
طبع عدد محدود ،  األمم المتحدة محايدة مناخيالجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 . ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.من هذه الوثيقة

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شر عسساداالجتماع ال
  2012أيار / مايو5 –نيسان / أبريل30مونتريال، 

  * من جدول األعمال المؤقت3-6البند 
 

 لنظر والمبادئ التوجيهية الطوعية ل البحريالتخطيط المكاني: وجيالتنوع البيول
األثر البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية التنوع البيولوجي في تقييمات في 

  في المناطق البحرية والساحلية
  مذكرة من األمين التنفيذي

  موجز تنفيذي
مبادئ مشروع  أعد األمين التنفيذي ،10/29 من المقرر 50عمال بطلب مؤتمر األطراف في الفقرة 

 والتقييمات البيئية االستراتيجية (EIAs) للنظر في التنوع البيولوجي في تقييمات األثر البيئيتوجيهية طوعية 
(SEAs) المبادئ التوجيهية الطوعية إلى المبادئ التوجيهية مشروع ستند يو. في المناطق البحرية والساحلية

باستخدام المبادئ التوجيهية الواردة في المرفقات الثاني ، 8/28 والمؤيدة من خالل المقرر الطوعية الموجودة حاليا
بشأن الجوانب العلمية والتقنية ذات الصلة بتقييم األثر البيئي في لخبراء مانيال لوالثالث والرابع بتقرير حلقة عمل 

وتأخذ هذه المبادئ في  .)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5(خارج الوالية الوطنية الواقعة المناطق البحرية 
االختالفات اإليكولوجية، واالختالفات في اإلدارة والتحديات العملية األخرى المتصلة بتطبيق أيضا الحسبان 

تقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئية اإلستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية، السيما فيما يتعلق بالتنوع 
  .أعماق البحار، بما في ذلك المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية/ري في مناطق البحار المفتوحةالبيولوجي البح

 واستخدام التخطـيط    تجارب ، أعدت وثيقة تجميع بشأن    )75الفقرة  (وبناء على طلب آخر في نفس المقرر        
البيئة العالمية  بالتعاون مع أمانـة  من جانب أمانة الفريق االستشاري العلمي والتقني التابع لمرفق      المكاني البحري،   

ويمكن أن يستكمل التخطيط المكاني البحري ويعزز الجهـود         . اتفاقية التنوع البيولوجي وشركاء آخرون ذوي صلة      
المبذولة الحالية في تطبيق نهج النظام اإليكولوجي على تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، وإنـشاء                

غير أن تطبيق التخطـيط     . طق المحمية البحرية، وتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا         وإدارة المنا 
  ة فضال عن إطارـة الضروريـة واإلداريـالقدرات التقني بعدم وجود تقيدالمكاني البحري، على المستوى العملي، ي

                                                        
*   UNEP/CBC/SBSTTA/16/1 

CBD 
 

  
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/SBSTTA/16/7 
11 March 2012 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

  



UNEP/CBD/SBSTTA/16/7 
Page 2 

 

 

 على قزيد التحديات من العقبات عند زيادة التطبيوت. وعمليات لإلدارة المتكاملة المشتركة بين القطاعات مؤسسي
  . اإلقليمي أو عبر الحدودصعيدال

  مشروع التوصيات
قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في أن توصي مؤتمر األطراف بأن يعتمد 

  :مقررا في اجتماعه الحادي عشر، وفقا للخطوط التالية
  إن مؤتمر األطراف،

 والتقييمات البيئية (EIAs)  التنوع البيولوجي في تقييمات األثر البيئيلنظر فيالمبادئ التوجيهية الطوعية ل
  في المناطق البحرية والساحلية  (SEAs)االستراتيجية

مبادئ توجيهية طوعية بشأن تقييم األثر البيئي األطراف مؤتمر  فيه  الذي أيد8/28إلى المقرر إذ يشير 
   التنوع البيولوجي والتقييم البيئي االستراتيجي، علىالشامل

تالفات إيكولوجية خأعماق البحار، بها ا/المفتوحةالبحار  أن المناطق البحرية، السيما مناطق وإذ يالحظ
 وبناء 1، الوالية الوطنية لها نظم إدارة مختلفةالواقعة خارجاألرضية والساحلية، وأن المناطق مهمة عن المناطق 

   إيجاد إرشادات محددة لهذه المناطق،ا يتطلبممعليه، 
 المبادئ التوجيهية الطوعية للنظر في التنوع البيولوجي في تقييمات األثر البيئي والتقييمات يؤيد  - 1

البيئية االستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية، خصوصا فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري في مناطق 
خارج الوالية الوطنية، الواقعة عماق البحار، بما في ذلك المناطق أ/البحار المفتوحة

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/7)؛  
 إلى األمين التنفيذي أن يجعل هذه المبادئ التوجيهية متاحة لألطراف، والحكومات األخرى يطلب  - 2

ية، دولمة البحرية الوالمنظمات المعنية، خصوصا شعبة األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، والمنظ
ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والسلطة الدولية لقاع البحار، ومنظمات البحار اإلقليمية، والمنظمات 

  اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك؛
، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على استخدام المبادئ التوجيهية  األطرافيشجع  - 3

 الحال ووفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، عند النظر الطوعية، حسب مقتضى
تقييمات البيئية االستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية، الفي التنوع البيولوجي في تقييمات األثر البيئي و

، بما في ذلك المناطق عماق البحارأ/ةمفتوحالسيما بخصوص التنوع البيولوجي البحري في مناطق البحار ال
   الوطنية؛واليةالواقعة خارج ال

 الحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى اإلبالغ عن التقدم ويدعوإلى األطراف، يطلب   - 4
المحرز في تطبيق هذه المبادئ التوجيهية، بما في ذلك من خالل التقارير الوطنية الخامسة والتقارير الوطنية 

  سب مقتضى الحال؛، حالالحقة

                                                        
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6على النحو الوارد شرحه في الوثيقة    1
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  التخطيط المكاني البحري

لخبرات واستخدام التخطيط المكاني البحري، على النحو الوارد في ل تجميعيةوثيقة الال بيرحب  - 5
 بالرسائل الرئيسية الواردة في الوثيقة الحالية ويحيط علما، UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18الوثيقة 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/7)؛  
مين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية والموارد البشرية لدى األمانة، أن يتعاون  إلى األيطلب  - 6

 مثل اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة التربية ،مع األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات
والفريق االستشاري العلمي والتقني التابع لمرفق ، )يونيب(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونسكو(والعلم والثقافة 
  : والمنظمات األخرى ذات الصلة بشأن ما يلي(GEF-STAP)البيئة العالمية 

 2نظام لتقاسم المعلومات تستند إلى الويب تربط مصادر المعلومات القائمة/قاعدة بياناتإعداد   )أ(
  على شبكة اإلنترنت؛

ستخدام ممارسات التخطيط المكاني البحري، خصوصا االستمرار في تجميع الخبرات وا  )ب(
أن يتيح المعلومات  أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، و من11 و10 و8 و6الممارسات التي تدعم تحقيق األهداف 

  المجمعة لألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات؛
الستناد إلى المبادئ  التخطيط المكاني البحري باشادات عملية وحزمة أدوات لتطبيقإعداد إر  )ج(

