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   XI.16مشروع القرار 

  والدعم لإلتفاقية التقنيةضمان كفاءة تقديم المشورة العلمية و 

األطراف  تقدمت باقتراحهاذا القرار في مشروع ه ييرات جوهريةتغب [ ]يتعلق النص بين القوسين المربعين . مالحظة
 األقواسأما . على اللجنة الدائمة، لكنها لم تتوصل في مشاوراتها إلى أراء متوافقة بشأن تلك التغييرات المراقبة
مثل االعتماد على قرارات مؤتمر األطراف المتعاقدة األخرى  –الحاجة لمزيد من المعلومات فتشير إلى }  { المعقوفة

  .التي تم تبنيها

على منهجية عملية قائمة على األدلة العلمية لفهم، وتعزيز وتنفيذ بناءًا إذ يسلم بأن اتفاقية رامسار قد تأسست    .1
 االستخدام الحكيم في األراضي الرطبة؛

المنظمات مسار جذب مشاركة ودعم العديد من ، استطاعت اتفاقية را1971ه منذ تبنيها عام إذ يسلم كذلك، بأن .2
ي ال، وواصلوا تقديم وقتهم وخبرتهم بسخاء لدعم تنفيذها، وبالتاالتفاقيةالتزموا جميعًا بأهداف  ،أفرادكوالخبراء 

توفير موارد قيمة من حيث المعرفة، والخبرة والقدرة على دعم االتفاقية، ليس فقط على المستوى العالمي لكن 
  على مستويات مواقع األراضي الرطبة الوطنية والمحلية؛أيضًا 
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 التقنيةخاصة في اتفاقية رامسار وهي أنه منذ تأسيس هيئتها لمراجعة القضايا العلمية و وٕاذ يشير إلى نقطة قوة  .3
)STRP ( استطاعت اتباع منهجيات 1993في االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف المتعاقدة الخامس عام ،

 ؛لالتفاقيةمرنة وقابلة للتكيف في االستجابة لالحتياجات واألولويات المتغيرة 

ية هيئة مراجعة القضايا العلم وتكوين ألدوار الدؤوب التطوير تشمل قدوٕاذ يشير أيضًا إلى أن هذه العملية  .4
كانت الهيئة  ر وتحسين أسلوب عملها، إضافًة إلى تطوير مجموعة من األولويات العلميةيوتطو  STRP التقنيةو 

كما انعكس على مواضيع العمل واألولويات الواردة في {السنين، خالل قد تناولتها مع هيئات أخرى لالتفاقية 
 التقنيةفيذ المستقبلي للجوانب العلمية و نلتا"حول } 17مرفقات مؤتمر األطراف الحادي عشر، مشروع القرار 

 ؛}"2015-2013لألعوام  لالتفاقية

وٕاذ يرحب بالتزايد المستمر بأعداد األطراف المتعاقدة ومواقع رامسار عبر السنين، لكن يسلم بأن هذا النمو يؤدي  .5
الطلب على بعثات رامسار ني للتنفيذ والتدخالت، بما في ذلك زيادة تقإلى زيادة الطلب على الدعم العلمي وال

حيث يصبح من [الستجابة لهذا الطلب، ة في اليات الحاليواضحة لقدرات اآل االستشارية، وبأن هناك حدود
تفاقية الحالية، بما في ذلك وليس على سبيل ليات االاألهمية بمكان إعادة تقييم األولويات ومواطن التركيز آل

 ؛]STRP تقنيةالالحصر هيئة مراجعة القضايا العلمية و 

 التقنيةوٕاذ يسلم كذلك بأنه يتعين على االتفاقية مواصلة العمل لتحسين فهمها، واستجابتها، لالحتياجات العلمية و  .6
لألطراف المتعاقدة، خاصة في استجابتها للتغيرات العالمية في القضايا البيئية واالجتماعية والسياسية 

 ممكنة؛واالقتصادية، بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية 

ني المختلفة تستخدم حاليًا في تقوٕاذ يشير إلى أن عددًا من آليات ايصال المعرفة والمشورة والدعم العلمي وال .7
تنفيذ أوسع لالتفاقية، بما في ذلك، ومن بين أمور عدة، من خالل األمانة العامة، وشركاء المنظمة الدولية 

