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Strateginen suunnitelma 2009–2015
edistää:
• Yleistä ymmärtämystä sopimuksen tarkoituksesta ja periaatteista maailmanlaajuisesti,
kansallisesti ja paikallisesti.
• Osapuolikokouksen päätösten parempaa toteutusta keskittymällä tämän kauden avainasioihin.
• Kosteikkojen suojelun ja järkiperäisen käytön
kehitystä kaikilla tasoilla, ja siihen liittyvää
hyötyä biologiselle monimuotoisuudelle ja
ihmisten hyvinvoinnille.
• Kansallisten ja paikallisten toimien kansainvälistä koordinointia sopimuksen päämäärien
saavuttamiseksi, sekä
• Korkeampaa profiilia sopimuksen muiden
osa-alueiden ja elimien ja sen päämäärien
keskuudessa.

Ulkoisesti strateginen suunnitelma
edistää myös mm.
• Yk:n vuosituhattavoitteita
• Turkissa 2009 pidetyn 5. Maailman vesifoorumin ohjelmaa
• Biodiversiteettitavoitteiden 2010 toteutumista
• Mereisten suojelualueiden tavoitteen 2012
toteutumista
• Ilmastonmuutoksen avainkysymyksiin vastaamista
• YK:n kestävän kehityksen toimikunnan
(CSD13) päätösten toimeenpanoa vesi- ja
sanitaatiokysymyksissä.

MITÄ ME TAHDOMME?
– SOPIMUKSEN TARKOITUS
”Kaikkien kosteikkojen suojelu ja järkiperäinen käyttö paikallisten ja kansallisten toimien sekä kansainvälisen koordinaation avulla, osana kestävän kehityksen
maailmanlaajuista saavuttamista.”
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MITÄ HALUAMME SAADA
AIKAAN? – TAVOITTEET
Sopimuksen toteuttaminen
Tavoite 1. Järkiperäinen käyttö.
Työskennellä kaikkien kosteikkojen järkiperäisen
käytön toteuttamiseksi varmistamalla, että kaikki
sopimuksen osapuolet kehittävät ja ottavat käyttöön tarpeelliset ja asianmukaiset välineet ja keinot yhdessä paikallisen alkuperäisväestön ja muun
väestön kanssa ja käyttäen hyväksi perimätietoa,
sekä samalla varmistaen, että kosteikkojen suojelu
ja järkiperäinen käyttö edistää myös köyhyyden
hävittämistä, ilmastonmuutoksen lieventämistä
ja siihen sopeutumista, sekä sairauksien ja luonnonkatastrofien ehkäisyä.
Toteuttaa sopimuksen artikloita 3.1, 4.3, 4.4,
4.5.
Tavoiteltu lopputulos: Kaikkien kosteikkojen
järkiperäinen käyttö kaikissa sopimuksen jäsenmaissa, sisältäen osallistuvamman kosteikkojen
hoidon, ja että suojelupäätökset tehdään tietoisena kosteikkojen tarjoamien ekosysteemipalveluiden tärkeydestä.

Tavoite 2. Kansainvälisesti tärkeät
kosteikot.
Kehittää ja ylläpitää sellaisten kosteikkojen kansainvälistä verkostoa, jotka ovat tärkeitä biologisen monimuotoisuuden suojelulle, kuten lintujen
lentoreiteille ja kalapopulaatioille, sekä ihmisten
elämän ylläpitämiselle, varmistamalla, että kaikki
osapuolet toteuttavat asianmukaisesti kansainvä
lisesti tärkeiden kosteikkojen luettelon kehittämisen
strategista runkoa ja suosituksia (=Strategic Frame
work and Guidelines for the Future Development
of the List of Wetland of International Importance),
ja sellaisten kosteikkojen asianmukaisella hoidolla
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ja järkiperäisellä käytöllä, joita ei ole vielä virallisesti nimetty Ramsar-alueiksi, mutta jotka täyttävät vaatimukset luettelon kehittämisen strategisen
rungon tai muun vastaavan kotimaassa sovelletun
prosessin mukaan.
Toteuttaa sopimuksen artikloita 2.1, 2.2, 2.5,
2.6, 3.1, 3.2, 4.1 ja 4.2.

järkiperäisen käytön lisäämisessä, mitattuna sovituilla vaikuttavuusindikaattoreilla, ja edistää
sopimuksella aikaansaatujen tulosten laajempaa
tunnustamista hallinnon ja yhteiskunnan muilla
sektoreilla.

Tavoiteltu lopputulos: Osapuolet nimeävät
Ramsar-kosteikkoja ja hoitavat niitä omalla
alueellaan siten, että ne tukevat kansainvälisesti
tärkeiden kosteikkojen verkostoa, toteuttaen kokonaan sitoumuksensa raportoinnista artiklojen
3 ja 8.2 Mukaan ja käyttäen montreuxin rekisteriä (=Montreux Record) tarkoituksenmukaisesti
osanasopimuksen hallintoprosessia.

Tavoite 5. Jäsenyys.
Kehitys kohti maailmanlaajuista sopimuksen jäse
nyyttä.
Toteuttaa sopimuksen artikloita 2.4 ja 9.
Tavoiteltu lopputulos: Kaikki sopimuksen jäseniksi kelpoiset maat liittyvät Ramsarin sopimukseen vuoteen 2015 mennessä.

Tavoite 3. Kansainvälinen yhteistyö.
Lisätä kosteikkojen suojelua ja järkiperäistä käyttöä tehokkaan kansainvälisen yhteistyön avulla,
mm. Käyttäen aktiivisesti suosituksia kansainväli
seen yhteistyöhön Ramsarin sopimuksen mukaisesti
(=Guidelines for International Cooperation under
the Ramsar Convention).
Toteuttaa sopimuksen artiklaa 5.
Tavoiteltu lopputulos: Osapuolet kehittävät yhtenäiset kansalliset lähestymistavat Ramsarin sopimuksen toteuttamiseen niin, että voidaan hyötyä tehokkaan kumppanuuden luomisesta tähän
liittyvien muiden sopimusten ja kansainvälisten
organisaatioiden kanssa, sekä muiden Ramsarin
sopimuksen osapuolten kanssa.