تعزيز الجهود الحالية التي مواصلة  من خالل تنظيم حلقة عمل للخبراء، من أجل استكمال و3التوجيهية القائمة
المتكاملة للمناطق البحرية تبذلها األطراف والحكومات األخرى في تطبيق نهج النظام اإليكولوجي في تنفيذ اإلدارة 

ة المناطق البحرية المحمية؛ وتحديد المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ ؛ وتصميم وإنشاء وإداروالساحلية
  ؛لإلدارة حسب المنطقةوالجهود األخرى 

بناء القدرات بشأن إلى تنظيم حلقات عمل تدريبية بالترابط الوثيق مع الجهود الحالية الرامية   )د(
 من أجل زيادة قدرات األطراف، 5يا أو بيولوجيا، والمناطق البحرية المهمة إيكولوج4المناطق البحرية المحمية

السيما األطراف من البلدان النامية، في تطبيقها للتخطيط المكاني البحري كأداة لتعزيز الجهود القائمة المبذولة 
وجيا  اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، والمناطق البحرية المحمية، والمناطق البحرية المهمة إيكولبشأن

  .، والممارسات األخرى لحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام(EBSAs)وبيولوجيا 

                                                        
   IOC/UNESCOلـ.كاني البحري التابعة الصفحة الشبكية  للتخطيط الم: مثل   2

msp_planning_spatial_marine/be.marinesp-ioc-unesco.www://http 
  IOC/UNESCOلـ.المبادئ التوجيهية  للتخطيط المكاني البحري التابعة : مثل   3
 UNDOALOSليل التدريب بشأن المناطق المحمية التابع لـمثل د   4
 .بيولوجيا وأمثل أدلة التدريب والنماذج التي أعدها األمين التنفيذي بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا    5
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  مقدمة  -أوال 
، قام األمين التنفيذي بتيسير إعداد المبادئ التوجيهية للنظر في 10/29 من المقرر 50لفقرة اال لعمإ - 1

ية االستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية، باالستناد التنوع البيولوجي في تقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئ
، باستخدام اإلرشادات في المرفقات الثاني 8/28إلى المبادئ التوجيهية الطوعية القائمة المؤيدة من خالل المقرر 

يم األثر البيئي والثالث والرابع لتقرير حلقة عمل مانيال للخبراء المعنية بالجوانب العلمية والتقنية ذات الصلة بتقي
، مع االعتراف بأن هذه المبادئ )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5(في المناطق البحرية خارج الوالية الوطنية 

 .التوجيهية ستفيد كثيرا األنشطة التي لم تنظم حتى اآلن بعملية لتقييم اآلثار

راف، والحكومات وقد عممت مشروعات المبادئ التوجيهية الطوعية، مع معلومات أساسية إلى األط - 2
 SCBD/STTM/JM/JLe/rg/78095األخرى والمنظمات لكي يقوم النظراء باستعراضها من خالل اإلخطار 

وتنعكس التعليقات من استعراض النظراء التقني في . 2011تشرين الثاني / نوفمبر7، المؤرخ )2011-2012(
قة المعلومات األساسية وثيفي  و)UNEP/CBD/SBSTTA/16/7/Add.1(مشروع المبادئ التوجيهية 

)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/16(حسب إعدادها لالجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية . 

الفريق االستشاري العلمي  من نفس المقرر، تعاون األمين التنفيذي مع أمانة كل من 75لفقرة لال اعمإو - 3
اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية متحدة للبيئة، وبرنامج األمم ال و(GEF-STAP)والتقني التابع لمرفق البيئة العالمية 

المبادرات اإلقليمية، /، ومنظمات البحار اإلقليمية)اليونسكو(الدولية التابعة لمنظمة التربية والعلم والثقافة 
وأعد مشروع تقرير عن التخطيط المكاني البحري . والمنظمات الدولية األخرى

)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18(ى أمانة الفريق االستشاري العلمي والتقني التابع لمرفق البيئة  وقدم إل
 التي جمعت ولخصت المعلومات المتوافرة عن الخبرات واستخدام التخطيط المكاني (GEF-STAP)العالمية 

 البحري، السيما عن المبادئ اإليكولوجية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمبادئ األخرى المستخدمة إلرشاد
ولخص هذا التقرير المعلومات المتاحة من التقارير . حسب المنطقةدارة اإلمثل هذا التخطيط واستخدام أدوات 

الوطنية الثالثة والرابعة، والمساهمات من منظمات البحار اإلقليمية، ومعلومات ووثائق إضافية تم تجميعها من 
الفريق ض مشروع التقرير، التي نظمتها أمانة البحوث فضال عن نتائج اجتماعات استشارية للخبراء الستعرا

 باالشتراك مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي (GEF-STAP)االستشاري العلمي والتقني التابع لمرفق البيئة العالمية 
 لتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة (IGR-3) حدث جانبي لالستعراض الحكومي الدولي الثالث/كاجتماع

 .2012كانون الثاني / يناير24 إلى 23 المنعقد في مانيال، من (GPA) يةبرية من األنشطة الالبحر

 للعمل مع المنظمات التي تجري 10/29ألمين التنفيذي في المقرر موجهة إلى اوثمة طلبات إضافية  - 4
حلقة عمل للخبراء ولتنظيم ) 69الفقرة (تقييمات بحرية لتحسين النظر في التنوع البيولوجي في هذه التقييمات 

 ولم تنفذ هذه األنشطة حتى اآلن بسبب الموارد البشرية المحدودة في .)75الفقرة (بشأن المناطق المحمية البحرية 
 .األمانة

 من الخطة االستراتيجيـة للتنوع البيولوجي 11 و10 و8 و6وتؤيد هذه الوثيقـة تحقيق األهداف  - 5
2011 -2020:  
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 على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات يتم، 2020بحلول عام : 6الهدف  •

والنباتات المائية، بطريقة قانونية وبتطبيق النُهج القائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد 
لجميع األنواع المستنفدة، وال يكون لمصايد األسماك تأثيرات ضارة انعاش المفرط، ووضع خطط وتدابير 

نقراض والنظم اإليكولوجية الضعيفة، وأن تكون تأثيرات مصايد األسماك على األنواع المهددة باالة كبير
 .اإليكولوجية المأمونةفي نطاق الحدود على األرصدة السمكية واألنواع والنظم اإليكولوجية 

 إلى ،ائدةالناتج عن المغذيات الزالتلوث  ، بما في ذلك التلوثخفَّض، ي2020بحلول عام : 8الهدف  •
 . وبالتنوع البيولوجيلنظم اإليكولوجية اوظيفةال تضر بمستويات 

 تُخفَّض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانية،، 2015بحلول عام : 10الهدف  •
 من أجل المحافظة ، المحيطاتأو تحمضالتي تتأثر بتغير المناخ الضعيفة األخرى والنظم اإليكولوجية 

 .هاائووظى سالمتها وعل

المناطق األرضية ومناطق المياه من على األقل   في المئة17 يتم حفظ، 2020بحلول عام : 11الهدف  •
 للتنوع الخاصةالمناطق ذات األهمية وخصوصا  والبحرية، الساحليةالمناطق  من  في المئة10الداخلية و
بفاعلية ومنصفة وتتسم بالترابط الجيد، نظم مدارة ، من خالل ام اإليكولوجي وخدمات النظالبيولوجي

 في وإدماجها، وممثلة إيكولوجياً للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة
  . األوسع نطاقاةالبحريوالمناظر الطبيعية  المناظر الطبيعية األرضية

ي في التنوع البيولوجفي  لنظرالمبادئ التوجيهية الطوعية ل  -ثانيا 
تقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية في 

