
 

طبع عدد محدود ،  األمم المتحدة محايدة مناخيالجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .رجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية وي.من هذه الوثيقة

 ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشور
 شر علثثااالجتماع ال

 2008 شباط/ فبراير22-18 ،روما
 ∗ من جدول األعمال المؤقت2-4 البند

 
 إليكولوجية للمياه الداخليةالتنوع البيولوجي للنظم ا

  ، وتبسيط إجراءات العمل،الحديثة بشأن معايير تعيين مواقع رامسار التطورات
 وتنسيق أطر اإلبالغ الوطني بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار

 مقدمة من األمين التنفيذيمذكرة 
 موجز تنفيذي

سم األول القرارات المعتمدة في االجتماع التاسع لألطراف يشرح القإذ .  تغطي هذه المذكرة خمسة موضوعات
 7/4 من المقرر 30 و 29ن االفقرت(المتعاقدة في اتفاقية رامسار بخصوص معايير تعيين مواقع رامسار وإرشادات لتطبيقها 

 إطار المرفق األول اآلن االحتياجات في هذه القراراتوتغطي ).  ن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيالصادر ع
 . تطوير للمعايير استنادا إلى خبرات األطراف المتعاقدة، ضمن أمور أخرىويجري حالياالتفاقية التنوع البيولوجي 

الذي أجراه فريق العمل التقني  و7/4 المقرر بموجبالمطلوب ويلخص القسم الثاني استعراضا للعمل التقني 
 الصادر عن مؤتمر األطراف في 8/20من المقرر ) أ(5تبعا للفقرة (اقية رامسار االستعراض العلمي والتقني التابع التف

ح عن دور كل من وضبوتعبير ال: تحسين العمل المشترك ما يليوتتضمن سبل ووسائل ).  اتفاقية التنوع البيولوجي
 منركة ن أجل تحقيق منافع مشتالمشترك مالعمل التركيز على تمويل مع ا العلمية؛ ماالتفاقيتين وأمانة كل منهما وهيئاته

 الموقع اإللكتروني لكالتعزيز  نشر المعلومات من جانب كل من االتفاقيتين وفيما بينهما، بما في ذلك االتفاقيتين؛ وتحسين
 .ح الروابط بين عملهما بشكل أوضحرش من أجل تينتفاقيالا

المتجانس بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية ن التقدم المحرز في مجال اإلبالغ بشأويقدم القسم الثالث تحديثا 
 هذا الموضوع، وسيكون إطار اإلبالغ الذي سيعد جاريا بشأن العمل ما زالو)).  ب(5، الفقرة 8/20المقرر (رامسار 

الوصول  المتطلبات الرئيسية في إحدىتمثل تو.  لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار من المعالم الرئيسية
 .هداف مستقبالالتي تفيد في بلوغ األمعلومات الالذي يقلل أعباء اإلبالغ ويقدم و الموجه لتحقيق نتائج فعلية غإلى اإلبال
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انظر النشاط (ويشير القسم الرابع إلى معلومات وإرشادات عن تخصيص وإدارة المياه لحفظ الوظائف اإليكولوجية 
وقدمت االتفاقيات .  م إعداد إرشادات مهمة من خالل اتفاقية رامسار وشركائهاتقد و).  7/4من المقرر )) أ(1-1-10

في تنفيذ األهداف مساهمة كبيرة  وسوف تواصل تقديمالحالية المعنية بإدارة موارد المياه عبر الحدود وهيئات المياه 
أو /وهذه الصكوك العالمي لنضمام وينبغي التشجيع على اال.  )7/4المقرر (واألنشطة ذات الصلة في إطار برنامج العمل 

التصديق عليها وذلك كوسيلة للنهوض بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في أحواض األنهار عبر الحدود 
 . تعبر عن هذه الحاجةلى مؤتمر األطرافعوالبحيرات الدولية، ضمن أمور أخرى، وهناك توصية مقترحة 

بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية ) 2010-2007(ج العمل المشترك الجديد امنوأخيرا، يقدم القسم الخامس بر
 . الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلعلمرامسار 

 توصيات مقترحة

 :قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في القيام بما يلي
إعداد معايير  فريق االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية رامسار بشأن  بعملترحب مع التقدير .1

التقدم المحرز بالعالقة إلى العمل التقني الالزم في برنامج العمل بشأن بمنقحة وإضافية لتعريف وتعيين مواقع رامسار؛ و
أمانة رامسار وفريق االستعراض العلمي من جانب ) 7/4المقرر (التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية 

 فريق االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية رامسار أن يواصل استعراض دعوتووالتقني التابع التفاقية رامسار؛ 
  في ضوء الخبرة العملية المتعلقة بتطبيق هذه المعايير؛، حسبما هو مالئم،المعايير

 في مجال التعاون فيما يةعلمر االتفاقيتين وهيئاتهما الوضوح عن دوب حاجة إلى التعبير بالتحيط علما .2
 : من األمين التنفيذي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية رامسار، القيام بما يليلبطتو بينهما،

 للحصول على الموارد، على أساس طوعي، من أجل تحديث الموقع اإللكتروني لكل من اتفاقية السعي )أ(
 وأن كال منهما تكملكيفية التعاون بين االتفاقيتين ل وشرحتقديم معلومات موسعة ل وذلك ،اتفاقية رامسارالتنوع البيولوجي و

 ها؛منتجاتاألخرى في عملياتها و
 ية وأمانة كل منهماعلم الهماهيئاتلتبسيط وتوضيح دور االتفاقيتين والنظر في السبل والوسائل مواصلة  )ب(

 كجزء من االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لسبل والوسائلا، وتقديم هذه وذلك بصورة أكبر
  في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛إجراؤهللنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية المقرر 

ياه  التفاقية رامسار وشركائها من المنظمات الدولية بشأن تخصيص وإدارة الممستمر بالعمل الترحب .3
ة ملحة بالمياه للنهوض بالحاجة اللقعت بأهمية وصلة االتفاقيات الدولية الحالية المعلما تحيطو الوظائف اإليكولوجية؛ لحفظ

 وذلك كمساهمة في تنفيذ برنامج العمل بشأن ، اإلدارة ذات الصلةمسائل تخصيص المياه وبشأنلتعزيز التعاون عبر الحدود 
 للمياه الداخلية؛التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية 

 : مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه التاسع بما يليتوصي .4
 بالتقدم المحرز من جانب األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار في تحقيق تغطية أكثر مع التقدير يرحب )أ(

للمياه الداخلية من خالل تعيين مواقع رامسار؛ تساند طائفة أوسع من التنوع البيولوجي بحيث شموال لألراضي الرطبة 
، بما في ذلك، ضمن جملة خصوص بنتائج االجتماع التاسع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار في هذا الويحيط علما

، ")ظ طابعها اإليكولوجيـ لألراضي الرطبة وحفالحكيمالستخدام لمفاهيمي إطار ("ق ألف رف، الم1-9أمور، القرارات 
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") إطار استراتيجي منقح وإرشادات إلعداد قائمة األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية في المستقبل("، المرفق باء 1-9 و
ألطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار ل ويعبر عن امتنانه؛ ")أخذ القيم الثقافية لألراضي الرطبة في الحسبان ("21-9 و

  الصادر عن االجتماع السابع لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛7/4المقرر  من 30 و 29الفقرتين  لمعالجة
: أو تصدق على، حسب الحالة/وتنضم إلى تفعل ذلك بعد أن  األطراف والحكومات األخرى التي لم يحث )ب(

التي اعتمدتها الجمعية  (يةقانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحشأن باتفاقية األمم المتحدة ) 1(
 في المنعقد( األمم المتحدة حفل معاهدات األمين العام في يه، حسبما دعا إل)1997أيار / مايو21العامة لألمم المتحدة في 

المتعلقة  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا اتفاقية) 2(؛ و )2007تشرين األول / أكتوبر2-1أيلول و / سبتمبر25-27
؛ )1992آذار / مارس17المنعقدة في هلسنكي في  (المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية ة واستخدام المجاريبحماي

للنهوض بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في أحواض األنهار والبحيرات وذلك كوسيلة، ضمن جملة أمور، 
بعنوان  للعمللعقد الدولي لوكمساهمة ، نهج النظام اإليكولوجي ضمن أمور أخرى، ،والتي تطبق الدولية العابرة للحدود

 ؛2015-2005 "الحياة الماء من أجل"
 في الواردةبين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار ) 2010-2007(بخطة العمل المشتركة يرحب  )ج(

 .المرفق بالمذكرة الحالية
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    مقدمة-أوال 

التقني العلمي ورامسار وفريق االستعراض اتفاقية  أمانة، 7/4 من مقرره 29قرة في الفدعا مؤتمر األطراف  .1
للمشورة العلمية والتقنية تعاون مع األمين التنفيذي والهيئة الفرعية بال، القيامإلى  (STRP)التابع التفاقية رامسار 

في اتفاقية المتعاقدة مؤتمر األطراف  الصادر عن 10-8 القرار من 30 مع الفقرة على التوالي، وتمشياوالتكنولوجية، 
 :ما يليب ، القيام التنوع البيولوجي من خالل تعيين مواقع رامسارمكونات وبقصد تحقيق تغطية أشمل ل،رامسار

