            (الـتقييم الشـامل السـتراليا آـلها بشـأن صـحة األنهـر              - 35

القيام بتقييم شامل لصحة المياه الداخلية لتبين       ’ 1’:  البرنامج الفرعي تشمل ما يلي     إن أهـداف هـذا    ). األنهـر 
تجميع ’ 2’المجـاالت الرئيسـية لصـيانة الصـحة المائيـة والـنهرية وآذلـك الميـاه الداخـلية الواقـع عـليها ضغوط؛                   

وآجزء من هذا   . اوتطـبيق تقـنيات لتحسـين صـحة الميـاه الداخـلية خصوصـا الميـاه التي تبين أن عليها ضغوط                    
الـبرنامج الفـرعي تـم تجميـع عيـنات عـلى نطـاق واسع من مجموعات الالفقريات الكبيرة، في والية آوينزالند                 

وتهـدف هـذه الدراسـة إلى تحـليل التوزيع والتنوع ألنواع الالفقريات والى تحسين مستوى التصنيف،             . جميعهـا 
وع البيولوجي، يجري اآلن وضع مشروع بحث رائد        وفـي سـبيل التصـدي لما يكون هناك من تهديدات على التن            

 لـبيان الالفقريات الكبيرة الموجودة في الحوض ومحاولة تبين قيمة الحفظ لمناطق       Burnettفـي حـوض بـرنت       
وفي استراليا، تؤدي البحوث التي تجري في مرآز       . معيـنة عـلى أسـاس األنـواع الـتي تكـون بمـثابة مؤشرات              

المياه العذبة، إلى تفهم إيكولوجيا لتحسين المياه الداخلية عن طريق النشاطات        الـبحوث الـتعاوني إليكولوجيا      
المياه : وتبذل أنشطة البحث في نطاق ستة برامج هي     . الـتعاونية في البحث والتثقيف والتدريب على الموارد       

بة، جودة المياه ، سهول الغمر وإيكولوجيا األراضي الرط (eutrophication)المـتدفقة، الميـاه الـراآدة والتخثث        
 .والتقييم االيكولوجي، إدارة الشؤون الحضرية، وإيكولوجيا األسماك

 
 عـن دراســة مســحية جـرت عــلى الصـعيد الوطــني لــتقييم التـنوع الــبيولوجي لألنهــار     الصــينأبـلغت   - 36

ة، وتم وجـرى تقييـم وقـع األنشـطة البشـرية عـلى التنوع البيولوجي في المياه الداخلي       . والـبحيرات والخـزانات   
الوقـع على مصائد األسماك، الوقع على أعمال صيانة المياه الكبيرة، الوقع على        : تصـنيفها عـلى الـنحو اآلتـي       

الـتقطيع المفـرط للغابات واستصالح أراضي المزارع من البحيرات؛ وقع تلوث الماء والتخثث؛ وقع تمليح الجسم                 
ض الـتدابير فـي سبيل حماية التنوع البيولوجي        ونـتيجة لنـتائج هـذه الدراسـة المسـحية، اُتخـذت بعـ             . المـائي 

 .للمياه الداخلية في البلد وإعادة إنعاش ذلك التنوع
 

 أن هناك  المكسيكجاء في وثيقة عن المناطق الهيدروليجية ذات األولوية وعن التنوع البيولوجي في              - 37
لتشخيص البيئات  ) آونابيو(ي   اللجـنة الوطنية لدراسة استعمال التنوع البيولوج       1998ورشـتين نظمـتهما فـي       

ثـراء بيولوجـي عال، درجة المعرفة العامة أو نقص   : المحيطـة بالميـاه العذبـة واخـتيار مـناطق تتعـلق بمـا يـلي               
المعـلومات، االسـتعمال الفعـلي واالحـتمالي، الوقـع السـلبي الفعـلي أو االحـتمالي على التنوع البيولوجي،                     

