
 

   ساتوياما  مبادرة إعالن باريس بشأن
  

كانون الثانً  30إلى  29من ساتوٌاما  ورشة العمل العالمٌة بشؤن مبادرةعقدت ان  -1
. فً بارٌس( الٌونسكو) م والثقافةومنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعل فً مقر 2010 (ٌناٌر)

 جامعة األمم المتحدةفً لعلٌا ، معهد الدراسات ا وزارة البٌئة فً الٌابان الورشة نظمت
(UNU-IAS), .  ًمنظمة األمم المتحدة للبٌئة وكل من الٌونسكو ،  تنظٌمالوشارك ف(UNEP)  ،

على  هذه العمل العالمٌة ورشة وارتكزت .  (SCBD)اتفاقٌة التنوع البٌولوجً سكرتارٌةو 
 (ٌولٌو)تموز  25 تارٌخبفً طوكٌو االولى ,ا فً اسٌا تعقدانن اللتً الورشتٌن التحضٌرٌتٌن

انظر ) 2009 (أكتوبر )تشرٌن االول  1 بتارٌخ -مالٌزٌا  -، والثانٌة فً بٌنانغ  2009
(   initiative.org  www.satoyama-  فًالتقارٌر 

 
صر عنا حدٌدوت ساتوٌاما مبادرةمفهوم مناقشة هو ف ورشة العمل العالمٌة كان هد -2

ة عمل ضمت أعضاء من مكتب المشاركون فً ورش. المبادرة  تضمنهانشطة التً ستاأل
التنوع البٌولوجً  اتفاقٌة، ومكتب   (CBD) التنوع البٌولوجً اتفاقٌة  (COP)طرافمإتمر ا
 المستوطنات خبراء تنمٌةو( SBSTTA)للمشورة العلمٌة والتقنٌة والتكنولوجٌة الفرعً 

إسسات األكادٌمٌة ، والم,  والمختلطة الحكومٌة تشكٌالتن الموالتنوع البٌولوجً 
 المحلٌةها مجتمعاتمع  بتماس وثٌقتلك التً تعمل باالخص حكومٌة ، الال والمنظمات 

األستاذ كازوهٌكو  رئاستهوتناوب على وكان االجتماع مفتوحا للجمهور ، . ةلياألصو
 مكتبسر توماس ، رئٌس التور الم سبنوشً ، نائب رئٌس جامعة األمم المتحدة ، والدكيتاك

 التنوع البٌولوجً ، التفاقٌة، ( SBSTTA)للمشورة العلمٌة والتقنٌة والتكنولوجٌة  الفرعً
وزارة البٌئة فً التنوع البٌولوجً واالتفاقٌات الدولٌة  قسم والسٌدة سومالً تشان ، مدٌرة

فً للنباتات واالعشاب  قومٌةال دائقلحلسٌانً ، المدٌر العام  كمبودٌا ، والبروفٌسور جٌم فً
 .مالوي

 
لجهود التً تبذلها الحكومة ا وثمنوا عالٌاالعمل العالمٌة  ورشةرحب المشاركون فً  -3 

 والحظ المشاركون   ساتوٌاما  الٌابانٌة ومعهد الدراسات المتقدمة فً تطوٌر وطرح مبادرة

ات المعنٌة فً هذه لمنظملمشاركة األطراف والحكومات األخرى وا الممنوحة الفرص
موقعا  جامعة األمم المتحدةفً معهد الدراسات العلٌا و حكومة الٌابانوطورت  . المبادرة 

 20أكثر من  وتم انجاز متخصصا على االنترنت ودابت على تحدٌثه حول مبادرة ساتوٌاما
باالمر لمعنٌٌن أصحاب اورش عمل األدبٌات المحلٌة و مراجعةلى عتستند  مٌدانٌةدراسة 

.  2009فً مالوي ، وكمبودٌا ، والمكسٌك وبٌرو وبلدان أخرى خالل عام  والتً عقدت
 
وإعالن المناوب  عن موجز للرئٌس العمل العالمٌة ورشةالنتائج األولٌة ل تمخضت -4

بالضرورة  عبرال يو ت التً دارت بٌن المشاركٌن شااقالناجمالً عكس يي ذال  هذا بارٌس

http://www.satoyama/


 2 

على شرح لمبادرة ساتوٌاما اإلعالن لهذا  الملحق وٌحتوي .أو منظماتهمبلدانهم  اءراعن 
العمل  ورشةطلب المشاركون فً و. تفعٌلهاواآللٌات الالزمة ل تها البارزةنشطوا واهدافها

