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  5مؤتمر األطراف الحادي عشر مشروع القرار - رامسار        البند الخامس عشر من األجندة            
 

   XI. 5مشروع القرار 
  

  ضمن إطار عمل  2015 -2013مبادرات إقليمية 
  اتفاقية رامسار

  
من أجل  الدعم الفعالتقديم فيذية لنية رامسار هي وسائل تاتفاق المبادرات اإلقليمية بموجباإلشارة إلى أن  .1

التعاون من خالل  ، وذلكستراتيجية في مناطق جغرافية محددةوخطتها اال أفضل ألهداف اإلتفاقية تنفيذٍ 
 االهتمام المشترك؛ ذات األراضي الرطبة في قضايا الدولي

إطار توفر  )VII.19, 1999 القرار( لتعاون الدولي بموجب اتفاقية رامسارل المبادئ التوجيهية إدراك أن  .2
 .عمل مناسب لتعزيز التعاون الدولي بين األطراف المتعاقدة وغيرهم من الشركاء

اإلشارة كذلك إلى اعتراف األطراف المتعاقدة بأهمية المبادرات اإلقليمية في تعزيز أهداف اإلتفاقية في  .3
والتي عملت  عددًا من المبادرات اإلقليمية ن أيداياللذ IX.7 (2005) كذلك القرارو ، VIII.30 (2000)رار الق

لتصبح  عدد من المبادرات األخرى بمقومات  وأقرت 2008 -2006الل ضمن إطار عمل اإلتفاقية خ
  ضمن إطار عمل اإلتفاقية؛  نافذة
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للمبادرات اإلقليمية لدعم تنفيذ " المباديء التوجيهية"قد تبنى  X.6 (2008)إلى إن القرار  أيضاً  اإلشارة .4
 متعلقة التوجيهات ال واستبدال(اإلتفاقية، وهذا يشكل مرجعًا لتقييم عمل المبادرات اإلقليمية ومدى نجاحها 

  ؛)VIII.30المرفقة بالقرار  اإلقليمية في إطار عمل اتفاقية األراضي الرطبة المبادراتبتطوير 

باختبار والموافقة على عدد من ، قامت اللجنة الدائمة 2012 -2009مالحظة أنه خالل األعوام  .5
التوجيهية مشيرة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته العديد  للمبادئالمستوفية النشطة  و المبادرات اإلقليمية 

 تقاريرها السنوية المقدمة إلى اللجنة الدائمة؛ و بناءا على المبادرات خالل تلك األعوام من 

األخذ بعين االعتبار الخبرة المكتسبة خالل سنوات عمل تلك المبادرات في كل من الشبكات اإلقليمية  .6
التوجيهية في اختيار ودعم المبادرات اإلقليمية التي  للمبادئالتطبيق الناجح  ،ةومراكز رامسار اإلقليمي

مع  مراجعة نجاح تلك المبادرات االستنتاجات المستخلصة منكذلك  و عمل اإلتفاقيةتعمل ضمن إطار 
 ؛مستقبال اإلقليمية المبادراتتلك رؤية استراتيجية لتنمية  

  

  مؤتمر األطراف المتعاقدة
 

مجددًا على جدوى التعاون على المستوى اإلقليمي وذلك من خالل دور الشبكات ومراكز التدريب يؤكد  .7
 .وبناء القدرات في توفير الدعم الفعال لتنفيذ أهداف ومنهجيات اإلتفاقية بشكل أفضل

اقية في المبادرات اإلقليمية لدعم تنفيذ اإلتفيوافق على استمرار صالحية واستخدام المباديء التوجيهية  .8
  .2015وحتى  2013للفترة من  X.6والمرفقة بالقرار  2012 -2009وفق اعتمادها لألعوام 

التي تمت الموافقة عليها من قبل االتفاقية بتقديم تقارير سنوية للجنة الدائمة حول المبادرات كل كلف ي  .9
تقديم بالمباديء التوجيهية، إضافة إلى  وباألخص نجاحها في االلتزام ،والتقدم الذي أحرزته اشغالها 

 .المعتمدة من قبل اللجنة الدائمة صيغةلل اً وفق التمويل خطط عمل وخطط 

 في الوقت المحدد المستند إلى التقارير الرسمية المقدمة يكلف اللجنة الدائمة بمواصلة التقييم السنوي .10
 المباديء التوجيهية واإلسهام بفاعلية في تنفيذ اإلتفاقية؛معايير بالمبادرات اإلقليمية القائمة التزام مدى بو 

مدركًا أن هناك  باستفادة العديد من المبادرات اإلقليمية القائمة من الدعم الذي تقدمه رامسار،قر ي  .11
 حال أنه في رر ويق احتماًال الستمرار القيود المفروضة على الميزانية خالل السنوات الثالث المقبلة،

للنظر في أمر إيقاف المبادرات اإلقليمية الجديدة بشكل مؤقت  غير متوقع ، يتمظرفي  أي تغيير حدوث
 ؛2015 -2013ومن ثم إقرارها لفترة ثالث سنوات من  األساسية االتفاقيةمن ميزانية ضتمويلها 

، "دعم المبادرات اإلقليمية"بند  من خاللمن ميزانية اإلتفاقية األساسية  يوافق على تخصيص دعٍم مالي .12[
، وتخصص لألنشطة حول المسائل المتعلقة باألمور المالية والميزانية XI.2في القرار  حسبما جاء
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، شريطة تحديدها من قبل اللجنة 2015 -2013خالل الفترة ما بين التنموية للمبادرات اإلقليمية القائمة 
    1]التوجيهية؛الدائمة لتتماشى وكافة المباديء 

