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ة للنظر             1998اختار مؤتمراألطراف في اجتماعه الرابع في        -1 ا أحد الموضوعات الثالث  المناطق المحمية باعتباره

ابع      ه الس ي اجتماع ق ف ا بتعم رر (فيه اني 4/16المق ق الث ي    ).  ، المرف ادس، ف ه الس ي اجتماع ؤتمر  2002وف ب م ، رح
رره       ي      6/30األطراف، بموجب مق ابع            ، بالمقترحات الت اع الس ه عن التحضيرات لالجتم ذي في مذآرت ين التنفي دمها األم ق

ة                   اطق المحمي ي بالمن ، (UNEP/CBD/COP/6/2)لمؤتمر األطراف، بما فيها انشاء فريق من الخبراء التقنيين مخصص، معن
ذآرة ا الم ا بينته ك التحضيرات آم تمر تل ب أن تس ين .  وطل ؤتمراألطراف األم ك شجع م ى ذل ى وباالضافة ال ذي عل التنفي

ة األخرى                         ر الحكومي ات والمنظمات غي ذلك مع المنظمات واالتفاقي ع وآ التعاون بنشاط مع المؤتمر العالمي الخامس للمرات
ابع              اع الس ة في االجتم اطق المحمي رر     .  المناسبة، لتحضير موضوع المن ؤتمر األطراف من      6/22وبموجب المق ، طلب م

ة     األمين التنفيذي أن يعقد، قبل االجت      ة والتكنولوجي ا في     (ماع التاسع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقني وسوف يشار اليه
ارة  ة بعب ذه الوثيق ة"ه ة الفرعي وع   ")الهيئ تدام للتن تعمال المس ظ واالس دبير للحف ة، آت اطق المحمي أن المن ة بش ة دولي ، ورش

 .البيولوجي للغابات، مع ابالغ النتائج الى الهيئة الفرعية
أن   اع -2 ة بش ة العالمي ع اللجن اون م ي تع ويد وف ة الس ن حكوم اندة م ذي، بمس ين التنفي ام األم ات، ق ذه الطلب االت له م

، Tjärnöالمناطق المحمية ومنظمات أخرى، بعقد اجتماع لفريق من الخبراء التقنيين مخصص معني بالمناطق المحمية، في            
و    14 الى   10بالسويد من    ق       .  2003 يوني د استعرض فري ين                وق ة وتب اطق المحمي راء عددا من القضايا المتصلة بالمن الخب

 .عناصر لبرنامج عمل بشأن المناطق المحمية، التفاقية التنوع البيولوجي
ين            (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/3)على أساس تقرير فريق الخبراء       -3 اع ب اة توصيات االجتم ، وأيضا مع مراع

امج ا        ي ببرن ام               الدورات المفتوح العضوية المعن ى ع ؤتمر األطراف حت دد السنوات لم ة       2010لعمل المتع  بشأن نتيجة القم
االت األخرى     رات والمج ة، والمم بكات االيكولوجي اخنة، والش اط الس ق بالنق ا يتعل تدامة، فيم ة المس ة بالتنمي ة المعني العالمي

رح بش      ل مقت امج عم ا برن ورا منه ذي أم ين التنفي د األم وجي، أع وع البيول ة للتن ة  الجوهري اطق المحمي أن المن
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/6)لعرضه على االجتماع التاسع للهيئة الفرعية ،. 

ا، من            -4 وب أفريقي ان، بجن ى  8بعد المؤتمر العالمي للمراتع مباشرة، الذي عقد في دورب بتمبر  17 ال د  2003 س ، عق
ؤتمر    األمين التنفيذي اجتماعا لفريق اتصال آي ينظر في برنامج العمل المقترح ب          ائج الم شأن المناطق المحمية، في ضوء نت

وقام فريق االتصال بعدد من االضافات والتصحيحات على البرنامج المقترح، آي تنظر فيه الهيئة الفرعية       .  العالمي للمراتع 
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/6/Add.2). 
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ة بشأن            -5 ذي بتنظيم ورشة دولي ين التنفي ام األم اع     بناء على طلب مؤتمر األطراف ق ل االجتم ة، قب اطق المحمي  المن
ى     .  2003 نوفمبر 8 الى 6التاسع للهيئة الفرعية، وقد عقدت هذه الورشة في مونتريال من            وعرضت توصيات الورشة عل

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/6/Add.3)الهيئة الفرعية آي تنظر فيها 
ذآرات من األ              -6 ا التاسع، م ائم واالتجاهات       آان أيضا أمام الهيئة الفرعية في اجتماعه ذي عن الوضع الق ين التنفي م

ة           اطق المحمي ى المن ة عل  واستعراض للطرائق والنهوج في مجال      (UNEP/CBD/SBSTTA/9/5/Rev.1)والتهديدات الواقع
ة       اطق المحمي بكات المن ة وش اطق المحمي اء وادارة المن يط وانش ن   (UNEP/CBD/SBSTTA/9/6/Add.1)تخط دد م ع ع  م

 . ومنها بيان بالنتائج الرئيسية للمؤتمر العالمي للمراتعالوثائق االعالمية،
ة التوصية   -7 رت الهيئ د، أق ذا البن ي ه ة ف ة الفرعي ر نظر الهيئ ى اث ق UNEP/CBD/COP/7/4انظر  (9/4عل  المرف

م يتسع الوقت  ) األول واس، ل ين أق ة، يتضمن نصوصا ب اطق المحمي أن المن رح بش امج عمل مقت ا برن ا به ان مرفق ذي آ ال
ان                  .  مناقشتهال وتبعا لذلك طلبت الهيئة الفرعية من األمين التنفيذي ادراج البيانات الواردة من األطراف في االجتماع، متى آ

 .األمر مناسبا، في األنشطة المقترحة في برنامج العمل الذي سيحال الى االجتماع السابع لمؤتمر األطراف
ة، مع    اعماال لهذا الطلب يتولى األمين التنفيذي        -8 اطق المحمي مع هذه الوثيقة توزيع برنامج العمل المقترح بشأن المن

 .وهذه البيانات تبدو بالخط المائل وموضوعة بين أقواس.  البيانات الواردة من األطراف، مدرجة في هذه البرنامج
ك، التوصية    -9 ه ذل راءى ل راره اذا ت ر، بقصد اق ى أن ينظ دعو ال ؤتمر األطراف م ة  الصاد9/4ان م رة عن الهيئ

ة              اع التاسع للهيئ رح         (UNEP/CBD/COP/7/14)الفرعية والواردة في المرفق األول بتقرير االجتم امج العمل المقت  وفي برن
 .الوارد في المرفق بالمذآرة الحالية
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 )عناصر مقترحة لبرنامج عمل بشأن المناطق المحمية[

 مقدمة -أوًال
االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة         ان الحفظ داخل الموضع الطبيعي و      -1

ة                  ل الطبيعي در آاف من الموائ ى ق اظ السوي عل ى    .  عن استعمال الموارد الجينية، أمر يرتهن بالحف ة، ال اطق المحمي والمون
اق ال     ي النط ابق ف ادة الوضع الس ادرات اع تدام ومب تعمال المس ظ واالس ب الحف ية   جان ة األرض اظر الطبيعي ن المن ع م واس

وجي           وع البيول ة من     .  والبحرية، هي عناصر مكونة جوهرية في استراتيجيات الحفظ الوطنية والعالمية للتن وفر طائف وهي ت
افي              راث الطبيعي والثق ى الت اظ عل وفير         .  السلع والخدمات االيكولوجية، مع الحف ر بت ويمكن أن تسهم في تخفيف وطأة الفق

اطق أيضا فرصا            .  عمالة وسبل عيش للناس الذين يعيشون في تلك المناطق أو حولها          فرص لل  وفر المن ك ت وباالضافة الى ذل
ياحة            ان معظم     .  للبحث تشمل البحث عن تدابير تواؤمية لمعالجة تغير المناخ، والترتبية البيئية، والترفيه والس ذلك ف ونتيجة ل

اطق المحمي  ن المن ا م د وضعت نظام دان ق والي  .  ةالبل ة تغطي اآلن ح اطق المحمي بكة المن احة 11وش ن مس ة م ي المائ  ف
اطق            1وهناك أقل من    .  اليابسة ك المن ا تل ذ            .   في المائة من مساحة البحار تغطيه ة في تنفي اطق المحمي دور الرئيسي للمن وال

راف     ؤتمر األط ررات م رارا مق ه تك زت علي ر رآ ة، أم داف االتفاقي را جوهر .  أه ل عنص ي تمث ل   وه رامج العم ي ب ا ف ي
اه   ة للمي ة االيكولوجي وجي لألنظم وع البيول احلي، والتن وجي البحري والس التنوع البيول ة ب ة، أي المتعلق المواضيعية المختلف

 .الداخلية، والتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة، والتنوع البيولوجي للغابات والتنوع البيولوجي للجبال
ة في احداث تخفيض               نظرا لمنافعها    -2 ة المتمثل اء بأهداف االتفاقي ة للوف ة هي أدوات هام الكثيرة ان المناطق المحمي

ائم      .  2010محسوس في متوسط ضياع التنوع البيولوجي بحلول عام          بيد أنه، طبقا ألفضل البيانات المتاحة بشأن الوضع الق
م            ف UNEP/CBD/SBSTTA/9/5)انظر  (واالتجاهات في المناطق المحمية      ة ل اطق المحمي ان األنظمة العالمية الحالية من المن

وجي                        وع البيول ة دون ضياع التن تبلغ مساحة آافية، وال تتمتع بتخطيط آاف وال بادارة جيدة آافية لزيادة اسهامها في الحيلول
ى      ولذا هناك حاجة ملحة الى اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين التغطية والصفة التمثيلية واال            .  العالمي ة، عل دارة للمناطق المحمي

