
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشرونو  الثانياالجتماع 

 2102 تموز/هيولي 7-2 كندا ،مونتلاير
 *من جدول األعمال المؤقت 7البند 

 

 على أساس المناطقالقائمة األخرى الفعالة حفظ تدابير الو المناطق المحمية 

 ةالتنفيذي ةمن األمين مذكرة
 مقدمة

دعيت األطراف، والحكومات األخرى، والشركاء المعنيون، والوكاالت اإلقليمية ووكاالت التمويل الثنائية ومتعددة  -0
إجراء استعراض للخبرات إلى  01/2من مقرر مؤتمر األطراف  )أ(9اتفاقية التنوع البيولوجي في الفقرة  أمانةاألطراف، باالقتران مع 

( المناطق المحمية وتدابير أ) :المعلومات التي قدمتها األطراف والحكومات األخرى وبالتشاور معها مراعاةمع  المتعلقة بما يلي
ظ الطبيعة وهيئات الخبراء الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق، مع مراعاة العمل المنفذ في االتحاد الدولي لحف

( التدابير اإلضافية لتعزيز إدماج المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس باألخرى المناسبة؛ )
( تعميم المناطق المحمية وتدابير الحفظ ج؛ )والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقااألرضية المناظر الطبيعية المناطق، في 

الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق عبر القطاعات للمساهمة في أمور من بينها أهداف التنمية المستدامة وباعتبارها حلوال 
نماذج الحوكمة الفعالة إلدارة المناطق المحمية، بما في ذلك اإلنصاف، مع مراعاة العمل الذي  (دطبيعية لمكافحة تغير المناخ؛ )

في الفقرة  المذكورة بشأن العناصر إرشادات طوعية األمين التنفيذي إعداد إلى. وطلب مؤتمر األطراف )ي(2دة ينفذ في إطار الما
لتقديم مشورة علمية وتقنية بشأن التعريف، وُنهج اإلدارة وتحديد تدابير تقنية للخبراء عمل أو حلقات  حلقة)أ(، من أجل تنظيم 9

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وتقديم تقرير  00المناطق ودورها في تحقيق الهدف  الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس
وللوفاء بهذه الطلبات، عملت األمانة بالتعاون مع  1.ةعن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجي

  واإلرشادات الطوعية وتنظيم حلقات العمل التقنية للخبراء. اإلعالميةوثائق الإعداد  يسيرالشركاء المعنيين والمنظمات المعنية لت

بشأن مختلف تدابير  المبذولة حالياروابط بين الجهود  إقامةبأهمية  2مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر سلمو  -2
دعم تحقيق أهداف أيشي ل لقطاعات والتنفيذعبر االتخطيط المكاني البحري المتكامل الحفظ القائمة على أساس المناطق في إطار 

األمين التنفيذي: )أ( تجميع الخبرات والدروس  إلىمؤتمر األطراف ثم طلب  3.في المناطق البحرية والساحلية للتنوع البيولوجي
ومترابطة بشكل جيد للمناطق البحرية المحمية  ،وضع نظم تمثيلية من الوجهة اإليكولوجيةبشأن على المستوى الوطني المستفادة 

دماجها في المناظر  دارة هذه النظم والتدابير بصورة فعالة ومنصفة، وا  وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق وا 
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تنظيم حلقة عمل  )ب( ء؛في حلقة من حلقات عمل الخبرا كمساهمةالطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا، 
المتعلق بالمناطق  00للخبراء لتوحيد المعلومات العلمية والتقنية عن مختلف النهج المتبعة في تقييم المساهمة في تحقيق الهدف 

البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق، فضال عن إدماجها في المناظر الطبيعية األرضية 
ثبات فعالية هذه الُنهج في عملية التقييم، والنظر أيضا في تنفيذ الغاية و  من الهدف  5المناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا، وا 

، وتقرير حلقة عمل الخبراء لنظر الهيئة الفرعية المشار إليها أعاله لمعلوماتامن أهداف التنمية المستدامة؛ )ج( تقديم تجميع  02
 ة والتقنية والتكنولوجية في اجتماع الحق ُيعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف. للمشورة العلمي

( 175-2107، أصدرت األمانة إخطارا )01/2)أ( من المقرر 01( و2-0))أ(9لطلبات الواردة في الفقرات وعمال با -1
 معلومات.طرفا، بما في ذلك االتحاد األوروبي وست منظمات،  07تطلب فيه معلومات. وقدم ما مجموعه 

إرشادات طوعية لتعرض  4،(، أعدت األمانة، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي1-2)أ()9الفقرتان وتمشيا مع  -2
إدماج المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة  إعالمية بشأنووثائق  نية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتق على نظر

البحرية األوسع نطاقا وتعميمها عبر والمناظر الطبيعية األخرى القائمة على أساس المناطق في المناظر الطبيعية األرضية 
 5.القطاعات

 إرشادات طوعية لتنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية (، أعدت األمانة2))أ(9وتمشيا مع الفقرة  -5
في إطار مذكرة التفاهم المبرمة مع  6،نماذج الحوكمة الفعالة إلدارة المناطق المحمية، بما في ذلك اإلنصافبشأن  إعالميةووثائق 
  7(.GIZ) الوكالة األلمانية للتعاون الدولي( وبالتعاون مع BMZ) التعاون والتنمية االقتصادية األلمانيةوزارة 

، بدعم مالي من حكومة إيطاليا، حلقة عمل للخبراء ةالتنفيذي ةاألمين ت، نظم01/2)ب( من المقرر 01وعمال بالفقرة  -7
من أهداف أيشي للتنوع  00تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق من أجل تحقيق الهدف  التقنيين بشأن

 ،01/9. وتمشيا مع المقرر 2102/شباط فبراير 9إلى  7البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية، عقدت في مونتلاير، كندا من 
عقدت أيضا بالتوازي حلقة عمل للخبراء بشأن المناطق البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس 

في المناطق البحرية  أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  00، لتحقيق الهدف 1المناطق، على النحو المشار إليه في الفقرة 
ي العمل. حلقتالتكامل األمثل لتحقيق أهداف كال  تيسير، مع عقد جلسات مشتركة حول المواضيع ذات الصلة من أجل الساحليةو 

 8إعالمية.وثائق كالعمل  حلقاتتقارير  وتُقدمواستضافت حكومة كندا حلقة العمل البحرية بدعم مالي من حكومتي كندا والنرويج. 
لوثيقة االستنتاجات التي توصلت إليها حلقات العمل هذه فيما يتعلق باإلرشادات الطوعية بشأن هذه اب الثالث المرفقوترد في 

الرابع االستنتاجات  المرفقهج اإلدارة وتحديد تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق. وترد في التعريف ونُ 
المتعلقة بالمسائل التي نوقشت في حلقة عمل الخبراء بشأن المناطق البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على 

  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية. 00أساس المناطق لتحقيق الهدف 

                                                                 
والمعلومات األخرى المتاحة، فضال عن اإلحاطة علما بالدروس المستفادة من  175-2107مع مراعاة التقارير المستلمة استجابة لإلخطار  4

 لبيولوجي.االتفاقيات واالتفاقات ذات الصلة المتعلقة بالتنوع ا
5 CBD/SBSTTA/22/INF/6 وCBD/SBSTTA/22/INF/7. 
والمعلومات األخرى المتاحة، فضال عن اإلحاطة علما  01/10( والمقرر 175-2107مع مراعاة التقارير المستلمة استجابة لإلخطار ) 6

 بالدروس المستفادة من االتفاقيات واالتفاقات ذات الصلة المتعلقة بالتنوع البيولوجي
7 CBD/SBSTTA/22/INF/8. 
8 CBD/PA/EM/2018/1/2 وCBD/MCB/EM/2018/1/3. 
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 التوصيات المقترحة
 ،ة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئإن 

باإلرشببادات الطوعيببة بشبببأن إدمبباج المنبباطق المحميبببة وتببدابير الحفببظ الفعالببة األخبببرى القائمببة علببى أسببباس حببب تر  -0
البحريببة األوسبع نطاقبا وتعميمهبا عبببر القطاعبات، فضبال عبن اإلرشببادات المنباظر الطبيعيبة و  فبي المنباظر الطبيعيببة األرضبية المنباطق
 9؛التوصيةهذه مشروع باألول والثاني على التوالي،  المرفقيننصاف الواردة في بشأن الحوكمة واإلالطوعية 

قائمببة علبببى هبببج اإلدارة وتحديببد تببدابير الحفببظ الفعالببة األخببرى الالمشببورة العلميببة والتقنيببة بشببأن التعريببف، ونُ  تعتمببد -2
 10.التوصيةهذه مشروع بالثالث  المرفقمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي الواردة في  00أساس المناطق ودورها في تحقيق الهدف 

ه الرابببع عشببر مقببررا وتوصبي الهيئببة الفرعيببة للمشببورة العلميبة والتقنيببة والتكنولوجيببة بببأن يعتمبد مببؤتمر األطببراف فببي اجتماعب
 ما يلي: على غرار

 ،مؤتمر األطرافإن 
باإلرشبادات الطوعيببة بشبأن إدمباج المنبباطق المحميبة وتببدابير الحفبظ الفعالبة األخببرى القائمبة علببى  يرحبب -0

، اتوتعميمهبببا عببببر القطاعبببباألوسبببع نطاقببببا البحريبببة المنبببباظر الطبيعيبببة س المنببباطق فبببي المنبببباظر الطبيعيبببة األرضبببية و اأسببب
 11المقببررهببذا مشببروع باألول والثباني  المببرفقين، البواردة فببي إلنصببافباإلضبافة إلببى اإلرشببادات الطوعيبة بشببأن الحوكمببة وا

 ي؛على التوال

هبج اإلدارة وتحديبد تبدابير الحفبظ الفعالبة األخبرى القائمبة بشبأن التعريبف ونُ  المشورة العلميبة والتقنيبةيعتمد  -2
مشببروع بالثالبث  المرفبقاردة فبي و مبن أهبداف أيشبي للتنبوع البيولبوجي، الب 00ودورهبا فبي تحقيبق الهبدف  علبى أسباس المنباطق

 المقرر؛هذا 

نصببباف المنببباطق  يحبببث -1 األطبببراف علبببى تطبيبببق اإلرشبببادات الطوعيبببة بشبببأن إدمببباج وتعمبببيم، وحوكمبببة وا 
التشببريعات ، وفقبا لظروفهبا الوطنيبة و حسببب االقتضباءالمحميبة وتبدابير الحفبظ الفعالبة األخببرى القائمبة علبى أسباس المنباطق، 

 السياسات والقانون الدولي الساري؛الوطنية ذات الصلة وبرامج 

المشببورة العلميببة والتقنيبببة بشببأن تببدابير الحفببظ الفعالببة األخببرى القائمببة علبببى  األطببراف إلببى تطبيببق يببدعو -2
 ما يلي: طريقأساس المناطق، بما في ذلك، عن 

تحديبببد تببببدابير الحفببببظ الفعالبببة األخببببرى القائمببببة علبببى أسبببباس المنبببباطق وخياراتهبببا المتعببببددة داخببببل نطبببباق  )أ(
 واليتها؛

تبببببادل غرفببببة تقاسبببم هببببذه المعلومببببات مببببع األطببببراف والحكومببببات والمنظمببببات األخببببرى مببببن خببببالل  ليببببة  )ب(
 ؛التنفيذيةاألمينة مع المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي و 

ديم بيانبببات بشبببأن تبببدابير الحفببظ الوطنيبببة الفعالبببة األخبببرى القائمبببة علببى أسببباس المنببباطق إلبببى المركبببز تقبب )ج(
التببابع لبرنببامج األمببم المتحببدة للبيئبة مببن أجببل تحببديث قاعببدة البيانببات العالميببة بشببأن المنبباطق الطبيعببة العبالمي لرصببد حفببظ 

 المحمية؛

                                                                 
9CBD/SBSTTA/22/6، ن األول والثانياالمرفق. 