 : الخطوط التوجيهية بشأن المعايير الموجودة بالنسبة للسمات اآلتيةإعداد مواصلة )أ(
 دة لألنواع المستأنسة أو التي تجرى تربيتها؛األراضي الرطبة التي تعول األقارب اآلب )1(
 أو مجتمعات وجينومات أو جينات ذات أهمية اقتصادية أو  الرطبة التي تعول أنواعااألراضي )2(

 اجتماعية أو علمية أو ثقافية؛
الحفظ مجال ث في وبحل أو مجتمعات ذات أهمية لألراضي الرطبة التي تعول أنواعاا )3(

 اإليكولوجية ة النظمصح مؤشرات على بما في ذلكجي،  للتنوع البيولوواالستعمال المستدام
 ؛وسالمتها

ع التي تعتمد األراضي الرطبة التي تعول أواهل هامة من المجموعات التصنيفية ذات األنوا )4(
  البرمائيات؛،تشملهما  من ضمن ،، وتشملعلى األراضي الرطبة

 كمية؛ معايير ،مقتضى الحال حسب ،النظر في وضع معايير إضافية تشمل )ب(
 .اس الجغرافي الذي ينبغي تطبيق المعايير عليهوجيهية عن المقيوضع خطوط ت )ج(

تعاون مع األمين إلى القيام، بالأمانة اتفاقية رامسار  من نفس المقرر، دعا مؤتمر األطراف كذلك 30في الفقرة  .2
 قائمة على أساس الخبرات المكتسبة، لتفسير وتطبيق معايير رامسار ات، توجيهتقديم التنوع البيولوجي، بالتفاقيةالتنفيذي 

 .على الصعيدين الوطني واإلقليمي
أن يقوم باستعراض المتطلبات ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي 8/20من المقرر ) أ(5في الفقرة و .3

الجارية جية للمياه الداخلية ومقارنتها مع األنشطة التقنية بموجب برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولو
من أجل تحديد أوجه التضارب،  (STRP) التابع التفاقية رامسار العلمي والتقنيالمزمعة التي يقوم بها فريق االستعراض و

 .ها إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوجيهواقتراح السبل والوسائل ل
أن يدعو اتفاقية رامسار إلى  مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي طلب، 8/20من المقرر ) ب(5لفقرة في ا .4

االضطالع بالدور القيادي في إعداد مشروع إلطار اإلبالغ الوطني عن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، 
تفاقيتين، بما في ذلك احتياجاتهما الخاصة باإلبالغ عن المسائل احتياجات اال )1( :مع مراعاة ما يلي، ضمن أمور أخرى

 بشأن نتائج الفريق 8/8المقرر  وة، الوطنيتقارير بشأن ال8/14 المقرر تعلق بأمور منهات ة إضافياترشادإ )2( األخرى؛
مؤشرات الموجهة المعلومات المتاحة من خالل ال )3( ؛المعني باستعراض التنفيذالمخصص المفتوح العضوية العامل 

أنشطة اإلبالغ السارية لدى أصحاب المصلحة اآلخرين  )4( ؛2010للتقدم نحو بلوغ هدف عام  نتائج فعلية تحقيق نحو
وحدات  )6( و  اإلبالغ الوطني؛مع مراعاة القدرة علىذات األولوية، االحتياجات إلى المعلومات  )5( والعمليات األخرى؛

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي تستند إلى القضايا والتابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، حسبما التنفيذ المتماسك لالتفاقيات
 .هو مالئم
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طلب مؤتمر األطراف من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية من برنامج العمل، ) أ(10-1-1في النشاط  .5
 بما في ذلك لحفظ الوظائف اإليكولوجية، هايص وإدارة المستعرض ما يوجد من معلومات عن تخصيتوالتكنولوجية أن 

 . مشورة لمؤتمر األطرافأن تعد، و التقنية حول الموضوعاتقورالخطوط التوجيهية المتصلة بالموضوع وال
  التعاون المبرمة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار تنص على التعبير عن تعاونهمامذكرةوتذكيرا بأن  .6

سينتهي مفعولها في نهاية ) 2006-2004(من خالل خطة عمل مشتركة، ومع مالحظة أن خطة العمل المشتركة 
وهي مقدمة لعناية ) 2010-2007(، فقد تم إعداد خطة عمل مشتركة جديدة بين األمانتين 2006كانون األول /ديسمبر

 .هاالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية للعلم ب
قدم القسم األول تقريرا عن التقدم المحرز إذ ي.  واستجابة لهذه المقررات، أعد األمين التنفيذي هذه المذكرة .7

يم قدمع توالوضع الحالي بخصوص معايير تعيين مواقع رامسار بالعالقة إلى المرفق األول التفاقية التنوع البيولوجي، 
تعراض العلمي والتقني التابع التفاقية رامسار والقرارات ذات الصلة الصادرة ها فريق االسأعد لالعتبارات التي عرض عام

ويقدم القسم الثاني تقريرا عن اقتراحات لتبسيط العمل .  عن االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار
ويقدم القسم الثالث تقريرا عن التقدم المحرز .  7/4المقرر التقني التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار بالعالقة إلى 

 استعراضا للمعلومات الموجودة بشأن تخصيص وإدارة رابعويقدم القسم ال.  نحو تحقيق اإلبالغ المتجانس بين االتفاقيتين
الصلة في المياه من أجل الحفاظ على الوظائف اإليكولوجية، مع مالحظة الفرص للنهوض بالتنفيذ المحسن للجوانب ذات 

 تفاصيل عن خطة العمل المشتركة المنقحة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية خامسويقدم القسم ال.  7/4المقرر 
 .رامسار

تشرين األول / أكتوبر19 إلى 5 التعليقات المقدمة من الحكومات والمنظمات من عتبارتأخذ المذكرة الحالية في اال .8
اإلخطار ( هذه المذكرة على الموقع اإللكتروني لالتفاقية الستعراضها من جانب النظراء وهي الفترة التي نشرت فيها

 ).113-2007 رقم

  بشأن7/4 من المقرر 30 و 29النظر في المسائل المتعلقة بالفقرتين  –أوال 
  بشأن تطبيقها في سياقخطوط إرشاديةمعايير تعيين مواقع رامسار، و

  البيولوجيالمرفق األول التفاقية التنوع

أعد األمين التنفيذي، بالتعاون مع أمانة رامسار، وثيقة معلومات تشرح الوضع الحالي بالتفصيل  .9
(UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/15)  .ويرد أدناه ملخص عن االعتبارات ذات الصلة. 

وبناء ، 2006-2004 بصدد هذا الموضوع خالل خطة عمله بعمل كبير فريق االستعراض العلمي والتقني اضطلع .10
 في االجتماع التاسع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية ، وذلك اعتمدت تغييرات على المعايير السابقة لتعيين مواقع رامسارعليه

ويقدم اإلطار االستراتيجي المعزز، ضمن جملة أمور، إرشادات .  رامسار باإلضافة إلى اإلطار االستراتيجي المعزز
 .يير تعيين مواقع رامسارلألطراف بشأن تطبيق معا

عداد قائمة األراضي إن المعايير الحالية لتعيين مواقع رامسار، وكذلك اإلطار االستراتيجي والخطوط التوجيهية إل .11
تغطي جميع سمات التنوع البيولوجي الواردة في ) ، المرفق باء9/1قرار رامسار (الرطبة ذات األهمية الدولية في المستقبل 

غير أن النباتات يمكن إدراجها ).  9وخصوصا المعيار (بالنسبة للنباتات ، فيما عدا معايير معينة 7/4ن المقرر  م29الفقرة 
، بالنسبة للنباتات، أن يستند إلى 9لمعيار ا، وينبغي أن يستند إعداد معيار إضافي أو تعديل 4 و 3 و 2بالفعل تحت المعايير 
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وترد أدناه .  ، على السواء النباتاتمجتمعاتوتوافر بيانات صحيحة عن ) ة رامسارمن األطراف المتعاقدة في اتفاقي(الطلب 
 .تفاصيل محددة عن ذلك الموضوع

 المعايير، وال سيما المعيار تعريفتواصل اتفاقية رامسار وفريق االستعراض العلمي والتقني التابع لها  .12
مزيد من إعداد  أيضا يتموسوف .   كلما نشأت الحاجة إلى ذلكاالقتصادي والثقافي، واستعراض معايير إضافية-االجتماعي

 .الخطوط التوجيهية بشأن نطاق التطبيق
 ير الموجودة المعاي وضع الخطوط التوجيهية بشأن مواصلة -ألف 

 ))أ(29، الفقرة 7/4المقرر (  مختلفةبالنسبة لسمات
 بدة لألنواع  الرطبة التي تعول األقارب اآلياألراضمعايير تعريف وتعيين  -1

 ))1)(أ(29، الفقرة 7/4المقرر  (جرى تربيتهايأو التي المستأنسة 

 أو التي يجري تربيتها من أي من ةبالرغم من عدم ذكرها بالتحديد، ال تستبعد األقارب البرية لألنواع المستأنس .13
الذي يشير إلى األنواع المهمشة أو  (2ويمكن لألطراف تعريف وتعيين المواقع لهذا الغرض باستعمال المعيار .  المعايير

