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 2000فبراير / شباط4 –يناير / آانون الثاني31مونتريال، 
 ∗ من جدول األعمال المؤقت3-2-4البند 

 تدام لمكونات التنوع البيولوجياالستعمال المس

 مذآرة من األمين التنفيذي

 موجز تنفيذي

تصـف هـذه المذآـرة مفهوم االستعمال المستدام في إطار األهداف والتعريفات واألحكام األخرى في       
وتقوم المذآرة  . االتفاقيـة، وتـبين فئات التدابير المختلفة من أجل االستعمال المستدام في ظل هذه االتفاقية              

باسـتعراض مـا طـرأ مـن تطـور عـلى هـذا المفهوم، على يد مؤتمر األطراف، وتناقش مسألة تبين الممارسات                     
 .القطاعية والتكنولوجيات الصديقة للتنوع البيولوجي

 التوصيات والمقترحات

 :إن هفمعتت قد ترغب في أن توصي مؤتمر األطراف بما يلي

ولوجي في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية       األطـراف إلى إدماج مفهوم التنوع البي       يدعـو  - 1
المتعـلقة بالتـنوع الـبيولوجي، وآذلـك فـي بـرامج التـنوع الـبيولوجي الجاريـة، مـع مراعاة اإلرشاد الذي تقدمه             

 ، ومقررات مؤتمر األطراف ومبادئ نهج األنظمة اإليكولوجية؛10االتفاقية وال سيما المادة 

يضــع فــي تعــاون مــع المــنظمات ذات الصــلة وصــفا عمــليا  مــن األميــن التــنفيذي أن وتطــلب - 2
السـتدامة االسـتعمال فـي آـل مجـال موضـوعي، عـلى أن يتضـمن ذلـك الوصف المعايير والمؤشرات الخاصة                       

 باالستعمال المستدام؛

 مـن األميـن التـنفيذي أن يجمـع ويكـوِّن مجموعـة من دراسات الحاالت بشأن أفضل                   وتطـلب  - 3
تفادة من استعمال التنوع البيولوجي في آل مجال من المجاالت الموضوعية التي            الممارسات والدروس المس  

تتـناولها االتفاقيـة، ومـع مـراعاة الدروس المستفادة من اتفاقات دولية وإقليمية أخرى، بقصد توزيعها من خالل       
 .آلية غرفة المقاصة

 ــــــــــ
∗  UNEP/CBD/SBSTTA/5/1. 
 

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/SBSTTA/5/13 
12 November  1999 
ARABIC 
ORIGINAL:  ENGLISH 



UNEP/CBD/SBSTTA/5/13
Page 2 
 
 

 المحتويات

    الفقرات الصفحة

 .........................................................................................................موجز تنفيذي 1

 .................................................................................................التوصيات المقترحة 1

 -أوًال  ...................................................................مقدمة 3 - 1 4

 -ثانيًا  .....................مفهوم االستعمال المستدام في االتفاقية 21 - 4 4

  -ألف  ...........................................وصف المفهوم 8 - 4 4

7 9 - 13 

إدمـاج االسـتعمال المسـتدام للتنوع البيولوجي        

 .............................في صنع القرارات الوطنية

  -باء 

9 14 – 21 

تدابيـر لتفادي أو للتخفيف من اآلثار الضارة على    

 ........................................وع البيولوجيالتن

  -جيم 

11 22 - 29 

تطويــر مفهــوم االســتعمال المســتدام فــي مقــررات مؤتمــر 

 ..................................................................األطراف

 -ثالثا 

  -ألف  .............المسائل المشترآة بين عدة قطاعات 27 - 24 11

  -باء  ...................................المجاالت الموضوعية 29 - 28 13

14 30 - 34 

القطاعـــات واألنشـــطة القطاعيـــة الـــتي يمكـــن أن تـــأخذ  

 ............كنولوجيات صديقة للتنوع البيولوجيبممارسات وت

 -رابعا 

 -مرفق  ............نهج لتحقيق االستعمال المستدام في ظل اتفاقيات رئيسية أخرى 17

 



UNEP/CBD/SBSTTA/5/13
Page 3 
 
 

 مقدمـة -أوال 

، سوف ينظر المؤتمر في )، المرفق الثاني4/16المقـرر  (آمـا جـاء فـي بـرنامج عمـل مؤتمـر األطـراف          - 1
بوصفه أحد الموضوعات الثالثة " المستدام بما في ذلك السياحة  االستعمال  "اجـتماعه الخـامس فـي موضـوع         

ونظـرت هفمعـتت فـي اجتماعها الرابع في وضع نهج وممارسات من أجل              . الـتي سـتجري مناقشـتها بـتعمق       
االسـتعمال المسـتدام لـلموارد الـبيولوجية في سياق السياحة، وقررت أن تنظر في جوانب أخرى لالستعمال                 

 الخامس وأن تتبين األنشطة القطاعية التي يمكن أن تأخذ بممارسات وتكنولوجيات        المسـتدام فـي اجـتماعها     
مساعدة هفمعتت في أداء لوأعـد األميـن التـنفيذي هـذه المذآرة     ). 4/7التوصـية   (صـديقة للتـنوع الـبيولوجي       

 .1هذه المهمة

إليكولوجية من أجل األمم المتحدة عن نهج األنظمة ا /تسـتمد هـذه الوثيقـة مـن تقريـر مؤتمـر النرويج             - 2
، 3 ومـن مبادرة االتحاد العالمي للحفظ بشأن االستعمال المستدام         2االسـتعمال المسـتدام للتـنوع الـبيولوجي       

ومــن تقييــم هفمعــتت لمــا يوجــد مــن صــالت تــربط بيــن الســياحة واالســتعمال المســتدام للتــنوع الــبيولوجي 
 ).، المرفق4/7التوصية (

 المستدام في سياق األهداف والتعريفات واألحكام األخرى        دامختوتصـف هـذه المذآـرة مفهـوم االس         - 3
وتناقش ) القسم الثالث (وتسـتعرض تطويـر هـذا المفهـوم على يد مؤتمر األطراف             ) القسـم الـثاني   (لالتفاقيـة   

 ).القسم الرابع(مسألة تبين الممارسات القطاعية والتكنولوجيات الصديقة للتنوع البيولوجي 

 عمال المستدام في االتفاقيةمفهوم االست -ثانيا 

  وصف المفهوم-ألف 

أو االســتخدام القــابل لالســتمرار حســب نــص  (ألغــراض االتفاقيــة تعــني عــبارة الوصــف المســتدام   - 4
اسـتخدام عناصـر التـنوع الـبيولوجي بأسـلوب ومعدل ال يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا            ) "االتفاقيـة 

 ). من االتفاقية2المادة " ( تلبية احتياجات وتطلعات األجيال الحاضرة والمقبلةالتنوع ومن ثم صيانة قدرته على

واألهــداف . إن االسـتعمال المســتدام لعناصــر التــنوع الــبيولوجي هــو أحــد األهــداف الــثالثة لالتفاقيــة  - 5
إن الحفظ . بعيد منها يعتمد على العنصرين اآلخرين إلى حد         الثالثة مترابطة، يعزز آل منها اآلخرين، آما أن آال        

واالسـتعمال المسـتدام يـنظر إليهمـا معا في آثير من مواد االتفاقية، وهمزة الوصل بين الهدفين واردة صراحة       
أال يسبب ضياعا، وإنما يجب أن فـليس يفـترض فقـط في هذا االستخدام    (فـي تعـريف االسـتخدام المسـتدام        

