
 

 )10المادة (االستخدام المستدام -7/12
 إن مؤتمر األطراف،

بأن اقتراحات تطبيق طرائق ووسائل إلزالة أو لتخفيف الحوافز الضارة التي أسفرت عنها ورشة إذ ينوه  
 5ى  إل3العمل بشأن التدابير الحافزة للحفظ واالستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي، المنعقدة في مونتريال من 

 من مشروع أديس أبابا للمبادئ والخطوط اإلرشادية في 3، تتضمن مزيدًا من اإلرشاد بشأن تنفيذ المبدأ 2003يونيه 
 سبيل االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي؛

على أن نهج األنظمة اإليكولوجية هو اإلطار األول للعمل في ظل االتفاقية المتعلقة بالتنوع وإذ يشدد  
، وأن هناك حاجة إلى النظر في الترابط بين مشروع أديس أبابا للمبادئ والخطوط اإلرشادية في سبيل البيولوجي

 االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ونهج األنظمة اإليكولوجية في الحفظ واإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي؛

 تنوع البيولوجي؛العمل الجاري بشأن تقييم الوقع في ظل اتفاقية الوإذ يالحظ  

 أن مشروع أديس أبابا للمبادئ والخطوط اإلرشادية في سبيل االستعمال المستدام للتنوع وإذ يالحظ آذلك
 البيولوجي، آما يرد في المرفق الثاني لهذا المقرر، يرتبط باالستعمال المستدام ألنواع النباتات والحيوانات البرية؛

عي لم يحظ بالمعالجة الكاملة في العملية المؤدية إلى وضع وإذ يدرك أن التنوع البيولوجي الزرا 
مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية بشأن االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، وأن هناك حاجة إلى مزيد من 
التوضيح وخاصة فيما يتعلق باألنواع والسالالت واألصناف المستأنسة في سياق برنامج العمل بشأن التنوع 

 بيولوجي الزراعي؛ال

 أن مشروع أديس أبابا للمبادئ والخطوط اإلرشادية سيقدم أداة مهمة لألطراف لتحقيق هدف وإذ يدرك
 المعتمد من القمة العالمية للتنمية المستدامة، واألهداف اإلنمائية لأللفية، واألهداف الثالثة لالتفاقية، وبالتالي، 2010

  البيولوجي والتنمية المستدامة؛تحقيق األهداف الشاملة لحفظ التنوع

بحث ومعالجة الروابط بين مشروع أديس أبابا للمبادئ والخطوط اإلرشادية في سبيل وإذ يؤآد الحاجة إلى 
 االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ونهج األنظمة اإليكولوجية في الحفظ واإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي؛

ى نقل التكنولوجيا والتعاون فيها ودعمها باإلضافة إلى أنشطة بناء القدرات  الحاجة إلوإذ يؤآد آذلك
 لمساعدة الحكومات على تطبيق مشروع أديس أبابا للمبادئ والخطوط اإلرشادية؛

وثيقة أديس أبابا للمبادئ والخطوط اإلرشادية لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، آما تعتمد  -1
 38ة الحالية؛جاء في المرفق بالتوصي

األطراف والحكومات والمنظمات األخرى ذات الصلة إلى الشروع في عملية لتنفيذ مبادئ يدعو  -2
 من االتفاقية التي تنص على أن تتخذ األطراف المتعاقدة إجراءات محددة 10أديس وخطوطها اإلرشادية، وفقا للمادة 

 من اتفاقية التنوع 6 والمحلي بما يتمشى والمادة على قدر اإلمكان، وحسبما هو مالئم،على الصعيدين الوطني
البيولوجي، مع مراعاة االلتزامات بموجب االتفاقات واالتفاقيات الدولية األخرى وما يوجد من أطر لالستعمال 
المستدام، للنباتات والحيوانات البرية، بما في ذلك مفهوم االدارة المستدامة للغابات، مثال عن طريق وضع مشروعات 

 :ائدة، بقصد ما يلير

تحقيق اإلدراج واإلدماج للمبادئ والخطوط اإلرشادية ألديس أبابا في طائفة من التدابير التشريعية  )أ ( 
تشمل السياسات والبرامج والتشريع الوطني وغيرها من القواعد، والخطط والبرامج القطاعية والمشترآة بين عدة 

ي وغير االستهالآي لعناصر التنوع البيولوجي، بما في ذلك الخطط قطاعات، التي تعالج االستعمال االستهالآ
والبرامج المتعلقة بإزالة أو تخفيف الحوافز الضارة التي تقّوض الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، على 

 نحو ما ترى ضرورة ذلك األطراف الفردية؛

                                                 
 0ال ينبغي ان ينطوى تنفيذ برنامج العمل هذا على ايجاد حوافز تؤثر تأثيرا سلبيا على التنوع البيولوجي للبلدان األخرى/  38



ل المعلومات والوسائل األخرى عن الخبرات تجميع المعلومات ذات الصلة ونشرها من خالل آلية تباد ) أ(
 والدورس المستفادة ، في سبيل ادخال مزيد من التحسين على الخطوط اإلرشادية؛

 

يطلب من الهيئة الفرعية المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تستكشف قبل االجتماع التاسع  -3
إلرشادية على التنوع البيولوجي الزراعي وخاصة األنواع لمؤتمر األطراف إمكانية تطبيق هذه المبادئ والخطوط ا

 . مالئمة39والسالالت واألصناف المستأنسة وتقديم توصيات

 من االتفاقية 10 األمين التنفيذي تجميع المعلومات والخبرات بشأن التنفيذ الناجح للمادة يطلب إلى -4
ا تحصل شيء منها، في تطبيق مبادئ أديس أبابا وآذلك قصص النجاح وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، آلم

وخطوطها االرشادية، بما في ذلك المعلومات والخبرات عن الكيفية التي يمكن بها لالستعمال المستدام للتنوع 
، آي 2010البيولوجي أن يسهم في تحقيق هدف إحداث تخفيض محسوس في معدل ضياع التنوع البيولوجي بحلول 

 .الفرعية قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافتنظر في ذلك الهيئة 

 األمين التنفيذي أن يقوم بمزيد من العمل بشأن القضايا المتعلقة باستعمال المصطلحات يطلب إلى -5
لالستعمال المستدام واإلدارة التواؤمية والرصد والمؤشرات ، بانيًا في ذلك على نتيجة ورشة أديس أبابا، وبصفة 

 من االتفاقية تطلب من األمين التنفيذي مواصلة تعزيز العمل المتعلق باستعمال 7 والمادة خاصة، وبما يتمشى
تقوم على أساس الجزأين األول والثاني دال ) Associated instruments(المصطلحات وما يرتبط بها من أدوات 

، آي تنظر بذلك )UNEP/CBD/SUBSTTA/9/INF/8(مع التذييل األول بالمرفق األول بتقرير ورشة أديس أبابا
 األمين التنفيذي يطلب إلى، 5/24 و 5/15الهيئة الفرعية قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، وإذ يذآر بالمقررين 

أن يعقد سلسلة من ورش العمل للخبراء التقنيين لتقييم خدمات النظم االيكولوجية، والتكاليف المالية والمنافع المرتبطة 
  بشأن التنفيذ المستدام؛12/.7ولوجي واالستعمال المستدام للموارد البيولوجية، مع مراعاة المقرر بحفظ التنوع البي

األطراف والحكومات إلى التعاون مع المنظمات واالتفاقات الدولية ذات الصلة والمجتمعات يـدعو  -6
 من خالل وسائل منها تجميع األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المحليين للقيام بمزيد من البحث بما في ذلك

 : ما يلي6وتحليل دراسات الحاالت والمؤلفات المتاحة عن االستعمال المستدام بما يتمشى والمبدأ العملي 

وقع االستعمال المستدام واالستعمال غير المستدام على سبل العيش وعلى السلع والخدمات  )أ( 
 المستمدة من األنظمة اإليكولوجية؛

ات السكان األصليين والمحليين والنساء في االستعمال المستدام لمكونات التنوع دور مجتمع )ب( 
 البيولوجي؛
لألنظمة اإليكولوجية واالستعمال المستدام للتنوع ) resilience(العالقة بين القدرة االستردادية  )ج( 
 البيولوجي؛
اة ت                )د(  ستدام ، مع مراع ال الحاضرة      المصطلحات المستعملة في وصف االستعمال الم طلعات األجي

ا                              ر أديس أباب ه في تقري م التوصل الي ذي ت ى توافق اآلراء ال اء عل والمستقبلة في مختلف المناطق والحاالت، ومع البن
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/8)؛  

 وضع خطط اإلدارة طبقًا لمقاييس زمنية مالئمة لتاريخ حياة األنواع أو السكان؛ )ه( 
ادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية على استعمال عناصر التنوع البيولوجي في إمكانية تطبيق مب )و( 

مثًال موارد تتقاسمها عدة بلدان أو أنواع مهاجرة  تتحرك عبر شتى سلطات الوالية (إطار يتعدى الحدود الوطنية 
 ؛)الوطنية

 ال المستدام؛العالقة الوظيفة بين عناصر التنوع البيولوجي المختلفة في سياق االستعم )ز( 
سلع         ( )ح(  ا لل ة وم وارد البيولوجي العوامل االجتماعية االقتصادية التي تؤثر في نمط وآثافة استعمال الم

 والخدمات من قيم اقتصادية واجتماعية توفرها األنظمة االيكولوجية،
شارآية       )ط(  ق الت تعمال، والطرائ ي االس ة ف ات المختلف تدامة الكثاف د اس ات لتحدي ق وآلي د طرائ  لتحدي