درولوجية تم تبينها ذات أعلى درجة من األولوية فيما يتعلق بالتنوع   أحواض هي  110ومـن الــ     . الخدمـات البيـئية   
 منطقة تم 29ثم أن هناك    .  يقع عليها تهديد بشتى الطرق     75 فـي مـناطق مستعملة و        82الـبيولوجي هـناك     

وقد . تبيـنها باعتـبارها ذات أهميـة بيولوجيـة دون أن تـتوفر معلومات علمية آافية بشأن التنوع البيولوجي فيها                
أعـدت بطاقـة لمـلفات تقنية لكل منطقة تم تبينها، مع إدراج معلومات عامة عن علم المياه العذبة والجيولوجيا                
ــادية         ــب االقتص ــوارد والجوان ــن اســتعمال الم ــك ع ــبيولوجي وآذل ــنوع ال ــة والت ــوارد المائي ــا، والم واإليدافولوجي

رة عامة إلى التنوع البيولوجي واستعمال      ويتضمن التقرير آذلك نظ   . والمشـكالت المتعلقة بالحفظ واالستعمال    
 .الموارد والوقع والتهديد الفعليين واالحتماليين

 
 بـرنامج رصد طويل األجل الستعمال األراضي والتغيرات اإليكولوجية          1990 و   1984 و   1979جـرى فـي      - 38

ي اآلن دراسة مسحية وتجر. ، لرصد التغيرات التي تطرأ على موارد األراضي الرطبة       المملكة المتحدة فـي ريف    
ووضـع تكـنولوجيات محسـنة لرصـد الخـرائط باستعمال األقمار الصناعية والغطاء األرضي،               . أخـرى لـلريف هـناك     

 . عن طريق الطائرات، هما جزءان هامان في المبادرة الجارية(scanning)واستعمال تكنولوجيات السبر 
 



UNEP/CBD/SBSTTA/5/6
Page 13 
 
 

راضــي الرطــبة فــي مــنطقة الــبحر األبيــض  الوضــع القــائم فــي آشــوف جــرد األ"فــي وثيقــة عــنوانها  - 39
 معلومات بشأن قوائم جرد دورية ووطنية مختلفة لألراضي الرطبة في البلد، شاملة  البرتغالذآـرت   " المتوسـط 

قائمـة جـرد تمهيديــة ُنشـرت فــي اآلونـة األخيــرة تقـوم بـتجميع وتحديــث جميـع المعــلومات الموجـودة بشــأن         
 في 39 (19 موقعـا مـن مواقـع األراضـي الرطـبة، مـنها       49الـتمهيدية  وتشـمل قائمـة الجـرد    . األراضـي الرطـبة   

 فـي المائـة من المساحة اإلجمالية    24واألراضـي الرطـبة الداخـلية تمـثل         . ، هـي أراض رطـبة داخـلية       )المائـة 
 .لجميع األراضي الرطبة في البرتغال

 
ب ذلك نظرة عامة إلى تقارير      وتعقـ . إن المعـلومات الـواردة فـي الـتقارير الوطـنية جـرى تحليـلها أيضـا                 - 40

األطـراف بشأن التنوع البيولوجي في المياه الداخلية والجهود والتدابير في هذا المجال، مع بعض الترآيز على                 
 :ما يوجد من فجوات

 
عـندما تكـون المعـلومات مـتاحة بشـأن األنظمـة اإليكولوجيـة لـلمياه الداخلية، فهي تختلف                    )أ( 

، وتتراوح ما بين معلومات عن التنوع في األنظمة اإليكولوجية ومعلومات عن التنوع         اخـتالفا آـبيرا بيـن األطـراف       
 في األنواع؛

 
لم يقم معظم األطراف بعد بتعريف وترتيب فـئات األنظمة اإليكولوجية لمياهها الداخلية طبقا              )ب( 

