
 
 نسخهم إلى االجتماعـات  إحضار بتكرمرجى من المندوبين اللدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة وي   

 .وعدم طلب نسخ إضافية

 االفريق العامل المفتوح العضوية المخصص  المعني

 بالمناطق المحمية
 ولاالجتماع األ

 2005يونيو / حزيران17-13مونت كاتيني، إيطاليا، 
 * من جدول األعمال المؤقت3-3البند 

 المعنية بالمناطق المحمية وتعيين هذه المناطق مواصلة اعداد مجموعة ادوات لتحديد النظم الوطنية واإلقليمية
 وإدارتها ورصدها وتقييمها

  
  

 مذكرة األمين التنفيذي

 ملخص تنفيذي

برنامج عمل يشمل النشاطات الخاصة بتحديد النظم الوطنية واإلقليميـة           7/28اعتمد مؤتمر األطراف في المقرر       
المعنية بالمناطق المحمية وتعيين هذه المناطق وإدارتها ورصدها وتقييمها، بما في ذلك الشبكات اإليكولوجيـة والممـرات                 

 ورصدها وتقييمها على مهام معقدة      وتشتمل عملية تحديد المناطق المحمية وتعيينها وإدارتها      . اإليكولوجية والمناطق العازلة  
 أداة من هذه األدوات في      118ويرد وصف   . وقد تم وضع طائفة من األدوات لتيسير تنفيذ هذه النشاطات         . ومتعددة الطبقات 

 .هذا المذكرة، باإلضافة إلى مصادر المعلومات الخاصة بها وصالتها ببرنامج العمل المعني بالمناطق المحمية

المنهجيات الخاصة بإجراء عملية تحليل للثغـرات        تشملالتى  ات في تغطية مجموعات األدوات      غير أن هناك ثغر    
لوضع الخطط الخاصة بشبكات المناطق المحمية في المستقبل، والقضايا القانونية ذات الصلة بتعيـين المنـاطق المحميـة،                  

لطبيعة، وإصـالح الـنظم اإليكولوجيـة التـي         وتطبيق فئات إدارة المناطق المحمية التي وضعها االتحاد العالمي لصون ا          
تعرضت للتدمير، وتقييم النتائج اإليكولوجية واالجتماعية للمناطق المحمية، والمواصفات والبروتوكوالت الخاصـة بتقيـيم              

ـ    /فعالية إدارة المناطق المحمية، وإدماج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية           القـيم  رديالمناظر البحرية األوسع نطاقا، وتق
ويتعين على مجموعات األدوات أن تعـالج هـذه         . األوسع نطاقا والقيم غير المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المناطق المحمية         

وتتضمن المذكرة مقترحات بشأن معالجة هذه الثغرات والشركاء المحتملـين لالضـطالع بوضـع مجموعـات                . الثغرات
 .األدوات
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 التوصيات المقترحة

 :فريق العامل مفتوح العضوية المعني بالمناطق المحميةقد يرغب ال 

 باألدوات الحالية الواردة في المذكرة ودعوة األطراف والحكومـات األخـرى إلـى              اإلحاطة .1
 .استخدامها حسب المناسب في تنفيذ برنامج العمل

اإلحاطة بالثغرات في تغطية مجموعات األدوات المستخدمة في تحديـد المنـاطق المحميـة               .2
 ينها وإدارتها ورصدها وتقييمها؛وتعي

 في هذه المذكرة ودعوة     4الموافقة على مواصلة اعداد مجموعة األدوات المقترحة في الجدول           .3
 المنظمات ذات الصلة إلى المساهمة في اعدادها؛

األمين التنفيذى إلى العمل مع الهيئة العالمية المعنية بالمناطق المحمية التابعـة لالتحـاد              دعوة  .4
 لصون الطبيعة في تنسيق وزيادة تطوير مجموعات األدوات؛الدولي 

حث األطراف والحكومات ومنظمات التمويل على توفير الموارد المالية الكافية وغير ذلك من              .5
 أشكال الدعم العداد مجموعات األدوات؛

دعوة األمين التنفيذي إلى إتاحة مجموعات األدوات الحالية من خالل آلية تبـادل المعلومـات                .6
 .مواصلة تحديث هذه المعلومات في الوقت الذي يجري فيه وضع أدوات جديدةو
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 المحتويات 

 الصفحة

 

 1...................................................................................الملخص التنفيذي

 3.................................................................................التوصيات المقترحة

 4......................................................................................مقدمة -أوال

 5........مجموعات األدوات المتاحة وصلتها ببرنامج العمل المعني بالمناطق المحمية -ثانيا

 33......................................... لمعالجتهاالثغرات والسبل والوسائل الالزمة -ثالثا

 الثغرات الرئيسية في تغطية مجموعات األدوات الخاصة بالنظم الوطنية  -ألف

 33..................................................................واإلقليمية للمناطق المحمية

 36..............................................مقترحات مقدمة بشأن معالجة الثغرات    -باء 
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 مقدمة -أوال 

ي يضطلع   أن تتمثل احدى المهام الت     7/28من مقرره   ) ج (29اقترح مؤتمر األطراف، في الفقرة       -1
 اعـداد  مواصلةالمساهمة في   "مخصص المعني بالمناطق المحيمة،     البها الفريق العامل مفتوح العضوية و     

مجموعات من األدوات لتحديد النظم الوطنية واإلقليمية للمناطق المحمية وتعيينهـا وإدارتهـا ورصـدها               
مناطق العازلة مع توجيـه اهتمـام       وتقييمها، بما في ذلك الشبكات اإليكولوجية والممرات اإليكولوجية وال        

 . وآليات تقاسم المنافعالمصلحةخاص إلشراك المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب 

 برنامج العمل المعني بالمناطق المحمية الحاجة إلى تحديـد سلسـلة مـن األدوات بشـأن                 برزوي - 2
 تعيـين وإدارة     و حديد ت ياتوتشمل عمل . المناطق المحمية ووضع هذه السلسلة حيثما يكون ذلك ضروريا        

 من جميـع أقسـام      مصلحةالمناطق المحمية سلسلة من المهام المعقدة والمتعددة الطبقات تشمل أصحاب ال          
وتمثل عملية تعيين المناطق المحمية الجديدة التزاما من جانب البلدان والجهات االستئمانية            . المجتمع تقريبا 

اضي والمياه بصورة مستمرة للحفاظ على قيمهـا البيولوجيـة          الخاصة واألفراد بالمحافظة على نظم األر     
 .واالجتماعية والثقافية الهامة

 يطلـب   7/28مـن المقـرر     ) ج (29وعالوة على المجاالت الرئيسية التي تم تحديدها في الفقرة           - 3
) بشأن التخطيط للنظم   (10-1-1برنامج العمل بصورة محددة مجموعات من األدوات في إطار النشاطات           

ذات  (12-1-3، و )مصـلحة  بالنسبة إلشراك أصحاب ال    7-2-2، و )بالنسبة للتخطيط للمواقع   (7-4-1و
وقد قام عـدد مـن المنظمـات        ). بالنسبة لألدوات والمواد التعليمية    (7-5-3و) الصلة بالتدابير التحفيزية  

ريـة ومنظمـة الصـون      والوكاالت من بينها االتحاد الدولي لصون الطبيعة والصندوق العالمي للحياة الب          
الدولية، ومنظمة المحافظة على الطبيعة، ومنظمة حياة الطيور، واتفاقية رامسار، واتفاقية التراث العالمي             

وربما ال تعالج مجموعات األدوات المتوافرة هـذه   . وغير ذلك بوضع طائفة من األدوات للمناطق المحمية       
ضروري، لتحديد االحتياجات التي يتعين التوسع فـي        ومن ال . جميع االحتياجات الواردة في برنامج العمل     

تلبيتها، إدراج مجموعات األدوات هذه في قوائم ودراسة ما إذا كانت تلبي االحتياجات الواردة في برنامج                
 .العمل الخاص بتحديد المناطق المحمية وتعيينها وإدارتها ورصدها وتقييمها

فـى مواصـلة اعـداد    اعدة الفريق العامل على النظـر     وقد أعد األمين التنفيذي هذه المذكرة لمس       - 4
ويستعرض .  من جدول األعمال المؤقت لالجتماع األول للفريق       3-3في البند   مجموعات األدوات الواردة    

ويجري في القسـم الثالـث   . القسم الثاني من الوثيقة مجموعات األدوات المتاحة فيما يتعلق ببرنامج العمل  
يتضمن أيضا مقترحات بشأن معالجـة      و.  األدوات فيما يتعلق ببرنامج العمل     تحديد الثغرات في مجموعات   

 .هذه الثغرات، بما في ذلك تحديد الشركاء المحتملين لوضع أدوات جديدة
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 مجموعات األدوات المتاحة وصلتها ببرنامج العمل المعني بالمناطق المحمية -ثانيا 

وقد . الفهم لما تنطوي عليه عملية التعيين واإلدارة      يجري توقع تحديد األدوات الالزمة على أساس         - 5
كانت هناك محاوالت عديدة لتحديد طائفة من التدابير الالزمة لالضـطالع بـاإلدارة الناجحـة للمنـاطق          

 . أدناه موجزا للخطوات الرئيسية في هذا المجال1ويتضمن الجدول . المحمية

 بشأن التنفيذ الفعال لبرنامج العمل المعني       1دول  وهناك حاجة إلى أدوات للخطوات الواردة في الج        - 6
وليس من الضروري أن تكون هذه الخطوات متوالية حيث أن هناك العديد من التدابير              . بالمناطق المحمية 

المختلفة التي تحدث بالتوازي وقد تحتاج في كثير من الحاالت إلى تطبيقها على شبكات المناطق المحميـة          
 ونفعلى سبيل المثال، لن تك    . ك حاجة إلى جميع األدوات في جميع المناطق المحمية        ولن تكون هنا  . القائمة

هناك حاجة إلى نهج الستعادة القيم اإليكولوجية إال عندما تكون المناطق المحمية قـد تعرضـت بالفعـل                  
 .للتدهور

ارة منـاطق   الخطوات الهامة وأنواع النشاطات الالزمة في إطار هذه الخطوات إلقامـة وإد           :  1الجدول  
 محمية

 أنواع النشاطات الخطوات

األنواع والموائل (تحديد أهداف الصون واسعة النطاق  • التحديد

والبيوم والنظم اإليكولوجية التي تحتاج إلى حماية على النحو 

 ) باالتفاقية1الوارد في المرفق 

 تحديد أنواع المناظر الطبيعية والمناظر البحرية •

 تصميم المناطق المحمية •

  القيم البيولوجية للمناطق المحميةديرتق •

 القيم األخرى في المناطق المحمية المحتملة والقائمة تقدير •

 واألخطار التي تتعرض لها

 تقييم النظم اإليكولوجية •

 

 استكمال التأسيس القانوني للمناطق المحمية • التعيين

 بشأن المناطق مصلحةالمفاوضات واالتفاقيات مع أصحاب ال •
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 أنواع النشاطات الخطوات