 المستويات المناسبة لالستعمال المستدام،

                                                 
تنوع البيولوجي سوف تنظر الهيئة الفرعية أيضا في طائفة من خيارات االستعمال وممارسات اإلدارة التي يغطيها مصطلح ال /39 39

.الزراعي  



وع    )ي(  ات التن ستدام لمكون تعمال الم ن االس ستمدة م افع الم صف للمن ع المن ز التوزي ق تعزي طرائ
 .البيولوجي، شاملة الموارد الجينية

المشار إليه من األمين التنفيذي أن يقوم بإدراج العمل المتعلق بالمؤشرات لرصد االستعمال المستدام يطلب -7
من مذآرة األمين التنفيذي عن ) أنظر المرفق األول بالمقرر الحالي) (UNEP/CBD/SUBSTTA/9/9(في القسم الثالث 

التحديد والرصد والمؤشرات "  بشأن 4/7اإلستعمال المستدام، وأيضا في العمل األوسع نطاقًا الذي يجرى تطبيقًا للمقرر 
ن المؤشرات االجتماعية واالقتصادية وااليكولوجية الدالة على االضطرابات الخارجية، وبصفة خاصة ينبغي تبي". والتقييم 

وينبغي أن تستعمل حسب مقتضى الحال ما يوجد من أطر المؤشرات وأنظمة الرصد وقوائم جرد . وايجاد تلك المؤشرات
 الموارد الطبيعية حسب مقتضى الحال؛

ون مع مرفق البيئة العالمية والمنظمات المعنية األخرى، بما في  األطراف والحكومات أن تقوم، في تعايدعو -8
ذلك القطاع الخاص، بوضع ونقل التكنولوجيات وتوفير المساندة المالية للمساعدة في تنفيذ مبادئ أديس أبابا وخطوطها 

 .اإلرشادية على المستوى الوطني لكفالة استدامة التنوع البيولوجي



 المرفق األول
آرة األمين التنفيذي عن استعمال المستدام ، التي أعدت لالجتماع التاسع للهيئة الفرعيةمستخرج من مذ  

 (UNEP/CBD/SBSTTA/9/9) للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 مقدمة  -أوًال
إن عناصر التنوع البيولوجي قد استعملت ، في العقود الحديثة العهد ، بطريقة تؤدي إلى تدهور الموائل  -1

واالستعمال المستدام لعناصر . وضياع األنواع وتآآل التنوع الجيني ، مما يضر بسبل العيش الحالية والمستقبلية 
التنوع البيولوجي ، وهو أحد األهداف الثالثة لالتفاقية ، إنما هو مفتاح لتحقيق الغاية األوسع نطاقًا المتمثلة في التنمية 

عات تتعلق بجميع القضايا والمجاالت المواضيعية التي تعالجها االتفاقية ، آما المستدامة ، وهو قضية شاملة لعدة قطا
ويستبع ذلك االستعمال المستدام تطبيق المناهج والعمليات في استعمال التنوع . تتعلق بجميع الموارد البيولوجية 

مستقبلية ، والحيلولة دون تناقصه البيولوجي للحفاظ على قدرته على تلبية االحتياجات والتطلعات البشرية الحالية وال
 .على المدى الطويل 

 من االتفاقية باعتباره يعني 2إن االستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي ورد تعريفه في المادة  -2
استخدام عناصر التنوع البيولوجي بأسلوب ومعدل ال يؤديان ، على المدى البعيد ، إلى تنافي هذا التنوع ، ومن ثم 

واألحكام المتعلقة باالستعمال المستدام واردة في . يانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات األجيال الحالية والمقبلة ص
باتخاذ تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي األثار "  ، التي تطلب أمورًا منها قيام األطراف 10المادة 

وفي سبيل مساعدة الحكومات على تنفيذها " .  ، أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن المعاآسة على التنوع البيولوجي
بتجميع المبادئ العملية والخطوط "  طلب مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس من األمين التنفيذي أن يقوم 10للمادة 

حديد بالقطاعات والمناطق األحيائية ، اإلرشادية التشغيلية وما يرتبط بها من أدوات أو صكوك ، ومن إرشاد يتعلق بالت
التي يمكن أن تساعد األطراف والحكومات على وضع طرائق لتحقيق االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في إطار 

 ) .5/24المقرر " (نهج األنظمة اإليكولوجية 

نام وأآوادور وبمساعدة استجابة لذلك المقرر قام األمين التنفيذي ، في تعاون مع حكومات موزمبيق وفيت -3
 ، مقصودًا منها إن تضع مجموعة 2002 – 2001مالية من حكومة هولندا ، بعقد ثالث ورش إقليمية من الخبراء في 

من المبادئ العملية والخطوط اإلرشادية التشغيلية وما يرتبط بها من أدوات تمكينية لألطراف ، ومديري الموارد 
 . وغيرهم من أصحاب المصلحة 

، ورآزت على العناصر األساسية المتصلة باالستعمال 2001عقدت الورشة األولى في مابوتو، في سبتمبر  -4
أما الورشة الثانية فقد عقدت في / 40في أفريقيا) Wildlife(المستدام لموارد األراضي الجافة واستعمال الحياة اآلبدة 

ع البيولوجي للغابات، شامًال المنتجات الحراجيـة  ، وعالجت بصفة خاصة استعماالت التنو2002هانوي في يناير 
وعقدت الورشة الثالثة في /. 41الخشبية وغيـر الخشبية في آسيـا ، مع إشارات إلى التنوع البيولوجي الزراعي 

 ورآزت على استعماالت مصائد األسماك البحرية وأسماك المياه العذبة ، 2002ساليناس، بأآوادور، في فبراير 
 .42 أمريكا الالتينية والكاريبيخصوصًا في

 قد دعا إلى عقد ورشة رابعة مفتوحة الضعوية 6/13إن مؤتمر األطراف ، في اجتماعه السادس ، ومقرره  -5
 :تقوم بما يلي 

 تجميع نتائج الورش الثالث ؛ )أ(  

 التكامل بين شتى اآلراء والفروقات اإلقليمية ؛ )ب( 

ية والخطوط اإلرشادية التشغيلية لالستعمال المستدام للتنوع وضع مجموعة من المبادئ العمل )ج( 
 .البيولوجي
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وتقـرير  . 2003 مايو 8 إلى 6وجرى تنظيم الورشة الرابعة المفتوحة العضوية في أديس أبابا ، بأثيوبيا من  -6
ذلك االجتماع متاح لالجتماع التاسع للهيئـة الفرعيـة بوصفه وثيقــة 

 ) UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/8 (إعالمية

إن المعلومات الواردة في المذآرة الحالية وآذلك التوصيات المقترحة ، تقوم على أساس نتيجة الورشة  -7
 .الرابعة اآلنفة الذآر 

 

 نظرة عامة إلى وثيقة  مبادئ أدیس أبابا وخطوطها -ثانيًا
    اإلرشادیة لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي

ادئ  -8 ة  مب ذآرة   إن وثيق ة بالم وجي مرفق وع البيول ستدام للتن تعمال الم ادية لالس ا اإلرش ا وخطوطه أديس اباب
ة ينبغي أن تؤخذ في الحسبان في تخطيط الحكومات                   . الحالية   توجد ديباجة للمبادئ تتضمن قائمة بسبعة شروط آامن

ة       وارد الطبيعي ا       . وتخطيط الم ة يعقبه ذه القائم ل إطارًا إلسداء ا         14وه دأ تمث وارد        مب ديري الم لمشورة للحكومات وم
ا                  م به ومجتمعات السكان األصليين والمحليين والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين، عن الكيفية التي يمكن له

ل                          ى المدى الطوي وجي عل وع البيول اقص التن ى تن وجي إل وع البيول وآل  . أن يكفلوا إال تؤدي استعماالتهم لعناصر التن
ان ال       ه بي ادية              مبدأ يعقب ان الخطوط اإلرش دأ ، وبي ي المب سبيب وعن معن ة عن الت سير آامل وأمثل سبب المنطقي ، وتف

 . التشغيلية ، مما يمثل مشورة وظيفية بشأن تنفيذ المبدأ 

ساو                             -9 شكل مت ا ب ق جميعه م تنطب ادئ ل ذه المب ر ه ة بالموضوع ، غي مقصود أن تكون  المبادئ ذات صلة عام
سها          على جميع الحاالت ، آما       صرامة نف ق بال ا ال تنطب ذي              . أنه وجي ال وع البيول ًا للتن اين وفق ا سوف يتب م أن تطبيقه ث

ه            ذي يجرى االستعمال في . يجرى استعماله ، والظروف التي تستعمل بها تلك المبادئ ، والسياق المؤسسي والثقافي ال
وغير االستهالآية لعناصر التنوع البيولوجي والمبادئ العملية تنطبق في معظم األحيان على االستعماالت االستهالآية         

 :وهي تأخذ في الحسبان المتطلبات المتعلقة بما يلي . 