 لتصنيف موحد؛
 

رى بشـأنها أآبر قدر من      فيمـا يتعـلق بتـنوع األنـواع، فـإن األسـماك هـي الكائـنات الـتي جـ                    )ج( 
التصــنيف فــي الميــاه العذبــة، وتشــمل مجموعــات التصــنيف فــي هــذه الميــاه الفطــريات والــرخويات والنــبات    

 .والطحالب
يتـناول التقييم والتوثيق أيضا األراضي الرطبة أآثر مما يتناول غيرها من األنظمة اإليكولوجية               )د( 

  على شكل عدد مواقع رامسار ومساحة المواقع؛وآثيرا ما تقدم المعلومات. للمياه الداخلية
 

هـناك قـليل مـن المعـلومات تـم إبالغها عن الكيفية التي تستعمل بها األنظمة اإليكولوجية                   )هـ( 
للتـنوع الـبيولوجي لـلمياه الداخـلية، إال فيمـا يتعلق بمصائد األسماك، التي جرت بشأنها دراسات أوسع نطاقا        

سـماك تكـون مبيـنة فـي المعـتاد عـلى هيئة بيان مجموع ما ُيصاد منها وبيان          والمعـلومات الخاصـة بمصـائد األ      
 وغير ذلك من المعلومات المتعلقة باألنواع التجارية؛) مثال أطنان سنويا(وحدات اإلنتاج 

 
أنـواع الـتهديدات معـروفة أفضـل مـن معرفة وقع التهديدات على األنظمة اإليكولوجية للمياه                  )و( 
مثال التحميض،  (دات عـلى األنظمـة اإليكولوجيـة لـلمياه الداخـلية هـي أساسـا تـلوث الماء                   والـتهدي . الداخـلية 

، ضياع الموائل، استغالل الموارد المائية، التغيير الفيزيقي لمجاري المياه     )الـنفايات الصـناعية والبلدية، التخثث     
 صيد األسماك، وإدخال أنواع  ، واإلفـراط في   )مـثال تحويـل األنهـر، وبـناء سـدود، وصـرف ميـاه األراضـي الرطـبة                 (

 وأهمية هذه التهديدات تتباين طبقا للمناطق؛. غريبة
 

وعلى الرغم  . تقـوم األطـراف بـإعداد أو بتـنفيذ اسـتراتيجيات وطـنية لحفظ التنوع البيولوجي                )ز( 
ة العامة مـن أن االسـتراتيجيات الوطـنية تتضـمن إرشـادا عاما لحفظ التنوع البيولوجي، إال أن المبادئ اإلرشادي              

الموجـودة في آثير من استراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية وخطط العمل الوطنية يمكن تطبيقها أيضا على                
 األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية؛

 
وهناك ثالث  . تقـوم األطـراف بوضـع وتـنفيذ أو تغييـر تدابير في سبيل صون التنوع البيولوجي                 )ح( 

ظ التنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية وهي التشريع، المناطق          تدابيـر مشـترآة لحماية وحف     
 المحمية، االتفاقيات الدولية؛

 
إن معظــم األطــراف لديهــا قوانيــن تتعــلق بالميــاه، تضــع الشــروط فــي طائفــة واســعة مــن     )ط( 

 التي تفرض، من ضمن ما المسـائل، مـثال حظـر تـلويث المـوارد المائيـة وخطـط اإلدارة وقوانيـن صـيد األسماك          
 تفرض، قيودا وشروطا على أنشطة صيد األسماك؛

 
 الوطـنية والمـراتع الطبيعية المحجوزة      (parks)أمـا المـوارد المحميـة فهـي تشـمل األحـراج              )ي( 

(reserves)وغيرها من المواقع المقصود بها أن تكون ذات أهمية خاصة طبقا لمعايير األطراف؛  
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ف اتفاقيـة التـنوع البيولوجي هم آذلك أطراف متعاقدون في اتفاقيات أخرى             إن أغلـبية أطـرا     )ك( 
متصـلة بالتـنوع الـبيولوجي مـثل اتفاقيـة األراضـي الرطبة واالتفاقية بشأن االتجار الدولي في األنواع المعرضة                    