10 CBD/SBSTTA/22/6.المرفق الثالث ، 
11 CBD/SBSTTA/22/6. 
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األطببراف والحكومببات والمنظمبببات ذات الصببلة األخببرى والشبببعوب األصببلية والمجتمعببات المحليبببة يشببجع  -5
مببن أهبببداف  00الهببدف  تحقيببقعنببد األمينببة التنفيذيببة، التبببي أعببدتها مببذكرة العلببى مراعبباة االعتبببارات، كمببا تببم تجميعهببا فببي 

مبببن  00ة إلببى تحقيببق كافببة عناصببر الهببدف جهودهببا الراميبب ضبببمنفببي المنبباطق البحريببة والسبباحلية  أيشببي للتنببوع البيولببوجي
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية؛

إلبببى رفبببع مسبببتوى قاعببببدة الطبيعببببة االتحببباد البببدولي لحفبببظ الطبيعببببة والمركبببز العبببالمي لرصبببد حفبببظ يبببدعو  -7
األخبرى القائمبة علبى أسباس المنباطق  البيانات العالمية للمناطق المحميبة مبن خبالل تبوفير قسبم خباب بتبدابير الحفبظ الفعالبة

تحليلهببا لتببدابير الحفببظ الفعالبة األخببرى القائمببة علببى أسبباس المنبباطق  علبى أسبباسوالعمبل مببع األطببراف والحكومببات األخببرى 
 على المستوى الوطني من أجل تحديث قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية تبعا لذلك؛

بالتعباون مببع الشببركاء واألطببراف والحكومببات األخببرى والمنظمببات  مببا يلببي، التنفيذيببةاألمينببة  إلببى يطلبب -7
 ذات الصلة:

)أ( 01( و2-0))أ(9اسببتجابة إلبببى الفقبببرات تببوفير بنببباء القببدرات للتمكبببين مبببن تطبيببق اإلرشبببادات المعبببدة  )أ(
 ؛01/2)ب( من المقرر 01و

جمبببع المعلومببببات عبببن تببببدابير الحفبببظ الفعالببببة األخبببرى القائمببببة علبببى أسبببباس المنببباطق بصببببورة منهجيببببة،  )ب(
مبن أهببداف أيشبي للتنببوع البيولبوجي ونشببر هبذه المعلومببات  00فبي تحقيببق الهبدف  مسبباهماتهارسبم الخببرائط وعبرض  يسبيرلت

 رات ذات الصلة؛تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية والمنشو غرفة من خالل  لية 

الحوكمببة  وأنبواعهبج اإلدارة نُ  علبى األطبراف علبى تبببادل دراسبات الحالة/أفضبل الممارسبات وأمثلببةيشبجع  -2
والفعاليببة ذات الصببلة بتببدابير الحفببظ الفعالببة األخببرى القائمببة علبببى أسبباس المنبباطق، بمببا فببي ذلببك الخبببرات المتعلقببة بتطبيبببق 

 األخرى. والوسائلبعة لالتفاقية االمعلومات التتبادل غرفة  لية  لاإلرشادات، من خال

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-02-ar.pdf
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 األولالمرفق 

المناطق طوعية بشأن إدماج المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس لاإلرشادات ا
والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا وتعميمها عبر القطاعات للمساهمة،  ةفي المناظر الطبيعية األرضي

 جملة أمور، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ضمن
 السياق -أوال

البحرية والقطاعات األوسع نطاقا من المناظر الطبيعية لف إدماج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية األرضية و يتأ -0
يكولوجية المعقدة. وسالمة النظم اإل عملعميقة على  ي يمكن أن يكون له  ثارلذالموائل، ا تجزؤاألول هو  والمكون. مكوناتعدة 

في المائة من الغطاء الحرجي  71هائلين، خاصة في الغابات. وخلصت دراسة حديثة إلى أن  ؤومع ذلك، فإن معدل ومدى التجز 
، مثل الزراعة(، مما يحد ة الستخدامات أخرىلالعالمي ال يبعد إال بكيلومتر واحد عن حافة الغابة )مثل الطرق، واألراضي المحو  

ويتزايد االعتراف بأهمية الموائل  12للخطر. ةيكولوجيالنظم اإل عملويعرض  في المائة 75من التنوع البيولوجي بنسبة تصل إلى 
، بما في ذلك المياه واحتجاز الكربون ، وكذلك لخدمات النظم اإليكولوجيةيكولوجية األكبرالنظم اإل لعملالسليمة باعتبارها ضرورية 

 13.وصحة اإلنسان

، يتم إدماج كافة المناطق 2105أنه "بحلول عام  على 2-0وفي برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية، ينب الهدف  -2
، األوسع نطاقا ، والقطاعات ذات الصلةاألرضية والمناظر الطبيعية البحرية المناطق المحمية في المناظر الطبيعية نظمالمحمية و 

اإليكولوجي ومفهوم الشبكات اإليكولوجية عند االقتضاء". وفي  ترابطومع مراعاة ال اإليكولوجيمن خالل تطبيق نهج النظام 
، أشار مؤتمر األطراف، في جملة أمور، إلى أهمية إدماج التنوع البيولوجي في القضاء على الفقر والتنمية، وشدد في 01/7 المقرر

دماج التنوع البيولوجي داخل القطاعات وعبرها. وفي المقرر 01/1مقرر ال  ا، دع01/10، في جملة أمور، على أهمية تعميم وا 
إدماج المناطق المحمية في خطط التنمية الوطنية واالقتصادية حيثما  يسير، األطراف إلى تمؤتمر األطراف، في جملة أمور

 وجدت.

دارة  التأكد من أنعملية طق المحمية على أنه: "اويمكن تعريف إدماج المن -1 المناطق المحمية والممرات تصميم وا 
ويمكن تعريف تعميم المناطق المحمية على أنه دمج قيم و ثار  14ة."رابطإيكولوجية متشبكة  عملوالمصفوفة المحيطة يعزز 

يد اصمالتي توفرها المناطق المحمية في القطاعات األساسية، مثل الزراعة و  ةاإليكولوجيالنظم وتبعيات التنوع البيولوجي وخدمات 
 والتعدين والطاقة والسياحة والنقل. والحراجةاألسماك 

وتكتسي  15التي تدعم أهداف التنمية المستدامة. اإليكولوجيةوم المناطق المحمية بحماية التنوع البيولوجي والنظم وتق -2
األمن المائي واحتجاز الكربون أهداف األهداف المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر و المناطق المحمية أهمية خاصة في تحقيق 

والتكيف مع تغير المناخ والتنمية االقتصادية والحد من مخاطر الكوارث. وتعد المناطق المحمية استراتيجية أساسية لمجال الحلول 

                                                                 
12 Hadded, N.M. et al. 2015. Habitat fragmentation and its lasting impact on Earth’s ecosystems. Science Advances: 

1(2): e1500052, Mar 2015 .https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4643828/. 

13 Watson, J. et al. 2018. The exceptional value of intact forest ecosystems. Nature Ecology and Evolution 2, 599-610. 
14 Ervin, J., K. J. Mulongoy, K. Lawrence, E. Game, D. Sheppard, P. Bridgewater, G. Bennett, S.B. Gidda and P. Bos. 2010. Making 

Protected Areas Relevant: A guide to integrating protected areas into wider landscapes, seascapes and sectoral plans and strategies. 

CBD Technical Series No. 44. Montreal, Canada: Convention on Biological Diversity, 94 pp. 

. مونتلاير: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. متاح 6101عام  خطة. التنوع البيولوجي و 6102 .انظر على سبيل المثال اتفاقية التنوع البيولوجي 15
https://www.cbd.int/development/doc/biodiversityالموقع:  على -2030-agenda-policy-brief-en.pdf.  

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-06-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-31-ar.pdf
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دة للتخفيف من ح طبيعيوهي مهمة بشكل خاب كحل  16المية، مثل األمن المائي.لمختلف التحديات العللتصدي الناشئ  الطبيعية
 0.5وتوفر الطبيعة ما ال يقل عن ثلث الحلول المناخية إذا ما بقيت درجة حرارة الكوكب تحت  18.هلتكيف معاو  17تغير المناخ

 درجة مئوية، وتعتبر المناطق المحمية استراتيجية أساسية لتحقيق هذا الهدف.

ق المحمية وتعميمها بطيئا، مع وجود عدد ه التطورات، ال يزال التقدم المحرز في مجال إدماج المناطوعلى الرغم من هذ -5
ومن الالزم  19استراتيجيات محددة ضمن استراتيجياتها وبرامج عملها الوطنية للتنوع البيولوجي. تضعقليل جدا من البلدان التي 

 .هدفينال يناتخاذ إجراءات عاجلة من جانب األطراف إلحراز تقدم بشأن هذ

 اإلرشادات الطوعية -ثانيا
الخطوات المقترحة لتحسين ودعم اإلدماج في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية  -ألف

 والقطاعات

لضمان أنها تتضمن عناصر إدماج المناطق المحمية، بما في ذلك زيادة  الغاياتاستعراض الرؤى واألهداف و  (أ )
 الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية؛ها على مستوى المناظر ئبط الموائل والحد من تجز ار تمستوى 

قضية رئيسية بالنسبة لها  ؤتجز المثل ياإليكولوجية التي األساسية والعمليات  اإليكولوجيةتحديد الفصائل والنظم  (ب )
لوجية التي ، بما في ذلك تلك الفصائل والنظم اإليكولوجية والعمليات اإليكو بطار تال مستوى والتي يمكن لها أن تستفيد من تحسين

 المناخ؛ تغيرهي عرضة آلثار 

المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية  ؤوتخفيف  ثار تجز بط ار تالمناطق المهمة لتحسين ال تحديد (ج )
عطائها األولويةالبحرية  لمختلف مراحل و ، وازدحاما لحركة الفصائل السنوية والموسمية االتي تشكل حواجز ، بما في ذلك المناطق وا 

 النظام اإليكولوجي )مثل سهول الفيضانات النهرية(؛ عملالحياة وللتكيف مع المناخ، وكذلك المناطق المهمة للحفاظ على 

بط موائل المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية ار تو  ؤتجز  لحالة واتجاهات إجراء استعراض وطني (د )
البحرية فيما يتعلق بالفصائل والنظم اإليكولوجية والعمليات اإليكولوجية الرئيسية، بما في ذلك استعراض لدور المناطق المحمية في 

 .رئيسية أي ثغراتسّد بط المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية، و ار تالحفاظ على 

عطائها األولويةالموائل  ؤتحديد أكثر القطاعات مسؤولية عن تجز  (ه ) ، بما في ذلك النقل والزراعة والطاقة والبنية وا 
 استراتيجيات للتخفيف من حدة اآلثار على المناطق المحمية؛ إعدادفي  اوالتنمية الحضرية، ووضع استراتيجيات إلشراكه ةالتحتي

المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية )سواء داخل أو عبر استعراض وتكييف خطط وأطر  (و )
خطط استخدام  مثل القطاعات(، بما في ذلك، على سبيل المثال، استخدام األراضي والخطط المكانية البحرية والخطط القطاعية

                                                                 
. الطبيعة للمياه، والطبيعة للحياة: الحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق 6102انظر على سبيل المثال: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  16

 .www.natureforlife.world: دة اإلنمائي؛ متاح على الموقعاألهداف العالمية. نيويورك، برنامج األمم المتح

 :متاح على الموقع Bronson et al., 2017. Natural Climate Solutions. PNAS: 114(44): 11645-11650 انظر 17

http://www.pnas.org/content/114/44/11645. 
18 Dudley, N. et al. 2009. Natural Solutions – Protected Areas: Helping People Cope with Climate Change. Switzerland: 

IUCN. Available at: https://www.iucn.org/content/natural-solutions-protected-areas-helping-people-cope-climate-

change. 