Sopimuksen käyttö
Tavoite 4. Järjestäytynyt kapasiteetti
ja vaikuttavuus.
Edistää sopimuksen tarkoituksen toteutumista
varmistamalla, että siihen on tarvittavat järjestelmät, resurssit, ja kapasiteetti.
Toteuttaa sopimuksen artikloita 6, 7 ja 8.
Tavoiteltu lopputulos: Parantaa sopimuksen
saavuttamia tuloksia kosteikkojen suojelun ja

MITEN SAAVUTAMME
TAVOITTEEMME?
– STRATEGIAT JA
AVAINTULOSALUEET

Tavoite 1. Järkiperäinen käyttö
Työskennellä kaikkien kosteikkojen järkiperäisen käytön toteuttamiseksi varmistamalla, että
kaikki osapuolet kehittävät ja ottavat käyttöön
tarpeelliset ja asianmukaiset välineet ja keinot
yhdessä paikallisen alkuperäisväestön ja muun
väestön kanssa ja käyttäen hyväksi perimätietoa,
samalla varmistaen, että kosteikkojen suojelu ja
järkiperäinen käyttö edistää myös köyhyyden
hävittämistä, ilmastonmuutoksen lieventämistä
ja siihen sopeutumista, sekä sairauksien ja luonnonkatastrofien ehkäisyä.

Strategia 1.1 Kosteikkojen inventointi
ja arviointi

Kaikkien kosteikkotyyppien laajuus ja tila, sekä
kosteikkojen luonnonvarat asianmukaisessa laajuudessa kuvataan, arvioidaan ja niitä seurataan
Ramsarin sopimuksen määritelmien mukaan,
minkä tarkoituksena on antaa tietoa ja vahvis-
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taa sopimuksen toteuttamista, ja erityisesti niitä
kohtia, jotka käsittelevät kaikkien kosteikkojen
järkiperäistä käyttöä. (Osapuolet, joita tieteellistekninen arviointipaneeli (STRP) neuvoo ja kansainväliset järjestökumppanit (IOP) avustavat.)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
1.1.i Kaikki osapuolet ovat toteuttaneet kansalliset kosteikkoinventaariot Ramsarin kosteikko
inventaarioiden kehykset (=Framework for Wet
land Inventory) -ohjeen linjausten mukaan, ja
välittäneet mahdollisimman paljon tietoa kattavista kansallisista inventaarioista, sisältäen
tiedot kosteikkojen merkittävyydestä, mahdollisista Ramsar-alueista, kunnostettavista
kosteikoista, aliedustettujen kosteikkojen sijainnista, ja kosteikkojen tarjoamista ekosysteemipalveluista. (Kansallisesti: osapuolet)
1.1.ii Sihteeristö pitää yllä helposti käytettävissä
olevaa web-pohjaista metatietokantaa, joka
sisältää tiedot kaikista kansallisista kosteikko
inventaarioista, ja joka on linkitetty kansallisiin ja muihin kansainvälisiin merkityksellisiin
tietokantoihin. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö)

Strategia 1.2 Maailmanlaajuiset
kosteikkotiedot

Luodaan kumppaneiden avulla maailmanlaajuinen kosteikkotietojärjestelmä, jonka avulla tiedot
ja tilastot kosteikoista annetaan vapaaehtoisesti
käyttöön ja niiden saatavuus paranee. (Osapuolet, sihteeristö, joita tieteellis-tekninen arviointi
paneeli neuvoo ja kansainväliset järjestökumppanit avustavat.)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
1.2.i Maailmanlaajuiset tiedot ja tilastot kosteikkojen sijainnista ja tilasta saatavilla web-portaalijärjestelmien avulla. (Maailmanlaajuisesti:
tieteellis-tekninen arviointipaneeli)
1.2.ii Maailmanlaajuiset kosteikkojen tarkkailujärjestelmät kosteikkojen tilan muutosten raportoimiseen. (Maailmanlaajuisesti: tieteellistekninen arviointipaneeli)
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Strategia 1.3 Politiikka, lainsäädäntö ja
instituutiot

Kaikissa jäsenmaissa kehitetään ja toteutetaan
politiikkaa, lainsäädäntöä ja käytäntöjä, mukaan
lukien tarkoituksenmukaisten instituutioiden
kasvu ja kehitys, siten että varmistetaan järkiperäistä käyttöä koskevien sopimusehtojen tehokas
toteuttaminen. (Osapuolet, sihteeristö)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
1.3.i Kansallinen kosteikkopolitiikka tai vastaavat
työkalut ovat täydessä käytössä muiden strategisten ja suunnitteluprosessien rinnalla ja
niihin integroituina, mukaan lukien köyhyyden hävittämisstrategiat, vesivarojen hallinta
ja vesitehokkuussuunnitelmat, rannikon ja
merellisten luonnonvarojen hoitosuunnitelmat, kansalliset metsäohjelmat, kansalliset
kestävän kehityksen strategiat ja kansallinen
maatalouspolitiikka tai järjestelyt. (Kansallinen: osapuolet)
1.3.ii Osapuolet käyttävät strategista ympäristöarviointia kosteikkoihin vaikuttavien suunnitelmien, ohjelmien ja politiikan yhteydessä.
(Kansallinen: osapuolet)

Strategia 1.4 Kosteikkojen merkityksen
monialainen tunnistaminen

Kosteikkojen merkityksen tunnistaminen ja sen
saama huomio päätöksenteossa lisääntyy, kun
on kysymyksessä biologisen monimuotoisuuden
suojelu, vesivarat, rannikoiden suojelu, rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito, tulvien
torjunta, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja/
tai siihen sopeutuminen, ruokaturva, köyhyyden
hävittäminen, turismi, kulttuuriperintö, ja tieteellinen tutkimus, kehittämällä ja levittämällä
tietoa menetelmistä kosteikkojen järkiperäisen
käytön saavuttamiseksi. (Osapuolet, sihteeristö,
tieteellis-tekninen arviointipaneeli, kansainväliset
järjestökumppanit.)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
1.4.i Sellaisten kosteikko-ohjelmien ja projektien
kehittäminen ja toteuttaminen, jotka edistävät
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köyhyyden hävittämispäämääriä ja ruoka- ja
vesiturvasuunnitelmia paikallisella ja kansallisella tasolla. (Kansallisesti: osapuolet)
1.4.ii Kaikki osapuolet toteuttavat analyysin
kosteikkojen ekosysteemipalveluista ja niiden
arvosta (erityisesti Ramsar-alueilla). (Kansallisesti: osapuolet)
1.4.iii Kosteikkojen sosio-ekonomiset ja kulttuuriset arvot otetaan täysin huomioon kosteikkojen hoidossa ja järkiperäisessä käytössä.
(Kansallisesti: osapuolet, paikallisesti: kosteikkojen hoidosta vastaavat)