)IOPs( رامسار االستشارية وهيئة مراجعة القضايا العلمية ، مراكز ومبادرات رامسار اإلقليمية، وبعثات
 ؛  STRPالتقنيةو 

ومؤتمر " رامسارمن توجيهات االستخدام والجدوى تقييم ("توجيهات رامسار  ير إلى أنه لدى مراجعة جدوىيش وٕاذ .8
وكتيبات تم التبليغ أنه في الوقت الذي تقدر فيه توجيهات رامسار ) 21األطراف المتعاقدة العاشر، الوثيقة 

ف المتعاقدة مفيدة، يوجد فرص هامة لتحسين ايصال االستخدام الحكيم ويجدها الكثير من الناس واألطرا
 ]نية؛تقعاب وتنفيذ توجيهات علمية و يواست

 لعدد ، والدعم والمعلومات، نظراً التقنيةلتقديم المشورة العلمية و مستهدفة مميزة  عاتجماوٕاذ يسلم بوجود عدة  .9
الوكالء المنفذين الذين يلعبون أدوارًا في عملية تحقيق االستخدام الحكيم في األراضي الرطبة، بما في ذلك، من 

مدراء شبكات األراضي الرطبة مثل شبكة مسارات بين أمور عدة، مدراء مواقع رامسار الفردية، إضافة إلى 
استخدام األراضي الرطبة واألثار الواقعة  صانعي سياسات األراضي الرطبة والمسؤولين عن تنظيمالطيران؛ 
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 صانعي السياسات في قطاعات أخرى مثل المياه، الزراعة، الصحة، التطوير الحضري، والطاقة؛عليها؛ 
؛ المربين والباحثين، ومنظمات هاخدماتراضي الرطبة و األ يعتمدوا على المعنيين والمجتمعات المحلية الذين يمكن

 القطاع الخاص؛

، والدعم والمعلومات على مقاييس التقنيةأن هذا الجمهور المستهدف المتباين يتطلب المشورة العلمية و وٕاذ يدرك  .10
مختلفة متعلقة بمسؤولياتهم ومصالحهم، بما في ذلك على المستوى المحلي أو مستوى موقع األرض الرطبة، 

 واإلقليمية والعالمية؛  الوطنيةومستوى أحواض األنهار، والمستويات 

معلومات ومشورة  والمجتمعات المحلية الذين يحتاجون إلىيسلم بوجود العديد من مدراء األراضي الرطبة وٕاذ  .11
عملية، دراسات حالة، وتدريب على االستخدام الحكيم لألراضي الرطبة، لكنهم قد يفتقرون للموارد أو الشبكات 

قد ال يمكنهم تحقيق الوصول الكامل إلى التي من خاللها يمكنهم الوصول إلى مثل تلك المعلومات والتدريب، و 
 ؛ STRPالتقنيةالمشورة والتوجيهات التي أعدتها هيئة مراجعة القضايا العلمية و 

العمليات الدولية المتعلقة بالمياه، والطاقة، والتغير  ما يخصزداد فييواالعتراف بها  رامسار اتفاقية وٕاذ يدرك أن .12
األراضي الرطبة وصانعي  يترتب عليه تزايد الحاجة لدى مدراءالقطاعات، وأن هذا المناخي، وغيرها من 

   بشأن األراضي الرطبة في هذه العمليات؛ بها موثوقمعلومات ومشورة علمية  يتمكنوا من تقديم السياسة بحيث

أسهمت اتفاقية رامسار  واألمانة العامة، STRP التقنيةوٕاذ يدرك أنه من خالل هيئة مراجعة القضايا العلمية و  .13
التنوع الحيوي الدولية، بالكثير من المعرفة والمعلومات العلمية حول األراضي الرطبة في الكثير من عمليات 

النظم (حول المياه واألراضي الرطبة  2005وتقريره التجميعي لعام ) MA(م النظام البيئي لأللفية ييخاصة تق
دعم والتعاون ال تقديم كانت ناشطة فيأنها كما ، )ين األراضي الرطبة والمياهالبيئية والرفاه اإلنساني؛ التوافق ب

