
األمم المتحدة محايدة مناخيا،  لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة 
  .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .عدد محدود من هذه الوثيقةبع طُ

  

  
  الھيئة الفرعية للمشورة العلمية 

  والتقنية والتكنولوجية
  الرابع عشر ا�جتماع
  2010 أيار/مايو 21-10، نيروبي

  المن جدول ا�عم 2-1-3البند 

  

بشأن التنوع البيولوجي للنظم ا�ستعراض المتعمق لبرنامج العمل 
  ا'يكولوجية للمياه الداخلية

  مقدم من رئيس الفريق العامل ا(ولمشروع توصية 

  ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالفرعية للمشور الهيئة إن

 اتفاقية رامسار المتعلقة باألراضياالستعراض العلمي والتقني في  لجنةدعو تاألمين التنفيذي و إلىتطلب   -1
الرطبة إلى أن يعد بالتعاون مع المنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة، مقترحات لتعزيز المشورة العلمية ذات الصـلة  

بما في ذلك خيارات لعقد اجتماعات فريق خبراء واالختصاصـات   )أدناه( 18بالسياسات بشأن الصالت المبينة في الفقرة 
  ؛ات المعنية بذلك للنظر من جانب مؤتمر األطراف خالل اجتماعه العاشرالمحتملة لهذه االجتماعات، وتقديم المقترح

أدناه، أن تـنعكس   44، فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة ]الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية[ توصي  -2
ث الخطة اإلسـتراتيجية؛  بدرجة أكبر أهمية حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام لألمن المائي في عملية تنقيح وتحدي

  ؛]1[وأن يتم إعداد وإدراج الغاية أو الهدف للتعبير عن ذلك

  :ألطراف في اجتماعه العاشر بأن يعتمد مقررا على غرار ما يليمؤتمر ا وصيت  -3

  إن مؤتمر األطرف

وجية للميـاه  المستمر والمتسارع لفقدان التنوع البيولوجي للنظم اإليكول اإلجماليالمعدل  يالحظ مع القلق  -1
 الهامـة وأن فقدان الخـدمات   هذه النظم اإليكولوجية؛في  والزيادة السريعة في الضغوط الناشئة عن دوافع التغييرالداخلية 

الميـاه لكـل مـن الـنظم      إمداداتوخاصة الخدمات المتعلقة بالمياه، بما في ذلك  ،المرتبطة بهذا الفقدان للتنوع البيولوجي
                                                 

ويقترح نقل هذه الفقرة وإدراجها في نتائج . من جدول األعمال 2- 1-3فريق العامل األول بشأن هذه النقطة في إطار البند هذه هي نتيجة مناقشة ال 1
بحث الغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، وما يرتبط بها من مؤشرات، والنظر في التعديالت "من جدول األعمال المؤقت  4- 3البند 
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الحاالت الهيدرولوجية المتطرفة قد ترتب عليها بالفعل تكاليف اقتصـادية واجتماعيـه   التخفيف من و والسكاناإليكولوجية 
  ة؛وبيئية كبيرة يتوقع أن تتصاعد بسرع

األرض علـى النطـاق    اءمن أن التغيرات البشرية الرئيسية ال تزال جارية في دورة م هقلق يعرب عن  -2
موارد لل بالفعل إلى حدود االستدامة ووصلل االستخدام المباشر للمياه؛ وأنه تم االعالمي والنطاقين اإلقليمي والمحلي من خال

؛ وأن هذه االتجاهات مستمر في الزيادة على المياه وأن الطلبالمياه السطحية والجوفية أو تجاوزها في العديد من األقاليم؛ 
  تتصاعد بسرعة؛ البيولوجي والتنوع سكانالنتيجة تغير المناخ؛ وأن ضغوط المياه على  بعض المناطق فيقد تزداد 

المتعلقـة  ألطراف في اتفاقية رامسـار  التي تقدمها التقارير الوطنية القيمة المستمرة ل يالحظ مع التقدير  -3
ويعرب لتغير؛ اافع وحالة واتجاهات التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ود عناألراضي الرطبة في توفير معلومات أساسية ب