  المناطق البحرية والساحلية
  : على ما يليUNEP/CBD/SBSTTA/16/7/Add.1تحتوي الوثيقة  - 6

مشروع مبادئ توجيهية طوعية للنظر في التنوع البيولوجي في تقييمات األثر البيئي في المناطق   )أ(
  ؛)األولالجزء (البحرية والساحلية 

مشروع إرشادات عن التقييم البيئي االستراتيجية الشامل للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية   )ب(
  ).الجزء الثاني(والساحلية 

وتحظى المبادئ التوجيهية بتأييد من معلومات أساسية عن إعداد المبادئ التوجيهية الطوعية للنظر في  - 7
الوثيقة (ي والتقييمات البيئية االستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية ئير البلتنوع البيولوجي في تقييمات األثا

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6( . وتصف وثيقة المعلومات األساسية هذه وتحلل اإلرشادات والمالحظات
جوانب العلمية حلقة عمل مانيال للخبراء المعنية بالالرئيسية المحددة في المرفقات الثاني والثالث والرابع لتقرير 

الواقعة والتقنية ذات الصلة بتقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي في المناطق البحرية خارج الوالية 
 .)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5(الوطنية 

وأعدت المبادئ التوجيهية الطوعية باالستناد إلى اإلرشادات من حلقة عمل مانيال فضال عن استعراض  - 8
ثم . وتم تحديد العناصر الرئيسية إلدراجها في مشروع المبادئ التوجيهية. ألطر المية وإقليمية وقطاعيةمختارة ع
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 هذه العناصر في المبادئ التوجيهية الطوعية القائمة في اتفاقية التنوع البيولوجي للنظر في التنوع تأدرج
لتنوع البيولوجي، حسبما يرد في الشامل لتراتيجي البيولوجي في تقييم األثر البيئي وإرشادات عن تقييم البيئي االس

، بغية تحسين فائدة وأهمية المبادئ التوجيهية في المناطق البحرية، السيما بخصوص التنوع 8/28المقرر 
. خارج الوالية الوطنيةالواقعة أعالي البحار، بما في ذلك المناطق /البيولوجي البحري في مناطق البحار المفتوحة

عملية، احتفظ بالنصوص األصلية للمبادئ التوجيهية باستثناء أي نصوص تطبق حصريا على النظم وفي هذه ال
 .اإليكولوجية األرضية

وقد تم معالجة الثغرات التالية بالتحديد في المبادئ التوجيهية الطوعية التفاقية التنوع البيولوجي بشأن  - 9
 :تقييم األثر البيئي

البيولوجية خارج الوالية الوطنية حتى يستند التقييم وصنع اكتساب معارف أفضل عن النظم   )أ(
  القرار على معلومات مناسبة وعلم سليم؛

خارج الواقعة تجميع الخبرات عن كيفية استجابة النظم اإليكولوجية البحرية، السيما في المناطق   )ب(
  ابير التخفيف؛الوالية الوطنية، لآلثار البشرية السابقة والقوة الطبيعية، ومدى فاعلية تد

  الضطرابات المقبولة؛لإقليمية مقاييس إعداد مقاييس عالمية، وعند االقتضاء،   )ج(
إجراء البحوث إليجاد تفهم أفضل للروابط بين التأثيرات وعمليات النظم اإليكولوجية في النظم   )د(

  اإليكولوجية البحرية؛
خارج ثر البيئي في المناطق البحرية الواقعة األالنظر في الهياكل المحتملة لإلدارة لتنفيذ تقييم   )ه(

وكيف يمكن ألصحاب المصلحة أن " كأصحاب المصلحة"الوالية الوطنية، بما في ذلك توضيح ما يؤهل مجموعة 
التي " والمعايير"يشاركوا في صنع القرار على أساس منصف، وكيفية إنشاء األهلية للحصول على تعويض، 

  ي؛ستطبق على تقييم األثر البيئ
 التعاون األفضل بين الدول والمنظمات الدولية التي يوجد لديها تكنولوجيا وقدرات تعزيز  )و(

الواقعة للقيام بجميع المهام العلمية والتقنية واإلدارية المتعلقة بتقييم األثر البيئي في المناطق البحرية  كفاءاتو
  خارج الوالية الوطنية؛

دولية على ممارسة الرصد القانوني، والمراقبة واإلشراف على تعزيز قدرات الدول والمنظمات ال  )ز(
 .شروط تقييم األثر البيئي ومنع اإلجراءات من المجموعات التي تختار أن تفرض مقاييس ذاتية للحفظ

وقد تم النظر في العناصر التي لم تكن موجودة في مشروع المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي  - 10
في المناطق البحرية بالتقييمات البيئية االستراتيجية ، خصوصا حسبما تتعلق ت البيئية االستراتيجيةالتقييمابشأن 

في للتقييمات البيئية االستراتيجية خارج الوالية الوطنية، تم النظر فيها عند إعداد مشروع اإلرشادات الواقعة 
 .يالالمناطق البحرية والساحلية، مع االستعانة بنتائج حلقة عمل مان

لها مزايا مميزة تعتبر مناسبة بصفة خاصة التقييمات البيئية االستراتيجية ولوحظ في حلقة عمل مانيال أن  - 11
 فهي تسمح بتنسيق أنشطة .لتخطيط إدارة التنوع البيولوجي البحري خارج المناطق التي تخضع للوالية الوطنية

. ط اإلدارة المتكاملة لألقاليم واألقاليم الفرعيةمستخدمين متعددين في مجال المحيطات من خالل آليات مثل خط



UNEP/CBD/SBSTTA/16/7 
Page 7 

 
ويمكن تصميم هذه الخطط للحفاظ على موائل األنواع وهيكل النظام اإليكولوجي من حيث المكان والزمان عبر 

ويمكن أيضا أن تأخذ في الحسبان اآلثار الفردية . عمود المياه الكامل وحتى وبما يشمل قاع البحار وتحت القاع
 .ة للمستخدمين والتغير البيئي الطبيعيوالتراكمي

خارج الوالية الواقعة  في المناطق البحرية ة االستراتيجيةتقييمات البيئيالولوحظ أيضا أن عملية إجراء  - 12
  : معلومات عنعدم توافر في الغالب يقيدهاالوطنية قد 
  توزيع األنواع والموائل وتوافرها؛  )أ(
  ع والموائل؛ الطبيعي في توزيع األنواباينالت  )ب(
  تأثيرات األحداث بفعل اإلنسان على األنواع والموائل؛  )ج(
  .الروابط بين األنواع وبيئتها المادية وفيما بينها  )د(

ويمكن أن تقدم التقييمات البيئية االستراتيجية مبررات لتعديالت ينبغي إدخالها على خطط اإلدارة  - 13
ر عن النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في المناطق المتكاملة عبر الزمن، نظرا الكتساب معلومات أكث

وقد تقترح التقييمات البيئية االستراتيجية . البحرية خارج الوالية الوطنية ولخطورة اآلثار من األنشطة البشرية
مة، إنشاء شبكات بيئية إلجراء مزيد من البحوث في البيئة البحرية وتحفيز التمويل المشترك مع الصناعة، والحكو

 .والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العلمية

ويمكن إنشاء التقييمات البيئية االستراتيجية لمعالجة النظم اإليكولوجية للمحيطات كبيرة الحجم، مثل طين  - 14
السهول العميقة والمجموعات الواسعة من الجبال واالرتفاعات المتطاولة في وسط المحيط، ومدى اتصال النظم 

