
 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال7-4البند 

  
  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لمعتمدة فيالمقررات ال

     المناطق المحمية9/18المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

      استعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية-ألف 
مـستويات الوطنيـة     على ال  المناطق المحمية بشأن  بما أحرزه األطراف من تقدم في تنفيذ برنامج العمل          إذ يرحب   

أن األمـر   وإذ يالحـظ    ،  واإلقليمية ودون اإلقليمية، بما في ذلك استعمال آليات فعالة للتشاور والمشاركة مع جميع الشركاء             
 علـى  ، للمناطق المحمية األرضية والبحرية2012 و2010يقتضي مزيدا من الجهود لتحقيق هدفي التنوع البيولوجي لعامي     

 بشأن المناطق المحمية،ة في برنامج العمل مذكور األخرى الالتوالي، وكذلك األهداف

 منظمـة حفـظ   تعاون مـع في بعض المناطق بال إقليمية لحلقات عمل بتنظيم األمين التنفيذي    إذ يرحب مع التقدير     و
ـ  BirdLife Internationalالطبيعة، والصندوق العالمي لحفظ الطبيعة، ومنظمة الحفظ الدوليـة، ومنظمـة    ظ ، وجمعيـة حف

األحياء البرية، واللجنة المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي للحفظ، والمفوضية األوروبية، والوكالـة االتحاديـة                
هـذه  حلقات العمـل    وإذ يالحظ أن    األلمانية لحفظ الطبيعة، وحكومات ألمانيا وكندا وفرنسا والهند وجنوب أفريقيا وغابون،            

تنفيـذ برنـامج   حالة  للبلدان المشاركة كي تتبادل المعلومات عن       مهم جميع المناطق وأنها محفل      يحتاج األمر إلى عقدها في    
الوسائل العملية لمعالجة تلك التحـديات لتعزيـز        السبل و  التنفيذ وكذلك    وقيودتحديات   لمناقشة   المناطق المحمية، بشأن  العمل  

  بشأن المناطق المحمية،تنفيذ برنامج العمل 
  المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التـابع لالتحـاد الـدولي لحفـظ الطبيعــة                بجهود رـتقديإذ يرحب مع ال   و

(UNEP-WCMC)  من أجل ما يليواالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة:  
يانـات العالميـة   ة البيانات في قاعدة البنوعيإيجاد آليات جديدة شفافة تشمل التحقق واالستعراض لتحسين        )أ(

  للمناطق المحمية؛
وضع مجموعات بيانات إضافية مرتبطة بقاعدة البيانات العالمية للمناطق المحميـة بـشأن فعاليـة إدارة                  )ب(

   وأهمية خزن الكربون، ضمن أمور أخرى؛، وسبل العيش المحلية،المناطق المحمية
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طـراف  األشجعتها حكومة ألمانيا وبلدان أخـرى، وإذ ينـوه بفـرص          التي    مبادرة شبكة الحياة   جهود ب وإذ يرحب 

  في هذه المبادرة،  المشاركةوالمنظمات األخرى على
 بالحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في تنفيذ برنـامج العمـل            واعترافا منه 

  لية، بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصأيضا وإذ ينوهبشأن المناطق المحمية على جميع المستويات؛ 
  ات االستعراض؛أمام عملي يشكل عائقا رئيسيازال ما  للمعلومات التوافر المحدود بأن يعترف  -1
 متعددة  والحكومات األخرى وهيئات التمويل    ،األطراففيها   التي حث    ،8/24 همقرر من   4 بالفقرة   ريذكّ  -2

البلدان األقل نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميـة،         للبلدان النامية، وال سيما      ة الالزم ةالماليمساندة  األطراف على توفير ال   
 لتمكينها من بناء القدرات ومن تنفيـذ  ،من االتفاقية) م(8 والمادة 20وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، مع مراعاة المادة         

اتفاقية التنـوع   في إطار   ر الوطنية    والقيام بعمليات اإلبالغ الالزمة، بما في ذلك التقاري        المناطق المحمية بشأن   برنامج العمل 
بـشأن    من برنامج العمـل 2-2المناطق المحمية إعماال للغاية بشأن  البيولوجي، لتمكينها من استعراض تنفيذ برنامج العمل        

  ؛المناطق المحمية
مـن تحليـل الثغـرات      ،  2009في موعد أقـصاخ     ،  على نحو عاجل  أن تنتهي،    األطراف، على    يحث  -3

 2012  و 2010لتحقيـق هـدفي     والشركاء، حسب الحالة،     ة مستقلة أو بمساعدة تقنية ومالية من المانحين       بصفيكولوجية  اإل
، باإلضافة إلى األهداف األخرى في برنامج العمـل بـشأن           حيثما يكون ذلك التحليل لم يتم بعد، وذلك على وجه االستعجال          

