
طبع عدد محدود من ، دة محايدة مناخيااألمم المتح لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية .هذه الوثيقة

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرع خامساالجتماع ال
 1111تشرين الثاني /نوفمبر 11-7مونتلاير، 

 من جدول األعمال 1-4البند 
 

 ظم اإليكولوجية للمياه الداخليةالتنوع البيولوجي للن
 للفريق العامل الثاني ينالمشارك ينمشروع توصية مقدم من الرئيس
 عام   -أوال 

 إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  1111-1111أن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  تؤكد- 1
أيضا العمل المستقبلي لجميع قضاياها المشتركة  اوجهي، وينبغي أن 1111لالتفاقية نحو عام  الشامل رطااإلتقدمان 

 بين القطاعات ومجاالتها الممواضيعية؛
؛ UNEP/CBD/SBSTTA/15/8)التقارير التي أعدها األمين التنفيذي  مع التقدير تالحظ- 1

 UNEP/CBD/SBSTTA/15/11؛ وUNEP/CBD/SBSTTA/15/10؛ وUNEP/CBD/SBSTTA/15/9و
 :إلى ما يلي تقاريرخلص بعد بحث هذه الت، و (UNEP/CBD/SBSTTA/15/11/INF/15و

 مشتركة بينفي تنفيذ جميع برامج العمل المواضيعية وال ،آثار دورة المياه وموارد المياه العذبةأن  (أ)
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي الواردة فيها،  1111-1111القطاعات لالتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 :جملة أمورضمن  ،ما يليبما في ذلك  ،بعيدة المدى تعتبر
 وفرةوأن التغيرات في  ،إيكولوجيةفيزيائية ترتكز على نظم دورة المياه عملية بيولوجية أن  (1)

لنتح الكلي وا ،ورطوبة التربة ،جملة أمور الرطوبةضمن تها، بما في ذلك عيو نالمياه و 
يصال وظائف النظم اإليكولوجية و و  ،التنوع البيولوجيللنبات، تؤثر على  النظام  خدماتا 

 ؛ولوجياإليك
النظر إلى  يجعل من الضروري، مما طريقة عمل دورة المياهلة باينعديدة ومت اأن هناك آثار  (1)

 إطار نهج النظام اإليكولوجي؛ في" القطاعات شترك بينم"المياه كموضوع 
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مهمة  وتظل ،روابط قوية بين مختلف أهداف أيشي للتنوع البيولوجي شكلدورة المياه تأن  (3)
لخطة الرصد  طار الجاري تطويرهاإلمن خالل  ،لتغطية جوانب دورة المياه ذات الصلة

 ؛(11/7المقرر )االستراتيجية 
لدعم الذاتي للنظم لضمان ا يكولوجيةلبنية التحتية اإلل ضرورياالتنوع البيولوجي  يعتبر (4)

على باحتياجات البشر لخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة بالمياه  اإليكولوجية والوفاء
 ؛من حيث التكاليف نحو فعال

يلعب التنوع البيولوجي دورا مهما في توفير المياه على نحو مستمر لخدمة األنشطة  (5)
 أنشطة أخرى؛ البشرية، مثل الزراعة، والحراجة ومصايد األسماك، ضمن

بكل منطقة و  ،كل حالةبكبير  مرتبطة إلى حدقد تكون مسائل المياه وحلولها مع مراعاة أن  (6)
بعض يمكن تحديد  ومدى شمولها بشكل قاطع،ألولويات تقرير نوع امحلية وال يمكن 

 هطولعلى  فاظحالدور النباتات في  :، مثلا إضافيااهتمامإلعطائها رئيسية المجاالت ال
؛ وأهمية التنوع البيولوجي للتربة فيما على المستويين المحلي واإلقليميطار والرطوبة األم

ألراضي؛ ل يوظيفالدور العلى  فاظحالفي  ،المياه وبالتالي يتعلق برطوبة التربة وتوازنات
لرواسب والترسيبات ا النتقالعلى مستويات مرغوبة  حفاظأهمية دورة المياه في الو 

؛ (في المناطق الساحلية خصوصا)للنظم اإليكولوجية التي ترتكز عليها والخدمات الكبيرة 
المياه  ةفر ظيم الحاالت المتطرفة المتعلقة بو النظم اإليكولوجية في تنو  ودور التنوع البيولوجي

؛ وأهمية دورة المياه في تبادل المادة (على حد سواء والفيضانات بما في ذلك الجفاف)
على حدث ي ذلك التبادل الذي، ياهوالم تربةقة بين الغابات، والالعضوية، والمغذيات والطا