فـي  المتعلقة باألراضـي الرطبـة   لمدخالت األمانة ولجنة االستعراض العلمي والتقني التابعة التفاقية رامسار  هعن تقدير
  ؛االستعراض المتعمق

أن المجتمعات البشرية تعتمد على الخدمات العديدة التي توفرها النظم االيكولوجية للمياه الداخليـة   يؤكد  -4
  ت التي تقدمها النظم االيكولوجية؛اوأن التنوع البيولوجي يدعم تلك الخدم

وأن من المتفق عليه على نطاق واسع أن األمن  قيمة الموارد الطبيعية أكثرإلى أن المياه تعتبر من  يشير  -5
المائي للنظم االيكولوجية والسكان يشكل التحدي الرئيسي للموارد الطبيعية، ويؤكد أن المياه هي صلة المـوارد الطبيعيـة   

  مائية لأللفية والتنوع البيولوجي؛ألهداف اإلن[ن مختلف االرئيسية بي

  تنفيذ برنامج العمل

أن برنامج العمل بشأن النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية ال يزال إطارا سليما لتنفيذ األنشطة  إلىيخلص   -6
 واألراضـي المياه  استخدامات تعزيز كبير من خالل النهوض بالتنسيق بين سياسات وأنشطة إلىإال أن التنفيذ ذات الصلة 

 بصلة خدمات النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية االعترافوزيادة  االتفاقية فيبرامج العمل األخرى  فيوإدراج قضايا المياه 
  ؛بصحة البشر والحد من الفقر والتنمية المستدامة وتغير المناخ

للمياه الداخلية قد تكون ضعيفة بصفة خاصة أمام دالئل تشير إلى أن النظم االيكولوجية  يالحظ مع القلق  -7
األطراف والحكومات األخرى على الرجوع إلى برنامج العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية  ويحثاألنواع الغريبة الغازية 

  عند تنفيذ برنامج العمل بشأن النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية؛

ضع وتنفيذ خطط العمل واألطر القانونية والسياساتية علـى  األطراف والحكومات األخرى على و يحث  -8
المستويين الوطني واإلقليمي، وعلى ضمان إنفاذ التدابير القانونية الحالية والمقيمة من أجل وقف االستخدام غير المسـتدام  

  وتعزيز حفظه واستخدامه المستدام؛ للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية

، ينبه األطراف والحكومات األخرى إلى الحاجة المسـتمرة إلـى   9/9المقرر من  3الفقرة  يشير إلىإذ   -9
  ؛فيما يتعلق بموارد المياه الداخليةوالثنائي اإلقليمي على المستويين تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التعاون الدولي زيادة 
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لتنفيذ برنامج العمل بشـأن  األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على تعزيز جهودها  يحث  -10
بعـد   لفترة ما اإلستراتيجيةاألهداف والغايات المتضمنة في الخطة التنوع البيولوجي للمياه الداخلية مع األخذ في االعتبار 

  ؛2010

تنفيذ برنامج العمل بما فـي  تعزيز قدرات األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على  يشجع  -11
مساهمات برنامج العمل في تحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من حدة الفقرة لسسي مع إيالء اهتمام خاص ذلك التنسيق المؤ

  :جملة أمور منها وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية من خالل

بـالنظم  وغيرها من الموارد ذات الصلة . تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات المستخدمة للمياه  )أ( 
  يولوجي وخدمات النظم االيكولوجية؛كولوجية للمياه الداخلية لتجنب اآلثار السلبية التي تلحق بالتنوع الباالي

بهـا مـن    لوما يتصالتوسع في إدراج اعتبارات التنوع البيولوجي في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية   )ب(
  ؛نهج

نطاق المناطق المحمية والشبكات توسيع  ا،عن طريق جملة أمور منه ،تعزيز جهودها في مجال الصون  )ج(
وع البيولوجي للمياه الداخلية ومن خالل تحديد شبكات مالئمة تماما لمناطق األراضي الرطبة على االيكولوجية الخاصة بالتن