الذي يشير إلى أواهل  (3، والمعيار ) أو المجتمعات اإليكولوجية المهددةشديدالمعرضة للخطر أو المعرضة للخطر ال
 إذا كانت األنواع (7، والمعيار )أو الحيوانات المهمة لحفظ التنوع البيولوجي في منطقة جغرافية بيولوجية معينة/النباتات و

 في المائة 1ينبغي اعتبار األرض الرطبة ذات أهمية دولية إذا كانت تساند بانتظام (" المعتمد حديثا 9والمعيار ) من األسماك
 التي تعتمد على األراضي )بخالف الطيور(من أنواع الحيوانات من األفراد في أواهل أحد األنواع أو األنواع الفرعية 

ويمكن إدراج األقارب البرية لألنواع المستأنسة من النباتات أو التي ).   المرفق باء،9/1 انظر قرار رامسار - "الرطبة
 . على الحيوانات9 و 7، بينما يطبق المعياران 3 و المعيار 2يجري تربيتها تحت المعيار 

 عا أو مجتمعات وجينومات أواألراضي الرطبة التي تعول أنوامعايير تعريف وتعيين  -2
 ))2)(أ(29الفقرة  ،7/4المقرر (أو ثقافية قتصادية أو اجتماعية أو علمية اذات أهمية جينات 

في إرشادات فريق االستعراض العلمي والتقني المقدمة إلى االجتماع التاسع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية  .14
في سياق ممكن ة أو الثقافية  تعيين الموقع باستعمال المعايير االقتصادية أو االجتماعيأن فريق االستعراض قرررامسار، 

 على تفسير هذا المعيار ويتوقف).  مثال تمثيلي أو نادر أو فريد من أرض رطبة طبيعية أو شبه طبيعية (1تطبيق المعيار 
رئيسي لتعيين الموقع وأن من بين قدمها األراضي الرطبة هي محدد اعتبار أن خدمات النظام اإليكولوجي ذات الصلة التي ت

وبالرغم من أن االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية .  ات ما يقدم منافع اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافيةهذه الخدم
 علىييرات مهمة غرامسار لم يعتمد اإلرشادات الصريحة التي أوصى بها فريق االستعراض العلمي والتقني، فقد أجرى ت

بدرجة أكبر  النهوج تطويركن بحيث تجعل من الممالصلة، كما يرد أدناه، االتجاهات المقترحة وذلك بتعديل اإلرشادات ذات 
 .استنادا إلى خبرة األطراف المتعاقدة

 بقضايا  يعترف ضمنا)1الذي يتعلق بالمعيار (  الختيار مواقع رامسار168  رقمالخطوط التوجيهيةبند عترف يو .15
 قررو.   بالدور اإليكولوجي لألراضي الرطبةية اتصالهازاومن سيما ، وال االقتصادية- واألنشطة االجتماعيةالقيم الثقافية

 خدمات النظام وصيلفريق االستعراض العلمي والتقني أن الدور الهيدرولوجي أو البيولوجي أو اإليكولوجي يشمل ت
 1لتطبيق المعيار ع موس إرشاد دوقد اعتم . اقتصادية مستدامة وقيم ثقافية - اإليكولوجي التي من ضمنها منافع اجتماعية

 لألراضي الرطبة وحفظ طابعها الحكيمإطار مفاهيمي لالستخدام ("، المرفق ألف 9/1وفقا لهذه الخطوط في القرار 
 تقييم األلفية  ومفاهيمشروطويطبق هذا اإلرشاد الموسع .   في االجتماع التاسع لألطراف في اتفاقية رامسار")اإليكولوجي
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تجميع لمكونات النظام هو الطابع اإليكولوجي ("ضافة إلى تعريف محدث عن الطابع اإليكولوجي للنظم اإليكولوجية، باإل
وهذه الخدمات تشمل ").  الخدمات التي تتسم بها األراضي الرطبة في نقطة زمنية محددة/اإليكولوجي والعمليات والمنافع

-لتزام بحفظ أي قيم ووظائف ثقافية واجتماعيةالي اوسوف يسر).  7، المرفق ألف، الفقرة 9/1القرار  (الخدمات الثقافية
ولن تطبق .  1اقتصادية فحسب على المواقع التي برزت على وجه التحديد كأماكن مؤهلة لتصبح مواقع بموجب المعيار 

نظام الطرف المتعاقد بالتحديد خدمات الفيها ، والتي لم يحدد 1على المواقع التي تم تعيينها سابقا باستعمال المعيار 
 .فيها إبالغ جديد أي التزامات 1وال ينشأ عن إرشادات تطبيق المعيار .  اإليكولوجي هذه

الدولية  كيفية تعريف مستويات األهمية ، واإلرشادات المنقحة الخاصة به1 الرئيسية في تطبيق المعيار من المسائل .16
صياغة إرشادات أكثر تفصيال في المستقبل استنادا إلى من الممكن فقد يكون .  التي سيحددها الطرف المتعاقد في النهاية

 . المنقح1الخبرة المكتسبة من تطبيق المعيار 
ويالحظ هذا القرار أن .   بالتحديد إلى أخذ القيم الثقافية لألراضي الرطبة في الحسبان9/21يشير القرار  .17

أساليب استخدام مستدامة وأن هذه المجموعات يجب أن  ثقافية قوية وروابط وانشأالمجتمعات المحلية والسكان األصليين أ
 من هذا القرار، وافقت األطراف المتعاقدة على 12وفي الفقرة .  في المسائل المتعلقة بتراثها الثقافيحاسم يكون لها صوت 

وجية ذات الصلة، ، باإلضافة إلى القيم اإليكول لديهاذات أهمية دولية إذا كانتأيضا أن األراضي الرطبة يمكن أن تعتبر 
 .أو بوظائفها اإليكولوجية/ترتبط بمنشأها أو حفظها وأمثلة على قيم ثقافية مهمة، سواء كانت مادية أو غير مادية، 

ن م بل حديد هذه األهمية مباشرة من العلم نفسه، ال يمكن ت"األهمية العلمية"فيما يتعلق بتعيين الموقع استنادا إلى  .18
  ولذا، . الذي يقع عليه االهتمام العلميأو الطابع اإليكولوجي/أو الكائنات الحية وللموقع ) دوليةمية هأو أ (الطابع الفريد

، في "األهمية العلمية"، ويمكن أن تشمل دوافع القيام بذلك  والتعيين باستخدام هذه المعاييريمكن لألطراف القيام بالتعريف
 من اإلرشادات التي ستبرز الجوانب العلمية لجميع مواقع رامسار ااء مزيد، المرفق ه9/1وقدم القرار .  الحاالت المناسبة
واالتجاهات  مقترحة بشأن حالة طابعها اإليكولوجيالمؤشرات ال العديد منإلبالغ عن ل بالنسبة األمر،التي سيتطلب 

 .إجراء بحث علمي معزز لكل منها، والتهديدات
على سبيل المثال، إذ يمكن .  ين المواقع باستخدام المعايير الجينيةتعريف وتعيوال تستبعد بالتحديد خيارات  .19

 7، و )للطيور المائية (6 و 3ويمكن استعمال المعايير ".  األنواع"، اعتمادا على تعريف أو تفسير 2ل المعيار استعما
من الكائنات التي تتميز  مجموعة وه" تمعمجال"نظرا ألن ) )بخالف الطيور( األخرى أنواع الحيوانات (9 و) لألسماك(
ة من التنوع الجيني ي النظم اإليكولوجية لألراضي الرطبة بدرجة عالموتتس.  عات هذه األنواعيرها من مجتمعن غ) جينيا(
  وهذا مكون مهم ).يني بين المجموعات داخل أحواض األنهار والبحيرات وفيما بينهاجتالف الخ النظر في االدوال سيما عن(

 ).وال سيما من خالل تأثيرات الجينات الغريبة الغازية(لوجي يتعرض لتهديد متزايد للتنوع البيو
 األراضي الرطبة التي تعول أنواعا أو مجتمعات ذات أهمية  معايير تعريف وتعيين -3

 الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، شامال مؤشرات  مجال ث فيوبحلل
 ))3)(أ(29، الفقرة 7/4المقرر  (امتهسالو  النظم اإليكولوجيةصحةعلى 

الحظ مؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار، في أول اجتماع له، أن تعيين الموقع استنادا إلى األهمية  .20
 من االتفاقية، على الرغم من االتفاق على أن وجود البحوث 2-2بالنسبة للبحوث كمعيار مستقل يتجاوز نطاق المادة 

وتنص اإلرشادات في اإلطار االستراتيجي المنقح .  عزز كثيرا من قيمة األرض الرطبةيوالتسهيالت التعليمية قد والبرامج 
.   الدوليةتهاأهميأوال أحد المعايير من أجل تحديد ي بعلى أن أي أرض رطبة ينبغي أن تل) باء، المرفق 9/1قرار رامسار (
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 كاعتبارات إضافية يجب أخذها في الحسبان عند تحديد ما إذا كانت األرض ثم تأتي بعد ذلك المصالح التعليمية والبحثية
 .الرطبة يجب تعيينها أم ال