 ؛(CITES)للخطر من األوابد الحيوانية والنباتية 
ــتخطيط أ   )ل(  ــلمياه  تقــوم األطــراف فــي الوقــت الحاضــر ب ــبيولوجي ل و تــنفيذ تقييمــات للتــنوع ال

وتجـري آذلـك بـرامج تقييم آجزء من المبادرات          . الداخـلية، تـتراوح مـا بيـن األنظمـة اإليكولوجيـة وبيـن األنـواع               
 .الوطنية أو الدولية

 
ُوجـد فـي النشـرات اآلتيـة مزيد من المعلومات بشأن الوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي                   - 41
 :لمياه الداخلية واستعماالتها وما يقع عليها من تهديداتل
 

  Global  Freshwater  Biological  Diversity:   Striving  for  the  Integrity )أ( 
)(McAllister et al., 1997 .          إن هـذا الكـتاب يتضـمن نظـرة عامـة إلى الوضـع القـائم فـي التـنوع البيولوجي

 نوعا موصوفة وصفا 45 000المصدر، يشمل التنوع البيولوجي للمياه العذبة حوالي   وطـبقا لهذا    . لـلمياه العذبـة   
 علميا وربما مليون نوع إذا أضيفت إليها األنواع غير الموصوفة؛

 
ــتـاب المســمــى         )ب(  ــرة بنشــر الك ــة األخـي ــي اآلونـ ـــظ ف ـــد الحف ــالمـي لرص ــز الع ــام المرآـ ق

Freshwater Biological Diversity: A Preliminary Global Assessment (WCMC, 1998)
ويتضـمن هـذا الكـتاب معلومات عن المياه الداخلية والتنوع البيولوجي فيها ويتضمن أيضا نظرة عالمية شاملة                  .

أولى إلى الـنقاط السـاخنة للتنوع البيولوجي للمياه العذبة، والمقصود بالنقاط الساخنة المناطق التي يبدو أن            
 ).بالنسبة لمجموعات رئيسية من الحيوان(ا من التنوع البيولوجي فيها قيمة عالية جد

 
سـوف تساعد دراسة مسحية أآثر تفصيال للمؤلفات المنشورة في تبين المعلومات الالزمة لتحسين             - 42

 .صورة التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
 

 من برنامج العمل) ب (8 طرائق ووسائل لتنفيذ الفقرة –باء 
 

مـن بـرنامج العمـل، فـإن بـرنامج عمل هفمعتت ينبغي أن يتضمن وضع             ) ب (8ُذآـر فـي الفقـرة       آمـا    - 43
ونشـر مـبادئ توجيهيـة إقـليمية لـلقيام بالـتقييم السـريع للتـنوع الـبيولوجي لـلمياه الداخلية، بالنسبة ألنواع                        

 .مختلفة لألنظمة اإليكولوجية لتلك المياه
 

تطلب التهديدات اتخاذ تدابير سريعة، وآأداة لصانعي القرارات آي      يحـتاج إلى التقييم السريع عندما ت       - 44
يـتولوا التقييم السريع للوضع القائم للتنوع البيولوجي ليتسنى لهم وضع أولويات واضحة بالنسبة لحفظ التنوع                

بيانات، وعلى الرغم من أن منهجيات التقييم السريع ال تعطي قدرا آبيرا من ال            . البيولوجي في المياه الداخلية   
بالقيــاس إلى الدراســة المســحية الواســعة، إال أنهــا مــع ذلــك أدوات مفيــدة إللقــاء نظــرة عامــة عــلى التــنوع   

 :وفيما يلي بعض أدوات التقييم السريع الموجودة للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية. البيولوجي في المنطقة
 

ج جديد سريع وموحد لتقييم الصحة      وهي نه ) أوسدريفاس (الخطـة االسترالية لتقييم األنهر     )أ( 
والعنصـر المكـون للـتقييم الـبيولوجي فـي أوسـدريفاس يتـبع سلسلة من النماذج للتنبؤ                  . اإليكولوجيـة لألنهـار   