ن الدولي امتداد أحواض األنهار المدرجة على قائمة اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة ذات األهمية الدولية ومن خالل التعاو
  في غدارة موارد المياه الداخلية؛

إدماج لمياه الداخلية وفقدانه وذلك من خالل لتعزيز الجهود لمعالجة الدوافع إلى تدهور التنوع البيولوجي   )د(
في عمليات صنع القرار بواسطة العناصر الفاعلة األخرى مثل إنتاج الطاقة  ، حسب االقتضاء،اعتبارات التنوع البيولوجي

  سياحة وفي خطط التنمية اإلقليمية؛نقل والزراعة ومصايد األسماك والوال

  ؛كولوجيةمعالجة عملية التغييرات في تدفقات المياه التي تضر بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم االي  )ه(

  ؛دام غير المستدام للمياه الجوفيةمنع االستخ  )و(

  ؛اتها التي تعاني من التدهورإحياء النظم االيكولوجية للمياه الداخلية وخدم  )ز(

السـداد مقابـل   "نهج  مواصلة تطوير وتنفيذ، حسب االقتضاء،الرامية إلى استكشاف الطرق والوسائل   )ح(
  ؛ "خدمات النظم االيكولوجية

 التـي تبررهـا المنـافع   لتنفيذ على ا الموارد لبناء القدرات عملية تخصيصتعزيز  إمكانياتاستكشاف   )ط(
  ن إدارة النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية؛االقتصادية لتحسي

ضمان المحافظة على االتصال بين النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية والـنظم اإليكولوجيـة األرضـية       )ي(
والبحرية، حسب االقتضاء، واستعادتها حيثما يكون ضروريا من أجل التكيف مع اآلثار الضارة لتغير المناخ وخفض تدهور 

  بيولوجي إلى الحد األدنى؛التنوع ال

علـى المسـتويين    دعم البرامج واألنشطةإلى  والمنظمات المعنية األطراف والحكومات األخرى يدعو  -12
  لنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية؛ في ادوافع وفقدان التنوع البيولوجي  لمعالجة، بما في ذلك بناء القدرات، اإلقليمي والوطني
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وقيمتها مراعاة كاملة  مياه الداخليةللالنظم االيكولوجية  مراعاةحكومات األخرى على األطراف وال يشجع  -13
  ة لديها؛القطاعي في خطط التنمية

فيها للمياه الداخلية الفريد بأهمية النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية في الجزر، والتنوع البيولوجي  يعترف  -14
 يحـث في الحفاظ على الكميات المحدودة المعروضة من المياه في الجـزر،  في كثير من األحيان، وبصفة خاصة، دورها 

  ، حسب االقتضاء، على زيادة االهتمام بتنفيذ برنامج العمل؛النامية الدول الجزرية الصغيرة

األطـراف   حـث يولمـدن،  لالمياه  توفير إمداداتأهمية ، والسريع لسكان العالم التوسع العمراني يدرك  -15
على اتخاذ تدابير لخفض الضغوط التي تحدثها المدن على المياه وخاصة النظم اإليكولوجيـة للميـاه   خرى والحكومات األ

مـن  األدعم التدابير الرامية إلى زيـادة  في  اآلخرينأصحاب المصلحة ودور السلطات الحضرية باالهتمام  زيادةالداخلية و
  للنظم اإليكولوجية وإشراكهم بدرجة أكبر؛ المائي

مج العمل بشأن التنـوع البيولـوجي   انبين بر الصالت المشتركةحاجة إلى توضيح نطاق  ثمةأن  ظيالح  –16
، بما في ذلك ما يتعلق بتغطية األراضـي  التنوع البيولوجي تفاقيةافي لمياه الداخلية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي ل

أمانة اتفاقية رامسار  دعويواألمين التنفيذي  إلىويطلب  ،طبةالرطبة الساحلية بموجب اتفاقية رامسار المتعلقة باألراضي الر
التنوع البيولوجي للمياه الداخلية تقييم للطرق والوسائل الرامية إلى معالجة احتياجات  جادرإ إلىالمتعلقة باألراضي الرطبة 