 ناطق العازلة والنهج التشاركيةالمحمية والم

بشأن الفئة المحددة (االتفاق على أهداف إدارة المناطق المحمية 

  )في االتحاد الدولي لصون الطبيعة

 وضع خطط اإلدارة وخطط العمل السنوية • اإلدارة

 وضع خطط األعمال •

 تنفيذ عملية بناء القدرات الخاصة بالموظفين •

نوع البيولوجي والتكامل إدارة التدخالت للمحافظة على الت •

مثل من خالل إنشاء الشبكات اإليكولوجية (اإليكولوجي 

 )والممرات اإليكولوجية

تدخالت اإلدارة للمحافظة على القيم األخرى، بما في ذلك  •

القيمة الثقفافية من خالل إشراك المجتمعات األصلية 

 والمحلية

سادسة قرارت اإلدارة المستدامة في الفئة الخامسة والفئة ال •

 من المناطق المحمية والمناطق العازلة

مبادرات االستعادة حسب الحاجة لزيادة قيمة المناطق  •

 المحمية

 الوصول إلى الجمهور العام •

مثل االستخدامات الترويحية والعلمية (إدارة االستخدامات  •

 في المناطق المحمية) ستخداماتاالوغير ذلك من 

  المحميةرصد وتقييم المناطق • الرصد والتقييم

 اإلدارة التكييفية للمناطق المحمية حسب مقتضى الحال •
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وتشمل هذه  .  عدد من المنظمات والوكاالت طائفة من األدوات خاصة بالمناطق المحلية          ضعوقد و  - 7
 توجيهية بشأن أفضل الممارسات الصادرة عن اللجنة العالمية المعنية          خطوطاألدوات، ضمن جملة أمور،     

   التوجيهية الخاصة باتفاقية رامسـار        والخطوطة التابعة لالتحاد الدولي لصون الطبيعة،         بالمناطق المحمي 
التوجيهية الخاصة بمركز التراث العالمي بشأن تعيين مواقـع         الخطوط  بشأن تعيين األراضي الرطبة  ، و      

 118ما مجموعه   وقد تم تحديد    . التراث العالمي، واألدوات التي وضعتها المنظمات الدولية غير الحكومية        
ولتيسير الرجوع إلـى هـذه   . 3 و2أداة من األدوات ذات الصلة بالمناطق المحمية وأدرجت في الجدولين       

فضال عن مراعـاة الخطـط      ) ج (29األدوات، أدرجت بحسب المجاالت الرئيسية المشار إليها في الفقرة          
 . أعاله1ول الهامة المتعلقة بإنشاء وإدارة المناطق المحمية والواردة في الجد

وقد أدرج وصف موجز لهذه األدوات مع إشارة إلى النشاطات ذات الصلة فـي برنـامج العمـل           - 8
 مجموعة على قرص    50ويجري وضع األوصاف المفصلة لمجموعات أدوات تبلغ        . ومصادر المعلومات 

 . للعلمCD Rom مغنطم
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لمناطق المحميـة وتعيينهـا وإدارتهـا      قائمة إشارية بمجموعات األدوات المتاحة لتحديد ا        - 2الجدول  

 :ورصدها وتقييمها

الصلة بالنشاطات  المصدر والمرجع وصف مجموعة األدوات

الواردة في برنامج 

 العمل
  التحــديــد 

طريقـة  : أخطار اإلنقراض  - 1

الختيــار المواقــع بشــأن تالفــي 

إنقراض األنواع حيثما تصنف هـذه      

، األخطـار   3المواقع على المعيار    

 .ستحالة االسترجاع والتحوطوا

 التحالف من أجل تالفي اإلنقراض
 

، )2004(التحالف من أجل تالفي اإلنقراض 

تحديد وصون أنواع شاملة تتعرض ألخطار 

 االنقراض الوشيك،
http://www.zeroextinction.org/ 

 

مناطق توطن الطيور في  - 2

مجموعة بيانات المناطق : العالم

ر األرضية الرئيسية لتوطن الطيو

في العالم وهي القائمة التي يمكن 

ا للمساعدة في تحديد خدامهااست

المناطق ذات األهمية الكبيرة من 

 ناحية التنوع البيولوجي

Stattersfield, A J, M J Crosby, A J 
Long and D C Wege ،)1998 ( مناطق

توطن الطيور في العالم، منظمة حياة 
 الطيور الدولية، كمبريدج

 5-1-1ط النشا

  :مناطق الطيور الهامة - 3

طريقة الختيار المواقع حيث تكون 

المواقع ذات األولوية المتقدمة هي 

تلك التي تحتوي على عشائر هامة 

من الطيور وعشائر سليمة ويسهم 

الموقع في هدف تمثيل الصون في 

جميع األهداف داخل المناطق 

 .المحمية

Evans, M. I., Ed) 1994 ( مناطق
المواقع ذات األولوية :  ور الهامةالطي

، كمبريدج، للصون، منظمة حياة الطيور

 الواليات  المتحدة 

 5-1-1النشاط 
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الصلة بالنشاطات  المصدر والمرجع وصف مجموعة األدوات

الواردة في برنامج 

 العمل

المناطق الحرجة بالنسبة  - 4

 خطة ترتيب :للتنوع البيولوجي

 25 أسفرت عن وجود ية التىاألولو

منطقة تمثل أكبر تركيز للتنوع 

البيولوجي على األرض، ومن ثم 

ولوية في تدابير فهي تحظى باأل

 .الصون

 Myers, N, R A، منظمة الصون الدولية
Mittermeier, C G Mittermeier, G 

A B da Fonseca, and J Kent  ، 

، المناطق الساخنة   الخاصة )2000(

بالتنوع البيولوجي لوضع األولويات الخاصة 

 858-853 :403، دورية الطبيعة. بالصون

 5-1-1النشاط 

القفر عالية التنوع المناطق  - 5

 تحليل ترتيب األولويات :البيولوجي

 منطقة من 24العالمية الذي حدد 

 مناطق من 5المناطق القفر و 

مناطق القفر عالية التنوع 

 .البيولوجي

 Mittermeier, Rمنظمة الصون الدولية،

A et al ) 2003 (ر وصون المناطق القف
ة مواقع األكاديمية الوطني. التنوع البيولوجي

 :100  للعلوم في الواليات المتحدة األمريكية
10309-10313. 

 5-1-1النشاط 

 :مناطق النباتات الهامة  - 6 

دليل اختيار المواقع في أوروبا 

وإطار وضع لوضع منهجيات 

 مماثلة لألقاليم األخرى

Anderson, S ) 2001 ( تحديد المناطق

الهامة، منظمة حياة النباتات، ساليزبري، 

 .ة المتحدةالمملك

 5-1-1النشاط 

مناطق التنوع البيولوجي  - 7

 تجميع العديد من عمليات :الرئيسية

ترتيب األولويات المختلفة في 

منهجية واحدة تهدف إلى تحديد هذه 

 المناطق في أنحاء العالم

منظمة الصون والشركاء يجرى اعداد 

خطوط توجيهية بشأن مناطق التنوع 

تتاح من االتحاد البيولوجي الرئيسية وسوف 

  .الدولي للصون

 5-1-1النشاط 

القائمة الحمراء لألنواع  - 8

 تستخدم مجموعة :المعرضة للخطر

لجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدولي 

 االتحاد قائمةالحمراء لدىال)2004(للصون 

 5-1-1النشاط 
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 العمل

إنقراض من المعايير لتقييم مخاطر 

اآلالف من األنواع واألنواع الفرعية 

التى يجرى تحديثها بصورة 

 .منتظمة

 عن األنواع 2004 لعام للصونالدولي

 .المعرضة للخطر
http://www.redlist.org/ 

األراضي الرطبة ذات  - 9

 7 منهجية من :األهمية الدولية

معايير، بما في ذلك نوع الموئل 

 الرئيسية وندرة األنواع واألنواع

والمراحل الحرجة في دورة الحياة 

باإلضافة إلى معايير عن 

  واألسماكالمائيةالطيور

 اتفاقية رامسار

المعايير الخاصة بتحديد األراضي الرطبة 

ذات األهمية الدولية على النحو الذي 

اعتمدته االجتماعات الرابعة والسادسة 

 والسابعة لمؤتمر األطراف
http://ramsar.org/sitelist.pdf  

  3-1-1النشاطان 

 5-1-1و

 

تحليل الثغرات العالمية في  - 10

 تحديد الثغرات :المناطق المحمية

الرئيسية في شبكات المناطق 

 المحمية على المستوى العالمي

 منظمة الصون العالمية 

Rodrigues et al. )2004 ( فعالية شبكة
المناطق المحمية العالمية في تمثيل تنوع 

 ،األنواع
 643-640 (6983)428دورية الطبيعة 

 5-1-1النشاطان 

 6-1-1و

فهرس المناطق  - 11

 :االيكولوجية المعرضة للخطر

مشروع منهجية لتصنيف المناطق 

 .االيكولوجية بحسب مستوى الخطر

 Hoekstra, Jالخدمة االستشارية للطبيعة 
M, T M Boucher, T H Ricketts 

and C Roberts) 2005 (زمة مواجهة أ

الفروق العالمية فى خسارة الموائل : البيوم

 8: 29-23رسائل االيكولوجيا : وحمايتها

 5-1-1النشاط 

 237 : في العالم200 - 12

منطقة إيكولوجية أرضية وخاصة 

بالمياه العذبة والمياه البحرية تمثل 

 أولويات الصون

 الصندوق العالمي للحياة البرية
www.nationalgeographic.com/ 

wildworld/profiles/g200_terr.html 

 5-1-1النشاط 
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 العمل

 :مراكز التنوع النباتي - 13

تحديد المناطق الرئيسية للتنوع 

النباتي والتوطن في ثالث قارات 

 استوائية

الصندوق العالمي للحياة البرية واالتحاد 

 )1997-1994(الدولي لصون الطبيعة 

مراكز التنوع النباتي، دليل واستراتيجية 
 كمريدج ، المملكة المتحدة.صونلل

 5-1-1النشاط 

فهرس المناطق  - 14

 :االيكولوجية المعرضة للخطر

منهجية لتصنيف المناطق مشروع 

 .اإليكولوجية بحسب مستوى الخطر

 5-1-1النشاطان  )2005(الخدمة االستشارية  للطبيعة 

 6-1-1و

وضع األولوية واسعة  - 15

التخطيط لصون األنواع  :النطاق

 .المنتشرة على مساحات واسعة

 جمعية صون الحياة البرية

) 2002(جمعية صون الحياة البرية 

 الصون في -التخطيط النقاذ أحد األنواع

 الواقع العملي

 5-1-1النشاط 

تحديد  :آخر مناطق البراري - 16

المناطق األقل تأثرا بالنشاط البشري 

 .والمرتبة بحسب البيوم والمنطقة

Sanderson  )2002( البصمة البشرية 

وآخر مناطق البراري العلوم االحــيائية 

52 :10  

 5-1-1النشاط 

   التعيين

 خطوط :التشريعات البيئية - 17

توجيهية بشأن تحديد الحالة القانونية 

للمناطق المحمية اآلن وليس بعد 

  فوات األوان

Lausche, B J n) 1998( 

 توجيهية بشأن تشريعات المناطق خطوط
، مركز قانون البيئة في االتحاد لمحميةا

 .الدولي لصون الطبيعة، بون

  6-1-1النشاطان 

 7-1-3و
 

   اإلدارة

   تصميم المناطق المحمية

 موجز :الشعاب المرجانية - 18

 توجيهية  خطوطلحلقة عمل وضعت

Mascia, M ) 2001 ( المناطق المحمية
، البحرية المحمية الفعالة للشعاب المرجانية

 29 و20الفقرتان 

من المقرر ) أ(
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بشأن التصميم الفعال للمناطق 