 .المستويات الوطني واالقليمي والعالمي
ى تسهيل الحفظ                           -3 ادرات الشريكة، عل ات والمب ر من المنظمات واالتفاقي ان اتفاقية التنوع البيولوجي تعمل مع آثي

ا       .  واالستعمال المستدام، من خالل المناطق المحمية      ة    ان هذه الهيئات تشمل اللجنة العالمية للمن ة   (WCPA)طق المحمي  التابع
ـ ب     IUCNلل ابع لليوني ظ الت د الحف المي لرص ز الع ة   (UNEP-WCMC)، والمرآ ة الدولي ة البحري د (IMO) والمنظم  ومعه

ة          WWF والـ (CTNC) وهيئة حفظ الطبيعة     (WRI)الموارد العالمية     وبرنامج االنسان والكرة الحيوية التابع لليونسكو، واتفاقي
ة              التراث العالمي ال   ور المائي ة رامسار   (تابعة لليونسكو واتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية خصوصا آموئل للطي ؛ )اتفاقي

ات             واع من الحيوان واتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية وما يرتبط بها من اتفاقات، واتفاقية االتجار في األن
 .مرفق البيئة العالمية ومختلف اتفاقات وبرامج اقليمية مختلفةو) سايتس(والنباتات البرية المعرضة لالنقراض 

ة                 -4 اطق المحمي ات وأنشطة موضوعة خصيصا للمن ة يتضمن غاي اطق المحمي . ان برنامج العمل الحالي بشأن المن
وع الب                   ة والتن ة وشبه الرطب ة واألراضي الجاف اه الداخلي ات والمي وجي  وبعض عناصر برامج العمل الموجودة بشأن الغاب يول

ة           اطق المحمي ى المن رامج العمل الموجودة           .  البحري والساحلي والجبلي، تنطبق أيضا عل واردة في ب ات واألهداف ال والغاي
 .  ينبغي أيضا تطبيقها وتنفيذها، آلما آان األمر مناسبا، على المناطق المحمية المتعلقة بها

ام         ان القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، في خ        -5 د ذآرت أن ادراك هدف ع ذها، ق  أمر يقتضي   2010طة تنفي
ة يكون شامال                               اطق المحمي المي من المن دم في انشاء وصون نظام ع ة، وأن التق موارد اضافية، مالية وتقنية، للبلدان النامي

ة الدراك هدف  ة حيوي ا هو أمر ذو أهمي ة، انم ة وذا صفة تمثيلي ادارة فعال ا ب رر القم.  2010ومتمتع ة يشمل ومق ة العالمي
االلتزام بزيادة تمويل األنشطة في هذا المجال، مع االعتراف بأن التمويل لهذا الغرض بصفة عام ينبغي أن يكون عبارة عن      
ام،    ن القطاع الع ل م ل التموي ة، مث ل الممكن ن أدوات التموي ة م ة الكامل ة، ويشمل الطائف ة والدولي وارد الوطني ن الم د م مزي

ين ال  ادالت ب ة        والتب اطق المحمي ا المن ي توفره دمات الت ن الخ ور م اص، واألج اع الخ ن القط ل م ة والتموي ديون والطبيع
 .والضرائب والرسوم على المستوى الوطني، التي تحصل عن استعمال الخدمات االيكولوجية

 الغرض العام والمدى الشامل لبرنامج العمل -ًاثاني
اطق             ان الغرض العام لبرنامج العمل بشأن المنا       -6 طق المحمية هو مساندة انشاء وصون نظام عالمي من شبكات المن

ول   ة بحل ة2010المحمي ة االيكولوجي ة من الناحي ة وذا صفة تمثيلي ة ستكون .  ، يكون شامال وذا ادارة فعال والنتيجة النهائي
وطني ودون                دولي واالقليمي وال ى المستوى ال وطني، من خالل    تحقيق تخفيض محسوس في ضياع التنوع البيولوجي عل  ال

اند                             ا يس تدامة، مم ة المس ر والتنمي وجي، واالسهام في تخفيف وطأة الفق وع البيول ة التن تنفيذ األهداف الرئيسية الثالثة التفاقي
 . أهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية وخطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة وغايات األلفية للتنمية

آزرة       ان برنامج العمل   -7 ا أن تكون مت ابكة مقصود منه ة متش اة      .   يتكون من عناصر أربع م وضعها مع مراع د ت وق
ادرات       ن المب ك م ر ذل ودة وغي ل المواضيعية الموج رامج العم ع ب ا، م ي ال ضرورة له ة الت ادي االزدواجي ى تف ة ال الحاج

ود وتنس              ي           األخرى الجارية في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي، وتعزيز تضافر الجه رامج المتصلة بالموضوع الت يقها مع الب
ك              .  لدى مختلف المنظمات الدولية    وتشجع األطراف على تطبيق األهداف واألنشطة، آلما آان األمر مناسبا، المستمدة من تل

 .البرامج المواضيعية والعمل المتعلق بالقضايا المشترآة بين عدة قطاعات
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ة       ان عمل االتفاقية بشأن المناطق المحمية      -8 ة      .   يأخذ في الحسبان نهج األنظمة االيكولوجي ة االيكولوجي ونهج األنظم
ة        اطق  .  هو االطار األول للعمل في ظل االتفاقية، وتطبيقه سوف يساعد على تحقيق توازن بين األهداف الثالثة لالتفاقي والمن

ة االيكولو ياق نهج األنظم ي س ا ف د تطبيقه ددة، عن تعماالت المتع ة ذات االس اء المحمي ى الوف اعد عل ثال أن تس ة، يمكن م جي
وارد    تعمال الم ئة عن اس افع الناش ادل والمنصف للمن م الع تدام والتقاس تعمال المس الحفظ واالس ددة المتصلة ب ات المح بالغاي

ة ا                    .  الجينية اظر الطبيعي ة والمن اطق المحمي ين المن ألوسع  ونهج األنظمة االيكولوجية يوفر اطارا يمكن أن تفهم فيه العالقة ب
وباالضافة الى ذلك فان انشاء     .  نطاقا من برية وبحرية، ويمكن فيه تقدير قيمة السلع والخدمات الناشئة عن المناطق المحمية             

ة،                      ة الوطني ط من الزاوي ه فق ة ال ينبغي أن ينظر الي ة االيكولوجي وادارة األنظمة في المناطق المحمية في سياق نهج األنظم
ة                         ولكن في الحاالت التي يم     نهج من زاوي ذا ال ة، ينبغي أن ينظر في ه تد فيها النظام االيكولوجي الى أبعد من الحدود الوطني

ر الحدود وفي           .  األنظمة االيكولوجية أو االقليمية البيولوجية آذلك      ة عب اطق المحمي اند انشاء المن ة تس ك حجة قوي ويمثل ذل
 .أعالي البحار

اعلين           ان برنامج العمل مقصود منه أن يساعد ا         -9 دابير وف ات وت ة، ذات غاي رامج عمل وطني ى انشاء ب ألطراف عل
ة ضمن األهداف المنشودة                         ا داخل اس، تكون آله ة للقي ة قابل ويستطيع  .  محددين واطار زمني ومدخالت ومخرجات متوقع

ا   أو/األطراف أن يختاروا من الغايات والتدابير المقترحة في برنامج العمل الحالي، ويقوموا بتحويرها و     ا، وفق  باضافات اليه
ذا ينبغي أن يأخذ في               .  للظروف الوطنية أو المحلية الخاصة، ووفقا لمحتوى النمو على هذا الصعيد           امج العمل ه ذ برن وتنفي

ى أن            .  الحسبان نهج األنظمة االيكولوجية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي        امج العمل تشجع األطراف عل ذ برن وفي تنفي
ى   .  در الالزم التكاليف االجتماعية واالقتصادية والبيئية وآذلك المنافع الناشئة عن مختلف الخيارات           تراعي بالق  وباالضافة ال

ذلك تشجع األطراف على أن تنظر في استعمال التكنولوجيات السوية، ومصادر التمويل والتعاون التقني آي تكفل من خالل       
 .   الخاصة وتلبية طلبات المناطق المحميةالتدابير المناسبة، وسيلة لمواجهة التحديات

ة تراعي                       -10 ة متوازن ة بطريق اطق المحمي اول العمل بشأن المن ى تن ة والحاجة ال ة لالتفاقي مع مراعاة األهداف الثالث
د ترغب األطراف في أن تن                  ة، ق وارد الجيني شئ  الحفظ واالستعمال المستدام والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استعمال الم

 :]برنامج العمل اآلتي بشأن المناطق المحمية



UNEP/CBD/COP/7/15 
5Page  

اطق     :   من البرنامج 1العنصر   ع المن ة ومواق ز واالدارة ألنظم التدابير المباشرة في التخطيط واالختيار واالنشاء والتعزی
 .المحمية
ة،              — 1-1الغایة   ات        انشاء وتعزیز األنظمة الوطنية واقليمية للمناطق المحمية المدمجة في شبكة عالمي  آاسهام في غای

 .  عالمية متفق عليها
ام        2010بحلول عام   :  الهدف ة               2012، بالنسبة للمناطق البرية وبحلول ع تم انشاء شبكة عالمي ة، ي اطق البحري  بالنسبة للمن

ي                              ا يل ة آاسهام فيم اطق المحمي وطني واالقليمي، من المن ى الصعيدين ال اءة، عل دار بكف ة وت ) 1: (شاملة وذات صفة تمثيلي
دل  ي مع ق تخفيض محسوس ف تدامة لتحقي ة المس ة بالتنمي ة المعني ة العالمي ة والقم تراتيجية لالتفاقي ة الخطة االس ق غاي تحقي

ول     وجي بحل ع البيول ة    ) 2(؛ 2010ضياع التنوي ة للتنمي ات األلفي ق غاي ة  -تحقي تدامة   7 خصوصا الغاي ة االس ة بكفال  المتعلق
 .لمية لحفظ النباتتنفيذ االستراتيجية العا) 3(البيئية؛ 