واستعمال السلع والخدمات   ). شرية بصفة مستمرة   في مقدور التنوع البيولوجي أن يلبي االحتياجات الب        كـون ي
مثال، قد يكون االستعمال المستدام هو خير . الـتي تنشـأ عـن التـنوع الـبيولوجي، هـو حافـز لحفظ ذلك التنوع               

. اسـتراتيجية لـتعزيز الحفـظ، بشـرط أن يكون هناك تقاسم عادل ومنصف للمواقع الناشئة عن هذا االستخدام                  
وآي يمكن للمنافع أن تستمر . ام ينطوي آذلك على التقاسم العادل بين األجيال     وتعـريف االسـتعمال المستد    

 .في تدفقها، ال بد أن يكون استعمالها مستداما، أي قابال لالستمرار

ــبيولوجي    - 6 ــنوع ال ــة للت ــر المكون ــرفق (إن العناص ــةال با1الم ــيتفاقي ــنظيم    ه ــثالثة للت  المســتويات ال
وآما يستدل من تعريف    ). وائـل؛ األنـواع والعشائر؛ والجينات والجينومات      األنظمـة اإليكولوجيـة والم    : الـبيولوجي 

االسـتعمال المسـتدام، إن التـنوع الـبيولوجي يوفـر آـثيرا مـن السـلع والخدمـات ذات أهميـة بيـئية واقتصادية                         
ه اإلطار وفي نهج األنظمة اإليكولوجية، الذي أخذ به مؤتمر األطراف باعتبار       ).  أدناه 1انظـر الجـدول     (واجـتماعية   

هناك ترآيز خاص على    ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/11 أدناه و    25-24الفقرتان  (األولـي لـلعمل بموجب االتفاقية       
إدارة عناصــر التــنوع الــبيولوجي عــلى نحــو يــؤدي إلى تخفيــف مخاطــر اإلضــرار بالوظــائف األساســية لألنظمــة  

 .يكولوجي لوظيفتهاإليكولوجية، ولكفالة أن يظل االستخدام في حدود أداء النظام اإل

 1الجدول 

 التصنيف المؤقت للسلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي

 ــــــــــ
 .لمساعدتها على إعداد هذه الوثيقة) GTZ(نشكر الوآالة األلمانية للتعاون التقني  1

 ).http://chm.naturforvaltning.no/Trondheimconf.htmانظر  (1999 سبتمبر 10-6مؤتمر تروندهايم الثالث،   2
 .http://www.iucn.org/themes/sui/index.html: انظر  3
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التحدي الرئيسي 

الستدامة 
 السلع والخدمات أمثلة االستخدام

ــادي اإلفـــراط فـــي    تفـ
 استغالل الموارد

لحياة معظم األسماك وا 
ــدة  اآلبــدة واألغذيــة اآلب
المجمعـــــة والنـــــباتات 

 .الطبية، إلى آخره

منــتجات مســتمدة مباشــرة مــن 
المـوارد البيولوجية تصاد أو تجمع      
مــن األنظمــة الطــبيعية أو نصــف  

 الطبيعية

 1 السلع

ــتدامة  آفالــــــة االســــ
ــي   ــنظام اإليكولوجــ للــ

ــه  ــدار نفسـ ــر (المـ انظـ
 ) أدناه4البند 

لـتفادي اآلثـار الخارجية     
ــة   ــلى األنظم ــارة ع الض

 اإليكولوجية األخرى

إنـــــــتاج المحاصـــــــيل 
والمواشي، واألخشاب  
مـن الغابـات المــزروعة،   

ماك مـن الزراعة    واألسـ 
 المائية

منــتجات مســتمدة مباشــرة مــن 
المـوارد البيولوجية تصاد أو تجمع      
ــن    ــعة إلدارة م ــة خاض ــن أنظم م

 خالل الزراعة

 2 

آفالـة التوريد المستمر    
لمـــوارد جيـــنية بفضـــل 
ــم   ــز والتقاســـ الحوافـــ
ــف   ــادل والمنصــــ العــــ

 للمنافع المستمدة

ــ بية المنـــــتجات الجانـــ
ــواع  ــيدالنية، وأنـــ الصـــ

 جديدة من النبات

ــر     ــفة غي ــتمدة بص ــتجات مس من
أي مـن واقع المحتوى     (مباشـرة   
مــن المــوارد الجيــنية ) اإلعالمــي
 المجمعة

 3 

حفــظ ســالمة الــنظام   
ــنع  اإليكولوجـــــي؛ ومـــ

 التلوث

إعـــادة تدويـــر المـــواد   
الغذائيـة ومراقبة اآلفات    

 واألمراض، التلقيح

العمـــليات األساســـية لكفالــــة   
اسـتمرار أداء الوظـائف واستعادة      
ــة   ــتاجية لألنظمـ ــتعاش واإلنـ االنـ

 و 1اإليكولوجية التي توفر السلع 
 3و  2

الخدما
 ت

4 

صــون ســالمة الــنظام   
ــنع  اإليكولوجـــــي؛ ومـــ
 التلوث وتحول الموائل

ــدار    ــوط انح ــة خط حماي
ــة   ــاه، وحراســــ الميــــ

 الكربون

 5  مهام أوسع لألنظمة اإليكولوجية

ــرار الناشــئ    ــنع اإلض م
عـن السـياحة المفرطة     
ــنع   ــر الســوية، وم أو غي

 تحول الموائل

 والجماليــــة الوظــــائف الــــثقافية 
المســـتمدة مـــن األنـــواع ومـــن  

 المناظر الطبيعية

 6 

ــز    ــلى الحواف ــاظ ع الحف
فـــــي ســـــبيل ذلـــــك 

 .االستعمال

ــن    ــثير مـ ــتعمال آـ اسـ
ــالالت   ــواع والســـ األنـــ

 والمتنوعات

 7  التأمين ضد المخاطر والشكوك

 هفمعـتت فـي اجـتماعها الرابع، يتمشى تعريف االتفاقية لالستعمال القابل لالستمرار              آمـا الحظـت    - 7
مـع مفهـوم االستعمال المستدام آما وضعه إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وجدول   ) االسـتعمال المسـتدام   (

تحدة ومراآز  وهذا مفهوم مقبول اآلن على نطاق واسع، ويرشد عمل آثير من منظمات األمم الم             . 21األعمـال   
ويتمشى المفهوم آذلك   . الـبحث الـزراعي الدوليـة، وغير ذلك من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية             
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في اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية، خصوصا التي تكون بمثابة           " االسـتعمال الحكيم  "مـع مفهـوم     
 االتفاقية بشأن االتجار الدولي في األنواع المعرضة        موائـل لـلطيور المائيـة، ومتطـلب عـدم األضـرار الـوارد فـي               

 ).انظر المرفق بهذه المذآرة) (SITES) (سايتس(للخطر من األوابد الحيوانية والزراعية 

، أمر مذآور في المواد الموضوعية هإن االسـتعمال المسـتدام للتـنوع الـبيولوجي ومكوناته، أي عناصر        - 8
، وآذلــك فــي المــرفق األول وعــدة  )25، 21، 19، 18، 17، 16، 13، 12، 11، 10، 8، 7، 6، 5المــواد (لالتفاقيــة 

ومما له أهمية خاصة المادة  . وتوفـر هـذه المواد، إذا ما أخذت معا، إرشادا لتنفيذ المفهوم  . مـواد مـن الديـباجة   
لصيانة واالستخدام  التدابير العامة ل   ("6، والمادة   ")االسـتخدام القابل لالستمرار لعناصر التنوع البيولوجي       ("10