للتنوع البيولوجي: المحفزات الطبيعية لتسريع العمل بشأن  الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية. ا6102ي. برنامج األمم المتحدة اإلنمائ انظر 19
. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: نيويورك، 6102تقرير مؤقت. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ديسمبر/كانون األول  أهداف التنمية المستدامة.

 .https://www.cbd.int/doc/nbsap/NBSAPs-catalysts-SDGs.pdf ، متاح على الموقع:0111الواليات المتحدة األمريكية. 
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األراضي دون الوطنية والخطط المتكاملة لمستجمعات المياه وخطط إدارة المناطق الساحلية وخطط النقل والخطط المتصلة بالمياه، 
 واآلثار؛ ؤوالتكامل والحد من التجز  الترابطمن أجل تحسين 

يعية األرضية والمناظر الطبيعية الموائل داخل المناظر الطب ؤللحد من تجز  التدابير وتنفيذهل األولوية إعطاء (ز )
بط، بما في ذلك إنشاء مناطق محمية جديدة وتحديد تدابير حفظ فعالة أخرى قائمة على أساس المناطق، وكذلك ار تية وزيادة الالبحر 

نشاء ممرات حفظ  والمجتمعات المحلية التي التي تحفظها الشعوب األصليةالمناطق  يمكنها أن تكون بمثابة جسر بين الموائل، وا 
نشاء  المحمية المناطق  ملكيةمناطق عازلة للتخفيف من  ثار القطاعات المختلفة، من أجل تعزيز للربط بين الموائل الرئيسية وا 

جي، مثل الزراعة العضوية والحراجة وتعزيز الممارسات القطاعية التي تحد وتخفف من حدة  ثارها على التنوع البيولو  والمحفوظة
 ذات الدورات الطويلة.

الخطوات المقترحة لتحسين ودعم تعميم المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس  -باء
 المناطق عبر القطاعات

، بما في ذلك النظم األولويةوا عطائها لنظم اإليكولوجية لالمناطق المهمة للخدمات األساسية  خرائطتحديد ورسم  (أ )
على سبيل المثال، النظم المناخ )تغير   ثاراألسماك(، وتخفيف  لمصايدالمنغروف  على سبيل المثال،اإليكولوجية المهمة للغذاء )

بات والمنغروف(، واألمن المائي )على سبيل المثال، الجبال والغا يةراضي الخثاألاإليكولوجية كثيفة الكربون، مثل الغابات و 
والجوفية(، والتخفيف من حدة الفقر )على سبيل المثال، النظم  السطحيةالتي توفر المياه  وأراضي األعشابواألراضي الرطبة 

(، والحد من مخاطر الكوارث )على سبيل المثال، النظم اإليكولوجية التي والعمالةالكفاف وسبل العيش سبل اإليكولوجية التي توفر 
 السهول الفيضية(؛، وأحواض األعشاب البحرية، و عن العواصف الساحلية، مثل الشعاب المرجانيةتحجب اآلثار الناجمة 

دراجها في  استعراض وتحديث الخطط القطاعية (ب ) لضمان االعتراف بالقيم العديدة التي توفرها المناطق المحمية وا 
 الخطط القطاعية؛

موجهة تستهدف مختلف القطاعات، الحكومية والخاصة، التي تعتمد على التنوع إعالمية  إعداد حمالت (ج )
األسماك، والغابات، والمياه،  ومصايدالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية التي توفرها المناطق المحمية، بما في ذلك الزراعة، 

 ع الوعي بقيمة الطبيعة بالنسبة لقطاعاتها؛والسياحة، واألمن الوطني ودون الوطني، والتنمية، وتغير المناخ، بهدف رف

لتحديد فرب تحسين السياسات التمكينية وبيئة التمويل من  استعراض وتنقيح أطر السياسات والتمويل الحالية (د )
 القطاعات؛في تعميم الأجل 

أجل ، وشركات التأمين وغيرهم، من في السوق المستثمرون المؤثرون ، بما في ذلكتشجيع التمويل االبتكاري (ه )
صالح المناطق المحمية   لتقديم خدمات النظم اإليكولوجية األساسية؛ المتدهورة الرئيسيةتحديد وتمويل المناطق المحمية الجديدة، وا 

الالزمة لتحسين تعميم المناطق المحمية، بما في ذلك القدرات المتعلقة بإنشاء بيئات تقييم وتحديث القدرات  (و )
النظم األساسية، وتقييم القيم االقتصادية لخدمات  ةاإليكولوجي النظمرسم الخرائط المكانية لخدمات تمكينية، و السياسات ال

 .اإليكولوجية
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 الثانيالمرفق 
إرشادات طوعية عن نماذج الحوكمة الفعالة إلدارة المناطق المحمية، بما في ذلك اإلنصاف، مع األخذ في 

 ي()8به بموجب المادة  المضطلعالحسبان العمل 
 السياق -أوال 

أن . ويمكن سبل العيش المستدامة التنوع البيولوجي ودعم حفظإن الحوكمة عامل رئيسي لنجاح المناطق المحمية في  -0
من أهداف أيشي  00تحقيق الهدف  إلى تيسيرتحسين حوكمة المناطق المحمية من حيث التنوع والجودة والفعالية واإلنصاف يؤدي 

 وترابط وتمثيلية ويمكن تيسير تحقيق تغطية 20لتحديات المحلية والعالمية المستمرة.التصدي لللتنوع البيولوجي وأن يساعد في 
 القائم علىالجهات الفاعلة والنهج للحفظ  مختلف مساهمات، وتحقيق عناصره النوعية من خالل االعتراف بدور 00الهدف 

القدرة على  كذلك المناطق. ومن شأن هذا التنوع أن يوسع نطاق الملكية، ويحتمل أن يعزز التعاون ويحد من الصراعات وأن ييسر
 في مواجهة التغيير. الصمود 

سياقها المحدد، والشاملة اجتماعيا،  المصممة بنا يناسب ،لمناطق المحمية والمحفوظةالخاصة با وتميل ترتيبات الحوكمة -2
لشعوب صالح اوالتي تحترم الحقوق، والفعالة في تحقيق نتائج الحفظ وسبل العيش، إلى زيادة شرعية المناطق المحمية والمحفوظة ل

  األصلية والمجتمعات المحلية ككل.

المتعلق بالحوكمة والمشاركة واإلنصاف  2األطراف، ضمن أمور أخرى، العنصر ، حدد مؤتمر 01/10وفي المقرر  -1
ومنذ ذلك الحين،  21لبرنامج عمل المناطق المحمية باعتباره مسألة ذات أولوية تحتاج إلى مزيد من االهتمام. وتقاسم المنافع

اكتسبت األطراف خبرة، وتم وضع منهجيات وأدوات لتقييم الحوكمة وتصميم خطط العمل. وقد أدى ذلك إلى زيادة فهم المفاهيم 
 22األساسية، ال سيما اإلنصاف.

 اإلرشادات الطوعية بشأن تنوع الحوكمة -ألف
( بين أربعة أنواع واسعة من الحوكمة للمناطق IUCN) تميز اتفاقية التنوع البيولوجي واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة -2

نفاذها: )أ( الحوكمة من قبل الحكومة؛ )ب( المحمية والمحفوظة، تبعا  للجهات الفاعلة التي لديها سلطة ومسؤولية اتخاذ القرارات وا 
ات الخاصة )وهم غالبا مالك (؛ )ج( الحوكمة من قبل األفراد أو المنظم23معا الحوكمة المشتركة )من قبل جهات فاعلة مختلفة

الحوكمة من قبل الشعوب األصلية و/أو المجتمعات المحلية )د(  (؛أراض محمية من قبل القطاع الخاباألراضي وفي شكل 
 ((.IPA) أو المناطق المحمية من قبل الشعوب األصلية 24(ICCA)والتي غالبا ما يشار إليها باسم )

                                                                 
منطقة محمية حول العالم، أن تلك المواقع التي يشارك فيها السكان  021شمل خلصت العديد من الدراسات، بما في ذلك تحليل حديث  20

 ,Oldekop .والتنمية االجتماعية االقتصاديةالمحليون بشكل مباشر ويستفيدون من جهود الحفظ، أكثر فعالية فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي 

J.A., et al. (2015). A global assessment of the social and conservation outcomes of protected areas – Conservation 

Biology, 30(1): 133-141. 
، وللمشاركة الكاملة والفعالة من جانب والمكاسباليف في المقرر نفسه، دعيت األطراف إلى وضع  ليات وعمليات واضحة لتقاسم عادل للتك 21

راف بدور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالمناطق المحمية، وفقا للقوانين الوطنية وااللتزامات الدولية السارية؛ وكذلك االعت
المحمية من قبل أصحاب المصلحة اآلخرين في مجاالت حفظ المناطق المحمية من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمناطق 

 التنوع البيولوجي، واإلدارة التعاونية وتنوع أنواع الحوكمة.
22 CBD/SBSTTA/22/INF/8. 
 بين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية أو بين األفراد والحكومات. مثال 23

 من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية". إلى "األراضي والمناطق المحفوظة" ICCA" االختصاريشير  24

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-31-ar.pdf
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من حيث  ، تختلفمن الحوكمةمختلفة فرعية النواع األو نواع األمن  مجموعةويتعلق تنوع الحوكمة في المقام األول بوجود  -5
صلة أيضا بمسألة  اويعد مفهوم الحوكمة ذ. الموقع الطبيعيتكاملها في تحقيق الحفظ في من حيث األحكام والممارسات القانونية، و 