ضمن بند الميزانية  2015و  2014، 2013للمبادرات الفردية لألعوام   يقرر أن مستويات الدعم المالي. 13[
حدد من قبل اللجنة الدائمة أثناء اجتماعاتها السنوية بناًء على الخطط المالية وخطط العمل المحدثة ست

والتي ستقدم بالشكل المطلوب في موعد أقصاه شهرين قبل انعقاد االجتماعات السنوية، مع االستفادة من 
   ]2لشؤون المالية؛الفرعي لفريق الالتوصيات المحددة المعدة من قبل 

تتلقى الدعم المالي األولي من الميزانية األساسية من أجل استخدام المبادرات اإلقليمية التي  يحث بقوة. 14
  تدفق بديل من التمويل المستدام؛ على التماس الحصول ذلك الدعم في أمور عدة و 

من  توفير الدعم المالي للمبادرات اإلقليمية من حيث المبدأ، سيتم X.6 وفقًا للقرار ،يؤكد مجددًا أنه. 15
تماعين لمؤتمر األطراف، لفترة تعادل الفترة الزمنية الفاصلة بين اج ، حصرياميزانية اإلتفاقية األساسية

المركز اإلقليمي لرامسار بااللتزام بالمباديء التوجيهية، فمثل هذا الدعم قد في حال استمر ويكون ذلك 
  اللجنة الدائمة؛يستمر وفقًا لتقدير 

الشريكة، والمنظمات غير  يشجع األطراف المتعاقدة، والوكاالت الحكومية الدولية، والمنظمات الدولية. 16
دعم المبادرات اإلقليمية التي ص وغيرهم من المانحين المحتملين على الوطنية، والقطاع الخا الحكومية

  اإلسهامات التطوعية؛ إضافة إلىار ية رامسل على المساعدات المالية من اتفاقتسعى للحصو 
أنفسهم على  أن يعرفوا عنبُيبّلغ كًال من المراكز اإلقليمية والشبكات العاملة ضمن إطار عمل اإلتفاقية . 17

 للعموم  تعريف أنفسهم كذلك عم لتنفيذ أهداف إتفاقية رامسار،أنهم وسائل تنفيذية من شأنها تقديم الد
 اس في أذهان البعضوالشركاء اآلخرين على حد سواء بصفتهم الشخصية والمستقلة وذلك لتجنب أي التب

ستوى الوطني وعلى المستوى بين تلك المبادرات واألدوار المختلفة للسلطات اإلدارية لرامسار على الم
م وتعزيز قيمة المراكز اإلقليمية دعلرامسار، ويناشد األمانة العامة بتقديم اللألمانة العامة  بالنسبة الدولي

  والشبكات وتيسير تلك الجهود إلى أقصى حد ممكن؛
لمنظمات المضيفة يحث الهيئات التنسيقية لجميع المبادرات اإلقليمية لتوقيع اتفاق استضافة مع الدول وا. 18

، والتي تنص X.6من القرار  12وذلك لتوضيح مسؤوليات كال الطرفين وفقًا للمباديء التوجيهية والفقرة 
األطراف (تكون الهئية التنسيقية مسؤولة أمام كافة األعضاء الذين يشكلون مبادرة إقليمية " على أن 

العمل  ويطلب من األمانة العامة لرامسار, "، وليس فقط أمام البلد المضيف)المتعاقدة وأعضاء آخرون
  ؛كمستشار لتلك المسألة كلما اقتضت الحاجة

تصاالت نشطة، منتظمة ومتبادلة مع األمانة العامة، ا إلقليمية بالمحافظة علىالمبادرات ا ,يكلف كذلك. 19
والقيام بتقييم  مجالس اإلدارة لديهم،نتائج االتصال مع األمانة ومع  التي تستند إلىوٕادراج خطط عملهم 

للمباديء التوجيهية مستقل للعمليات والنتائج وتحديد نقاط القوة والضعف والتي تشكل بمجملها مرجعًا 
                                                 

  لحين اتخاذ القرارات المتعلقة بميزانية مؤتمر األطراف الحادي عشر  معقوفينقوسين بين  1
  

 المتعلقة بميزانية مؤتمر األطراف الحادي عشر تالقرارااتخاذ  معقوفين لحينبين قوسين  2 
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الخاصة بالمبادرات اإلقليمية التي تعمل ضمن إطار عمل إتفاقية األراضي الرطبة، وأيضًا، مشاركة 
  األمانة العامة واللجنة الدائمة نتائج تلك التقييمات؛

شروط  على ستند تشفافة  ذو حوكمة يؤكد على أهمية قيام المبادرات اإلقليمية بإنشاء كيان تنفيذي . 20
  األدوار والمسؤوليات، ويضمن تمثيل كل األعضاء في ذلك الكيان تمثيًال فاعًال؛تبين مكتوبة 

العمل مع ممثلي مراكز رامسار  CEPA والتوعية رقابة االتصال والتعليم والمشاركة هيئة يطلب من . 21
تحسين بقصد تلك المراكز لبناء القدرات وتقديم المشورة حول احتياجات موظفي  اإلقليمية من أجل تحديد

  أدائهم؛
 بأن توفر الدعم للمبادرة لم تفعل بعد، ،مرتبطة جغرافيًا بمبادرة إقليميةيحث األطراف المتعاقدة وال. 22

  و ذلك عن طريق تقديم خطابات رسمية ودعمًا ماليًا حسبما تقتضي الحاجة؛ل ولإلشارة
يستند إلى تقييم سنوي، ومراجعة للعمليات والنجاح الذي يطلب من اللجنة الدائمة إعداد تقرير موجز، . 23

ظر األطراف تن، لكي 2015 -2013تحرزته المبادرات اإلقليمية والتي ستبدأ العمل بين األعوام 
  .ألطراف المتعاقدةلالثاني عشر  المؤتمرالمتعاقدة فيها أثناء 

   
 