إلى االجتماع الرابع  بصورة مشتركة العالمٌة من الرئٌسٌن المشاركٌن تقدٌم هذا اإلعالن
 للمشورة العلمٌة والتقنٌة والتكنولوجٌةالفرعً بٌولوجً التنوع ال اتفاقٌةمكتب لعشر 

SBSTTA لى وا 2010ٌو ما/ أٌار  21إلى  10عقد فً نٌروبً فً الفترة من يس ذي، ال
ناغوٌا  -التنوع البٌولوجً  ، الذي سٌعقد فً أٌشً اتفاقٌةطراف العاشر لمإتمر اجتماع اال
.  2010 أكتوبر 29إلى  18الٌابان ، من  فً
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ملحقال  
 

 "ساتوياما  مبادرة"
 التنوع البيولوجي ورفاه اإلنسان منفعةل

 
 
 "ٌة جتماعا -ٌكواال ٌةاالنتاج االرٌاف"  -1 

1
 موزاٌك دٌنامٌكً من الكائنات الحٌةهً  

التنوع  تحفظبطرق والطبٌعة البشر التفاعل بٌن ب السنٌن برع لتتشكواستخدامات األراضً 
 االرٌافوقد أثبتت هذه . والخدمات الالزمة لرفاهٌتهم عبضائال وتوفر للبشر البٌولوجً
عدد من تشٌر و. حضاريال الرثقرون وتعتبر أمثلة حٌة على اعلى مدى دٌمومتها 

 النظم االٌكولوجٌة ٌمكن ان تكون متالئمة مع نهج االرٌافالدراسات إلى أن إدارة هذه 
ٌولوجًللتنوع الب ةالمستدام تاأدٌس أبابا بشؤن االستخدامومبادْي وارشادات   ةالطبٌعً

2
 

فً هذه و. 2010ما بعد عام لالتنوع البٌولوجً  مٌثاق النجاز اهدافوٌمكن أن تكون أداة 
 نظمال قدراتوالتحمل  طاقةضمن  بشكل متناوبالموارد الطبٌعٌة  ٌتم استخدام االرٌاف

، وإدارة الموارد  ٌجب ادراكهاالتقالٌد والثقافات المحلٌة قٌمة وأهمٌة ان  . اإلٌكولوجٌة
. االجتماعً المحلً -القتصادفً ا ة للمساهمةتعاونممشاركة و ةمختلفجهات شمل تالطبٌعٌة 

اإلنتاج  بٌن االنجع محافظة على التوازنمالئمة لل للمواضع الممارسات اإلدارٌةوهذه 
. ةاإلٌكولوجً نظمعلى ال حفاظوال يشامستوى المعالالغذائً ، وتحسٌن 

 
 
موجودة فً العدٌد من مناطق العالم تحت " جتماعٌة ا -ٌكواال ٌةاالنتاج فاالرٌا"  -2

فً  دهٌسافً كورٌا ، و وماٌولفً الفلبٌن ،  باٌو  و ,أوما و، موٌونغ  مسمٌات مختلفة مثل
فً مالوي  وجٌتٌمنفً فرنسا وبلدان البحر األبٌض المتوسط األخرى ،  وترواراسبانٌا ، 
ات محمً ضعٌةه المناطق معترف بها رسمٌا بوبعض هذ.  ابانفً الً ساتوٌاماوزامبٌا و

 5 رقم الفئةمن للمناطق المحمٌة (  IUCN) مشمولة ضمن حدود بحرٌة/  برٌةارٌاف 
التراث الزراعى انظمة محمٌات المحٌط الحٌوي ، ووالعالمً ،  حضاريال لتراثمواقع ال

تشترك فً  هذه جمٌعو . صٌلةلتجمعات المواطن االوالمناطق المحمٌة ،  كونٌاالمهمة 
،  احٌانالممارسات الثقافٌة التقلٌدٌة ، وطبقا لالمستدام للموارد البٌولوجٌة االستخدام الرشٌد و

 . عصرٌةال
 
 

                                                 
 1
 رٌاف البحرٌةوفً نطاق هذا االعالن تشمل اال,زراعٌة -هً انواع معٌنة من االرٌاف الباٌو جتماعٌةا -كوياالاالنتاجٌة  االرٌاف - 
2
 لموتمر االطراف التفاقية التنوع البايولوجي 12\7لقرار  2الملحق   - 
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المنافع  
 