  ؛المناطق المحمية
  :األطراف إلى ما يلي يدعو  -4
، التخطـيط المكـاني     على تطبيق األدوات وتدابير السياسة المناسبة بما في ذلك، حسب الحالة          تشجع  أن    )أ(

المتكامل، وذلك في سبيل إدماج أفضل للمناطق المحمية في المناظر الطبيعية األرضية والبحريـة األوسـع نطاقـا، وفـي                    
   الفقر؛القضاء على ما يهدف إلى ي ذلكالقطاعات والخطط ذات الصلة، بما ف

تحسين فعالية إدارة المناطق المحمية عن      إلى  شركاء والمانحين،   ال، في تعاون مع     ا خاص تولي اهتماما أن    )ب(
 ، وال سيما للبلـدان الناميـة      ،أمور منها تدابير بناء القدرات    من خالل    وذلك   ،طريق تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية     

 رصد وتقييم التنوع البيولوجي على مـستوى        ، بما في ذلك   ات االقتصاد االنتقالي  والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذ     
  النظم؛مستوى المواقع و

  بشأن المناطق المحمية؛ من برنامج العمل 2 يتنفيذ العنصر البرنامجإلى  ا خاصتولي اهتماماأن   )ج(
  : األطراف على ما يلييشجع  -5
التي تم تحديدها على أسـاس تحليـل       مواقع  ال ة، معلومات عن  حسب الحال األمين التنفيذي،   إلى   أن ترسل   )أ(

الفجوات واالستراتيجيات الوطنية الشاملة للتنوع البيولوجي والتي ترغب في تعيينها كمناطق محمية، لغرض تسهيل حصول               
  ة لهذه الجهود؛األطراف والمنظمات المهتمة باألمر على المعلومات لمساندة هذه الجهود؛ بغية تعبئة مساندة مالية معزز

 تتألف، ضمن جملـة أمـور، مـن ممثلـي    ، لجانا استشارية متعددة القطاعات قد أن تنشئ، حسب الحالة     )ب(
الوكاالت واإلدارات الحكومية ذات الصلة، والمجتمعات األصلية والمحلية، ومديري األراضي والموارد، والمنظمات غيـر              

المناطق المحمية  بشأن   تنفيذ برنامج العمل     مساندة، ل  ومؤسسات البحوث  يات واألكاديم ،الحكومية، والقطاع الخاص، والخبراء   
  :تقديم المشورة عن كيفية إجراء ما يليعلى المستويين الوطني ودون الوطني وذلك ب
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 فـي   مـشتركة القيام على نحو أفضل بالتنسيق واالتصال بين مختلف المنظمات والوكـاالت ال             )1(
  شؤون المناطق المحمية؛

المناطق المحمية فـي    بشأن  ساعدة في إعداد أهداف وخطط عمل وطنية لتنفيذ برنامج العمل           الم  )2(
كلتا البيئتين األرضية والبحرية، في سياق االسـتراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة للتنـوع        

  البيولوجي ووفقا للتشريع الوطني؛
المنـاطق المحميـة لكلتـا    ن بشأ ووضع إستراتيجية اتصال لبرنامج العمل    التوعية العامة زيادة    )3(

  المناطق المحمية األرضية والبحرية؛
  المناطق المحمية؛بشأن في تنفيذ برنامج العمل المحرز تقدم ال عن بالغرصد التنفيذ ومساندة اإل  )4(
المناطق المحمية مع البرامج األخرى التفاقية التنوع       بشأن  مساندة التنفيذ المنسق لبرنامج العمل        )5(

   بالتنوع البيولوجي؛تعلقةاالتفاقيات األخرى الممع والبيولوجي 
والكفاءة في تنفيذ برنـامج العمـل       مساندة برامج بناء القدرات التقنية والتمويل لتحسين الفعالية           )6(

  المناطق المحمية؛بشأن 
ات المعارف على صعيد السياسات والتشريعات، وتحسين ظروف التمكـين    تحديد حواجز وفجو    )7(

  ؛إرشاد وأدوات واستراتيجيات للتنفيذ وإبتكاريةذ، بما في ذلك إيجاد آليات ماليةمن التنفي
 حيثما يكون األمر مناسبا والزمـا،       ،ل األدوات المناسبة التي تكون مكيفة     استعماأن تضع وتسهل تبادل و      )ج(

م بها المجتمعات األصـلية والمحليـة    الظروف المحلية، بما في ذلك الممارسات التقليدية إلدارة الموارد الطبيعية التي تقو          مع
 بما في ذلك األدوات الالزمة لتقيـيم حالـة          ، الحاجة إلى أدوات إضافية    تحديد، و الالزمة، حسب الحالة  وترجمتها إلى اللغات    