بـتكوين مجـتمع الحيوانـات الكـبيرة مـن الالفقـريات، فـي موقع نهري، والتي قد تكون موجودة لو لم يكن هناك                   
 أوسـدريفاس إنما هي النسبة بين األنواع الملحوظة واألنواع المتوقعة     وُيذآـر أن تقييمـات    . وقـع بشـري عـليها     
وهذه النماذج تزود المديرين بطريقة    . ثـم ُتحال هذه النسبة إلى شريط يبين مستوى الوقع         . فـي أحـد المواقـع     

 .لـتقييم صـحة األنهـر بطـريقة سـريعة ومجديـة للـتكاليف وموحـدة، تسمح بوضع أولويات لبرامج إعادة التأهيل                     
والمرآـز الرئيسـي للتـنوع الـبيولوجي والمـوارد الـبيولوجية بجامعـة مككـواري فـي اسـتراليا، تقـوم في الوقت                       

 مع ربطها   microbiotaالحـالي بوضـع مـنهجيات لتحـليل التـنوع الوظيفـي والجيـني معـا للكائـنات الجـرثومية                     
فض، قد يكون مفيدا بوصفه نظاما     وتبين الوقع عند هذا المستوى الغذائي المنخ      . بالظـروف القائمـة فـي الـبحر       

 لإلنذار المبكر إلدارة أآفأ الستجماع المياه؛
 

 منهجية للتقييم السريع لجميع الموائل البرية وموائل المياه العذبة     المملكة المتحدة وضـعت    )ب( 
تصنيف وهـذه المـنهجية تصـنف أنـواع األغطيـة األرضـية والمائيـة طبقا لنظام من ال              . والسـاحلية لـلحياة اآلمـنة     

ويمكـن أن تخـدم النتيجة النهائية آخط أساسي يمكن          . الواسـع ونقـل هـذه المعـلومات إلى خـرائط أساسـية            
وميزة هذا النظام أنه نظام بسيط وسريع نسبيا . عـلى أساسـه مقارنة الممارسات المستقبلية بخط األساس        



UNEP/CBD/SBSTTA/5/6
Page 15 
 
 

 Nature Conservancy والوصـف المفصـل لهـذه المـنهجية موجـود لدى     . يمكـن بـه تغطيـة األرض وتقييمهـا    
Council) 1990 (                وباإلضـافة إلى ذلـك فإن نظام تصنيف وتوقع الالفقريات النهرية يقوم على أساس عدد ونوع

الالفقـريات الكـبيرة الـتي توجـد فـي المسـاحات الـنهرية المحـددة بأخذ عينات ذات توقيت، وباستعمال شباك                
وباستعمال هذه التقنية، تم وضع تصنيف لألنهار على        . عميقةللبرك أو استعمال آراآات فيما يتعلق بالمواقع ال       

وُتختار المواقع المرجعية باعتبارها    .  موقعـا مـرجعيا فـي الممـلكة المتحدة         6 684أسـاس نـتائج مسـتمدة مـن         
ولهذا النظام ميزة أنه    . تحمل خصائص أنواع مختلفة من األنهر، خالية نسبيا من الضغوط التي تقع بفعل البشر             

 ي تشغيله ويتطلب فقط قدرا قليال من الخبرة التصنيفية؛بسيط ف
 

 فـي تعاون مع منظمات أخرى، وهي        ICLARM قـامت بإنشـائها الفـاو و         قـاعدة األسـماك    )ج( 
. تمـثل إحـدى قواعد البيانات األآثر شموال بشأن ما تم جنيه من التنوع البيولوجي المائي في المياه الداخلية                  

سـل زمـنية يمكـن أن يبين بسرعة االتجاهات السائدة على األسس الوطني     وتحـليل هـذه الـبيانات فـي سال        
وتسمح قاعدة البيانات المذآورة بتقييمات سريعة لالتجاهاـت . واإلقـليمي والعـالمي واإليكولوجـي والتصنيفي      