 السياسات والقوانين واللوائح ؛ ) أ(

 إدارة التنوع البيولوجي ؛ ) ب(

  االقتصادية –الظروف االجتماعية  ) ج(

 .المعلومات والبحث والتربية والتعليم  ) د(



 /43موضوع األدوات والصكوك المرتبطة بهذا ال -ثالثًا

إن تطبيق المبادئ والخطوط اإلرشادية لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي أمر يرتهن بكثير من العوامل  -10
المترابطة  وهي تشمل على سبيل المثال ال الحصر وجود تدابير حافزة مالئمة ، والقدرة على إدارة وتبادل المعلومات 

لمستدامة ، والقدرة على التواؤم مع الظروف المتغيرة على أساس الرصد ووجود قدرة آافية لتنفيذ خطط اإلدارة ا
وبصفة خاصة ، وحيث أن إدارة النظم اإليكولوجية تتغير ظروفها وبذلك تكون مكتنفة بشكوك لعدم . والتغذية المرتدة 

ائمة يجب أن تكون جزءًا توفر اليقين في جميع االستخدامات المطبقة على عناصر التنوع البيولوجي، فإن اإلدارة المتو
والتطبيق الناجح لإلدارة المتوائمة يرتهن برصد التغيرات فيما . جوهريًا من أي إدارة في سبيل االستخدام المستدام 

وقضايا اإلدارة . يستعمل من مؤشرات ، وهو أمر قد يؤدي إلى تغيرات في طائفة من األنشطة المتصلة بنظام اإلدارة 
 .مؤشرات في سبيل االستعمال المستدام أمر تعالجه السطور التالية المتوائمة والرصد وال

 اإلدارة التواؤمية   3-1
ًا                      -11 ر تبع ة من العوامل ، تتغي ين طائف وازن ب ق ت ة لتحقي ا هو عاقب ة وإنم إن االستعمال المستدام ليس حالة ثابت

تعمال   سياق االس ن    . ل تعمال ال يمك تدامة االس إن اس ك ف ى ذل افة إل ذا    وباإلض ون ه ا يك ين ، وإنم ا بيق راب عنه اإلع
إن اإلدارة    . اإلعراب على صورة ترجيح قد يتغير إذا تغيرت الظروف التي تجرى فيها تلك اإلدارة      سياق ف ذا ال وفي ه

ا                 التواؤمية تعالج الطبيعة المعقدة والديناميكية لألنظمة اإليكولوجية واستخدامتها ، وفي غيبة معرفة آاملة بطريقة أدائه
ق العمل         "  تكون قادرة على االستجابة للشكوك المحيطة بالموضوع وتتضمن عناصر من             ، تعلم عن طري أو عن   " ال

رة              . طريق التغذية المرتدة للبحوث      واؤم للظروف المتغي ى الت درات المؤسسية عل ضًا بالق رتهن أي تدامة ي وتحقيق االس
دة        ة المرت ا ي  . القائمة على أساس الرصد والتغذي سياقات        ونظرًا لم ة لل رات المفاجئ حيط الموضوع من شكوك ، للتغيي

ة        ق اإلدارة التواؤمي ستتبع تطبي ستدام ي تخدام الم إن االس وجي ، ف وع البيول تعمال التن ا اس دث فيه ي يح ة ، الت المختلف
 .للموارد البيولوجية 

جي ، بسبب قدرتها على معالجة    باختصار إن اإلدارة التواؤمية تعتبر النهج المالئم نحو إدارة الموارد البيولو           -12
ة                          دورات اإلداري ة من خالل ال وارد البيولوجي االفتقار إلى اليقين والتباين الطبيعي ، وطبيعتها التكرارية في رصد الم

)management cycles ( ديل اإلدارة    /وآليات التغذية المرتدة رار ، لتع ا    . صنع الق ة يمكن تطبيقه واإلدارة التواؤمي
ن العن ل م ي آ اس اإلدارة  ف ون مقي ث يك وجي ، حي وع البيول ي التن ة ف ا الداخل رف به ات اإلدارة (اصر المعت واحتياج

 .أمرًا تحدده المكونة التي يجرى استعمالها ) التواؤمية 

 الرصد والمؤشرات  3-2
ن وضع  إن الرصد مكونة رئيسية في اإلدارة التواؤمية ، وينبغي أن يسأل المديرون وأن يكونوا مسؤولين ع    -13

ا      . وتنفيذ برنامج الرصد     اق عليه رامج الرصد ينبغي االتف والمؤشرات والعالمات على الطريق التي تكون جزءًا من ب
 .من جانب جميع أصحاب المصلحة ، شاملين الحكومات والعلميين 

 أن يكون    فمثًال ينبغي  . ينبغي أن تؤخذ في الحسبان سلسلة من المعايير والخصائص عند وضع نظام الرصد               -14
إلدارة                          ر المباشرة ل ة غي ار الجانبي للرصد حدود مكانية وزمنية مرتبطة بالوقع المحتمل ، ولكن ينبغي إال يتجاهل اآلث

ار األحداث            " وهي اآلثار التي تظهر      سلفي من تي ة       ) . downstream" (في الجزء  ال ستويات مختلف ضًا م ويوجد أي
د                 . آية وغير االستهالآية     ينبغي القيام فيها باالستعماالت االستهال     ود الحصاد ، في سبيل تحدي ثًال ينبغي رصد جه فم

اة التحسينات            امج اإلدارة ، مع مراع ع برن التغيرات في المحصول الناتج عن جهد آل وحدة آي يكون مؤشرًا على وق
 .في التكنولوجيا والممارسة المتعلقين بكفاءة الحصاد 

سها     إن رصد االستعمال االستهالآي وغي     -15 االت نف ر االستهالآي ينبغي القيام به بالوتيرة ذاتها ومن جانب الوآ
، على الرغم من أن األخذ بتوليفة من عمليات الرصد قد يسفر عن رجحان أآبر الآتشاف وقع االستعماالت ورجحان    

صفة خاصة ف            . الحفاظ على أنظمة الرصد على المدى الطويل         ام ب ددة أمر ه ستويات متع ى م ي الحاالت  والرصد عل
تعمالها ، أو                               ي يجرى اس وجي الت وع البيول ة التن ائم في مكون شأن الوضع الق التي تكون فيها معلومات محددة متاحة ب
                                                 

القسم قائمة على أساس المعلومات الموجودة في تقرير الورشة الرابعة المفتوحة العضوية بشأن االستعمال المعلومات الواردة في هذا  / 43
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تعمال     ة لالس ستمدة نتيج ات الم سبب المعلوم دير ب شويه التق ادي ت ستهدف   (لتف ان ي م األحي ي معظ صاد ف ثًال إن الح م
ل    ومن المهم أيضًا النظر ) مكونات محددة فقط    دابير إدارة مباشرة ، مث إلى الوقع على مورد غير األثر المترتب عن ت

تنتاجات                 ين صحة االس صلة ، لتب االستقطاعات غير المشروعة ، واستعمال جميع مصادر المعلومات األخرى ذات ال
 .بشأن االتجاهات في الوضع القائم في الموارد والتوصيات المتعلقة بإدارة ذلك الوضع 

ديم      / (44إجراء مزيد من التطوير للمؤشرات   /ة إلى تبين    هناك حاج  -16 ستدام في سبيل تق في سياق االستعمال الم
وصف سليم ؛ الوضع القائم في نظام ما والتغير في ذلك النظام واالتجاهات في ذلك النظام ، وتوليفات من هذه األمور                       

 .وينبغي أيضًا تبين الخصائص المرغوب فيها في المؤشرات. 

فبعضها سيكون وطنيًا في سياقه بينما تكون بعض المؤشرات   . غي وضع المؤشرات على مقاييس متباينة    ينب -17
ال اإلدارة   رات لمج ن مؤش ارة ع ديرين  . عب م للم ن المه ق   /وم رات تتعل د مؤش ام الرص ضمنوا نظ ين أن ي المخطط

ر من مصادر المعلوم                . بحالتهم الخاصة    ه توجد آثي ديرون أن شأن المؤشرات      وينبغي أن يدرك الم او ،     (ات ب ثًال الف م
ـرن   ال الق دول أعم ـة ،   21ج رات رصد األرض الواسعــ دة لمؤش م المتح ام األم  Wide Earth Watch( ، نظ

Indicators)(البنك الدولي ، . ( 

ة مجموعة من المؤشرات  -18 ي صياغتها النهائي وجي ، ينبغي أن توضع ف وع البيول ات التن سبة لكل مكون بالن
وجي                  . ناقص تلك المكونات    لقياس ت  وع البيول ين المؤشرات الخاصة بعناصر التن وفي هذا السياق البيولوجي ينبغي تب

ى حجم االستعمال                    . التي يمكن أن تخضع لالستعمال       د عل ى حد بعي يعتمد إل ين س تدامة استعمال عنصر مع يم اس وتقي
 .يولوجي المتقاربة من وحدة اإلدارة ومؤشرات االستدامة ينبغي تطبيقها على مكونة التنوع الب. ومداه 

ع             -19 ى الوض ط إل شير فق تعمال ، وأن ت ع االس ين وق ة لتب ا مالئم تم تبينه ي ي رات الت ون المؤش ي أن تك ينبغ
اقص في              ك المؤشرات بحيث تستكشف التن اء تل ا ينبغي بن وجي ، آم البيولوجي القائم لكل عنصر مكون للتنوع البيول

 .وع البيولوجي الوضع القائم لمكونات التن

تعمال        -20 ي اس ات ف ر واالتجاه ائم والتغي ين الوضع الق ي تب ضًا ف ة أي صادية جوهري رات االقت تكون المؤش س
يم          . المكونات البيولوجية للتنوع البيولوجي من حيث قيمتها االقتصادية          ا لتقي تم تبينه ي ي وينبغي استعمال المؤشرات الت

ل                   فمثًال يمكن أن ت   . استدامة االستخدام    ة بحيث تمث وارد البيولوجي ين الم ا تثم تم به كون مؤشرًا اقتصاديًا الدرجة التي ي
 . قيمة حقيقية ، ألن ذلك شرطًا لإلدارة الفاعلة 

ات                    -21 ستدام للمكون ة باالستخدام الم ة المتعلق يم االجتماعي يضاف إلى ذلك المؤشرات االجتماعية التي تعكس الق
 :ؤشرات التي يتم تبينها أمثلة مالئمة للتدليل على ما يلي وينبغي أن تكون الم. البيولوجية 