لمحلية والمنفصلة، مثل الفتحات الحرارية المائية، وشعاب المرجان في المياه الباردة، والتالل اإليكولوجية ا
التضاريس الطبيعية لقاع البحار، والتغيرات على خط العرض، والتوزيع ويمكن أن تأخذ في الحسبان . البحرية

ومدخالت األغذية من ) واناتمثال، تأثيرات الحرارة والضغط على فسيولوجيا الحي(إلى مناطق في األعماق 
 .مصادر التمثيل الغذائي أو الكيميائي

 التخطيط المكاني البحري  –ثالثا 

يستند هذا القسم إلى نتائج وثيقة تلخص خبرات واستخدام التخطيط المكاني البحري، على النحو الوارد في  - 15
 نطاق أنشطة التخطيط المكاني  التي جمعت المعلومات المتاحة عن،(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18)الوثيقة 

ومعايير النجاح  ، التخطيط المكاني واإلدارة وأدواتالبحري حول العالم، والدروس المستفادة عن فائدة عمليات
 .على نطاقات مختلفة

 اإلدارة المكانية كوسيلة لحماية التنوع البيولوجي البحري والساحلي وفي نفس تجميعيةوثيقة الالوتستكشف  - 16
جة االحتياجات البشرية، والتركيز بوجه خاص على الخدمات القيمة للنظم اإليكولوجية في السواحل الوقت معال

وتستعرض عمليات التخطيط التقليدية، . والمصبات والدلتا، والبيئات القريبة من الشواطئ، والمحيطات المفتوحة
لم تتحقق بالكامل التي  –يط المكاني البحري وتحدد أدوات ابتكارية جديدة، وتناقش اإلمكانيات التي يتمتع بها التخط

، والخدمات التي  في نفس الوقت مع حماية النظم اإليكولوجية الحيوية، في مواءمة مصالح الحفظ والتنمية–بعد 
 .تقدمها، والتنوع البيولوجي الذي تدعمه
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ة وتقليل الصراعات، يوجد التخطيط المكاني البحري في أشكال عديدة، ويتزايد استخدامه لتحسين اإلدارو - 17
، أو بين المؤسسات التي تلعب دورا في إدارة والمناطق البحرية والساحليةإما بين المستخدمين المباشرين للموارد 

 ويوحي انتشار التخطيط المكاني البحري إلى أنه بدون هذا .األنشطة التي تؤثر على هذه الموارد والمناطق
احلية والبحرية من التصدي للتحديات الناشئة التي تحدث عن االستخدام التخطيط، لن تتمكن أنظمة اإلدارة الس

 .الساحلي والبحري المتزايد بدرجة كبيرة، والتصادمات على الحصول على الموارد وعلى الحقوق فيها

 التخطيط إلجراءوتوحي المجموعة العريضة لنُهج التخطيط المكاني البحري إلى عدم وجود طريقة واحدة  - 18
وينبغي أيضا مالحظة أن حفظ التنوع البيولوجي ال يشكل عادة هدفا رئيسيا في التخطيط . اعليةفبلبحري المكاني ا

ومع ذلك، هناك عناصر لعدد ناجح من التخطيط المكاني البحري التي . المكاني البحري، أو يكون عاقبة له دائما
 . الدراسةتم توضيحها في هذهج التنمية التي تاوتساهم في الحفظ اإليجابي ون

 ما هو التخطيط المكاني البحري

إن التخطيط المكاني البحري نهج أو إطار لتقديم وسيلة من أجل تحسين صنع القرار حسبما يتعلق  - 19
ومن المبادئ التي تؤكد معظم التخطيط المكاني البحري في مجاالت . مكان البحريباستخدام الموارد البحرية وال

ويتطلع هذا التخطيط . نظام اإليكولوجي واإلدارة التي تعتمد على النظام اإليكولوجي نهج الناكالساحلية والبحرية ه
 . ويسترشد بغايات وأهداف وسياسات محددة مسبقاالمستقبلإلى 

، أي بعبارة أخرى، اإلدارة التي مكانواألساس العام في جميع عمليات التخطيط المكاني البحري هو ال - 20
فاألبعاد المكانية .  فيها يتم ممارستهةيمنطقة احيائطاق وفي أي سياق اجتماعي أو تعتمد على المكان، مهما كان الن

عن كيفية فهمنا للنظم اإليكولوجية، والروابط عبر المكان التي تسمح باإلدارة المتكاملة، وصالت البشر مع النظم 
حاسمة في تخطيط وتنفيذ همة بدرجة ماإليكولوجية البحرية والساحلية والتنوع البيولوجي فيها تعتبر كلها اعتبارات 

 .اإلدارة الفعالة

م التنبؤات، استخدباوال يكون التخطيط المكاني البحري حسب المنطقة فحسب، بل أيضا يكون زمنيا؛ أي،  - 21
يعني أن التخطيط المكاني البحري ال يستند فحسب على استجابات يتنبأ بها هذا و. فضال عن اإلدارة الموسمية

 .، بل أيضا ما ينطوي على ذلك من استجابة وفترات التأخير)جاالت اإليكولوجية واالجتماعيةفي الم(لإلدارة 

وال يعتبر التخطيط المكاني البحري بديال لإلدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية أو اإلدارة المتكاملة للمناطق  - 22
السياسات التي إلى المهمين ولى هذين النهجين إ يستند، بل أنه بدال من ذلك (IMCAM)البحرية والساحلية 

، مثل تقييمات مصايد أخرى أكثر تقييدالى أدوات مكانية إويستند أيضا التخطيط المكاني البحري . تؤيدهما
األسماك حسب المنطقة، والخطط المحلية أو البلدية الستخدام األراضي، وتدابير التنوع البيولوجي حسب المنطقة، 

، وموقع المناطق المحمية البحرية وشبكات المناطق (EBSAs) لوجيا أو بيولوجيا المناطق المهمة إيكومثل تعريف
تشمل اإلدارة التي تتدفق من التخطيط المكاني البحري، المعرفة بشكل واسع، اإلدارة بالتالي، و. المحمية البحرية

تخصيص المكاني لالستخدامات المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، وتصميم وتنفيذ المناطق المحمية البحرية، وال
مثال، حواري السفن، وعقود الوقود والغاز، وتدابير وقف الصيد في مصايد األسماك، (القطاعات البحرية /البحرية

 ).ومواقع البحث العلمي، وغيرها
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وتحدث نواتج التنوع البيولوجي اإليجابية من خالل التخطيط المكاني البحري عندما تعامل النظم  - 23

الضغوط المؤثرة، حسبما تقتضيه /ة المترابطة بصورة مستوية وعندما تعالج جميع االستخداماتاإليكولوجي
 .المشاكل التي يتعين على اإلدارة معالجتها

 بل هو إطار يركز على المكان –والتخطيط المكاني البحري ليس نهاية في حد ذاته، وهو ليس بسياسة  - 24
لالزم لتوفير السلع والخدمات التي يحتاج إليها المجتمع أو يبتغيها من الثالثي األبعاد والديناميكي في العادة، وا

وفي أكثر حاالته كفاءة ينظر التخطيط المكاني . النظم اإليكولوجية البحرية، وتخطيط كيفية استخدام هذا المكان
لك كحدود طبيعية وسياسية في نفس الوقت، ويوفق استخدامات متعارضة للمكان بشكل عادل البحري في ذ