 األمازون؛منطقة إيكولوجية معينة، مثل  معلى سبيل المثال، السيما في نظ أساس موسمي
أن المياه الجوفية ومستودعات المياه الجوفية مكونات مهمة لدورة المياه وتتطلب عناية  (7)

في مناطق كثيرة، وأن المياه الجوفية والموارد المائية أكبر ألنها تعاني من استنفاد خطير 
من خالل األراضي الرطبة ووظيفة غطاء األراضي، بما بما في ذلك ، شابكةالسطحية مت

 ؛بالماء التربة شبعفي ذلك من خالل تسهيل ت
في اتجاه مصب النهر يؤثر استخدام المياه ألغراض مختلفة على النظم اإليكولوجية يمكن أن  (ب)

مدادات المياه الجوفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار الحقة  ية؛رضعلى النظم اإليكولوجية األ وا 
لإلدارة ووسائل أخرى فعالة  بموجب القانونر أطإنشاء تنص على التي قليمية اإلمبادرات ال أن (ج)
 ؛المياه عبر الحدود الوطنيةنظم مستجمعات فاعلية يمكن أن تعمل كنماذج لمناطق أخرى لتعزيز  مياهالمتكاملة لل
ينبغي تطبيق النتائج واألدوات والطرائق الموجودة بالفعل على المستويات المحلية أو الوطنية أو  (د)

 ؛اإلقليمية من أجل معالجة التهديدات التي تواجه النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، ووظائفها وخدماتها
وتطبيق  (TEEB)تصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي إطار الدراسة بشأن اق فيإن العمل  (ه)

وصنع القرار على  فرصا جديدة للتأثير على السياسات وفرأساليب التقييم االقتصادي على الموارد اإليكولوجية ي
التي تنطوي ية لماا أوليا ومحدودا للقيمة اليتقريب عطي تقييمااالقتصادية ت اتتقييمالالرغم من أن بو  .المستوى الوطني
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فحسب في سياق  يسترشد بهابل  ،ة لمورد معينقاطع اقيمتعتبر ينبغي أال ، لنظم اإليكولوجية للمياه الداخليةعليها ا
 ؛لتخطيط اإلنمائياصنع قرار 
خدمات مهمة  ،تقدم النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، بما في ذلك مستجمعات المياه الموجودة فيها (و)
من  ألطراف من البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميةال، غير أن لجميع الدو 

لهذه تقييم جراء على قدراتها إلأخرى بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لديها قدرات تقنية ومالية محدودة وقيود 
 عليه، تحتاج هذه البلدان إلى نقل التكنولوجيا والمعارف التقنية الالزمة؛وبناء . في سياق المياه الموارد

يستعملن عناصر التنوع و  ،رفاهية األسرة الحفاظ علىأن النساء هن أصحاب مصلحة رئيسيين في  (ز)
في تنفيذ برنامج  ارئيسي اصر عنالمتعلقة بالمياه  هنمعارفتعتبر و خدمات النظم اإليكولوحية المتعلقة بالمياه، البيولوجي ل

  ؛لمياه الداخليةلتنوع البيولوجي لالعمل بشأن ا
عناصر ثقافية وروحية وثيقة وشاملة مع  عالقةالتي تحافظ على األصلية والمحلية  مجتمعاتالأن  (ح)

خالل من بما في ذلك  ،األنشطة الثقافيةظهر في كثير من ي والذيدورة المياه، المرتبكة ب األساسية التنوع البيولوجي
 استنادا إلى معارفها التقليدية؛يمكن أن تشجع على اإلدارة المستدامة للمياه اللغات األصلية، 

، غير المستدام واألنشطة القطاعية األخرى إلنتاج الزراعيا منأن تحميل المغذيات، بما في ذلك  (ط)
 امباشر  ويرتبط ارتباطاالساحلي،  يوع البيولوجالرئيسية على التنوع البيولوجي للمياه الداخلية والتن من التهديداتيعتبر 

 .1111-1111، ضمن أهداف أخرى من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 14و 11و 8و 7بتحقيق األهداف 
 بالمغذيات في المياه العذبة وكذلك في النظم اإليكولوجية الساحلية حول العالم؛ للتشبعوينبغي إعطاء أهمية أكبر 

الضغوط المتزايدة على المياه الداخلية بسبب التغيرات العالمية، يحتاج األمر إلى فهم  نظرا إلى (ي)
 أفضل لتأثيرات هذه التغيرات على التنوع البيولوجي للمياه الداخلية وكيفية تأثير ذلك على وظائف النظم اإليكولوجية؛

