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  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  شررابع عاالجتماع ال

  2010 يارأ/مايو 21-10 نيروبي،

  من جدول األعمال المؤقت 4-1-3البند 

  

  ج العمل بشأن المناطق المحميةمتعمق لتنفيذ برناماستعراض 

  مشروع توصية مقدم من رئيسة الفريق العامل الثاني

  

  توصية مقدمة لمؤتمر األطراف  - أوال 

قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في أن توصي مؤتمر األطراف باعتماد 

  :قرار على النحو التالي

  إن مؤتمر األطراف

  اتيجيات لتعزيز التنفيذاستر   -ألف 

  المستوى الوطني  -1

  :ما يلىإلى  األطراف يدعو  -1

باعتبار ذلك إسهاما لمناطق المحمية وموصلية ا ،، وإن كان مالئماوجودة يةوتمثيلتغطية تعزيز   )أ(

 يةالكتل الحيوجميع  تضموالتي  المتساوقةتمثيلية للمناطق المحمية والشبكات اإليكولوجية النظم ال في وضع

  ذات الصلة ؛ والمناطق االيكولوجية أو النظم االيكولوجية
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توجيه الخطط القائمة ذات الصلة،  إعادةحسب مقتضى الحال ضع خطة عمل طويلة األجل أو و  )ب(

المعنيين بما في ذلك المجتمعات  أصحاب المصلحة مشاركة جميعبمع مراعاة الظروف واألولويات الوطنية و

حيثما أجل تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية، بما في ذلك آليات التنفيذ المالئمة، و، من األصلية والمحلية

نتائج التقييمات  استنادا إلىالزمنية، والميزانية والمسؤوليات،  خطوطقائمة تفصيلية باألنشطة، واليكون ممكنا 

إلى  ويطلب ،يذ الخطة االستراتيجية لالتفاقيةالرئيسية لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية، بغية المساهمة في تنف

  ؛إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشرعن إعداد هذه الخطط األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا 

عمل المناطق المحمية في االستراتيجيات وخطط العمل دمج خطط العمل الخاصة ببرنامج   )ج(

في أسرع وقت ممكن، وفي طط والميزانيات القطاعية ذات الصلة وفي الخالوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي، 

إلى األمين التنفيذي أن يرفع  ويطلباالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، ستة أشهر قبل موعد ال يتجاوز 

خطط العمل بشأن المناطق المحمية في  دمجتقريرا إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر عن 

  ؛وخطط العمل الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي وفي الخطط والميزانيات القطاعية ذات الصلةاالستراتيجيات 

أو المناظر /و األراضيالمناطق المحمية في  الذي يدرجتطبيق نهج النظم االيكولوجية ل الترويج  )د(

  دام للمناطق المحمية ؛، وضمان االستخدام المستبصورة فعالة لتنوع البيولوجيا األوسع نطاقا لصون الطبيعية

بين القطاعات واالتصال فيما التعجيل بإنشاء لجان استشارية متعددة القطاعات لتعزيز التنسيق   )ه(

  المناطق المحمية في خطط التنمية الوطنية واالقتصادية؛ لتيسير إدراج

ار، في سياق صانعي القر توعيةناطق المحمية وال سيما مالتوعية ببرنامج العمل بشأن ال زيادة  )و(

  ؛مبادرة الموجة الخضراء والبرامج األخرى مثل االتصال والتثقيف والتوعية العامة

منافع  بشأنلحكومة، ا على جميع مستوياتبين صانعي القرار  الفهم لزيادة تصالتنفيذ خطط ا  )ز(

، والتنمية الثقافية ودون الوطنية والصحة العامة والمحافظة على القيمالقتصادات الوطنية لالمناطق المحمية 

  ؛ع تغير المناخ والتخفيف من آثارهالمستدامة والتكيف م

وضع لدى لتنوع البيولوجي صون االعالمية لذات األهمية موحدة لتحديد المواقع النظر في معايير   )ح(

طبيعة، والمعايير الدولي لصون ال االتحادفي القائمة الحمراء لألنواع المهددة  باالستناد إلى نظم المناطق المحمية 