 المحمية البحرية للشعاب المرجانية

 جالند, االتحاد الدولى للصون 

, 

7/28 

  3-1-1 والنشاط 

 :المناطق المحمية الجبلية - 19

الوضع ضمن السياق مع مناقشة 

عامة عن أدوار ووظائف هذه 

 المناطق

Hamilton, L and L McMillan  
 ) 2004 ()نامحرر(

 التوجيهية لتخطيط وإدارة المناطق خطوطال
المحمية الجبلية، االتحاد الدولي لصون 

 الطبيعة، جالند

 3-1-1النشاط 

: المناطق المحمية البحرية - 20

 توجيهية مفصلة تغطي حطوط

األطر القانونية والشراكات واختيار 

المواقع والتخطيط واإلدارة ورسم 

لنواحي المالية والرصد الحدود وا

 والتقييم

Kelleher, G ) 1999 (توجيهية خطوط 
بشأن المناطق المحمية البحرية، االتحاد 

 .الدولي لصون الطبيعة، جالند

 29 و20الفقرتان 

من المقرر ) أ(

7/28 

  3-1-1والنشاط 

تخطيط النظم الوطنية  - 21

 المبادئ التوجيهية للمناطق المحمية،

 اتالخاصة بالممارس

Davey, A G ) 1998 ( تخطيط النظم

االتحاد الدولي الوطنية للمناطق المحمية، 
 .لصون الطبيعة، جالند

 6-1-1النشاط 

 :التخطيط المنهجي للصون - 22

البيانات من وضع نحوموحهة عملية 

تسع مراحل الختيار مواقع المناطق 

 المحمية

إدارة المتنزهات القومية في نيوساوث ويلز 

حوث الغالف الجوي في منظمة وإدارة ب

 ميةل العثالبحو
 

Margules, C R and R L Pressey  
التخطيط المنهجي للصون، دورية ) 2001(

 الطبيعة
405 (11): 243-253 

 

 5-1-1النشاط 
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دليل : تعيين جغرافية األمل - 23

ية تخطيط المناطق اإليكولوج

 صون واسع النطاقللخطيط لل

ظمة صون ، منتصميم جغرافية األمل

 .الطبيعة، ارلينجتون

 5-1-1النشاط 

معايير تقييم المناطق  - 24

 معيار أساسي 11: االيكولوجية

 .لتقييم المناطق االيكولوجية

معايير تقييم ) 2003(صون الطبيعة 

 Arlington VA -المناطق االيكولوجية

 5-1-1النشاط 

 مقاومةمجموعة أدوات  - 25

ة توفر منهجيات لمساعد: عابالش

مديري المناطق المحمية البحرية 

على التصدي للتهديدات الناجمة عن 

 تغير المناخ على نظم الشعاب

صمود ): 2004(صون الطبيعة والشركاء 

بناء قدرات الصمود فى صون : الشعاب

أدوات اضافية للمديرين : الشعاب المرجانية

 قرص ممغنط، مجموعة -المجلد الثاني

 Arlington VAأدوات 

 5-1-1 النشاط

أنواع التخطيط لصون  - 26

استراتيجية تستند : المناطر الطبيعية

إلى الحياة البرية تستخدم أنواع 

تلك التي تستخدم (المناظر الطبيعية 

مناطق متنوعة إيكولوجيا واسعة 

النطاق وتنطوي على تأثيرات كبيرة 

على هيكل ووظائف النظم 

لتحديد ) اإليكولوجية والطبيعية

ق الصون الهامة من وتعريف مناط

 الناحية اإليكولوجية

 جمعية صون الحياة البرية
 

Sanderson, E W et al ) 2002 ( نموذج

مفاهيمي لتخطيط الصون باالعتماد على 

المناظر متطلبات أنواع المناطق الطبيعية، 
 56-41 :58 الطبيعية والتخطيط الحضري

 2-2-1النشاط 

دليل : المناطق المحمية - 27

 البحرية المحمية يغطي للمناطق

Roberts, C M and J P Hawkins  
المحتجزات البحرية للحماية )  2000(

دليل، الصندوق العالمي للحياة : الكاملة

 29 و20ن الفقرتا

من المقرر ) أ(
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 العمل

الحجج الخاصة بالحماية والتحول 

االقتصادي والحجم والموقع 

والشبكات واالستدامة والسياحة 

 والبحار المدارية والمعتدلة

 7/28 البرية، جالند

 3-1-1 والنشاط 

  تقييم الموارد البيولوجية

 :تقييم التنوع البيولوجي - 28

تحليل مختلف النهج إزاء تقييم 

 الذي يحاول إدماج التنوع البيولوجي

 القيم العالمية والمحلية

Vermeulen, S and I Koziell  
: إدماج القيم العالمية والمحلية) 2002(

 المعهد عراض لتقييم التنوع البيولوجي،است

 الدولي للبيئة والتنمية، لندن

 3-4-4النشاط 

قيم الصون العالية في  - 29

 مجموعة من الطرق : الغابات

وضعت لتحديد المجاالت ذات 

 .األولوية لصون الغابات

  الغاباتحمايةمجلس 
 

Jennings, S et al ) 2004 ( مجموعة
، ة في الغاباتأدوات قيمة الصون العالي

منظمة مناصرة الغابات، أكسفورد، المملكة 

 المتحدة

 2-1-1النشاطان 

 1-3-1و

:  التكامل اإليكولوجي - 30

 منهجية لتقييم التكامل اإليكولوجي

 منظمة صون الطبيعة، أرلينجتون
 

Anon  )تقييم التكامل ) غير مؤرخ

اإليكلولوجي ألهداف الصون في تخطيط 

ر النجاح، منظمة صون صون المواقع وتدابي

 الطبعية

 أرلينجتون

 2-1-3النشاط 

:  تحليل سالمة العشائر - 31

 منهجية لتقييم العشائر السليمة

 منظمة صون الطبيعة
 

Morris, et al )  1999 ( دليل عملي

 2-1-4النشاط 
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، منظمة صون لتحليل سالمة العشائر

 الطبيعة، أرلينجتون

: التقييم اإليكولوجي السريع - 32

 المنهجية

Sayre, R et al ) 2000  ( الطبيعة تحت
، منظمة التقييم اإليكولوجي السريع: المجهر

صون الطبيعة ودار نشر أيالند، الواليات 

 المتحدة

 1-3-4النشاط 

نهج تصنيف المياه العذبة  - 33

 نهج :ألغراض التخطيط للصون

هيكلي مكاني لتصنيف شبكات المياه 

خام في ذبة للعمل كمصفاه عال

 التخطيط

Higgins, J V, M T Bryer, M L 
KHoury, and T H Fitzhugh) 2005 (

نهج تصنيف المياه العذبة للتخطيط لصون 

 بيولوجية الصون. التنوع البيولوجي

 432-445 :19) 2( 
19 (2): 432-445 

 1-3-4النشاط 

 :التكامل اإليكولوجي - 34

منهجية تستند إلى اإلجابة على 

ئلة رئيسية تتعلق بصحة ثمانية أس

 النظم اإليكولوجية

 2-1-4النشاط   كندامتنزهاتإدارة 

: جرد المناطق الرطبة - 35

المبادئ التوجيهية بشأن إجراء 

 عملية الجرد في المناطق الرطبة

 اتفاقية رامسار

إطار لجرد المناطق الرطبة واألراضي 

االجتماع " المياه والحياة والثقافة:  الرطبة

 لمؤتمر األطرافالثامن 
http://www.ramsar.org/key_guide

_inventory_e.htm  

 1-3-4النشاط 

 القيم األخرى للمناطق المحمية تقدير 
 ألخطار التي تتعرض لها

 

 

36 -  5-1-1النشاط   Salafsky, N and R Margoulisعملية : تحليل المشروعات 
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من عشرة مراحل لتقييم األخطار 

التي يمكن أن تقوض مشروعات 

 الصون

 ؟هل يحقق مشروعنا النجاح) 2001(

برنامج دعم التنوع البيولوجي، واشنطن 

 العاصمة

تقييم األخطار التي تتعرض  - 37

 إطار تقييم :لها المناطق الرطبة

المخاطر التي تتعرض لها المناطق 

 المحمية في المياه العذبة

 اتفاقية رامسار

 

ها إطار تقييم المخاطر التي تتعرض ل
، االجتماع السابع لمؤتمر المناطق الرطبة

 األطراف
http://www.ramsar.org/key_guide

_risk_e.htm  

 3-4-1النشاطان 

 -5-5-1و

 :التقييم التشاركي لألخطار - 38

إنشاء عمليات تشاركية للصون 

 المعتمد على الموقع

 جميعة صون الحياة البرية

 جمعية صون الحياة البرية نيويورك

 1-4-1طان النشا

 -3-4-1و

 تبييضتقييم ورصد  - 39

 تفاصيل عن :الشعاب المرجانية

عمليات التقييم والرصد العالمية 

 . الشعابلتبييض

Oliver, J, P Marshall, N Setiasih 
and L Hansen) 2004 ( بروتوكول

  الشعاب تبييضعالمي لتقييم ورصد

مركز األسماك العالمي، بينانج، ماليزيا 

العالمي للحياة البرية جاكرتا والصندوق 

 .اندونيسيا

 5-1-1النشاط 

تثمين منافع النظم  - 40

 ورقة ومجموعة من :االيكولوجية

 المنهجيات للتقييم

Pagiola, S, K von Ritter and J 
Bishop) 2004 ( تقييم القيمة االقتصادية

 لصون النظم االيكولوجية

البنك الدولي مع االتحاد العالمي للصون و 

TNCواشنطن العاصمة  

 2-1-3النشاطان 

 -2-4-4و

 اتفاق بشأن أهداف إدارة المناطق المحمية 
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فئات االتحاد الدولي لصون  - 41