رات   :   ية والمم اطق األساس ن المن ام م ارة عن نظ ون عب ي أن تك ة ينبغ بكات االيكولوجي ة والش اطق المحمي ة المن ان أنظم
ة                      ة االيكولوجي تعيد خدمات األنظم وحجارة العبور ومناطق امتصاص الصدمات، التي تصمم وتدار على نحو يصون أو يس

ة       ويحفظ التنوع البيولوجي     وارد الطبيعي امج العمل آل أن        .  ويسمح باستعمال مناسب ودائم للم ه خالل برن ومن المعترف ب
دان             " وطني"لفظ   وطني في بعض البل ة واسعة من                .  قد يعني اما وطني واما دون ال ز يشمل طائف وينبغي انشاء نظام متمي

ا        .  مستويات وآثافات الحماية لألرض المستعملة على نحو يتمشى وأهداف الحفظ          ة ال ينبغي أن ينظر اليه اطق المحمي والمن
ي القطاعات   ذلك ف ا وآ ة األوسع نطاق ة والبحري ة البري اظر الطبيعي ي نطاق المن ا ف ا ينبغي ادماجه ة وانم ا منعزل باعتباره

 .الواسعة
11/ 

ذآر                   ة ال ات الحفظ اآلنف ة تسهم في غاي اطق المحمي اس، للمن ة للقي ة وقابل ة الزمني لوضع أهداف محددة من الناحي
ة بوضع    :  نحو األهداف تشملوالتدابير المقترحة على الصعيد الوطني الحراز تقدم   ].   ة المتمتع الهكتارات الكامل

يم        ة؛ وتقي الحماية، والنسبة المئوية من األنظمة االيكولوجية واألنماط الرئيسية من الموائل الخاضعة لوضع الحماي
 .الوضع القائم في السالمة االيكولوجية للمناطق المحمية، واألهداف الرقمية لألنواع المهددة بالمخاطر

ة        - 2005القيام بحلول عام     1-1-2 ة                  - آأمر ذي صفة عاجل ة في أي اطق المحمي  بدراسات جدوى النشاء أو توسيع المن
د،                                ى حد بعي ا ال بيا أو ال يمكن االستعاضة عنه ر مجزأة نس م تمس أو غي مناطق طبيعية متبقية واسعة النطاق ول

ى ح                      ] ة ال ة بحماي ر المتمتع ة غي اه البحري ة والمي اه العذب ة في المي ة     ، واألنظمة االيكولوجي الء عناي د، مع اي د بعي
 .خاصة للمناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية

 اطار لتقييم الفجوات في أنظمة 2005باالستمداد مما يوجد من منهجيات الختيار المواقع، ينشأ بحلول عام  1-1-3
.   والساحليةالمناطق المحمية على الصعيدين الوطني واالقليمي االيكولوجي، شامال المناطق المحمية البحرية

ينبغي أن يأخذ ذلك في الحسبان مستويات مختلفة من التنوع البيولوجي، أي التنوع الجيني وتنوع األنواع 
وينبغي أن يأخذ االطار في الحسبان المرفق األول باتفاقية .  والموائل واألنظمة االيكولوجية والمناظر الطبيعية
ولية ذات الصلة،  الى جانب معايير مثل عدم امكانية استرداد التنوع البيولوجي وغير ذلك من االتفاقات الد

) شاملة الممرات(المكونات المستهدفة في التنوع البيولوجي والحجم األدنى الالزم ومتطلبات البقاء والتوصيلية 
ار وينبغي أن يتضمن االط.   والعمليات االيكولوجية وخدمات األنظمة االيكولوجية(intactness)وعدم المساس 

 .، التي يرى أن تدابير الحفظ الزمة بالنسبة لها]

واالحتمالية للحفظ، شاملة النماذج     القيام باستعراضات على الصعيد الوطني لألشكال الموجودة         2006بحلول عام    1-1-4
ة                       ات قانوني ا بآلي ا وتعزيزه راف به ى االعت اج ال ي تحت االبتكارية لتصريف األمور الخاصة بالمناطق المحمية الت
االت            ديرها الوآ ي ت ة الت اطق المحمي ل المن ات، مث توى المجتمع ى مس ات عل ية وآلي ة ومؤسس ية ومالي وسياس

دي    الحكومية على مختلف المستويات،      والمناطق المحمية الخاضعة الدارة مشترآة، والمناطق المحمية التي بين ي
 .القطاع الخاص ومناطق الحفظ الخاصة بالمجتمعات ومناطق حفظ المجتمعات األصلية والمحميات الصغيرة جدا

ول       1-1-5 ام  باالستمداد من االستعراضات اآلنفة الذآر القيام بتقييم لما يوجد من فجوات، وتوضع، بحل ، خطط  2006 ع
ة   ي األنظم ا ف ين وجوده تم تب ي ي وات الت لء الفج ة لم دة،  (وطني ع جدي اء مواق ع النش ار المواق ك اختي ي ذل ا ف بم

اش        ادة انع ة، واع دهورة أو نصف الطبيعي االت المت ل المج ادة تأهي تعادة أو اع ودة واس ع الموج يع المواق وتوس
 ).األنواع المعرضة للمخاطر

                                                 
 من 7ن األطراف بناء على ما جاء في الفقرة ان النصوص الواردة بخط مائل ما بين أقواس معقوفة قد أدرجت على أساس نصوص مقدمة م /1

 . الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية9/4التوصية 
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بما في ذلك الحدود الدقيقة (ين المناطق المحمية التي تم تبينها من خالل تحليل الفجوات    تعي 2008بحلول   1-6-
 .وجية الوطنية واالقليميةمن المناطق المحمية، آجزء من الشبكات االيكول] 

[. 
[. 

 من المناطق المحمية، شاملة اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، واتفاقية التراث العالمي وبرنامج اليونسكو               ]
 .الخاص باالنسان والكرة الحيوية

 
وطني،                   ]1-1-10[ 1-1-8 ى الصعيد ال ة عل  اعداد ونشر وثيقة تقنية على األطراف، توفر اطارا ألهداف المناطق المحمي

 .المحددة زمنيا والقابلة للقياس، السابق االشارة اليها أعاله
ت                     ]1-1-11[ 1-1-9 ي ينبغي اس ة، والمؤشرات الت اطق المحمي ة للمن ة والكيفي ارات لألهداف الكمي ى    تبين الخي عمالها عل

 . وغايات األلفية للتنمية2010الصعيد العالمي والتي يمكن أن تسهم في هدف 
ام بتقييمات                   ]1-1-12[ 1-1-10  دعوة المنظمات الدولية واالقليمية ذات الصلة الى اسداء مساعداتها الى األطراف في القي

 .سريعة على الصعيد الوطني
ة   ]1-1-13[ 1-1-11 الل آلي ن خ ر، م ع ونش يط      تجمي لة، لتخط ر واألدوات ذات الص وج واألط ات، النه ادل المعلوم  تب

ى                 دروس عل رات وال ك الخب ق وتكييف تل تفادة في تطبي دروس المس رات وال ادل الخب األنظمة وتعزيز وتسهيل تب
 .مختلف البيئات االيكولوجية واالجتماعية

 
راف  راث الع UNEP-WCMC ،UNESCO-MABاألط ز الت ار،   ، مرآ ة رامس ديبي، اتفاقي كو، اليوئن ابع لليونس المي الت

 .IUCN-WCPAالـ
 

ل        ة ذات الصلة مث ة والوطني ة واالقليمي ة   The Nature Conservancy ،WWF ،WRIالمنظمات الدولي ، والمنظمات الحكومي
[[ 

ناطق المحمية في المناظرالطبيعية األوسع نطاقا، من أرضية وبحریة، في القطاعات األوسع بحيث      ادماج الم  – 2-1الغایة  
 یتم حفظ الهيكل والوظيفة االیكولوجية

ام :  الهدف ول ع اظر   2015بحل ة للمن اطق المحمي ن المن ا م ة األوسع نطاق ي األنظم ة ف اطق المحمي ع المن اج جمي تم ادم  ي
ة، و     ة                   الطبيعية األرضية والبحري اة التوصيلية االيكولوجي ة ومراع ة االيكولوجي ق نهج األنظم القطاعات ذات الصلة، بتطبي

 .حيثما يكون األمر مناسبا، ومفهوم الشبكات االيكولوجية
ية و     [ اطق األرض ن المن ة، م ة االيكولوجي ن الناحي ك م ة ومتماس فة تمثيلي زيج ذو ص مل   /م ن أن تش ي يمك ة، الت أو البحري

ة في سبيل        المناطق المحمية وا   ة االيكولوجي واع واألنظم وفر التوصيلية لألن لممرات ومناطق امتصاص الصدمات، والتي ت
 .والمناطق الداخلة ضمن شبكة ايكولوجية يمكن أن تكون متمتعة بأنواع مختلفة من الحماية.  تحقيق وضع مرض في حفظها

 
ى                  تقييم الدروس الو   2006بحلول عام    1-2-1 ة ال ود المحددة الرامي تفادة بشأن الجه ة المس ة ودون الوطني طني

[. 

ة                      2008يتم، بحلول عام     1-2-2 دابير السياسية والقانوني اج، شامال الت ذا االدم ة لتحسين ه ذ الخطوات العملي ، تبين وتنفي
 .والتخطيط وغير ذلك من التدابير

ة  1-2-3 اطق المحمي ول المن اطق امتصاص الصدمات ح المتها  تصميم وادارة من ى صون س اعدة عل بيل المس ي س ، ف
 . الشبكات االيكولوجية]
[. 
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ة واالدارة               - حيثما يكون األمر مناسبا      -استعمال   1-2-5 ة والزراعة االيكولوجي ة في الحراجة الزراعي  االبتكارات التقني
 .المستدامة لمصائد األمساك، لتعزيز نهوج المناظر الطبيعية األرضية والبحرية

 
ة     2005أن ينظم، بحلول عام     1-2-6 ة في الخطط القطاعي ، ورشة دولية بشأن ادماج التنوع البيولوجي والمناطق المحمي

 .والفضائية ذات الصلة، ونشر النتائج على جميع األطراف وعلى الشرآاء والمتعاونين ذوي الصلة
أ               1-2-7 ة بش ارير المواضيعية الثاني تمارة للتق اج             اعداد وتحديث شكل أو اس ا ادم ورا منه ة، تغطي أم اطق المحمي ن المن

 .المناطق المحمية واألنظمة الوطنية من المناطق المحمية في القطاعات والتخطيط القضائي ذات الصلة
.[ 

 
 CMS [وغير ذلك من االتفاقيات البيئية. 
 