 القادمهذه المسألة إلى االجتماع  ضمن خطة العمل المشتركة لالتفاقيتين، وتقديم تقرير عن في المناطق الساحلية ذات الصلة
  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

الميـاه   تخصيص سياسات تعتمدضمان أن لى ع، حسب االقتضاءاألطراف والحكومات األخرى،  يشجع  -17
 مستدامةالمدادات اإللى الطلب ع مع مراعاةوالنظم اإليكولوجية  لكل من السكانتحقيق األمن المائي  لديها على الحاجة إلى

  ؛في القطاعين الحضري والريفي لجميع االستخدامات واالحتياجات منها

بما في ذلك منظمـة األمـم    الصلةاألمين التنفيذي أن يواصل، في شراكة مع المنظمات ذات  يطلب إلى  -18
السلبية ثار اآلوالوسائل التي يمكن بها الحد من  الدولي إلدارة المياه، البحث عن الطرقالمتحدة لألغذية والزراعة والمعهد 

، وتعزيز قدرة النظم االيكولوجية علـى  ، وخاصة الري، على النظم اإليكولوجية للمياه الداخليةالمياه في الزراعةستخدام ال
  األغذية لألجيال الحالية والقادمة؛ألغراض  وجودة المياه األمن المائيالمساهمة في تحسين 

، بالتشاور مع األمانة ولجنة االستعراض العلمي والتقنـي التابعـة التفاقيـة    األمين التنفيذي ىيطلب إل  -19
تحليل للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية الرابعة التفاقية التنـوع البيولـوجي ذات الصـلة بالحالـة     إجراء  رامسار،

بة من جميع المجاالت البرامجية، وتقديم تقريـر عـن   في األراضي الرطواالتجاهات في األراضي الرطبة ودوافع التغيير 
الرطبة لتعزيز تدفق تبادل المعلومات  اتفاقية رامسار المتعلقة باألراضيالنتائج إلى فريق االستعراض العلمي والتقني وأمانة 

  لرطبة في العالم؛ن حالة األراضي اع المزمعفيما بين االتفاقيتين وخاصة لتوفير االستنارة، ضمن جملة أمور، للتقرير 

األطراف والحكومات األخرى على النظر في الحاجة إلى تنفيذ مشترك لعناصر برنـامج العمـل    يحث  -20
بشأن النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، مع مراعاة دور التنوع البيولوجي فـي دورة  

  الماء؛
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  تغير المناخ

، تغير المناخ والميـاه  المعنون الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ للفريقنتائج التقرير التقني  يالحظ  -21
أن العالقة بين تغير المناخ وموارد المياه العذبة من الشواغل الرئيسـية  إلى ضمن أمور أخرى،  يشير في استنتاجاته،الذي 

   اخ؛ستتأثر بشدة بتغير المندى توافرها المياه ومجودة ن أل

الواسعة النطـاق بالنسـبة   لوجية جيوهما من أهم العمليات البيو الماءأن دورة الكربون والدورة  يالحظ  -22
  لدورتين يرتبطان معا بصورة عامة؛وأن هاتين اللحياة على سطح األرض 

األرضـي  وأن األراضي الخثة ولكربون هامة لالداخلية تمثل مخازن أن النظم االيكولوجية للمياه  يالحظ  -23
الرطبة األخرى بها مخزونات كبيرة من الكربون، وخاصة تحت األرض، حسبما يشار إلى ذلك في القسم دال من المقـرر  

، وحسبما يشار في تقرير الفريـق العامـل التقنـي المخصـص المعنـي بـالتنوع البيولـوجي وتغيـر المنـاخ          9/16
)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/21 (رضي الرطبة األخرى تخزن كمية من الكربون أكبر إلى أن األراضي الخثة واأل