 مع الهيئات االستشارية العلمية التابعة لالتفاقات البيئية األخرى متعددة األطراف؛

هيئة مراجعة القضايا  العامة، األمانة المتعاقدة، ألطرافا هافي بما االتفاقية، هيئات جميع أن جديد من يكرر إذ .14
مراكز  ونظام ،الوطنية رامسار لجان مثل ، وغيرهم،الدائمة واللجنة األطراف، مؤتمر STRP التقنيةالعلمية و 
 التقنيو  العلمي الدعم إيصال ضمان في اً دور  يلعبون ،)IOPs( الدولية المنظمة وشركاءالوطنية،  االتصال
 تنسيق وجود وضمان األدوار هذه توضيح أهمية على شددي وٕاذ ،بشكل فعال االتفاقية أهداف تنفيذ تدعم بطرق

 ؛االتفاقيةمن أجل تعزيز تنفيذ  التقنيفعالين إليصال الدعم العلمي و  تواصلو 

فئات ولكافة ويات لدعم والمعلومات، على كافة المستعاب المشورة العلمية، وايوٕاذ يدرك بأن اإليصال الفعال واست .15
ر المستهدفة المتباينة قد تحسنت من خالل التعاون والشراكات المناسبة مع المنظمات العلمية األخرى، و الجمه

  المنظمات األكاديمية وشبكاتها العلمية في مناطق رامسار؛و مجموعات القطاع الخاص، و والمنظمات المراقبة، 

آليات  ميتقدفي ) IPBES( النظام البيئي وخدمات حيويال لتنوعل الدولي الحكومي المنبر مكاناتإ دركي وٕاذ[ .16
مؤتمر األطراف المتعاقدة الحادي عشر، مشروع { االتفاقية بنود لتنفيذ العلمية المعلوماتلتوفير وٕايصال  تكميلية
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اعتمادًا على نتائج الجلسة العامة الثانية للمنبر الحكومي  ،إلى تعديل الفقرة هذه تحتاجقد . مالحظة{.] }6 القرار
 ؛2012في نيسان ) IPBES(للتنوع الحيوي وخدمات النظام البيئي  الدولي

 على االتفاقية تنفيذلدعم  التقنيةالعلمية و وٕاذ يسلم بالحاجة إلى إعداد عمليات واضحة لتحديد وتواصل األولويات  .17
 الحالية األولويات مراعاةو  العالمي، المستوى وحتى الرطبة األراضي موقع مستوى من المستويات،كافة 

وغيرها  STRP التقنيةوالمستقبلية أو األولويات الناشئة التي يجب تناولها من قبل هيئة مراجعة القضايا العملية و 
 ؛ و، حسبما تقتضي الحاجةمن هيئات االتفاقية

للجنة الدائمة بالنسبة إلنشاء فريق عامل غير رسمي للسير  SC43-12و   SC42-23ينوٕاذ يشير إلى المقرر  .18
بهذه القضايا في مؤتمر األطراف المتعاقدة الحادي عشر، وٕاذ يرحب بهذه الفرصة إلمعان النظر وتحسين قدمًا 

 وظائف االتفاقية العلمية؛

 مؤتمر األطراف المتعاقدة
يعبر عن امتنانه للفريق العامل غير الرسمي الذي أنشأته اللجنة الدائمة لتوفير ورقة معلومات داعمة لهذا القرار  .19

 ؛)26ألطراف المتعاقدة الحادي عشر، الوثيقة مؤتمر ا(

لالتفاقية التي سيجري النظر فيها  التقنيةية و المشورة والتوجيهات العلم وتنفيذ يوافق على أن مراجعة واستيعاب .20
 قبل انعقاد االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف المتعاقدة الثاني عشر؛

 : سوف أمورعدة   بينومن  ،المراجعة  ]لجنة [ أن على أيضا وافقيو  .21

i.       وجيهات توجدوى  تقييم"ًا على نتائج واستنتاجات تقوم بمراجعة تطبيق وجدوى توجيهات رامسار، بناء
وأي تقييمات أخرى ذات عالقة، والخروج بتوصيات لتحسين تطبيق التوجيهات من قبل جميع " رامسار

 ]الجمهور المستهدف؛

ii.      االتفاقية لتنفيذ التقنيةالتي من خاللها يتم تحديد االحتياجات العلمية و مراجعة مجموعة العمليات الكاملة 
، بما فيها تلك العمليات وتوضيحها وتحديد أولوياتها وتحويلها إلى أدوات لجميع المعنيين على أرض الواقع