[[ 

ة المتجاورة           — 3-1الغایة   اطق المحمي ين المن اون ب ابرة للحدود في تع ة ع  وضع وتعزیز شبكات اقليمية ومناطق محمي
 عبر الحدود الوطنية

ام : الهدف ول ع تم، بحل ين /201022أن ي اون ب ك من أشكال التع ر ذل دود، وغي ابرة للح ة ع اطق محمي ز من اء وتعزي ، انش
ة          المناطق المحمية المتجاورة ع    ق الغاي الزم لتحقي در ال ة بالق ز الحفظ     1/1بر الحدود الوطنية وشبكات اقليمي  في سبيل تعزي

 .واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، وتطبيق نهج األنظمة االيكولوجية وتحسين التعاون الدولي
 

ء شبكات اقليمية فعالة من المناطق المحمية، خصوصا حول           التعاون مع أطراف أخرى وشرآاء ذوي صلة النشا        1-3-1
ظ        ال الحف ي مج ات ف ة بأولوي ا متمتع ار أنه ا باعتب م تباينه ي ت مة الت ة المتقاس وارد االيكولوجي ة  (الم ثال أنظم م

ات                   رة من الغاب ة الكبي اطق المتبقي ة، والمن ة الجبلي وانشاء  ) األرصفة الحاجزة، وأحواض األنهر الكبيرة، واألنظم
ك                            ل لتل ى المدى الطوي اندة االنشاء واالدارة عل با، لمس ا يكون األمر مناس آليات تنسيق متعددة األقطار، حسب م

 .الشبكات
رى      1-3-2 اطق األخ ي المن ار وف الي البح ي أع ة ف اطق المحمي اء وادارة المن ى انش رى عل راف األخ ع األط اون م التع

.[ 
تنشأ حسب مقتضى الحال مناطق محمية عابرة للحدود مع األطراف والبلدان المتاخمة، ويعزز التعاون الفعال في               1-3-3

 .(TBPA)ادارة ما يوجد من المناطق المحمية العابرة للحدود 
 .TBPAالوطنية بقصد تسهيل انشاء وادارة الـتحقيق االنسجام بين ممارسات االدارة  1-3-4

 
المي و             1-3-5 راث الع اقيتي رامسار     UNESCO-MABالتعاون والتشاور مع هيئات منها مكتب رامسار، ومرآز الت  واتف

ليين، والمنظ  IUCN-WCPA، وUNEP-WCMC، وCMSو ين واألص كان المحلي ات الس ر   ومجتمع ات غي م
ابرة                 ة ع اطق محمي ادية النشاء من الحكومية وشرآات القطاع الخاص شامال وآاالت التمويل لوضع خطوط ارش
ا يوجد من خطوط                        اة م ى األطراف، مع مراع وزع عل للحدود ونهج ادارة تعاونية، حسب مقتضى الحال، آي ت

 .TBPA بشأن الـIUCN-WCPAارشادية من جانب الـ
انبي                     أن تعد، لالجتما   1-3-6 ى ج ة عل ة متاخم اطق محمي ا يوجد من من املة لم ة جرد ش ع الثامن لمؤتمر األطراف، قائم

ة خاصة     TBPAالحدود الدولية، وغير ذلك من المناطق األرضية العابرة للحدود المالئمة النشاء         الء عناي ، مع اي
 .للمناطق الواقعة ضمن النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي

ا الجغرافي                تجميع ونشر الم   1-3-7 ان، توزيعه در االمك علومات بشأن الشبكات االقليمية من المناطق المحمية، شاملة، بق
 .وخلفيتها التاريخية ودورها والشرآاء الضالعين فيها

                                                 
 .ان االشارات الى شبكات المناطق المحمية البحرية يجب أن تكون متماشية مع الهدف الوارد في خطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة /2
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[. 

 
 ، سايتس، واالتفاقات البيئية األخرىCMS، رامسار، IUCN-WCPA، مرآز التراث العالمي، UNESCO-MABاألطراف، 

 
[[ 

 : ادخال تحسين محسوس على تخطيط وادارة المناطق المحمية القائمة على أساس المواقع— 4-1الغایة 
، مستعملة عمليات تنطوي على تشارك شديد         2012 فعالة بحلول عام     ينبغي أن تكون لجميع المناطق المحمية ادارة      : الهدف

رامج رصد، مع االستمداد من                            وجي واستراتيجيات ادارة وب وع البيول دافا واضحة للتن وترتكز الى قاعدة علمية، وتضم أه
 .المنهجيات الموجودة

 
ى      -فيها جميع أصحاب المصلحة الرئيسيون        يشترك   -انشاء عملية شديدة التشارك      1-4-1 ائم عل  آجزء من التخطيط الق

ات                     اد علمي ة اليج ة ذات الصلة، الالزم ة واالقتصادية واالجتماعي ات االيكولوجي ع، واستعمال البيان أساس المواق
 .تخطيط فعالة

ل الجينومات                   1-4-2 ع، مث اس، بالنسبة للمواق ل للقي ة       (genomes)تبين أهداف الحفظ القاب واع والمجتمعات الوطني واألن
وع    واألنظمة االيكولوجية والعمليات االيكولوجية، مع االستمداد من المعايير الواردة في المرفق األول باتفاقية التن

 .البيولوجي ومن المعايير األخرى ذات الصلة
د      1-4-3 ظ مح داف حف ى أه ة عل ية الواقع دات الرئيس بية للتهدي ة النس ب األهمي ين وترتي ة  (دة تب مل الضغوط القريب تش

 .وتبين االستراتيجيات والتصدي للتهديدات الحرجة) والمصادر الكامنة
ينبغي أن تتضمن عملية تخطيط المواقع تحليال للفرص المتاحة آي تسهم المناطق المحمية في الحفظ واالستعمال         1-4-4

 .المستدام للتنوع البيولوجي على الصعيدين المحلي واالقليمي
ام             1-4-5 تراتيجية          2012حسب مقتضى الحال ولكن على أال يتأخر ذلك عن ع ، ينبغي وضع أو تحديث خطط ادارة اس

[. 
[. 
[. 

دى مجتمعات السكان                  ]1-4-8[ 1-4-6 يستعمل حسب مقتضى الحال الطائفة الكاملة ألنظمة تصريف األمور وما يوجد ل
 .والمحليين من معارف وممارساتاألصليين 

 . آفالة التوزيع العادل للتكاليف والمنافع الناشئة عن انشاء وادارة المناطق المحمية]1-4-9[ 1-4-7
 

ة      ]1-4-10[ 1-4-8 ات الحالي ادل المعلوم ة تب الل آلي ن خ ع، م ع وتوزي ر واألدوا - تجمي وج واألط لة  النه ت ذات الص
ات                        ا لمختلف البيئ ا تبع ا وتكييفه تفادة في تطبيقه دروس المس رات وال لتخطيط المواقع وتعزيز وتسهيل تبادل الخب

 .االيكولوجية واالجتماعية
اعلين ذوي                ]1-4-11[ 1-4-9 ا من الف ة وغيره مساعدة األطراف والوآالت المتعددة األطراف والمنظمات غير الحكومي

 .   تلك األدوات في عملها المتصل بالموضوع والقائم على أساس المواقعالصلة على استعمال
 
ة رامسار،              IUCN-WCPA  ،UNEP-WCMC  ،UNESCO-MAB األطراف، ابع لليونسكو، اتفاقي المي الت راث الع ، مرآز الت

 .واالتفاقات الدولية األخرى
 

، وغير ذلك WWF ،The Nature Conservancy ،Birdlife Internationalة ذات الصلة، المنظمات الدولي واالقليمية والوطني
[[ 
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  منع وتخفيف الوقع السلبي للتهدیدات الرئيسية الواقعة على المناطق المحمية— 5-1الغایة 
اطق             /ليات فعالة لتبين ومنع و     ايجاد آ  2008 بحلول عام    :الهدف ى المن ة عل أو تخفيف الوقع السلبي للضغوط الرئيسية الواقع
 المحمية

 
أخر عن   1-5-1 د ال يت ي موع ال ولكن ف ام، حسب مقتضى الح ع 2010ينبغي القي ي الوقت المناسب للوق ات ف ، بتقييم

دفق المعلومات         االستراتيجي البيئي ألي خطة أو مشروع        ة ت ة، وآفال اطق المحمي يمكن أن يكون له آثار على المن
ؤتمر        6/7في الوقت المناسب بين جميع األطراف المعنيين، بهذا الغرض، مع مراعاة المقرر              ألف الصادر عن م

ع البي  يم الوق ي تشريع تقي وجي ف التنوع البيول اج القضايا المتصلة ب ادية الدم أن الخطوط االرش ي األطراف بش ئ
 .والعمليات والتقييمات البيئية االستراتيجية

ول  1-5-2 تم، بحل ك من 2010أن ي ر ذل دفع، أو غي وم بال وم بالتلويث يق دأ أن من يق ة للمسؤولية تضم مب ، وضع أنظم
 .اآلليات المناسبة المتعلقة باألضرار التي تصيب المناطق المحمية، على الصعيدين الوطني والدولي

[. 
[. 
 IUCN[. 

 2010[. 