 11، والمادة ")الصـيانة فـي الوضع الطبيعي   ("8، والمـادة   ")الـتحديد والرصـد    ("7، والمـادة    ")القـابل لالسـتمرار   
 . أدناه2وهذه األمور موصوفة في الفقرات التالية آما أنها ملخصة في الجدول "). تدابير حافزة("

 إدمـاج االسـتعمال المسـتدام للتـنوع البيولوجي      -باء 
 في عملية صنع القرارات الوطنية

) أ (10فالمادة . إن االسـتعمال المسـتدام، مـن خـالل مـواده المختلفة، تعالجه االتفاقية بطرق شتى        - 9
تطـلب مـن األطـراف بقـدر اإلمكـان وبقدر ما هو مناسب، أن تدمج اعتبار االستعمال المستدام في صنع القرار               

 التي تدعو إلى صيانة استعمال التنوع 6ا الموضـوع في المادة   وهـناك مـزيد مـن التفصـيل حـول هـذ           . الوطـني 
، وإدمـاج الصيانة واالستعمال المستدام في الخطط والبرامج         ))أ (6المـادة   (الـبيولوجي واسـتمرار ذلـك التـنوع         

وآان إدخال هذه االهتمامات الخاصة )). ب (6المادة (والسياسـات القطاعيـة أو المشـترآة بيـن عـدة قطاعات       
وينعكس ذلك في برامج   . وع الـبيولوجي فـي تيـار رئيسي من الشواغل هو نقطة ترآيز رئيسية لالتفاقية              بالتـن 

. آانت موضوع ترآيز التقارير األولى من األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية     العمـل الموضـوعية المختـلفة لالتفاقيـة،         
ضـي تعاونـا فيمـا بين القطاعات       ويسـلط نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة الضـوء عـلى ذلـك أيضـا، وهـي أنظمـة تقت                    

وهذا النهج التكاملي في االتفاقية يميزها عن االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي، التي        . المختـلفة 
 .قد ترآز على تعزيز التدابير األآثر تحديدا ولكنها ذات مدى أقل اتساعا

ــا تقضــي   - 10 ــادة آم ــراف أن تســعى إلى  )ط (8الم ــلى األط ــن    ، ع ــتوثيق بي ــة لل ــروف الالزم ــر الظ  توفي
وهذا صدى لعدد من النقاط في فقرة . االسـتعماالت الحاليـة للصـيانة واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي      

 وإلى المكافحـة في مجال  عيـة، الحاجـة إلى الـتوقع وإلى المـن       الديـباجة، الـتي تالحـظ بهـا األطـراف، مـن ناح            
وتعـترف مـن ناحيـة أخرى باألولويات المقدمة عما سواها، في           . ي منـبعها  أسـباب ضـياع التـنوع الـبيولوجي فـ         

إن األطراف إذ تعترف بأن الحفظ . البـلدان النامية، والمتمثلة في التنمية االجتماعية واالقتصادية ومكافحة الفقر        
حتياجات األخرى واالسـتعمار المستدام للتنوع البيولوجي له أهمية قصوى للوفاء باحتياجات الغذاء والصحة واال  

فـي العـالم الـذي يتـنامى عـدد سـكانه، إنمـا تعـترف األطراف ضمنا بأن هدف حماية التنوع البيولوجي ينبغي                        
وقد آان هناك مزيد من تطوير هذه       . السـعي إلى تحقيقـه فـي سـياق خيـارات أوسع نطاقا يقوم بها المجتمع               

) د (8، وهو أمر تتوقعه المادة )UNEP/CBD/SBSTTA/5/11انظر (الفكـرة فـي سـياق نهج األنظمة اإليكولوجية     
 .من االتفاقية

إن االسـتعمال المسـتدام ينـبغي أن يكـون متمشيا مع استدامة وسائل العيش للمجتمعات المحلية                  - 11
ولـلمزارعين وصـائدي األسـماك والقـائمين بـتربية المواشـي ومـن يقومـون باسـتغالل الغابـات، وغيـرهم ممن                

وهذا أمر تعترف به . لطـبيعية، والذيـن قـاموا بتغذية وتطوير الموارد البيولوجية العالمية       يعـتمدون عـلى المـوارد ا      
ــتي تدعــو األطــراف إلى  ) ج (10المــادة  ــبيولوجية طــبقا    "ال ــلموارد ال ــألوف ل ــة وتشــجيع االســتخدام الم حماي

وهناك مزيد ". ستمرارللممارسـات الـثقافية التقـليدية المـتوافقة مـع متطلـبات الصيانة أو االستخدام القابل لال           
، التي تدعو، بشرط االمتثال للتشريع الوطني، إلى حماية واحترام )ي (8مـن تطويـر هـذا الموضوع في المادة       

وصـيانة المعـارف واالبـتكارات وممارسـات المجـتمعات األصـلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية                  
والحفاظ عليها وصونها وتشجيع    . ه على نحو قابل لالستمرار    ذات الصـلة بصـيانة التـنوع الـبيولوجي واسـتخدام          

تطـبيقها عـلى أوسـع نطـاق، مـع تشـجيع االقتسـام العـادل للمـنافع الـتي تعـود مـن استخدام هذه المعارف                     
 .واالبتكارات والممارسات

ام إن الـترآيز عـلى مستعملي المواد الخام ينبغي استكماله بجهد مواز لتشجيع االستعمال المستد         - 12
وخصوصــا الصــناعات الــزراعية والســمكية مــن جــانب أصــحاب المصــلحة اآلخــرين، بمــا فيهــم القطــاع الخــاص، 

الـتي تطـلب مـن األطراف أن تشجع التعاون بين           ) ـهـ  (10وهـذه الحاجـة معـترف بهـا فـي المـادة             . جيةاوالحـر 
ويهيئ . ستعمال المستدام للموارد البيولوجيةسـلطتها الحكوميـة وقطاعاتهـا الخاصـة عـلى وضع منهجيات لال      

التدابير الحافزة؛ : ـ بشـأن مـا ل    19-14 و   11ذلـك السـاحة إلنشـاء شـراآات ولـتعاون آمـا تقضـي بذلـك المـواد                   
الواقعـة واإلقـالل مـن اآلثـار الضـارة؛ التوصـل إلى المـوارد الجينية؛ التوصل إلى        اآلثـار  الـبحث والـتدريب؛ تقييـم     

؛ تـبادل المعـلومات؛ الـتعاون التقـني والعلمي وآذلك التعامل مع التكنولوجيا اإلحيائية               التكـنولوجيا وإلى نقـلها    
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 تسـتهدف تشـجيع تـثقيف الجمهور وتوعيته فيما يتعلق    13وباإلضـافة إلى ذلـك، فـإن المـادة          . وتوزيـع مـنافعها   
مية في توفير السند ويمكن أن يكون للتثقيف وللتوعية أه . بالصـيانة واالسـتعمال المسـتدام للتنوع البيولوجي       

السياســي المســتمر للــتدابير الالزمــة، وفــي تشــجيع أنمــاط االســتهالك الــذي يفضــل اســتعمال المنــتجات    
 .والخدمات الصديقة للتنوع البيولوجي

يمكـن تشـجيع االسـتعمال المسـتدام بـتدابير حافـزة سـليمة من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية،               - 13
 :ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي. 4 من االتفاقية11آما تقتضي ذلك المادة 

ترتيـبات لتقاسـم المـنافع، تشـمل ولكـنها ليست مقصورة على الترتيبات الواردة في المادة             )أ(  
 بشـأن التوصل إلى التكنولوجيات الصديقة للتنوع  16 بشـأن التوصـل إلى المـوارد الجيـنية وبموجـب المـادة           15