Strategia 1.5 Sopimuksen roolin
tunnustaminen

Sopimuksen profiilin nostaminen korostamalla sen ainutlaatuisen järjestelmän kykyä kosteikkoekosysteemien hoitoon kaikilla tasoilla;
sopimuksen käyttökelpoisuuden edistäminen
mahdollisena toteuttamisjärjestelmänä muiden
kansainvälisten sopimusten ja prosessien tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. (Osapuolet,
sihteeristö, tieteellis-tekninen arviointipaneeli,
kansainväliset järjestökumppanit.)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
1.5.i Kansainväliset ympäristöjärjestöissä ja sopimuksissa ollaan tietoisia ja käytetään Ramsarin sopimuksessa kehitettyjä järjestelmiä kosteikkoekosysteemien hoidossa, järkiperäisessä
käytössä ja suojelussa. (Maailmanlaajuisesti:
sihteeristö, kansallisesti: osapuolet)

Strategia 1.6 Tieteelliseen tietoon
perustuva kosteikkojen hoito

Edistetään järkiperäisen käytön ajatuksen menestyksekästä toteuttamista varmistamalla, että
kansallinen politiikka ja kosteikkojen hoitosuunnitelmat perustuvat parhaaseen saatavissa
olevaan tieteelliseen tietoon, johon kuuluu myös
tekninen ja perimätieto. (Osapuolet, sihteeristö,
tieteellis-tekninen arviointipaneeli, kansainväliset
järjestökumppanit)

Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
1.6.i Tehdään laadukasta tutkimusta, jonka
tulokset raportoidaan laajasti tarkoituksenmukaisessa muodossa ja tyylillä, ja jota sovelletaan kosteikkojen kestävyyden kannalta
tärkeillä avainalueilla, kuten kosteikkojen ja
maatalouden välisessä vuorovaikutuksessa,
ilmastonmuutoksessa ja ekosysteemipalveluiden arvon määrittelyssä. (Maailmanlaajuisesti:
sihteeristö, kansallisesti: osapuolet, kansainväliset järjestökumppanit)
1.6.ii Kaikki kosteikkojen hoitosuunnitelmat
perustuvat perinpohjaiseen tieteelliseen tutkimukseen, mukaan lukien mahdollisten
uhkien tutkimus. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö, kansallisesti: osapuolet, kansainväliset
järjestökumppanit)

Strategia 1.7 Yhdennetty vesivarojen hoito

Varmistetaan, että yhdennetyn vesivarojen hoidon (IWRM) toteuttaminen ja menettelytavat,
käyttäen ekosysteemiperustaista lähestymistapaa,
sisältyvät kaikkien osapuolten suunnitteluun ja
päätöksentekoprosesseihin, erityisesti silloin, kun
on kyse pohjavesien hoidosta, valuma-alueiden
hoidosta, meren rantavyöhykettä koskevasta
suunnittelusta, sekä ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja/tai siihen sopeutumiseen tähtäävästä
toiminnasta. (Osapuolet, tieteellis-tekninen arviointipaneeli, kansainväliset järjestökumppanit)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
1.7.i Kaikilla osapuolilla on saatavissa vesivaroja
koskevan päätöksenteon tueksi ekosysteemejä
koskevat Ramsar-ohjeet vesivarojen kohdentamisesta ja hoidosta, yk:n kestävän kehityksen
huippukokouksen (WSSD) vesivarojen hoitoa
koskevien tavoitteiden ja vesitehokkuussuunnitelmien toteutumisen edistämiseksi. (Kansallisesti: osapuolet)
1.7.ii Vesien hallinnoinnissa ja hoidossa kaikki
osapuolet hoitavat kosteikkoja luonnon vesiinfrastruktuurina, joka on olennainen osa
vesivarojen hoitoa jokien valuma-alueiden
mittakaavassa. (Kansallisesti: osapuolet)
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1.7.iii On tekeillä tai valmiina kansalliset ohjeet
tai suositukset, jotka korostavat kosteikkojen
roolia ilmastonmuutoksen lieventämisessä ja/tai
siihen sopeutumisessa. (Kansallisesti: osapuolet)
1.7.iv Sopimuksen rooli yhdennetyn vesivarojen hoidon suunnittelun edistämisessä on
vakiintunut osaksi kansainvälisiä ympäristöpyrkimyksiä. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö,
tieteellis-tekninen arviointipaneeli)
1.7.v Osapuolet ovat laatineet suunnitelmia
kosteikkojen roolin ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi toimintakykyisten maanviljelymenetelmien tukemisessa ja säilyttämisessä.
(Kansallisesti: osapuolet)

Strategia 1.8 Kosteikkojen kunnostus

Tunnistetaan ne kosteikot ja vesistöt, joiden kunnostaminen tai ennallistaminen olisi ensisijaisesti hyödyllistä, ja josta koituisi pitkäaikaista etua
ympäristölle, tai sosiaalisia tai taloudellisia etuja,
ja toteutetaan tarpeelliset toimet näiden alueiden
tai vesistöjen kunnostamiseksi. (Osapuolet, sihteeristö, kansainväliset järjestökumppanit)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
1.8.i Kaikki osapuolet ovat selvittäneet ensisijaisesti kunnostettavat alueet, kunnostusprojektit ovat työn alla tai valmiina suurimmalla
osalla osapuolista. (Kansallisesti: osapuolet)
1.8.ii Uusia tapaustutkimuksia ja menetelmiä
lisätään Ramsarin kosteikkojen kunnostussivuille webissä. (Maailmanlaajuisesti: tieteellis-tekninen arviointipaneeli, kansallisesti:
osapuolet)