اليونسكو  فيالخاصة ببرنامج اإلنسان والمجال الحيوي بما في ذلك األخرى ذات الصلة الراسخة في العمليات 

، ة المهددةم اإليكولوجيتقييم النظعمليات ألراضي الرطبة، وبشأن اواتفاقية رامسار التراث العالمي  واتفاقية

  صلة؛وتحليل الثغرات والمعلومات األخرى ذات ال

قرار الجمعية (إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  مراعاة على النحو المالئم  )ط(

المناطق  بشأنمواصلة تنفيذ برنامج العمل  لدى) ، المرفق2007سبتمبر / أيلول 13الصادر في  295/61العامة 

  المحمية؛
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وضع وتنفيذ برامج البحث  إلىمات األخرى والمنظمات ذات الصلة والحكو األطراف يدعو  -2

صلة فضال عن تقييم  على أي مستوى ذيالمناطق المحمية  داخلواالستخدام المستدام  ألغراض الصونوالرصد 

  لألهداف الثالثة االتفاقية؛ التي تمتثلكفاءة وفعالية مختلف أنواع وفئات المناطق المحمية 

  

  المستوى اإلقليمي  -2

التحدي الميكرونيزي، والتحدي الكاريبي، مثل ، المبادرات اإلقليمية التقدم المحرز فيب حيط علماي  -3

والطبيعة عام  ،الشعاب المرجانيةومبادرة قوس ديناريك، والمبادرة األمازونية، ومبادرة مثلث واالتفاقيات البحرية، 

ى تعزيز تشكيل هذه للمناطق المحمية، ويدعو األطراف إل ، وشبكة الكارباتوشبكات ايمرالد واتفاقية األلب 2000

من خالل نقاط االتصال الوطنية المعنية ببرنامج العمل حيثما يكون مالئما المبادرات وصياغة خطط عمل إقليمية 

الطبيعة  لصونبالتعاون مع اللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي  ،بشأن المناطق المحمية

وغير نادا إلى خطط العمل القطرية لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية األخرى، است الصونومنظمات 

قليمية، من أجل تنسيق التمويل، والدعم التقني، وتبادل اإلتقنية الدعم الومن خالل شبكات ذلك من برامج العمل 

  الخبرات وبناء القدرات لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية؛

أن تدعم  إلى المانحة، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات التمويل األخرىالبلدان  يدعو  -4

  ؛بما في ذلك المناطق المحمية البحرية المبادرات اإلقليمية

لحدود لبر اعالللتعاون  والمحتملة المالئمةمجاالت بفعالية الستكشف ت أن حث األطراف علىي  -5

التخطيط ب يتعلقما ئة مواتية للتعاون عبر الحدود فيبي إلقامة فعالةال ومن خالل الوسائل ،المحميةبشأن المناطق 

  التنمية االجتماعية واالقتصادية عبر الحدود الوطنية؛ والموصلية فضال عن، ةممارسات اإلدارو

 للنهوضيشجع األطراف على استخدام المبادئ التوجيهية القائمة، وأفضل الممارسات واألدوات   -6

 جودةاستكشاف مجموعة المعايير لتقييم المحمية فضال عن  طقاالمنبشأن العابر للحدود  فعالية التعاون المحميةب

  هذا التعاون؛

  المستوى العالمي  -3

  :رهنا بتوافر األموال ما يليب القيامإلى األمين التنفيذي  طلبي  -7

ام خاص توجيه اهتممع حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات،  االستمرار في عقد  )أ(

، وتطوير التعاون مع االتفاقيات جداول زمنية محددة للتخطيط والتمويلبواألولويات المحددة األخرى  2للعنصر 

 والشبكات التقنية التابعة لالتحاد الدولي لصون الطبيعةواللجنة المعنية بالمناطق المحمية اإلقليمية ودون اإلقليمية 

  ؛وغير ذلك من الشركاء
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دوات، وأفضل الممارسات ومبادئ توجيهية األني إضافي من خالل إعداد حقائب تقديم دعم تق  )ب(