 ؛(Pauly et al. 1998)انظـر مثال (القائمـة وباختبار النظريـات المختلفــة 
 

لألنظمة اإليكولوجية المائية ) أآواراب(فـظ الدوليـة بوضـع بـرنامج تقييم سريع      قـامت هيـئة الح    )     د(
والهـدف مـن أآـواراب هو التمكين من التقييم السريع للقيمة البيولوجية والحفظية لألنظمة اإليكولوجية للمياه                

آواراب هو آشف والغرض من الحمالت التي ينظمها أ     . العذبـة، وتقديـم توصيات بشأن الحفظ المتكامل واإلدارة        
وخالل حمالت أآواراب، تقوم    . أآـبر قـدر ممكـن مـن المعـلومات المتصلة بالحفظ في أقل قدر ممكن من الزمن                 

األفـرقة الميدانيـة الـتي تضـم علميين من البلد نفسه، بدراسة الجوانب البيولوجية والفيزيقية وآذلك إن أمكن       
تنوع :  معيارا مثل13الخط يتميز آذلك طبقا لمجموعة من   وهـذا   . األنـثروبولوجية لـلخط الفاصـل النحـدار الميـاه         

ويـتم تـبين الكائـنات الحية إلى أفضل         . الموائـل، وفـردية الموائـل، مسـتوى الـتهديد القـائم ودرجـة الهشاشـة               
وتسـتكمل نـتائج أآواراب خالل سنة من الدراسة الميدانية          ) فـي الجـنس أو الـنوع      (مسـتوى تصـنيفي مالئـم       

لخمـس الـتالية، تبيـنت اللجـنة الـتوجيهية ألآـواراب عشرة مشروعات ألحواض المياه ذات          وبالنسـبة لألعـوام ا    
ولدى اللجنة التوجيهية آذلك خطط الستعمال البروتوآوالت في قارات أخرى،          . أولويـة عالمية في جنوب أمريكا     

 .بعد أن ترسخ هذه البروتوآوالت في أمريكا الجنوبية
 

 من برنامج العمل) ج (8ة  طرائق ووسائل لتنفيذ الفقر–جيم 
 

مـن بـرنامج العمـل، فـإن برنامج عمل هفمعتت يتضمن تجميع لدراسات     ) ج (8آمـا ذآـر فـي الفقـرة        - 45
الحـاالت وتحليال للدروس التي ُتستفاد من هذه الدراسات لنشر المعلومات من خالل غرفة المقاصة وغير ذلك      

 .من اآلليات المناسبة
 

وتم تبين خمس دراسات من خالل      . االت ُقدمت إلى األمانة، من أربعة أطراف      هناك ثماني دراسات ح    - 46
ويوجد تجميع وتحليل  . الـبحث فـي الـتقارير الوطـنية وتـم تـبين اثنـتين اضـافيتين فـي مصادر أخرى للمعلومات                    

ويمكـن تقديـم تحليل شامل لدراسات الحاالت على النحو          . لجميـع دراسـات الحـاالت عـلى ويبسـايت األمانـة           
 :تياآل
 

) ج (8إن آـثيرا مـن دراسات الحاالت تتعلق بأآثر من مجال واحد مبين في الفقرات الفرعية                 )أ( 
، آثيرا ما يستعمل  ))1) (ج (8الفقرة الفرعية   (مـثال ذلـك أن الـنهج القـائم على األنظمة اإليكولوجية             ) 7(،  )1(

 ذلك فإن نهج األنظمة اإليكولوجية ومزاياه     وباإلضـافة إلى  )) 4) (ج (8الفقـرة الفـرعية     (ألعمـال إعـادة اإلنعـاش       
 أصبح أمرا يحظى بمزيد من االعتراف به؛

 
عـلى أسـاس دراسـات الحـاالت في آل من المجاالت التي جرى وصفها في برنامج العمل،       )ب( 