 نولوجيات؛البيولوجي ونقل تلك التك

حقـوق الحيـازة وغيـرها مـن حقـوق التوصل واالستعمال، بما في ذلك الحقوق الداخلة في                   )ب(  
األنظمـة التقــليدية للمــلكية، والــتي تـنطوي عــلى حوافــز لالســتعمال المسـتدام بــتوفير اهــتمام طويــل األمــد    

 لصاحب الحق؛

، مـن جـراء اآلثـار التي تلحق    الرسـوم واألعـباء الماليـة األخـرى الـتي تقـع عـلى المنـتفعين             )ج(  
 .بالتنوع البيولوجي مثل ما يحدثه التلوث

إدمـاج قيـم التنوع البيولوجي في األنظمة الوطنية للمحاسبة والمساءلة وفي استراتيجيات              )د(  
 االستثمار؛

خطــط التســويق ولصــق الــبطاقات الدالليــة، الــتي تشــجع عــلى اســتخدام المنــتجات الــتي  )ـه(  
 تاجها ممارسات صديقة للتنوع البيولوجي؛استعملت في إن

عـلى الجـني المفـرط للموارد أو االستعمال          المشـجعة  مـثل الحوافـز   (الضـارة    إزالـة الحوافـز    )و(  
 ؛)المفرط للمدخالت الخارجية، مثل المبيدات، التي تضر بالتنوع البيولوجي

 .تدابير أخرى لموازنة القوى المناوئة االقتصادية وغيرها )ز(  

ر لتفادي أو للتخفيف من اآلثار الضارة على        تدابيـ  -جيم 
 التنوع البيولوجي

) ب (10اسـتكماال لتنسـيق االسـتعمال المسـتدام للتـنوع البيولوجي، تدعو االتفاقية بموجب المادة                 - 14
اتخـاذ تدابيـر تتعـلق باسـتخدام المـوارد الـبيولوجية بغيـة تفـادي اآلثـار المعاآسـة عـلى التنوع                       "األطـراف إلى    

إن ذلـك يشمل تنظيم أو إدارة الموارد البيولوجية نفسها،          ". جي أو التقـليل مـنها إلى أدنى حـد ممكـن           الـبيولو 
، وهي إشارة تمد التنظيم واإلدارة إلى    7وإشارتها إلى المادة    ) ل (8، والمادة   )ج (8آمـا تقضـي بذلـك المـادة         

 على الحفظ واالستعمال المستدام     جميـع العمـليات واألنشطة التي لها أو يمكن أن يكون لها وقع مناوئ هام              
وقـد أخـذت هفمعـتت بهـذا الـنهج األوسـع نطاقـا في اجتماعها الرابع، ومعالجتها للشؤون            . للتـنوع الـبيولوجي   

السـياحية، وفـي مقـررها الـذي يقضي بتبين األنشطة القطاعية التي يمكن أن تأخذ بممارسات وتكنولوجيات               
 .صديقة للتنوع البيولوجي

ــتدا - 15 ــبيولوجي يمكــن أن تتضــمن مــثال وضــع حــدود    إن ال بير المحــددة لتــنظيم أو إدارة مــوارد التــنوع ال
 عـلى مقاديـر المـوارد البيولوجية التي         االسـتغالل المـوارد الـبيولوجية بالصـيد والـتجميع، ويشـمل ذلـك حـدود               

لى وحــدود عــ) المجــاالت المحميــة(وحــدود للمــناطق الــتي يســمح فيهــا بالجــني ) الحصــص(يســمح بجــنيها 
أو فرض رقابات على من يكون مسموحا له أن يقوم  /و) إغالق المواسم(المواسـم الـتي يسـمح فيهـا بالجني     

وهذه األنواع من التدابير ). وذلك من خالل إصدار تراخيص وغير ذلك من تدابير الرقابة         (بجـني مـثل هـذه المواد        
ويمكن فرض هذه الوسائل الرقابية . اك، مثالآـثيرا ما تستعمل في مراقبة استغالل الحياة اآلبدة وموارد األسم  

أو بفـرض رقابـات عـلى االسـتيراد والتصدير للسلع           /و) ك (8عـن طـريق التشـريع، آمـا جـاء ذلـك فـي المـادة                 
المسـتمدة مـن المـوارد الـبيولوجية، آمـا تقضـي بذلـك اتفاقية االتجار الدولي في األنواع المعرضة للخطر من                      

 ).انظر المرفق بهذه المذآرة) (سايتس (األوابد الحيوانية والنباتية

 ــــــــــ
 أن للتدابير الحافزة أهمية مرآزية في تحقيق األهداف الثالثة 3/18أآد مؤتمر األطراف في مقرره   4

 .لالتفاقية، وقرر إدماجها في البنود القطاعية والموضوعية
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ويتزايد االتجاه ). ب(و ) أ (8المادة (إن اتفاقيـة التـنوع الـبيولوجي تتضمن إنشاء وإدارة مناطق محمية          - 16
إلى أن تكـون إدارة المـوارد المحميـة شـاملة أهـداف االسـتعمال المسـتدام، باإلضـافة إلى مزيد من األهداف                       

 وبرنامج اليونسكو   5 آذلك بصفة خاصة فيما يتعلق ببعض الفئات من المجاالت المحمية          واألمر. التقليدية للحفظ 
 . والكرة الحيوية آان رائدا في إدماج االستعمال المستدام في شؤون المناطق المحميةعن اإلنسان

 8المادة  ( إزالتها   وتقضي االتفاقية أيضا باتخاذ تدابير لمنع دخول األنواع الغريبة المجتاحة أو لرقابتها أو             - 17
ولتـنظيم المخاطـر المتصـلة بالكائـنات الحية المحوَّرة أو إدارتها أو التحكم فيها، وهي الكائنات الناشئة عن           ) ح(

التكـنولوجيا اإلحيائيـة والـتي يحـتمل أن تؤثـر تأثيـرا ضـارا عـلى البيـئة وربما تؤثر آذلك في الحفظ واالستعمال           
 ).3، الفقرة 19، والمادة )ز (8دة الما(المستدام للتنوع البيولوجي 

تـلزم االتفاقيـة األطـراف أن تتـبين بقـدر اإلمكـان وبقدر ما هو مناسب العمليات والفئات من األنشطة                      - 18
 7المادة  (الـتي لها أو يمكن أن يكون لها وقع ضار شديد على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي                  

والتدابير التي تتخذ بموجب هذه )). ل (8المادة (لفـئات مـن العمليات واألنشطة    ، وبتـنظيم أو إدارة هـذه ا       ))ج(
ويمكن أن يشمل ذلك . األحكـام يمكـن أن تشـمل وضـع حـدود أو حظـر اسـتعمال بعـض المـواد مـثل المبيدات              

 ).14المادة (إخضاع بعض الفئات أو األنشطة لعمليات تقييم اآلثار على البيئة 

، بقصد )الفقرة التاسعة من الديباجة( االتفاقية تصور النهج التحوطي في اإلدارة إن هـذه األحكـام من     - 19
 .تفادي التناقص الطويل األجل للتنوع البيولوجي

، بما في )و (8و ) د (10وتقتضـي االتفاقيـة آذلـك اتخـاذ تدابيـر تصحيحية أو عالجية، بموجب مادتيها          - 20
دة انتعاش األنظمة اإليكولوجية المتدهورة، وتشجيع استرداد األنواع        ذلك التدابير في سبيل إعادة التأهيل وإعا      

 .المهددة لسالمتها

وتشمل . إن عـدة مـواد مـن االتفاقية تقتضي اتخاذ تدابير مساندة فيما يتعلق باالستعمال المستدام                - 21
ألفضــل فــي ســبيل هــذه الــتدابير التــبين والرصــد للتــنوع الــبيولوجي الخاضــع للــتهديدات، وتــبين اإلمكانيــات ا  