 25سياق معين.مناسبا لما إذا كان نوع معين 

فيما يتعلق باالعتراف ، تقترح هذه اإلرشادات الطوعية خطوات يمكن اتباعها 01/10و 7/22وتمشيا مع المقررين  -7
، ودعمها والتحقق عات المحلية وُمالك األراضي والفاعلين اآلخرينوالمجتم بالمناطق المحفوظة طوعا من قبل الشعوب األصلية

األراضي الخاضعة لحوكمة الشعوب األصلية  في حالةعلى وجه الخصوب، . و ها وتتبعها ورصدها واإلبالغ عنهاوتنسيقمنها 
على أساس احترام حقوقها ومعرفتها المسبقة والحرة والمستنيرة و إال بموافقتها ال ينبغي اتخاذ هذه الخطوات  والمجتمعات المحلية،

ومؤسساتها. وباإلضافة إلى ذلك، في حالة المناطق المحفوظة من قبل مالك األراضي، ال ينبغي اتخاذ هذه الخطوات إال 
 26قهم ومعرفتهم.و بموافقتهم، وعلى أساس احترام حق

الوطنية أو دون الوطنية للمناطق المحمية والمحفوظة  النظموتشمل الخطوات المقترحة لتحسين ودعم تنوع الحوكمة في  -7
 ما يلي:

بتنوع الجهات الفاعلة في  اعترافا، رؤية، بالتشاور مع أصحاب المصلحةأو بيان المستوى  ةرفيعسياسة وضع  (أ )
في وضع  انوسيساعد هذا البي في النظم الوطنية ودون الوطنية للمناطق المحمية والمحفوظة. ومساهماتهامجال حفظ الطبيعة 

 27التي تقوم بها الجهات الفاعلة. الموقع الطبيعيشجع أيضا مبادرات الحفظ في يإطار للتكيفات التشريعية الالحقة. وقد 

مختلفة من الحوكمة لتحقيق أهداف الحفظ في المناظر النواع األذات  تيسير اإلدارة المنسقة للعديد من المواقع (ب )
 نطاقا باستخدام الوسائل المناسبة؛البحرية األوسع و الطبيعية األرضية 

التابعين التي يضطلع بها جميع الفاعلين ذوي الصلة  توضيح وتحديد الواليات المؤسسية، واألدوار والمسؤوليات (ج )
نظام المناطق المحمية والمحفوظة الوطني ودون الوطني، بالتنسيق مع السلطات ، والمعترف بهم في وغير التابعين للحكومة

 خرى )دون الوطنية والقطاعية(، حيثما ينطبق ذلك؛القضائية األ

. ويعد هذا التقييم إلى حد أصحاب المصلحة متعددةعملية تعاونية ك على مستوى النظم لحوكمةلإجراء تقييم  (د )
والحفظ القائم على المناطق المحتمل تحقيقه  ،وطنية أو دون وطنية قائمة للمناطق المحميةكبير بمثابة تحليل للثغرات بين شبكة 

ا ودعمه ا، وتشجيعهمختلفة هجونُ  جهات فاعلةالمحفوظة حاليا بحكم الواقع من قبل  بالمناطق المحمية أو إذا ما تم االعتراف
 29 ،28تقاسمها.تتحمل المسؤولية أو لت

                                                                 
يرجع ذلك إلى أن نوع الحوكمة يتعلق بالجهات الفاعلة التي تتصدر مبادرة إنشاء واالحتفاظ بالسلطة والمسؤولية للمناطق المحمية أو  25

 المحفوظة ويختلف باختالف بالسياقات المتباينة المتعلقة بتطلعات الحيازة وأصحاب المصلحة.
عالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، 72سلسلة المنشورات التقنية التفاقية التنوع البيولوجي رقم تشمل اإلرشادات المفيدة:  26 ؛ وا 

Sue Stolton, Kent H. Redford and Nigel Dudley (2014). The Futures of Privately Protected Areas. Gland, Switzerland, 

IUCN. 
الجهات الفاعلة مثل الحكومات دون الوطنية والحكومات المحلية ومالك األراضي وصغار المزارعين والمنظمات غير الحكومية والكيانات  27

 الخاصة األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
حوكمة المناطق المحمية: من الفهم  :21الطبيعة، رقم  لحفظالمبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات لالتحاد الدولي تشمل اإلرشادات المفيدة:  28

 (.2101إلى العمل )
ها والجهة الحاكمة، يساعد هذا التقييم أيضا في تحديد المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي، وحالة حفظها وحمايتها، وكيفية حكم 29

 ثقافية.مع اإلشارة إلى فرب المساهمات المحتملة في الشبكات القائمة. وينبغي مراعاة اعتبارات التكاليف والمكاسب االقتصادية واالجتماعية وال

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-07/official/cop-07-21-part2-ar.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
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نواع مختلفة من الحوكمة ألتخضع  ، بشأن المناطق المحمية والمحفوظة التيتيسير الرصد واإلبالغ المنسقين (ه )
بواسطة الوسائل المناسبة ووفقا للتشريعات الوطنية، بما في ذلك قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية، مع إيالء االعتبار 

 ؛00الواجب لمساهماتهم في تحقيق عناصر الهدف 

على أساس الفرب  لمناطق المحمية والمحفوظةاستعراض وتكييف السياسة العامة واإلطار القانوني والتنظيمي ل (و )
 30لتحفيز أنواع الحوكمة المختلفة واالعتراف بها قانونا؛ 01/10ووفقا للمقرر  المحددة في التقييم

جميع أنواع الحوكمة من خالل الوسائل ل الخاضعةفي المناطق المحمية والمحفوظة  وتأمين حالة الحمايةدعم  (ز )
 المناسبة؛

للمناطق المحمية والمحفوظة وفقا ألنواع الحوكمة )على سبيل المثال،  التحالفات الوطنيةدعم الرابطات أو  (ح )
ة الحماية الخاصة للمناطق (، ورابطICCAتحالف األقاليم والمناطق المحفوظة من قبل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية )

(PPAلتوفير  ليات دعم األقران؛ )) 

لمناطق المحمية، من حيث التغطية ا القطري بشأننظام لفي اإلنجاز العام ل التحقق من مساهمة هذه المناطق (ط )
 وحالة الحفظ عن طريق رسم الخرائط وغيرها من الوسائل المناسبة.

 اإلرشادات الطوعية بشأن نماذج الحوكمة الفعالة والمنصفة -باء
إن نماذج الحوكمة الفعالة والمنصفة للمناطق المحمية والمحفوظة هي ترتيبات التخاذ القرار وتنفيذ القرارات التي تتبنى  -2

. وينبغي تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بغض النظر عن نوع الحوكمة السائد. واستنادا إلى مبادئ "الحوكمة الرشيدة"وتطبق 
ا وكاالت األمم المتحدة وغيرها من المنظمات، اقترح االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مبادئ مبادئ الحوكمة الرشيدة التي وضعته

وتنفيذها بطريقة مشروعة  واعتبارات للحوكمة لسياق المناطق المحمية والمحفوظة كإرشادات بشأن القرارات التي يتعين اتخاذها
 31لحقوق.لحترام افي ضوء رؤية ما وعلى أساس المساءلة في وكفؤة وشاملة وعادلة 

مفهوم اإلنصاف أحد عناصر الحوكمة الرشيدة. ويمكن تقسيم اإلنصاف إلى ثالثة أبعاد وهي: االعتراف، واإلجراء،  يعدو  -9
وأصحاب  32ومؤسسات أصحاب الحقوق معارفلحقوق وتنوع الهويات والقيم ونظم الباعتراف اال يعنيوالتوزيع. و"االعتراف" 

ضمنا أنه يجب تقاسم التكاليف  "التوزيع" عني؛ ويعملية صنع القواعد والقرارات؛ ويشير "اإلجراء" إلى شمولية واحترامها المصلحة
ويوضح الشكل أدناه األبعاد الثالثة.  بين مختلف الجهات الفاعلة. الناتجة عن إدارة المناطق المحمية بصورة عادلة والمكاسب

مجموعة من المبادئ التي يمكن تقييم األبعاد  34 ،33اف في سياق المناطق المحمية،ويقترح إطار تم وضعه مؤخرا للنهوض باإلنص
 الثالثة على أساسها.

                                                                 
ن. وتشمل هناك مجموعة كبيرة من اإلرشادات والخبرات من عدد من األطراف متاحة للحكومات المهتمة وأصحاب المصلحة اآلخري 30

 Sue Stolton, Kent H. Redford and Nigel، و72سلسلة المنشورات التقنية التفاقية التنوع البيولوجي رقم اإلرشادات المفيدة: 

Dudley (2014). The Futures of Privately Protected Areas. Gland, Switzerland, IUCN والوثيقة اإلعالمية؛ 
CBD/SBSTTA/22/INF/8. 

 .21الطبيعة رقم  لحفظالمبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات لالتحاد الدولي  31
في سياق المناطق المحمية، يعد "أصحاب الحقوق" هم الفاعلون ذوو الحقوق القانونية أو العرفية على الموارد الطبيعية واألراضي. ويعد  32

 رد واألراضي."أصحاب المصلحة" هم الفاعلون ذوو االهتمام والشواغل بشأن الموا
33 Schreckenberg, K., et.al. (2016): Unpacking Equity for Protected Area Conservation, PARKS Journal. 
 .(UNEP/CBD/COP/13/INF/17)من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي"  00"المناطق المحمية: تيسير تحقيق الهدف  34
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 األبعاد الثالثة لإلنصاف المضمنة في مجموعة من الشروط التمكينية -الشكل

 
 McDermott et al. (2013). Examining equity: A multidimensional framework for assessing equity inمقتبس من  المصدر:

payments for ecosystem service. Environmental Science and Policy 33: 416-427 وPascual et al. (2014). Social equity 

matters in payments for ecosystem services. Bioscience 64(11) 1027-1036. 
اآلثار السلبية المحتملة، ال سيما على رفاه اإلنسان لدى األشخاب الضعفاء  ورصد وتعني الحوكمة الرشيدة أنه يتم تقييم -01
ين يعتمدون على الموارد الطبيعية، وتجنبها والتخفيف منها، وتعزيز اآلثار اإليجابية. ويلزم تكييف نوع الحوكمة وترتيبات اتخاذ والذ

ألصحاب الحقوق وأصحاب المصلحة المتأثرين بالمنطقة  القرار والتنفيذ مع السياق المحدد بطريقة تضمن المشاركة الفعالة
 المحمية.