وخصوصا بشأن  والمنظمات الدولية بشأن مواضيع برنامج العمل بشأن المناطق المحمية، بالتعاون مع الشركاء

منافع التكاليف قيم خدمات النظم االيكولوجية ووإبالغ المفاهيم الجديدة  مثل التقنيات والصكوك الالزمة لتحديد 

مع مراعاة الحاجة إلى توفير مواصفات  )وتقاسم المنافع والمشاركة والمساواة اإلدارة الرشيدة( 2العنصر و

  ؛ومعايير لحوكمة المناطق المحمية

قطاع برنامج العمل بشأن المناطق المحمية بالنسبة لالناشئة عن تنفيذ منافع الزيادة التوعية ب  )ج(

، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، ومصايد األسماك والصناعة طاعات األخرىلصحة، والمياه والقا

من وطأة الفقر، واألهداف اإلنمائية  تخفيفلل أهمية خدمات النظم االيكولوجية التي توفرها المناطق المحميةو

عات لمناقشة وسائل التعاون لأللفية، وذلك عن طريق عقد حلقات عمل تجمع بين الفاعلين الرئيسيين في هذه القطا

  ؛للترويج لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية من أجل الوصول إلى المنافع المتبادلة

بما في ذلك من خالل  "امج العمل بشأن المناطق المحميةألصدقاء برن"الشبكة العالمية دعم   )د(

  ؛من جملة أمور فاعلة صلة والشبكات التقنيةالمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات الدولية ذات ال إشراك

السياسات  فضال عنتعزيز أوجه التآزر مع االتفاقيات اإلقليمية العالمية، ل واالتصالدعم التنسيق   )ه(

  واالستراتيجيات الوطنية في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية ؛

الطبيعة، والمنظمات  لصونالتابعة لالتحاد الدولي  اللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية يدعو  -8

حالة التنوع البيولوجي في المناطق وتقييم ورصد إستعادة ة إلى إعداد إرشادات تقنية بشأن األخرى ذات الصل

والتكيف  وحوكمة المناطق المحمية وتواصلها وتمثيلها مع النهج اإلقليمي، وفعالية اإلدارة وممرات الحفظالمحمية 

  غير المناخ والتخفيف من حدته؛مع ت

  أكبر اهتمامالمسائل التي تحتاج إلى     -باء 

 التمويل المستدام    -1

األطراف وخاصة األطراف من  باء 9/18 أن مؤتمر األطراف يحث فى مقرره  مكرر إذ يستذكر   9     

ى ذلك مرفق البيئة العالمية ، البلدان المتقدمة، ويدعو الحكومات األخرى والمؤسسات المالية الدولية بما ف

الدعم المالى الكافى  تقديمالمؤسسات المالية المتعددة األطراف الى  وغيرها من ومصارف التنمية اإلقليمية، 

وحسن التوقيت والذى يمكن التنبؤ به لألطراف من البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية 

لدان التى تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال لتمكينها من تنفيذ برنامج العمل بشأن الصغيرة النامية فضال عن الب

  المناطق المحمية على نحو كامل

  :يلي إلى مااألطراف  يدعو  -9
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لمنظومة المناطق المحمية ودعم  يةوفقا لتشريعاتها الوطن ةإعداد وتنفيذ خطط تمويل مستدام  )أ(

استنادا إلى تقييم احتياجات واقعية وحافظة متنوعة من اآلليات المالية  2012المناطق المحمية األحادية بحلول عام 

  التقليدية واإلبتكارية مثل من بين جملة أمور المدفوعات مقابل خدمات النظم االيكولوجية حسب ما هو مالئم

  

في التجديد المالئم مخصصات التنوع البيولوجي في التوقيت المناسب وبالشكل ستعمال ا [  )ب( 

التي تستعمل األخرى  ةالمعونأنواع ئية والمتعددة األطراف ونامرفق البيئة العالمية، والمعونة الث لموارد الخامس

  ] خطة العمل لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية كأساس للحصول على األموال؛