المادة (، وتثقيف الجمهور وتوعيته     )12المادة  (، والـبحث والتدريب     ))ب(و  ) أ (7المـادة   (االسـتعمال المسـتدام     
، )5المادة (، والـتعاون الدولـي      )18المـادة   (، والـتعـاون التقـني والعـلمي        )17المـادة   (، وتـبادل المعـلومات      )13

 ).21المادة (واآللية المالية 

 2الجدول 

 نيف إرشادي للتدابير الواردة في االتفاقية بشأن االستعمال المستدامتص
 أي القابل لالستمرار

 التدابير المواد

 1 وضع استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية )أ (6؛ )أ (10

ــة    )ب (6؛ )أ (10 ــي الخطــط والسياســـات القطاعي ــاج ف اإلدم
 المشترآة بين عدة قطاعات

2 

 3 إدماج الحفظ واالستعمال المستدام )ط (8

صــيانة وتعزيــز االســتعمال التقــليدي والمعــرفة   )ي (8؛ )ج (10
 التي لدى المجتمعات األصلية

4 

اإلدمــاج فــي عمــلية 
 صنع القرار الوطني

 ــــــــــ
مجاالت إدارة الموائل واألنواع،    (ات االتحاد العالمي للحفظ     خصوصـا الفـئات الـرابعة الـواردة فـي تصنيف            5

التي آثيرا (المناظر البرية والبحرية المحمية (، والخامسة   )الـتي يمكـن أن يسمح فيها بالجني الخاضع للرقابة         
مـناطق مـوارد مـدارة، يقصـد منها أن توفر تدفقا مستمرا       (، والسادسـة    )مـا توفـر فرصـا للسـياحة المسـتدامة         

 ).جات والخدمات الطبيعية التي تفي باحتياجات المجتمعللمنت
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 التدابير المواد

 5 التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص )ـه (10

 6 تدابير حافزة 11

 

الحصص إلى  (تنظيم أو إدارة الموارد البيولوجية       )ج (8؛ )ب (10
 )آخره

7 

 8 رقابة األنواع الغريبة المجتاحة )ح (8

 9 تنظيم الكائنات الحية المحورة 3-19؛ )ز (8

التدابير لتفادي اآلثار   
ــالل  ــارة أو اإلقــ الضــ

 بعد حدمنها إلى أ

 8و  ) ج (7؛  )ب (10
 14؛ )ل(

تدابيــر لــتفادي اآلثــار الضــارة أو الــتخفيف مــنها  
ــبيولوجي الناشــئة عــن جميــع    ــنوع ال عــلى الت

 األنشطةالعمليات و

10 

 11 التدابير العالجية )و (8؛ )د (10

 

7 ،12 ،13 ،17 ،18 ــثقيف    ــتدريب وتـ ــبحث والـ ــد والـ ــبين والرصـ التـ
 .الجمهور وتبادل المعلومات والتعاون إلى آخره

 التدابير المساندة 12

 تطوير مفهوم االستعمال المستدام في مقررات مؤتمر األطراف -ثالثا 

االستخدام القابل  ( لالتفاقيـة    10إن مؤتمـر األطـراف لـم يقـم حـتى اآلن بالـنظر تفصـيليا فـي المـادة                      - 22
ولكـن تـناول المؤتمـر أحكامـا أخــرى ذات صلة بالموضوع، بما في ذلك                ) لالسـتمرار لعناصـر التـنوع الـبيولوجي       

 4/10 و 3/8المقــرران  (11، والمــادة )3/10 و 2/8المقــرران  (7، والمــادة )3/8 و 2/7المقــرران  (8 و 6المــادتين 
، وستكون هذه المادة موضوع 4/9 و 3/14بموجب المقررين ) ي (8وجـرى مـزيد مـن الـنظر فـي المـادة          ). ألـف 

وعلى غرار ذلك تم . عمـل لفـريق عـامل يجـتمع بيـن دورات المؤتمـر إعدادا لالجتماع الخامس لمؤتمر األطراف                
وارد الجينية، على يد فريق من الخبراء معني بالتوصل وبتقاسم المنافع،         فـي اآلونـة الحديـثة تناول موضوع الم        

 ).UNEP/CBD/COP/5/8انظر  (1999اجتمع في آوستاريكا في أآتوبر 

 آانت الموضوع الذي ترآزت عليه التقارير األولى من األطراف بشأن           6وباإلضافة إلى ذلك، فإن المادة       - 23
وقـد وضـعت معظـم األطراف استراتيجيات وطنية للتنوع البيولوجي أو           . اقيـة مـا اتخذتـه مـن تدابيـر لتـنفيذ االتف          

وباإلضـافة إلى مـا تقـدم إن االستعمال المستدام يتعلق بشكل وثيق       . خطـط عمـل، أو هـي بصـدد فعـل ذلـك            
بكـثير مـن الموضـوعات المشـترآة بين عدة قطاعات، خصوصا نهج األنظمة اإليكولوجية والمؤشرات، وقد أدمج                  

 .مختلف برامج العمل الموضوعية بموجب االتفاقية، آما يالحظ ذلك في األقسام الواردة فيما يليذلك في 

  المسائل المشترآة بين عدة قطاعات-ألف 

إن مؤتمر األطراف قد اتخذ نهج األنظمة اإليكولوجية باعتباره اإلطار األولي للعمل في نطاق االتفاقية،               - 24
ــنظر المؤتمــر فــي اجــتماعه    الخــامس فــي المــبادئ وفــي إرشــادات أخــرى بشــأن نهــج األنظمــة     وســوف ي

، )UNEP/CBD/SBSTTA/5/11(وآمـا وصـف ذلـك األمين التنفيذي في مذآرته عن هذا الموضوع              . اإليكولوجيـة 
استراتيجية لإلدارة المتكاملة لألرض والماء والموارد الحية، تعزز الصيانة         "إنما هو فـإن نهج األنظمة اإليكولوجية      

ــبيولوجي بطــريقة منصــفة واالســتعمال ــنهج األنظمــة  12وتقــترح تــلك الوثيقــة  ".  المســتدام للتــنوع ال  مــبدأ ل
 :اإليكولوجية وخمس نقاط لإلرشاد التشغيلي لتطبيق تلك المبادئ، أي

 الترآيز على وظائف التنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية؛ )أ(

ة مــن وظــائف التــنوع الــبيولوجي فــي تعزيــز التقاســم العــادل والمنصــف للمــنافع المســتمد )ب(
 األنظمة اإليكولوجية؛
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 ؛"adaptive"األخذ بممارسات اإلدارة المتوائمة  )ج(

القيــام بأعمــال إداريــة بالمقيــاس الــالزم، للموضــوعات الــتي تجــري معالجــتها، مــع تحقيــق   )د(
 الالمرآزية إلى أدنى حد حسب مقتضى الحال؛

 .عاتآفالة التعاون فيما بين القطا )ـه( 

إن هـذه النقاط تتعلق آذلك بوضع وتطبيق مبدأ االستعمال المستدام بموجب االتفاقية بالنسبة لعدد         - 25
 :من األسباب وهي

آمـا سبقت اإلشارة إلى ذلك، فإن التنوع البيولوجي الوظيفي في األنظمة اإليكولوجية يوفر      )أ( 
، وبذلك ينطوي   ) السابق 1انظـر الجـدول     (تماعية  آـثيرا مـن السـلع والخدمـات ذات األهميـة االقتصـادية واالجـ              