Strategia 1.9 Haitalliset vieraslajit

Osapuolia kannustetaan tekemään kansallinen
inventaario niistä haitallisista vieraslajeista, jotka tällä hetkellä ja/tai mahdollisesti vaikuttavat
vesistöjen ekologisiin ominaisuuksiin, erityisesti
Ramsar-alueisiin, ja varmistamaan, että kansalliset inventaariot ja Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) maailmanlaajuinen rekisteri
vieraslajeista (GRIS) tukevat toisiaan; sekä kehit6

tämään ohjeita ja edistämään menettelytapoja ja
toimintaa vieraslajien torjumiseksi, rajoittamiseksi tai hävittämiseksi kosteikkoalueilla. (Osapuolet,
tieteellis-tekninen arviointipaneeli, muut toimijat, kansainväliset järjestökumppanit)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
1.9.i Kaikki osapuolet ovat tehneet kansallisen
inventaarion niistä haitallisista vieraslajeista,
jotka tällä hetkellä ja/tai mahdollisesti vaikuttavat vesistöjen ekologisiin ominaisuuksiin,
erityisesti Ramsar-alueisiin. (Kansallisesti:
osapuolet)
1.9.ii Osapuolet ovat tunnistaneet alueellaan
kokonaisvaltaisemmin ne ongelmat, joita vieraslajit aiheuttavat kosteikkoekosysteemeille.
(Kansallisesti: osapuolet)
1.9.iii Kansalliset menettelytavat vieraslajien valvontaan ja hallintaan kosteikkoalueilla ovat
käytössä. (Kansallisesti: osapuolet)
1.9.iv Kaikille asianosaisille on saatavissa maailmanlaajuisesti ajantasaiset, kattavat ohjeet
vieraslajeista, yhteistyössä maailman luonnonsuojeluliiton maailmanlaajuisen vieraslajirekisterin kanssa. (Maailmanlaajuisesti:
tieteellis-tekninen arviointipaneeli)
1.9.v Lisääntynyt yhteistyö biodiversiteettisopimuksen kanssa pyrkimyksissä paikata kansainvälisissä sopimuksissa olevia aukkoja haitallisia
vieraslajeja koskevien säännösten osalta. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö)

Strategia 1.10 Yksityisektori

Edistää yksityissektorin osallistumista kosteikkojen suojeluun ja järkiperäiseen käyttöön. (Osapuolet, sihteeristö)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
1.10.i Merkittävää edistystä yksityissektorilla
Ramsarin ohjeiden (Ramsar Handbooks 1–17,
3. painos) ajatusten ja lähestymistapojen, sekä
muiden asiaankuuluvien ohjeiden, soveltamisessa kosteikkojen suojeluun ja järkiperäiseen
käyttöön toiminnassa ja investoinneissa, joilla
on vaikutusta kosteikkoihin. (Maailmanlaajuisesta paikalliseen: yksityissektori)
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1.10.ii Yksityissektorin lisääntynyt osallistuminen kosteikkojen järkiperäiseen käyttöön ja
Ramsar-alueiden hoitoon. (Paikallisesti: yksityissektori)
1.10.iii Kuluttajille saatavissa tietoisuutta lisäävää
materiaalia mahdollistamaan kosteikkoja säästävät valinnat. (Kansallisesti: yksityissektori ja
osapuolet)

Strategia 1.11 Kannustimet

Edistetään sellaisia kannustimia, joilla tuetaan
kosteikkojen järkiperäiseen käyttöön tähtäävien
sopimusehtojen toteuttamista. (Osapuolet, sihteeristö, kansainväliset järjestökumppanit)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
1.11.i Kaikilla osapuolilla on käytössä paremmin
suunniteltuja ja toteutettuja kosteikoille tarkoituksenmukaisia kannustimia, ja kaikilla
osapuolilla on myös parempi seuranta ja arviointi kosteikkoihin vaikuttaville positiivisille
kannustimille sekä niiden ei-toivotuille negatiivisille vaikutuksille. (Kansallisesti: osapuolet)

Tavoite 2. Kansainvälisesti tärkeät
kosteikot.
Kehittää ja ylläpitää sellaisten kosteikkojen kansainvälistä verkostoa, jotka ovat tärkeitä biologisen monimuotoisuuden suojelulle, kuten lintujen
lentoreiteille ja kalapopulaatioille, sekä ihmisten
elämän ylläpitämiselle, varmistamalla, että kaikki
osapuolet toteuttavat asianmukaisesti kansainvälisesti tärkeiden kosteikkojen luettelon kehittämisen strategista runkoa ja suosituksia (=Strategic
Framework and Guidelines for the Future Development of the List of Wetland of International
Importance), ja sellaisten kosteikkojen asianmukaisella hoidolla ja järkiperäisellä käytöllä, joita
ei ole vielä virallisesti nimetty Ramsar-alueiksi,
mutta jotka täyttävät vaatimukset luettelon kehittämisen strategisen rungon tai muun vastaavan kotimaassa sovelletun prosessin mukaan.

Strategia 2.1 Ramsar-alueiden nimeäminen

Käytetään kansainvälisesti tärkeiden kosteikkojen
luettelon kehittämisen strategista runkoa ja suosi
tuksia (Ramsar Hhandbook 14). (Osapuolet)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
2.1.i Kaikki osapuolet ovat kehittäneet kansallisen suunnitelman ja tärkeysjärjestyksen Ramsar-alueiden nimeämiselle ja hoidolle, käyttäen luettelon kehittämisen strategista runkoa,
ja tekevät yhteistyötä sopimukseen kuuluvien
naapurimaiden kanssa yhteisillä kosteikkoalueilla siellä, missä se on tarkoituksenmukaista.
(Kansallisesti: osapuolet)
2.1.ii Täytetyt ja tarvittaessa päivitetyt tiedot
kaikista Ramsar-alueista lähetetään käyttäen
Ramsar Information Sheet -lomakkeita. (Kansallisesti: osapuolet)
2.1.iii Maailmanlaajuisesti on nimetty vähintään
2500 Ramsar-aluetta, yhteensä vähintään 250
miljoonaa hehtaaria. (Kansallisesti: osapuolet)
2.1.iv Osapuolet ovat ottaneet huomioon Ramsar-alueiden nimeämisessä sen, mitkä kosteikkotyypit ovat aliedustettuina Ramsar-alueiden
luettelossa. (Kansallisesti: osapuolet)