 التصنيفية أواهل هامة من المجموعات األراضي الرطبة التي تعول معايير تعريف وتعيين -4
 البرمائيات ،تشملهما  ضمن ،ذات األنواع التي تعتمد على األراضي الرطبة، وتشمل

 ))4)(أ(29، الفقرة 7/4ر المقر(

اعتبارات ذات صلة بجميع الحيوانات، بما فيها البرمائيات، ولكنها ) انظر أعاله(بالفعل  الجديد 9 المعيار تضمني .21
وهو معيار مماثل ينطبق فحسب على الطيور  (6ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لنجاح المعيار .  ال تشتمل على النباتات

 البيانات عن الطيور تباينوت.  ر تقييم استعراض من جانب النظراء لحجم المجتمعات الجغرافية البيولوجيةفي تواف) المائية
وأشار فريق االستعراض العلمي والتقني إلى أن .   األخرىفئات التصنيفالكثير من المائية ولكنها قوية بالمقارنة إلى 

تقديرات يعتد بها والتي كانت قد قدمت ونشرت فقط هي التي ينبغي عن أعدادها األنواع أو األنواع الفرعية التي تتوافر 
وعندما ال تتوافر هذه المعلومات، ينبغي أن تولي األطراف المتعاقدة االعتبار .  9ها في تبرير تطبيق المعيار استخدام

، ينبغي أن 9فضل للمعيار ولتمكين تطبيق أ.  4 بموجب المعيار )بخالف الطيور( المهمة المالئم لتعيين أنواع الحيوانات
 لالتحاد ى األنواع وأفرقة الخبراء التابعةتساعد األطراف المتعاقدة، حسب الحالة، في توفير هذه البيانات إلى لجنة اإلبقاء عل

، المرفق 9/1القرار (في المستقبل  وذلك لمساندة تحديث وتنقيح أعداد المجتمعات الدولية (IUCN)الدولي لحفظ الطبيعة 
 )23- الفقرة أباء،

 كمية معايير ،النظر في وضع معايير إضافية تشمل حسب مقتضى الحال - باء
 ))ب(29، الفقرة 7/4المقرر (

 المعايير تاريخ إعدادوتم استعراض بشكل مطول للغاية  فريق االستعراض العلمي والتقني في هذه المسألة نظر .22
السماح بتعيين الموقع لفئات تصنيف (متطلبات المعايير الكمية اإلضافية  إلى حد كبير الجديد 9وقد غطى المعيار .  الكمية

استنادا إلى حجم مجتمعات (ويتضمن ذلك العنصر الكمي ).   التي تعتمد على األراضي الرطبة)بخالف الطيور(الحيوانات 
 .7/4من المقرر ) ب (29المطلوب في الفقرة ) نوع ما

  الجغرافي الذي ينبغي تطبيق المعايير عليهقبشأن النطاوضع خطوط توجيهية  –جيم 
 تفسير وتطبيق معايير رامسار على الصعيدين الوطنيو)) ج(29، الفقرة 7/4المقرر (

 )30، الفقرة 7/4المقرر ( واإلقليمي

 النطاق الجغرافي ردوي.  االتفاقية نفسها، على المستوى الوطنينص  تعريف وتعيين مواقع رامسار، حسب يتم .23
النطاق الجغرافي للمعايير التي ) أ: (فعلى سبيل المثال.  ا داخل المعايير نفسهاعموما، يرد ضمنالمعايير عليه  تطبق التي

هو حدود هذه ) 9 و7 و 6 و 3 و 1المعايير (أو مجتمعات الفئات التصنيفية /تشير إلى المناطق الجغرافية البيولوجية و
بالنسبة لمعايير أخرى، فإن النطاق الجغرافي هو حدود األرض ) ب(تمعات؛ و أو المج/المنطقة الجغرافية البيولوجية و

 خطةاختيار بحيث أنه عند  اإلرشادات ،3-اء، الفقرة أب، المرفق 9/1القرار فقد عدل ، 1وبالنسبة للمعيار .  الرطبة ذاتها
 بدال من ة أو فوق وطنية أو إقليمية قاريخطة استعمال عموما، فمن المالئم تي ستطبقتحديد المنطقة الجغرافية البيولوجية ال

 . فرعيةةوطنية أو وطنيخطة 
، يمكن السماح  السياديعلى الرغم من أن تعيين مواقع رامسار يمكن أن يحدث فحسب داخل إقليم الطرفو .24

 7/19 عليه القرار  وهو ما شجع، المذكور سابقا بموجب النهج الجغرافي البيولوجي،بصفة طوعية" اإلقليمية"باالعتبارات 
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لتعاون الدولي، مثال إلنشاء ل بشأن الخطوط التوجيهيةالصادر عن مؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار ) المرفق(
 .شبكات نطاق طيران للمواقع المعينة لهجرة الطيور المائية أو مسارات هجرة لألسماك، وخالفه

 من برنامج العمل بشأن المناطق المحمية 5-1-1قع أيضا بالنشاط تعيين الموالجغرافي لنطاق ويتصل بحث ال .25
الهيكلية  للفجوات إجراء تحليالتالذي يتطلب من األطراف ) ، المرفق7/28المقرر (بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي 

صفة تمثيلية الموجودة في المناطق المحمية على الصعيدين الوطني واإلقليمي على أساس متطلبات إيجاد أنظمة ذات 
.  لمناطق المحمية، تحفظ حفظا وافيا التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية األرضية والبحرية والخاصة بالمياه الداخليةل

 الفجوات في الحسبان المرفق األول التفاقية التنوع البيولوجي والمعايير األخرى ذات الصلة مثل تحليالتوينبغي أن تأخذ 
التنوع البيولوجي المستهدفة، وأدنى حجم فعال ومتطلبات البقاء، ومتطلبات هجرة األنواع، والسالمة،  مكوناتعدم استعادة 

 .والعمليات اإليكولوجية وخدمات النظام اإليكولوجي

  العمل التقني التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامساربسيطت –ثانيا 

، على النحو المبين أعاله، إلى العالقة بين متطلبـات          )أ(5 الفقرة   ،8/20أشار مؤتمر األطرف بالتحديد في المقرر        .26
وتعتبر عالقات العمل بـين االتفـاقيتين       .   فريق رامسار لالستعراض العلمي والتقني     ومتطلبات عمل  7/4العمل في مقرره    

ين التنفيذي القيام بهـا، حسـب   كثيرا من األعمال المطلوب من األمفعلى سبيل المثال، فإن    .   من الناحية العملية   تعقيداأكثر  
بالتعاون مع أمانة رامسار وقد ينطوي األمر عادة على إشراك فريق االستعراض العلمي والتقني إما رسميا               عادة  الحالة، يتم   

 7/4، أجرى األمين التنفيذي استعراضا أكثر شموال للتقدم المحرز بالعالقـة إلـى المقـرر          لذلكو.  أو بطريقة غير رسمية   
ئمة بذلك بالعالقة إلى األنشطة ذات الصلة التي سيقوم بها األمين التنفيذي والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيـة                  قا وقدم

ــة رامســار وفريــق االســتعراض العلمــي والتقنــي ــة .  والتكنولوجيــة وأمان ــرد النتــائج فــي وثيقــة إعالمي وت
(UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/16)     طة حتى اآلن، واألنشطة الجارية والمقترحة التي يقوم        ، تقدم تقريرا عن حالة األنش
 .بين مواقع تحسين عالقات العمل بين األمانتين والهيئات العلمية التابعة لكل أمانةتبها فريق االستعراض العلمي والتقني، و

وز مواعيد االنتهاء تجاتألنشطة التي لمعالجة اتم تنفيذ جميع األنشطة في مواعيدها المقررة ووضعت بالفعل آليات  .27
ولكنها " الجارية"وهناك عدد من األنشطة .  منها االجتماع الثالث عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

.   وينبغي أن يكون مستمراوالتقني في هذا المجال مستمرأن عمل فريق االستعراض العلمي حقيقة  إلى حد كبيرتعكس 
وبالنسبة .  تعقيدها والجهد المطلوب بذله من حيث درجة كثيران األنشطة تختلف أل هذا التقدم مقدار ومن الصعب تحديد

كما الحظ مؤتمر األطراف في  (للغايةجيد يسير بشكل لألغراض الحالية، فمن الواضح أن التعاون التقني بين االتفاقيتين 
 . بشكل أكبرهافيلتعاون ان تحسين لمجاالت التي يمكشرح لويرد أدناه ).  8/20ديباجة مقرره 

 ا العلميةمضح عن دور كل من االتفاقيتين وأمانة كل منهما وهيئاتهأو تعبير    –ألف 

تنفيذي الشريك باعتبارها ال، باتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة 3/21اعترف مؤتمر األطراف في مقرره  .28
وهناك فهم عام بذلك على مستويات مؤتمري األطراف .  اضي الرطبة التفاقية التنوع البيولوجي بالنسبة لألراألول

 أنشطة إجراء  ذلك أنمثال.  غير أن وضوح هذا المقرر ال ينعكس عمليا بصورة دائمة.  واألمانتين وهيئاتهما العلمية
ومن ).  لتقني أم السواء بالتالزم مع فريق االستعراض العلمي وا(من األمانتين " مشاركة" يتطلب 7/4كثيرة في المقرر 