جملة  لى أساسع، وتخصيصه تمويلال لتوفيروضع وتنفيذ وسائل وطرق جديدة وإضافية توليد   )ج(

المتعلقة باقتصادات الدراسة نتائج ، مع األخذ في االعتبار ةخدمات النظم اإليكولوجيلمن بينها التثمين القوي أمور 

  ؛حسب مقتضى الحال النظم االيكولوجية والتنوع البيولوجي

 الناميةلصغيرة الجزرية ا والبلدان، نموااألطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان  يشجع  -10

  :على، تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال البلدان التي فضال عنمن بينها، 

واحتياجات تمويل المشاريع  لمنظومة المناطق المحمية بأكملها يهتمويلال هااحتياجات عن اإلعراب  )أ(

الوطنية العمل  طخط و إستراتيجياتها ى، استنادا إلوالمؤسسات المالية ذات الصلة من خالل مبادرة شبكة الحياة

إلى دعم  ينالمانح ويدعوالمناطق المحمية، المتعلقة بالتنوع البيولوجى وخطط العمل الخاصة ببرنامج العمل بشأن 

  من خالل هذه اآللية، مع األخذ في الحسبان إعالن باريس المعني بفعالية المعونة؛ إحتياجات التمويل

اجتماعات مائدة مستديرة دون إقليمية  عقدعلى  ر التمويل،، رهنا بتوافواألطراف ينالمانح يشجع  -11ا

و التمويل لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية مع إشراك مبادرة شبكة الحياة حشدمن أجل  ينووطنية للمانح

  ؛مؤسسات التمويل ذات الصلة

ومواءمة لألموال لمالئم واالسريع  الصرف يسيرة إلى تمنفذووكاالته ال مرفق البيئة العالمية يحث  -12

تداخالت مالئمة ومركزة تنظيم المحمية من أجل  ل الوطنية لبرنامج العمل بشأن المناطقالمشاريع مع خطط العم

  استمرارية المشاريع؛ضمان و

  تغير المناخ  -2

  :ما يلي الى األطرافيدعو   -13

، من خالل 2015عام حلول بمن برنامج العمل بشأن المناطق المحمية  2-1 تحقيق الهدف  )أ(

الجهود المتضافرة لدمج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية األرضية والبحرية األوسع نطاقا وفي القطاعات، 

بما في ذلك  الشبكات االيكولوجية والممرات البيولوجيةبما في ذلك من خالل استعمال تدابير التواصل مثل إنشاء 
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لمعالجة آثار تغير المناخ الموائل والمناظر الطبيعية المتدهورة  إستعادةو ئماالتدفق الحر لألنهار حيثما يكون مال

  ؛وزيادة القدرة على مقاومة تغير المناخ؛

تعزيز المعارف العلمية واستخدام نهج النظم االيكولوجية في دعم عملية وضع خطط اإلدارة   )ب(

  ؛ر الناجمة عن تغير المناخالمرنة وتحسين فعالية إدارة المناطق المحمية لمعالجة اآلثا

السليمة  الشاملة والمدارة بفعالية والممثلة ايكولوجيا ق المحميةمة المناطونظممنافع ب االعتراف  )ج(

  ؛وإيصال هذه المعلومات قيمتها في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدتهو

تغير المناخ حدة لتخفيف من ولي لحفظ التنوع البيولوجة يهمأ تكتسيتحديد المناطق المحمية التي   )د(

 يكون مالئما وحيثما واإلحتفاظ بمخزونات الكربون الكربون بما في ذلك إمكانيات امتصاصأو التكيف معه، /و

 في الوقت التي تعترف فيه أو إدراجها في منظومة المناطق المحمية/حمايتها وإستعادتها وإدارتها بصورة فعالة و

لدى لتنوع البيولوجي لبهدف زيادة المنافع المشتركة  للمناطق المحمية، األولدف هو اله يظلالتنوع  صونبأن 

 ؛لتحقيق رفاهة البشرتغير المناخ  معالجة

المناطق  ةمونظم، والسيما ةطبيعيبصورة  العاملةالنظم اإليكولوجية  صون وإدرارةل مويدعم وي  )ه(