 
ارات           ال ]1-5-7[ 1-5-3 اج اعتب ى ادم ة ال ادية الرامي ة، في الخطوط االرش تصدي لقضايا محددة تخص المناطق المحمي

 .التنوع البيولوجي في اجراءات ولوائح تقييم الوقع البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي
أن  ]1-5-8[ 1-5-4 ات ذات الصلة بش ن المنظم ا م ع وغيره يم الوق ة لتقي ة الدولي ع المنظم اون م وير  التع ن تط د م  مزي

ي في                         ع البيئ يم الوق ات تقي ع مراحل عملي اج جمي وتنقيح الخطوط االرشادية الخاصة بتقييم الوقع، خصوصا الدم
 .المناطق المحمية مع مراعاة نهج األنظمة االيكولوجية

المستفادة في   دراسات الحاالت والممارسات والدروس - من خالل آلية تبادل المعلومات  - تجميع ونشر    ]1-5-9[ 1-5-5
 .تخفيف الوقع السلبي للتهديدات الرئيسية وتسهيل تبادل الخبرات

 
راف،  ة    UNESCO-MABاألط ة التابع ات العلمي المي، الهيئ راث الع ز الت ار،  ICCD وUNFCCC، مرآ ة رامس  واتفاقي

 ، والرابطة الدولية لتقييم الوقعIUCN-WCPAوالـ
 

، والمنظمات WWF ،The Nature Conservancy ،Birdlife Internationalمات الدولية االقليمية والوطنية ذات الصلة، المنظ
 الحكومية الدولية األخرى

 تصریف األمور والمشارآة واالنصاف وتقاسم المنافع:   من البرنامج2العنصر 
  تعزیز االنصاف وتقاسم المنافع— 1-2الغایة 
 . آليات للتقاسم العادل للتكاليف والمنافع الناشئة عن انشاء وادارة المناطق المحمية2008 بحلول ، أن ينشأ،الهدف

 
ة، خصوصا                     2-1-1 اطق المحمي تبقاء المن تقييم التكاليف والوقع االقتصادي واالجتماعي والثقافي الناشئ عن انشاء واس

اليف             بالنسبة لمجتمعات السكان األ     ك التك ادل عن تل ة التعويض الع ين، وتصحيح السياسات لكفال صليين والمحلي
 . شاملة تكاليف الفرص التي ضاعت على مستوى سبل العيش-وذلك وقع 

اطق                      2-1-2 ا من من ز للمجموعات األوسع نطاق راف والتعزي ات، واالعت استكمال المناطق المحمية التي تديرها الحكوم
ات الخاصة               (] ين، والمحمي ا مجتمعات السكان األصليين والمحلي ي تحفظه اطق الت ات    ) مثال المن من خالل اآللي

 .القانونية والسياسية والمالية والمؤسسية واآلليات التابعة للمجتمعات
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انوني واالدارة الفعال    2-1-3 راف الق هيل االعت ية لتس ات مؤسس ات وآلي اء سياس كان  انش ة للس ة التابع اطق المحمي ة للمن
دى السكان                        ا ل وجي وم وع البيول ظ التن ات حف ة تتمشى وغاي األصليين والمناطق التي تحفظها المجتمعات، بطريق

 .األصليين والمحليين من معارف وابتكارات وممارسات
 . بما يتمشى وأهداف ادارة المناطق المحمية]

ة      5-1-5 اشراك أصحاب المصلحة في التخفيض التشاريكي وتصريف األمور، مع تذآر المبادئ الواردة في نهج األنظم
 .االيكولوجية

ى             2-1-6 ور عل افع          ايجاد سياسات وطنية وافية لمعالجة موضوع العث ة وتقاسم المن اطق المحمي ة في المن وارد الجيني الم
ة والتقاسم                          وارد الجيني ى الم ادية بشأن الحصول عل ون االرش تعمالها، مع االستمدد من خطوط ب الناشئة عن اس

ة                     وارد الجيني ى الم المحمية والمنافع الناشئة عن استعمالها، مع مراعاة خطوط بون االرشادية بشأن الحصول عل
ا أن             والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها، مع مراعاة طابعها الطوعي وأنه ليس المقصود منه

 .]تحل محل التشريع الوطني

[[. 
  تعزیز وضمان اشراك جميع أصحاب المصلحة، بما فيهم مجتمعات السكان األصليين والمحليين— 2-2الغایة 
وق    تعزيز ادارة جميع المناطق المحمية وأن تكون منشأة بمشارآ2008ينبغي أن يتم بحلول عام     : الهدف ة لحق ة آاملة وفعال

مجتمعات السكان األصليين والمحليين بما يتمشى والقانون الوطني وااللتزامات الدولية، وبمشارآة جميع أصحاب المصلحة              
 .اآلخرين في المراحل والمستويات المناسبة من العمل المتصل بالمناطق المحمية

 
ام باستع 2-2-1 حاب       القي راك أص يط الش ياق المح ة بالس ات الخاص ات واآللي ائم واالحتياج ع الق ة للوض ات وطني راض

ى الصعيد           المصلحة وآفالة التوازن بين الجنسين واالنصاف االجتماعي في سياسات وادارة المناطق المحمية، عل
 .الوطني، وفي أنظمة المناطق المحمية وفي المواقع الفردية

اس االست  -2-2-2 ى أس ع        عل ى جمي لحة عل حاب المص راك أص ددة الش ادرات مح ط ومب ع خط ة وض ات الوطني عراض
ة للسكان                اطق المحمي ك المن مستويات التخطيط واالنشاء وتصريف الشؤون واالدارة للمناطق المحمية، بما في ذل

ددة من                     املة من خالل انشاء مجالس ادارة متع  أصحاب  المحليين والمجتمعات التي تتولى المجتمعات حفظها، ش
وع                المصلحة حسب ما يكون األمر مناسبا، مع استعمال البيانات االيكولوجية واالجتماعية االقتصادية والترآيز بن
ر       ات غي اع الخاص والمنظم ب القط ن جان ة م ارآة الوافي ل المش ي تعرق واجز الت ة الح ين وازال ى تب خاص عل

 .الحكومية والمجتمعات
وق مجتمعات            التخطيط واالنشاء واالدارة لل   2-2-3 ال الكامل لحق م وباالمتث اق المسبق عن العل ة مع االتف اطق المحمي من

 .السكان األصليين والمحليين
ذه                    2-2-4 ى أن تكون ه اشراك ممثلين مختارين من مجتمعات السكان األصليين والمحليين في ادارة المناطق المحمية عل

 .المشارآة متناسبة مع حقوقهم ومصالحهم
اندة م 2-2-5 ارات       مس ارف والمه ن المع روة م خير الث ين وتس لحة، لتب ين أصحاب المص ارآي ب يم التش ات التقي مارس

 .والموارد والمؤسسات ذات األهمية للحفظ، المتاحة في المجتمع
 .تعزيز ومساندة تنظيم أصحاب المصلحة وبناء القدرة على انشاء وادارة المناطق المحمية 2-2-6
ة التمكيني 2-2-7 ة البيئ وارد(ة آفال درات، الم ات، الق ريع، السياس ين وأصحاب ) التش ين والمتنقل كان المحلي الشراك الس

ولى                         ] ة تت اطق محمي ة خاصة ومن اطق محمي ى انشاء وادارة من  في صنع القرار وفي تنمية قدراتهم وفرصهم عل
[. 
 

ة                      2-2-8 اد لألطراف عن آيفي في تعاون مع الشرآاء الرئيسيين وعلى أساس أفضل الممارسات ينبغي أن يتم ويتاح ارش
 .ايجاد وتعزيز مشارآة أصحاب المصلحة في جميع جوانب المناطق المحمية

ك من مصادر االعالم بشأن         ينبغي أن تتاح لألطراف دراسات حاالت  2-2-9 ر ذل  ومشورة عن أفضل الممارسات وغي
 .مشارآة أصحاب المصلحة في المناطق المحمية

ق                   2-2-10 ا يتعل ة الشراك أصحاب المصحلة في الحفظ خصوصا فيم ات الفعال رة بشأن اآللي دولي للخب تعزيز التقاسم ال
 .) والمناطق المحمية الموجودة بين يدي القطاع الخاص]
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IUCN-WCPA  ،UNESCO-MAB          ات رامسار و المي، اتفاقي راث الع ة األخرى، والبنك         CCD، مرآز الت ات البيئي  واالتفاقي

 الدولي، واليوئنديبي
 

ة  ات الدولي لة،  المنظم ة ذات الص ة والوطني ، WWF ،The Nature Conservancy ،Birdlife International واالقليمي
[ 

 األنشطة التمكينية:   من البرنامج3العنصر 
 لمناطق المحمية توفير سياسة تمكينية وبيئة مؤسسية واجتماعية اقتصادیة ل— 1-3الغایة 
دف ول : اله تم بحل ي أن ي ة 2008ينبغ ة االجتماعي اق القيم تعمال احق املة اس بة ش ات المناس يح السياس تعراض وتنق  اس

اطق                 ة المن ة وأنظم اطق المحمي اءة في انشاء وادارة المن د من الكف ة في سبيل مزي واالقتصادية والحوافز اليجاد بيئة تمكيني
 .المحمية

 
ة                    2006بحلول عام    3-1-1 اطق المحمي ل انشاء وادارة المن ي تعرق  ينبغي أن يتم تبين الفجوات التشريعية والمؤسسية الت

 .2009بفعالية، والتصدي بفعالية لتلك الفجوات بحلول عام 
ة     ] اق القيم تعمال احق اج اس وطني؛ وادم ى الصعيد ال ة عل ة للتنمي ات األلفي ق غاي ه، وتحقي د وثقافت  القتصاد البل

االقتصادية وأدوات حساب الموارد الطبيعية في عمليات التخطيط الوطني، في سبيل تبين المنافع االقتصادية، من               
 .ا المناطق المحمية وتبين من الذين يجنون تلك المنافعخفية وغير خفية، التي توفره

 .تحقيق االنسجام بين السياسات والقوانين القطاعية لكفالة مساندتها الحفظ واالدارة الفعالة لنظام المناطق المحمية 3-1-3
رار الت                  3-1-4 ة، وصنع الق ال مرآزي ق ال انون، وتحقي يادة الق ل س ات   النظر في مبادئ تصريف األمور، مث شارآي، وآلي

 .المحاسبة ومؤسسات واجراءات فض المنازعات على أساس عادل
اطق                 3-1-5 ى المن ة عل د من الضغوط الواقع ي تزي ة الت تبين وازالة الحوافز الضارة والتضاربات في السياسات القطاعي

ا، ي   .  المحمية، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتخفيف تلك اآلثار الضارة        ان األمر ممكن ك     وآلما آ ه تل ادة توجي نبغي اع
 .الحوافز بحيث تكون حوافز ايجابية تساعد على الحفظ

ة وصيانتها واشراك المجتمعات وأصحاب المصلحة                         3-1-6 اطق المحمي اند سالمة المن ة تس تبين وانشاء حوافز ايجابي
 .اآلخرين في الحفظ

[. 