Strategia 2.2 Tiedot Ramsar-alueista

Varmistetaan, että Ramsar Sites Information
Sservice -sivut, jotka sisältävät mm. Tietokannan
Ramsar-alueista, ovat käytettävissä ja toimivat
enenevässä määrin työvälineenä nimettäessä uusia Ramsar-alueita kansainvälisesti tärkeiden kosteikkojen luetteloon, sekä tutkimus- ja arviointikäytössä, ja sihteeristö hoitaa niitä tehokkaasti.
(Tieteellis-tekninen arviointipaneeli, sihteeristö,
kansainväliset järjestökumppanit)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
2.2.i Ramsar-alueiden tilasto- ja tietopalvelut arvioidaan, organisoidaan uudelleen ja kehitetään
asianosaisten pääsyä niihin verkossa, sekä linkitetään ne kansainväliseen kaikkien kosteikkojen
tieto- ja havainnointijärjestelmään. (Maailmanlaajuisesti: tieteellis-tekninen arviointipaneeli,
sihteeristö, kansainväliset järjestökumppanit)
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2.2.ii Ramsar Sites Information Service -sivuilla
on saatavissa laaja valikoima työvälineitä ja tukea osapuolille tärkeysjärjestyksen muodostamisessa uusien Ramsar-alueiden nimeämisessä
ja puutteiden havaitsemisessa nimettyjen alueiden listalla. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö,
kansainväliset järjestökumppanit)

Strategia 2.3 Hoidon suunnittelu
– uudet Ramsar-alueet

Vaikka todetaan, että Ramsar-alueeksi nimeäminen saattaa toimia kannustimena tehokkaan
hoitosuunnitelman luomiseksi alueelle, pyritään
yleisesti siihen ajattelutapaan, että kaikilla uusilla
Ramsar-alueilla tulisi olla voimassa oleva hoitosuunnitelma käytössä jo ennen nimeämistä, ja
myös resurssit sen toteuttamiseen. (Osapuolet,
kansainväliset järjestökumppanit, sihteeristö)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
2.3.i Asiaankuuluvat hoidon suunnitteluprosessit
vakiinnutetaan ja esitetään kaikkien tai useimpien uusien alueiden nimeämisen yhteydessä,
tai sitoudutaan pyrkimään tähän tavoitteeseen,
ottaen huomioon mahdollinen taloudellisten
tai henkilöresurssien puute tavoitteen toteuttamisessa ja todetaan, että Ramsar-alueeksi
nimeäminen saattaa toimia kannustimena
hoitosuunnitelman luomiseksi alueelle tulevaisuudessa. (Kansallisesti: osapuolet, paikallisesti: kosteikkojen hoidosta vastaavat)

Strategia 2.4 Ramsar-alueiden
ekologiset piirteet

Säilytetään kaikkien nimettyjen Ramsar-alueiden
ekologiset piirteet suunnittelun ja hoidon avulla. (Osapuolet, sihteeristö, kansainväliset järjestökumppanit)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
2.4.ii Tehokkaiden hoitosuunnitelmien kehittäminen kaikille Ramsar-alueille kaikkien jäsenmaiden alueella on meneillään. (Kansallisesti:
8

osapuolet, paikallisesti: kosteikkojen hoidosta
vastaavat)
2.4.ii Osana hoidon suunnittelua asetetaan tavoitteet ekologisten piirteiden säilyttämiselle
kaikilla Ramsar-alueilla. (Paikallisesti: kosteikkojen hoidosta vastaavat)
2.4.iii Laajemmat Ramsar-alueet, suojellut kosteikkoalueet ja muut kosteikot jaetaan hoitotoimenpiteiltään erilaisiin vyöhykkeisiin
(suositus 5.3 ja päätös VIII.14) ja tiukat suojelutoimet toteutetaan tietyillä Ramsar-alueilla
ja muilla pienillä ja/tai erityisen herkillä kosteikkoalueilla. (Paikallisesti: kosteikkojen hoidosta vastaavat)
2.4.iv Ramsar-alueilla toimivat monialaiset alueiden hoitotoimikunnat, joihin kuuluvat
merkitykselliset valtion virastot, kansalaiset,
paikalliset yhteisöt ja muut asianosaiset, sekä
tarvittaessa kaupallinen sektori, ja joita voidaan käyttää erimielisyyksien ratkaisemisessa.
(Paikallisesti: kosteikkojen hoidosta vastaavat)
2.4.v Ramsar-alueille on saatu valmiiksi lausunnot kunkin alueen ekologisista piirteistä, joita
käytetään pohjana sopimuksen artiklan 3.2
Toteuttamisessa. (Paikallisesti: kosteikkojen
hoidosta vastaavat)

Strategia 2.5 Ramsar-alueiden hoidon
vaikuttavuus

Arvioidaan kaikki olemassa olevat Ramsar-alueet
hoitotoimenpiteiden vaikuttavuuden määrittämiseksi kansainvälisesti tärkeiden kosteikkojen luette
lon kehittämisen strategisen rungon ja suositusten
linjauksia noudattaen. (Osapuolet, sihteeristö)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
2.5.i Kaikki osapuolet ovat arvioineet kaikki olemassa olevat Ramsar-alueet käyttäen luettelon
kehittämisen strategista runkoa ja vahvistaneet,
että kaikki alueet täyttävät säännökset, tai
identifioineet korjaavia toimia varten ne alueet, jotka eivät säännöksiä täytä. (Kansallisesti:
osapuolet, paikallisesti: kosteikkojen hoidosta
vastaavat)
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Strategia 2.6 Ramsar-alueiden tila

Seurataan Ramsar-alueiden tilaa ja puututaan
negatiivisiin muutoksiin ekologisissa piirteissä, tiedotetaan Ramsarin sihteeristölle Ramsaralueisiin vaikuttavista muutoksista ja sovelletaan
tarkoituksenmukaisesti montreuxin rekisteriä ja
Ramsarin neuvoa-antavaa lähetystöä (Ramsar Advisory Mission) työvälineinä ongelmien ratkaisemisessa. (Osapuolet, sihteeristö, kansainväliset
järjestökumppanit)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
2.6.i Kaikki osapuolet, joilla on sellaisia Ramsaralueita, joiden ekologiset piirteet ovat muuttuneet, muuttumassa, tai todennäköisesti
muuttumassa ihmistoiminnan seurauksena,
ilmoittavat tästä Ramsarin sihteeristölle sopimuksen artiklan 3.2 linjausten mukaisesti.
(Kansallisesti: osapuolet)
2.6.ii Osapuolet pyytävät Ramsarin neuvoa-antavaa lähetystöä (RAM) käymään kaikilla niillä
Monreuxin rekisterissä olevilla alueilla, joilla
se ei ole vielä antanut ohjeita tarpeellisista
toimenpiteistä, joiden avulla alueet voitaisiin
poistaa rekisteristä. (Kansallisesti: osapuolet)
2.6.iii Otetaan käyttöön tarkoituksenmukaiset
tieteellis-teknisen arviointipaneelin kehittämät ekologisesti tulossuuntautuneet sopimuksen vaikuttavuusmittarit. (Maailmanlaajuisesti: tieteellis-tekninen arviointipaneeli,
kansallisesti: osapuolet).