 ويمكن أن تشمل عناصر نماذج الحوكمة الفعالة والمنصفة للمناطق المحمية والمحفوظة ما يلي: -00

ن اضمبشكل كامل وفعال مع  35لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،اإجراءات و ليات مناسبة لمشاركة  (أ )
، وضمان التمثيل الشرعي، بما في ذلك عند اإلنشاء والحوكمة اواالعتراف بمسؤوليته اترام كامل لحقوقهاحو اإلنصاف بين الجنسين 

 36التقليدية )األراضي والمياه(؛والتخطيط والرصد واإلبالغ عن المناطق المحمية والمحفوظة على أراضيها 

 حة اآلخرين؛إجراءات و ليات مناسبة للمشاركة الفعالة و/أو التنسيق مع أصحاب المصل (ب )

بما في  37ونظم الحوكمة واستيعابها في المناطق المحمية،إجراءات و ليات مناسبة لالعتراف بالحيازة العرفية  (ج )
 38ذلك الممارسات العرفية واالستخدام المألوف المستدام، تمشيا مع خطة العمل بشأن االستخدام المألوف المستدام؛

 39االعتبار المعايير وأفضل الممارسات المتفق عليها دوليا؛ خذ في ليات مناسبة للشفافية والمساءلة، تأ (د )

 ؛لتسوية الخالفات أو النزاعات بشكل عادل إجراءات و ليات مناسبة (ه )

                                                                 
اآلخرين على الكيانات العامة الحاكمة للمناطق المحمية، بينما ينطبق التنسيق مع أصحاب تنطبق المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة  35

 المصلحة اآلخرين على الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تحكم المناطق المحمية.
دارة ورصد المناطق المحمية ينبغي أن يتم بمشاركة كاملة وفعالة من جانب الشعوب 7/22انظر أيضا المقرر  36 : "يحيط علما بأن إنشاء وا 

 األصلية المجتمعات المحلية، واحترام كامل لحقوقهم بما يتماشى مع القانون الوطني وااللتزامات الدولية السارية".
 بشأن الحوكمة المسؤولة في مجال الحيازة (FAOالتوجيهية الطوعية لمنظمة األغذية والزراعة ) المبادئتشمل اإلرشادات المفيدة:  37
 .72التفاقية التنوع البيولوجي رقم  ة(؛ وسلسلة المنشورات التقني2102)

 ، ال سيما المهمة الثالثة المتعلقة بالمناطق المحمية.المرفق، 02/02المقرر  38
االتفاقية الخاصة بإتاحة فرب الحصول على المعلومات عن البيئة و تشمل اإلرشادات المفيدة: لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا،  39

 )"اتفاقية  رهوس"(. ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها واالحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-07/official/cop-07-21-part2-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-12-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-12-ar.pdf
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 والمكاسب( تقييم التكاليف 0بشكل عادل، بما في ذلك من خالل: ) والمكاسبأحكام لتقاسم التكاليف  (و )
دارة المناطق المحمية؛ ) ( تقاسم 1( تخفيف أو تجنب أو تعويض التكاليف؛ )2االقتصادية واالجتماعية والثقافية المقترنة بإنشاء وا 

 41استنادا إلى المعايير المتفق عليها بين أصحاب الحقوق وأصحاب المصلحة؛ 40بشكل عادل المكاسب

 ضمانات تكفل تنفيذ حكم القانون بنزاهة وفعالية؛ (ز )

ام رصد يغطي مسائل الحوكمة، بما في ذلك اآلثار المترتبة على رفاه الشعوب األصلية والمجتمعات نظ (ح )
 المحلية؛

)ج(، واألحكام والمبادئ والمبادئ التوجيهية ذات الصلة، بما في ذلك من خالل 01)ي( و2االتساق مع المواد  (ط )
، واحترام حق هذه الشعوب والمجتمعات الحفاظ عليها وصيانتهاو  42التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، معارفاحترام ال

 في االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي.

وتشمل اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها األطراف لتمكين ودعم نماذج الحوكمة الفعالة والمنصفة المصممة لتناسب  -02
 ا ما يلي:السياق الخاب بها للمناطق المحمية الخاضعة لواليته

إجراء استعراض لسياسات وتشريعات المناطق المحمية مقارنة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك اإلنصاف،  (أ )
وذلك بالتشاور مع أصحاب الحقوق وأصحاب  43،المتفق عليها دولياوالتوجيهات ذات الصلة مع األخذ في االعتبار المعايير 

 المصلحة المعنيين. ويمكن إجراء هذا االستعراض كجزء من تقييم مستوى نظام الحوكمة؛

شراكها في العمليات التشاركية بين أصحاب المصلحة المتعددين (ب )  تيسير تقييمات الحوكمة على مستوى الموقع وا 
 44ستخالب الدروس على مستوى السياسات؛واتخاذ إجراءات للتحسين على مستوى الموقع وا

دارتها واإلبالغ عنها  (ج ) تكييف سياسات وتشريعات المناطق المحمية من أجل إنشائها وحوكمتها وتخطيطها وا 
 أعاله؛ 00العناصر المشار إليها في الفقرة  حسب االقتضاء، استنادا إلى االستعراض ونتائجه، وأخذا في االعتبار

دارة المناطق  والمكاسبيف تيسير تقييم ورصد التكال (د ) االقتصادية واالجتماعية والثقافية المرتبطة بإنشاء وا 
 45وتوزيعها بصورة منصفة؛ المكاسبأو تعويض التكاليف مع تعزيز  فأو تخفيالمحمية، وتجنب 

 المكاسبللحصول على الموارد الجينية داخل المناطق المحمية وتقاسم  وضع أو تعزيز السياسات الوطنية (ه )
 46مة عن استخدامها بشكل عادل ومنصف؛الناج

                                                                 
 .01/10)د( من المقرر 12)أ( و10ألف، والفقرتان  9/02المقرر )ه( من 7والفقرة  ،7/22المقرر من  0-0-2النشاط المقترح رقم  40
41 Franks, P et al. (2018) Understanding and assessing equity in protected area conservation: a matter of governance, 

rights, social impacts and human wellbeing. IIED Issue Paper. IIED, London. 
 .لبرنامج العمل بشأن المناطق المحميةمن الهدف األول  7-0-0، النشاط المقترح رقم 7/22المقرر  42
االتفاقية الخاصة بإتاحة فرب الحصول على المعلومات و (، UNECEتشمل اإلرشادات المفيدة: لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ) 43

المبادئ التوجيهية  )"اتفاقية  رهوس"(؛ و حتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بهاعن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها واال
(، وخطة عمل اتفاقية التنوع البيولوجي المتعلقة باالستخدام المألوف 2102الطوعية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن الحوكمة المسؤولة للحيازة )

عالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية(؛ ومبادئ أغواي:غوي التوجيهية؛ المرفق، 02/02المستدام )المقرر  ؛ والمبادئ التوجيهية وا 
 ية والزراعة بشأن مصائد األسماك الصغيرة الحجم.الطوعية لمنظمة األغذ

وتساعد التقييمات على  –تشمل اإلرشادات المفيدة: منهجية تقييم الحوكمة على مستوى الموقع )المعهد الدولي للبيئة والتنمية، يأتي قريبا(  44
نواع الحوكمة وترتيبات اتخاذ القرارات مع السياق مستوى الموقع على فهم الحوكمة الممارسة وتحديد الخيارات لتحسين و/أو تكييف أفضل أل

 المحلي.
 Franks, P and Small, R (2016) Social Assessment for Protected Areas (SAPA). Methodology Manual forتشمل اإلرشادات المفيدة:  45

SAPA Facilitators. IIED, London. 

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-07/official/cop-07-21-part2-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-18-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-31-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-07/official/cop-07-21-part2-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-12-ar.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
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 تيسير مبادرات بناء القدرات بشأن الحوكمة واإلنصاف في المناطق المحمية والمحفوظة والمشاركة فيها؛ (و )

 تيسير التمويل المناسب لضمان المشاركة الفعالة لكافة أصحاب الحقوق وأصحاب المصلحة. (ز )

اعلون اآلخرون الذين يحكمون المناطق المحمية لتعزيز فعالية وتشمل اإلجراءات المقترحة التي يمكن أن يتخذها الف -01
نصافها ما يلي:  الحوكمة وا 

إجراء عمليات تقييم للحوكمة واإلنصاف على مستوى الموقع بطرق تشمل أصحاب الحقوق وأصحاب  (أ )
 المصلحة، واتخاذ إجراءات تهدف إلى تحسينها؛

و/أو صيانة المناطق المحمية أو المحفوظة وتعزيز تقييم ورصد وتخفيف أي  ثار سلبية ناجمة عن إنشاء  (ب )
 47اآلثار اإليجابية؛

 المشاركة في مبادرات بناء القدرات بشأن الحوكمة واإلنصاف للمناطق المحمية والمحفوظة. (ج )

                                                                                                                                                                                                                       
 .7-0-2، النشاط المقترح 7/22المقرر  46
 (.SAPAاإلرشادات المفيدة: التقييم االجتماعي للمناطق المحمية ) تشمل 47
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 المرفق الثالث
المشورة العلمية والتقنية بشأن التعريف ونهج اإلدارة وتحديد تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس 

 ((باء)11، الفقرة 11/2من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي )المقرر  11المناطق ودورها في تحقيق الهدف 
 التعريف -ألف

منطقة محددة جغرافيا، وليست منطقة إن عبارة "تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق" تعني "
في الموقع الطبيعي،  48بطرق تحقق نتائج إيجابية ومستدامة لحفظ التنوع البيولوجي يجري تنظيمها وا دارتهامحمية، 

 والقيم الثقافية والروحية المرتبطة بها". ةمع خدمات النظم اإليكولوجي
 المبادئ التوجيهية -باء

 المبادئ العامة التوجيهية بطريقة مرنة وعلى أساس كل حالة على حدة. قينبغي تطبي
قيمة بالنسبة للتنوع البيولوجي، كانت  (OECM) إن لتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق (أ )

 2100من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لعامي  جيمالهدف االستراتيجي  الوارد في 00هي أساس اعتبارها لتحقيق الهدف 
 ؛2121و

صة لتوفير حفظ التنوع البيولوجي في فر  وتعكس تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق (ب )
موقع على المدى الطويل. فهي قد تسمح بوجود نشاط بشري مستدام، مع تقديم فائدة واضحة لحفظ التنوع البيولوجي وتجنب ال

قيم التنوع البيولوجي الحالية وتحسين نتائج حفظ اآلثار السلبية عليه. ومن خالل االعتراف بمنطقة ما، يكون هناك حافز الستدامة 
 التنوع البيولوجي؛

يمكن مقارنتها بنتائج نتائج للتنوع البيولوجي ير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق وتقدم تداب (ج )
 المناطق المحمية وتكملها؛

وتظهر تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق نتائج إيجابية للتنوع البيولوجي من خالل منع  (د )
تدابير الحماية الحالية. وتتسق  تعزيزمن خالل ئيسية القائمة أو المتوقعة بشكل معقول و أو تقليل أو القضاء على التهديدات الر 

إدارة تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق مع نهج النظام اإليكولوجي والمبدأ الوقائي، موفرا بذلك القدرة على 
 ، وبما في ذلك القدرة على إدارة تهديد جديد؛النتائج طويلة األمدالتكيُّف لتحقيق نتائج التنوع البيولوجي، بما في ذلك 

قدر أكبر من التمثيل والترابط في  قوتساعد تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق على تحقي (ه )
بتغير  نظم المناطق المحمية، وبالتالي قد تساعد في معالجة التهديدات األكبر والمنتشرة، وتعزيز المرونة، بما في ذلك ما يتعلق