مبادئ توجيهية : الطبيعة في أوروبا

بشأن تطبيق فئات إدارة المناطق 

المحمية لدى االتحاد الدولي لصون 

 الطبيعة في السياق األوروبي

تحاد الدولي لصون متنزهات أوروبا واال

 ) 2000(الطبيعة 

مبادئ توجيهية بشأن فئات إدارة المناطق 

المحمية، اتحاد المتنزهات األوروبي، 

 جرافيناو

 من 31الفقرة 

 7/28المقرر 

فئات المناطق المحمية لدى  - 42

 نظام :االتحاد الدولي لصون الطبيعة

لتصنيف المناطق المحمية بحسب 

 لتصميم أهداف اإلدارة وهو مفيد

صون المناطر الطبيعية والمناطق 

 اإليكولوجية

 االتحاد الدولي لصون الطبيعة
http://www.iucn.org/themes/wcpa/

 من 31الفقرة 

 7/28المقرر 

مبادئ توجيهية بشأن فئات  - 43

  مبادئ :إدارة المناطق المحمية

توجيهية مفصلة لتحديد وقت تطبيق 

 مختلف الفئات

المبادئ صون الطبيعة، االتحاد الدولي ل
المعنية بالمراتع الوطنية والمناطق المحمية 
 والمركز العالمي لرصد أنشطة حفظ الطبيعة

المبادئ التوجيهية بشأن فئات إدارة ) 1994(

المناطق المحمية، االتحاد الدولي لصون 

 الطبيعة، جالند

 1-1-1النشاط 

مبادئ إدارة المناطق  - 44

تستخدم في   مبادئ مفصلة :المحمية

فنلندا ويمكن استخدامها كنموذج 

 لالستخدام في أماكن أخرى

 إدارة الغابات والمتنزهات في ميتزاهاليتس

مبادئ إدارة المناطق ) 2001(ميتزاهاليتس 
 ، فانتا، فنلنداالمحمية في فنلندا

 

 من 31الفقرة 

 7/28المقرر 

برمجيات تخطيط  :الخطة ج - 45

 .الصون

يلز الوطنية وإدارة متنزهات نيو ساوث و

 الحياة البرية كوينز الند

 1-1-1النشاطان 

 2-1-1و

 1-1-4النشاطان ، منظمة الصون بحسب التصميم  Anon: الصون بحسب التصميم - 46
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عملية تخطيط شاملة مكونة من 

 خمس مراحل للصون واسع النطاق

 4-1-3و صون الطبيعة، آرلينجتون

برمجيات تصميم : ماركسان - 47

 حتجرات البحريةالم

 Ball, I and H Possingham  )2000( 

 دليل، جامعة كوينز الند: ماركسان

 3-1-1النشاط 
 

تحديد : نمذجة المفاهيم - 48

واضح لألخطار التي يتعرض لها 

 الصون واألهداف

نمذجة المفاهيم للتخطيط للصون ووضع 

: نماذج مفاهيمية و أداة للتفكير االستراتيجي

 ياة البرية، نيويوركجمعية صون الح

 1-4-1النشاطان 

 3-4-1و

اختيار أنواع المخاطر  - 49

طريقة تكرارية لتحديد : الطبيعية

األنواع ألغراض وضع األولويات 

 للصون المعتمد على الموقع

 Coppolillo,Pجميعة صون الحياة البرية 

et al.) 2004 ( معايير االختبار لمجموعات

اس للصون أنواع المناظر الطبيعية كأس

 المعتمد على الموقع

 430 - 419: 115الصون البيولوجي  

 

 2-4-1النشاط 
 

 وضع خطط إدارة للمناطق المحمية 
 

 

  :مبادئ اإلدارة الجيدة - 50

 مبادئ لتحقيق 5تحديد سلسلة من 

اإلدارة السليمة للمناطق المحمية 

ترتبط بمبادئ برنامج األمم المتحدة 

أن الطريقة للتنمية وتوفر مرشدا بش

 التي يمكن بها تطبيق هذه المبادئ
 

Graham, J, B Amos and T 
Plumptre ) 2003( 

مبادئ حسن اإلدارة في المناطق المحمية في 
، معهد حسن اإلدارة القرن الحادي والعشرين

والمتنزهات في كندا والوكالة الكندية للتنمية 

 الدولية، أوتوا
 

 2-1-2النشاط 

مناطق خطط إدارة ال - 51

  توجيه مفصل:المحمية

االتحاد الدولي لصون الطبيعة والوكالة 

 األلمانية للتعاون التقني

 

 4-1-1النشاط 
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Amend et al ) 2003  (خطط اإلدارة :

مفاهيم ومقترحات إدارة المتنزهات القومية 
 والصون

خطوط   :خطط اإلدارة - 52

توجيهية بشأن وضع الخطط 

 للمناطق المحمية

 ,Thomasالدولي لصون الطبيعة، االتحاد  

L and J Middleton )2003( 

 توجيهية بشأن التخطيط إلدارة خطوط
 ، جالند المناطق المحمية

 

 4-4-1النشاط 

   واالستدامة الماليةوضع خطط لألعمال 

 :مبادئ  توجيهية للتمويل - 53

مبادئ توجيهية مفصلة بشأن 

الخيارات الخاصة بزيادة عائدات 

مناطق المحمية، بما في ذلك إدارة ال

 مواقع خطط أعمال

 االتحاد الدولي لصون الطبيعة

Anon) 2002( 

مبادئ توجيهية : تمويل المناطق المحمية

لمديري المناطق المحمية، االتحاد الدولي 

 لصون الطبيعة، جالند

 5-2-3النشاطان 

 2-4-3و

القيم االقتصادية للمناطق  - 54

مديري   مبادئ توجيهية ل:المحمية

 المناطق المحمية

 االتحاد الدولي لصون الطبيعة

Anon) 1998 ( القيم االقتصادية للمناطق

مبادئ توجيهية لمديري المناطق : المحمية

 المحمية

 االتحاد الدولي لصون الطبيعة، جالند 

 5-2-3النشاطان 

 2-4-3و

  قرص :دليل مالية الصون - 55

ممغنط ودليل على الويب مباشرة 

عة آليات تمويل الصون عن مجمو

تستهدف على وجه الخصوص 

 المناطق المحمية

دليل مالية ) 2004(مبادرة مالية الصون 

 الصون
http://guide.conservationfinance.org/ 

 

 5-2-3النشاطان 

 2-4-3و

 تدخالت اإلدارة للمحافظة على التنوع  
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 لبيولوجيا

 توجيهية بشأن خطوط- 56

 إنشاء :المناطق المحمية البحرية

المناطق المحمية البحرية، بما في 

ذلك مبادئ اإلدارة األساسية وقضايا 

بما في (الفعالية والحالة القانونية 

ذلك وعلى وجه الخصوص 

 واألموال) االتفاقيات ذات الصلة

Mehlgarten, M ) 2002  ( المناطق
، الوكالة مقدمة ميثاق: لبحريةالمحمية ا

 األلمانية للتعاون التقني، اشبورن، ألمانيا

 29 و20الفقرتان 

من المقرر ) أ(

7/28 

 1-3-1 والنشاط 

 الشعاب تبييضدليل إدارة  - 57

بما في ذلك إعداد خطة : المرجانية

لالستجابة والتنبؤ بحاالت البياض 

 واالستجابة لها

Marshall, P A and H Z 
Schuttenberg) دليل مدير ) تحت الطبع

 الشعاب تبييضالشعاب المرجانية إلى 

المرجانية هيئة المتنزهات البحرية للشعاب 

 ذات الحاجز الكبير، استراليا

 1-3-1النشاط 

دليل : الشعاب المرجانية - 58

على شبكة الويب مباشرة بشأن 

أفضل الممارسات في صون الشعاب 

ة من المرجانية بما في ذلك سلسل

  معيارا13دراسات الحالة و

 مبادرة الشعاب المرجانية الدولية
http://www.icriforum.org 

 29 و20الفقرتان 

من المقرر ) أ(

7/28 

 1-3-1والنشاط 

خطوط توجيهية بشأن  - 59

 دليل على شبكة :األنواع الغازية

الويب مباشرة يعالج مشكالت 

 األنواع النباتية والحيوانية الغازية

 تحاد الدولي لصون الطبيعةاال

فريق الخبراء المعني باألنواع الغازية 

)2000 ( 

 التوجيهية لالتحاد الدولي لصون الخطوط
الطبيعة لتالفي خسارة التنوع البيولوجي 

االتحاد الدولي لصون نتيجة لألنواع الغازية، 

 الطبيعة، جالند

 4-5-1النشاطان 

 5-5-1و



UNEP/CBD/WG-PA/1/4 
21Page  

الصلة بالنشاطات  المصدر والمرجع وصف مجموعة األدوات

الواردة في برنامج 

 العمل
 

المناطق خيارات اإلدارة المستدامة في  
 المحمية من الفئتين الخامسة والسادسة

 

 

 المنتجات  جنىمحتجز - 60

  مبادئ توجيهية :والمواد الحرجية

بشأن إقامة وإنشاء وإدارة محتجزات 

 المنتجات والمواد الحرجية جنى

الفئة السادسة من فئات االتحاد (

مع سبع ) الدولي لصون الطبيعة

 دراسات حالة من أمريكا الالتينية

J Ruiz Murrieta and R Pinzon 
Rueda  

 المنتجات والمواد جنىمحتجزات )  1995(
، االتحاد الدولي لصون الطبيعة، الحرجية

 جالند

 2-1-2النشاطان 

 8-1-3و

المناطق المحمية من الفئة  - 61

  مبادئ توجيهية :الخامسة

 ودراسات حالة 

Phillips, A ) 2002 (توجيهية خطوط 
اطق المحمية من الفئة بشأن إدارة المن

الخامسة من فئات االتحاد الدولي للصون 
والطبيعة والمناظر الطبيعية والمناظر 

، االتحاد الدولي لصون البحرية المحمية

 الطبيعة، جالند

 2-1-2النشاطان 

 8-1-3و

مبادرات االستعادة لزيادة قيمة المناطق  
 المحمية

 

 توجيهية الستعادة خطوط - 62

تدهورة في المناطق الغابات الم

توجيهية مفصلة خطوط   :المدارية

 ودراسات حالة

) 2002(المنظمة الدولية لتجارة األخشاب 

 توجيهية صادرة عن المنظمة الدولية خطوط
لتجارة األخشاب بشأن استعادة وإدارة 

، وإحياء الغابات المدارية المتدهورة والثانوية

المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية 

 هامايوكا

 5-2-1النشاطان 

 3-5-1و
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 توجيهية بشأن إعادة خطوط - 63