ة وينهض بها، ويعترف بالقيمة الثابتة للتنوع البيولوجي، ويعمل في إطار ضافرومنصف، ويحدد استخدامات مت
 .النظام السياسي، والقانوني واإلداري والطبيعي السائد

 التخطيط المكاني البحري أسلوب تنفيذعرض عام لنظرية و

 المكاني البحري، ونظم اإلدارة المكانية التي تنبعث عنه، مثل اإلدارة الساحلية والتخطيط خطيطإن الت - 25
ل العالم، من مناطق بحرية صغيرة تخضع لإلدارة والمكاني للمحيطات، يحدث بالفعل على نطاقات متعددة ح

ات، من خالل تخطيط وإدارة على نطاق ضيق عند مستوى الوالية ي الذي تقوم به البلديساحلالمحلية والتخطيط ال
الحيد على الشعاب  المناطق االقتصادية الخالصة، من لفي ك إلى تخطيط استخدام المحيطات .المقاطعاتومستوى 

ة  وداخل البحار اإلقليمي،)وتمتد إلى البحار، أحيانا عبر حدود وطنيةالمياه مناطق ساحلية من خالل مستجمعات (
وتتباين حجم مبادرات التخطيط المكاني البحري، ومنهجياته إلشراك . والنظم اإليكولوجية البحرية الضخمة
 المعلنة غايات واألهداف، وهذا ما يحدث أيضا في الاألدوات ، واختالفأصحاب المصلحة والقيام بالتخطيط

 .للتخطيط المكاني البحري

لقانونية واإلدارية والثقافية السائدة تملي ما إذا كان التخطيط ليس من شك كبير في أن النظم السياسية واو - 26
وفي أي مناقشة بشأن التخطيط المكاني البحري، فإن هذه االختالفات يجب . ي البحري سينفذ وكيف سينفذمكانال

 ال يوجدوبينما . االعتراف بها وقبولها ولهذا السبب ال يوجد نموذج واحد للتخطيط المكاني البحري يناسب الجميع
 غاياتنموذج واحد للتخطيط المكاني البحري، هناك عملية تخطيط عامة تنطوي على إنشاء رؤية، وتحديد ال

ها تخصيص المكان والموارد داخل هذا المكان، فضال عن التي يمكن من خالل القابلة للقياس، هدافوتقرير األ
ويرد . تي يقدرها أصحاب المصلحة بصفة جماعيةلمنطقة الالزمة لمساندة النظم اإليكولوجية الحسب ااإلدارة 

 .وصف لهذه العملية في األقسام التالية من هذه المذكرة

 الرؤية، وتحديد الغايات، وتقرير األهداف

ويبين مسح .  خطوة أولى ضرورية في جميع عمليات التخطيط المكاني البحريغاياتإن تحديد ال - 27
 المكاني البحري تتضمن تعارضا منخفضا خطيط إلى عالم بقيادة التىلمبادرات التخطيط المكاني البحري أن الرؤ

 أكبر، والنظم اإليكولوجية بشكل واسع ببين المستخدمين، وتحسينا إلدارة السواحل والبحار وإدارتها بفاعلية
 باتمصة والتنوع البيولوجي النقي، وصيانة خدمات النظم اإليكولوجية التي تقدمها المحيطات والسواحل والصحي

 .المياه للمجتمعات البشرية
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 بكثير من األهداف في عم لتحقيق الرؤية هي أالقيام به ما يجب التي تحدد االستراتيجية غاياتإن ال - 28
فالخطط األكثر فاعلية هي الخطط التي طورت استجابة ألهداف محددة . عمليات التخطيط المكاني البحري

بأهداف، مع  عند وجود مقاييس ترتبطجاح القابل للقياس ويحدث الن. بوضوح كبير، وأهداف محددة للغاية
وفي نفس الوقت، فإن نظم رصد التأثيرات اإليكولوجية االجتماعية للتخطيط . مؤشرات وأهداف متفق عليها

وينبغي . أو تشاركية، اعتمادا على السياق/ وهذه يمكن أن تكون علمية و–المكاني البحري يجب أن تكون موجودة 
 يمكن أن تتغير، مثل تغير الظروف غاياتولكن بما أن ال. من الرصد أن تفيد التكيف اإلداريللمعلومات 

اإليكولوجية واالحتياجات البشرية، ينبغي أن يكون التخطيط المكاني البحري عملية دورية يوجد فيها تقييم دوري 
 .لمدى استمرار اتصال الغايات واألهداف

 كاريةاألدوات المتاحة والمنهجيات االبت

  التخطيط المكاني البحريترشد أو توجهإن المفاهيم والتكنولوجيات والعمليات االبتكارية التي ينبغي أن  - 29
أن يتم التخطيط في الجديدة وتتضمن هذه المفاهيم . زيد كثيرا من إمكانياته لتحسين اإلدارة الساحلية والبحريةت

فة من المقاييس، وتخطيط ثالثي األبعاد للمكان في وقت واحد أو بوسيلة منظمة وتدريجية عبر مجموعة مختل
 .المحيطات يتضمن اعتبارات القاع وعمود المياه

فخرائط السمات البيئية وتوزيع األنواع والموائل، . وإعداد الخرائط أساسي للتخطيط المكاني البحري - 30
لبحري والساحلي، واألنشطة أو وخدمات وسلع النظم اإليكولوجية وهشاشة هذه النظم، وطرق تقييم البشر للمكان ا

وفي حاالت كثيرة، يعد ذلك الحاجز . الضغوط البشرية وتأثيراها التراكمية تتطلب بيانات وهي غالبا غير متاحة
 .التقني والعلمي الرئيسي للتخطيط المكاني البحري

إعداد وينطوي التخطيط المكاني البحري الناجح ليس فحسب على وضع الخطط ولكن فحص المبادالت و - 31
، وعدم استخدام  إلىآثار القرارات بخصوص الوصول أن تساعد في زيادة اإلدراك بالسيناريوهات التي يمكن

 MARXAN،6 ويمكن لمنهجيات االستخدام الكامل وأدوات دعم القرار، مثل .والساحليةالمكان والموارد المحيطية 
وفي معظم .  أن تعلن وتخضع للموافقة بوضوحأن تساعد على تقييم الخيارات، ولكن المبادئ التوجيهية يجب

الحاالت الخاصة بالتخطيط المكاني البحري الفعلي حول العالم، تشتق أوال الخيارات برأي الخبراء، ثم يجري 
سواء كانت سلبية أو (ويجب أن نتوقع ونقيم آثار تنفيذ خطة إدارة المكان . تقييمها بأدوات تؤيدها البيانات المتاحة

) ات المستخدمينصراع مثل إحالل الصيادين، وإضافة تكاليف على المستخدمين الصناعيين، وتخفيض –إيجابية 
إما من خالل تحليل المبادالت، وإعداد السيناريوهات، أو مجرد إجراء مناقشات بسيطة بين أصحاب المصلحة 

 .حول النواتج المحتملة

 الموارد عبر الحدودالدور االستراتيجي للتخطيط المكاني البحري في إدارة 

إن التخطيط المكاني البحري يمكن أن يتم في مكان عبر الحدود ومناطق خارجة عن الوالية الوطنية،  - 32
ومع استثناءات قليلة، فإن تحديد المكان البحري ما زال . نظريا، ولكن التخطيط النظامي في هذه المناطق نادر

 .والظروف المحددة لمجتمع معين أو دولة معينةنهجا محددا أو نهجا وطنيا، يتمشى مع االحتياجات 