  من الكمية التي تخزنها الغابات المدارية في العالم؛

   :األطراف والحكومات األخرى على يحث  -24

والنظم  السكانعند النظر في آثار تغير المناخ على  دورة الماءأهمية التغيرات التي تحدث في أن تدرك   )أ(
أهمية دور الخدمات المتعلقـة بالميـاه التـي     ومن هنا ،الداخليةالنظم اإليكولوجية للمياه واحلية والساإليكولوجية األرضية 

توفرها النظم اإليكولوجية، وخاصة النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، في التكيف مع تغيـر المنـاخ القـائم علـى الـنظم      
  اإليكولوجية؛ 

مراعـاة  يف من حدة تغير المناخ والتكيف معه وتنفيذها مع أنشطتها المتعلقة بالتخف أن تصممأن تضمن   )ب(
  ؛نظم اإليكولوجية للمياه الداخليةاالحتياجات واإلمكانيات للمحافظة على الخدمات التي توفرها ال

 قة بالتخفيف من حـدة تغيـر المنـاخ   في أنشطتها المتعل ءأن تعترف بالعالقة بين دورتي الكربون والما  )ج(
ضمان األمن المائي للنظم االيكولوجية ومن  من أجل دورة الماءة خاصة، الحاجة إلى المحافظة على وبصف ،والتكيف معه

  المحافظة على خدمات تخزين الكربون التي توفرها النظم اإليكولوجية؛ ثم

األطراف والحكومات األخرى على أن تراعي قدرات التكيف والتخفيف في األراضي الرطبة لدى  يشجع  -25
  علقة بالتكيف والتخفيف؛اتيجياتها المتوضع استر

األطـراف   ويـدعو  التصـحر وتغير المناخ وأن المياه توفر روابط قوية بين التنوع البيولوجي  يالحظ  -26
، على الصعيد الـوطني  الموضوعاتلمواصلة تعزيز االتساق بين تلك والحكومات األخرى إلى االرتكاز على هذه الروابط 

اتفاقيـة األمـم   ، مثـل  االتفاقات البيئية المتعددة األطرافاتفاقية التنوع البيولوجي ولتنسيق بين تعزيز اوحسب االقتضاء، 
المتعلقة باألراضي الرطبة، مع المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية رامسار 

األمين التنفيذي استخدام هذه الروابط لتعزيـز   ويطلب إلىهذا السياق،  مراعاة الدور الحاسم التفاقية التنوع البيولوجي في
  مع فريق االتصال المشترك وفريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي؛بين والتعاون 
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أن الحد من تدهور األراضي الرطبة وفقدها يمكن أن يوفرا منـافع متعـددة للتنـوع البيولـوجي      يؤكد  -27
ات الدفيئة، ويدعو الهيئات ذات الصلة في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى أن ويخفض من انبعاثات غاز

  جة لتدهور األراضي الرطبة وفقدها؛نتيتنظر في إطارها مسألة الحد من االنبعاثات 

  المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية

ببن العلوم الطبيعيـة وتلـك   لسياسات العامة والتكامل ابين العلوم وتنسيق التعزيز بالحاجة إلى  يعترف  -28
بين مواضيع التنوع البيولوجي المتداخلة، وعمل النظم اإليكولوجية األرضية الخاصة بالعلوم االجتماعية االقتصادية وخاصة 

حد من الفقر، ، والئيامللمياه الداخلية وتوفير الخدمات، وممارسات استخدام األراضي والمياه، واألمن االنظم اإليكولوجية لو
  وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛ والتنمية المستدامة

الـنظم  أهمية البيانات الوافرة عن أنواع المياه الداخلية في تحديد الحالة واالتجاهات فـي هـذه    يالحظ  -29
درات األخرى بما في ذلك وضمن االيكولوجية بما في ذلك بوصفها بيانات أساسية رئيسية تستخدم في عمليات التقييم والمبا

 ويعـرب ، 2010البيولوجي لعام العالمية للتنوع البيولوجي وشراكة مؤشرات التنوع جملة أمور العدد الثالث من التوقعات 
  ات البيانات هذه والمحافظة عليها؛مجموععن تقديره لتلك المنظمات والمبادرات واألفراد المسؤولين عن وضع 