 إدخال األنواع

لجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدولي 

 لصون الطبيعة

 توجيهية مشتركة بين االتحاد الدولي خطوط 
لصون الطبيعة ولجنة بقاء األنواع بشأن 

 عمليات إعادة اإلدخال

 5-2-1النشاطان 

 3-5-1و

 : األراضي الرطبةاصالح - 64

 توجيهية ومخطط تنظيمي خطوط

للخطوات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ 

 االصالح

 اتفاقية رامسار
 

http://www.ramsar.org/key_guide
_restoration_e.htm 

 5-2-1النشاطان 

 3-5-1و

 53: االستعادة اإليكولوجية - 65

 تغطي التخطيط ية توجيهخطوط

 والتخطيط المفاهيمي والمهام األولية

لإلنشاء ومهام اإلنشاء ومهام ما بعد 

 اإلنشاء والتقييم
 

Clewell, A et al  ) 2000( 

 توجيهية بشأن وضع وإدارة خطوط
، الجمعية مشروعات االستعادة اإليكولوجية

 الدولية لالستعادة اإليكولوجية

 5-2-1النشاطان 

 3-5-1و

إصالح المناطق الطبيعية  - 66

دليل يحدد مجموعة من : الحرجية

األدوات الصالح الغابات من 

 منظور ايكولوجي واجتماعي
 

Mansourian, S, D Vallauri and N 
Dudley) 2005( 

اصالح الغابات فى :  غرس األشجارما بعد

يصدر فى ( Springerالمناظر الطبيعية 

 )2005أغسطس / آب

 5-2-1النشاطان 

 3-5-1و

  لمحميةاإلدارة التكييفية للمناطق ا 

 :اإلدارة التكييفية - 67

دليل يحدد تعريف وظروف 

الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق 

اإلدارة التكييفية والمبادئ الخاصة 

Salafsky, N, R Margolouis and K 
Redford )2001 (أداة :  اإلدارة التكييفية

لممارس الصون، برنامج دعم التنوع 
 مة، واشنطن العاصالبيولوجي

 4-2-4النشاط 
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 .بذلك

: التكيف مع تغير المناخ - 68

دليل يحدد الخطوات التي يمكن 

للحكومات ومديري المناطق المحمية 

وغير ذلك من األراضي والمياه 

اتخاذها للتخفيف بصورة جزئية 

 على األقل من تغير المناخ

Hansen, L J, J L Biringer and J R 
Hoffman )2003 (دليل : اكتساب الوقت

مستعملين إلقامة المقاومة والصمود أمام ال
 الصندوق تغير المناخ في النظم الطبيعية،

 العالمي للحياة البرية، واشنطون العاصمة

 5-4-1النشاط 

  الرصد والتقييم 

 : رصد الشعاب المرجانية - 69

كيفية اضطالع الرصد بدور رئيسي 

في اإلدارة الفعالة للمناطق المحمية 

 البحرية

Wilkinson, C et al ) 2003( 

رصد المناطق المحمية البحرية للشعاب 
، االتحاد الدولي لصون الطبيعة المرجانية

 والشبكة العالمية لرصد الشعاب TNCو

 المرجانية

 1-2-4النشاط 

 :فعالية المناطق المحمية - 70

نظام لتقييم فعالية إدارة المناطق 

المحمية الذي وضع وتم اختباره في 

 تينيةأمريكا الال

Cifuentes, M, et al ) 2000( 

قياس فعالة المناطق المحمية، الصندوق 

العالمي للحياة البرية والمركز االستوائي 

للبحوث المتعلقة باالقتصاد الزراعي، 

 توريالبا، كوستاريكا

 1-2-4النشاط 

قياس التقدم في اإلدارة  - 71

المبادئ : المستدامة للغابات

مجلس إدارة والمعايير التي وضعها 

 الغابات

 مجلس إدارة الغابات
 

http://www.fsc.org/en/ 

 1-2-4النشاط 

تقييم فعالية إدارة المناطق  - 72

 مبادئ توجيهية :المحمية البحرية

Pomeray, R, et al) 2004( 

كيف تعمل المناطق المحمية البحرية في 
 2-1-4النشاطان 

 1-2-4و
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ية ؟ دليل بشأن المؤشرات الطبيعبلدكم مفصلة وبروتوكوالت الرصد

واالجتماعية لتقييم فعالية إدارة المناطق 

المحمية البحرية، االتحاد الدولي لصون 

 الطبيعة

  اللجنة :إطار فعالية اإلدارة - 73

العالمية المعنية بإطار المناطق 

المحمية لتقييم فعالية إدارة المناطق 

 البحرية

Hockings, M et al ) 2000( 

إطار لتقييم إدارة المناطق : اليةتقييم الفع
، االتحاد الدولي لصون الطبيعة، البحرية

 جالند

 1-2-4النشاط 

 اإلدارة :المبادئ والمعايير - 74

 المستدامة للمناطق المحمية الرئيسية

Anon )2003( 

، دليل التحقق من المتنزهات المتحدة

 المتنزهات المتحدة، بودابست

 1-1-4النشاط 

 التي تتعرض لها األخطار - 75

  استبيان بشأن :مواقع المياه العذبة

األخطار التي تتعرض لها األراضي 

 الرطبة ذات األهمية الدولية

 اتفاقية رامسار
 

http://www.ramsar.org 

 1-2-4النشاط 

المتنزهات المعرضة  - 76

منهجية لقياس مدى نجاح : للخطر

الصون في المناطق المحمية المقامة 

 .في أمريكا الالتينيةوالمختبرة 

درجات تدعيم للمتنزهات :  قياس النجاح

المعرضة للخطر، منظمة صون الطبيعة، 

 أرلينجتون، فيرجينيا

 1-2-4النشاط 

نظام : رصد التراث العالمي - 77

مفصل للتقييم، بما في ذلك اإلطار 

وجمع مجموعات األدوات التي 

وضعت ألغراض مواقع التراث 

 العالمي الطبيعي

 يونسكوال

 

Hockings, M et al  )2004  ( 

دليل عملي بشأن فعالية إدارة التراث 
 :العالمي

http://www.enhancingheritage.net/

  1-2-4النشاط 
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index.htm 

درجات تمنح للمناطق  - 78

 استبيان لتتبع :المحمية البحرية

التقدم في فعالية اإلدارة داخل 

 المناطق المحمية البحرية

Staub, F and M E Hatziolos 
Protected ) 2003  ( بطاقة درجات لتقييم

التقدم في تحقيق أهداف عالية اإلدارة في 
، البنك الدولي، المناطق المحمية البحرية

 واشنطن، العاصمة

 29 و20الفقرتان 

من المقرر ) أ(

7/28 

 1-2-4 والنشاط 

 استنادا :نظام التقييم السريع -79

قات العمل بالدرجة األولى إلى حل

واالستبيانات لتوفير عرض عام 

 لفعالية نظم المناطق المحمية

Ervin, J ) 2003 ( التقييم السريع وترتيب
أولويات إدارة المناطق الحمية لدى الصندوق 

، الصندوق العالمي العالمي للحياة البرية

 للحياة البرية، جالند

 1-2-4النشاط 

 طريقة لرصد :إطار الرصد -80

ون على مستوى الموقع تأثير الص

 والمناظر الطبيعية

 قياس 2005جمعية صون الحياة البرية 

 فعاليتنا نيويورك

 2-1-4النشاطان 

 1-2-4و

: أداة تتبع المناطق المحمية - 81

استبيان بسيط لتتبع التقدم في فعالية 

 إدارة المناطق المحمية

Stolton, S, et al ) 2003 ( إعداد التقارير
، ي مواقع المناطق المحميةبشأن التقدم ف

الصندوق العالمي للحياة البرية والبنك 

 الدولي، جالند، واشنطن العاصمة

 1-2-4النشاط 

معايير مفتوحة لممارسة  -82

 مجموعة أساسية  للمعايير :الصون

التي اتفق عليها العديد من المنظمات 

 غير الحكومية

معايير ) 2004(شراكة تدابير الصون 

 سة الصون مفتوحة لممار
http://www.conservationmeasures.
org/CMP/Library/CMP_Open_Sta

ndards_v1.0.pdf 
 

 1-2-4النشاط 
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اإليكولوجية والمناطق العازلة، مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب الشأن، تقاسـم المنـافع             

 وغير ذلك من المجاالت
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الواردة في برنامج 

 العمل
 
 

إقامة الشبكات 
 اإليكولوجية

 

المناطق المحمية العابرة للحدود  - 1

دليل ودراسة حالة بشأن : في أوروبا

المناطق المحمية العابرة للحدود، تحديد 

 تسع مراحل إلقامة هذه المناطق

 )2000(المتنزهات األوروبية، 

المعايير األساسية للتعاون العابر للحدود بين 
، اتحاد المتنزهات المناطق المحمية األوروبية

 األوروبي

 1-3-1النشاطات 

 4-3-1و

 11-1-3و

المناطق المحمية العابرة  - 2

 مبادئ توجيهية لإلنشاء: للحدود

Sandwith, T et al )2001  ( المناطق المحمية
، االتحاد الدولي لصون الطبيعة، العابرة للحدود

 جالند

 1-3-1النشاطات 

 4-3-1و

 11-1-3و

دمج : إدارة أحواض األنهار - 3

ياه العذبة في أحواض مناطق صون الم

 األنهار

 اتفاقية رامسار

الدماج ) 1999(مبادئ توجيهية إلتفاقية رامسا 

صون األراضي الرطبة واستخدامها الحكيم في 

 إدارة أحواض األنهار
http://www.ramsar.org 

 3-1-1النشاطات 

 -2-2-1و

 1-3-1و

دليل عملي إلدارة المناطق  - 4

لتخطيط  دليل عملي مفصل :اإليكولوجية

 المناطق اإليكولوجية

Dinerstein, E et al )  2000( 

دليل عملي إلجراء عمليات التقييم البيولوجية 
، واشطن ووضع رؤية للمناطق اإليكولوجية

 العاصمة

 2-4-1النشاط 

دليل عملي لتقييم المناطق  - 5

دليل عملي : اإليكولوجية للمياه العذبة

Abell, R M et al )2002( 

دليل أساسي إلجراء عملية تقييم بيولوجية ووضع 
 2-4-1النشاط 
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مفصل لتخصيص المناطق اإليكولوجية 

 في النظم اإليكولوجية للمياه العذبة

الرؤية الخاصة بالتنوع البيولوجي لصون المناطق 
المناطق اإليكولوجية : ، المجلد الثانيالبيولوجية

 للمياه العذبة، واشنطن العاصمة

لطبيعية إزاء نهج المناظر ا - 6

 عملية إلدراج حماية :صون الغابات

الغابات وإدارتها واستعادتها على 

 مستوى المناظر الطبيعية

Aldrich, M et al ) 2004( 

إدماج حماية الغابات وإدارتها واستعادتها على 
 مستوى المناظر الطبيعية

 1-2-1النشاطان 

 2-2-1و

تخطيط مناطق الصون ذات  - 7

 مراحل 7 مكون من   دليل:األولوية

لتنفيذ صون المناطق اإليكولوجية في 

 المناظر الطبيعية للصون ذات األولوية

Louks, C et al ) 2004( 

دليل لتنفيذ صون المناطق : من الرؤية إلى الواقع
، الصندوق اإليكولوجية في المناطق ذات األولوية