للنظم اإليكولوجية إستنادا الى وكذلك  ت الكربون ،واإلحتفاظ بمخزوناالكربون  إمتصاصفي للمساهمة المحمية 

، األولهو الهدف  يظلالتنوع البيولوجي  صونبأن في الوقت الذي تعترف فيه ، تغير المناخمع  نهج التكيف

بما في ذلك المناطق (المناطق المحمية  ومةظمنتكامل الخاصة بصون ونهج الوربط تحسين تصميم وإدارة 

تغير المناخ ، لمعالجة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ب) المستصلحة المناظر الطبيعيةوالعازلة، والممرات 

  التكيف الوطنية؛وخطط بما في ذلك من خالل استراتيجيات 

للتخطيط  المصلحةالتي تستخدمها السلطات الوطنية المعنية وأصحاب  األدوات وضع مواصلة  )و(

لتنوع اخرائط  مثل وضع معهالتكيف تغير المناخ و منتخفيف ير التدابالمشترك لشبكات المناطق المحمية و

  ذات الصلة ؛ ةم اإليكولوجيمن خدمات النظذلك  وغير لبيولوجي وتخزين الكربون الطبيعيا

استراتيجيات فرص التمويل في إطار الطريقة التي يمكن بها ليدعو األطراف إلى استكشاف   -14

العمل في  المناطق المحمية، مع بشأنأن تسهم في تنفيذ برنامج العمل  حدتهن التخفيف ممع تغير المناخ و كيفالت

  ؛حدتهتعزيز المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من  نفس الوقت على

 إهتماما يولى بأنمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  يذكر  -15

ودعم المشاريع  ودورها في هذا المجالاستراتيجيات التكيف والتخفيف  فىلمناطق المحمية با تلحق التي آلثارل

  ؛ذات الصلة بالتكيف والتخفيف في المناطق المحمية

  فعالية اإلدارة  -3
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إلى من برنامج العمل الذي يدعو  4-1لهدف ا غاياتفي االعتبار  خذبعد أن تأيدعو األطراف ،   -17

التشاركية وتخطيط المواقع استخدام العمليات ب 2012عام  بحلولإدارة فعالة المحمية جميع المناطق ن يتوافر لأ

 الى أيضاقد يحتاج ، فعالية اإلدارةتقييم  ويالحظ أن النشطين،أصحاب المصلحة المعتمد على العلم بمشاركة 

  : نوعية من أجلمؤشرات 

عمل على لل عليهاوإضفاء الطابع المؤسسي فاعلية اإلدارة  في إجراء تقييماتع التوسمواصلة   )أ(

باستعمال أدوات وطنية  ،2015المناطق المحمية بحلول عام  مجموع مساحة في المئة من 60 ما نسبته تقييم

مي ها المركز العالشرف عليالنتائج إلى قاعدة البيانات العالمية بشأن فاعلية اإلدارة التي ي إضافةومختلفة وإقليمية 

  ؛من خالل إطار اإلبالغ الوطني التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الصونلرصد 

واآلثار االجتماعية والمنافع الخاصة بالمناطق المحمية في  المتعلقة بالحوكمة المعلوماتإدماج   )ب(

  فاعلية اإلدارة؛ عملية تقييم

  ؛ة فاعلية اإلدار تإدماج التكيف مع تغير المناخ في تقييما  )ج(

برنامج العمل بشأن المناطق المحمية األخرى لتقييمات الجها في ادمإكفالة تنفيذ نتائج التقييمات و  )د(

  ؛)مثل التمويل المستدام، والقدرات(

  إدارة األنواع الغريبة الغازية  -4

جي، بعد مالحظة دور األنواع الغريبة الغازية باعتبارها الدافع الرئيسي لفقدان التنوع البيولو  -18

يتعين على األطراف النظر في دور إدارة األنواع الغربية الغازية باعتبارها أداة تحقق مردودية تكاليفها الستعادة 

  .المناطق المحمية وخدمات النظم االيكولوجية التي توفرها والمحافظة عليها

  المناطق المحمية البحرية  -5

نية على التعاون ، حسب مقتضى الحال أألطراف والحكومات األخرى والمنظمات المع يشجع  -19