االسـتعمال المسـتدام عـلى إدارة العناصر التي تدخل في التنوع البيولوجي، لتخفيض المخاطرة على اإلضرار                 
بالوظـائف األساسـية، أي أن االسـتعمال يجـب أن يظل في حدود قيام النظام اإليكولوجي بوظائفه على النحو      

 السليم؛

ن لوحــظ ذلــك، إن التقاســم العــادل والمنصــف للمــنافع المســتمدة مــن التــنوع  آمــا ســبق أ )ب( 
ويسـعى نهج األنظمة اإليكولوجية إلى آفالة التوزيع        . الـبيولوجي يرتـبط ارتـباطا وثيقـا باالسـتعمال المسـتدام           

العـادل للسـلع والخدمـات الناشـئة عـن التـنوع الـبيولوجي، عـلى الـناس عـلى المسـتوى المحـلي والوطني                
يتطلب ذلك من ضمن ما يتطلبه بناء القدرات خصوصا على مستوى المجتمعات المحلية        . قـليمي والعالمي  واإل

الـتي تقـوم بـإدارة التـنوع الـبيولوجي فـي األنظمـة اإليكولوجيـة، وإزالة الحوافز الضارة التي تضر بقيمة السلع                       
أما المنافع المستمدة من استعمال . والخدمـات فـي األنظمـة اإليكولوجيـة، واسـتعمال نهـج اإلدارة التشارآية           

 التنوع البيولوجي ومن تقاسمه على نحو عادل، سوف تحفز بدورها على االستعمال المستدام؛

حيـث أن عمليات األنظمة اإليكولوجية ووظائفها معقدة، وآثيرا ما يتعذر التوقع بها، فإن إدارة                )ج( 
وينبغي أن تكون اإلدارة الرامية . على التعلم من التجارباألنظمـة اإليكولوجية ينبغي أن تكون متوائمة وتنطوي      

إلى االسـتعمال المسـتدام مصـممة بحيـث تـتكيف مـع مـا هــو غيـر مـتوقع، بـدال مـن أن تعمـل على أساس                      
االعـتقاد في األمور اليقينية، وسوف توفر هذه الطريقة، أي طريقة التعلم بالعمل، معلومات هامة لرصد وتقييم            

 مطبقة في اإلدارة؛فعالية النهج ال

األنظمـة اإليكولوجيـة إنمـا هـو وحـدة تقـوم بوظائفهـا، ويمكن أن تعمل بأي مقياس، تبعا                    إن   )د( 
وبذلـك فإن االستعمال المستدام يتطلب تدابير إدارة بالمقياس  . للمشـكلة أو المسـألة الـتي تجـري معالجـتها          

لنهج على تحقيق الالمرآزية إلى مستوى المجتمعات وآثيرا ما ينطوي هذا ا    . المناسـب للمسـائل التي تعالج     
وعـندما يكـون هـناك مـوارد تدخـل فـي ملكية مشترآة، فإن خير مقياس ينطبق في هذه الحالة هو           . المحـلية 

 .حتما المقياس الواسع إلى درجة تشمل آثار الممارسات التي يمارسها جميع أصحاب المصلحة

االتصاالت بين القطاعـات والتعاون على مختلف األصعدة       يقتضي االستعمال المستدام زيادة      )ـه( 
من ) ب (6، آمـا ورد ذلـك فـي المادة          )وزارات الحكومـة، الوآـاالت القائمـة بـاإلدارة، إلى آخـره           (فـي المجـتمع     

 .االتفاقية

. هـناك قـلة مـن الـنهج لقيـاس االسـتدامة وذلـك بسبب النقص في المؤشرات المقبولة قبوال واسعا                - 26
أو جميع مكونات النظام اإليكولوجي التي تحدد مهامه ووظائفه،  /لمعـلومات الخاصـة بجميـع األنـواع و        وتجميـع ا  

والـترآيز عـلى األنواع األساسية ووظائفها، التي تميز األنظمة اإليكولوجية بالنسـبة            . إنمـا هـو عمـلية مـرهقة       
.  أساس استعمال المؤشرات   وهذا هو . ألهـداف معيـنة تسـتهدفها اإلدارة، أمـر قـد يخفـض من هذه المشكلة               

(مـن المؤشـرات المقـترحة فـي مذآـرة األميـن التـنفيذي بشـأن هذا الموضوع         ) core set(والمجموعـة اللـبية   
UNEP/CBD/SBSTTA/5/12(               يمكـن أن تعتـبر أسـلوبا أوليا يقتضي األمر تطويره تدريجيا واستكماله بمؤشرات ،

 والمشترآة بين األجيـال لالستعمال المستدام، وتضم بين إضـافية تأخذ في الحسبان النواحي الطويلة األجـل     
 .دفتيها األبعاد المختلفة من اجتماعية واقتصادية ومؤسسية

ويجري . وهـناك مسـائل أخـرى مشـترآة بيـن عـدة قطاعـات تشـمل مراقبة األنواع الغريبة المجتاحة                 - 27
انظــــر (تخفيف مــــن آثارهــــا وضــــع مــــبادئ إرشــــادية لــــتوقي دخــــول األنــــواع الغريــــبة أو إلدخالهــــا والــــ

UNEP/CBD/SBSTTA/5/5.( 

  المجاالت الموضوعية-باء 
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فـي معظـم المقـررات الصـادرة عـن مؤتمـر األطـراف بشـأن المجـاالت الموضـوعية هـناك ترآيـز على                         - 28
 :االستعمال المستدام وعلى إدارة التنوع البيولوجي، مثل ما يلي

، اعـترف مؤتمـر األطـراف مـن ضـمن مـا اعـترف بـه         فيمـا يتعـلق بالتـنوع الـبيولوجي لـلغابات      )أ( 
بالحاجـة إلى وضع وتنفيذ منهجيات لإلدارة المستدامة للغابات، تجمع بين أهداف اإلنتاج واألهداف االجتماعية                

انظر ) (4/7،  3/12،  2/9المقررات  (االقتصـادية للمجـتمعات المحلية التي تعتمد على الغابات، واألهداف البيئية            
 ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/5/8آذلك 

أعمال . إن بـرنامج العمـل بشـأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي يشمل العناصر اآلتية              )ب( 
بشـأن اإلدارة المتكامـلـة للمـنطقة الـبحرية والسـاحلية عـلى المسـتويين اإلقـليمي والوطـني، شـاملة وضع                      

م للموارد الحيـة، والنظر في آثار مؤشـرات ونهـج لألنظمـة اإليكولوجيـة فـي سبيل تحقيق االستعمال المستدا        
المـناطق المحميـة عـلى االستعمال المستدام، وتقييم عواقب الزراعة البحرية على التنوع البيولوجي، والنظر       

 ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/5/7انظر آذلك ) (4/5 و 2/10المقرران (في وقع األنواع الغريبة 

ل تـبين الخيــارات فـي ســبيل االســتعمال   إن بـرنامج العمــل الخـاص بالميــاه الداخـلية يشــم    )ج( 
 ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/5/6انظر أيضا  (4/4المقرر (المستدام 

، قد أصدر إرشادا بشأن االستعمال المستدام للتنوع       3/11إن مؤتمـر األطراف بموجب مقرره        )د( 
ات لــلوقع  ذآــر بالــنهج الــتحوطي عــند الدعــوة إلى إجــراء تقييمــ 4/16الــبيولوجي الــزراعي، وبموجــب مقــرره  

. المحــتمل للتكــنولوجيات المقيــدة لالســتعمال الجيــني عــلى االســتعمال المســتدام للتــنوع الــبيولوجي         
تشمل العمل لتوسيع نطاق    ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/10(والمقـترحات لتحقيق مزيد من تطوير برنامج العمل         