فريق االستعراض العلمي والتقني لديها موارد أفضل بكثير عن أمانة اتفاقية التنوع أو /ية العملية، فإن أمانة رامسار وحالنا
معظم العمل بصدد األنشطة تقوم بالبيولوجي بخصوص العمل العلمي المطلوب، وهي في معظم المجاالت التقنية في الواقع، 
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 أكبر بهذا الترتيب، حسب الحالة، من أجل االعتراف بدور اتفاقية رامسار ويمكن أن يكون هناك اعتراف".  المشتركة"
 .توضيح دور أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وهيئتها الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةكذلك و

ن جانب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية مفي هذا االتجاه  األخيرة، كانت هناك خطوة واضحة ونةوفي اآل .29
، من األمين التنفيذي أن 11/9توصيتها  من 6 و 5الفقرتين فعلى سبيل المثال، طلبت الهيئة الفرعية في .  والتكنولوجية

تساعد، حسب  أن في هذا االتجاهإضافية خطوات ومن شأن .  ةختلفيدعو اتفاقية رامسار إلى القيام بدور قيادي في مسائل م
وأهلية كل ر دوع على إيجاد عالقة على أساس بيان أوضح ليشج، مما 3/21لغرض المقرر  التنفيذ العملي في، الحالة
ومن المنطقي أيضا في .   من تحديد أوليات أفضل لألنشطة، وهو المهم،ن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ويمكّمنهما

أو (اتفاقية التنوع البيولوجي ) أو فريق االستعراض العلمي والتقني(عو اتفاقية رامسار المجاالت المالئمة وذات الصلة أن تد
لى إومن الطبيعي أن تستند هذه الدعوات .  الشيءنفس عمل إلى ) الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 .الحالةية أو أمانة كل منها، حسب مالحوار بين االتفاقيتين وهيئاتهما العل
ر كل اتفاقية من االتفاقيتين في االستعراض عطاء إشارة واضحة لدووتتمثل الفرصة المهمة في هذا الصدد في إ .30

 ).، المرفق الثاني8/10المقرر (المتعمق لبرنامج العمل المقرر إجراؤه في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف 
  التنوع البيولوجيجهة من اتفاقيةجوانب تمويل الدعوات المو  –باء 

 العملب للقيامإلى اتفاقية رامسار 
أو الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية /و)  ذاته7/4مثال، المقرر (بينما وجه مؤتمر األطراف دعوات  .31

د التفاقية  موارتصما خص انادرف إلى اتفاقية رامسار للقيام بعمل كبير بالنيابة عنهما، ، في أغلب األحوال،والتكنولوجية
ا تنفيذ األنشطة المشتركة، وذلك على أساس مؤقت، وهذالتقديري أو الطوعي لوقد تم توفير التمويل .  رامسار إلجراء ذلك

 مدى استجابة رامسار لدورها بالعالقة إلى اتفاقية التنوع ولكن الواقع هو أن.   بعض األطرافيلقي القبول لدىب األسلو
 تحتلوبالتالي، اتجهت مجاالت العمل ذات األولوية بالنسبة لرامسار أن .   مواردها المستقلةالبيولوجي يعتمد على توافر

 .األولوية بطبيعة الحال
تعزيز قدرة اتفاقية رامسار على مساندة أهداف اتفاقية التنوع في المناقشات القادمة لاء عناية أكبر عطويمكن إ 32

واضح النظر في تخصيص التمويل يعتبر من غير المالئم بشكل وبينما .  حسب الحالةكلما كان ذلك مالئما والبيولوجي 
 مصادر التمويل المحتملة بأن بين اتفاقية رامسار، هناك فرصة لزيادة الوعي إلىالرئيسي التفاقية التنوع البيولوجي 
رة من خالل التنفيذ المحسن في اتفاقية رامسار يقدم منافع مشتركة كبيوذات األهمية االستثمارات في األنشطة المالئمة 

 .ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي
 من جانب االتفاقيتين وفيما بينهمانشر المعلومات     -جيم 

تقديم بأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أو اتفاقية رامسار قيام يعتمد عدد كبير من األنشطة في برنامج العمل على  .33
.  ة التنوع البيولوجي، إما فيما بين األمانتين أو الهيئات العلمية أو فيما بين األطرافاتفاقيإلى صلة ذات المعلومات ال

ولم يجر حتى اآلن تحليل متعمق .  وبالمثل، تحتاج اتفاقية رامسار إلى العلم بأنشطة ومنتجات اتفاقية التنوع البيولوجي
يقدم طلب بذلك، فعندما .   في النظام الحاليرف عليهايمكن التع ذلك، هناك أوجه ضعف ومع.  لفاعلية تدفق هذه المعلومات
بين مؤتمري األطراف أو الهيئات العلمية، فإن تدفق ) في كال االتجاهين(يتم تبادل المعلومات أو إذا كان ذلك مالئما، 

لمثال، قدم فعلى سبيل ا.  غير أن تدفق المعلومات في سياقات أخرى يمكن أن يكون أقل شفافية.  يمكن رصدهالمعلومات 
ولكن ، "]في اتفاقية التنوع البيولوجي[متاحة إلى األطراف "معلومات لجعل ال عدة دعوات إلى اتفاقية رامسار 7/4المقرر 
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أصحاب بين  الوعي، غير أن "إتاحة المعلومات"من السهل نسبيا تحقيق و.  ةؤكدفاعليتها غير م، وآليات القيام بذلك محدودة
 .ها مسألة مختلفة تماماأهميترها ومدى المصلحة المعنيين بتواف

والعكس ( من المعلومات واإلرشادات المتصلة بتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ا كبيرقدراتمتلك اتفاقية رامسار  .34
  قيمة هذه المعلومات اتخاذ تدابيربرروت.   ذلك المجاالت التي تتجاوز برنامج العمل بشأن المياه الداخليةويشمل، )صحيح

ومن الفرص المتصلة بذلك تحسين كيفية تعاون االتفاقيتين .  لزيادة تأثيرها على أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى أقصى حد
، ولكن على أساس  للعملوقد انتهزت األمانتان فرصا طيبة.  (CEPA) والتوعية العامة ثقيف أنشطة االتصال، والتبصدد
 .مؤقت

غير .  كن أن يحدث، بل ويحدث بالفعل، من خالل الموقع اإللكتروني لكل اتفاقية من تدفق المعلومات يماإن كثير .35
تفاقية ال معلومات رامسار ومدى أهمية، االتفاقيتينر بشأن دو خصوصايقدم معلومات يسهل الحصول عليها ال  هما مناأن أي

اطها بالمقررات أو القرارات الصادرة عن ، وكيف يتم توليد المعلومات واستخدامها، ومدى ارتب)والعكس(التنوع البيولوجي 
األمر إدخال ويتطلب .  المشكلة أن االتفاقيتين تستعمالن مصطلحات مختلفة في مجاالت كثيرةيزيد من صعوبة و.  ينالجانب

الية الموقع اإللكتروني التفاقية التنوع البيولوجي في هذه المجاالت، غير أن هذا التحسين سيكون أكثر فعتحسين كبير على 
استراتيجية مشتركة وضع  وين، اإللكترونيينقعبين الموتجانس تحقيق الإذا تم بالتالزم مع استعراض لنشر المعلومات و

ونظرا لقيمة المعلومات .  المشتركةا ملالتصال والتثقيف والتوعية العامة في كل من االتفاقيتين بالعالقة إلى مصالحه
ومن .  موارد كافية لتنفيذهتكريس مية استعمالها في التنفيذ الفعال، يبرر هذا النشاط ، واالستثمار في توليدها وأهالمملوكة

غيرها من الممكن أيضا القيام بحالة اختبار لتحسين تدفق المعلومات والوعي بالترابطات بين اتفاقية التنوع البيولوجي و
 .االتفاقات البيئية المتعددة األطراف

 قيق أطر اإلبالغ المتجانس بين اتفاقية رامسار التقدم المحرز نحو تح –ثالثا 
 ))ب(5، الفقرة 8/20المقرر (واتفاقية التنوع البيولوجي 

 (UNEP-WCMC)حفظ الطبيعة رصد ، والمركز العالمي ل(UNEP-DELC)البيئة واتفاقيات شعبة قانون تقوم  .36
هدف إلى استكشاف خيارات ألسلوب ونهج ي االتفاقيتين حاليا بنشاط لحساب) يونيب(التابعين لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

تحقيق التجانس في اإلبالغ بين االتفاقيات لفرص التطوير مواصلة يونيب لينفذه وذلك كجزء من مشروع لمثل هذا اإلطار 
بدئيا في  عنه معرض هذا العمل، الذي سيقدم تقريرويست.  المتعلقة بالتنوع البيولوجي ضمن إطار أوسع إلدارة المعارف

، ضمن جملة أمور، العالقات بين برنامج العمل بشأن المياه الداخلية وأهدافه وآليات اإلبالغ الحالية في 2007نهاية عام 
.  إطار اتفاقية رامسار، بخصوص دورها كشريك تنفيذي قيادي التفاقية التنوع البيولوجي في مجال األراضي الرطبة