  ؛التنوع البيولوجي في المناطق المحمية
  : األطراف إلى ما يلييدعو  -6
لمناطق المحمية، التي تؤدي إلى تشريعات وطنية        ا ارةأنماط إد  وتعزيز تحسين، وحسب الضرورة، تنويع     )أ(

األصـلية  ، حيثما يكـون األمـر مناسـبا، المنظمـات     مراعاة واالعترافذلك بما في   المالئمة، وفقا للتشريعات الوطنية  أو  
  ؛والمحلية والمنظمات المجتمعية األخرى

ناطق المحميـة الخاصـة والمنـاطق        والم ، المناطق المحمية الخاضعة إلدارة مشتركة     االعتراف بإسهام   )ب(
، حيثما يكون األمر مناسبا، في النظام الوطني للمناطق المحميـة           المجتمعية التي تتولى حفظها المجتمعات األصلية والمحلية      

  أخرى؛ من خالل االعتراف بها في التشريعات الوطنية أو بوسائل فعالة
من المناطق األرضية والبحرية، على المستويات      ل  لك *يكولوجية وأهمية الشبكات اإل   وضع التشجيع على   )ج(

  يمية، حيثما يكون األمر مناسبا؛الوطنية واإلقليمية ودون اإلقل
حقوقهـا   مع احترام كامـل ل     ، عمليات فعالة للمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية        إنشاء  )د(

  ؛الساريةبما يتمشى والقانون الوطني وااللتزامات الدولية  المناطق المحمية، إدارة في واعتراف كامل بمسؤولياتها
                                                   

طبيق نهج النظام في سياق برنامج العمل هذا، يستعمل مصطلح عام في بعض البلدان واألقاليم، حسب الحالة، ليشمل ت   *
ظر طبيعية أكثر اتساعا من أجل حفظ التنوع البيولوجي اأو من/اإليكولوجي الذي يدمج مناطق محمية في أراض أكثر اتساعا و

 .واستخدامه المستدام على نحو فعال
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الناشـئة عـن إنـشاء وإدارة المنـاطق         لمنافع  المنصف للتكاليف وا  تقاسم  ل ل مواصلة إعداد وتنفيذ التدابير     )ه(

الوطنيـة   بما يتمـشى والقـوانين       والعالميةالمحلية  المستدامة   من التنمية    عنصرا مهما جعل المناطق المحمية    المحمية وأن ت  
  ؛الساريةوااللتزامات الدولية 

المناطق بشأن  إقليمية أو دون إقليمية تسهم في التنفيذ الفعال لبرنامج العمل            مساندة إنشاء أو تعزيز محافل      )و(
شاء مناطق محميـة عـابرة للحـدود    إيجاد تعاون في إن ألغراض منها دون اإلقليمي وذلكاإلقليمي والمحمية على المستوى   

 في كلتا البيئتين األرضية والبحرية؛ وتبادل الـدروس  ، حسبما يكون األمر مناسبا،    وفقا للتشريع الوطني   *يكولوجيةإشبكات  و
؛ وإنشاء  اتالمناطق المحمية؛ وتنسيق تنفيذ الخطط اإلقليمية لبناء القدر       بشأن  اإلقليمية المستفادة في مجال تنفيذ برنامج العمل        

بـشأن  ق المحمية البحرية واألرضية لمختلف المجاالت المواضيعية من برنامج العمـل            شبكات إقليمية من أخصائيي المناط    
  المانحين والوكاالت المتعددة األطراف؛مختلف تعاون مع باللمانحين لالمناطق المحمية؛ وعقد موائد مستديرة إقليمية 

دارة إتعزيـز فعاليـة   يل في سـب لى البلدان النامية  إ األطراف على تسهيل وتحسين نقل التكنولوجيا        يحث  -7
  المناطق المحمية؛

واللجنة المعنيـة بالمنـاطق   المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة،        يدعو    -8
األعضاء اآلخرين في كونسورتيوم قاعدة البيانات العالمية بشأن المنـاطق المحميـة            والمحمية التابعة لالتحاد الدولي للحفظ،      

(WDPA)،         المنـاطق المحميـة    بشأن  في تنفيذ برنامج العمل     المحرز  تقدم  ال إلى مواصلة إعداد أدوات للمساعدة على رصد
  ؛ين قائمة األمم المتحدة لمكونات قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحميةواستبقاء وتحس

جود نظـام تـصنيف دولـي موحـد      بقيمة وتعترف، التي 7/28 من المقرر 31الفقرة  على التأكيد   يعيد  -9
الجاريـة للجنـة   جهود  ال ب يرحبللمناطق المحمية والمنافع من تقديم معلومات يمكن مقارنتها عبر البلدان والمناطق، ولذلك،             