في التقرير المرحلي بشأن  هفوارد وصعلى النحو ال)الجاري بشأن هذا الموضوع إن العمل العلمي  (ك)
صدارو  ،المتعلقة باستعراض المعلومات 11/18من المقرر  41إلى  33الفقرات  معالجة رسائل ذات صلة  ا 

 دعم دورة المياهفي مواصلة على قدرة التنوع البيولوجي على  حفاظبالسياسات الرئيسية، بشأن ال
(UNEP/CBD/SBSTTA/15/11 وUNEP/CBD/SBSTTA/15/11/INF/15))  للهيئة الفرعية سيكون أساسا مفيدا

في  اتبشأن هذه الموضوع كثيرة عملها في مجاالتفي  موضوعهذا الللنظر في للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 ؛في المستقبل امج عمل االتفاقيةبر ستعراض وا، بما في ذلك تنفيذ المستقبل

، 1111آذار /ر عقدة في مارسيليا، بفرنسا، في مارسأن المنتدى العالمي السادس للمياه، المقر  (ل)
 .بالتنوع البيولوجي وقضايا المياهيمثل فرصة لزيادة التوعية 

 إلى األمين التنفيذي ةموجه اتطلب     –ثانيا 
أمانة اتفاقية رامسار  وتدعوإلى األمين التنفيذي، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  تطلب

 :ألراضي الرطبة، القيام بما يليل
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إدراج تقييم لفرص باستنادا إلى المناقشة مع الشركاء وأصحاب المصلحة المحتملين، أن تقوم،  (أ)
المتاحة حلول لمشاكل المياه في خطة العمل المشتركة مع اتفاقية رامسار، واإلبالغ عن الخيارات التعاون معزز بشأن 

 ر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛االجتماع الحادي عشر لمؤتم إلى
دعم دورة المياه  مواصلةبشأن الحفاظ على قدرة التنوع البيولوجي في إتاحة تقرير فريق الخبراء  (ب)

لعلم االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، باإلضافة وذلك ( 11/18من المقرر  33حسبما نصت عليه الفقرة )
 نتائجه؛ إلى النظر في تقرير موجز عن

إدماج  إمكانية ومواصلة بحثلموارد المتاحة ااستعمال تحسين ترشيد أنشطة االتفاقيتين من أجل  (ج)
، بما في من أجل تحقيق أكبر قدر من التآزر ،ذات الصلة عمل االتفاقيتين في برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي

 .االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف إلىات خيار ال، واإلبالغ عن ةمشترك اتذلك إمكانية عقد اجتماع
 موجهة إلى مؤتمر األطراف اتتوصي    -ثالثا 

مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر بما الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  وصيت
 :يلي

اتيجية للتنوع البيولوجي بأهمية دورة المياه بالنسبة لمعظم مجاالت الخطة االستر  يحيط علماأن - 1
في زيادة التوعية بهذا الشأن، وبالتالي تعزيز  نظريو ولتحقيق معظم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  1111-1111

قضية مشتركة بين كالتنوع البيولوجي والمياه  إضافةتنفيذ الخطة االستراتيجية، من خالل جملة أمور من بينها 
 وع البيولوجي؛القطاعات في إطار اتفاقية التن

دعم دورة  في مواصلةفي نتائج فريق الخبراء المعني بالحفاظ على قدرة التنوع البيولوجي  نظريأن - 1
 ؛(11/18من المقرر  33حسبما نصت عليه الفقرة )المياه 

يقدم مجاال مرنا للتفسير  ،راتفاقية رامسا هعرفت حسبما ،"األراضي الرطبة"أن المصطلح الحظ يأن - 3
المياه مناطق بين  المتبادلةاإليكولوجية المتعلقة بالروابط ي لمعالجة التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي الوطن

اعتماد أوسع للمصطلح في  النظر فياألطراف والحكومات األخرى إلى  ويدعو، والمناطق الساحلية والبحرية الداخلية
-1111من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  11هدف لتحقيق ال وخصوصاتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، 

 ؛1111
كون السنة الدولية لألمم المتحدة للتعاون في مجال المياه وأن تس 1113 سنةبأن  يحيط علماأن - 4

لعرض القضايا فرصة  الجاري، "1115-1115 "لحياةا اء من أجلالم"العقد الدولي للعمل "ذلك سيوفر، بجانب 
 .ياه والتنوع البيولوجي على انتباه الجمهور بشكل أكبرالمتعلقة بالم
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