راعي، وتبين خير الممارسات المعـرفة بشـأن السـلع والخدمـات المـتعددة الـتي يوفـرها التـنوع الـبيولوجي الز              
 .التي تعزز الوقع اإليجابي وتخفف الوقع السلبي للزراعة على التنوع البيولوجي

ــبيرا عــلى       )ـه(  ــزا آ ــز ترآي ــة يرآ ــبيولوجي لألراضــي الجاف ــنوع ال ــترح للت ــرنامج العمــل المق إن ب
 لمساندة وسائل العيش وهو يشمل تدابير محددة. االسـتعمال المسـتدام، شـامال نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة         

عـلى نحـو مسـتدام، مـن خـالل مـثال وضـع حوافـز لـإلدارة المسـتدامة للتنوع البيولوجي ووضع بدائل لتخفيف             
 ).UNEP/CBD/SBSTTA/5/9(الضغوط الواقعة على الموارد البيولوجية 

 .ما سبقوتوجد تفصيالت إضافية في مقررات مؤتمر األطراف ومذآرات األمانة، المشار إليها في - 29

ــا  ــأخذ     -رابع ــن أن ت ــتي يمك ــة ال ــات واألنشــطة القطاعي القطاع
 بممارسات وتكنولوجيات صديقة للتنوع البيولوجي

إن التكـنولوجيات والممارسـات الصـديقة للتـنوع الـبيولوجي تشـمل جميع الممارسات والتكنولوجيات                 - 30
إن جميع األنشطة البشرية لها آثار أو    . لتنوعالـتي تـتفادى الـتدهور أو الضـياع للتنوع البيولوجي، وعناصر ذلك ا             

وتبعا لذلك  . وقـع على التنوع البيولوجي، وتعتمد على األنظمة اإليكولوجية وعلى ما توفرها من خدمات وسلع              
 .فإن جميع األنشطة البشرية يمكن غربلتها للعثور على طرائق ووسائل لجعلها أآثر صداقة للتنوع البيولوجي

بسبب طبيعتها الذاتية،   )  المائية وزرع الغابات   وتربية األحياء شـاملة إنـتاج المواشي      (عة  فمـثال، لـلزرا    - 31
، 3/11انظر أيضا المقرر (لهـا آثــار آبيرة على الموارد البيولوجية وعلى المناطق األرضية والمائية التي تشغلها        

 :ا إلى الفئات اآلتيةواألنشطة الصديقة للتنوع البيولوجي في هذا القطاع يمكن تقسيمه). المرفق األول

األخـذ باألسـلوب األمـثل فـي اسـتعمال التـنوع في األنظمة اإليكولوجية الزراعية، شامال ما                )أ( 
 :يلي

بما في ذلك   (توسـيع نطـاق التـنوع في المحاصيل والمواشي واألسماك المستعملة زراعيا              ’1‘
ــات وجــني المحاصــيل بأســلوب الممــرات    ــبرية وزراعــة الغاب ، (alley cropping) األجــناس ال

 ؛)لجني المتناوب واألخذ بأسلوب الدورات في زراعة المحاصيلوا

 خدمات للزراعة، مثل  وفرالتي ت ) associated" (التنوع البيولوجي المنتسب  "زيـادة التنوع في      ’2‘
مثال، من خالل أدنى (الكائـنات الحية الدقيقة والكبيرة في التربة، المسؤولة عن دورة الغذاء    

ذلـك مـن الحشـرات واألعـداء الطبيعيين آلفات النبات، التي            وغيـر   ). قـدر ممكـن مـن الحـرث       
وهــذه ). مــثال، مــن خــالل اإلدارة المتكامــلة لشــؤون اآلفــات (تخفــف مــن اآلفــات واألمــراض 



UNEP/CBD/SBSTTA/5/13
Page 11 
 
 

الممارسـات تخفف أيضا من استعمال المدخالت الخارجية، وبذلك يمكن أن تعتبر داخلة في              
 أدناه؛) ب(الفئة 

اعة عـلى التـنوع الـبيولوجي للمـناطق المجـاورة بالـتحكم في              تخفيـض اآلثـار السـلبية لـلزر        )ب( 
الـتحات، واإلقـالل مـن اسـتعمال المبيدات، واستعمال المدخالت الخارجية بقلة أو بطريقة مدارة إدارة سديدة،               

 مثل المبيدات االصطناعية في الزراعة العضوية؛

ضغوط على األراضي األخرى أو تكـثيف الـزراعة تكـثيفا مسـتداما بـزيادة اإلنتاج مما يخفض ال        )ج( 
وآـي يكـون التكـثيف مسـتداما ينـبغي له عـلى األرجـح أن يستمد من عناصر الفقرتين         . عـلى المـوارد اآلبـدة   

 أعاله؛) ب(و ) أ(الفرعين 

ــلخط الفاصــل النحــدار الميــاه، ممــا يســهل     )د(  إدارة متكامــلة للمــناطق، مــثل إدارة متكامــلة ل
 .د يكون بينهم من منازعاتمشارآة أصحاب المصلحة وفض ما ق

بموجـب االتفاقيـة يجـري تعزيـز الممارسـات والتكـنولوجيات الصديقة للتنوع البيولوجي من خالل عدة            - 32
وباإلضافة إلى ذلك، فإن االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي        . بـرامج موضوعية، مبينة في القسم السابق      

عاون مع لجنة التنمية المستدامة على أساس توصية هفمعتت فيمـا يتعلق بالسياحة أمر تجري متابعته في ت      
إدارة الحياة  : ومن المجاالت األخرى التي يمكن فيها السعي إلى االستعمال المستدام بموجب االتفاقية           . 4/7

 .اآلبدة واالستكشاف البيولوجي

بادرات مثل برنامج إن االسـتعمال المسـتدام لـلحياة اآلبـدة بذلـت في سبيله جهود رائدة من خالل م            - 33
في زمبابوي، ) CAMPFIREالمسماة مبادرة آامب فاير (إدارة المـناطق المشـترآة لـلموارد األصـلية في البلد           

وقـد دلـت هـذه الـبرامج عـلى أن الحوافز         . وبـرامج أخـرى مختـلفة لـتعزيز إدارة المجـتمع لمـوارد الحيـاة اآلبـدة                
معينة، أن تكفل حفظ التنوع البيولوجي بطريقة أشد      المسـتمدة مـن االسـتعمال المستدام يمكن، في ظروف           

 .فعالية من مجرد حظر االستغالل، آما تمثل تطويرا اجتماعيا واقتصاديا وتخفيفا لغائلة الفقر

إن الـتدابير الـتي تحكـم التوصـل إلى الموارد الجينية ينبغي أن يتم وضعها مع مراعاة األهداف الثالثة                     - 34
انظر الفقرة ( فـي اآلونة األخيرة اجتماع فريق الخبراء بشأن التوصل وتقاسم المنافع    لالتفاقيـة، آمـا نـوه بذلـك       

وبذلـك، فإن أية مبادئ توجيهية بشأن التوصل وتقاسم المنافع، باإلضافة إلى األحكام التي تقضي     ).  أعـاله  22
 األحكام مثال ويمكن أن تشمل هذه. بتقاسـم المـنافع، يمكـن أن تتضـمن أحكامـا تكفـل اسـتدامة االسـتعمال            

تخفيــض حمــالت االستكشــاف الــبيولوجي آــي تــتفادى الــتجميع العشــوائي غيــر  : المتطلــبات الــتي تقتضــي
المنسـق؛ تجميـع المـواد عـلى يـد أفـراد مدربيـن؛ إسـداء المشـورة عـن المقاديـر القصوى للمواد التي يمكن                          