ـ  باالتحـاد الـدولي   لتحسين نظام الفئات الخاص المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي للحفظ       ،األطـراف شجع وي
 وتقـديم    في المناطق المحميـة لـديها،       األخرى والمنظمات ذات الصلة على تعيين فئات إدارة المناطق المحمية          والحكومات

  ؛ المحسنة ألغراض اإلبالغتحاد الدوليالمعلومات تتمشى وفئات ا
مم ركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األ       شاور مع الم  بالت ، األمين التنفيذي أن يقوم    إلىيطلب    -10

بالغ الوطني عـن     من عملية اإل   وغيرهما، وبمساندة منهما، بأن يضع، كجزء      المتحدة للبيئة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،     
  ؛نسقة من خالل جمع معلومات قياسيةغ مإبال عملية التنوع البيولوجي،

دل والحـصول علـى   اد شبكات بيانات وطنية أو إقليمية في سبيل تسهيل التبـا       عدعلى إ  األطراف   يشجع  -11
قاعـدة   تزويد   بما في ذلك   ،المناطق المحمية بشأن  في تنفيذ برنامج العمل     المحرز  المعلومات عن التقدم الوطني أو اإلقليمي       

  ا يكون األمر مناسبا؛يثم ح، بالمعلوماتالبيانات العالمية عن المناطق المحمية
والمجتمعـات  كومية الدوليـة ذات الـصلة،     والمنظمات الح  ، والحكومات األخرى  ،األطراف  أيضا يشجع  -12

، ومؤسـسات ووكـاالت البحـث والمؤسـسات     الوطنية والدوليـة المنظمات غير الحكومية من  بمساندة  األصلية والمحلية،   
، حـسب الحالـة،     قليميـة  تقنيـة إ   مساندةشبكات  وتشكيل   نحو تنظيم    ية، على تعزيز األنشطة والموارد،    والوكاالت األكاديم 

  :المناطق المحمية، ويكون ذلك بما يليبشأن دان على تنفيذ برنامج العمل لمساعدة البل
  لكترونية؛إتاحة األدوات مثال عن طريق أنظمة مبتكرة مثل برامج التعلم اإل  )أ(
  تسهيل تقاسم المعلومات والمعارف العامة؛  )ب(
   دون إقليمية؛حلقات عملأو تنسيق /مساندة و  )ج(
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المناطق شأن   الموضوعات الرئيسية من برنامج العمل ب      حولإقليمية  دون  /قليميةإعقد حلقات تدريب تقني       )د(
  المحمية؛

  تعزيز الشراكات وتبادل البرامج بين الوكاالت والمناطق المحمية في مختلف البلدان؛  )ه(
  تعزيز مؤسسات التدريب الوطنية واإلقليمية؛  )و(

والمنظمات األخرى ذات الصلة إلـى     لالتحاد الدولي للحفظ،    اللجنة المعنية بالمناطق المحمية التابعة       يدعو  -13
مـن  دراسي مفتوح    منهج تعزيز المؤسسات الوطنية واإلقليمية المعنية بالتدريب على القدرات من خالل إعداد إطار              مساندة

  المناطق المحمية؛شأن برنامج العمل ب تنفيذ علىأجل تعزيز قدرات الموظفين المهنيين 
 بشأن المناطق المحميـة المـستند إلـى         TEMATEAاستعمال نموذج   نظر في   ال ف على األطرايشجع    -14

 لمختلـف   في التنفيذ الوطني(UNEP/IUCN)ي لحفظ الطبيعة دولالقضايا الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد ال       
  ؛الصلة المتعلقة بالمناطق المحميةاالتفاقات ذات 
لبنـاء   إقليميـة ودون إقليميـة       حلقات عمـل    أن يعقد  ،ي، شريطة توافر التمويل   األمين التنفيذ إلى  يطلب    -15

المنـاطق  بـشأن   في جميع المناطق بشأن الموضوعات الرئيسية من برنـامج العمـل            القدرات والستعراض التقدم المحرز     
 الحكومـات  ويدعوطراف،   األ يحث، وبناء عليه،     األطراف إلى ضمان التمثيل المالئم في حلقات العمل هذه         ويدعو ،المحمية

األخرى، والمنظمات والمانحين إلى تقديم مساندة مالية وتقنية وافية إلى األمـين التنفيـذي لهـذه الحلقـات اإلقليميـة ودون          
  ؛اإلقليمية

أن يواصل وضع وإتاحة طائفة من أدوات التنفيذ مـن          شريطة توافر التمويل،     ، األمين التنفيذي  إلىيطلب    -16
ـ     جماهير إلى   موجهة ،المناطق المحمية بشأن  تبادل المعلومات، لخدمة برنامج العمل       غرفةخالل آلية    ون  مختلفة على أن تك