ى األراضي                    ]3-1-8[ 3-1-7 وجي عل وع البيول   ايجاد آليات ومؤسسات وطنية للحوافز،  لمساندة انشاء مناطق حفظ للتن
ي تحقق                    ي، الت وطني واالقليمي والمحل ى الصعيد ال الخاصة بما في ذلك المحميات الخاصة وتسهيالت الحفظ عل

[. 

ة،      / الناتج عن المناطق المحمية و  ] اطق المحمي ا المن ي توفره ة الت أو الذي يعتمد على خدمات األنظمة االيكولوجي
 .بما يتمشى وأهداف تلك المناطق

وطني        ]3-1-10[ 3-1-9 عدة ال ى األص وجي عل وع البيول ظ التن ن حف ؤولة ع ات المس ة للمؤسس ات الالزم اد اآللي   ايج
 .ي والمحلي لتحقيق االستدامة المؤسسية والماليةواالقليم

وج      ]3-1-11[ 3-1-10 دود والنه ابرة للح ة الع اطق المحمي ة للمن ة تمكيني اء بيئ ى انش اورة عل دان المج ع البل اون م   التع
 .األخرى المشابهة، بما في ذلك الشبكات االقليمية

 
ل            ]3-1-12[ 3-1-11 ام         OECD  ،IUCN  ،WWF  في تعاون مع الشرآاء الرئيسيين مث ات األخرى، القي ات االتفاقي  وأمان

وارد         ات الم وع، ومحفظ ق بالموض اد المتعل ة باالرش ات الخاص ع المعلوم ن    (tool kits)بتجمي ك م ر ذل  وغي
وا     ارات الح اد خي ة بايج دابير المتعلق املة الت افزة، ش دابير الح أن الت ات بش ازة  المعلوم وق الحي الل حق ن خ فز م

 .واألسواق وسياسات التسعير، الخ
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اطق               ]3-1-13[ 3-1-12   تجميع ونشر دراسات الحاالت عن أفضل الممارسات بشأن استعمال التدابير الحافزة الدارة المن
 .المحمية

رامج و             ]3-1-14[ 3-1-13 اطق       تبين الطرائق والوسائل الدماج استعمال التدابير الحافزة في خطط وب سياسات ادارة المن
 .المحمية، بما في ذلك فرص ازالة أو تخفيف الحوافز الضارة

 
  ورامسارCCD، مرآز التراث العالمي، الهيئات العلمية التابعة التفاقيتي IUCN-WCPA ،UNESCO-MABاألطراف، 

 
ة ذات الص    ة والوطني ة واالقليمي ات الدولي ، WWF ،The Nature Conservancy ،Birdlife Internationalلة، المنظم

[Conservaton International]البنك الدولي ومنظمات حكومية دولية أخرى [. 
  بناء القدرة على التخطيط واالنشاء واالدارة للمناطق المحمية— 2-3الغایة 
راد              البرامج والمبادرات الشاملة لبناء      2010أن تنفذ بحلول    : الهدف ى مستويات األف ارات عل ارف والمه ة المع القدرة، لتنمي

 .والمجتمعات والمؤسسات، ورفع المعايير المهنية، مع الترآيز بصفة خاصة على االنصاف االجتماعي
 

ك                - 2006 بحلول   -أو وضع   /تجميع و  3-2-1 ا في ذل ة، بم اطق المحمي درة المن ارف       تقييمات وطنية لق ا يوجد من مع م
اء                    رامج لبن ذ ب ديين، وانشاء وتنفي ارف السكان األصليين والتقلي املة مع ة، ش اطق المحمي وخبرات عن ادارة المن

وينبغي أن   .  القدرة على الصعيد الوطني والمحلي، واالبالغ عن التقدم المحرز في اطار اتفاقية التنوع البيولوجي             
 .لى التفاوضيتضمن ذلك فض المنازعات والمهارات ع

ة       3-2-2 املة المعرف ة، ش اطق المحمي أن ادارة المن رات بش ارف وخب ن مع د م ا يوج ق م ة لتوثي ات فعال اد آلي ايج
 .التقليدية وتبين الفجوات الموجودة في المعارف والمهارات/األصلية

وطني   [ الصعيد الوطني    انشاء وتنفيذ برنامج لبناء القدرة، يشمل احتياجات المساعدة المالية والتقنية، على           3-2-3 ودون ال
دم              ] والمحلي ا يحرز من تق غ م ارات، ومع تبلي رات واالبتك ويكون مدفوعا بما يوجد من طلب ومتوائما مع التغيي

 .في اطار اتفاقية التنوع البيولوجي
ات تب                          3-2-4 اون مع آلي دان، في تع ين البل درة ب اء الق رات بن تفادة، وخب دروس المس ادل المعلومات  ايجاد آليات لتبادل ال

 .والمنظمات ذات الصلة
ة                /انشاء و  3-2-5 أو تعزيز قدرات المؤسسات على انشاء تعاون شامل لمختلف القطاعات في سبيل ادارة المناطق المحمي

 .على الصعيد االقليمي والوطني والمحلي، وانشاء أطر سياسية وقانونية تمكينية، مع تحقيق االنسجام بينها
ايير         أو ت /انشاء و  3-2-6 عزيز قدرات المؤسسات على انشاء واستبقاء تمويل خط األساس على مستويات وافية لكفالة المع

ة من خالل حوافز ضريبية وخدمات                  المناسبة الدارة المناطق المحمية، بما في ذلك تجميع األموال بطريقة خالق
 .بيئية وأدوات أخرى

اء و 3-2-7 اطق المحم/انش درات مؤسسات المن وير ق وافز  أو تط ن خالل الح ة م ة خالق وال بطريق ع األم ى تجمي ة عل ي
 .الضريبية والخدمات البيئية وغير ذلك من األدوات

الي                   3-2-8 دان ذات االقتصاد االنتق مناشدة مرفق البيئة العالمية والوآاالت المانحة األخرى أن تساعد البلدان النامية والبل
ة وشبكات             على طرح مبادرات لبناء القدرة بشأن ادارة الم        اطق المحمي ة للمن ة الوطني ناطق المحمية وتنفيذ األنظم

 .تلك المناطق
 

ى                       3-2-9 ين االحتياجات ال ابقة وتب ة، واستعراض الدراسات الس ارير الوطني تجميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك التق
 .القدرة

بكة تع  3-2-10 ع ش اون م ة  التع اطق المحمي ؤون المن م ش ديرو    (PALNet)ل ه م تطيع علي ل يس ايت متفاع ي ويبس ي ه  الت
ك            ن تل تفادة م دروس المس فوا ال رات وأن يستكش ادلوا الخب ال أن يتب ذا المج ون به ة والمرتبط اطق المحمي المن

 .الخبرات، في تعاون مع المنظمات ذات الصلة وآلية تبادل المعلومات
 

  ورامسارCCD، مرآز التراث العالمي، الهيئات الفرعية التابعة التفاقيتي IUCN-WCPA ،UNESCO-MABاف، األطر
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لة،     ة ذات الص ة والوطني ة واالقليمي ات الدولي ، WWF ،The Nature Conservancy ،Birdlife Internationalالمنظم
[[. 

  وضع وتطبيق ونقل التكنولوجيات المناسبة للمناطق المحمية— 3-3الغایة 
، تحسين محسوس في وضع واحقاق القيمة ونقل التكولوجيات المناسبة والنهوج االبتكارية في             2010أن يتم، بحلول    : الهدف

 .عاة مقررات مؤتمر األطراف بشأن نقل التكنولوجية والتعاون فيهاسبيل االدارة الفعالة للمناطق المحمية، مع مرا
 

اطق                     3-3-1 وجي في المن وع البيول تدام للتن القيام بوضع وثائق للتكنولوجيات المناسبة، في سبيل الحفظ واالستعمال المس
 .المحمية، وادارة المناطق المحمية

يم اال  3-3-2 ام بتقي حاب        القي ع أص راك جمي ع اش ة، م اطق المحمي لة الدارة المن ات ذات الص ى التكنولوجي ات ال حتياج
اع     ة والقط ر الحكومي ات غي ات البحث والمنظم ليين ومؤسس ين واألص كان المحلي ات الس ل مجتمع المصلحة مث

 .الخاص
 .ج الفعالة الدارة المناطق المحميةينبغي أن تتاح لألمين التنفيذي المعلومات بشأن التكنولوجيات المالئمة والنهو 3-3-3
وارد،      3-3-4 رائط للم ل، ووضع خ ي الموائ ابق ف تعادة الوضع الس ة الس ا المالئم تعمال التكنولوجي جيع وضع واس تش

وقوائم جرد بيولوجية والتقييم السريع للتنوع البيولوجي، والرصد الذي يتم في الموضع الطبيعي وخارج الموضع               
 .مال المستدام، الخالطبيعي للحفظ واالستع