 المناخ؛

وينطبق تعريف ومعايير تحديد تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق على كافة النظم  (و )
 إليكولوجية، وينبغي أن يكون التحديد على أساس كل حالة على حدة؛ا

وينبغي أن يكون االعتراف بتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق في المناطق الواقعة داخل  (ز )
 والمسبقة والمستنيرة؛على أساس التحديد الذاتي، ويقتضي موافقتها الحرة قائما  أراضي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

وينبغي أن يت بع االعتراف بتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق التشاور المناسب مع  (ح )
 سلطات الحوكمة المعنية وأصحاب المصلحة والجمهور؛

                                                                 
 من اتفاقية التنوع البيولوجي وتمشيا مع أحكام االتفاقية. 2كما هو محدد في المادة  48

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-02-ar.pdf
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ي تحترم وتستنير وغالبا ما تسفر المناطق المحفوظة للحفاظ على القيم الثقافية والروحية، والحوكمة واإلدارة الت (ط )
 بالقيم الثقافية والروحية عن نتائج إيجابية للتنوع البيولوجي؛

ألدوار التي تقوم بها ، وتعزز وتوضح االمناطقأساس وتعترف تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على  (ي )
 بالنسبة لحفظ التنوع البيولوجي؛ والفاعلينمختلف نظم الحوكمة 

االجتماعية واإليكولوجية، بما في ذلك تمكين  المنافعن الفعالية مجموعة من ويمكن أن تشمل الحوافز لضما (ك )
 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،  معارفوينبغي استخدام أفضل المعلومات العلمية المتاحة، بما في ذلك  (ل )
ساس المناطق، مع تحديد موقعها وحجمها، واإلعالم عن ُنهج اإلدارة وقياس لالعتراف بتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أ

 األداء.

 معايير التحديد -جيم
 منطقة غير معترف بها حاليا كمنطقة محميةالالمعيار ألف: 

ربما تم و منطقة محمية؛ من لم يتم االعتراف بالمنطقة ولم يتم اإلبالغ عن كونها منطقة محمية أو كونها جزء   ليست منطقة محمية
 إنشاؤها لغرض  خر.

 خاضعة للحوكمة واإلدارةمنطقة المعيار باء: ال
 ثالثة أبعاد عند الضرورة.بوالمنطقة، بما في ذلك  الحجمتم وصف   فضاء محدد جغرافيا

 م وصف الحدود.ت 
 البيولوجي في الموقع داخل المنطقة.توجد سلطة شرعية للحوكمة وهي مناسبة لتحقيق حفظ التنوع   شرعية حوكمة سلطات 

 .إن حوكمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية محددة ذاتيا ومستعرضة من قبل األقران 

 .تعكس الحوكمة اعتبارات اإلنصاف التي اعتمدتها االتفاقية 

  القدرة على قد تمارس الحوكمة من قبل سلطة واحدة أو من خالل التعاون بين السلطات المعنية، وهي توفر
 معالجة التهديدات بشكل جماعي.

 السلطات المعنية محددة وتشارك في اإلدارة، والسلطات المسؤولة محددة.  اإلدارة

  التنوع البيولوجي في الموقع الطبيعي.يوجد نظام إداري يساهم في الحفاظ على 

  نتائج التنوع البيولوجي، بما في ذلك تتسق اإلدارة مع نهج النظام اإليكولوجي مع القدرة على التكيُّف لتحقيق
 النتائج طويلة األمد، وبما في ذلك القدرة على إدارة تهديد جديد.

 مساهمة مستدامة وفعالة في حفظ التنوع البيولوجي في الموقع الطبيعي المنطقة تساهمالمعيار جيم: 
لحفظ التنوع البيولوجي في الموقع تحقق المنطقة، أو من المنتظر أن تحقق، نتائج إيجابية ومستدامة   ةفعال

 الطبيعي.

 .التهديدات الحالية مفهومة جيدا 

 .يتم التعامل بفعالية مع التهديدات الهامة 

 .توجد  ليات، مثل أطر السياسات والقواعد التنظيمية، للتعرف على التهديدات الجديدة والتصدي لها 

  القائمة على أساس المناطق متكاملة بقدر المستطاع.اإلدارة داخل وخارج تدابير الحفظ الفعالة األخرى 
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على المدى  ةمستدام
 الطويل

  أن تكون توجد تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق على المدى الطويل أو من األرجح
 كذلك.

 بالنتائج.علق مصطلح "مستدام" باستمرارية الحوكمة واإلدارة، ويتعلق مصطلح "المدى الطويل" يت 
أن يوثق، بقدر المستطاع، خصائب حديد تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق تينبغي ل  اإلعالم والرصد

التنوع البيولوجي المعروفة، بما في ذلك القيم الثقافية و/أو الروحية، للمنطقة، وكذلك الحوكمة واإلدارة 
 السائدين كخط أساس لتقييم الفعالية.

 .يوجد نظام رصد ُيعلم بتدابير اإلدارة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي 

 .ينبغي وضع عمليات لتقييم فعالية الحوكمة واإلدارة، بما في ذلك ما يتعلق باإلنصاف 
 ذات الصلة والقيم الثقافية والروحية ةالمعيار دال: خدمات النظم اإليكولوجي

خدمات النظم 
 ةاإليكولوجي

  اإليكولوجي مدعومة، ال سيما تلك التي لديها أهمية بالنسبة للشعوب األصلية والمجتمعات خدمات النظام
، بهدف ضمان نتائج إيجابية المحلية، مع مراعاة التفاعالت والمقايضات بين خدمات النظام اإليكولوجي

 للتنوع البيولوجي واإلنصاف.
 وتحترم وتدعم الدالالت والقيم الثقافية والروحية للمنطقة.تحدد تدابير الحوكمة واإلدارة   القيم الثقافية والروحية

 األساسية لحفظ التنوع البيولوجي في والممارسات والمؤسسات  معارفتحترم تدابير الحوكمة واإلدارة وتدعم ال
 الموقع الطبيعي.

 أخرى اعتبارات -دال
 نُهج اإلدارة -0

أساس المناطق من حيث الغرض والتصميم والحوكمة تتنوع تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على  (أ )
لة والمشاركين واإلدارة، ال سيما عند النظر في القيم الثقافية والروحية المرتبطة بها. وتبعا لذلك، فإن ُنهج إدارة تدابير الحفظ الفعا

 األخرى القائمة على أساس المناطق متنوعة، وستبقى كذلك؛

حفظ  تعزيز بقصد، وُيعترف بها أو تدار األخرى القائمة على أساس المناطق وتُنشأ بعض تدابير الحفظ الفعالة (ب )
التنوع البيولوجي في الموقع الطبيعي. ويكون هذا الغرض إما هو هدف اإلدارة الرئيسي أو جزء من مجموعة أهداف إدارية 

 مقصودة؛

في تم االعتراف بها أو إدارتها وقد تُنشأ بعض تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق، وي (ج )
في حفظ التنوع البيولوجي  احفظ التنوع البيولوجي في الموقع الطبيعي. ومن ثم، فإن مساهمته غيرألغراض أخرى المقام األول، 

اإلداري األساسي المقصود. غير أنه عندما تكون المساهمة في حفظ  اأو غرضه افي الموقع الطبيعي يشكل فائدة مشتركة لهدفه
التنوع البيولوجي أمرا عرضيا بالنسبة للغرض األساسي المذكور من تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق، 

 أن تصبح هذه المساهمة هدفا معترفا به إلدارة هذه التدابير؛ المستصوبيصير من 

ينبغي يع الحاالت التي يتم فيها االعتراف بحفظ التنوع البيولوجي في الموقع الطبيعي كهدف إداري، وفي جم (د )
 تحديد تدابير إدارية محددة وتمكينها.

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 00الدور في تحقيق الهدف  -2

ها، في كل من العناصر الكمية )أي تسهم تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق، وفقا لتعريف ( أ)
من عناصر التغطية(، والعناصر النوعية )أي التمثيل، وتغطية المناطق المهمة للتنوع البيولوجي،  في المائة 01و في المائة 07
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 00صاف( للهدف والترابط واالندماج في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا، وفعالية اإلدارة واإلن
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

وبما أن تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق متنوعة من حيث الغرض والتصميم والحوكمة  ( ب)
امة لعام ، وأهداف خطة التنمية المستدواإلدارة، فإنها ستسهم في كثير من األحيان في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي األخرى

 49، وأهداف أو أغراض االتفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى.2111

 إرشادات إضافية -1

إن هناك حاجة إلى تطوير المزيد من أدوات الفحب والتقييم في ضوء الخبرات المكتسبة نتيجة تطبيق هذه  (أ )
 التوجيهات؛

الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق إلى مزيد من التوجيهات وتبادل  الحفظويحتاج رصد فعالية تدابير  (ب )
المعلومات والربط الشبكي وتقاسم األدوات المتاحة، وتطوير أدوات جديدة عند الحاجة. ويمكن أن تشمل التوجيهات ما يلي: 

دماج ال( الرصد المجت2صر التنوع البيولوجي؛ )بيانات خط األساس مثل وثائق قيم وعنا (0) التقليدية؛  معارفمعي المستمر وا 
رصد نظم  (2التنوع البيولوجي وتحسين الحفظ في الموقع الطبيعي؛ ) حفظالرصد على المدى الطويل، بما في ذلك كيفية  (1)

 ؛الحوكمة واإلدارة التي تسهم في نتائج التنوع البيولوجي

وسجل األراضي والمناطق المحفوظة من  المناطق المحميةتوفر أدلة اإلبالغ في قاعدة البيانات العالمية بشأن و  (ج )
قبل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والتي يصونها المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

، توجيهات مفيدة لإلبالغ عن تدابير وغيرها من الوثائق التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي، وحسب االقتضاء، الوكاالت القطاعية
 الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق؛

القائمة على أساس المناطق في العناصر الكمية في حين يسهل تقييم مساهمة تدابير الحفظ الفعالة األخرى و  (د )
 .، واإلبالغ عنها00في العناصر النوعية للهدف  مساهمتها، يلزم إجراء المزيد من الدراسات لفهم كيفية تعزيز 00للهدف 

لمساهمات تدابير الحفظ لفعالة األخرى القائمة على أساس  لفهم النطاق الكاملإجراء المزيد من الدراسات ويلزم  (ه )
 ؛، واإلبالغ عنهاالقطاعاتباقي المناطق في األغراض األخرى والتزامها مع 

ساحة المناطق الفردية والمناطق التي هي جزء من شبكات وهناك حاجة إلى مزيد من اإلرشادات بشأن م (و )
 الالزمة لتحقيق نتائج التنوع البيولوجي؛

وهناك حاجة إلى مزيد من اإلرشادات بشأن كيفية االعتراف بتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس  (ز )
 المناطق للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ودعمها.