 العالمي للحياة البرية، واشنطن العاصمة

 1-2-1النشاطان 

 2-2-1و

   الممرات اإليكولوجيةاقامة 

 دليل بشأن فائدة :ممرات الصون - 8

ممرات الصون وتصميمها وتنفيذها في 

إطار التخطيط واسع النطاق لضمان 

الموصولية بين المناطق المحمية 

 والموائل الطبيعية

Sanderson, J et al ) 2003( 

ممرات صون التنوع البيولوجي، منظمة الصون 
 واشنطن العاصمةالدولية، 

 3-2-1النشاطات 

 4-2-1و

 :المناظر الطبيعية المستدامة - 9

وضع نهج المناظر الطبيعية إزاء 

الصون مع اهتمام خاص باستخدام 

الممرات البيولوجية للمحافظة على 

سالمة األنواع الضعيفة وتشجيع نهج 

 النظم اإليكولوجية

تصميم المناظر ) 2000(منظمة الصون الدولية 
، مركز علم التنوع البيولوجي بيعية المستدامةالط

 التطبيقي، واشنطن العاصمة

 3-2-1النشاطان 

 4-2-1و

  إقامة المناطق العازلة 
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 : للغاباتدةشهادة اإلدارة الجي - 10

المبادئ والمعايير الخاصة باإلدارة 

الجيدة للغابات والتي تناسب االستخدام 

مسة في المناطق المحمية من الفئتين الخا

و السادسة وكذلك في المناطق العازلة 

 والممرات وغير ذلك
 

Anon ) دون تاريخ( 

، مجلس المبادئ والمعايير الخاصة بإدارة الغابات

 إدارة الغابات، بون

 3-2-1النشاطان 

 4-2-1و

 تحدد :إدارة المناطق العازلة - 11

سلسلة من خمسة مبادئ لإلدارة السليمة 

مبادئ للمناطق المحمية، وهي ال

المرتبطة بمبادئ برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي ويوفر دليال بشأن كيفية تطبيق 

 هذه المبادئ

Ebregt, A and P de ) 2000 ( 

المناطق العازلة وإدارتها، المركز الزراعي 
 ، واجينينجينالدولي

 3-2-1النشاط 

المناطق العازلة للغابات  - 12

ارة  مبادئ توجيهية بشأن اإلد:المطيرة

 حول المناطق المحمية

Sayer, J ) 1991 ( 

مبادئ توجيهية : المناطق العازلة للغابات المطيرة
لمديري المناطق المحمية، االتحاد الدولي لصون 

 ، جالندالطبيعة

 3-2-1النشاط 

  مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية 

 :السكان األصليون والتقليديون - 13

 الموجهة توجيهية بشأن النهجخطوط 

نحو السكان األصليين والتقليديين الذين 

لديهم أراض داخل أو قريبا من المناطق 

 المحمية

Beltran, J ) السكان األصليون ) 2000) (محرر
والتقليديون والمناطق المحمية، االتحاد الدولي 

 لصون الطبيعة، جالد

 7-1-1النشاطات 

  إلى1-1-2و

2-2-5 

 :محليةالمجتمعات األصلية وال - 14

 توجيهية إزاء المناطق المحمية خطوط

Borrini-Feyerabend, G and A Kothari 
 )2004) (قاما بالتجميع(

 7-1-1النشاطات 

  إلى1-1-2و
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المشتركة اإلدارة ومناطق الصون 

 المجتمعية

، المجتمعات األصلية والمحلية والمناطق المحمية

 االتحاد الدولي لصون الطبيعة، جالند

2-2-5 

 :المشاركة في األراضي الرطبة - 15

 توجيهية بشأن إنشاء وتعزيز خطوط

مشاركة المجتمعات المحلية والسكان 

 األصليين في إدارة األراضي الرطبة

 اتفاقية رامسار

 

 توجيهية بشأن وضع وتعزيز مشاركة خطوط
المجتمعات المحلية والسكان األصليين في إدارة 

 األراضي الرطبة
http://www.ramsar.org 

 7-1-1النشاطات 

  إلى1-1-2و

2-2-5 

السكان األصليون وصون  - 16

 توجيهية خطوط  :المناطق اإليكولوجية

تشمل االستطالع والتنوع البيولوجي 

وتقييم النواحي االقتصادية االجتماعية 

واالستراتيجيات والتخطيط واسترجاع 

 المعلومات

Oviedo, G et al ) 2000 ( 

قليديون في العالم وصون السكان األصليون والت
المناطق اإليكولوجية، الصندوق العالمي للحياة 

 ، جالندالبرية

 7-1-1النشاطات 

  إلى1-1-2و

2-2-5 

  المصلحةإشراك أصحاب 

وضع نماذج ثالثية األبعاد  - 17

تعزيز قدرات : بالطرق التشاركية

المجتمعات المهمشة والمعزولة المعتمدة 

ي التعامل مع على الموارد الطبيعية ف

البيانات المكانية واإلبالغ على أساس 

 النظراء

Rambaldi, G and Callosa-Tarr, J  
)2002( 

: وضع النماذج ثالثية األبعاد بالطرق التشاركية
توجيه المبادئ والتطبيقات، المركز اإلقليمي 
، لصون التنوع البيولوجي في جنوب شرق آسيا

 الفلبين

 1-4-1النشاط 

  تقديم :يوهات الغاباتسينار - 18

السيناريوهات كأداة للتخطيط الخالق 

بشأن المستقبل حيث يصف األنواع 

العديدة من الطرق المستقبلية المعتمدة 

Wollenberg, E et al ) 2000 ( 

في سيناريوهات تستخدم كأداة : توقع التغيير
، مركز بحوث الغابات لإلدارة التكييفية للغابات

 لدولية، بوجورا

 1-4-1النشاط 
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 على السيناريوهات

 نهج :ية األدوات المجتمعمجموعة- 19

للتقييم التشاركي والرصد والتقييم في 

الغابات المجتمعية والتقييم التشاركي 

والمعلومات األساسية على أسس 

تشاركي والرصد التشاركي والتقييم 

التشاركي وتحليل المعلومات وعرض 

 النتائج

Davis Case, D’Arcy )  1990( 

األفكار والطرق :   أدوات المجتمعمجموعة
واألدوات الخاصة بالتقدير والرصد والتقييم 

، منظمة األغذية التشاركي في الغابات المجتمعية

 والزراعة، روما

 1-4-1النشاط 

اإلدارة التعاونية للمناطق  - 20

:   عملية من ثالثة مراحل:المحمية

اإلعداد للشراكات ووضع االتفاقات 

 فيذ واستعراض االتفاقاتوتن

Borrini-Feyerabend, G ) 1996( 

تحديد النهج : اإلدارة التعاونية للمناطق المحمية
، االتحاد الدولي لصون على أساس السياق

 الطبيعة، جالند

 1-4-1النشاط 

المبادئ والكثير : إدارة الصراع - 21

من دراسات الحالة التي تعالج قضايا حل 

 ق المحميةالنزاعات في المناط

Lewis, C ) 1996( 

، االتحاد إدارة الصراعات في المناطق المحمية

 الدولي لصون الطبيعة، جالند

 1-4-1النشاط 

النهج التشاركية في إدارة  - 22

 ويشمل المشاركة في :الموارد الطبيعية

التخطيط والطرق الفردية والجماعية 

واألحداث العامة والتعليمات للميسرين 

 وغير ذلك

Loikkanen, T at al ) 1993( 

، إدارة نهج تشاركي إزاء إدارة الموارد الطبيعية

 غابات ومتنزهات فانتا، فنلندا

 1-4-1النشاط 

صنع القرار التشاركي في  - 23

  دليل بشأن نهج :المناطق الساحلية

صنع القرار التشاركي فيما يتعلق 

 بالموارد البحرية وقضايا الصون

Brown, K et al ) 2001 ( 

تحليل التبادل في عملية صنع القرار التشاركي 
، جامعة إيست أنجيليا، بشأن المناطق الساحلية

 نورويتش، المملكة المتحدة

 29 و20الفقرتان 

ألف من المقرر 

7/28  

 1-4-1والنشاط 
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التخطيط التشاركي في المناطق  - 24

 منهجية تفصيلية للتخطيط :الساحلية

 حرية الساحليةالتشاركي في المناطق الب

Windevoxhel, N ) 2001 ( 

دليل للتخطيط التشاركي في المناطق المحمية 
 ،الساحلية والبحرية

PROARCAمدينة غواتيماال  
 

 29 و20الفقرتان 

من المقرر ) أ(

7/28 

 1-4-1والنشاط 

  تقاسم المنافع 

المنتجات الحرجية غير الخشبية  - 25

  دليل إلى المشروعات أو:المستدامة

 خطوات إلى تحقيق 6المجتمعات و

اختيار األصناف، جرد : االستدامة

الغابات، دراسات الغالت، مسوحات 

التجديد، تقييم المحاصيل والمحاصيل 

المفيدة حيثما يسمح بجمع المنتجات 

الحرجية غير الخشبية من المناطق 

 المحمية

Peters, C M ) 1994( 

لخشبية في الحصاد المستدام للموارد النباتية غير ا
عنصر أساسي : الغابات الرطبة المدارية

، واشنطن إيكولوجي، برناج دعم التنوع البيولوجي

 العاصمة

 3-4-1النشاط 

تقييم المناظر الطبيعية متعددة  - 26

 جمع معلومات الموارد :التخصصات

الطبيعية التي تبين احتياجات المجتمعات 

المحلية استنادا إلى العمل مع المجتمعات 

لمحلية في إندونيسيا، بما في ذلك ا

 دراسات الحالة والمنهجيات

Sheil, D et al ) 2002( 

استكشاف التنوع البيولوجي والبيئة ومنظورات 
، السكان المحليين في المناظر الطبيعية الحركية

 مركز البحوث الحرجية الدولية، بوجور

 6-1-2النشاط 

الميثاق األوروبي للسياحة  - 27

 يلزم هذا الميثاق الموقعين :المستدامة

بتنفيذ استراتيجية محلية للسياحة 

المستدامة المحددة والتحقق من االمتثال 

 )2002(اتحاد المتنزهات األوروبي 

الميثاق األوروبي للسياحة المستدامة في المناطق 
 ، جرافيناوارة المتنزهات األوروبيةالمحمية، إد

 9-1-3النشاط 
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بصورة مستقلة للمساعدة على ضمان 

 بقاء المنافع بين يدي المجتمعات المحلية

معايير إصدار الشهادات بشأن  - 28

بشأن تربية : إدارة المناطق المحمية

 حيوانات الصيد والسياحة اإليكولوجية

 رابطة تربية حيوانات الصيد في أفريقيا 

 قيد التحضير

 9-1-3الهدف 

منهجيات لتقييم المنتجات  - 29

تقنيات التقييم : شبيةالحرجية غير الخ

المفيدة في رصد ما إذا كان االستخدام 

 مستداما أم ال
 

Wong, J, K Thornber and N Baker  
)2001( 

تقييم الموارد بشأن المنتجات الحرجية غير 
، منظمة الخبرات والمبادئ البيومترية:  الخشبية