 القراربما في ذلك شروط (نية من قبل مؤتمر األطراف المتعاقدة تقالتي تتضمن تبني قرارات علمية و 
VIII.45  (وغيرها من العمليات ذات العالقة ضمن آليات االتفاقية الرسمية أو خارجها؛ 

iii.     إلى المعنيين، بما في ذلك  وٕايصالهمراجعة أدوار الهيئات ذات العالقة ضمن االتفاقية من أجل الدعم العلمي
االتصال والتعليم والمشاركة  وفريق اإلشراف على، STRP التقنيةأدوار هيئة مراجعة القضايا العلمية و 

إيالء اهتمام خاص [ المبادرات اإلقليمية، و ، األمانة العامة، مراكز االتصال الوطنية، CEPAوالتوعية  
للمضي قدمًا  بشكل فعال قدرات األطراف المتعاقدة بدعم التقنيةمنتجات العلمية و إليجاد سبل تضمن قيام ال

 في تنفيذ االتفاقية؛
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iv. االتصال لتسهيل العالقة، ذات االتفاقية عمليات جميع على تغييرات أو تحسينات إدخال إمكانية استكشاف 
وقد تتضمن، من بين أمور عدة، تغييرات [،هوٕايصال العلمي الدعم بتقديم المعنية هيئاتال جميع بين فعالال

ونظام مركز االتصال ،  STRPالتقنيةفي عمليات القرار، وأسلوب عمل هيئة مراجعة القضايا العلمية و 
 ]الوطني؛

v. متعددة األطراف البيئية التفاقاتل العلمية االستشارية الهيئات مع التعاون تعزيز ووسائل سبل في النظر 
مواصلة تطوير عن طريق  أمور،عدة ومن بين ، المشترك االهتمام ذات التقنيةو  العلمية القضايا بشأن األخرى

 وتجنب الكفاءة، وزيادة ،حيثما كان ذاك مالئمًا، من أجل رفع التمويل ،المشتركة التقنيةالمنتجات العلمية و 
 الجهود؛ ازدواجية

vi. ]الدعم عمليات ليةاعف تقييمل الضرورية ،متواجدةال اآلليات استخدام ذلك في بما والتقييم، متابعةلا آليات تحديد 
 و] المسؤولة؛ الهيئات مختلف عبر االتفاقية، ضمن وٕايصاله العلمي

vii. عليها العملية القوية التي قامتو العلمية  سستوليد االقتراحات لرؤية واتجاه وأهداف مستقبلية للحفاظ على األ 
     اتفاقية رامسار؛

يوافق كذلك على أن مواصلة إجراء المراجعة ستتم من قبل أعضاء متطوعين من اللجنة الدائمة وغيرهم من  .22
 وأنه] إشراف اللجنة الدائمة تحت[المهتمين من األطراف المتعاقدة، 

i.  المراجعة من قبل طرف يتطوع للقيام بذلك؛] لجنة[قد يتم اإلشراف على 

ii.  رئيس وأعضاء هيئة  ـ،عدة ، من بين جهاتاستشارة جميع الهيئات المعنية وممثليهم، بمن فيهم] اللجنة[على
، CEPAوالتعليم والمشاركة والتوعية، الفريق المشرف على االتصال STRP التقنيةمراجعة القضايا العلمية و 

موظفو األمانة العامة، مراكز االتصال الوطنية لألطراف المتعاقدة، مدراء مواقع رامسار، مدراء األراضي 
التنوع الحيوي الرطبة األخرى، شركاء المنظمات الدولية، وممثلي الهيئات األخرى المرتبطة برامسار، مثل 

 رة والتوجيه؛ وو ددة األطراف، الذين يمكنهم تقديم المشالمتعلق باالتفاقات البيئة متع

iii.  ُوستتضمن . 2015-2013ا خالل األعوام الثالث المراجعة للجنة الدائمة للنظر فيه] لجنة[ م توصياتقدَ ت
مشروع قرار مؤتمر ] قد تتضمن إعداد ل[لتنفيذ أية تغييرات مقترحة، و التوصيات اقتراح آليات ضمن االتفاقية

 األطراف المتعاقدة الثاني عشر للنظر فيه؛ و

      . المراجعة وعملها، حسب الحاجة] لجنة[ يطلب من األمانة العامة تقديم الدعم لتأسيس  .23