  ؛هذه األدوات مترجمة إلى جميع لغات األمم المتحدة

عاون مع شركاء آخرين، بتـسهيل      بالت ، أن يقوم  التمويل، توافر   ةطيشر،   األمين التنفيذي  إلى يطلب أيضا   -17
  عمل المناطق المحمية؛مل وسهل االستعمال بشأن برنامج  مركزي شاونيموقع إلكتراد عدإ

مـن  ) أ(5 إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع المعلومات المجمعة من األطراف وفقا للفقرة              يطلب كذلك   -18
  هذا المقرر وأن يجعل هذه المعلومات متاحة على الموقع اإللكتروني لألمانة؛

القـضاء   في سياق المناطق المحمية تساهم فـي         لتنميةتكفل أن أنشطة الحفظ وا     األطراف على أن     يشجع  -19
 الناشئة عن إنشاء وإدارة المنـاطق المحميـة          وتحقيق التنمية المستدامة وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع        ،الفقرعلى  

وفقا للتشريعات والظروف الوطنية، وذلك مع المشاركة الكاملة والفعالة من المجتمعات األصلية والمحليـة وحيثمـا يكـون                  
  ؛األمر مناسبا، مع مراعاة نظم اإلدارة واالستخدام التقليدي لدى المجتمعات األصلية والمحلية

ل الممارسات الحالية   تعاون مع المنظمات ذات الصلة، بتجميع أفض      بال التنفيذي أن يقوم،      األمين إلى يطلب  -20
 وجعلها متاحة من خالل آلية غرفـة تبـادل المعلومـات    مقرر الحاليال في سياق ،عمل المناطق المحميةبشأن تنفيذ برنامج  
  واآلليات األخرى؛

 نقطـة  مـساندة المنـاطق المحميـة ل  شأن عمل ب المج األطراف تعيين نقطة اتصال وطنية لبرنا   منيطلب    -21
 وخطط العمـل الوطنيـة واإلقليميـة    تالتفاقية لتسهيل اإلعداد والتنفيذ الفعال والمنسق الستراتيجيا  لاالتصال الوطنية التابعة    
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فاقيـة وبـرامج    المناطق المحمية التـابع لالت    شأن  المتعلقة بالمناطق المحمية األرضية والبحرية، مع مراعاة برنامج العمل ب         

  العمل والمقررات األخرى ذات الصلة؛
 التوعيـة العامـة   لى زيـادة    إ المنظمات ذات الصلة     ويدعو األطراف   ويشجع ، األمين التنفيذي  إلى يطلب  -22

الفقر كوسـيلة    القضاء على  أنشطة االتصال بشأن دور وأهمية منافع المناطق المحمية في التنمية المستدامة الشاملة و             إعدادو
   اإلنسان؛حفاظ على رفاهلل

 األطراف ويدعو المنظمات ذات الصلة إلى تعزيز البحوث والوعي حـول الـدور الـذي تلعبـه                  يشجع  -23
  المناطق المحمية والشبكات التوصيلية للمناطق المحمية في معالجة تغير المناخ؛

ظ العالمي التابع لالتحاد الـدولي  االجتماع الرابع لمجلس الحف األمين التنفيذي أن يسترعي انتباه    إلى يطلب  -24
ق العامـل المعنـي    إلى تقرير االجتماع الثاني للفري 2008 تشرين األول /أكتوبرفي  في برشلونة   الذي سيعقد   لحفظ الطبيعة،   

 اإلسهام في تعزيز القدرات     مواصلةإلى   االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة      ويدعو  (UNEP/CBD/COP/9/8)بالمناطق المحمية   
المناطق المحمية وعملية استعراضه التي تؤدي إلى االجتماع العاشـر لمـؤتمر األطـراف فـي                شأن  برنامج العمل ب  لتنفيذ  

  االتفاقية؛
ـ      المستمر ل رصد  التالية لل عملية  ال يبت في   -52 المنـاطق المحميـة والتحـضير      شأن  تنفيذ برنـامج العمـل ب

  :الستعراضه المتعمق في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
على الحاجة إلى تقديم مساندة مالية إلى البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والـدول                يعيد التأكيد   ذ  إو  )أ(

 األطـراف، علـى القيـام       يحثالجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي إلجراء اإلبالغ المطلوب؛            
  أن المناطق المحمية باستعمال آليات فعالة للتشاور والمشاركة؛باستعراض تنفيذها الوطني لبرنامج العمل بش

برنامج العمل بشأن المنـاطق المحميـة باسـتعمال         ل استعراض متعمق  إلى األمين التنفيذي إعداد      يطلب  )ب(
ـ        ات العمـل  المعلومات المتضمنة في التقارير الوطنية الرابعة، وقواعد البيانات العالمية واإلقليمية ذات الـصلة ونتـائج حلق