                                                                 
 أمثلة كثيرة على هذه المساهمات. CBD/PA/EM/2018/1/INF/4تقدم الوثيقة  49
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 المرفق الرابع
 البحرية والساحلية قمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناط 11االعتبارات في تحقيق الهدف 

 الجوانب الفريدة للبيئة البحرية ذات الصلة بتدابير الحفظ/اإلدارة القائمة على أساس المناطق -ألف
مناطق البحرية واألرضية، يوجد عدد من بينما توجد أدوات ونهج متماثلة للحفظ/اإلدارة القائمة على أساس المناطق في ال -0

تطبيق تدابير الحفظ القائمة على المناطق. وحددت المواد االختالفات المتأصلة بين البيئتين البحرية واألرضية التي تؤثر على 
 األساسية لحلقة العمل ومناقشاتها المذكورة أعاله عددا من هذه الجوانب الفريدة، والتي تشمل ما يلي:

كم تقريبا في أعماق المحيط(، التي تتأثر  00الثالثية األبعاد للبيئة البحرية )مع أقصى عمق يصل إلى الطبيعة  (أ )
 بشدة بالتغييرات في الخصائب الفيزيائية والكيميائية، بما في ذلك الضغط والملوحة والضوء؛

في البيئة والجزر، وتيسر الترابط  الطبيعة الحيوية للبيئة البحرية، والتي تتأثر على سبيل المثال بالتيارات والمدو  (ب )
 البحرية؛

 طبيعة تجزؤ الموائل والترابط في البيئة البحرية؛و  (ج )

 عدم وضوح الرؤية و/أو البعد عن السمات التي يجري حفظها؛و  (د )

فصائل التي تشكل الموائل بالعوالق لق الساحلية لطاغالبا ما يقتصر اإلنتاج األولي في البيئة البحرية على المنو  (ه )
المنطقة السطحية الضوئية، في حين أن المخزون الدائم في البيئات األرضية منتشر وهيكلي. وهناك أيضا النباتية الموزعة عبر 

 رات؛دوران أعلى في اإلنتاج األولي للبيئة البحرية، وهو يختلف باختالف الدورات السنوية، ويرتبط بدرجات الحرارة والتيا

في البيئات األرضية، يختلط الغالف الجوي بشكل جيد وعلى نطاق أوسع بكثير، في حين أن االختالط في و  (و )
 البيئات البحرية قد يتغير في نطاقات أصغر بكثير؛

ستختلف  ثار تغير المناخ بين المناطق البحرية والمناطق األرضية إلى حد كبير، حيث أن المناطق الساحلية و  (ز )
دث طقس واحد كبير. ويمكن لألثر المنتشر التعرية وهبوب العواصف، ويمكن أن تضيع جهود الحماية جراء ح تتعرض لعوامل

والمتمثل في تحمض المحيطات أن يؤثر على كامل المخزون الدائم لإلنتاج األولي في منطقة بحرية ما، مما يؤدي إلى تأثيرات 
 عبر الشبكة الغذائية ككل؛غير مباشرة 

  اختالفات في معدالت المرونة والتعافي للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية؛وجود و  (ح )

 لرصد وجمع البيانات؛ل بالنسبةاختالفات في الُنهج والتحديات وجود و  (ط )

نظم قانونية مختلفة محتملة ألجزاء مختلفة من نفس المناطق البحرية )مثل قاع البحر والعمود المائي في وجود و  (ي )
 الوالية الوطنية(؛ الخارجة عن نطاقالمناطق البحرية 

افتقار متكرر للملكية الواضحة لمناطق محددة في البيئة البحرية، مع وجود العديد من المستخدمين وجود و  (ك )
 وأصحاب المصلحة الذين غالبا ما تكون لديهم مصالح متداخلة، وأحيانا متنافسة؛

 تكرار تعدد السلطات التنظيمية المختصة في منطقة معينة؛و  (ل )

ُيتوقع من تدابير الحفظ القائمة على ع "النتائج" القائمة على أساس الموارد: من المنظور االقتصادي، توقُّ و  (م )
التركيز  أساس المناطق أن تحسن، في كثير من الحاالت، الموارد السمكية وأن تستعيد اإلنتاجية. وفي البيئات األرضية، ينصبّ 

 أنه من الممكن جنُيها بمجرد زيادة أعدادها.بشكل كبير على حماية الحيوانات دون توقع 
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 تدابير الحفظ القائمة على المناطق في المناطق البحرية والساحليةمن األنواع الرئيسية  -باء
اإلدارة القائمة على أساس المناطق، والتي يتم تطبيقها في المناطق عدد من األنواع المختلفة من تدابير الحفظ/ هناك -2

حصرية بالضرورة. ويمكن تصنيف تدابير الحفظ/اإلدارة البحرية والساحلية. ويمكن تصنيف هذه المناطق بطرق مختلفة وهي ليست 
 :على النحو التاليالقائمة على أساس المناطق بوجه عام 

من االتفاقية "المنطقة المحمية" على أنها منطقة محددة  2ف المادة : تعر  احليةالمناطق المحمية البحرية والس (أ )
دارتها لتحقيق أهداف محددة للحفظ؛  جغرافيا، يتم تخصيصها أو تنظيمها وا 

: في هذه األنواع من الُنهج، كثيرا ما يتم التنازل عن المناطق التي تديرها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية (ب )
دارة أو كليتها إلى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وغالبا ما ترتبط أهداف الحفظ باألمن الغذائي والحصول على جزء من اإل

 ؛الموارد الالزمة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

و/أو : يتم إنشاؤها بشكل رسمي، وتحدد تدابير إدارة األسماك القائمة على أساس المناطق مصايدتدابير إدارة  (ج )
األسماك مكانيا، وتُنفذ من أجل تحقيق واحد أو أكثر من نتائج الصيد المتوخاة. وترتبط نتائج هذه التدابير عادة  مصايدحفظ 

التنوع البيولوجي أو الموائل  أو تقليل اآلثار على . إال أنها قد تشتمل في كثير من األحيان على حمايةمصايدباالستخدام المستدام لل
 ؛أو هيكل ووظيفة النظام اإليكولوجي

: هي مجموعة من التدابير القائمة على أساس نُهج اإلدارة القطاعية األخرى القائمة على أساس المناطق (د )
مناطق البحرية المناطق، يتم تطبيقها في قطاعات أخرى على نطاقات مختلفة وألغراض مختلفة. وهي تشمل، على سبيل المثال، ال

ألهميتها  البالغة الحساسية )وهي مناطق حددتها المنظمة البحرية الدولية للحماية من الضرر الناجم عن األنشطة البحرية الدولية
اإليكولوجية أو االجتماعية واالقتصادية أو العلمية(، المناطق ذات األهمية البيئية الخاصة )مناطق قاع البحر التي حددتها السلطة 

لدولية لقاع البحار للحماية من الضرر الناجم عن التعدين في قاع البحار العميقة بسبب التنوع البيولوجي وهيكل ووظيفة النظام ا
 اإليكولوجي(، وكذلك تدابير الحفظ في القطاعات األخرى.

 البحرية والساحلية من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق 11يق الهدف قتحلتعجيل التقدم نحو  الُنهج -جيم
من أهداف أيشي للتنوع  00تحقيق الهدف في أبرزت مناقشات حلقة العمل الُنهج التالية لتعجيل التقدم الوطني المحرز  -1

بشأن هذه  لإلرشادبأن هذه النهج ليست شاملة وأن هناك مصادر أخرى  مع التسليمالبيولوجي في المناطق البحرية والساحلية، 
 المسائل:

 قاعدة كافية من المعلومات توفير -0

تحديد المعلومات الالزمة لمعالجة العناصر النوعية، بما في ذلك المعلومات عن التنوع البيولوجي، والنظم  (أ )
اإليكولوجية، والجغرافيا البيولوجية، وكذلك المعلومات عن التهديدات الحالية التي يواجهها التنوع البيولوجي والتهديدات المحتملة 

 ن الضغوط الجديدة والناشئة؛الناجمة ع

، بما في معارفالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ألصحاب ال معتجميع ومواءمة مختلف أنواع المعلومات،  (ب )
(، والنظم KBA(، ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية )EBSAذلك المعلومات عن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا )

 (؛IMMA(، والمناطق المهمة للثدييات البحرية )PSSAوالمناطق البحرية البالغة الحساسية )(، VMEبحرية الهشة )اإليكولوجية ال

دماج المعلومات )مثل  ليات غرفة تبادل المعلومات، والنظام العالمي  (ج ) وضع و/أو تحسين  ليات لتوحيد وتبادل وا 
 الرصد(. نظملرصد المحيطات، وغيرها من 
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 المصلحةإشراك أصحاب  -2

الخصوصيات الثقافية والروحية على مختلف و تحديد أصحاب المصلحة المعنيين، مع النظر في سبل العيش  (أ )
 المستويات؛

وضع وتعزيز شبكات جماعات الممارسين وشبكات أصحاب المصلحة التي من شأنها أن تُيسر التعلم المتبادل  (ب )
 بالغ والتقييم؛والتبادل، وأن تدعم أيضا الحوكمة والرصد واإلنفاذ واإل

 بناء فهم مشترك بين أصحاب المصلحة لألهداف والنتائج المتوقعة؛ (ج )

في المناطق المحمية البحرية،  تعزيز ودعم المهارات االجتماعية والتواصلية القوية لدى المديرين والممارسين (د )
 وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق.

 الحوكمة والرصد واإلنفاذ  -1

 تحديد السياسات والتدابير اإلدارية المعمول بها، بما في ذلك تلك الموجودة خارج المناطق المحمية /المحفوظة؛ (أ )

 االستفادة بصورة أفضل من التطورات الجديدة في البيانات المفتوحة المصدر )مثل المعلومات الساتلية(؛ (ب )

 للحد من التكاليف اإلجمالية للرصد؛الرصد العالمية وشراكات بناء و/أو تعزيز  ليات  (ج )

إشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وكذلك الزعماء المحليين المحترمين، في الرصد واإلنفاذ، وتعزيز  (د )
 قدرة المجتمعات المحلية على القيام بالرصد؛

لمحلية، مع احترام السياقات الثقافية الشعوب األصلية والمجتمعات ا معارفتعزيز قدرة العلماء على استخدام  (ه )
 المناسبة؛

 بناء قدرات المديرين والممارسين؛ (و )

 تيسير التعاون والتواصل وتبادل أفضل الممارسات بين المديرين والممارسين؛ (ز )

 تحديد الثغرات والعقبات التي تحول دون الحوكمة الفعالة واالمتثال؛ (ح )

العالمية واإلقليمية  سين وضوح الرؤية واستيعاب مختلف المعاييراالستفادة من المعايير والمؤشرات القائمة، وتح (ط )
 بين مختلف النطاقات؛لتيسير النهج المشتركة 

 االعتراف بدور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في الحوكمة والرصد واإلنفاذ، ودعمه. (ي )

 للتنوع البيولوجي واإلبالغ عنهمن أهداف أيشي  00تقييم التقدم المحرز لتحقيق الجوانب النوعية للهدف  -2

 التقييم
ليل )على سبيل المثال، األساس القانوني والسياسات وأهداف حر التقييم والتالظروف المالئمة لتيسييضمن توافر  (أ )

 الحفظ والخبرات(؛

يضع فهما مشتركا لمعنى الفعالية عبر مجموعات أصحاب المصلحة، تمشيا مع أهداف المناطق  (ب )
 المحمية/المحفوظة؛