. ؤسسات الوطنية مثل حدائق النباتاتجمعهـا دون اإلضـرار بالتنوع البيولوجي، على أن تحدد هذه المقادير الم         
 تتضـمن مثل تلك  Germplasmومـن األمثـلة عـلى ذلـك أن مدونـة السـلوك الدوليـة لـتجميع ونقـل الجرمـبالزم                   

 .األحكام
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 مرفق

 نهج لتحقيق االستعمال المستدام في ظل اتفاقيات رئيسية أخرى

 )SITESسايتس (ألوابد الحيوانية والنباتية االتفاقية بشأن االتجار الدولي في األنواع المعرضة للخطر من ا

يهدد بقاء  إن الغـرض مـن سـايتس هو آفالة أال يكون االتجار الدولي في األوابد من حيوان ونبات أمرا                     
واألدوات األساسـية لتـنفيذ شـروط ومعايير االتجار التي وضعتها سايتس هي اقتضاء وثائق لالستيراد                . األنـواع 

وباإلضافة إلى ذلك فإن    . تصدر بااللتزام الدقيق بشروط علمية    ) تـراخيص وشـهادات   (دير  والتصـدير وإعـادة التصـ     
توفر حوافز اقتصادية مباشرة لألطراف آي تساند االستعمال المستدام لمواردها من           " تدابيـر تسـهيل االتجـار     "

مة، وتقصد إلى تقييد يفرضـها مؤتمر سايتس عن طريق لجنته الدائ  " تدابيـر االتجـار المحـددة     "و  . الحيـاة اآلبـدة   
االتجـار فـي األنـواع الـواردة فـي قائمـة لهـذا الغـرض، مـن وإلى الـدول، الـتي لـم تكن مستعدة لتنفيذ أحكام                             

 .االتفاقية

 االتفاقية بشأن حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات اآلبدة

ئلها، وتتولى التنسيق إن هـذه االتفاقيـة تهـدف إلى اإلدارة والحفـظ عبر الحدود لألنواع المهاجرة وموا        
ويعاد توطين  ).  الكبيرة rangesأي الدول ذات األحراش     (بيـن الـدول التي تملك األنواع المهاجرة ملكية مشترآة           

 .العشائر التي تتعرض للخطر أو التي تكون في وضع غير مالئم من ناحية الحفظ

 آموائل للطيور المائيةاتفاقية رامسار لحماية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية خصوصا 

بحيث تشجع بقدر    من اتفاقية رامسار، توافق األطراف على أن تضع وتنفذ خطتها            1-3بموجب المادة    
واالستعمال الحكيم لألراضي الرطبة آان موضوع     .  الحكيـم لألراضـي الرطـبة فـي أراضـيها          لاإلمكـان االسـتعما   

 المستدام للمنفعة للجنس لة، باعتباره االستعمازيـادة فـي الـتحديد مـن جـانب مؤتمـر األطـراف فـي االتفاقي                
وقد تم تعريف االستعمال المستدام     . البشـري، بطريقة تتمشى وحفظ الخصائص الطبيعية للنظام اإليكولوجي        

 ألرض رطـبة بحيـث تنـتج أآـبر قـدر مـن المنفعة المستمرة لألجيال                 رض الرطـبة بأنـه االسـتعمال البشـري        لـأل 
وفي سبيل مساعدة  . لى قدرتها على الوفاء باحتياجات وتطلعات األجيال القادمة       الحاضـرة، وتحـافظ مع ذلك ع      

األطـراف على تنفيذ مفهوم االستعمال الحكيم قام الفريق العامل بشأن االستعمال الحكيم وخطة االستعمال               
 في   مؤتمـر األطـراف فـي االتفاقيـة،        رقـ أو. الحكيـم بوضـع مـبادئ توجيهيـة لتـنفيذها فـي االسـتعمال الحكيـم               

 طائفة جديدة من المبادئ التوجيهية الستكمال اإلرشاد      - أي مؤتمـر رامسـار       -،  1999اجـتماعه السـابع، فـي       
 ".أداة للحفظ واالستعمال الحكيم لألراضي الرطبة"القائم، ونشرت هذه المبادئ بوصفها 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

أو تصحر شديد، / فـي البـلدان الـتي تعـاني من جفاف و    إن اتفاقيـة األمـم المـتحدة لمكافحـة التصـحر          

وهي ). Sub-humid(خصوصـا فـي أفـريقيا، هدفهـا مكافحـة تدهور األراضي في المناطق القاحلة نصف الومدة                  

 .مطبقة من خالل نهج تشارآي يبدأ من القاع، ويتشارك فيه جميع أصحاب المصلحة

 نظام اتفاقية أنتارآتيكا

ارآـتيكا يشـمل صـكوآا قانونيـة تعـزز االسـتعمال الرشـيد للموارد البيولوجية مثل           إن نظـام اتفاقيـة أنت      

الــتدابير المــتفق عــليها لحفــظ الفونــا والفــلورا فــي أنتارآــتيكا، واالتفاقيــة لحفــظ ســباع الــبحر فــي أنتارآــتيكا،  

قتل أو أخذ أية وبموجـب هـذه الصكوك ال يتم     . واالتفاقيـة بشـأن صـيانة المـوارد الحيـة الـبحرية فـي أنتارآـتيكا               

حيوانـات أصـلية فـي أيـة سـنة أآـثر ممـا يمكـن تعويضـه بشـكل طـبيعي بالتوالد الطبيعي في موسم التزاوج                   

مـا يسـمح بـه مـن اقتـناص؛ األنـواع المحمية وغير المحمية؛ المواسم                : تحـدد الصـكوك مـا يـلي أيضـا         . القـادم 

؛ وفرض reservesتحديـد المراتع المحجوزة  المفـتوحة والمغـلقة؛ المجـاالت المفـتوحة والمغـلقة، بمـا فـي ذلـك          
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حـدود بالنسـبة للـتذآير والـتأنيث، والحجم أو العمر لكل نوع؛ وفرض قيود تتعلق بفترة النهار ومدة هذه الفترة؛                 

 .وتحديد الجهود والطرائق الصطياد سباع البحر؛ ونوع ومواصفات األدوات واألجهزة التي يجوز استعمالها

 تهديدات على التنوع البيولوجيمعاهدات أخرى تعالج ال

إن المعـاهدات الدوليـة اآلتيـة تعـالج جميعـا المـلوثات أو المـواد األخـرى الـتي قـد يكـون لها آثار ضارة                 

 :محسوسة على مكونات التنوع البيولوجي

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ �

  للنفايات الخطرة والتخلص منهااتفاقية بازل بشأن الرقابة على التحرآات عبر الحدود �

اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون، وبروتوآول مونتريال التابع لالتفاقية بشأن المواد التي تستنفد              �

 طبقة األوزون

 االتفاقية بشأن منع التلويث البحري بإلقاء النفايات أو غيرها من المواد �

 لبعض الكيماويات والمبيدات الخطرة في      اتفاقيـة روتـردام بشـأن إجراءات القبول السابق عن علم           �

 االتجار الدولي

مشــروع الصــك الدولــي المــلزم قانونـــا لتــنفيذ الــتدابير الدوليــة بشــأن بعــض المــلوثات العضــوية     �

 ).وهذا الصك ال يزال في طور المفاوضة بشأنه(المستديمة 

بة األنواع الغريبة المجتاحة    وباإلضـافة إلى ذلـك، فـإن االتفاقيـة الدولية لحماية النبات تهدف إلى مراق              

 .التي تعتبر آفات للنبات

__ __ __ __ __ 