إلى  تشٌر فً األدبٌات المٌدانٌة دراساتوالورشة العمل   الىت المعلومات التً قدم  -3

ر مجموعة توف فانها بشكل فعال " جتماعٌة ا -ٌكواالاالنتاجٌة  االرٌاف"أنه عندما تدار
معٌشة الوفٌر ت فً تساهم هذاوبواالسناد ة والثقاف شرٌعوالت جهٌزالتالخدمات فً واسعة من 

(  MDGs)  لأللفٌة تنموٌةوتحقٌق األهداف اللمجتمعات المحلٌة ل ة االنسانٌةرفاهًالو 
 احساسا ٌةالمجتمعات المحل الفرادر كما أنها توف. كذلك قومٌةالٌة ولتنماسٌاسات اللو

والتكٌف  , باإلضافة إلى ذلك ، فإنها ٌمكن أن تسهم فً التخفٌف من.  انتماءهمجذورهم وب
 تقلٌل، وال هومستودعات امتصاص الكاربونعن طرٌق حفظ وتعزٌز  مثال ،مع تغٌر المناخ 

لبٌة لتغٌر ع اآلثار السالتكٌف م قدرة بهذا تتنامىغازات االحتباس الحراري ، و من انبعاث
جتماعٌة ا -ٌكواالاالنتاجٌة  االرٌافهذه لٌمكن و. وعلى مستوى البالد االرٌافالمناخ على 

 اوٌمكنها أٌضا أن تلعب دورا هام. اتفاقٌة التنوع البٌولوجً فً تنفٌذأن تقدم مساهمة هامة 
 صالت معول نطاق أوسع من خالسلسة محمٌات طبٌعٌة على فً تحقٌق عند اتصالها 

 . المناطق المحمٌة األخرى
 

مواضيع  
 
 ها بسببالتخلً عن وتم من االهمال جتماعٌةا -االٌكواالنتاجٌة  االرٌاف بعض عانت -4

فً البعض اآلخر مهددا بصورة متزاٌدة  اصبح ، بٌنما تهموشٌخوخ االرٌاف سكانتناقص 
وطلباته  ائً ، والتصنٌعالعشو تمدنللضغوط مختلفة مثل اأنحاء كثٌرة من العالم نتٌجة 

 ترديٌإدي حتما إلى  االرٌافان أو تدهور هذه فقد ان.الموارداو السكان من  المتزاٌدة
مة على المجتمعات مع عواقب وخً االرٌافوفرها نظم البٌئٌة التً تال مختلف خدمات

االنتاجٌة  االرٌافبما ال توفر ر فً بعض الحاالت ،و. علٌها معتمدةال المحٌطةالمحلٌة و
بٌنما  ، كل متطلبات المعٌشة للمجتمعات المحلٌة ولهذا ٌمكن التخلً عنها جتماعٌةا -االٌكو
 تبرز ولذلك. مل وظروف معٌشٌة أفضلعالإلى المناطق الحضرٌة بحثا عن  السكان ٌنتقل

ه هذ دامةفً ا همستمرارفً ا والتقلٌدٌة المحلٌة خٌارات لدعم المجتمعاتلتحضٌرحاجة ال
 .على مدى أجٌال واكما فعل رٌافاال
 

لمبادرة ا
واهدافها مبادرة لل اجمالي فيوصت 
 
تنشٌط  الى اعادة ،ما ٌتطلب االمر اٌندعم ، وت اجراءات ملحة التخاذ هناك حاجة -5 

 أوسع بما فً ذلك من خالل اعتراف عالمً جتماعٌة ا -االٌكواالنتاجٌة  االرٌافوبناء 
تلبٌة  كان من اجلساتوٌاما  مبادرةان تطوٌر.  المحددة أعاله مواضٌعقٌمتها ، ومعالجة الب
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حفاظ وال جتماعٌةا -االٌكواالنتاجٌة  االرٌافواسناد  دعمالعام هو هاهدفو. هذه االحتٌاجات
 .الثالثة تفاقٌة التنوع البٌولوجًاألهداف فً الوصول و النسانا هٌةرفال تها اعلى مساهم