 .انشاء بيئة تمكينية لنقل التكنولوجيا من خالل أطر قانونية وتعزيز تطبيق القانون 3-3-5
 

تجميع المعلومات المقدمة من األطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة بشأن التكنولوجيات والنهوج المناسبة في                 3-3-6
 .يل االدارة الفعالة للمناطق المحمية والحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في المناطق المحميةسب

 .نشر المعلومات من خالل آلية تبادل المعلومات وتسهيل تبادل المعلومات 3-3-7
 

IUCN-WCPA ،UNEP-WCMC،UNESCO-MAB  ،مرآز التراث العالمي ،WRI األلفية لألنظمة االيكولوجية، تقيمي 
 

لة،     ة ذات الص ة والوطني ة واالقليمي ات الدولي ، WWF ،The Nature Conservancy ،Birdlife Internationalالمنظم
 .]األخرى[ المهتمة بالموضوع ]

  آفالة االستدامة المالية للمناطق المحمية واألنظمة الوطنية واالقليمية من المناطق المحمية— 4-3الغایة 
ة              2008ينبغي أن تؤمن، بحلول     : الهدف ة الوطني الين لألنظم ، الموارد الكافية لمواجهة التكاليف الالزمة للتنفيذ واالدارة الفع

 .واالقليمية من المناطق المحمية
 

ة              2006القيام، بحلول عام     3-4-1 ارات المالي وطني لالحتياجات والخي ات      (، بدراسة على المستوى ال اة امكاني مع مراع
ل                ) وضع أولويات وتصحيحات أنماط االنفاق     ى أن يكون التموي ة، عل اطق المحمي وطني للمن فيما يتعلق بالنظام ال

ل من القطاع                      خليطا من الموارد وال    ل التموي ة، مث ل الممكن ة ألدوات التموي ة الكامل ة ويشمل الطائف وطنية والدولي
العام، والمبادالت بين الديون والطبيعة، والتمويل من القطاع الخاص، والضرائب والرسوم الستعمال الخدمات               

ا الم     ي تتيحه دمات الت ن الخ تمدة م ور المس وطني، واألج عيد ال ى الص ة عل ات  االيكولوجي ة، ودفع اطق المحمي ن
 .التعويض البيئي

ة                 3-4-2 ة الوطني اند األنظم ى المستوى القطري، تس تدام عل ل المس ذه الدراسة توضع خطط للتموي ائج ه على أساس نت
ام   ول ع ذه الخطط بحل ذ ه ي تنفي دء ف ة، والب اطق المحمي ة  2006للمن ن تنظيمي ة م دابير الالزم ك الت ي ذل ا ف ، بم

ة      ] االت الثنائي ب والوآ ددة الجوان االت المتع دة والوآ م المتح االت األم وارد وآ رة وم ن خب تمد م دان أن تس  للبل
[. 

اطق      التعاون مع البلدان األ    3-4-3 ة للمن خرى على وضع وتنفيذ برامج تمويل مستدامة في سبيل األنظمة االقليمية والدولي
 .المحمية



UNEP/CBD/COP/7/15 
14Page  

اون                    3-4-4 ة التع تقبل، في ظل اتفاقي ة في المس ارير الوطني توفير معلومات عن تمويل المناطق المحمية الوطنية في التق
ي تج     ة ف ة االتفاقي ز دور أمان ى تعزي اعدة عل وجي، والمس اطق     البيول ل المن أن تموي ات بش م المعلوم ع وتقاس مي

 .المحمية، في تعاون مع اآلليات األخرى ذات الصلة مثل قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية
 . ادماج المناطق المحمية في تخطيط التنمية 3-4-5

 
ات  3-4-6 ى معلوم ى الحصول عل عي ال ذ    الس ة لتنفي ات الالزم ة والمتطلب اطق المحمي ل المن أن تموي راف بش ن األط  م

 .برنامج العمل
 .عقد اجتماع للوآاالت المانحة لتسهيل تمويل األطراف التي تتولى تنفيذ برنامج العمل 3-4-7
 .دل المعلوماتتجميع ونشر دراسات الحاالت وأفضل الممارسات بشأن تمويل المناطق المحمية من خالل آلية تبا 3-4-8
 . بدراسةعن قيمة خدمات األنظمة االيكولوجية التي توفرها المناطق المحمية- 2006 بحلول عام -القيام  3-4-9

 
 .األطراف، مرفق البيئة العالمية، البنك الدولي التحالف لتمويل الحفظ ومانحون آخرون

 
ة    ة واالقليمي ة ذات الصلة،   المنظمات الدولي ، IUCM ،WWF ،The Nature Conservancy ،Birdlife Internationalوالوطني

[. 
  تعزیز االتصال والتثقيف وتوعية الجمهور— 5-3الغایة 
 .لمناطق المحمية، زيادة محسوسة وعي الجمهور وتفهمه وتقديره ألهمية ومنافع ا2008أن يزداد بحلول : الهدف

 
وطني                        3-5-1 ا في الحفظ ال ة من حيث دوره اطق المحمي انشاء أو تعزيز برامج تثقيف وتوعية للجمهور عن أهمية المن

 في ظل (CEPA)والتنمية االجتماعية االقتصادية، في تعاون وثيق مع مبادرة االتصال والتثقيف وتوعية الجمهور 
 .اتفاقية التنوع البيولوجي، على أن يستهدف هذا  النشاط جيمع أصحاب المصلحة

ا        3-5-2 ورا منه املة أم ة، ش اطق المحمي ة بالمن ة واالتصال المتعلق ف والتوعي رامج التثقي ية لب يع الرئيس ين المواض تب
رهم من           اسهامها في االقتصاد والثقافة لتحقيق نتائج نهائية منشودة محددة مثل امتث           وارد وغي ال من يستعملون الم

ات    دى مجتمع ة، ل ة العلمي ى أساس المعرف ائم عل تفهم الق د ال ات المفروضة، أو تزاي أصحاب المصلحة لاللتزام
 .السكان األصليين والمحليين وراسمي السياسة العامة

اس م     - وان لزم األمر انشاء     -تعزيز   3-5-3 ة نحو مجموعات من الن ل القطاع الخاص      آليات اعالمية موجه تهدفة مث س
الم        ائط االع باب ووس ات، والش اس المجتمع ى أس ة عل ات القائم ة والمنظم ات التنمي ة ومؤسس مي السياس وراس

 .والجمهور العام
ة                      3-5-4 اطق المحمي ديري المن ين م ة، وب ايجاد آليات في سبيل الحوار البناء وتبادل المعرفة بين مديري المناطق المحمي

[. 
 .األصليين/آفالة توجيه عناية خاصة الى االعداد السوي للمعلومات لمختلف المجموعات من السكان المحليين 3-5-5

 . على المستوى الوطني واالقليمي]

 
اطق                 3-5-7 ز المن ايجاد أدوات ومواد تربوية غير خاضعة لحقوق التأليف، في سبيل التحوير واالستعمال في ميدان تعزي

 .لمستدام للتنوع البيولوجيالمحمية بوصفها من الوسائل الهامة لتحقيق الحفظ واالستعمال ا
رامج         3-5-7 ذ ب ميم وتنفي ة لتص ة المتاح ارات الفعال ة الخي ين طائف االت لتبي ات ح روحة ودراس ة مش اد ببليوغرافي ايج

 .وأنشطة التوعية واالتصال المتعلقة بالمناطق المحمية
ـ             3-5-8 ة لل اون مع اللجنةالعالمي ة      IUCNينبغي أن تنشأ، في تع اطق المحمي ة          بشأن المن يم واالتصال التابع ة التعل ، ولجن

ـ ه     IUCNلل ار والترفي ة لألخب ناعة العالمي ل الص ادرة لحم لة، مب رآاء ذوي الص ن الش ا م ون، (، وغيره التليفزي
خ     ت، ال عبية، االنترن يقى الش الم، الموس وع        ) األف ياع التن اليف ض وعي بتك توى ال ع مس ة لرف ة عالمي ي حمل ف

 . ذلك االتجاه]
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IUCN-WCPA ،UNESCO-MAB  مرآز التراث العالمي، الفريق العامل ،CIPAفي رامسار  

 
آات ، وشر WWF ،The Nature Conservancy ،Birdlife Internationalالمنظمات الدولية واالقليمية والوطنية ذات الصلة،  

[ 
  المعایير والتقييم والرصد: من البرنامج3العنصر 

  وضع معایير دنيا وأفضل الممارسات في سبيل أنظمة المناطق المحمية الوطنية واالقليمية— 1-4الغایة 
دف ام  : اله ول ع تم بحل اييس وأفضل المم  2008أن ي ايير والمق رار المع اء   وضع واق ار واالنش يط واالختي ات للتخط ارس

 .واالدارة وتصريف األمور لألنظمة الوطنية واالقليمية للمناطق المحمية
 

ق                   4-1-1 ا يتعل أن تنشأ، في اطار االتفاقية، عملية لوضع معايير وأفضل الممارسات الطوعية بشأن المناطق المحمية فيم
وفي ايجاد هذه األطر، قد ترغب األطراف في أن تذآر سلسة الخطوط االرشادية بشأن ادارة                : بالتخطيط واالدارة 

 .IUCNالمناطق المحمية، التي أنتجتها الـ
ائم في أهداف                              4-1-2 وجي والوضع الق وع البيول ائم في التن اس الوضع الق ل األجل، لقي ال وطوي وضع نظام للرصد فع

يض   ة وتخف المة االيكولوجي ظ والس ا، اذا     الحف ك قائم ون ذل ى أن يك ة، عل ى االدارة الفعال درة عل اطر والق  المخ
 .اقتضى الحال، على سلسلة من المؤشرات، تشمل المشارآة الطوعية

 .االستمداد من نتائج الرصد الستعمال االدارة التواؤمية طبقا لنهج األنظمة االيكولوجية 4-1-3
 