 إدماج القيم االجتماعية في استعمال الموارد البيولوجية ؛ )أ(

ات األصلية  )ب( راد والمجتمع دة لألف ى االحتياجات الفري ا إل ي ينظر به ة الت الكيفي
 والمحلية في رسم السياسة وإصدار القرارات اإلدارية؛

 . يمكن فيه اعتبار تخصيص الموارد عادًال ومنصفًا المدى التي )ج( 

ات  -22 ك الثقاف ى تل اظ عل وجي للحف وع البيول ستعمل جوانب من التن ات ت ع الثقاف تعمال مؤشرات . إن جمي واس
العكس     ات والعكس ب ك الثقاف ى تل تخدام عل ع االس تفهم وق ام ل ر ه افي أم سياق الثق ي ال ستدام ف تعمال الم . لرصد االس

ادات والممارسات والمسلك               وينبغي تح  دات والع اج المعتق ديد الثقافات فيما يجاوز مجموعات السكان األصليين ؛ وإدم
 .ولذا ينبغي تبين بعض المؤشرات الثقافية . االجتماعي لجميع الناس 
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 مبدأ 14دئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي هي عبارة عن إن مبا -1
عمليًا وخطوطًا إرشادية تشغيلية وبضعة أدوات لتطبيقها ، مترابطة فيما بينها ، تحكم استخدامات مكونات التنوع 

إلسداء المشورة للحكومات ومديري الموارد وتوفر المبادئ إطارًا . البيولوجي لكفالة استدامة تلك االستخدامات 
ومجتمعات السكان األصليين والمحليين والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين، عن الكيفية التي يمكن بها أن 

والمقصود من . يكفلوا أال يؤدي استعمالهم لعناصر التنوع البيولوجي إلى تناقص التنوع البيولوجي على المدى الطويل
ن تكون ذات صلة عامة بالموضوع بيد أن جميع المبادئ ال تنطبق بدرجة متساوية على جميع الحاالت ، آما المبادئ أ

وسوف يتباين تطبيقها طبقًا للتنوع البيولوجي الذي يجرى استعماله والظروف التي . أنها ال تنطبق بالصرامة نفسها 
 .يجري فيه هذا االستعمال يستعمل فيها ذلك التنوع ، والسياق المؤسسي والثقافي الذي 

ر من                         -2 ذا االستخدام ، في آثي إن االستعمال المستدام هو أداة قيمة لتعزيز حفظ التنوع البيولوجي ، حيث أن ه
اس                 ستمدها الن ي ي صادية الت ة واالقت ة والثقافي افع االجتماعي الحاالت ، يوفر حوافز على الحفظ واالستعادة ، بسبب المن

ة              من ذلك االستعمال وال    ظ فعال دابير حف دون ت ا ب ا هو           . تنمية المستدامة بدورها ال يمكن تحقيقه سياق ، وآم ذا ال وفي ه
ذلك                      ًا ل معترف في خطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة ، إن االستعمال المستدام هو أداة فعالة لمكافحة الفقر وتبع

 . لتحقيق التنمية المستدامة 

و  -3 وع البيول م يحظ التن ا     ل س أباب ادئ أدي ى وضع مب ة إل ة المؤدي ي العملي ة ف ة الكامل جي الزراعي بالمعالج
د من التوضيح وخاصة                     ى مزي اك حاجة إل وجي، وهن وخطوطها اإلرشادية الخاصة باالستعمال المستدام للتنوع البيول

 .ع البيولوجيفيما يتعلق باألنواع والسالالت واألصناف المستأنسة في سياق برنامج العمل المعني بالتنو

ات                         -4 ر االستهالآية لمكون ى االستخدامات االستهالآية وغي ق عل ة في معظم الحاالت تنطب إن المبادئ العملي
ي           . التنوع البيولوجي  ا يل صلة بم ات المت وائح؛       ) 1: (وهي تأخذ في الحسبان المتطلب وانين والل سياسات والق إدارة ) 2(ال

 .المعلومات والبحث والتربية والتعليم) 4( االقتصادية؛ –ة الظروف االجتماعي) 3(التنوع البيولوجي؛ 

من االفتراضات األساسية أن تطبيق المبادئ العملية والخطوط اإلرشادية التشغيلية إنما هو تطبيق يجرى في                -5
ة    ة اإليكولوجي ج األنظم ياق نه رر (س راف   5/6المق ؤتمر األط ن م صادر ع د   )  ال ة ، توج ادئ العملي سبة للمب وبالن

 .مالحظات هامشية تشير إلى آل مبدأ أو مبادئ ذات صلة بالموضوع ورادة في نهج األنظمة اإليكولوجية 

ة                           -6 ة التمكني شاء البيئ رات في سبيل إن سياسة إلحداث تغي تدامة سيتطلب االرادة ال إن التقدم المحرز نحو االس
ة           والخطوط اإلرشادية ال  . الالزمة على جميع مستويات الحكم والمجتمع        سدي مشورة وظيفي ا إن ت تشغيلية مقصود منه

اة أفضل                . عن تنفيذ تلك المبادئ      ة والمواضيعية ومراع وقد تم وضع الخطوط اإلرشادية مع مراعاة الفروقات اإلقليمي
وجي في                  الممارسات والدروس المستفادة التي جرى توثيقها في دراسات الحاالت عن االستعمال المستدام للتنوع البيول

 . ق األحيائية المختلفة وآذلك في ظل ما يوجد من مدونات سلوك المناط

ستويات                    -7 ع م ى جمي انوني وإداري ، عل ي ، من مؤسسي وق إن تشغيل المبادئ أمر يقتضي إيجاد هيكل تمكين
ة، أن    . الحكم والمجتمع لدى آل طرف من األطراف       ثم أن السياسات واللوائح ، التي يؤخذ بها ينبغي ، آي تكون فعال

ة                  تكفل تطبيق المبادئ على نحو مرن ويتواءم مع مختلف الحقائق المحلية ويمكن تحويره ليتمشى واألنظمة اإليكولوجي
ادئ                     . المحددة   سليم للمب ق ال ا إطارًا للتطبي ة باعتباره وفي هذا السياق ، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان سبعة شروط آامن

 .اه والخطوط اإلرشادية المبينة في القسم ألف أدن
   الشروط الكامنة لتحقيق االستعمال المستدام -ألف

ك        -8 ذ ذل ي تنفي وائح ف وانين ول ات وق ن سياس ه م رتبط ب ا ي ستدام وم تعمال الم امج الس ل برن د وضع هيك عن
 :البرنامج، هناك بضعة شروط آامنة ينبغي أن تؤخذ في الحسبان في الحكم وتخطيط إدارة الموارد الطبيعية، هي

من المستطاع استعمال مكونات التنوع البيولوجي بطريقة تبقى على العمليات اإليكولوجية بينما  )أ( 
واألنواع والتباين الجيني على مستوى أعلى من مستوى العتبات الالزمة للبقاء على المدى الطويل ، وبتلك يكون 

ومن األمور الجوهرية .  القدرات جميع مديري ومستخدمي الموارد مسؤولين عن أن يكفلوا إال يتجاوز االستعمال تلك
أن التنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية ينبغي أن يحتفظ به، أو اعادته إلى حالته األصلية في بعض األحيان، بما 

يكفل أن تكون تلك األنظمة اإليكولوجية قادرة على تحقيق االستدامة في أداء الخدمات اإليكولوجية التي يعتمد عليها 
 يعتمد عليها التنوع البيولوجي ؛الناس و



واع واالختالف                      )ب(  اين األن ة ، وتب ك األنظم ة داخل تل ات اإليكولوجي ة والعملي إن األنظمة اإليكولوجي
ستعمل                 ستعمل أو ال ت وارد       . الجيني تتغير على مر الزمن سواء آانت ت ديري ومستخدمي الم إن الحكومات وم ذا ف ول

ؤثر في                       ينبغي أن يأخذوا في الحسبان الحا      ي يمكن أن ت ك األحداث اإلفتراضية الت جة إلى استيعاب التغير ، بما في ذل
 استدامة االستعمال ؛ 

شجيع                       )ج(  إن ت ى أغراض أخرى ، ف ة إل اظر الطبيعي في الظروف التي توجد فيها مخاطرة تحويل المن
ة اإليكول   ل واألنظم ى الموائ اظ عل وافز للحف وفر ح ن أن ي ستدام يمك تعمال الم ك  االس ل تل واع داخ ى األن ة ، وعل وجي

ر          . األنظمة ، وعلى التنوع الجيني لألنواع        د وف ستدام ق ل التماسيح ، أن االستعمال الم ين ، مث وع مع وآذلك بالنسبة لن
 حوافز محسوسة للحفاظ على حيوان خطر يمثل تهديدًا للبشر ؛

اء ال            )د(  أوي والم وفر           إن الضرورات األساسية للحياة ، مثل الغذاء والم ا ت واء النظيف ، إنم عذب واله
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بإستعمال التنوع البيولوجي وباالضافة الى ذلك يوفر التنوع البيولوجي آثيرا من المنافع                 

ى              . المباشرة وخدمات األنظمة االيكولوجية الالزمة للحياة        اد محسوس عل وفي بلدان آثيرة هناك اعتماد آامل أو اعتم
شهم               الحيوانات   شر ، لكسب عي ر الب ون من أفق ا يكون رًا م شر ، وآثي ين الب ي يحصدها مالي ات الت ى النب د  . وعل وتزاي

ضًا          تم أي االستعماالت األخرى مثل األدوية للحيلولة دون األمراض أو لعالجها ، وهذا االستعماالت أصبحت بارزة  وت
وجي  وع البيول تخدام التن سكان األ. باس ات ال إن مجتمع رًا ف ادًا  وأخي د اعتم ا تعتم رًا م اتهم آثي ين وثقاف صليين والمحلي