 
 االرٌاف التً تتعامل مع  األخرى ارٌةالسة المبادرات أهمً ساتوٌاما مبادرة تدرك -6 

 .للتعاون والدعم برسعى إلى توفٌر منت، و جتماعٌةا -االٌكواالنتاجٌة 
الخطة تنفٌذ ل, مع نهج األنظمة اإلٌكولوجٌة متوافقةأداة ،مبادرة ال اعتباروٌمكن   -7 

المتعلقة  2020أهداف عام  باالخص، و 2010 لما بعدعاملالتفاقٌة  المقترحة االستراتٌجٌة
لتلوث تقلٌص المائٌة ، واألحٌاء او  ٌة والحراجٌةالزراع باإلدارة المستدامة لجمٌع المناطق

لما دون المستوى ( النٌتروجٌن والفوسفور) فً االسمدة ومصادر اخرى الناجم عن الزٌادة
م اإلٌكولوجٌة ظالمتعددة على الن اتالضغوط ومعالجة ,النظام اإلٌكولوجً ل لتحم الحرج

التنوع ولمحاصٌل ا حالةناخ وتحمض المحٌطات ، وتحسٌن تغٌر المب متاثرةالضعٌفة ال
الوعً  تنمٌة، وفً النظم اإلٌكولوجٌة الزراعٌة ووما ٌقاربها فً البرٌة لماشٌة لالجٌنً 

اه والمًأو استعادة النظم االٌكولوجٌة األرضٌة والبحرٌة ٌانة دور التنوع البٌولوجً ، وصب
 فً تؤمٌن سبل العٌش المحلٌة ، وتضمن للجمٌع ساهمتو حٌوٌةخدمات العذبة التً توفر 

، وحماٌة  الحٌوٌة خدمات النظام اإلٌكولوجًمن فرص كافٌة ومتساوٌة  الحصول على
األصلٌة المعارف التقلٌدٌة واالبتكارات والممارسات ، فضال عن حقوق المجتمعات 

 .تنفٌذ االتفاقٌةل( الموارد البشرٌة والتموٌل) تالمكانٌاوالمحلٌة ، وزٌادة ا
 

  محددةانشطة  و هدافا 
 
:  الى ساتوٌاما مبادرةتهدف   - 8 
 

 ةعٌشمللجتماعٌة ا -االٌكواالنتاجٌة  االرٌافهمٌة باالوعً  تنمٌةالفهم و عمٌقت  (أ)
: ةلتالًلسبل ال لهذا الهدف باووصال ٌمكنو.  الثالثة تفاقٌةاالهداف تحقٌق الو

 
(i)    واستخالص الدروس ،  مٌدانٌةدراسات الالجمع وتحلٌل وتلخٌص ومقارنة

وغٌرها من الوسائل  انترنتٌة من خالل قاعدة بٌانات تعمٌمهاالمستفادة ل
تصب فً رفد  التً نشطةال،الستخدامها فً ألبحث امكانٌات ا تتضمن
.  الطاقات

(ii)    ما ٌلً ة بالكفٌلإجراء البحوث بشؤن السبل والوسائل :(i) الحكمة  تنمٌة
من خدمات  مستقرة بروافد متنوعة تمتعلممارسة التً تمكننا من الوالمعرفة وا
ة بٌن نظم المعارف اإلٌكولوجً جسور التواصل الثقافًمد  (ii)، النظم البٌئٌة 

أو أشكال جدٌدة " جدٌدة مشتركات" استكشاف ((iii, التقلٌدٌة والعلوم الحدٌثة 
ألراضً للتقلٌدٌة ت المشاعٌة اااالستخدام حترام، مع ا تلطةالمخ من اإلدارة
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 (v)، جتماعٌة ا -االٌكواالنتاجٌة  االرٌافوتجدٌد تنشٌط  (iv) , عند الضرورة
  .فً السٌاسات وعملٌات صنع القرارإدماج النتائج 

(iii)  ناإلنسا ٌةبٌن رفاه الصالتالمتعلقة ب للمرونة للقٌاس قابلة تطوٌر مإشرات 
بٌن  صالت، بما فً ذلك الجتماعٌة ا -االٌكواالنتاجٌة  االرٌاف وموزاٌك 

ولوجٌة ، والنظم اإلٌك واضعلمل النثروبولوجٌةاوالبور  البرٌة كوناتالم
. تنفٌذ نهج النظام اإلٌكولوجً  لمساهمة فًلوتطبٌق هذه المإشرات  