، ضمن جملة مصادر، وأن يقتـرح الـسبل والوسـائل            من هذا المقرر   15، حسبما ورد في الفقرة      اإلقليمية ودون اإلقليمية  
؛ وذلك لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشـر لمـؤتمر   لتعزيز تنفيذ برنامج العمل 

  األطراف؛

  من خالل آليات مختلفة، لموارد مالية وافية ،عبئة العاجلةخيارات للت  -باء 
  توقيت المناسب لتنفيذ برنامج العملوفي ال

  إن مؤتمر األطراف،
ألن عدم كفاية الموارد المالية ما زال يشكل أحد العقبات الرئيسية أمام تنفيذ برنامج العمـل بـشأن                  إذ يشعر بالقلق    

مية، وال سيما أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينهـا، وكـذلك               المناطق المحمية من جانب البلدان النا     
  البلدان ذات االقتصاد االنتقالي،

وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة         الحاجة إلى زيادة المساندة للبلدان النامية،     على  عيد التأكيد   وإذ ي 
صاد االنتقالي، في تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية، من خالل تقديم موارد ماليـة               النامية، وكذلك البلدان ذات االقت    

   من االتفاقية،20جديدة وإضافية، وفقا للمادة 
  لمرفق البيئة العالمية في السير قدما في تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية،بالدور الحيوي وإذ يعترف 
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الموارد ويشدد على الحاجة إلى ضمان أن تكون التـدابير المتعلقـة بالتمويـل بموجـب      باستراتيجية تعبئة   يرحب  
  برنامج العمل بشأن المناطق المحمية تتمشى تماما مع هذه االستراتيجية؛

   بالضرورة العاجلة لتعبئة موارد مالية وافية لتنفيذ برنامج العمل من جانب جميع األطراف،وإذ يعترف
التمويل مؤسسات  الحكومات األخرى و  ويدعو  صا األطراف من البلدان المتقدمة،      وخصواألطراف،  يحث    -1
علـى تقـديم    متعددة األطـراف    ية اإلقليمية وغيرها من المؤسسات المالية       ا فيها مرفق البيئة العالمية، وبنوك التنم      الدولية بم 
وال سـيما    إلى األطراف من البلدان الناميـة،      ،مناسبية الوافية والتي يمكن التنبؤ بها والتي تقدم في التوقيت ال          مالالمساندة ال 

نـامج   التنفيـذ الكامـل لبر     أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتمكين            
  العمل بشأن المناطق المحمية؛

 ال تحل   هاولكنيات السوق يمكن أن تستكمل      آل النهوج القائمة على     بما فيها  بأن اآلليات اإلبتكارية،  يعترف    -2
  نمائية؛محل التمويل العام والمساعدة اإل

  :لى ما يليإاألطراف يدعو   -3
، وأن تضع خطط تمويل     ، كأمر ذي أولوية   تقييمات االحتياجات المالية على مستوى البلدان     بإتمام  أن تقوم     )أ(

 20المـادة  و، 21 القرنأعمال ي ذلك آليات إبتكارية، وفقا لجدول حفظة مالية متنوعة، بما ف   م حسب الحالة، مستدامة تشمل،   
تواصل استكـشاف، مـع المـشاركة الكاملـة      والى أن ،من االتفاقية وللمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف        

القطاعات، حـسب  والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين والصالت المعززة فيما بين          
لقانون الدولي الساري، مـع     وفقا ل  التي يقدمها النظام اإليكولوجي      الخدماتالحالة، استكشاف مفهوم المدفوعات مقابل السلع و      

مع المجتمعـات األصـلية     الناشئة عن إدارة المناطق المحمية      لمنافع  لتكاليف وا المنصف ل العادل و في الحسبان التقاسم    األخذ  
وأن تستكشف  السارية؛   الوطنية وااللتزامات الدولية     تشريعاتالو بما يتمشى     المصلحة المعنيين اآلخرين   ، وأصحاب والمحلية
   التعويضات عن التنوع البيولوجي كآلية تمويل؛إمكانية

عـن  بما في ذلك  خطة التمويل المستدامة، إلدارة وتنفيذ وفقا لظروفها المحددة، التدابير الالزمة     ،أن تضع   )ب(
ستعمال اآلليات المالية، ويشمل ذلك أمورا منهـا  إعداد وادارة المناطق المحمية تشجع على االبتكار في        اد بيئات إل  يجإطريق  

ع مـصادر الـدخل     تعيق تنـو   قدلحواجز التي   ازالة  إ تحديد، وحسب الحالة،   و ؛يجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص     إ
  طق المحمية؛للمنا

مـشاريع المنـاطق   ة مقترحات نوعي عن طريق مواصلة تحسين    موارد المالية لاأن تعزز فعالية استعمال       )ج(
  المحمية؛