شهم       سب عي ي آ وجي ف وع البيول تعماالت التن ى اس رًا عل دى     . مباش ون ل ي أن يك روف ، ينبغ ذه الظ ع ه ي جمي وف
 الحكومات سياسات وقدرات وافية تكفل أن تكون هذه االستعماالت مستدامة ؛

 اإليكولوجية المتاحة لالستعمال أمر محدود بالخصائص     إن توفير المنتجات البيولوجية والخدمات     )ه( 
تقرار            تعادية واالس درة االس ة والق ك اإلنتاجي . البيولوجية الذاتية التي تتميز بها األنواع والنظم اإليكولوجية ، بما في ذل

ي يمكن   واألنظمة البيولوجية ، التي تعتمد على إعادة تدوير الموارد المحدودة ، لها أيضًا حدود تفرضها               على السلع الت
دمها          ا من                    . أن توفرها والخدمات التي يمكن أن تق ى حد م ا إل رغم من أن بعض الحدود يمكن توسيع نطاقه ى ال وعل

ة       ة والخارجي وارد الداخلي ود ، تفرضها إتاحة الم اك حدود وقي زال هن ه ال ت ة ، إال أن ق فتوحات تكنولوجي خالل تحقي
 .وإمكانية التوصل إلى تلك الموارد 

لتحسين أية آثار سلبية محتملة طويلة اآلجل لالستعماالت ، يجب على جميع من يستعملون الموارد                )و( 
وفر                      ستدامة ت الدارة الم تراتيجيات وسياسات ل اروا اس ة ويخت رارتهم اإلداري د إصدار ق أن يأخذوا آل حيطة ممكنة عن

ى ا            ار ضارة عل ا آث وجي  مزيدا من المنافع المستدامة دون أن يكون له وع البيول د      . لتن ك ينبغي أن تتأآ ى غرار ذل وعل
ا بالحيطة                             زم فيه ا هي استعماالت يلت وجي إنم وع البيول ا للتن أذون به ا أو الم الحكومات أن االستعماالت المرخص به

 .والحذر في إدارة شؤونها 

ام        )ز(  ى أحك شار إل ي ، يقتضي األمر أن ي ا يل ة فيم ة المبين ادية الفردي د النظر في الخطوط اإلرش عن
ررات ذات                        ) ج(10و) ي(8المادة   ا في مق ادة ، وتطويره ك الم صلة بتل ام األخرى المت ام ، واألحك ك األحك وتطبيق تل

 . معات السكان األصليين والمحليين صلة بالموضوع تصدر عن مؤتمر األطراف في جميع الشؤون المرتبطة بمجت
 المبادئ العملية ، واالساس المنطقي والخطوط اإلرشادیة التشغيلية  -باء

 لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي

إن استدامة استعمال مكونات التنوع البيولوجي هي استدامة سوف تعزز إذا ما طبقت المبادئ العملية التالية  -9
 :خطوط إرشادية تشغيلية وما يتصل بها من 

 سياسات وقوانين ومؤسسات مساندة مقامة على جميع مستویات الحكم مع وجود ترابط فعال  :1المبدأ العملي 
 .بين هذه المستویات  

هناك حاجة إلى توافر اإلنسجام في السياسات والقوانين على جميع مستويات الحكم المرتبطة  :األساس المنطقي 
فمثًال عندما يتبي اتفاق دولي سياسة ما بشأن استعمال التنوع البيولوجي ، فإن . باستعمال معين 
وينبغي أن . ينبغي أن تكون منسجمة مع تلك السياسة إذا إريد تعزيز االستدامة 45القوانين الوطنية
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"  إلمكان توفير – أي السلطة –يكون ثمة ترابط واضح وفعال بين المستويات المختلفة في الوالية 
يسمح باستجابة فعالةوفي األوان الصحيح لالستعمال المستدام آما يسمح باالستعمال " ر مم

المستدام النتقال مورد ما من مرحلة التجميع أو الحصاد حتى مرحلة االستعمال النهائي دون 
وفي معظم األحيان إن الوسائل األولوية لتحقيق االنسجام بين المستويين . عوائق ال ضرورة لها 

لي والدولي  في الحكم ينبغي أن يتم من خالل الحكومات الوطنية ودون الوطنية وحسب المح
 .مقتضى الحال

 الخطوط اإلرشادية التشغيلية
عند ) والقانون العرفي في الحاالت التي يكون فيها هذا القانون معترفًا به (النظر في العرف والتقاليد المحلية  •

 .حسب مقتضى الحال) ج (10و) ي (8 مع مراعاة المادتين صياغة تشريع أو لوائح جديدة ، وأيضا

 أي –تبين ما يوجد من تدابير وسياسات وقوانين ومؤسسات مساندة وإيجاد الجديد منها في نطاق الوالية  •
  التي سوف يتم فيها االستعمال ؛–السلطة 

في اتخاذ خطوات تبين أية تراآب أو فجوات وتضاربات في القوانين والسياسات الموجودة والشروع  •
 ملموسة لحل تلك المشكالت ؛ 

أو إنشاء ترابطات تعاونية وتساندية بين جميع مستويات الحكم في سبيل تفادي االزدواجية في /تعزيز و •
 .الجهود أو وجوه تضارب أو تنافر 

حسب –ك   والوطنيةوآذل45اعترافًا بالحاجة إلى إطار حكمي یتمشى مع القوانين الدولية :2المبدأ العملي 
مقتضى الحال القوانين دون الوطنية ، ینبغي أن یعطي المستعملون المحليون لعناصر أو 

لمكونات التنوع البيولوجي ما یكفي من سلطان ومساندة في الحقوق ، آي یكونوا 
  46مسؤولين وتقع عليهم المساءلة عن استعمال الموارد المعنية

 إلى افراط في لى مكونات التنوع البيولوجي آثيرًا ما يؤديإن الحصول غير المراقب ع :األساس المنطقي 
االستعمال حيث أن الناس يحاولون التوصل إلى أقرب قدر ممكن من المنافع الشخصية من 

أما الموارد التي يكون لألطراف أو الجماعات .الموارد بينما تكون هذه الموارد متاحة 
ا حقوق نقل ، فهي في المعتاد تستعمل استعمال لها أو عدم استعمال أو يكون لهم عليه

بطريقة أشد مسؤولية ، ألن الناس ليسوا محتاجين ، في هذه الحالة ، إلى جني أآبر قدر من 
ولذا فإن االستدامة تعزز بصفة . المنفعة قبل أن يأتي غيرهم ويستحوذ على تلك الموارد 

ومسؤولية وواجب " اف سلطة إشر" أو " حقوقًا " عامة إذا اعترفت الحكومات واحترمت 
مسألة للناس الذين يستعملون الموارد ويديرونها ، وقد يكون ضمن هؤالء مجتمعات 
السكان األصليين والمحليين ومالك األرض الخصوصيين ومنظمات الحفظ وقطاع 

وباإلضافة إلى ذلك ، في سبيل تعزيز الحقوق المحلية أو اإلشراف على التنوع . األعمال 
مسؤولية عن حفظ ذلك التنوع ، ينبغي أن يشارك من يستعملون الموارد في البيولوجي وال

صنع القرارات بشأن استعمال الموارد وأن يكون لهم سلطة اتخاذ أية خطوات ناشئة عن 
 . القرارات المذآورة 

 الخطوط اإلرشادية التشغيلية
المساءلة إلى من آلما أمكن األخذ بالوسائل التي تهدف إلى تفويض الحقوق والمسؤوليات و •

 أو يديرون الموارد البيولوجية ؛/يستعملون و

استعراض اللوائح الموجودة للنظر فيما إذا آان يمكن استعمالها لتفويض الحقوق ؛ وتعديل اللوائح  •
أو صياغة لوائح جديدة إذا آان األمر يحتاج إليها /حيثما يلزم األمر ، ويكون هذا التعديل ممكنًا ؛ و
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شاملة القانون العرفي إذا آان معترفًا (ور ينبغي النظر إلى العرف والتقاليد المحلية ؛ وفي آل األم
 ) .به 

فيما يتعلق بقضايا مجتمعات السكان ) ي(8الرجوع إلى برنامج العمل المتصل بتنفيذ المادة  •
ل وتحقيق التنفيذ والتكامل بين المهام المتصلة باالستعما) 5/16المقرر (األصليين والمحليين 

 ،3 وال سيما العنصر 14 و13 و6المستدام لمكونات التنوع البيولوجي، المهام 

توفير التدريب وخدمات اإلرشاد لتعزيز قدرة الناس على الدخول في ترتيبات فعالة لصنع  •
 .القرارات وآذلك الدخول في تنفيذ منهجيات لالستعمال المستدام 

ولوجية على نحو مستدام، وفقا للممارسات التقليدية حماية وتشجيع االستعمال المألوف للموارد البي •
 ).ج)10المادة (والثقافية 

السياسات والقوانين واللوائح الدولية والوطنية ودون الوطنية التي تشوه األسواق  :3المبدأ العملي 
وتعزز تدهور الموائل أو تولد من ناحية أخرى حوافز ضارة تقّوض الحفظ واالستعمال 

 .48ع البيولوجي ، ینبغي تبينها وإزالتها أو تخفيفهاالمستدام للتنو
إن بعض السياسات أو الممارسات تولد مسالك غير قابلة لالستدامة ، تخفض من التنوع  : األساس المنطقي 

البيولوجي ويكون هذا التخفيض في أحيان آثيرة على صورة آثار جانبية لم تكن متوقعة إذ 
. آان مقصودًا منها أصًال التوصل إلى أهداف أخرى إن تلك السياسـات أو الممارسات 

فمثًال أن بعض السياسات في الزراعة التي تشجع على اإلفراط في اإلنتاج الــداخلي للبلد 
والقضاء .آثيرًا ما تولد حوافز ضارة تقّوض الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