برنامج العمل  واألعمال والغايات واألهداف الواردة في غراض وعالقات بين األ هذا العمل بصفة خاصة روابطئوسينش
بشأن المياه الداخلية، ونماذج التقارير الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار، وعن مدى إمكانية أن تقدم هذه 

افة إلى ذلك، ونظرا ألن تغطية رامسار لألراضي وباإلض.  ن المياه الداخليةبشأالروابط والعالقات أساسا إلطار اإلبالغ 
قوم به كل من شعبة تالقريبة من الشواطئ، فإن العمل الذي البحرية الرطبة تمتد أيضا إلى األراضي الرطبة الساحلية و

 مدى إمكانية البيئة والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابعين لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، يبحث أيضاواتفاقيات قانون 
 عن برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري مشتركإبالغ تحقيق مساهمة اإلبالغ الوطني بموجب اتفاقية رامسار في 

 المناطق األحيائية  منجد أيضا في كلونظرا ألن األراضي الرطبة تو.  جي في إطار اتفاقية التنوع البيولويوالساحل
 عن جميع برامج العمل السارية بموجب اتفاقية التنوع الغ المشترك بجوانب اإلباألخرى، يصبح هذا العمل متصال

 .البيولوجي
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أصدرت أمانة رامسار مؤخرا نموذج التقرير الوطني لألطراف المتعاقدة فـي اتفاقيـة رامسـار لإلبـالغ إلـى                    .37
تشـرين األول   / أكتـوبر  28ريـا مـن     مؤتمر األطراف المتعاقدة المقرر عقده في شانغوان، جمهورية كو        لالعاشرة   الدورة

: ، وهـــو متـــاح علـــى الموقـــع اإللكترونـــي    2008تشـــرين الثـــاني  /نـــوفمبر 4 إلـــى
http://www.ramsar.org/cop10/cop10_nrform_e.doc  . تنقـيح  ات اللجنة الدائمة التفاقية رامسـار، تـم        وعمال بتعليم
 النماذج المستخدمة في االجتماعين الثامن والتاسـع        بالمقارنة إلى النموذج المقترح لالجتماع العاشر لألطراف بدرجة كبيرة        

حو تحقيق عمليـات فعالـة لتنفيـذ        ن ا موجه  مؤشرا 66خاصة، يركز النموذج على     وبصفة  .  لألطراف في اتفاقية رامسار   
.  2008-2006 فتـرة ية من استراتيجيات التنفيذ المعتمدة في خطة عمل االتفاقيـة لل          االتفاقية، تغطي مجاالت لكل استراتيج    

المحرز في تنفيذها، تلعب أيضا مؤشـرات       الغ عن الجوانب الرئيسية للتقدم      وباإلضافة إلى السماح لألطراف المتعاقدة باإلب     
لفاعليـة  " وجية الموجهة نحو تحقيق نتائج فعليـة      المؤشرات اإليكول "عملية التقارير الوطنية دورا رئيسيا في تقييم طائفة من          

ها وذلك لنظر االجتمـاع العاشـر لألطـراف         تطوير فريق االستعراض العلمي والتقني      يواصلتنفيذ اتفاقية رامسار، والتي     
 2010ويرتبط عدد من هذه المؤشرات ارتباطا وثيقا بمؤشرات هدف التنوع البيولوجي لعـام           .  المتعاقدة في اتفاقية رامسار   

 من خالل مشروع شراكة مؤشـرات       ،في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، وسيساهم هذا التقييم واإلبالغ عن هذه المؤشرات           
التنوع البيولوجي الذي يشارك في تنسيقه المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة ويموله مرفق البيئة العالمية، سيساهم في تقييم             

، التـي   25، الفقرة   8/15وتجرى األنشطة األخيرة أيضا، ضمن جملة أمور، استجابة للمقرر          .  فاعلية تنفيذ اتفاقية رامسار   
دعا بموجبها مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، دعا مؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار إلى المساهمة                 

وجي البحري والساحلي، وذلك لرصد التقـدم المحـرز نحـو    في تنفيذ أهداف التنوع البيولوجي للمياه الداخلية والتنوع البيول  
 . بالتحديد من األهداف لتطبيقها على األراضي الرطبةابلوغها وأن يعد مزيد

 قرير الوطني الذي يقدم كل ثالث سنواتتعتبر أنواع اإلبالغ األخرى من خالل اتفاقية رامسار باإلضافة إلى الت .38
 فريق منة، طلب مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار في اجتماعه التاسع وبصفة خاص.  ذات أهمية هي األخرى

االستعراض العلمي والتقني إعداد إطار موحد الكتشاف التغير في الطابع اإليكولوجي لمواقع رامسار واألراضي الرطبة 
  سنةفي ذا اإلطار الموحدوستتوافر االقتراحات له).  ، المرفق األول9/2ر اقرال(ه والتعامل معاألخرى واإلبالغ عنه 

، وستسهم بدورها في إعداد تقييم عن حالة )لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار (2008
 .واتجاهات الطابع اإليكولوجي لمواقع رامسار واألراضي الرطبة األخرى

ما زالت المتطلبات الرئيسية التفاقية التنوع   و.ستقوم األمانتان بالطبع بالتنسيق فيما بينها حول هذه المسألة .39
، )إال إذا كانت مرتبطة بالنتائج(التركيز على اإلبالغ الموجه نحو تحقيق نتائج فعلية بدال من العملية تشمل البيولوجي 

د ذلك، فإن إطار وكما سنناقش بع.  األهداف في المستقبللتوجيه إعداد  استخدام التقاريروتخفيف أعباء اإلبالغ والتأكد من 
اإلبالغ الوطني الجديد التفاقية رامسار، الذي تم إعداده واعتماده في مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار، سيقدم أيضا 
معلومات مفيدة لالستعراض المتعمق لبرنامج العمل المقرر إجراؤه في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع 

 .البيولوجي

 المعلومات الحالية عن تخصيص وإدارة المياه لحفظ الوظائف اإليكولوجية –رابعا 

ن االستخدام غير ذلك أ.  ة لحفظ الوظائف اإليكولوجية لألراضي الرطبةملح تخصيص وإدارة المياه حاجة يشكل .40
لفقدان التنوع البيولوجي من المياه الدافعة الرئيسية  المياه المفرط من األنهار مثال، يعتبر من العوامل وسحبالمستدام للمياه، 

نظرا ألن تغير المناخ  المياه وللطلب علىالسريع تزايد للنظم اإليكولوجية نتيجة لهذه ا لا رئيسيا بالتأكيد تهديديمثلالداخلية و
 الشأن أجرى فريق االستعراض العلمي والتقني عمال كبيرا في هذاوقد .  يغير الدورة الهيدرولوجية لألرض بدرجة كبيرة

http://www.ramsar.org/cop10/cop10_nrform_e.doc
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والتي تشمل في هذا السياق المنظمة الدولية لألراضي الرطبة، والمعهد الدولي (مع شركائه من المنظمات الدولية الرئيسية 
 إرشادات كثيرة عن هذا الموضوع من خالل اتفاقية توافروت).  إلدارة المياه، والبرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لليونسكو

إرشادات تتعلق  (6ويشرح الدليل رقم ).  الطبعة الثالثة( االستخدام الحكيم لألراضي الرطبة رامسار وخصوصا في أدلة
إدارة  (7ويشرح الدليل رقم .  بالتفصيل أهمية الروابط بين تخصيص وإدارة المياه ووظائف األراضي الرطبة) بالمياه

معلومات ) تخصيص وإدارة المياه (8قدم الدليل رقم وي.  دور إدارة المياه في سياق إدارة أحواض األنهار) أحواض األنهار
) القوانين والمؤسسات (3ويقدم الدليل رقم .  معلومات وإرشادات عن سياسة وإدارة تخصيص وإدارة المياهأساسية واسعة و

 يحتوي وهذا الدليل.  إرشادات عن استعراض القوانين والمؤسسات للتشجيع على حفظ األراضي الرطبة واستخدامها الحكيم
السياسة البيئية والقانون على إرشادات إضافية من لجنة االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة المعنية بقانون البيئة وذلك في ورقة 

) التعاون الدولي (17ويقدم الدليل رقم ).  األراضي الرطبة والمياه والقانون، 1999شاين ودي كالم،  (38 رقم البيئي
بما في ذلك األراضي ( لجميع نظمها المشتركة لألراضي الرطبة عاجلعاقدة بشأن التعريف ال توجيهية لألطراف المتاخطوط

ويمكن .  القضائية المجاورة) أو الواليات(والتعاون في إدارة األراضي الرطبة هذه مع الوالية ) الرطبة في المنطقة الساحلية
وتقدم .  و التعاون في وضع وتنفيذ خطة إدارة للموقع ترتيبات إدارة رسمية مشتركة أليشمل وضعأن يمتد هذا التعاون 

حفظ النظم اإليكولوجية للمياه : اإلدارة الدولية للمياه، 2004، )محرر(إيزا،  (55رقم البيئي  السياسة البيئية والقانون ةورق
دولية الوطنية واإلقليمية والدولية  استعراضا لألطر القانونية ال، تقدم) تجميع وتحليل–العذبة، المجلد األول، االتفاقات الدولية 