 األغذية والزراعة، روما

 6-1-2النشاط 

خطوط :  عامقياس االستخدام ال - 30

توجيهية مفصلة بشأن إعداد التقارير عن 

االستخدام العامة للمناطق المحمية بما 

في ذلك وضع البرامج واإلحصاءات 

واإلرشادات التقنية بشأن نظم المحاسبة 

المستمرة ودراسات الزائرين وإدارة 

 البيانات

K Hornback, E and P F J Eagles  
)1999( 

االستخدام العام  توجيهية بشأن قياس خطوط
وإعداد تقارير على مستوى المتنزهات والمناطق 

، االتحاد الدولي لصون الطبيعة، إدارة المحمية

 المتنزهات في كندا، جالند

 9-1-3النشاط 

 مبادئ :السياحة المستدامة - 31

توجيهية مع دراسات حالة لتطوير 

السياحة المستدامة داخل المناطق 

 المحمية

Eagles, P F J, et al ) 2002( 

، االتحاد السياحة المستدامة في المناطق المحمية

 الدولي لصون الطبيعة، جالند

 9-1-3النشاط 

: التعليم البيئي في المدارس - 32

دليل كبير بشأن وضع برنامج التعليم 

 البيئي

Braus, J A and D Woods ) 1993( 

وضع برنامج يحقق : التعليم البيئي في المدارس
 ، واشنطن العاصمةأفرقة السالمالنجاح، 

 5-5-3النشاط 

 9-1-3النشاط تنمية ) Drumm, A and A Moore) 2002: تنمية السياحة االيكولوجية - 33
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 لتخطيط وتنفيذ نشاطات السياحة دليل

 االيكولوجية

السياحة االيكولوجية دليل لمخطيي ومديري 

 Arlington ,الصون، جمعية صون الطبيعة فى 
VA 

   ل على المعلوماتالحصو

موقع :  شبكة المناطق المحمية -34

المناطق المحمية على شبكة الويب 

والمخصص لبناء القدرات وتوفير 

 الحصول السريع على المعلومات

 االتحاد الدولي لصون الطبيعة
 

http://www.parksnet.org/palnet_englis
h/presentation.htm 

من ) ج (29الفقرة 

 7/28المقرر 

 10-1-1نشاط وال

:  أدوات صون األرضمجموعة - 35

موقع على شبكة الويب مخصص إليجاز 

المعلومات بشأن األدوات الخاصة بتنفيذ 

 نهج نظم اإليكولوجية

www.earthtoolbox.net  من ) ج (29الفقرة

 7/28المقرر 

 1/1/10والنشاط 

قاعدة بيانات عالمية بشأن  - 36

 عالمية قاعدة بيانات: المناطق المحمية

يحتفظ بها المركز العالمي للصون لدى 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة والشركاء

http://sea.unep-wcmc.org/wdbpa/ 
 

 من )ج (29الفقرة 

 7/28المقرر 

 10-1-1والنشاط 

 

 االثغرات والسبل والوسائل الالزمة لمعالجته -ثالثا 

الثغرات الرئيسية في تغطية مجموعات األدوات الخاصة بالنظم الوطنيـة واإلقليميـة للمنـاطق               -ألف 
 المحمية

. يبين القسم الثاني أعاله أن هناك الكثير من األدوات التي يمكن أن تستخدم في تنفيذ برنامج العمل                 - 9

وقـد  . ومات وغيرها من المنظمـات    والشرط االن في هذا المجال هو ضمان أن تتوافر هذه األدوات للحك           

غير أن  . أصبح معظم هذه األدوات متاحا بالفعل في المجال العام، وتتوافر بحرية على مواقع شبكة الويب              

 :هناك حاجة إلى أدوات إضافية في بعض المجاالت الخاصة ببرنامج العمل على النحو الوارد أدناه
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 التحديد 

غير أنـه   . خطيط والتقييم إلنشاء نظام للمناطق المحمية     هناك عدد من األدوات لمراحل الت      )أ( 

 علـى   تحليال للثغـرات  ما زال ال يتوافر مصدر وحيد أو مختصر للمعلومات متاح للحكومات لكي تجري              

المستوى الوطني للتخطيط لشبكات المناطق المحمية في المستقبل، وهو ما يمثل أحد األهداف التي يتعـين                

 ؛)5-1-1النشاط (في إطار برنامج العمل  2006إنجازها بحلول عام 

 بدال مـن    تحيز واضح نحو المناطق المحمية المحددة بدقة      وهناك ضمن األدوات الحالية      )ب( 

 المنتجات والمواقع المقدسة وغيـر      جنىالمناطق المحمية للمناظر الطبيعية والمناظر الطبيعية ومحتجزات        

فيتوافر على سبيل المثال سوى دليـل محـدود         . ريا قويا ذلك من المواقع المحمية التي تتضمن وجودا بش       

للغاية يستهدف على نحو دقيق فئات أخرى من فئات االتحاد الدولي لصون الطبيعة سوى الفئات األولـى                 

 والثانية والخامسة من الفئة الخاصة بالمناطق المحمية؛

التي تتضمن  ت المختلفة   البيوماكما أن هناك عدم تعادل مناسب بين االهتمام الموجه إلى            )ج( 

على سبيل المثال كثيرا من األدوات التي تسري على الغابات وأدوات أقل من ذلك بكثير بالنسبة لمنـاطق                  

المياه العذبة وأدوات ضئيلة للغاية بالنسبة للصحاري واألراضي القاحلة واألراضـي العشـبية والسـافانا               

 وأراضي البحر المتوسط؛

 التعيين

دئ التوجيهية التي وضعها االتحاد الدولي لصون الطبيعـة بشـأن تحديـد             أصبحت المبا  )د( 

وهناك ثغرات واضحة في معالجـة األوضـاع        . الوضع القانوني للمناطق المحمية مسألة عفا عليها الزمن       

 القانونية ذات الصلة بتعيين المناطق المحمية بما في ذلك طريقة رسم حدود المناطق المحمية؛

 خلط كبير فيما يتعلق بتطبيق فئات إدارة المناطق المحمية التـي وضـعها              ما زال هناك   )هـ( 

ورسم تخوم المناطق المحمية واختيار مجموعة من سياسات اإلدارة فـى           االتحاد الدولي لصون الطبيعة،     

 وما زال يتعين تقديم توجيهات أخرى في هذا الشأن؛المناطق المحمية 

 اإلدارة

اسـتعادة الـنظم اإليكولوجيـة       مديري المناطق المحمية على      ال تتوافر أدوات لمساعدة    )و( 

سواء بالنسبة للمناطق المحمية المقامة في مناطق متدهورة جزئيا         وإعادتها إلى طبيعتها     المعرضة للتدمير 

 أو استجابة ألضرار حدثت بعد فرض الحماية؛
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ـ            )ز(  ئ تقريبـا يسـاعد     تفترض معظم النهج أن المناطق المحمية ثابتة ودائمة وال يتوافر ش

االحتـرار العـالمي والكـوارث      المديرين ووكالة اإلدارة على معالجة التغييرات المحتملة الناجمـة عـن            

 ؛الطبيعية

 لمـوظفي المنـاطق     بنـاء القـدرات   كما توجد ثغرات هامة في التوجيهات العامة بشأن          )ح( 

 المحلية؛

 الرصد والتقييم 

 وفعالية  إدارة المناطق المحمية بدرجة كبيرة، ما زال          على الرغم من دراسة عملية التقييم      )ط( 

 للمناطق المحمية وخاصة    النتائج اإليكولوجية أو االجتماعية   هناك نقص في التوجيهات المتاحة بشأن تقييم        

 في البلدان التي تفتقر إلى البيانات؛

 المحمية، وخاصـة    يتعين التوسع في تطوير األعمال المتعلقة بتقييم فعالية إدارة المناطق          )ي( 

  التقييم؛وبروتوكوالتفيما يتعلق بالتوجيهات بشأن معايير اإلدارة 

 إقامة الشبكات اإليكولوجية 

يمكن القول بصورة عامة إن نهج النظم اإليكولوجية قد عرض بصورة سيئة مـن حيـث             )ك( 

لمناظر البحرية األوسـع    ا/ في المناظر الطبيعية   إدراج المناطق المحمية  األدوات التي يمكن أن تساعد في       

وعلى الرغم من توافر بعض أدوات التخطيط والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمناطق المحمية العابرة             . نطاقا

للحدود، فإن معظم النهج ما زالت تتجاهل التحديات وكذلك الفرص الخاصة بالعمل فيما يتجـاوز حـدود                 

 المتنزهات؛

 إثامة الممرات اإليكولوجية 

مسلم به بدرجة كبيرة مفهوم الممرات، إال أنه ال تتوافر توجيهات واضحة للمساعدة             من ال  )ل( 

 في تخطيط وتنفيذ الممرات اإليكولوجية؛

 إقامة المناطق العازلة 

تفترض معظم األدوات والنهج أن المناطق المحمية طبيعية بصورة كاملة، ومع ذلك فـإن               )م( 

 لإلدارة أو تعتمد على مناظر طبيعية ثقافية إلقامة المنـاطق     هناك الكثير منها التي تتضمن أراض خاضعة      

  بصورة كافية؛المناظر الطبيعية الثقافيةولم توضع أدوات لمعالجة . العازلة والممرات البيولوجية

 مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية 
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عات األصلية  بالمجتمعلى الرغم من أن هناك تقدما كبيرا في معالجة القضايا ذات الصلة              )ن( 

 في السنوات األخيرة، ما زالت هناك ثغرات من حيث المشورة المتعلقـة بالمنـاطق المحميـة                 والمحلية

 الخاضعة لإلدارة المشتركة أو المناطق الصون المجتمعة؛

 إشراك أصحاب الشأن 

إنشاء المحتجزات الخاصة أصبح نهجا جديدا مهما إزاء حسن اإلدارة وتتزايـد مشـاركة               )س( 

وتوجه معظـم المشـورات المتعلقـة       . لف مجموعات أصحاب الشأن في إنشاء المحتجزات الخاصة       مخت

بمشاركة أصحاب الشأن إلى الحكومات فيما يتعلق بأراضيهم الخاصة والمياه والقليل جدا والمتاح بشـأن               

 ؛المحتجزات الخاصةمشاركة أصحاب الشأن في إقامة 

 تقاسم المنافع 

 نطاقـا للمنـاطق      القيم األوسـع   قديربتللنهوض بالمنهجيات الخاصة    يتعين توفير أدوات     )ع( 

السلع والخدمات البيئية، القيم الترويحية، موطن الثقافات البشـرية الضـعيفة، حمايـة المواقـع               (المحمية  

وتجتذب مجموعة هذه القيم األوسع نطاقا للمناطق المحمية الدعم من أجل إقامة مناطق محميـة               ). المقدسة