تعزيز بناء القدرات الخاصة برصد التنـوع البيولـوجي   كومات األخرى على دعم األطراف والح يحث  -30
  مستوى األنواع؛للنظم االيكولوجية للمياه الداخلية بما في ذلك 

غير الحكومية المنظمات األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية وبتطوير  يرحب مع التقدير  -31
مواصلة تطويرهـا  على  ويشجععدة في تنفيذ برنامج العمل، اها على نطاق واسع للمسدوات واستخدامألوالشركاء اآلخرين 

في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية  تكمنأن االحتياجات ذات األولوية  مالحظةوتطبيقها على نطاق أوسع مع 
بحيث يمكـن  جية للمياه الداخلية بصورة أفضل والسياساتية من أجل تنسيق إدارة الدوافع المتعددة للتغير في النظم اإليكولو

  ؛التنمية البشرية المستدامة في والتسليم المستدام لخدماتها المتعددة كمساهمةتحقيق تقاسم متوازن وعادل ومنصف 

األهمية المتزايـدة للتوجيهـات   إيالء االعتبار الواجب إلى أن األطراف والحكومات األخرى إلى  يدعو  -32
النظر في وأن تواصل وتعزز، عند االقتضاء، الرطبة وقراراتها  اتفاقية رامسار المتعلقة باألراضي في إطار القائمة المتاحة
  ؛والقدرات هذه التوجيهات

الرطبـة علـى    اتفاقية رامسار المتعلقة باألراضيكل من اتفاقية التنوع البيولوجي واألطراف في  يحث  -33
  ؛TEMATEA يتين على المستوى الوطني ضمن وسائل أخرى وأداةلتنفيذ االتفاق اتخاذ تدابير أكثر شموال

 اتفاقية رامسار المتعلقة باألراضـي يمثل الذكرى األربعين للمفاوضات الخاصة ب 2011أن عام  يالحظ  -34
األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على اإلسهام في االحتفـاالت بهـذه المناسـبة وأن     ويشجعالرطبة 
  لتنوع البيولوجي واتفاقية رامسار المتعلقة بالراضي الرطبة؛ها كفرصة إضافية لمواصلة تعزيز الجهود بين اتفاقية اتستخدم

، وموارد المياه دورة الماءالتغيرات في األخرى على أن تنظر في انعكاسات  األطراف والحكومات يحث  -35
القطاعات، مـع إيـالء    جميع برامج العمل المواضيعية والمتعددة تنفيذالعذبة، عندما يكون ذلك ممكنا وقابال للتطبيق، في 
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إلى الهيئة  ويطلب، ، والتنوع البيولوجي وعمل النظم اإليكولوجية والتنمية المستدامةالهيدرولوجيالروابط بين لاهتمام خاص 
  ؛لصلةالفرعية للمشورة هذه العلمية والتقنية والتكنولوجية نظر هذه الجوانب في مداوالتها ذات ا

إلى إجـراء   يدعو، والبيولوجي والمياه بشأن العالقات بين التنوعتوجيهات تحسين البالحاجة إلى  يعترف  -36
، وخدمات النظم اإليكولوجية والتنمية المسـتدامة،  والهيدرولوجياالمزيد من التقييمات العلمية للعالقة بين التنوع البيولوجي، 

  :ا يتعلق بأمور، منهاوخاصة فيم

ا، وقدرة التنـوع  م، وتدخالت السياسات العامة واإلدارة في كل منهاءبين دورتي الكربون والم اتالعالق  )أ(
  البيولوجي على دعم الدورتين؛ 

أثر االستخدامات البشرية المباشرة للمياه على التنوع البيولوجي األرضي والعكس، بما في ذلك، ضـمن    )ب(
نتح النباتات، والتحوالت في األمطار المحلية واإلقليمية، –والمياه الجوفية، وبخر أمور أخرى، التدفقات بين رطوبة التربة،