المشروع أو غير المبلغ عنه أو غير على اإلعانات التي تسهم في صيد األسماك غير 
المنظم باللوائح ، والذي يتجاوز القدرة السديدة ، حسب ما تقتضي ذلك خطة تنفيذ القمة 
العالمية للتنمية المستدامة ، في سبيل تحقيق مصائد مستدامة لألسماك ، هي أيضا حالة 

 .أخرى من حاالت االعتراف بالحاجة إلى إزالة الحوافز الضارة 

 وط اإلرشادية التشغيليةالخط
تبين اآلليات االقتصادية ، شاملة األنظمة الحافزة واإلعانات الحافزة على المستويات الدولي  •

والوطني ودون الوطني ، التي لها وقع سلبي على احتماالت االستدامة لالستعماالت التنوع 
 البيولوجي ؛

ن استعماالت غير قابلة لالستدامة إزالة األنظمة التي تؤدي إلى إلتواءات في السوق تسفر ع •
 لمكونات التنوع البيولوجي ؛

تفادي اللوائح غير الضرورية وغير الوافية بالغرض الخاصة باستعماالت التنوع البيولوجي ،  •
ألنها قد تزيد من التكاليف وتضيع فرصًا وتشجع على االستعماالت غير المنظمة للوائح ، مما 

 .يخفض استدامة االستعمال 

 :اإلدارة التواؤمية ینبغي ممارستها على أساس ما یلي  :4بدأ العملي الم
 العمل والمعرفة التقليدیة والمحلية ؛ ) أ(
التغذیة المرتدة المتكررة والتى  تتم في آوانها الصحيح والشفافة ، المستمدة من رصد  ) ب(

لمورد  االقتصادي ، والوقع القائم في ا–االستعمال ، والوقع البيئي والوقع االجتماعي 
 الذي یجرى استعماله ؛

تصحيح اإلدارة على أساس التغذیة المرتدة في الوقت المناسب التي یحصل عليها من  ) ج(
  49إجراءات الرصد
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إن النظم البيولوجية والعوامل االقتصادية واالجتماعية التي يمكن أن تؤثر في استدامة  :األساس المنطقي 
وليس من المستطاع الحصول على .  آبيرًا استعمال التنوع البيولوجي تختلف اختالفًا

ولذا يقتضي األمر . معرفة بجميع جوانب تلك األنظمة قبل بدء استعمال التنوع البيولوجي 
أن تقوم اإلدارة برصد اآلثار التي تنشأ عن ذلك االستعمال ، وأن تسمح بتصحيح لذلك 

 للممارسة –لزم األمر  إذا –بما في ذلك تعديل بل وقف . االستعمال حسب مقتضي الحال 
وفي هذا السياق من المفضل استعمال جميع مـوارد المعلومات بشأن . غير القابلة لالستادمة

وفي مجتمعات آثيرة ، . الموارد ، عند تقرير الكيفية التي يمكن بها استعمال ذلك المورد 
 نحو مستدام أدت المعرفة التقليدية والمحلية إلى استعمال شديد للتنـوع البيولوجي على

وإدماج هذه المعرفة في نظم . طوال فترات طويلة دون إضرار بالبيئة أو بالمورد 
االستعمال الحديثة، وتعزيز االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، يمكن أن يكون له تأثير 

 . آبير في تجنب  االستعمال غير المالئم

 الخطوط اإلرشادية التشغيلية 
 ة تواؤمية تناسب استعماالت معينة ؛آفالة وجود خطط إدار •

جعل خطط اإلدارة التواؤمية مستوعبة ألنظمة تولد اإليرادات المستدامة التي تذهب فيها المنافع  •
 الى المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المحليين لمساندة التنفيذ الناجح؛

 ذية المرتدة ؛إسداء مساعدة إرشادية في إنشاء وصيانة أنظمة الرصد والتغ •

إيجاد وصف واضح لنظام اإلدارة التواؤمي ، الذي يشمل وسائل تقييم حاالت الشكوك واالفتقار  •
 إلى اليقين ؛

 .االستجابة السريعة للممارسات غير القابلة لالستدامة •

تصميم نظام رصد بمقياس زمني يكفي لكفالة إتاحة المعلومات بشأن الوضع القائم للمورد وللنظام  •
 .ولوجي إلصدار القرارات االدارية المستنيرة عن علم ، بما يكفل الحفاظ على المورد اإليك

 .عند استعمال المعارف التقليدية والمحلية، ينبغي آفالة الحصول على موافقة حائزي تلك المعارف •

ر اإلمكان إن غایات وممارسات إدارة االستعمال المستدام ینبغي أن تتفادي أو تخفض بقد : 5المبدأ العملي 
من الوقع الضار على خدمات النظم اإلیكولوجية وهيكلها ووظائفها ، وآذلك على 

  50المكونات األخرى لألنظمة اإلیكولوجية
إن استعمال اي مورد ينبغي أن يأخذ في الحسبان الوظائف التي يمكن أن يؤديها المورد  : األساس المنطقي 

ذا المورد ، وأنه ينبغي إال يؤثر االستعمال تأثيرًا داخل النظام اإليكولوجي الذي يوجد فيه ه
فمثًال إن تقطيع األشجار على الخط الفاصل . ضارًا في وظائف األنظمة اإليكولوجية 

إلنحدار المياه يمكن أن يؤدي إلى تآآل التربة واإلضرار بوظيفة النظام اإليكولوجي في 
 محافظة في تقطيع األشجار مع وتفادي هذه الحالة قد يتضمن وضع حصص. ترشيح الماء 

وهناك . ما يالئمها من تقنيات في الحصاد ورصد آلثار الحصاد إبان حدوث هذا الحصاد 
مثال آخر وهو مثال صناعة الجمبري التي أوجدت شباآًا يمكن أن تستبعد الجمبري 
ت الصغير والمحصول الجانبي من األسماك ، وأن تخفض أيضًا اآلثار السلبية على مجتمعا

 .أعماق البحار وغيرها من المجتمعات المرتبطة بهذا النشاط 

 الخطوط اإلرشادية التشغيلية 
آفالة إال تضر الممارسات اإلدارية بمقدرة األنظمة اإليكولوجية على توفير السلع والخدمات التي  •

ب على خط فمثًال ، إن التقطيع االنتقائي لألخشا. قد تكون الزمة على مسافة من موقع االستعمال 
أنحدار المياه ينبغي أن يساعد مقدرة النظم اإليكولوجية على منع تآآل التربة وعلى توفير ماء نقي 

 ؛
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آفالة أال يضر االستعمال االستهالآي وغير االستهالآي االستدامة على المدى الطويل لذلك  •
مد عليها ذلك االستعمال االستعمال، بإنتاج آثار سلبية على األنظمة اإليكولوجية واألنواع التي يعت

 .، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات عناصر التنوع البيولوجي المهددة

 من إعالن ريو 15في إصدار المقررات اإلدارية آما يقتضي ذلك المبدأ " مبدأ التحوط " تطبيق  •
 بشأن البيئة والتنمية ؛

بلدان األخرى ، في سبيل تحوير تبين الخبرات الناجحة في إدارة  مكونات التنوع البيولوجي في ال •
 هذه المعرفة وإدماجها في جهود اإلدارة لحل ما تصادفه من صعوبات ؛

النظر آلما أمكن في الوقع التراآمي والمتجمع لألنشطة على أنواع مستهدفة أو أنظمة إيكولوجية  •
 .إليكولوجية مستهدفة ، في القرارات الصادرة عن اإلدارة فيما يتصل بتلك األنواع أو األنظمة ا

في مجاالت يكون فيها الوقع السابق قد أدى الى تدهور وتخفيض التنوع البيولوجي ينبغي مساندة  •
 )).د (10المادة (صياغة وتنفيذ خطط عمل عالجية 

البحث الشامل لعدة فروع من العلم في جميع جوانب االستعمال والحفظ للتنوع البيولوجي  :6المبدأ العملي 
 . تعزیزه ومساندته ، هو أمر ینبغي

إن االتفاقيات الدولية والمقررات الوطنية ودون الوطنية التي تؤثر في االستعمال ،  :األساس المنطقي 
ينبغي أن تقوم بتطبيق أفضل المعلومات التي يستند إليها ما يصدر من مقررات ، وأن  

وباإلضافة إلى . تكون مدرآة للظروف المحلية التي يجرى فيها استعمال من االستعماالت 
ذلك هناك حاجة إلى لكفالة مساندة البحث في المتطلبات البيولوجية واإليكولوجية لألنواع ، 
آفالة أن يظل االستعمال في حدود مقدرة تلك األنواع واألنظمة اإليكولوجية على تحقيق 

إلى أنه من ثم أن تعزيز الحوافز التي تساند االستدامة أمر يرتكز . استدامة ذلك االستعمال 
األمور القّيمة االستثمار في البحث إليجاد سلع جديدة ولفتح فرص اقتصادية جديدة 

 .ألصحاب المصلحة 

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

آفالة أن تكون نتائج البحث مصدرًا لإلعالم ولإلستنارة ، تستنير به السياسات والمقررات الدولية والوطنية  •
 .ودون الوطنية 

ر في البحوث التي تتناول تقنيات وتكنولوجيات إدارة مكونات التنوع البيولوجي التي تعزز استدامة االستثما •
 االستعماالت االستهالآية وغير االستهالآية للتنوع البيولوجي ؛

 تشجيع التعاون الفعال بين الباحثين العلميين والناس الذين يملكون المعرفة المحلية والتقليدية ؛ •

ة الدولية ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق باالستعماالت االستهالآية وغير االستهالآية للتنوع تشجيع المؤازر •
 البيولوجي ؛