Strategia 2.7 Muiden kansainvälisesti
tärkeiden kosteikkojen hoito

Myös niiden kansainvälisesti tärkeiden kosteikkojen asianmukainen hoito ja järkiperäinen käyttö, joita ei ole vielä virallisesti nimetty Ramsar-
alueiksi, mutta jotka täyttävät vaatimukset luette
lon kehittämisen strategisen rungon tai muun vastaavan kotimaassa sovelletun prosessin mukaan.
(Osapuolet)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
2.7.i Ramsarin ohjeistus ekologisten piirteiden
säilyttämisestä otetaan ensisijaiseen käyttöön

niiden kansainvälisesti tärkeiksi tunnistettujen
kosteikkojen hoidossa, joita ei ole vielä virallisesti nimetty Ramsar-alueiksi. (Kansallisesti:
osapuolet, paikallisesti: kosteikkojen hoidosta
vastaavat)

Tavoite 3. Kansainvälinen yhteistyö.
Lisätä kosteikkojen suojelua ja järkiperäistä käyttöä tehokkaan kansainvälisen yhteistyön avulla,
mm. Käyttäen aktiivisesti suosituksia kansainväliseen yhteistyöhön Ramsarin sopimuksen mukaisesti (=Guidelines for International Cooperation
under the Ramsar Convention).

Strategia 3.1 Yhteisvaikutukset
ja kumppanuus monenkeskisten
ympäristösopimusten ja hallitustenvälisten
toimijoiden kanssa

Yhteistyö kansainvälisten ja alueellisten monenkeskisten ympäristösopimusten ja hallitusten
välisten toimijoiden kanssa. (Osapuolet, sihteeristö, kansainväliset järjestökumppanit, tieteellistekninen arviointipaneeli)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
3.1.i Toteutetaan biodiversiteettisopimus (CBD)
-Ramsar-yhteistyösuunnitelmaa ja CMS
(yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten
eläinten suojelemisesta) /AEWA (Afrikan ja
Euraasian muuttavia vesilintuja koskeva sopimus)/Ramsar-yhteistyösuunnitelmaa, ja
jatketaan osallistumista CBD-biodiversiteettiyhteistyöryhmässä. (Maailmanlaajuisesti:
sihteeristö, tieteellis-tekninen arviointipaneeli;
kansallisesti: osapuolet)
3.1.iii Tarkoituksenmukaista yhteistoimintaa kehitetään aavikoitumisen estämiseksi tehdyn
YK:n yleissopimuksen (UNCCD) ja YK:n
ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen
(UNFCCC) kanssa mm. osallistumalla yhteistyöryhmään. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö,
tieteellis-tekninen arviointipaneeli)
3.1.iii Toimintaohjelma Afrikan kehitystä edistävästä uudesta kumppanuudesta (NEPAD)
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sisältää kokonaan Ramsarin pääasiat ja menetelmät, ja sitä toteuttavat asianmukaiset osapuolet. (Alueellisesti: sihteeristö; kansallisesti:
osapuolet, kansainväliset järjestökumppanit)
3.1.iv Lisäksi tehdään aloitteita kumppanuudesta YK:n ympäristöohjelman (UNEP),
yk:n kehitysohjelman (UNDP), UNECEn
vesisopimuksen, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO), UNESCOn, maailman
terveysjärjestön (WHO), maailman turismijärjestön (WTO), kansainvälisen trooppisen
puun järjestön (ITTO), YK:n metsäfoorumin
ja sen yhteistyökumppanuuden, euroopan
yhteisön, ASEAN:n, APEC:n, BIMSTEC:n,
SAARC:n, ja muiden asiaankuuluvien YK:n
toimijoiden ja alueellisten elinten kanssa, sekä UN Waterin kautta. (Maailmanlaajuisesti:
sihteeristö, tieteellis-tekninen arviointipaneeli;
kansallisesti ja alueellisesti: osapuolet, kansainvälisten järjestökumppaneiden tukemana)
3.1.v Yhtenäistetyt tiedonkäsittely- ja raportointijärjestelmät saatavilla ja yleisessä käytössä
kansallisella tasolla tarkoituksenmukaisten
monenkeskisten ympäristösopimusten kanssa
(Maailmanlaajuisesti: sihteeristö, kansallisesti:
osapuolet)

Strategia 3.3 Kansainvälinen apu

Edistetään kansainvälistä apua, jolla tuetaan kosteikkojen suojelua ja järkiperäistä käyttöä, samalla kun varmistetaan, että ympäristönsuojelulliset
toimenpiteet ja arvioinnit ovat kiinteä osa kaikkia
kehitysprojekteja, jotka vaikuttavat kosteikkoihin, mukaan lukien ulkomaiset ja kotimaiset investoinnit. (Osapuolet, sihteeristö, kansainväliset
järjestökumppanit)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
3.3.i Ne osapuolet, joilla on kahdenvälisiä lahjoittajia, kannustavat näitä rahoittamaan ensisijaisesti kosteikkojen suojelua ja järkiperäistä
käyttöä edistäviä projekteja liittyen köyhyyden hävittämiseen ja muihin merkityksellisiin
kansainvälisiin tavoitteisiin ja prioriteetteihin.
(Kansallisesti: osapuolet)
3.3.ii Ehdotetut avustukset, lainat ja kehitysprojektit kansainvälisiltä toimijoilta, mukaan
lukien pankit, rahoituslaitokset ja yksityiset
investoijat ja rakennuttajat, sisältävät ympäristönsuojelullisia toimenpiteitä ja mahdollisten
ympäristövaikutusten arvioinnin. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö, kehitysjärjestöt)