، وخـصوصا التكـاليف      المناطق المحميـة   التي تقدمها يكولوجية  خدمات النظم اإل  سلع و أن تعزز تثمين      )د(
دماج أفـضل   إ لتحقيق   ، االقتصادية للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين        -والمنافع االجتماعية 
ئية لأللفية، مـن أجـل   نما الفقر وتحقيق األهداف اإلالقضاء علىسهام المناطق المحمية في إ تسهيل ولنميةلعمليات الحفظ والت  

  تعبئة تمويل متزايد للمناطق المحمية؛
البلـدان  حين و نمائية لكل من المان   في جداول األعمال اإل   إدارة المناطق المحمية     وتدمج تخطيط و   تعممأن    )ه(

 لكال القطاعين العام والخـاص التـي يمكـن أن تحقـق األهـداف      ليات المالية مكانية الكاملة لآل  النامية، وذلك باستكشاف اإل   
  نمائية لأللفية؛اإل
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 لجمع األموال من المصادر الوطنية والدوليـة لتنفيـذ برنـامج            في هدف وطني   ، حسب الحالة،  أن تنظر   )و(

  العمل؛
ل التهديدات والضغوط الواقعة علـى المنـاطق         على تحلي  ات القدر تعزيزتخصيص موارد ل  أن تنظر في      )ز(
  ؛ات واآلليات في سبيل ذلك التحليل تبادل الخبرات والتنسيق بين المنهجيإمكانية وأن تستكشف، المحمية

ود معالجـة   جهدارة الفعالة للمناطق المحمية في سياق       نشاء واإل أن تستكشف فرص التمويل للتصميم واإل       )ح(
رصة فريدة لحماية التنوع البيولـوجي،      إزالة الغابات قد تشكل ف    ض  مذكّرا بذلك بأن اإلجراءات الفعالة لخف     ،  أثر تغير المناخ  
  ؛8/30ك مؤتمر األطراف في مقرره كما الحظ ذل
  :البلدان المانحة على ما يليحث ي  -4
 جـراء  عـن التـدابير المتخـذة إل   بالغ واإلإضافيةالمساندة المالية لتنفيذ مناطق محمية جديدة و أن تعزز     )أ(

  ؛ 8/24 من المقرر 24من الفقرة ) د(و ) ج(و ) ب(األنشطة المبينة في الفقرات الفرعية 
الدول الجزرية الـصغيرة الناميـة      ن البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا و       غ م بالأن تساند عملية اإل     )ب(

   االنتقالي، فيما يتعلق بالمناطق المحمية؛وكذلك من البلدان ذات االقتصاد
 ات لتنمية القـدر   إليجاد برامج شاملة ومستهدفة   تعاون مع البلدان النامية     بالات  جراءأن تتخذ مزيدا من اإل      )ج(

يات  على أساس األولو   ذ البلدان النامية لبرنامج العمل     وذلك لمساندة تنفي   فاء بأهداف ومواعيد برنامج العمل،    وللتعاون على الو  
  الستراتيجيات وخطط العمل األخرى؛لتنوع البيولوجي والالتي تم تبينها في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

أن تتخذ خطوات معقولة لتعزيز توافر الموارد المالية والمساندة التقنية لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق                 )د(
تراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطـط         المحمية استنادا إلى األولويات المحددة في االس      

العمل األخرى ذات الصلة مع مراعاة إعالن باريس بشأن فعالية المعونة وبما في ذلك تحديد اآلليات المالئمـة لـضمان أن                     
  تمويل المناطق المحمية يتماشى بصورة أفضل مع آليات تقديم المعونة في اإلعالن؛

 تؤيد بقوة فترة التزود القادمة للمرفق العالمي للبيئة مع مراعاة غايات وأهداف برنامج العمل والحاجة                أن  )ه(
إلى تمويل جديد وإضافي لمساندة هذا العمل في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميـة                    

  قالي؛من بينها، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنت
 األطراف من البلدان النامية على إعطاء األولوية لتنفيذ برنامج العمل بـشأن المنـاطق المحميـة                 شجعي  -5

واتخاذ خطوات معقولة لتعميم المناطق المحمية في الخطط القطاعية الوطنية وغيرها من الخطط القطاعية ذات الصلة وفـي                 
  با؛ الميزانيات المرتبطة بذلك، حيثما يكون األمر مناس

مـساندة   والمنظمات غير الحكومية ومنظمات التمويل األخرى علـى          ،متعددي األطراف المانحين  يحث    -6
البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي من خـالل                  

  :ما يلي
وال سيما أقل البلـدان      للبلدان النامية،  يت المناسب وعلى نحو يمكن توقعه     التوق وفي   يوافال التمويل   تقديم  )أ(