                                                        
  marxan/au.edu.uq.www://http   ،  Training+and+Resources+Marxan=page?php.index‐tiki/tikiwiki/org.pacmara.www://httpانظر    6
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وينطوي التخطيط المكاني البحري على إمكانيات كبيرة لتحسين إدارة الموارد المشتركة على نطاق محلي  - 33

يعتبر إنشاء وتوضيح األدوار المؤسسية والمسؤوليات والترابط أمرا حيويا و. وعلى نطاق النظم اإليكولوجية
فإذا كانت مكونات .  القضائيةةقضايا الوالي/بة ذلك إلى حد كبير على قضايا إداريةوتعتمد مدى صعو. للنجاح

النظام اإليكولوجي داخل والية واحدة أو تمتد عبر حدود إدارتين مستقلتين داخل دولة واحدة، أو بين دولتين، أو 
 وحوكمة التخطيط المكاني .هابين دولة ومناطق خارج الوالية الوطنية، فإن مشاكل الحوكمة المختلفة تبدأ تأثير

البحري بإدارة منفردة ربما كان أهم أكثر األوضاع بساطة، ويتطلب ارتباطا مؤسسيا بين السلطات التي تنظم 
المستجمعات المائية، والطاقة الساحلية وأراضي راضي األمصايد األسماك، والحفظ، والنقل البحري، واستخدام 

قال من والية وطنية، من خالل والية عبر وطنية إلى والية عبر الحدود مع ويزداد التعقيد عند االنت. وغيرها
 .مناطق خارج الوالية الوطنية

 البحار اإلقليمية والنظم دعمأن المؤسسات المتعددة األطراف القائمة حاليا، مثل المؤسسات التي ت - 34
ومن . يط المكاني البحري عبر الحدودة هي المنتدى الواضح عبر الوطني لتنفيذ التخطكبيراإليكولوجية البحرية ال

لقة تقدم السلع والخدمات الحيوية من النظام اإليكولوجي غأمثلة ذلك هناك بحر البلطيق، وهو منطقة بحرية شبه م
وكان لالعتراف باألهمية بين التخطيط المكاني . إلى دول بحر البلطيق، ولكنها تظل معرضة لضغوط بيئية

وباإلضافة . لبحري تأثير نافع كبير على التخطيط المكاني البحري في بحر البلطيقاألرضي والتخطيط المكاني ا
إلى ذلك، يمكن للتخطيط المكاني البحري أن يتخذ تحليالت تشخيصية وخطط عمل إستراتيجية عبر الحدود تتدفق 

 .من هذه التحليالت إلى علم اإلدارة

. ي البحري في مناطق عبر الحدود ومياه دوليةويوجد في مناطق كثيرة العمل األساسي للتخطيط المكان - 35
، (EBSAs)ومثال ذلك أن األوصاف العلمية جاري إعدادها للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

التي أعدت في إطار اتفاقية ) ، المرفق األول9/20المقرر (عمال معايير مقبولة دوليا، مثل المعايير العلمية باست
غير أن . وجي من خالل سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية التي يجري تنظيمها األمين التنفيذيالتنوع البيول

، (RFMOs)دولية، مثل المنظمة البحرية الدولية، والمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك المنظمات ال مشاركة
التخطيط المكاني البحري في المناطق والسلطة الدولية لقاع البحار والمنظمة البحرية الدولية ضرورية لتنفيذ 

 .الواقعة خارج الوالية الوطنية

ومن الواضح من المبادرات اإلقليمية للتخطيط المكاني البحري أنه من الصعب تحديد النطاق الصحيح  - 36
ومن األفضل التخطيط .  إيكولوجية حتى ال نثقل كثيرا على القدرات المؤسسيةغاياتالذي ينبغي عنده تحقيق 

ورؤية مشتركة عند العمل عبر الحدود وغايات بشكل تكييفي، واالستثمار في إيجاد مصالح مشتركة /متزايدبشكل 
ومن الحواجز أمام التخطيط المكاني البحري عبر الحدود هناك الحماية . الوطنية، كما في إنشاء شبكات التعليم

حدود، والتراث الثقافي، وقيود تبادل المؤسسية الوطنية والعابرة للبخصوص الواليات الوطنية، والصوامع 
 عبر الخدمات القيمة التي قد تدفع التخطيط المكاني البحري/المعلومات، وعدم وجود معلومات حول الموارد

 .الحدود

 الحواجز أمام التخطيط المكاني البحري ووسائل التغلب عليها

واسع النطاق، السيما في المناطق  الشامل أوهناك قيود وحواجز متعددة أمام التخطيط المكاني البحري  - 37
الحواجز المؤسسية، واالعتبارات البيئية أو اإليكولوجية، : بأربع وسائلويمكن تقسيم هذه . المتعددة الواليات
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وتناقش هذه المذكرة كل واحدة من مجموعات الحواجز هذه وتقترح حلوال . والقيود االجتماعية، والقيود االقتصادية
 .للتغلب عليها

 اجز المؤسسيةالحو

 أي أن –وينبثق ذلك من اعتقاد بأن التخطيط محايد . الخشية من فقدان السيطرة على عملية صنع القرار - 38
عدم اليقين حول (صندوقا أسود تذهب إليه البيانات والمعلومات، وتؤدي إلى نتائج ال يمكن التنبؤ بها 

سات الوطنية التي لها مسؤوليات تنظيمية لقطاعات ويبدو أن المؤس). التوصية التي قد يتم التوصل إليها/القرار
بدال ) بقيادة المطور(معينة، تعمل بشكل مريح ومستقل، وقد تفضل اتخاذ القرارات على أساس الطلبات المستلمة 

 .من السير حسب خطة وضعت بتوافق اآلراء

لتخطيط المكاني البحري إن ا. عدم فهم التخطيط المكاني البحري والتأييد المؤسسي الواسع االنتشار له - 39
واالتصال كان غير مالئم حول كيفية تحسين التخطيط . اصطالح جديد، وهو اصطالح لم يعرف أو يشرح بعناية
 .ة وإتاحتها في العمليةوافر المعلومات المتلجميع كتالمكاني البحري للنوعية والكفاءة في صنع القرار بتأمين 

 (LME) بحار اإلقليمية والنظم اإليكولوجية البحرية الكبيرةإن ال. االشتراك المؤسسي غير المالئم - 40
، ومنظمات مصايد (ISA)، والسلطة الدولية لقاع البحار (IMO) المنظمة البحرية الدولية(والمنظمات الدولية 

هي المنتديات المؤسسية الصحيحة لتحقيق التقدم في التخطيط المكاني البحري حسب النظام اإليكولوجي ) األسماك
واستخدمت أيضا بنجاح لتبادل الخبرات والمعلومات العلمية وتحسين القدرات للتخطيط . عبر الوطني وعبر الحدود

وهناك إمكانية كبيرة الستخدامها كمنبر للمشاورات عبر الوطنية المبكرة للتخطيط المكاني . المكاني البحري
 .بداية مفيدةيعتبر  ات تجهيز البياناتنظم وتطبيقات ومنتجوإيجاد جدول التنظيم والمعدات و. البحري

ينبغي أن تنشأ الحاجة إلى التخطيط . فرض التخطيط على المؤسسات، بدال من أن تقوم هي بإعداده - 41
 وبناء عليه، ينشأ الحاجز عندما يفرض النهج أو يتم .)بما فيهم الحكومات(المكاني البحري من أصحاب المصلحة 