 ة في توزيع منافع المناطق المحمية على المجتمعات األوسع نطاقا؛والمساعد

 فـي   غير تلك المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي      كذلك فإن األدوات الخاصة بالقيم األخرى        )ف( 

). مثل اإلدارة لحماية إمـدادات الميـاه أو اسـتيعاب الكربـون           (المناطق المحمية ال تحظى بشمول كاف       

غير المتعلقة بالتنوع البيولوجي الدعم الخاص بإنشاء المناطق المحمية وتساعد          وتكتسب مجموعة هذه القيم     

 في نشر المنافع الخاصة بهذه المناطق في المجتمع المحلي األشمل؛

 نقاط أخرى 

، بما في ذلك اتفاقيـة      االتفاقيات الدولية ال تتوافر مشورة كبيرة للمديرين بشأن إنعكاسات         )ص(

 لهم؛التنوع البيولوجي على عم

األدوات ليست سوى خطوط توجيهية تحتاج بصورة حتمية إلى تعديل لتتوافق مع الظـروف              ) ق( 

 وضمان تقاسم الخبرات فيمـا      لتنقيح اإلدوات المحلية، ولذا فإن ثغرة واحدة رئيسية تتمثل في إقامة منتدى           

 .تلف أنحاء العالمبين وكاالت المناطق المحمية والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من عناصر في مخ

 مقترحات بشأن معالجة الثغرات -باء 
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تتطلب عملية سد الثغرات في مجموعات األدوات المحددة في القسم الثالث أعاله جهدا منسقا مـن                 - 10

ويبين الجـدول   . جانب المناطق المحمية والمنظمات غير الحكومية واألجهزة الحكومية الدولية واألكاديمية         

 . الالزمة جنبا إلى جنب مع المساهمين المحتملين في ذلك قائمة بالتدابير4
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 االستجابات المحتملة للثغرات في مجموعات األدوات:  4الجدول 

الشريك أو الشركاء المحتملون االستجابة الثغرة

 التحديد

الثغرات في المنهجيات 

 والبيوم

  :توجيهات بشأن

 منهجيات تحليل الثغرات 

لمناطق تحليل الثغرات بالنسبة ل 

غير الممثلة بالقدر الكافي 

األراضي القاحلة واألراضي (

العشبية والسافانا ونظم البحر 

  )المتوسط والغابات المعتدلة

منظمة صون الطبيعة 

ومجموعة المنظمات غير 

 الحكومية

إنعدام األدوات بشأن الفئات 

المختلفة الخاصة باالتحاد 

الدولي لصون الطبيعة التي 

 ام المستدامتتعلق باالستخد

توجيهات بشأن فئات االتحاد الدولي 

لصون الطبيعة بما في ذلك وعلى وجه 

 الخصوص

 الفئة الثالثة 

 الفئة الرابعة 

 الفئة السادسة 

أفرقة مهام للجنة العالمية 

للمناطق المحمية بشأن حماية 

المناظر الطبيعية والقيم غير 

المادية والروابط المتعلقة بالدين 

 والصون

 التعيين

دليل بشأن وضع الطرق القانونية  

لشبكات المناطق المحمية والمناطق 

 المحمية الفردية

مركز قانون البيئة التابع 

 لالتحاد الدولي لصون الطبيعة

لجنة قانون البيئة التابعة 

 لالتحاد الدولي لصون الطبيعة

المشورة بشأن القضايا 

القانونية بما في ذلك إنشاء 

 المناطق المحمية

دئ توجيهية بشأن رسم تخوم مبا 

 المناطق المحمية

 

نقص األدوات المتعلقة 

بتطبيق فئات اإلدارة لدى 

االتحاد الدولي لصون الطبيعة

مشورة معدلة بشأن استخدام فئات  

 االتحاد الدولي لصون الطبيعة

فريق مهام تابع للجنة العالمية 

للمناطق المحمية يكلف بهذا 

 العمل

 اإلدارة
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الشريك أو الشركاء المحتملون االستجابة الثغرة

اللجنة العالمية للمناطق المحمية  وضع توجيه بشأن

، الوكاالت والمنظمات غير 

 الحكومية

 إتفاقية رامسار *نظم المياه العذبة 

  األراضي القاحلة والصحاري 

  المنغروف 

  البيئات القطبية 

 إدارة المناطق مشورة بشأن

المحمية في البيومات 

 المتخصصة

البراري واألراضي العشبية  

 والسافانا

 نظم البحر المتوصط 

 

أدوات لمعالجة التغييرات 

 الناجمة عن االحترار العالمي

 :توجيه بشأن

 اإلدارة في مواجهة تغير المناخ 

اختيار المناطق المحمية في وقت  

 تغير المناخ

اللجنة العالمية للمناطق 

المحمية، الوكاالت، المنظمات 

غير الحكومية، االتفاقية الدولية 

 لتغير المناخ

وجيه أدوات بشأن استعادة ت

 المناطق لحالتها الطبيعية

يتعين توفير توجيه بشأن استعادة 

المناطق لحالتها الطبيعية مع اهتمام 

  :خاص بما يلي

 العشائر السمكية 

 مجموعات الشعاب المرجانية 

 المنغروف 

المناظر الطبيعية القاحلة والغابات  

 الجافة

 الغابات الخاضعة للقطع الجائر 

 األنواع الغازيةمكافحة  

لجنة بقاء األنواع، الجمعية 

 الدولية لالستعادة اإليكولوجية

 المنظمات غير الحكومية

 الرصد والتقييم

                                                 
 .يوجد قدر كبير من المواد المفيدة في اتفاقية رامسار، إال أنه ال يوجد أي توجيه في الوقت الحاضر   *
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الشريك أو الشركاء المحتملون االستجابة الثغرة

رصد النتائج اإليكولوجية 

 واالجتماعية لإلدارة

طرق لتتبع التقدم في تحقيق النتائج 

 اإليكولوجية واالجتماعية

 عدة شركاء

 :وضع المعايير الدنيا لإلدارة

 ايير دنيا للمناطق المحميةمع 

 بروتوكوالت للتقييم 

موضوع بشأن فعالية اإلدارة 

مثل نيوساوث (مع الحكومات 

ويلز ومتنزهات كندا 

ومتنزهات ميتزاهاليتيس في 

اللجنة العالمية للمناطق 

 )المحمية

 إنشاء الشبكات اإليكولوجية

دمج المناطق المحمية في 

المناظر الطبيعية والمناظر 

 ة األوسع نطاقاالبحري

  :توجيه مفصل

 تصميم الشبكات 

إدماج المناطق المحمية في  

المناظر الطبيعية والمناظر البحرية 

 األوسع نطاقا

اللجنة العالمية للمناطق 

المحمية، اللجنة المعنية بإدارة 

النظم اإليكولوجية، بعض 

مثل (وكاالت المناطق المحمية 

 )كندا والميتزاهاليتيس

  اإليكولوجيةإقامة الممرات

أدوات لتخطيط وتنفيذ 

الممرات فيما بين المناطق 

 المحمية

مبادئ توجيهية بشأن تخطيط وتنفيذ 

 :المناطق اإليكولوجية بما في ذلك

 الحد األدنى من النطاق المفيد 

 تجنب األنواع الغازية 

 طرق اإلنشاء 

 خيارات اإلدارة 

 اللجنة العالمية للمناطق المحمية

دولي لصون برامج االتحاد ال

 الطبيعة

 المنظمات غير الحكومية
 

 إقامة المناطق العازلة

إدارة المناظر الطبيعية الثقافية 

ينطبق ذلك أيضا على افئتين (

الخامسة والسادسة من 

 )المناطق المحمية

 :توجيه بشأن دمج اإلدارة والحماية

 الزراعة العضوية والتقليدية 

 اإلدارة المجتمعية/إدارة الغابات 

 يد األسماك صغيرة النطاق مصا 

شركاء مثل االتحاد الدولي 

لحركات الزراعة العضوية، 

مجلس اإلدارة البحري، مجلس 

 إدارة الغابات وغير ذلك 
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الشريك أو الشركاء المحتملون االستجابة الثغرة

ويتوافر الكثير من المعلومات إال أنها 

تحتاج إلى إعادة تنظيم لفائدة مديري 

 المناطق المحمية

 مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية

الحتياجات في معالجة ا

المناطق المحمية المشتركة 

بين اإلدارة ومناطق الصون 

 المجتمعية

 :وضع أدوات لما يلي

وضع تشريعات وسياسات خاصة  

بالمناطق المحمية المشتركة اإلدارة 

 ومناطق الصون المجتمعية

 أدوات إلدارة وتتبع التقدم 

CEESP, TILCEPA ،

 المجتمعات األصلية والمنظمات

  الشأنإشراك أصحاب

تحديد الوسائل التي يمكن بها 

ألصحاب الشأن المشاركة في 

تخطيط المناطق المحمية 

 وتقييمها وإدارتها

يتوافر الكثير من األدوات، إال أن 

هناك حاجة إلى زيادة هذا المتوافر 

وعالوة على . لدوائر المناطق المحمية

ذلك يتعين وضع المزيد من األدوات 

 :لما يلي

لتقييم السريع على التدريب على ا 

مستوى المناظر الطبيعية لتصميم 

 وتخطيط المناطق المحمية

CEESP, TILCEP ،

ومنظمة األغذية والزراعة 

ووكاالت التنمية والمنظمات 

 غير الحكومية

 تقاسم المنافع

بناء القدرات لمديري المناطق 

 المحمية والمربين

مواد التدريب للمربين وتقييم المتطلبات 

 اتمن القدر

 اتحاد المربين الدولي

توفير وسيلة لمقارنة الخبرات باألدوات  مواد للتوعية والتدريس

واحتمال إدخال تحسينات وإضافات 

 وغير ذلك

صندوق أدوات صون األرض 

حيث تشمل قاعدة البيانات 

 المباشرة تعليقات المستعملين

فهم القيم من غير التنوع 

البيولوجي في المناطق 

وضع منهجيات إلجراء عمليات تقييم 

أولية ومفصلة لما يلي على سبيل 

البنك الدولي بالنسبة للمبادئ 

التوجيهية للمياه، االتحاد الدولي 
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الشريك أو الشركاء المحتملون االستجابة الثغرة

المثال، خدمات المياه، الحماية  مهاالمحمية وتقيي

الساحلية، تعزيز مصايد األسماك 

 واستيعاب الكربون

لصون الطبيعة، الصندوق 

 العالمي للحياة البرية بالنسبة

 الستيعاب الكربون

إدارة القيم من غير التنوع 

البيولوجي في المناطق 

 المحمية

توجيه محـدد بشـأن إدارة المواقـع        

الثقافية الهامة والسيما المواقع المقدسة     

 في المناطق المحمية

فريق المهام المعني بالقيم 

المقدسة والثقافية في اللجنة 

 العالمية للمناطق المحمية
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