األطراف والحكومـات   ويدعو ،مع مراعاة أية ضغوط إضافية تسببها المياه على النظم اإليكولوجية عن طريق تغير المناخ
  ؛لهذا العملاألخرى إلى توفير الدعم التقني والمالي 

إدراج اعتبارات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في تخطـيط  تحسين  بالحاجة إلى يعترف  -37
لجنة االستعراض العلمي والتقني التفاقية رامسار  ويدعواألمين التنفيذي  ويطلب إلىالموارد المائية المتعلقة بسيناريوهات ال

ضـمن أمـور أخـرى، تحليـل     بما فـي ذلـك،   ، إلى تعزيز العمليات الجارية في هذا الصددالمتعلقة باألراضي الرطبة 
األطراف والحكومات األخرى إلى توفير الدعم  ويدعو لتقرير الرابع عن تنمية المياه في العالم؛لالسيناريوهات المضطلع به 
  التقني والمالي لهذا الغرض؛

  التنوع البيولوجي والكوارث الطبيعية

الكـوارث   بعض خدمات تقلل الضعف أمامية في توفير دور التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوج يالحظ   -38
يزيـد التغيـرات العالميـة    ، وخاصة اآلثار المتعلقة بالمياه مثل الفيضانات والجفاف، وأنه من المتوقع أن ارهوآثاالطبيعية 

  ؛من الضعف أمام الكوارث ومخاطرها الحالية

، وخاصة األراضي السليمةاإليكولوجية  األطراف والحكومات األخرى على االعتراف بدور النظم يشجع  -39
  هذه االعتبارات في السياسات ذات الصلة؛ وإدراجالكوارث الطبيعية بعض حماية المجتمعات البشرية من في الرطبة، 

ما في ذلـك اتفاقيـة رامسـار    األمين التنفيذي، رهنا بتوافر موارد، بالتعاون مع الشركاء، ب إلىيطلب   -40
  :أنالدولية للحد من الكوارث متحدة األمم ال إستراتيجيةو

وخدمات النظم اإليكولوجية ودورهـا  للمياد الداخلية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي  للثغرات تحليال يجري  )أ(
  المحتمل في الحد من مخاطر الكوارث؛

تعزيـز  والية اتفاقية التنوع البيولوجي، من خـالل   وفي حدود، مقتضى الحالهذه الثغرات، حسب  يسد  )ب(
   ؛واإلدارة اتتوجيهعلومات، بما في ذلك السياسات واألدوات والم
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 إسـهام وسيلة لمساعدة األطراف علـى تحسـين   باعتبار ذلك هذه الغايات، لتحقيق القدرات دعم تعزيز   ) ج(
  ؛الطبيعية مخاطر الكوارث منوخدمات النظم اإليكولوجية للحد للمياه الداخلية التنوع البيولوجي 

  ؛الغاية هالتقني لهذوالمالي ألطراف والحكومات األخرى لتوفير الدعم ا ويدعو

    اإلستراتيجيةوالخطة التنوع البيولوجي والمياه 

  :تهاوتنقي ها، وتنظيمالمياه تخصيصأن  يالحظ  -41

وتعتبـر  التنـوع البيولـوجي،    يـدعمها النظم اإليكولوجية،  توفرهاحاسمة  هامة بصورةخدمات  تعتبر  )أ(
  لتنمية المستدامة؛ل ضرورية

التنوع البيولوجي وجود و، الداخلية والساحليةواألرضية النظم اإليكولوجية الستمرار عمل  تعتبر أساسية  )ب(
  ؛داخلها

ذات عمـل  الجميع المصالح وبـرامج   عبرالمياه بتعزيز االهتمام أن هناك ميل علمي وتقني واضح إلى   )ج(
  االتفاقية؛ في الصلة

في تحقيق األمن المـائي   دور التنوع البيولوجياالعتراف باملة من اإلمكانيات التي يمثلها الكاالستفادة   -42
 في جميع قطاعات الحكومة والمجتمعتعميم التنوع البيولوجي والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على األطراف  ويحث

  .التفاقيةأهداف اتحقيق في كمساهمة 

  

 ---  

  

  