Strategia 3.2 Alueelliset hankkeet

Tuetaan olemassa olevia sopimuksen mukaisia
paikallisia järjestelyjä ja edistetään uusia. (Osapuolet, sihteeristö, kansainväliset järjestökumppanit)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
3.2.i kehitetään sopimuksen mukaisia toimivia
alueellisia järjestelyjä soveltaen toimintaohjeita
2009–2012 alueellisille hankkeille kosteikkoso
pimuksen puitteissa (=Operational Guidelines
2009–2012 for Regional Initiatives in the
Framework of the Convention on Wetlands)
(päätöksen X.6 Liite), jonka tuloksena uusia
alueellisia hankkeita perustetaan tarkoituksenmukaisesti, ja olemassa olevia hankkeita
vahvistetaan. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö, pysyvä komitea; alueellisesti: alueelliset
hankkeet, joita kansainväliset järjestökumppanit tukevat).
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Strategia 3.4 Tiedon ja asiantuntemuksen
jakaminen

Edistetään tiedon ja asiantuntemuksen jakamista
kosteikkojen suojelusta ja järkiperäisestä käytöstä.
(Osapuolet, sihteeristö)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
3.4.i Osapuolilta kuluu vähemmän aikaa kansallisten raporttien tiedon käsittelyyn, mutta
raporttien laatu on parempi ja ne toimitetaan
ajoissa. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö; kansallisesti: osapuolet)
3.4.ii Osapuolet välittävät aikaisempaa enemmän
tietoa (esim. Ramsariin liittyvistä menettelytavoista, Ramsar-alueiden hoitosuunnitelmista,
Ramsar-alueiden seurannasta, jne.) Sihteeristölle, joka jakaa tiedon eteenpäin Ramsarin
verkkosivujen kautta ja muilla tavoilla. (Kan-
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sallisesti/alueellisesti: osapuolet kansainvälisten järjestökumppaneiden tuella)
3.4.iii Tehdään tunnetuiksi ja parannetaan niiden
tutkimustulosten saatavuutta, jotka tieteellistekninen arviointipaneeli on arvioinut merkityksellisiksi, Ramsarin teknisten raporttien,
Ramsarin ja kansainvälisten järjestökumppaneiden verkkosivujen, sekä muiden kanavien
kautta. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö, tieteellis-tekninen arviointipaneeli, kansainväliset järjestökumppanit; kansallisesti: osapuolet)

Strategia 3.5 Jaetut kosteikot, valumaalueet ja muuttavat lajit

Edistetään inventaarioita ja yhteistoimintaa jaettujen kosteikkojen ja valuma-alueiden hoidossa,
johon sisältyy yhteisten kosteikoista riippuvaisten
lajien seuranta ja hoito yhteistyössä. (Osapuolet,
sihteeristö, kansainväliset järjestökumppanit)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
3.5.i Siellä, missä se on tarkoituksenmukaista,
osapuolet ovat selvittäneet jaetut kosteikot,
jokialueet ja muuttavat lajit alueellaan, ja
yhdessä määritelleet yhteistoiminnalliset hoitomenetelmät jaetuille kosteikoille ja jokialueille.(Kansallisesti: osapuolet)
3.5.ii Siellä, missä se on tarkoituksenmukaista,
osapuolet harkitsevat yhteisten toimikuntien
tai viranomaisten perustamista jaettujen valuma-alueiden tai rannikkoalueiden hoidossa.
(Kansallisesti: osapuolet)
3.5.iii Lisäksi paikalliset alueiden verkostot ja
hankkeet kosteikoista riippuvaisia muuttavia lajeja varten, joista on esimerkkejä mm.
Seuraavissa sopimuksissa ja verkostoissa: aewa
(=Afrikan ja Euraasian muuttavia vesilintuja
koskeva sopimus), East Asian–Australasian
Flyway Partnership (=Itä-Aasian–Austral
aasian muuttoreittikumppanuus), Western
Hemisphere Shorebird Reserve Network
(=Läntisen pallonpuoliskon rantalintujen suojelualueiden verkosto) ja Central Asian Flyway
Initiative (=Keski-Aasian muuttoreittihanke).
(Maailmanlaajuisesti: tieteellis-tekninen arviointipaneeli, sihteeristö, muut monenkeskiset
ympäristösopimukset; kansallisesti: osapuolet)

Tavoite 4. Järjestäytynyt kapasiteetti
ja vaikuttavuus.
Edistää sopimuksen tarkoituksen toteutumista
varmistamalla, että siihen on tarvittavat järjestelmät, resurssit, ja kapasiteetti.

Strategia 4.1 Viestintä, koulutus,
osallistuminen ja valveutuneisuus

Tuetaan ja autetaan sopimuksen viestintä, koulutus, osallistuminen ja valveutuneisuus -ohjelman
(=Communication, Education, Participation and
Awareness eli CEPA) (päätös X.8) Toteuttamisessa kaikilla tasoilla siellä, missä se on tarkoituksenmukaista, kosteikkojen suojelun ja järkiperäisen
käytön edistämiseksi viestinnän, koulutuksen,
osallistumisen ja valveutuneisuuden kautta, ja
työskennellään sopimuksen tavoitteiden, menetelmien ja avaintuloksien saamiseksi laajempaan
tietoisuuteen. (Osapuolet, sihteeristö, koulutuskeskukset, kansainväliset järjestökumppanit, kapasiteetin vahvistamisessa neuvoa-antava ryhmä)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
4.1.i Kaikki osapuolet ovat tehneet kansallisen
(tai alueellisen, valuma-alue- tai paikallistasolla, tarpeen mukaan) viestintä, koulutus,
osallistuminen ja valveutuneisuus –toimintasuunnitelman. (Kansallisesti: osapuolet)
4.1.ii Kaikki osapuolet ovat perustaneet vähintään
yhden kosteikkokoulutuskeskuksen Ramsaralueelle. (Kansallisesti: osapuolet)
4.1.iii Kaikki osapuolet noudattavat sellaisia käytäntöjä, jotka varmistavat osallistumisen kosteikkojen hoitosuunnitelmien kehittämiseen ja
toteutukseen niille asianosaisille ryhmille, joilla
on kulttuuriset tai taloudelliset siteet kosteikkoon, tai niille yhteisöille, joiden elinkeinot
riippuvat kosteikosta. (Kansallisesti: osapuolet)
4.1.iv Osapuolista vähintään puolet on arvioinut kansalliset ja paikalliset koulutustarpeensa
kosteikkojen suojelun ja järkiperäisen käytön
suhteen. (Kansallisesti: osapuolet)
4.1.v Kapasiteetin vahvistamisessa neuvoa-antava
ryhmä (Advisory Board on Capacity Building)
on antanut käytännön ohjeilta osapuolille aut-
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taakseen niitä suunnittelemaan koulutusta ja
laajemmin kapasiteetin vahvistamista sekä
toteuttamaan suunnitelmia. (Maailmanlaajuisesti: neuvoa-antava ryhmä)
4.1.vi Sopimuksen menetelmiä kosteikkojen
hoidossa, suojelussa ja järkiperäisessä käytössä
soveltaa suuri joukko asianosaisia maailmanlaajuisesti, alueellisesti, kansallisesti ja paikallisesti. (Maailmanlaajuisesta paikalliseen: kaikki
toimijat)
4.1.vii Suuri joukko kohderyhmiä on löytänyt
ja ottanut käyttöön sopimuksen tuotokset,
kuten päätöksentekokehykset, verkostot, ja
tekniset asiakirjat. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö, kansallisesti/alueellisesti: osapuolet
kansainvälisten järjestökumppaneiden tuella)
4.viii Merkittävä osa jäsenmaista on arvioinut
kapasiteettinsa ja koulutustarpeensa strategiassa 1.3 Mainitun politiikan toteuttamisen,
lainsäädännön ja hallinnollisten käytäntöjen
suhteen. (Kansallisesti: osapuolet)