 ؛ايضع مؤشرات واضحة وموثوقة وقابلة للقياس لتقييم فعالية المناطق المحمية/المحفوظة في تحقيق أهدافه (ج )

 يضع ُنهجا موحدة للتقييم عبر اآلليات/العمليات؛ (د )
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 م المناطق المحمية/المحفوظة على نطاق الشبكة وعلى مستوى المناطق الفردية؛يقي  (ه )

 يم.عزز جماعات الممارسين لدعم التقيوي يشكل (و )

 اإلبالغ
يحسن تواتر ودقة اإلبالغ، بما في ذلك عن طريق االستفادة إلى أقصى حد من  ليات اإلبالغ القائمة )مثل  (أ )

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات  المنبرالتقارير الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي، وتقارير 
 (، وتقارير االتحاد األوروبي(؛IPBESالنظم اإليكولوجية )

 يعزز وضوح التقارير لتشجيع التحليل من جانب مجموعة من الخبراء عبر التخصصات؛ (ب )

مالئمة للمعلومات المستقاة من يضمن إعالم اإلدارة بشكل فعال عن طريق اإلبالغ والتحليل من خالل  ليات  (ج )
 أجل تيسير اإلدارة التكيفية؛

 امية على إجراء تحليالت لفعالية اإلبالغ واإلدارة؛يقوم ببناء قدرة البلدان الن (د )

يقوم ببناء اإلرادة السياسية لدعم اإلبالغ في الوقت المناسب والفعال، بما في ذلك عن طريق التزامات حكومية  (ه )
 محددة إلبالغ منتظم وكاف؛

 يشرك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في اإلبالغ والتقييم؛ (و )

 غ عبر اآلليات/العمليات؛يضع نهجا موحدة لإلبال (ز )

 جماعات الممارسين لدعم اإلبالغ. ويعزز يشكل (ح )

من أهداف أيشي في المناطق  00تحقيق الهدف  نحوحلقة العمل النهج التالية لتعجيل التقدم الوطني وأبرزت مناقشات  -2
البحرية والساحلية، ال سيما فيما يتعلق بضمان اإلدماج الفعال للمناطق البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على 

ف بأن هذه النهج ليست شاملة أساس المناطق في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا، مع االعترا
 وأن هناك مصادر أخرى للتوجيه بشأن هذه المسائل:

تناسب تحديد كيف أن المناطق البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق  (أ )
يط المكاني البحري، واإلدارة وتعززها، بما في ذلك التخطتخطيط المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية أطر 

 الساحلية المتكاملة، والتخطيط المنهجي للحفظ؛

تقييم المعلومات الالزمة وتحديد أفضل المقاييس لجمع المعلومات، بما في ذلك المعلومات عن: األطر القانونية  (ب )
واألنشطة في ستخدامات االة للحفظ، و وأطر السياسات القائمة والسمات اإليكولوجية والبيولوجية، والمناطق ذات األهمية المحدد

وفي المناطق المحددة ذات أهمية للحفظ، وأصحاب المصلحة  المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا
المحتملة بين المعنيين النشطين أو المهتمين بالمناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا، والتفاعالت 

االستخدام االستخدامات البشرية، واآلثار التراكمية عبر مجموعة من المقاييس المكانية، واالستجابات ومرونة/ضعف النظم لزيادة 
 البشري والقوى الطبيعية، والترابط داخل وخارج المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية؛

التقليدية والمحلية(، وتحديد  معارفعلى البيانات والمعلومات )بما في ذلك التحديد المصادر المتاحة للحصول  (ج )
الثغرات في المعلومات وتجميع البيانات والنماذج وغيرها من المعلومات ذات الصلة المتاحة، ووضع و/أو تحسين أدوات سهلة 

دماجها؛  االستخدام وذات مصدر مفتوح وفعالة وشفافة لتصور البيانات وا 

 القيم المتنوعة وفهمها؛ نظمعلى التعرف  (د )

 ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛ (ه )
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وضع فهم مشترك بين أصحاب المصلحة بشأن أهداف إدماج المناطق البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة  (و )
 ناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا؛األخرى القائمة على أساس المناطق في المناظر الطبيعية األرضية والم

، سواء داخل أو خارج المناطق البحرية المحمية الناجم عنها تأثيرال مسؤولة عنضمان أن جميع األنشطة  (ز )
 وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق؛

المحمية وتدابير الحفظ الفعالة وضع مؤشرات واضحة وموثوقة وقابلة للقياس لتقييم فعالية المناطق البحرية  (ح )
األخرى القائمة على أساس المناطق في تحقيق أهدافها، ولتقييم حالة المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع 

 نطاقا؛

األوسع نطاقا من النهج التالية إلدارة المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية حلقة العمل وأبرزت مناقشات  -5
ق، مع التسليم بأن هذه النهج طفعالية المناطق البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناأجل ضمان 

 ليست شاملة وأن هناك مصادر أخرى لإلرشاد بشأن هذه المسائل:

الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية وضع و/أو تعزيز الحوكمة واإلدارة المتكاملة لدعم تخطيط المناظر  (أ )
 البحرية، وتنسيق التخطيط، وتحديد األهداف والحوكمة عبر النطاقات الجغرافية؛

 وضع و/أو صقل أدوات دعم اتخاذ القرار لتخطيط المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية؛ (ب )

 شريعات ذات الصلة؛الت وتنفيذ ضمان وجود (ج )

دارة المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية وتحديد ال فهم وتقييم حالة (د ) مناطق التي استخدام وا 
 تحتاج إلى تعزيز حمايتها؛

 ؛األثر تخفيفبشأن  تسلسلإجراء تقييمات التهديد، واستخدام  (ه )

إلى التفاعالت تقييم التوافق النسبي و/أو عدم التوافق بين االستخدامات الحالية وتلك المقترحة، باإلضافة  (و )
 واآلثار الناجمة عن التغير البيئي األوسع نطاقا )مثل تغير المناخ(؛

زاحةو فهم الصراعات  (ز )  سبل العيش وتحديد النهج ذات الصلة لتوفير سبل عيش بديلة والتعويض عنها؛ ا 

األوسع  التواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين عبر المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية (ح )
شراكهم بطريقة متاحة وفعالة ومناسبة؛  نطاقا، وا 

ضمان أن التخطيط واإلدارة يتسقان مع مجموعة الثقافات ونظم القيم السائدة في المناظر الطبيعية األرضية  (ط )
 والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا؛

شراك القادة واألبطال المحليين/الوطنيين؛ (ي )  تحديد وا 

 لقدرة على دعم تخطيط المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا.بناء و/أو تعزيز ا (ك )

في استخدام أنواع مختلفة من تدابير الحفظ/اإلدارة القائمة على أساس  الدروس المستفادة من التجارب -دال
 المناطق في المناطق البحرية والساحلية

ُسلط الضوء على الدروس ية والعروض التقديمية التي عرضت أثناء حلقة العمل، من خالل الوثائق اإلعالمية األساس -02
 :التالية المستفادة من التجارب في مختلف أنواع تدابير الحفظ/اإلدارة القائمة على أساس المناطق في المناطق البحرية والساحلية
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المناطق )مع اختالف المناطق، ومدة ودرجة بالنسبة ألنواع مختلفة من تدابير الحفظ/اإلدارة القائمة على أساس  (أ )
التقييد(، قد يكون األداء من حيث حماية التنوع البيولوجي متغيرا بدرجة كبيرة، ويعزى ذلك في الغالب إلى السياق اإليكولوجي 

 واالجتماعي واالقتصادي وسياق الحوكمة في المنطقة، وطبيعة تنفيذ التدابير؛

والمدة ودرجة التقييد تؤدي عموما إلى زيادة حماية العديد من مكونات  المنطقةمساحة وعلى الرغم من أن زيادة  (ب )
تي أزيحت نتيجة االستبعادات قد تزيد في المناطق التنوع البيولوجي، إال أن  ثار النظام اإليكولوجي الناجم عن األنشطة البشرية ال

 الشامل جميع هذه االعتبارات؛التي تستمر فيها هذه األنشطة. ويجب أن يشمل تخطيط الحفظ الفعال 

ويمكن أن تكون التدابير المصممة والمنفذة بشكل جيد فعالة حتى إذا كانت المناطق غير كبيرة وذات قيود  (ج )
 دائمة، ويمكن أن تكون التدابير المصممة والمنفذة بشكل سيء غير فعالة، بغض النظر عن حجمها؛

أساس المناطق على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة حفظ القائمة على وينبغي تقييم فعالية تدابير ال (د )
 خصائب هذه التدابير الجاري تنفيذها والسياق الذي تنفذ فيه؛

ئم اوتشمل السمات الرئيسية للمنطقة التي يتعين النظر فيها عند تقييم تطبيقات محددة لتدبير الحفظ/اإلدارة الق (ه )
 على أساس المناطق ما يلي:

الحفظ الخاصة في كل من المنطقة المحددة واإلقليم األكبر، وكيفية المكونات اإليكولوجية لشواغل  (0)
 مساهمة التدبير في حفظهما؛

 حجم ومدة ومدى قيود المنطقة ومكانها؛ (2)

نفاذ القانون في المنطقة أثناء وجود  (1) قدرة السلطة اإلدارية على تنفيذ التدبير إذا ما تم اعتماده، ورصد وا 
 بير؛التد

 الستخدام المستدام، باإلضافة إلى الحفظ؛في اإسهامات التدبير المحتملة  (2)

عتبار في تقييم وضعها في االستطبق فيه التدابير والتي ينبغي أيضا المهمة للسياق الذي  الخصائبوتشمل  ( و)
 كل حالة على حدة ما يلي:

مع باقي التدابير  تمامامتكامل  هج النظام اإليكولوجي، وهوالتدبير داخل ن   امدى تطوير هذ (0)
 المستخدمة؛

الشعوب األصلية والمجتمعات  معارفمدى تطوير هذا التدبير باستخدام أفضل المعلومات العلمية و  (2)
 المحلية المتاحة، وتطبيق وقائي مناسب؛

درجة الحماية التي يوفرها هذا التدبير لمكونات التنوع البيولوجي ذات األولوية العالية، مع مراعاة  (1)
 ديدات الحقيقية أو المحتملة األخرى في نفس المنطقة وخارجها عند االقتضاء؛الته

 المتثال والتعاون مع التدبير؛على اعمليات الحوكمة التي تؤدي إلى وضع واعتماد التدبير، و ثارها  (2)

 ياق المحددالتدابير ذات السومن المهم أن تُدعم نتائج الحفظ بأدلة قوية، وأن توفر المرونة من أجل تصميم  )ز(
 اإللزامية؛االعتماد على متطلبات المدخالت  بدال منأكثر من هدف واحد،  تتناولالتي 

ومن المهم وضع أطر الرصد والتقييم المناسبة ضمن تصميم تدابير الحفظ/اإلدارة القائمة على أساس المناطق  )ح(
 من أجل بناء أدلة موثوقة على أنها تحقق نتائج الحفظ.
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