 .لتخصيص وإدارة المياهالموجودة 
.   الموضوع إدارة التدفقات البيئية، وهي نهج منهجي لتحقيق التخصيص المتوازن للمياهبهذامن المسائل المتصلة  .41

يات تقييم احتمال تغير منهج) 1(، وهما في هذا الخصوصويعد فريق االستعراض العلمي والتقني حاليا تقريرين تقنيين 
ألنهار، ومصبات األنهار ا ات لبيئياستعراضات عن منهجيات التدفق البيئ) 2(الطابع اإليكولوجي لألراضي الرطبة، و 

 خطة عمل فريق االستعراض تشملو.  غير النهريةاألراضي الرطبة الداخلية والبيئات الموجودة بالقرب من الشواطئ، و
 إرشادات عن تنفيذ المتطلبات البيئية للمياه، واستعراض من بينهاإعداد إرشادات إضافية ) 2008-2006(العلمي والتقني 

ويجري اآلن .   السدود على األراضي الرطبة وأنظمة األنهاراتالمياه والبيئة بالعالقة إلى التدفقات البيئية، وتأثيرقانون 
لحفظ الوظائف اإليكولوجية لألراضي الرطبة، وذلك لتقديمه إعداد تقرير عن الممارسات الجيدة في تخصيص وإدارة المياه 

).  2008تشرين الثاني / نوفمبر-تشرين األول /أكتوبر(إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار 
ة والتقنية والتكنولوجية وإلى وسيتيح األمين التنفيذي هذه المعلومات اإلضافية لدى نشرها إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمي

 .مؤتمر األطراف
بلدان في أنهار أو بحيرات، يظل تخصيص وإدارة المياه عبر الحدود تحديا رئيسيا بالنسبة عندما تتشارك  .42

ويتطلب التصدي لهذا التحدي، ضمن جملة أمور، تحسين التعاون .   للمياه الداخليةةستدامة المحسنة للنظم اإليكولوجيالل
إلى الحاجة إلى معالجة قضايا ) ، المرفق7/4المقرر (ويشير برنامج العمل .   النظام اإليكولوجيجولي باستعمال نهالد

إدراج الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في جميع القطاعات ذات الصلة  ( 1-1تخصيص المياه في إطار الهدف 
 2-1-1 ينطا، وبالتحديد في النش)ع مراعاة نهج النظام اإليكولوجيفي إدارة الموارد المائية وأحواض األنهار، م

إيجاد الحوافز وتدابير  (3-2؛ والغاية )للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية) (أ(10-1-1و ) لألطراف(
إصالح، حسب مقتضى أو ة، وإزالة  المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخليخدامالتقييم المناسبة لمساندة الحفظ واالست

الستعمال المستدام للنظم اإليكولوجية بقدر ما يتصل ذلك بحفظ التنوع اضارة تعمل ضد هذا الحفظ وذلك حوافز أي  ،الحال
 ).لألطراف) (و(1-3-2، وبالتحديد النشاط )البيولوجي
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) أو األطراف المتعاقدة(لتعاون بين األطراف  من اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار إلى ا5تشير المادة  .43
الحاجة الملحة لتحسين تخصيص وإدارة جميع اإلرشادات المذكورة أعاله وتالحظ .  مشتركالهتمام المسائل ذات االبشأن 

 بالعالقة ام، وال سي7/4ة بتنفيذ المقرر أهمية كبيروتوجد اتفاقيتان لهما .   داخل األنهار واألراضي الرطبة عبر الحدودياهالم
 :إلى قضايا تخصيص المياه وإدارة المياه عبر الحدود، وهما

جنة األمم لل التابعة ،ةالدولي االتفاقية المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات )أ(
، 1996تشرين األول / أكتوبر6، التي دخلت حيز التنفيذ في 1992آذار / مارس17، هلسنكي، المتحدة االقتصادية ألوروبا

اعتمدت تعديالت لفتح العضوية في االتفاقية (والعضوية فيها مفتوحة فقط للدول األعضاء في اللجنة االقتصادية ألوروبا 
 ؛)، غير أنه لم يتم التصديق عليها بعد2003تشرين الثاني / في نوفمبرأمام أي دولة عضو في األمم المتحدة

، التي بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحيةتحدة اتفاقية األمم الم )ب(
تتطلب إذ ، والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ، 1997أيار / مايو21 الجمعية العامة لألمم المتحدة في بأغلبية ساحقة من اعتمدت

 التفاقية التنوع البيولوجي في دعوة األمين العام برزت أهميتها بالنسبة، و)2007أيلول /حتى سبتمبر( تصديقا إضافيا 19
في حفل معاهدات " من أجل السالم والتنمية وحقوق اإلنسانشامل  ينحو تحقيق مشاركة عالمية وتنفيذ عالمي إلطار قانون"

 .2007تشرين األول / أكتوبر2-1أيلول و / سبتمبر27-25األمم المتحدة المنعقد في 
.  ن االتفاقيتين من خالل المشاركة الموسعة في هاتي7/4ة لتشغيل أحكام المقرر لعاجهناك فرصة واضحة و .44

.  7/4 المحتملة في تنفيذ المقرر تهمامساهمأو في في السياق القانوني بشكل كبير سواء  الواحدة األخرى نمالفاالتفاقيتان تك
ة على مراقبة تلوث المياه العابرة الدولي للحدود والبحيراتاالتفاقية المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة ز وترك
معظم الجوانب األخرى التفاقية األمم أيضا ود، وهو مجال قامت بالفعل بمساهمة إيجابية فيه، بالرغم من أنها تغطي دللح

ية األخيرة على قضايا وتركز االتفاق.  قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحيةبشأن المتحدة 
هاتين االتفاقيتين مثل وقد ظهرت الفاعلية المحتملة ل.  رها على ذلكاقتصاتخصيص المياه العابرة للحدود، بالرغم من عدم 

ة في الدولي االتفاقية المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدور القيادي الذي لعبته فيأيضا، 
 وبالرغم من أن الدول ستقرر، حسب . في إطار اإلدارة المتكاملة للمياهمدفوعات لخدمات النظام اإليكولوجي الال مج

يمكن إعطاء مبرر قوي لكي تؤيد الدول كال االتفاقيتين  وظروفها المحددة، الحالة، مدى مالءمة كل اتفاقية الحتياجاتها
 بشأن حفظ الحياة البرية 1979جميع األطراف في اتفاقية برن لعام  مثال ذلك أن(لذلك جيدة وهناك بالفعل سوابق 

 ). في اتفاقية التنوع البيولوجيوالموائل الطبيعية هي أيضا أطرافاألوروبية 

 خطة العمل المشتركة بين اتفاقية التنوع البيولوجي  –خامسا 
 )2010-2007(واتفاقية رامسار 

من وأعدت أمانة كل .  2006في نهاية عام ) 2006-2004(التفاقيتين  خطة العمل المشتركة بين اأجلانتهى  .45
تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ بصورة مؤقتة من جانب األمانتين ) 2010-2007( جديدة ة خطة عمل مشتركتينتفاقياال

وقد .  والتقنية والتكنولوجيةعلم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية وترد هذه في المرفق ل.  2006 كانون األول/ ديسمبر15في 
المقرر  (2007شباط / فبراير14 في 2010-2007أيدت اللجنة الدائمة التابعة التفاقية رامسار خطة العمل المشتركة 

SC/35-30.( 
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 مرفق

 )رامسار(واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة  (CBD)اتفاقية التنوع البيولوجي 
 برنامج العمل المشترك

2007-2010 
 2007شباط /مسار في فبرايرا الصادر عن االجتماع الخامس والثالثين للجنة الدائمة لرSC/35-30 أيده المقرر

 السياق
.  إن البيئة العالمية تتغير بسرعة مما يؤثر على قدرة تقديم النظم اإليكولوجية للخدمات الالزمة الستدامة وتحسين رفاه البشر

 المستمر يصال إلى نهج النظام اإليكولوجي ضروريا للتشجيع على اإلاستناداواإلدارة  والتخطيط ات السياسإعدادويعتبر 
ومن بين هذه الخدمات، تعتبر المياه أكثر الخدمات قيمة وبالتالي أصبحت اإلدارة الحكيمة .  لخدمات النظام اإليكولوجي

لى ذلك، وبينما يزداد ظهور تغير المناخ على وعالوة ع.   في هذا السياقايأمرا حيوللتنوع البيولوجي واألراضي الرطبة 
حدة التغير همية التنوع البيولوجي للمياه الرطبة في تخفيف فما زال االعتراف منقوصا بأجداول األعمال العامة والسياسية، 

 .العالمي وتأثيراته
 الغاية

 خصوصا في ، المستدام والحكيم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامها هذبرنامج العمل المشتركتتمثل الغاية من 
 .2010 الكامل لهدف التنوع البيولوجي لعام البلوغاألراضي الرطبة، مما يساعد على التأكد من 

 السبب المنطقي
 : االتفاقيتين بما يليتاتعترف أمان
ا في طيبثاال  ميقدم بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة قائمن التعاون الأ )1(