(iv  ) الوثائق عن تالٌف والمعلومات  بثالوعً عن طرٌق تشجٌع التعلٌم و تنمٌة
 ، االرٌافهذه 

 
 

وكجزء من  ما ٌتالئم وحٌث،  جتماعٌةا -االٌكواالنتاجٌة  االرٌاف دعم وتوسٌع  (ب)
األنشطة باالرتكاز على ،  2010ما بعد عام للخطة االستراتٌجٌة واالجتماعٌة اتنفٌذ 

 :بالوسائل التالٌة الهدفهذا  ٌمكن تحقٌقو . أعاله( أ)فً الفقرة الفرعٌة 
 

(i)   االنتاجٌة  االرٌاف، وإعادة بناء وتنشٌط  ادامة أجلتعزٌز القدرات من
            بناء القدراتل ورش عمل اقلٌمٌة  ، بما فً ذلك من خالل جتماعٌةا -الٌكوا 

. أرض الواقع  علىمشارٌع وأنشطة لوتقدٌم الدعم 
 

(ii)   حلً والحكومات مع منظمات المجتمع المالطاقات  التعاون مع و تعزٌز
ووكاالت األمم   NGO الالحكومٌةالوطنٌة والوكاالت المانحة ، والمنظمات 

 -االٌكواالنتاجٌة  االرٌاف تعامل معتالتً المتحدة األخرى والمنظمات 
.  هذه المبادرةالعالقة بفً تنفٌذ أنشطتها المعنٌة ذات  جتماعٌةا

 
 ومن بٌنهامجال ،فً هذا ال ملةالعا التعاون مع المبادرات والبرامج األخرى (ج)

GIAHS  تحاد الدولًاال مشارٌعو IUCN والٌونسكو. 
 

 
 دعمال لياتآ 
  
بشراكات على المستوى الوطنً ودونه  مرتبطة،  دولٌة شراكةوتتوطد ستنشؤ  - 9

 هذه ستكونو  .ساتوٌاما مبادرة شخصتهاتنفٌذ األنشطة التً ب لتضطلع ،والمستوى االقلٌمً
جتماعٌة ا -االٌكواالنتاجٌة  االرٌافالمنظمات التً تتعامل مع  كافةمفتوحة ل ولٌةدلراكة االش

ها فً ٌخطط ل ىآخرجهات كل منها ، فضال عن  نشاطاتتنفٌذ ل حشٌد الطاقاتمن أجل ت
. ظل المبادرة
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 : الى التالً فمن المهم االنتباه ، ساتوٌاما لمبادرةمن أجل تسهٌل األنشطة المقترحة  - 10 
 

تنفٌذ المبادرة ولدعم المشارٌع لتموٌل  مكنةالم المنافذو لٌاتالاوتطوٌر  شخٌصت    (أ)
 دفعآلٌات تموٌل مبتكرة مثل  ومن ضمنها ، المتصلة بالشراكة الدولٌة واألنشطة

. خدمات النظم اإلٌكولوجٌة  لقاء مبالغ
الشراكة الدولٌة  الموارد المالٌة الالزمة لتنفٌذ المبادرة ، بما فً ذلك دعم توفٌر (ب)

. ساتوٌاما  لمبادرة
ّا ل المشاورات بٌن المنظمات التسهً  (ج)  عملٌاتومن ضمنها ما ٌخص ،  لفةمتا

، من أجل تسهٌل التعاون ساتوٌاما ل دولٌةاللشراكة لاالجتماعات العامة المقترحة 
بٌن المنظمات الشرٌكة ، بما فً ذلك  ةتآزروم برامج وانشطة ملموسةوخلق 
من قبل  تنفٌذ البرامجفً   طاقات من اجل تولٌداإلقلٌمً ، التآزرو التعاون

. هذهالمنظمات الشرٌكة 
التنوع البٌولوجً  اتفاقٌةمكتب ذات العالقة الى  نجازاتالا عنرٌراتقرفع ال  (د)

والى موتمر   SBSTTA (CBD)للمشورة العلمٌة والتقنٌة والتكنولوجٌة الفرعً 
 المقبلة ود المدرجة فً جداول أعمالها وبرنامج السنواتوفقا للبن اطراف االتفاقٌة

األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة قٌٌم هذا ٌشكل جزءا من اعادة تمإتمر األطراف ، ولعمل 
 .  2015فً عام 

 

 
 