) المجتمعات المحلية ومجتمعات القطاع الخاص(تنمية التعاون بين الباحثين ومستعملي التنوع البيولوجي  •
واستعمال خبرتهم في تقييم وبصفة خاصة إشراك المجتمعات المحلية باعتبارهم شرآاء في البحث ، 

 منهجيات وتكنولوجيات اإلدارة ؛

تقصي واستحداث وسائل فعالة لتحسين الثقافة والوعي البيئي وتشجيع مشارآة الجمهور واشراك اصحاب  •
 .المصلحة في ادارة التنوع البيولوجي وفي االستعمال المستدام للموارد

ق مساعدة لكفالة التقاسم المنصف للمنافع الناشئة تقصي واستحداث وسائل الكفالة حقوق الحصول وطرائ •
 عن استعمال مكونات التنوع البيولوجي

إتاحة نتائج البحث على شكل يتيح أن يطبقها صانعو القرارات والمستعملين وغيرهم من أصحاب المصلحة  •
 ؛

 .تعزيز برامج التبادل في المجاالت العلمية والتقنية  •



دارة، المكاني والزماني معًا ، ینبغي أن یكون متوائمًا مع المقـــایيس إن مقياس اإل :7المبدأ العملي 
 51 االقتصادیة لالستعمال ولوقع ذلك االستعمال–اإلیكولوجية واالجتماعية 

إن اإلدارة ألنشطة االستعمال المستدام ينبغي أن تقاس على قدر االحتياجات اإليكولوجية  :االساس المنطقي 
فمثًال ، إذا آانت األسماك تصاد من بحيرة ،  .ادية لذلك االستعمال االقتص–واالجتماعية 

ينبغي أن يكون صاحب البحيرة مكلفًا بإدارة تلك البحيرة ومسوؤًال عن تلك اإلدارة طبقًا 
 .  دون الوطني - حسب مقتضى الحال–للسياسة وللتشريع الوطني أو 

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

 المساءلة بالمقياسين المكاني والزماني لالستعمال ؛الوصل بين المسؤولية و •

 تحديد أهداف اإلدارة للمورد الذي يجرى استعماله ؛ •

إتاحة المشارآة الجماهيرية الكاملة في إعداد خطط اإلدارة بما يكفل أفضل وسيلة لتحقيق االستدامة  •
  االقتصادية؛–اإليكولوجية واالجتماعية 

ود يكون من المستصوب أن يشارك ممثلون عن تلك الدول في ادارة الموارد وفي حالة الموارد العابرة للحد •
 .واصدار القرارات الخاصة بها

ینبغي إیجاد ترتيبات للتعاون الدولي ، في الحاالت التي یقتضي فيها األمر إصدار مقررات  :8المبدأ العملي 
 وبذل أنشطة تنسيق متعدد الجنسيات 

 من موارد التنوع البيولوجي عابرا للحدود بين بلدين أو أآثر، فإن من إذا آان مورد :االساس المنطقي 
المستصوب إيجاد اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف بين هذه الدول ، لتحديد الكيفية التي 

وعدم وجود مثل هذه . سوف يستعمل بها المورد ، والمقادير التي سيتم بها ذلك االستعمال 
ل دولة بتنفيذ نظم إدارية منفصلة ، إذا ما اتخذت آلها معًا آان االتفاقات قد يؤدي إلى قيام آ

 .معناها أن المورد المشار إليه يستعمل استعماًال مفرطًا 

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

الموائل التي يجـرى استعمالها ، /وضع ترتيبات للتعاون الدولي ، عندما يكون توزيع السكان أو المجتمعات  •
 ثنتان أو أآثر من األمم  ؛تتشابك فيها أ

 تعزيز اللجان التقنية المتعددة الجنسيات إلعداد توصيات بشأن االستعمال المستدام للموارد العابرة للحدود ؛ •

 إيجاد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف بين الدول لالستعمال المستدام للموارد العابرة للحدود ؛ •

ول لكفالة أال يكون لالستعمال المستدام للموارد العابرة للحدود وقع ايجاد آليات تنطوي على تعاون بين الد •
 )أي استرداد وضعها السابق(سلبي على قدرة االنظمة االيكولوجية وطاقتها االستردادية 

ینبغي تطبيق نهج مشترك بين عدة فروع العلم وبين األطراف المشارآة ، على المستوى  :9المبدأ العملي 
 ة والحكم المتصل باالستعمال المناسب من اإلدار

ومن المعترف . إن استدامة االستعمال أمر مرتهن باستعمال البرامترات البيولوجية للموارد :االساس المنطقي 
ولذا . به أن العوامل االجتماعية والثقافية والسياسة واالقتصادية آلها ذات أهمية متساوية 

 وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية يقتضي األمر أن تؤخذ تلك العوامل في الحسبان
وأصحاب المصلحة والقطاع الخاص ، والناس ذوي الخبرة في تلك المجاالت المختلفة ، 

 .على جميع مستويات عملية صنع القرار 

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

  التنوع البيولوجي ؛النظر في إيجاد آليات لتشجيع التعاون المشترك بين عدة فروع العلم ، في إدارة مكونات •
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 وضع مقاييس ألنشطة إدارة الموارد ، تعزز المشاورات المشترآة بين عدة  فروع العلم؛ •

 تسهيل االتصاالت وتبادل المعلومات بين جميع مستويات صنع القرار ؛ •

 تبين جميع أصحاب المصلحة في الموضوع ، والسعي إلى إشراآهم في التخطيط وفي تنفيذ أنشطة اإلدارة ؛ •

 االقتصادية ، والسياسة ، والبيولوجية ، واإليكولوجية ، –نبغي أن تـؤخذ في الحسبان العوامل االجتماعية ي •
 والمؤسسية ، والدينية والثقافية، التي يمكن أن تؤثر في استدامة اإلدارة ؛

صميم خطة السعي إلى الحصول على إرشاد من األخصائيين في الشؤون المحلية والتقليدية والتقنية ، عند ت •
 اإلدارة ؛

توفير القنوات الصحيحة للمفاوضات الكفيلة بحل النزاعات التي تنشأ عن اإلشراك التعاوني بين جميع الناس  •
 .حًال سريعًا ومرضيًا 

 ودون الوطنية ینبغي أن تأخذ -وحسب مقتضى الحال–إن السياسات الدولية والوطنية  :10المبدأ العملي 
 : في الحسبان ما یلي 

 يم الحالية واالحتمالية المستمدة من استعمال التنوع البيولوجي ؛الق ) أ(
 القيم الذاتية وغيرها من القيم غير االقتصادیة للتنوع البيولوجي ؛ ) ب(
 .قوى السوق التي تؤثر في القيم واالستعمال  )ج(

ألنظمة إن العمل الذي جرى حديثًا في حساب التكاليف االحتمالية لالستعاضة عن ا :االساس المنطقي 
الطبيعية ببدائل من صنع اإلنسان ، قد دلت على أن هذه األنظمة الطبيعية ينبغي إعطاؤها 

 - حسب مقتضى الحال –ويستبع ذلك إن السياسات الدولية والوطنية . قيمة عالية جدًا 
ودون الوطنية التي ترشد التجارة والتنمية ينبغي أن تقارن القيمة الحقيقية لألنظمة الطبيعية 

القياس لالستعماالت المراد األخذ بها بدًال عن تلك األنظمة ، قبل القيام فعًال بذلك ب
فمثًال للمنغروف وظائف المساعدة على توالد األسماك وتعزيز أماآن الحضانة . االستبدال

). carbon sequestration(، وتخفيف التآآل وهبات العواصف ، وتنحية الكربـون 
 توفــر حمايـة لصغــار األسماك وألنواع آثيرة ، وآذلك توفر واألرصفــة المرجانيــة

 .مناطق محمية على الساحل 

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

 تعزيز دراسات التقييم االقتصادي للخدمات البيئة التي تؤديها األنظمة اإليكولوجية الطبيعية ؛ •

 لك في التطبيقات التربوية  ؛إدماج هذه المعلومات في السياسة وعمليات صنع القرار ، وآذ •

واالعتراف بأن قوة السوق .وتحويل الموئل وتبديله / النظر في هذا المبدأ فيما يتعلق باستعمال األرض  •
 ليست دائمًا آافية لتحسين ظروف العيش أو لزيادة االستدامة في استعمال مكونات التنوع البيولوجي؛

 م التنوع البيولوجي في حساباتها الوطنية ؛تشجيـع الحكومات على أن تأخذ في الحسبان قي •

تشجيع وتسهيل بناء القدرة لدى صانعي القرارات ، بشأن المفاهيم المتصلة بالتقييم االقتصادي للتنوع  •
 البيولوجي ؛

ینبغي أن یسعى من یستعملون مكونات التنوع البيولوجي إلى تخفيض التبذیر والوقع   :11المبدأ العملي 
 لى زیادة المنافع المستمدة من االستعماالت  البيئي الضار وإ

ينبغي أن يسعى المستعملون إلى تحقيق أفضل الوسائل في اإلدارة وإلى تحسين االنتقائية  :االساس المنطقي 
في االستعماالت االستخراجية باستعمال تقنيات صديقة للبيئة ، بحيث يقل التبذير والوقع 

  االقتصادية وااليكولوجية من االستعماالت، – البيئي، وزيادة المنافع االجتماعية

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 



ازالة الحوافز الضارة وتوفير حوافز اقتصادية لمديري الموارد آي يقوموا باالستثمار بتطبيق أو استنباط  •
تجة ، وتحصيل تقنيات أشد صداقة للبيئة ، مثًال االعفاءات من الضرائب ، واألموال المتاحة للممارسات المن