 الصادر 8/20المقرر ( الفعال ألهداف كال االتفاقيتين من أجل البلوغء أوجه التآزر بين االتفاقيتين بنا
وينبغي علينا أن نبني على )  الصادر عن اتفاقية رامسار9/5عن اتفاقية التنوع البيولوجي؛ والقرار 

 النجاح؛ هذا
 ي الرطبة في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي؛تعمل اتفاقية رامسار كشريك قيادي لألراض )2(
ن نفس األطراف ولكن أهداف ومبادئ اتفاقية التنوع البيولوجي مجسدة في اتفاقية ا االتفاقيتال تضم )3(

 ، والعكس صحيح؛بشكل يوفر الدعم المتبادلرامسار 
بر األراضي الرطبة مناطق ألغراض هذه االتفاقية، تعت " أنه من اتفاقية رامسار على1-1تنص المادة  )4(

 وأراضي الخث أو المياه، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، دائمة أو مؤقتة، والسبخةمستنقعات المياه 
أو كانت المياه فيها ثابتة أو متدفقة، أو عذبة أو أجاج أو مالحة، وتشمل مناطق المياه البحرية التي ال 

 ؛"يزيد عمقها عن ستة أمتار عند الجزر
كل تتأثر بدرجة كبيرة بيحتمل أن وبناء عليه، تقع األراضي الرطبة في جميع المناطق األحيائية و )5(

، ومن المطلوب إدارة مالئمة لألراضي والمياه باستخدام نهج النظام اإليكولوجي القطاعيةاألنشطة 
 من عمل المشتركبرنامج العمل ي وبالتالي، س–بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك لبلوغ الغاية 
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 يشملخالل جميع البرامج المواضيعية والقضايا المشتركة بين القطاعات في اتفاقية التنوع البيولوجي و
  اتفاقية رامسار؛في إطارجميع القرارات الصادرة 

 وال سيما –تهديد وتتصاعد التهديدات بسرعة أشد ن التنوع البيولوجي لألراضي الرطبة يتعرض إلى أ )6(
  مطالب البشر المتنافسة على المياه؛من خالل

 الخدمات إيصالن فقدان التنوع البيولوجي المستمر من األراضي الرطبة سيؤثر بدرجة خطيرة على أ )7(
 تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية كبيرا علىالمهمة التي تقدمها هذه النظم اإليكولوجية وسيشكل قيدا 

 وهدف التنوع البيولوجي؛
ا من المعارف التقنية قد تم إعدادها بالفعل من جانب اتفاقية التنوع البيولوجي ورامسار وكثير ن كثيرأ )8(

 ؛للبشر على نحو مستداممنافعها  بغية تأمينإدارة أفضل لألراضي والمياه تحقيق  من أجل ءمن الشركا
 أهداف بلوغالرئيسية لإعداد أدوات تقنية في بعض المجاالت، تركز المتطلبات مواصلة مع الحاجة إلى  )9(

 على المسائل المرتبطة بالوعي العام والوعي السياسي وأوجه الضعف ا هذبرنامج العمل المشترك
 . والقدراتةالمؤسسي

 محددةالنشطة األ
 دورا تانماناألوتلعب .  تينهيئات االتفاقيعلى  على األطراف وا هذبرنامج العمل المشتركية لتنفيذ ساستقع المسؤولية األ

 .ساندا وتسهيليام
أعمال أن يقود إلى  إلى ا هذبرنامج العمل المشترك لويهدف الطابع المرن واإلبتكاري.  وفيما يلي قائمة إشارية باألنشطة

 .برنامج العمل المشتركمستهدفة أخرى ترمي إلى تعظيم مساهمتها في تحقيق غاية رئيسية 
وينبغي أن تتعاون نقاط االتصال الوطنية .  ا إلى ظروف كل بلد وطنية محددة، استناد أعماالاألطرافيمكن أن تعرف 

 .التابعة لالتفاقيتين بطريقة فعالة ومرنة من أجل تنفيذ برنامج العمل هذا
لضمان االستخدام الحكيم لألراضي الرطبة وكذلك حفظ التنوع البيولوجي في جميع النظم اإليكولوجية واستخدامه المستدام، 

 :مة التنوع البيولوجي واألراضي الرطبة في رفاه اإلنسان، تشمل األنشطة الرئيسية ما يليوالتشجيع على مساه
من استخدام نهج النظام اإليكولوجي في عمليات التخطيط على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية،  )1(

اإليكولوجية  مراعاة سلع وخدمات النظام اإليكولوجي التي تقدمها األراضي الرطبة والنظم خالل
 األخرى؛

ي الرطبة الوطنية إعداد وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وسياسات األراض )2(
 بطريقة متسقة ومساندة متبادلة؛

دمج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام واالستخدام على لتشجيع لتعريف وتنفيذ أنشطة مشتركة  )3(
ذات  اضي الرطبة في الخطط القطاعية والمشتركة بين القطاعات والبرامج والسياساتالحكيم لألر

 ، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر؛الصلة
 بما في ذلك برنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن المناطق –تشجيع التنفيذ المتآزر لكال االتفاقيتين  )4(

 .بة ذات األهمية الدوليةطلرالمحمية وقائمة رامسار لألراضي ا
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أفرقة الخبراء  وأممكنة من أفرقة االتصال، المساعدة الالتفاقيتين، ومع التابعة لبالنسبة للهيئات العلمية .  هيئات االتفاقيتين
 ما يلي، ضمن جملة ا العمل هذبرنامجوالمنظمات المتخصصة أو الخبراء المستقلين، تتضمن األنشطة الرئيسية لمساندة 

 :ورأم
  تبادليا؛ بشكل مساندتحديد أولويات األنشطة الرئيسية لتنفيذ االتفاقيتين  )1(
 رامسار؛في " االستخدام الحكيم لألراضي الرطبة"تحقيق مزيد من التجانس بين نهج النظام اإليكولوجي و )2(
ام المؤشرات  عن طريق صياغة واستخد2010إعداد أدوات لقياس تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام  )3(

 المرتبطة باألراضي الرطبة والمياه؛
، بما في ذلك استعمال مواقع رامسار الصفة التمثيلية للمناطق من األراضي الرطبة المحميةتحسين  )4(

 حفظ األراضي الرطبة؛لشبكات المناطق المحمية بين البلدان وذلك نشاء  إلوافزكح
 جي لألراضي الرطبة في إطار االستخدام الحكيم؛تشجيع االستخدام المستدام للتنوع البيولو )5(
برنامج العمل التأكد من اإلبالغ الوطني المتجانس، بما في ذلك دور التقارير الوطنية في قياس تنفيذ  )6(

 ؛المشترك هذا
كل منهما نجازات إلقيتين، من أجل رصد وتقييم أفضل التعاون لبلوغ غايات الخطط االستراتيجية لالتفا )7(

 ياق التنوع البيولوجي واألراضي الرطبة؛في س
 البيئي؛األثر دمج اعتبارات األراضي الرطبة والمياه في عمليات وإجراءات تقييم  )8(
 قواعد بيانات رامسار وآلية غرفة تبادل المعلومات بينتسهيل الوصول إلى البيانات والتفاعل البيني  )9(

 ؛ الوطنيةذلك العقيداتالتابعة التفاقية التنوع البيولوجي، بما في 
 فوالتثقيتحديد الفرص االستراتيجية وصياغة خطط للعمل المنسق داخل المبادرة العالمية لالتصال  )10(

 ؛(CEPA)والتوعية العامة 
فهم وإدارة التنوع البيولوجي واألراضي همية التنوع الثقافي في والترويج ألتحديد الفرص االستراتيجية  )11(

 .الرطبة
 : ضمن جملة أمور، تنفيذ برنامج العمل المشترك من خالل ما يليعلى األمانتانو تساعد أستشجع 

تتعلق بغايات وأهداف برنامج العمل المشترك هذا، مع وهما لكل منأي أنشطة يطلبها الجهاز الرئاسي  )1(
 ا؛مكل منهل يزة النسبيةمالالموارد المتاحة لكل أمانة واختالف االعتراف ب

 مع التركيز بصفة ، من أجل تنفيذ برنامج العمل المشترك هذا، الموارد المتاحةفي حدودتكارية نهوج إب )2(
 :خاصة على ما يلي

والشركاء الرئيسيين في التنفيذ الكامل ألحكام االتفاقيتين من حيث الرئيسية إشراك المجموعات  )أ(
 في ا الحكيم والتعاون الدوليارتباطها بالمسائل ذات األولوية لحفظ األراضي الرطبة واستخدامه

 ؛هذا المجال
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لالتصال والتثقيف والتوعية العامة، تكون  قوية وأكثر فاعلية زيادة الوعي من خالل أنشطة )ب(
 أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يؤثرون على نتائج السياسة واإلدارة للتنوع موجهة نحو

 البيولوجي واألراضي الرطبة والمياه؛
 بما في ذلك من خالل التعاون المعزز فيما بين –درات األطراف، عند الضرورة النهوض بق )ج(

 .بلدان الجنوب
 اإلبالغ

سيستخدم برنامج العمل المشترك هذا كأساس لإلبالغ إلى الهيئات التابعة لكل اتفاقية عن األنشطة والتقدم المحرز من جانب 
 .كل أمانة في نهاية كل سنة تقويمية

---- 