بصورة جماعية أو على المستوى اإلقليمى أو دون اإلقليمى ، لتحديد  وحماية المناطق الهامة إيكولوجيا أو 

فى البحار العميقة التى تحتاج الى حماية بما فى ذلك إنشاء شبكات مولئل البيولوجيا فى مياه المحيطات المفتوحة و

محمية البحرية وفقا للقانون الدولى وإستنادا الى المعلومات العلمية وإبالغ العمليات ذات الصلة تمثيلية للمناطق ال

فى الجمعية العامة لألمم المتحدة، ويدعو الجمعية العامة الى تشجيع الفريق العامل غير الرسمى المخصص التابع 

فى عملية صوب  [ راع بالعمل فى هذا المجالعلى اإلس 59/24لألمم المتحدة الذى أنسأته الجمعية العامة بقرارها

  ]تحديد المناطق المحمية البحرية فى المناطق التى تتجاوز الوالية الوطنية

مناطق محمية شبكات المتعلق بإنشاء  2012عام  هدفتحقيق  صوبء التقدم طبالحظ بقلق ي  -20

يحث األطراف،  ، ولذا ى ذلك الشبكات التمثيليةوفقا للقانون الدولى وإستنادا الى المعلومات العلمية بما ف بحرية، 

وطنية، ال هاجهودها، وفقا لقدرات المعنية على زيادةمن خالل المنظمات اإلقليمية والدولية  وحيثما يكون ضروريا



UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.5 
Page 8 

 

ويدعو المؤسسات المالية الى  2012لتحقيق هدف عام  ؛شبكات المناطق البحرية المحمية ونطاقتحسين تصميم ل

  طرافدعم جهود األ

الخاصة باإلدارة طويلة  حوكمة ال ماطمن أن طائفة  أو تعزيز/وصع واألطراف على يشجع   -21

  ؛الجيدةالحوكمة  مبادئوإدماج البحرية المحمية  للمناطق األجل المالئمة

  المناطق المحمية للمياه الداخلية    -6

النظم  حيثما يكون مالئما يةومسؤوليات وموصلوجودة وتمثيليةتغطية األطراف على زيادة  يشجع  -22

من خالل تعيين أو فيها المناطق المحمية  اتمونظمالهيدرولوجية الرئيسية في  وجوانبهااإليكولوجية للمياه الداخلية 

 خدمات النظم اإليكولوجية واستدامة أو تعزيزها مقاومتهاعلى  والمحافظةللمياه الداخلية لمناطق المحمية ا توسيع

ل استخدام آليات التعيين المتوافرة حاليا والتي تطبق بموجب االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع بما في ذلك من خال

  ؛البيولوجي مثل اتفاقية التراث العالمي واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة

   استعادة النظم االيكولوجية والموائل في المناطق المحمية  -7

  :األطراف على يحث  -23

 ومقاومتها لتغير المناخالتنوع البيولوجي  صونالمناطق المحمية في  منظومات زيادة فعالية  )أ(

النظم االيكولوجية  ستعادةالالجهود  زيادةخالل من  وغير ذلك من جوانب اإلجهاد بما فيها األنواع الغريبة الغازية

والمناطق  المناطق المحمية مالئما إدراج أدوات التواصل مثل ممرات التنوع البيولوجي في يكونحيثما ووالموائل 

  ؛الطبيعية والمناظر البحرية المجاورة

المحمية واالستراتيجيات بالمناطق  المعنيبرنامج العمل خطط عمل االستعادة في أنشطة  دراجإ) ب(

  لتنوع البيولوجي؛المعنية باالوطنية 

  يةبما فيها خدماتها اإليكولوجتكاليف ومنافع المناطق المحمية قيمة  تقدير  -8

بالتعاون مع اللجنة العالمية المعنية بالمناطق  يستكشف ويقيمإلى األمين التنفيذي أن  يطلب  -24

بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية التي اآلخرين  والشركاءالطبيعة  لصونالدولي  لإلتحادالمحمية التابعة 