 إضـافي  و تمويل جديـد  بما في ذلك    نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي،             
الزمـة  اإليكولوجيـة، ال  شبكات  النشاء  سبا، إ  وبإدارتها الفعالة، وحيثما يكون األمر منا      مناطق محمية جديدة  بتعيين  بما يسمح   

دارة المنـاطق المحميـة     إ، ولتحسين   شاملة وتمثيلية من الوجهة اإليكولوجية من المناطق المحمية        ةقليميإ و وطنيةتمام نظم   إل
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طق ة مشتركة، والمناطق المحميـة الخاصـة والمنـا     دارالخاضعة إل بما في ذلك، حسب الحالة، المناطق المحمية         ،الموجودة
  ؛المجتمعية التي تتولى حفظها المجتمعات األصلية والمحلية

وآليات التمويل الطويـل  الهبات والصناديق البيئية الوطنية  لصناديق  تقديم المساندة المالية والتقنية المعززة        )ب(
  لى الحفظ والتنمية المستدامة؛إ تهدفالتي للمناطق المحمية،   األخرىاألجل

ء تقييمات لالحتياجات المالية، والخطط المالية المستدامة لنظم المنـاطق المحميـة،    جرا المقترحات إل  تأييد  )ج(
  لمناطق المحمية؛التي تقدمها ا يكولوجي اإلع وخدمات النظامسلوتثمين 

توفير التعاون المالي والتقني لوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل مالية للنظم الوطنية مـن المنـاطق             )د(
  المحمية؛

  مساندة المشاريع التي تدل على الدور الذي تلعبه المناطق المحمية في معالجة تغير المناخ؛  )ه(
   المقترحات الخاصة بإيجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان النامية؛مساندة  )و(
اطق المحمية سـعيا    دارة المن إنشاء و إ في   والمحلية للمشاركة  األصليةلمجتمعات  في ا  القدراتبناء  مساندة    )ز(

  لى تحسين مستوى عيشهم؛إ
إدارة فـي  واستخدامه المـستدام  المعارف التقليدية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي  مساندة اإلبقاء وصيانة      )ح(

  المناطق المحمية؛
  : األمين التنفيذي ما يليإلى يطلب  -7
  أن يشجع على أهمية تمويل المناطق المحمية؛  )أ(
را مرحليا كجزء من االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بـشأن المنـاطق المحميـة وهـو            أن يعد تقري    )ب(

فـي تقاريرهـا   ة من األطراف مقدم المعلومات ال استنادا إلى االستعراض الذي سيقوم به االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف،         
  ؛الوطنية الرابعة

ة للمناطق المحمية، مع التركيز بصفة خاصة علـى          االقتصادي -أن يجمع معلومات لتقييم القيم االجتماعية       )ج(
المساهمة في القضاء على الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، استنادا إلى المقترحات المقدمة من األطراف والحكومـات             

  األخرى وكذلك المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين؛
اتفاقيـة التنـوع   مساندة خطوات البلدان بشأن برنامج عمل       " بعنوان UNDP/GEFبمشروع الـ   يرحب    -8
   المشروع؛كى ذلإل إقليم أفريقيا محدودية توصل بلدان يالحظ و" المناطق المحمية شأن بالبيولوجي 
  :لى ما يليإمرفق البيئة العالمية يدعو   -9
المجال المركزي  اطق المحمية من ضمن     للمن يةمالموارد  أن يواصل تقديم، وتسهيل الوصول السهل إلى          )أ(

مـساندة   " بعنـوان  UNDP/GEF  مـشروع  بما في ذلك مشاريع المرفق، مثل     ،  للتنوع البيولوجي في مرفق البيئة العالمية     
 ، مـساندة للبلـدان الناميـة     تقديملوذلك   ،"المناطق المحمية شأن   ب اتفاقية التنوع البيولوجي  خطوات البلدان بشأن برنامج عمل      

ألهداف الـواردة   مع مراعاة الغايات وا، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي ،وأقل البلدان نموا  النامية،  ول الجزرية الصغيرة    والد
  في برنامج العمل؛

معالجة تغيـر   المقترحات التي تقيم الدليل على الدور الذي تلعبه المناطق المحمية في         أن ينظر في مساندة     )ب(
  المناخ؛
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  المناطق المحمية تظل من أولويات مرفق البيئة العالمية في المستقبل المنظور؛أن يضمن أن   )ج(

 رئيس مؤتمر األطراف أن يبعث برسالة بون بشأن تمويل التنوع البيولوجي إلى الجهات المانحـة                 يدعو  -10
يدان االقتصادي ومجموعـة    المناسبة، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، مرفق البيئة العالمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الم              

  ؛(G8)البلدان الثمانية 
 مـن  10إعماال للفقرة قليمية المتعلقة بالمناطق المحمية،  اإلحلقة العملستضافة الكوادور إبعرض  يرحب    -11

  .8/24المقرر 
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