ايير          4-1-4 اد لألطراف بشأن المع أن يقوم، مع الشرآاء الرئيسيين وعلى أساس أفضل الممارسات، بوضع واتاحة ارش
 .الدنيا للتخطيط واالختيار وادارة وتصريف شؤون المناطق المحمية من حيث مواقعها وأنظمتها

ة ونشرها من          تجميع المعلومات عن أفضل الممارسات ودراسة الحاالت بشأن االدارة                  4-1-5 اطق المحمي ة للمن الفعال
 .خالل آلية تبادل المعلومات وتسهيل تبادل المعلومات

 
IUCN-WCPA ،UNEP-WCMC،UNESCO-MAB مرآز التراث العالمي، اتفاقية رامسار، واالتفاقات البيئية األخرى ، 

 
ة ذات ا   ة والوطني ة واالقليمي ات الدولي لة، المنظم ، WWF ،The Nature Conservancy ،Birdlife Internationalلص

 . المهتمة باألمر]
  تقييم فعالية ادارة المناطق المحمية— 2-4الغایة 
ة ادارة            ينبغي أن يكون قد تم اعتماد األطراف و        2008بحلول  : الهدف تنفيذها ألطر رصد وتقييم وتبليغ المعلومات عن فعالي

 .المناطق المحمية من حيث مواقعها وأنظمتها الوطنية واالقليمية وعلى مستوى المناطق المحمية العابرة للحدود
 

يم فع    4-2-1 ات لتقي ن أفضل الممارس ادية ع وط االرش ايير والخط اطق  أن تضع المع ؤون المن ة ادارة وتصريف ش الي
ـ               اة اطار ال ك          IUCN-WCPAالمحمية، وايجاد قاعدة بيانات متعلقة بذلك، مع مراع ر ذل ة االدارة وغي يم فعالي  لتقي

 .من المنهجيات ذات الصلة، التي ينبغي تكييفها آي تتمشى والظروف المحلية
 .مؤشرات المناسبة لتقييم فعالية ادارة المناطق المحمية، اختيار الطرائق والمعايير وال2005أن يتم، بحلول  4-2-2
ل عن                 4-2-3 ا ال يق ة االدارة بالنسبة لم ول                30تنفيذ تقييمات فعالي دى آل طرف بحل ة ل اطق المحمي ة من المن  في المائ

 .، ونظام وطني للمناطق المحمية وللشبكات االيكولوجية2010
يم فعا 4-2-4 ئة عن تقي ات الناش وع   ادراج المعلوم ة التن ي ظل اتفاقي ة ف ارير الوطني ي التق ة ف اطق المحمي ة ادارة المن لي

 .البيولوجي
ل              4-2-5 ات التشارآية والتموي ة، وتصريف شؤونها والعملي ع واألنظم ى تخطيط المواق ة االدارة عل ود فعالي ز جه ترآي

 .والحصول على الموارد الجينية وعمليات تقاسم المنافع
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ة                      4-2-6 يم فعالي راء تقي ات بخب تجميع ونشر المعلومات عن المبادرات من خالل آلية تبادل المعلومات ووضع قاعدة بيان

 .ادارة المناطق المحمية
ة           4-2-7 ة عالي ا أرجحي تجميع معلومات عن نهوج تصميم المناطق المحمية وانشاء وادارة تلك المناطق على أن يكون له

 .أن تكون هي الوسيلة األشد فعالية لحفظ التنوع البيولوجيب
 

IUCN-WCPA ،UNEP-WCMC،UNESCO-MAB مرآز التراث العالمي، اتفاقية رامسار، واالتفاقيات البيئية األخرى ، 
 

لة،     ة ذات الص ة والوطني ة واالقليمي ات الدولي ، WWF ،The Nature Conservancy ،Birdlife Internationalالمنظم
 . المهتمة باألمر]

  تقييم ورصد الوضع القائم واالتجاهات في المناطق المحمية— 3-4الغایة 
ا          2010ينبغي بحلول   : الهدف ا،    انشاء أنظمة تمكن من الرصد الفعال لتغطية المناطق المحمية والوضع الق ا واتجاهاته ئم فيه

وع       ة للتن داف العالمي اء باأله ي الوف دم ف ن التق رز م ا يح يم م ي تقي اعدة ف المي، المس ي والع وطني واالقليم ى الصعيد ال عل
 .البيولوجي

 
ة             4-3-1 رات دوري ى فت امج الرصد عل ى برن دم    قياس ما يحرز من تقدم نحو تحقيق األهداف القائمة عل غ عن التق  والتبلي

 .المحرز نحو األهداف في التقارير الوطنية المستقبلية، في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي
ة                     4-3-2 اطق المحمي ة والمن ارير الوطني ادماج التبليغ بشأن العناصر الوطنية للشبكات االقليمية للمناطق المحمية في التق

 .في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي
ة  است 3-3- ة، واتفاقي ة األراضي الرطب ددة بموجب اتفاقي ع المح غ عن المواق ام منسجم للتبلي اء نظ كشاف انش
 .UNEP-WCMCي يضعها في الوقت الحاضر مرآز ، مع مراعاة آلية التبليغ الت]

ولى شؤونها      4-3-4 ي يت م   UNEP-WCMCالمشارآة في قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية، الت ة األم ، وقائم
 .المتحدة للمناطق المحمية والوضع القائم في عملية تقييم المناطق المحمية في العالم

 .علومات جغرافية آأداة الدارة المناطق المحمية ومساندة عمليات صنع القرارتشجيع انشاء وحدات نظام م 4-3-5
ات                     4-3-6 اندة قاعدة البيان ى مس ددة األطراف ال دعوة الوآاالت والمؤسسات المانحة من القطاع الخاص والثنائية والمتع

يم ورصد الوضع     ي تقي ية ف اندة أساس ة مس ا آآلي ي وظيفته ة، ف اطق المحمي ة للمن ي العالمي ات ف ائم واالتجاه الق
رة   اة الفق ع مراع ة، م اطق المحمي رر 4المن ن المق وع   6/7 م ة التن ي اتفاقي ؤتمر األطراف ف ن م يم الصادر ع ج

 .البيولوجي، وآذلك قواعد البيانات الوطنية واالقليمية المتعلقة بالمناطق المحمية
 

ات بشأن                      وضع وتعزيز ش   4-3-7 تبقي قواعد بيان ي وضعت وتس بة، الت راآات عاملة مع المنظمات والمؤسسات المناس
 .]IUCN واللجنة العالمية للمناطق المحمية التابعة للـ UNEP-WCMCالمناطق المحمية، ال سيما مع 

  المناطق آفالة أن تسهم المعرفة العلمية في انشاء وفعالية المناطق المحمية وأنظمة تلك— 4-4الغایة 
دف ا        :اله اطق وفعاليته ك المن اء تل ي انش هام ف ا آاس لة تنميته ي مواص ة، ينبغ اطق المحمي لة بالمن ة المتص ة العلمي  المعرف
 .وادارتها

 
 .تحسين البحث والتعاون العلمي والتقني المتصل بالمناطق المحمية 4-4-1
ة                  تعزيز البحث المشترك بين ع     4-4-2 ة واالجتماعي وم االيكولوجي ين العل ذي يجمع ب ي، ال دة فروع العلم والبحث التطبيق

واالقتصادية، بقصد تحقيق أمور منها وضع وتحسين تفهم الوظائف االيكولوجية للمناطق المحمية خصوصا ازاء              
 .صيانة الدورات البايوجيوآيماوية، بما في ذلك معيار لتحديد مقاييس األمثلة

التوزيع والوضع                      تمشيا 4-4-3 ة الخاصة ب ى تحسين المعرف ة ال  مع المبادرة العالمية للتصنيف، تشجيع الدراسات الرامي
 .القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي في المناطق المحمية
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ع األحداث                         ع وق د لتوق ات االستشعار عن بع ة وتكنولوجي ة االعالم الجغرافي ز استعمال أنظم ك تعزي ، بما في ذل
[. 

 
ة ت                     ]4-4-5[ 4-4-4 وم بدراسات بحثي ي تق بة، الت ة مع المنظمات والمؤسسات المناس ؤدي  وضع وتعزيز شراآات عامل

 .الى تحسين تفهم التنوع البيولوجي في المناطق المحمية
اطق              ]4-4-6[ 4-4-5 وجي في المن وع البيول يم السلع والخدمات الناشئة عن التن ات لتقي   مواصلة تنمية الطرائق والتقني

 .المحمية
 

IUCN-WCPA ،UNEP-WCMC،UNESCO-MAB  ،مرآز التراث العالمي ،WRI األلفية لألنظمة االيكولوجية، تقييم 
 

، المنظمات WWF ،The Nature Conservancy ،Birdlife Internationalالمنظمات الدولية واالقليمية والوطنية ذات الصلة، 
 .]غير الحكومية األخرى، المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي واألطراف المهتمة باألمر
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 راجعة للمبادرات العریضة المطلوب أن تتخذها األطراف لتنفيذ برنامج العملقائمة م

 . اتخاذ تدابير حفظ محددة، شاملة من خالل المناطق المحمية والشبكات االيكولوجية حسب مقتضى الحال

 

 2009. 

 

 . والمناطق التي تحفظها المجتمعات وآذلك المحميات التابعة للسكان األصليين والتابعة للقطاع الخاص

. 

. 

. 

. 

. 

واع                      ل واألن ة للموائ ات االيكولوجي اظر المتطلب خرى، واتخاذ التدابير المناسبة من قانونية أو ادارية أو تعاقدية، التي تن
 المعنية، مع مراعاة مبادئ االستعمال المستدام وتطبيق نهج األنظمة االيكولوجية؛

. 

 .ومات والقطاع الخاص، لتفادي األنشطة الضارة بالمناطق المحمية والشبكات االيكولوجية، حسب مقتضى الحال

. 

. 
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