آرت ومشروعات إعادة اإلنعاش وإعادة التأهيل التي ذُ      . فـإن الـتدابير العالجيـة يزيد عددها عن أية تدابير أخرى           
 في دراسة الحاالت إنما تنطوي على نتائج ناجحة؛

 
إن أهميـة إشـراك المجـتمع فـي المـراحل المختلفة لخطط إدارة الماء أو الموائل أمر معترف                    )ج( 

 .به، حيث أن آثيرا من دراسات الحاالت يشير إلى دور المجتمع في أنواع مختلفة من المشروعات
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 ذ خطة عمل هفمعتتالفجوات والعقبات في تنفي –رابعا 
 

 من برنامج العمل) أ (8 الفجوات والعقبات في تنفيذ الفقرة –ألف 
 

عـلى الـرغم من أن بعض المعلومات المفيدة قد قدمتها األطراف، إال أن العدد المحدود من المعلومات     - 47
 .ةالواردة ال يسمح بوضع صورة أفضل للتنوع البيولوجي في المياه الداخلية في هذه المرحل

 
إن ضـعف مسـتوى المعـرفة المتعـلقة بالمسـتوى الوطـني هـو مـن أشـد العواقب التي تعرقل تقييم               - 48

وحسب ما يراه الخبراء الذين شارآوا في الورشة بشأن . الوضـع القـائم والتـنوع البيولوجي في المياه الداخلية    
انظر الوثيقة  (1997في هولندا في  التـنوع الـبيولوجي لـلمياه الداخـلية، وهي الورشة المنعقدة في واغيننغن              

(UNEP/CBD/SBSTTA/3/inf.26  ــرفة ــإن المع ــنوع    ( ف ــات الخاصــة بالت ــائم واالتجاه الخاصــة بالوضــع الق
متاحة بالنسبة لبعض المناطق غير أن المعلومات    ) الـبيولوجي لـلمياه الداخـلية، ومـا يقـع عـليها مـن تهديدات              

وبناء على ذلك فمن األولويات تحسين القاعدة   . patchyة  بالنسـبة لمعظـم المـناطق غيـر مـتاحة أو متشـرزم            
 .الجارية للمعرفة المتوفرة بشأن التنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية الخاصة بالمياه الداخلية

 
 من برنامج العمل) ب (8 الفجوات والعقبات في تنفيذ الفقرة –باء 

 
دئ الـتوجيهية اإلقـليمية للتقييم السريع للتنوع        إن العقـبة الرئيسـية الـتي تعـرقل وضـع ونشـر المـبا               - 49

الـبيولوجي فـي الميـاه الداخلية هو عدم وجود استعراض شامل لمنهجيات التقييم السريع ومزاياها ومضارها،      
 .في الوقت الحاضر

 
عـلى الـرغم مـن أن بعـض البلدان والمنظمات تضع منهجيات للتقييم السريع، إال أن هناك حاجة إلى          - 50

 . التناغم والتناسق في الجهودتحقيق
 

 من برنامج العمل) ج (8 الفجوات والعقبات في تنفيذ الفقرة –جيم 
 

إن دراسـات الحـاالت المقدمـة إلى األمين التنفيذي ليست آافية سواء من حيث عددها أو من حيث                 - 51
لى أساس تقديمات إضافية وتحليل البيانات ينبغي أن يستمر على يد األمين التنفيذي ع         . درجـة التفصيل فيها   

إليـه، بمـا يسـمح له بالقيـام بـتقييم يكون على درجة آافية من التمثيل والموثوقية بشأن الحفظ واالستعمال       
 .المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية
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 مرفق
 

 المنظمات التي تعمل في مجال التنوع البيولوجي للدول الجزرية الصغيرة
 والدول التي تعاني من آوارث إيكولوجية

 
إن المؤتمــر العــالمي بشــأن التــنمية المســتدامة لــلدول الــنامية الجــزرية الصــغيرة، الــذي انعقــد فــي  - 1