Strategia 4.2 Sopimuksen taloudellinen
kapasiteetti

Sopimuksen hallinnolle, järjestelmille ja ohjelmille on tarjolla tarpeelliset taloudelliset resurssit
osapuolikokouksen asettamien odotusten saavuttamiseksi, olemassa olevien resurssien saatavuuden puitteissa ja niiden tehokkaan käytön avulla;
selvitetään ja käytetään mahdollisuuksia ja tapoja
uusien lisäresurssien saamiseksi sopimuksen toteuttamiseen. (Osapuolet, sihteeristö)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
4.2.i asianmukaiset varat ja tukeva talouspolitiikka käytössä niin, että on mahdollista hoitaa
tehokkaasti sopimuksen velvoitteet ja prioriteetit, kuten osapuolikokouksessa on päätetty.
(Maailmanlaajuisesti: sihteeristö; kansallisesti:
osapuolet)
4.2.ii budjetti valmistellaan ja käsitellään selkeästi ja yksiselitteisesti, ja sihteeristö toteuttaa
osapuolikokouksen myöntämää budjettia
mahdollisimman tehokkaasti. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö)
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Strategia 4.3 Sopimuksen toimielinten
tehokkuus

Varmistetaan, että osapuolikokous, pysyvä komitea, tieteellis-tekninen arviointipaneeli ja sihteeristö toimivat erittäin tehokkaasti sopimuksen
toteuttamisen hyväksi. (Osapuolet, sihteeristö)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
4.3.i Kaikki osapuolet ovat nimenneet kansalliset yhteyshenkilöt CEPA-ohjelmaa ja tieteellis-teknistä arviointipaneelia varten (11.
osapuolikokoukseen mennessä), ja pitävät
sihteeristön ajan tasalla yhteyshenkilöiden ja
jokapäiväisten kontaktien muutoksista hallintoviranomaisissa. (Kansallisesti: osapuolet)
4.3.ii Kansallisia raportteja käytetään strategisen
suunnitelman toteutumisen arviointiin ja raportointiin jokaisessa osapuolikokouksessa.
(Maailmanlaajuisesti ja alueellisesti: sihteeristö)
4.3.iii Käyttämällä järkevästi saatavilla olevia resursseja sopimuksen toimielimillä on riittävä
rahoitus ja logistinen tuki toteuttaakseen osapuolikokouksen hyväksymiä työsuunnitelmia
ja työmenetelmiä. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö ja osapuolet)
4.3.iv Sihteeristö, jolle pysyvä komitea (Standing
Committee) antaa neuvoja, huolehtii kokonaan itse siitä, millaista henkilöstöä ja kapasiteettia tarvitaan vastaamaan kosteikkojen suojelun ja järkiperäisen käytön avainkysymyksiin
sitä mukaa kun niitä ilmenee. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö)

Strategia 4.4 Työ kansainvälisten
järjestökumppaneiden ja muiden kanssa

Maksimoidaan edut, joita saadaan työskentelystä
sopimuksen kansainvälisten järjestökumppaneiden ja muiden kanssa. (Sihteeristö, kansainväliset
järjestökumppanit)
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
4.4.i Kaikki kansainväliset järjestökumppanit
ovat päivittäneet yhteisymmärryspöytäkirjansa sihteeristön kanssa 11. osapuolikokoukseen
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(COP11) mennessä, ja mahdollisesti sisällyttäneet niihin yhteistoimintaa useampien kansainvälisten järjestökumppaneiden kesken, ja
vuoteen 2015 mennessä tarkistaneet ja tarvittaessa muuttaneet yhteisymmärryspöytäkirjojaan. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö,
kansainväliset järjestökumppanit)
4.4.ii Tuki sopimuksen tieteelliselle, tekniselle ja
poliittiselle työlle on integroitu kansainvälisten järjestökumppaneiden meneillään oleviin
ohjelmiin. (Maailmanlaajuisesti: kansainväliset järjestökumppanit)
4.4.iii Kansainväliset järjestökumppanit ja muut
pyrkivät auttamaan kumppanuuksien mobilisoimisessa sopimuksen tärkeimpiä kysymyksiä
varten. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö, kansainväliset järjestökumppanit; kansallisesti:
kansainväliset järjestökumppanit, osapuolet)

Tavoite 5. Jäsenyys.
Kehitys kohti maailmanlaajuista sopimuksen
jäsenyyttä.
Avaintulosalueet
Vuoteen 2015 mennessä:
5.1.i Vähintään 170 maata on liittynyt sopimukseen 11. osapuolikokoukseen mennessä, ja
kaikki jäseniksi kelpoiset maat ovat liittyneet
12. osapuolikokoukseen mennessä. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö, pysyvä komitea)
5.1.ii Pyritään saamaan resursseja käytettäväksi
osapuolien, erityisesti hiljattain sopimukseen
liittyneiden, avustamiseen tämän strategisen suunnitelman toteuttamisessa. (Maailmanlaajuisesti: sihteeristö, pysyvä komitea,
lahjoittajaosapuolet)
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