 إلى تقديم التخطيط المكاني البحري أو أطر اإلدارة األخرى أو األدوات قبل ةلنزعوقد تؤدي أيضا ا. اإلجبار عليه
النزعة إلى االسراع في وهناك . أن يكون هناك حاجة قوية أو التزام قوي، يؤدي إلى نشوء تحديات في التنفيذ

ل االعتماد الرسمي العملية واالستجابة للفرص المالية بدال من إنشاء دائرة مؤسسية أو التزامات مؤسسية قب
 .للبرامج

 إن غياب األطر القانونية المتسقة، أو االتساق والتجانس القانوني على .عدم وجود أطر قانونية داعمة - 42
الصعيد المحلي ومستوى الدولة والصعيد الوطني، يشكل مشكلة ويمكن أن ينشأ عنه حاالت من اإلزدواجية، 

انونيا مدعما يحتمل أال يكون شرطا أساسيا أو واقعيا، بل يمكن أن غير أن إطارا ق. وااللتباس وسياسات متعارضة
 .ينشأ من خالل الممارسة

يعتبر االستثمار على المدى الطويل في تنمية القدرات البشرية والمؤسسية لألنشطة . ةكافيالقدرات غير ال - 43
تحليل المعلومات ذات /خزينت/ويشمل هذا إعداد. الضرورية المتعلقة بالتخطيط المكاني البحري أساسيا للنجاح

وتشمل تنمية القدرات دعم قيادة النصراء في القطاع العام على التخطيط . الصلة، والتخطيط، والتنفيذ والتقييم
الصيادون، والسياحة، (المكاني البحري، بما في ذلك األشخاص الموجودين في قطاعات مستخدمي الموارد 

التخطيط المكاني البحري على أساس قوي من اإلدارة المتكاملة للمناطق فيها وفي الحاالت التي يستند ). وغيرها



UNEP/CBD/SBSTTA/16/7 
Page 13 

 
الساحلية، قد يشكل النقل إلى البحار تحديات مع التخطيط المكاني البحري الشامل بسبب القيود المالية، والقدرات 

لويات التي تكون  تعكس األويمكن أن عدم وجود أطر قانونية –المؤسسية، وتحديات اإلنفاذ، وربما األكثر أهمية 
 االستثمار في اإلنفاذ، وإن كان مهما، يجب أن يكون متوازنا مع إن. متعلقة بالسواحل أكثر من تعلقها بالبحار

 .االستثمار في تنمية القدرات وعمليات التخطيط التشاركي

 الحواجز البيئية

جة الكافية أو أنه يركز كثيرا  بالدروجها للحفظم بأن التخطيط المكاني البحري إما أن يكون ذا تقادعإن اال - 44
على حفظ الطبيعة، فهو يهتم عموما بحل النزاعات وتخصيص المكان لمنتفعين مختلفين، وهو ال يتصل بالحفظ أو 

غير أن التخطيط المكاني البحري يوجه تحديد وتخصيص المناطق للحفظ، ويمكن أن ييسر إجراء . الحماية
في خرائط سلع وخدمات النظم  وأوجه الضعف المتاحة معلوماتتحسينات بيئية عالمة عن طريق تجميع ال

 .اإليكولوجية واستخدامها في صنع القرار

أن التخطيط المسبق يمكن أن يحدد ثغرات . التحديات التي تعترض االتفاق مع تأثيرات تراكمية متعددة - 45
ت الحرجة  جميع التأثيرافي السياسة، ويساعد على تجنب الضرر المتزايد البطيء، ولكن فحسب إذا تم رصد

ة حال يتفق مع مسائل اإلدارة والغايات واألهداف التي يجب أن يتناولها التخطيط المكاني استجابة اإلداروتكون 
 .البحري

 الحواجز االجتماعية

إحساس بأن التخطيط المكاني البحري هو األمر الكبير القادم، وأن وكاالت التخطيط واإلدارة يجب أن  - 46
  إن التخطيط المكاني البحري جديد ومن غير الواضح كيف سيكمل بدال.ا تفعله لتبني هذا النهج الجديدتتوقف عم

 .الموارد الساحلية والبحريةلى المجتمع إلدارة إة مستندالنُهج المن أن يستبدل 

 إلى صعوبة التوفيق بين التخطيط من القمة إلى القاعدة والتخطيط واسع النطاق مع اإدارة من القاعدة - 47
التخطيط المكاني البحري بأهمية النُهج القائمة من القاعدة إلى القمة ويجب أن يعترف . القمة واإلدارة األكثر تحديدا

والواقع أن عملية التخطيط المكاني .  وليس الهدف هو استبدال هذه المبادرات بل التنسيق بينها والبناء عليها–
 طويمكن للتخطي. عدة إلى القمة فضال عن تحسينات الحوكمة العلياالبحري تكرارية وتشجع المبادرات من القا

 . للنهوض باالستخدام المتعدد للمكاناتالمكاني البحري أن يحدد التآزر ويدير االستخدام

 الحواجز االقتصادية

إن القطاعات القائمة التي يتصور الوصول بحرية إليها، مثل مصايد األسماك، والنفط والغاز، والمواسير  - 48
 إن الطلب .لكابالت، والنقل البحري والمالحة يمكن أن تجد نفسها خاسرة في عملية التخطيط المكاني البحريوا

على المكان البحري من استخدامات جديدة مثل االشتقاق المتجدد للرمال والحصى وحفظها سيستمر بل وربما 
فباالشتراك . صيص المكاني لهذه األنشطةمساوئ مميزة من عدم المشاركة في التخطيط المسبق للتخوهناك . يزداد

 .التآزر يعد ضرورياأوجه  والحلول الوسط و،والسعي إلى التخفيف

ال تكون ) حتى إذا اعتبرت أكثر من التكاليف(إن المنافع الملموسة . اهتمام بالتكاليف والمنافععدم وجود  - 49
 تيارات المنافع الحالية من الوضع ويمكن للتغيير أن يكون مكلفا، وسوف يغير. دائما واضحة للمؤسسات وللقادة

والحوافز . ا بشكل واقعي، بينما يتم النظر في التكاليف في نفس الوقتهوينبغي تحديد منافع متوقعة وتقييم. الراهن
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يمكن أن تيسر إطالق عملية للتخطيط ) مثل األموال، وتخفيضات التكاليف، وغيرها(للتعاون بين المؤسسات 
. وتعتبر تنمية القدرات أمرا بطيئا ومنهكا، ولكنه مهمة ضرورية. جاحها في النهايةالمكاني البحري وتحقيق ن

واستدامة القدرات أمر . وبدون القدرة على إدارة عمليات معقدة، فإن التخطيط المكاني البحري يحتمل أن يفشل
 .صعب نظرا لدورات التمويل القصيرة عموما

القوة (تأتي هذه المقاومة من مصالح قوية ثابتة  .هاالمقاومة للتخطيط المكاني البحري يجب توقع - 50
عدم (أو مؤسسات غير مهتمة بالسلطة ) العسكرية، والقادة السياسيون، ومجموعات مستخدمي الموارد، وغيرهم
وينبغي أن يحدد التداخل بين الواليات ). وجود الحاجة المتوقعة، وانخفاض األولوية في مواجهة مشاكل ملحة

رة مويجدر التشديد . ويتم التغلب عليها من خالل عملية التخطيط المكاني البحري" ازع مناطق النفوذتن"القضائية و
أخرى على أن التخطيط المكاني البحري ال يعد دواء شافيا ولن يتغلب على هذه المقاومة في كل الحاالت، كما 