وبرنامج العمل . لدان النامية الجزرية الصغيرة قـد أقـر بـرنامج عمـل للتنمية المستدامة للب           1994بـربادوس فـي     
 مجـاال ذا أولويـة مـتفقا عـليه ويشـمل مـوارد التـنوع الـبيولوجي لـلمياه العذبـة، ويحدد عددا من                14يسـتهدف   

الـتدابير والسياسـات العامـة المتعـلقة بالـتخطيط البيـئي والتـنموي، الـذي ينـبغي القيـام بـه من جانب الدول                        
 .رة، بتعاون ومساعدة من المجتمع الدوليالنامية الجزرية الصغي

 
لـدى الفاو برنامج لمساعدة مصائد األسماك في الدول النامية الجزرية الصغيرة، يشمل عنصرا يتعلق            - 2

 .بتربية األحياء المائية وحفظ األسماك في المياه الداخلية وإدراتها وتنميتها
 
جـزرية الصـغيرة، في نطاق اتفاقية التراث العالمي،       إن أنشـطة اليونسـكو المتعـلقة بـالدول الـنامية ال            - 3

تشـمل تعزيـز الصكوك الدولية التي تحمي التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي، وتقوم بالحفظ آجزء من التنمية          
المسـتدامة، وبـإدارة سـاحلية متكامـلة، وتوفـر معـرفة إيكولوجيـة تقـليدية، بشأن التنوع البيولوجي في الدول              

 .ية الصغيرةالنامية الجزر
 
العناية بالمياه العذبة والموارد الساحلية "إن بـرنامـج اليونيـب بموجــب البرنامـج الفرعي الذي عنوانه       - 4

يشـمل تسـهيل التقييمات المتعلقة بالسياسة العامة للوضع القائم في المياه العذبة          ) 1999-1998(والـبحرية   
، ومـوارد معيشـتها، وآذلـك يشمل إيجاد أدوات ووضع مبادئ        والميـاه الـبحرية لـلدول الـنامية الجـزرية الصـغيرة           

توجيهيـة للـتجارة المسـتدامة والسـتعمال الـدول الـنامية الجزرية الصغيرة للموارد الحية وللمياه العذبة والمياه          
 .الساحلية

 
ي إن لجـنة عـلوم األرض التطـبيقية في جنوب المحيط الهادئ وضعت دليال للظروف البيئية الضعيفة ف     - 5

والغرض من هذا الدليل هو وصف الضعف النسبي للبيئة في تلك الدول، في             . الـدول الـنامية الجـزرية الصـغيرة       
ويشــمل ذلــك اآلثــار عــلى الجوانــب الفيــزيقية والــبيولوجية لألنظمــة  . مقاومــتها لــلمخاطر البشــرية والطــبيعية
 .(Kaly et al., 1991)اإليكولوجية، بما فيها التنوع البيولوجــي 

 
فـي موضـوع الكـوارث اإليكولوجيـة، فـإن الوحـدة البيـئية المشـترآة بيـن برنامج األمم المتحدة للبيئة               - 6

ومكـتب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، يجمـع بيـن الخـبرة التقنية والسياسة العامة لليونيب وللمكتب المذآور،             
هو توفير استجابة سريعة    والغـرض مـن ذلـك       . الـذي هـو مكـلف بتنسـيق االسـتجابة الدوليـة لجميـع الكـوارث               

لـلطوارئ للبـلدان التي تواجه انسكابات من المواد الكيماوية أو من النفط وحوادث صناعية وحرائق غابات وغير                  
وتقوم وحدة  . ذلـك مـن األزمـات المفاجـئة الـتي يمكـن أن تكـون ضـارة بالبيـئة وبالصحة البشرية وبرفاه الناس                      

 .ل للكارثة أو للحادثة، متى ُطلب منها ذلكالبيئة المشار إليها بتقديم تقييم مستق
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