 فوائد أقل على القروض ، وإصدار الشهادات إلمكان الدخول إلى أسواق جديدة ؛

 إيجاد آليات للتعاون التقني في سبيل ضمان نقل التكنولوجيات المحّسنة إلى مجتمعات السكان ؛ •

حصاد أو السعي إلى الحصول على استعراض مستقل لما يتم من حصاد لكفالة مزيد من الكفاءة في عملية ال •
في االستعماالت االستخراجية األخرى بحيث ال يكون لها وقع ضار على أوضاع الموارد المستعملة أو على 

 األنظمة اإليكولوجية ؛

 تبين وجوه عدم الكفاءة والتكاليف في المنهجيات المطبقة حاليًا ؛ •

 القيام ببحوث وبعمليات تنمية في منهجيات أفضل ؛ •

ييس متفق عليها للجودة الصناعية ومقايس للجودة لدى األطراف الثالثة في تشجيع أو تعزيز إنشاء مقا •
التعامل مع مكونات التنوع البيولوجي وإدارة شؤونها ، على األصعدة الدولي والوطني واذا اقتضى األمر 

 دون الوطني ، 

 إطارات محلية ووطنية، تعزيز االستعماالت الفعالة واألخالقية واإلنسانية للنباتات والحيوانات البرية، ضمن •
 .وتخفيض األضرار الجانبية التي تلحق بالتنوع البيولوجي

إن احتياجات مجتمعات السكان األصليين والمحليين الذین یعيشون أو یتأثرون باستعمال   :12المبدأ العملي
وحفظ التنوع البيولوجي ، وآذلك إسهاماتهم في حفظ ذلك التنوع واستعماله المستدام ، 

 . أن تنعكس في التوزیع المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال تلك الموارد ینبغي

إن المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المحليين آثيرًا ما يتحملون تكاليف  :االساس المنطقي 
ملموسة أو تضربون صفحًا عن منافع يدّرها االستعمال االحتمالي للتنوع البيولوجي ، في 

مثًال األخشاب ، (إن آثيرًا من الموارد ، .  أو تعزيز المنافع التي يجنيها آخرون سبيل آفالة
تستغل استغالًال مفرطًا ألن هناك تجاهًال للوائح الصادرة أو ألن هذه ) مصائد األسماك

وعندما يشرك السكان المحليين بوصفهم أصحاب المصلحة ، فإن هذه . اللوائح ال تطبق 
واألنظمة اإلدارية تعزز عند تنفيذ برامج بناء تستفيد . . فة عامةاالنتهاآات تتناقص بص

منها المجتمعات المحلية ، مثل التدريب على حيازة القدرة ، وهو أمر يمكن يوفر بدائل 
 .لإليرادات أو يساعد تنويع القدرات اإلدارية لتلك المجتمعات

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

تي ستكفل منافع إضافية للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة تعزيز الحوافز االقتصادية ال •
المحليين المشارآين في إدارة أي عنصر من عناصر التنوع البيولوجي ، مثل فرص العمل للسكان المحليين 

 المشارآين في اإلدارة  ؛/، والتوزيع المتساوي لإليرادات بين السكان المحليين والمستثمرين من الخارج 

ألخذ بسياسات ولوائح تكفل أن تحصل المجتمعات األصلية والمحلية أصحاب المصلحة المحليون، ا •
الضالعون في إدارة أحد الموارد لالستعمال المستدام ، على حصة عادلة من أية منافع مستمدة من ذلك 

 االستعمال ؛

م بالقيم غير النقدية للموارد الطبيعية آفالة أن تعترف السياسات واللوائح الوطنية المتعلقة باالستعمال المستدا •
 وتأخذها في الحسبان ؛

النظر في طرائق إلدخال االستعمال غير المراقب للموارد البيولوجية في إطار من االستعمال المستدام  •
 القانوني ، يشمل تعزيز االستعماالت غير االستهالآية البديلة لتلك الموارد  ؛

ن ، في الحاالت التي يشارك فيها مستثمرون من األجانب ، نصيب عادل آفالة أن يظل مع السكان المحليي •
 من المنافع ؛



 في إدارة أي موارد - بما فيهم مجتمعات السكان األصليين والمحليين –إشراك أصحاب المصلحة المحليين  •
 وغير طبيعية وإعطاء المشارآين في تلك اإلدارة تعويض عادل عن جهودهم، مع مراعاة المنافع النقدية

 النقدية؛

في حالة إذا اقتضت اإلدارة تخفيض مستويات الحصاد ينبغي بقدر اإلمكان مساعدة أصحاب المصلحة  •
المحليين بما فيهم المجتمعات المحلية واألصلية التي تعتمد اعتمادًا مباشرًا على المورد المخفض ، لتمكينهم 

 من الحصول على بدائل  ؛

ج تكاليف اإلدارة وحفظ التنوع البيولوجي في صلب مجال اإلدارة ویجب أن ینبغي أدما  :13المبدأ العملي 
 .52تنعكس تلك التكاليف في توزیع المنافع الناشئة عن االستعمال

وإذا لم تتم تغطية وافية لتلك . إن إدارة وحفظ الموارد الطبيعية أمر يقتضي تكاليف  :االساس المنطقي 
آما قد ينخفض أيضًا مقدار الموارد الطبيعية التكاليف سوف ينخفض مستوى اإلدارة 

فالبد من آفالة أن بعض المنافع الناشئة عن االستعمال ستذهب إلى السلطات . وقيمتها 
المحلية القائمة بإدارة المورد الطبيعي ، في سبيل الحفاظ على اإلدارة األساسية التي تكفل 

ن تكون مباشرة ، مثل رسوم الدخول وهذه المنافع يمكن أ. بقاء الموارد على نحو مستدام 
التي يدفعها الزائرون ألحد المراتع الوطنية ، وهي رسوم تدفع مباشرة إلى إدارة المرتع 
وتحتفظ بها تلك اإلدارة ، وإيرادات الضرائب التي تدفع على إقتالع أشجار األخشاب ، 

وفي .رة محلية للغابات التي يدفعها من يقتلعونها وتذهب ، من خالل الخزانة العامة إلى إدا
بعض الحاالت تدفع مباشرة إلى السلطة المتولية اإلدارة رسوم الترخيص بصيد األسماك ، 

 .أو تدفع هذه الرسوم إلى الخزانة الوطنية 

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

جب  ودون الوطنية صرف إعانات تح- حسب مقتضى الحال–آفالة إال تتضمن السياسات الوطنية وآذلك  •
 التكلفة الحقيقية لإلدارة  ؛

آفالة تحديد مستويات الحصاد وحصصه طبقًا للمعلومات الواردة من جهات الرصد وليس طبقًا لالحتياجات  •
 االقتصادية لنظام اإلدارة  ؛

توفير خطوط إرشادية لمديري الموارد لحساب التكلفة الحقيقية إلدارتهم في خطط أعمالهم ، والتبليغ عن  •
 ة الحقيقية  ؛تلك القيم

 إنشاء آليات بديلة أخرى الستثمار اإليرادات الناشئة عن إدارة التنوع البيولوجي  ؛ •

توفير حوافز اقتصادية للمديرين الذين أدخلوا فعًال التكاليف البيئية في صلب إدارتهم ، مثًال إصدار  •
لها بدًال من االستثمار البيئي ؛ الشهادات الالزمة للدخــول إلى أسواق جديدة ، التنازل عن ضرائب أو تأجي

 في التسويق   ؛" لصق البطاقات الخضراء " تعزيز نظام 

برامج التربية وتوعية الجمهور بشأن الحفظ  واالستعمال المستدام ینبغي تنفيذها آما  :14المبدأ العمل 
ینبغي استحداث وسائل اتصال أشد فعالية بين أصحاب المصلحة والمدیرین وفي محيط 

 .من الطائفتين آل 

لكفالة جعل الناس على بينة من الترابط بين اإلجزاء المختلفة للتنوع البيولوجي واتصاله  :االساس المنطقي 
بحياة البشر وآثار االستعماالت ، من المستصوب توفير وسائل تكفل أن ينخرط الناس في 

ومن المهم . مستدام التربية والتعليم والوعي بالفرص والمصاعب المرتبطة باالستعمال ال
ومن . أيضًا تثقيف الناس بالعالقة بين االستعمال المستدام والهدفين اآلخرين لالتفاقية 

الطرائق الهامة لتحقيق االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي إيجاد وسائل فعالة تكفل 
االتصاالت بين جميع أصحاب المصلحة ، ومثل هذه االتصاالت سوف تسهل أيضًا 

 .بشأن المورد ) والمعلومات الجديدة (ول على أفضل المعلومات الحص
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 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

اإلدارة ، قيم االستعمال المستدام، تغير : تخطيط التربية والتعليم وأنشطة توعية الجمهور بشأن مايلي  •
 اإلنماط االستهالآية وقيم التنوع البيولوجي في حياة الناس  ؛

 برامج توعية الجمهور بإعالم وإرشاد صانعي القرارات أيضًا  ؛آفالة أن تقوم  •
 استهداف جميع مستويات سلسلة االنتاج واالستهالك بتلك االتصاالت؛ •
التبليغ عن الدروس المستفادة في مجال أنشطة االستعمال المستدام إلى آلية تبادل المعلومات التابعة التفاقية  •

 التنوع البيولوجي ؛
 وصيل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات إلى أمم أخرى ؛تشجيع وتسهيل ت •
آفالة أن يقوم مستعملو الموارد بإبالغ الحكومة ما يبذلونهم من أنشطة على نحو يسهل االتصاالت على  •

 .نطاق أوسع 
زيادة الوعي باسهام ما لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين من معارف وممارسات وابتكارات في  •

 .الستعمال المستدام للتنوع البيولوجيتحقيق ا
 