 .المشروحة في هذا التقريرغير المالئمة التي فشلت أو يتضح من مبادرات التخطيط المكاني البحري 

إن التخطيط المكاني البحري يعتبر .  بينها بدال من كبتهاةطاوستتم الحيثما تنشأ الصراعات، ينبغي أن  - 51
غير . عموما محايدا في السعي إلى توصيل، وحتى النهوض التنمية التي تعتبر مستدامة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا

ن اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، والمناطق فضال ع ( في الحقيقةأن التخطيط المكاني البحري
وفي هذه . يمكن أن تختلف عن كونها محايدة) البحرية المحمية وغيرها من أدوات اإلدارة المكانية األكثر تركيزا

الحاالت، يصبح التخطيط المكاني البحري تمثيال لنظام قيمة معين، ويمكن أن يعتبر صحيحا ويمثل مصالح 
 . ويجب القيام بوساطة في ذلك الصراع.لديهم قيم أخرىغلبية، ولكنه يقابل مقاومة من آخرين األ

التقسيم إلى مناطق كنتيجة للتخطيط المكاني البحري يعتبر ، مثال .ات والمسائل المتعلقة باللغةالعتقادا - 52
وهناك حاالت قاومت . كن أخرىمقبوال على نحو واسع في أوروبا، ولكنه يعتبر فاشال من الوجهة السياسية في أما

فيها مجموعة واحدة أو أكثر من المستخدمين التخطيط المكاني البحري، ولكن ال يوجد دليل على إمكانية تغيير 
.  وما ال يشكل التخطيط المكاني البحريات عن طريق المناقشة المفتوحة لما هو التخطيط المكاني البحريعتقاداال

وبناء . قدموا دوافع لهالمستخدمون فحسب عمليات التخطيط المكاني البحري، بل وفي بعض الحاالت، لم يؤيد ا
عليه، فإن االعتقادات الخاطئة وحواجز اللغة يمكن التغلب عليها من خالل الوساطة في المناقشات، وعملية تخطيط 

 .تكون تشاركية، ومفتوحة، ومنصفة قدر اإلمكان

 االستنتاجات  –رابعا 

 البحري إطار يدعم اإلدارة على أساس النظام اإليكولوجي، حيث يعترف بالروابط إن التخطيط المكاني - 53
 والمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية، ويعالج االستخدامات البشرية واآلثار ذات األهمية في يضابين األر

سين اإلدارة على نحو كبير، وبناء عليه، فإن التخطيط المكاني البحري الشامل لدية إمكانية تح. جميع هذه النظم
 الحجم وفوراتوتوليد ، أو تجنبها  خدمات النظم اإليكولوجية، والمساعدة في معالجة الصراعاتنوخفض فقدا

 المخططون في سعيهم للتقاسم المنصف للمنافع دعما أكبر وطويل األجل لمس وقد. وكفاءات لإلنفاذ واإلدارة
 .للتخطيط المكاني البحري

؛ فمن أجل تحقيق التخطيط يسري على التخطيط المكاني البحريد الذي يناسب الجميع ال إن الحل الواح - 54
وتحتاج العمليات . المكاني البحري لكامل إمكانياته، ينبغي بناء القدرات على التخطيط واإلدارة المحددين السياق
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المبادرات التي تنطلق من القمة إلى المتعددة النطاقات أن تجمع بين المبادرات التي تنطلق من القاعدة إلى القمة و

استقطاب، وتمويل فإشراك القادة، وإيجاد فهم مشترك وإنشاء أفرقة عاملة يؤدي إلى . القاعدة في نهج منظم
 .مشترك، وإدارة محسنة

. وتعتبر مبادرات التخطيط المكاني البحري الشاملة جديدة نسبيا وبالتالي لم يتم اختبارها على نحو كبير - 55
، يبدو أن هناك تركيز أكبر على التخطيط بدال من التنفيذ بعد وضع ابادرات التي يجري إعدادها حاليوفي الم
كأساس تعمل وهذا يتعارض مع عمليات التخطيط المكاني البحري صغيرة الحجم، مثل العمليات التي . الخطة

وتأخذ العمليات القوية للتخطيط . البحريةلتصميم اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية أو المناطق المحمية 
 . تؤثر في إعداد هذه الخططها بدوريالمكاني البحري في الحسبان جدوى التنفيذ، وه

إن ويقدم إطار قانون مساند لدعم التخطيط المكاني البحري، ونظام إدارة يسمح بالتخطيط التشاركي  - 56
. وريا، يقدم عناصر أساسية إلنجاح التخطيط المكاني البحريواإلدارة التكيفية يتم فيه مراجعة الغايات واألهداف د

للمسائل التي ستتم معالجتها في هذا التخطيط، واضح ولدى إعداد التخطيط المكاني البحري، ينبغي إيجاد تعريف 
 ويعتبر إعداد عمليات تخطيط تشاركية ضرورية إليجاد.  لالشتراك في هذه العمليةالمحتملة والمخاطر والتكاليف

 .ثقة فيهالشرعية للتخطيط المكاني البحري و

ه وفي هذ(ويتطلب التخطيط المكاني البحري الناجح ليس فحسب إطارا قانونيا، بل أيضا حوكمة جيدة  - 57
 وتشير الحوكمة إلى جميع أشكال اإلدارة، ؛للسياق االجتماعي والسياسي والقدراتالحالة، تعني الجيدة المناسبة 

 ).تخذه الحكوماتوليس فحسب الشكل الذي ت

ومن الضروري االعتراف بالحاجة إلى موارد مالية مستدامة والعمل على إيجادها لدعم التخطيط المكاني  - 58
وقد يكون من المفضل أن تكون كميات الدعم معتدلة ولكنها متسقة، مثال من خالل موارد اإليرادات من . البحري

 المستخدمين، نظرا ألن المنح الكبيرة قد تؤدي إلى االعتماد م اإليكولوجية أو رسومظالمدفوعات مقابل خدمات الن
 .عليها

وينبغي أن تدعم المنظمات الحكومية الدولية، والحكومات الوطنية والمحلية أنشطة كافية لبناء القدرات  - 59
يسية والتوعية العامة التي تستهدف الجماهير ذات الصلة بشأن فائدة التخطيط المكاني البحري كأحد النُهج الرئ

لمنطقة الساحلية والمكان البحري على األصعدة الدولية والوطنية والمحلية عبر مجموعة من الموضوعات اإلدارة 
 :تشمل ما يلي

تعزيز اإلدارة واألطر المؤسسية والقانونية المؤاتية لتعميم التخطيط المكاني البحري في أطر   )أ(
  اإلدارة القائمة؛

إليكولوجية اليل البيانات ونمذجة السيناريوهات لسلع وخدمات النظم إنشاء أو تعزيز الرصد، وتح  )ب(
  كأساس لتطوير التخطيط المكاني البحري؛

  المتعلقة بالتخطيط المكاني البحري؛القائمة في الجهود الفعال ترسيخ الرصد دعم تقييمات األثر و  )ج(
 الخاص نالحكومة والقطاعيتعزيز وتيسير التعاون فيما بين المنظمات المتعددة األطراف، و  )د(

  .والعام، والمؤسسات التعليمية والعلمية، والمجتمعات األصلية والمحلية في إعداد وتنفيذ التخطيط المكاني البحري
----  