مع مراعاة خصائص مختلف  افع المناطق المحميةومن وتكاليفلقياس قيم  المنهجيات القائمة ،برنامج العمل تدعم

اقتصاديات ب المعنيةالدراسة بما في ذلك نتائج  ،الحاليالعمل  على باالعتماد الكتل الحيوية والنظم االيكولوجية

  ؛ي ونشر نتائج التقييم على األطراف لتطبيقهاالنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوج

  :يدعو األطراف إلى  -25

واإلبالغ عن دور وأهمية وتكاليف ومنافع لدور المناطق المحمية وأهميتها ومنافعها  الفهمزيادة   )أ(

مخاطر الكوارث  قليل، وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية، وتهذه المناطق في استمرارية سبل المعيشة المحلية
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والقطاعات األخرى، وذلك  لصحة، والمياهقطاعات االطبيعية، وللتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، ول

  على جميع المستويات؛

 قيملمتعمق فهم  لتوفيروكاالت الو وإدارتها هاالتابعة ل المناطق المحميةمبتكرة في  تقديم وسائل  )ب(

  حمايتها؛بوالتزامهم  دعمهم وإستثارةوالجمهور العام  في المناطق المحمية للزوارالتنوع البيولوجي 

  ة والمشاركة والمساواة وتقاسم المنافعحوكمأن البش 2العنصر البرنامجي   -9

  :األطراف على ما يلي يشجع  -26

بين برنامج العمل بشأن المناطق المحمية والعمليات على المستوى الوطني تنسيق ال تعزيز  )أ(

ار، أفرقة العمل المعنية بالغابات، والبح هاومن بيناألخرى ذات الصلة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، 

غو : ، والعمليات المتعلقة بمبادئ أديس أبابا والمبادئ التوجيهية أغواي)ي(8والحصول وتقاسم المنافع، والمادة 

  ؛تنفيذممكنة لتعزيز الالمشتركة بشأن التدابير اللتبادل المعلومات بخصوص تنفيذ هذه البرامج والتوصيات 

في حوكمة  ما يتعلق بالهدف الثالث لالتفاقيةفيالمنافع  وتقاسم الحصول  أحكامالترويج إلدراج   )ب(

ودعم المبادرات المتعلقة بدور المناطق المحمية في الحد من الفقر فضال عن دورها في توفير  المناطق المحمية

 ؛سبل العيش للمجتمعات األصلية والمحلية

  )ج( 

  :األطراف إلى ما يلي يدعو  -27

للمنافع ولتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة  م المنصفلتقاستحقيق اوضع آليات وعمليات واضحة ل  )أ(

وفقا للقوانين الوطنية وااللتزامات الدولية ذات الصلة بالمناطق المحمية  فيما يتعلق للمجتمعات األصلية والمحلية

  إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛ب واالعتراف حيثما يكون مالئما للتطبيق

والمناطق المحمية لية محالاألصلية و للمجتمعاتالتابعة ور المناطق المحمية االعتراف بد  )ب(

  الحوكمة؛ ماطالتعاونية وتنوع أنفي حفظ التنوع البيولوجي، واإلدارة ألصحاب المصلحة اآلخرين 

مناطق الحفظ لدعم التقديم لالعتراف و مالئمةآليات ضع ي، 9/18من القرار  6الفقرة  يستذكرإذ   )ج(

إدراجها في وجملة أمور، من خالل االعتراف الرسمي،  ضمن تتم، والمجتمعات المحلية ةاألصلي ة للشعوبالتابع

حسب  مواردالأو /و ياألرض المحلية في اتالقوائم أو قواعد البيانات، واالعتراف القانوني بحقوق المجتمع

 المجتمعاتمشاركة بموافقة ومية، المحمية الرس في منظومات المناطق المناطق هذه إدراج، أو  مقتضى الحال

احترام  التعلقة باإلعتراف وينبغي لهذه اآلليات . وفقا للقوانين الوطنية واإللتزامات  ذات الصلة المحلية و ةاألصلي

  ؛هذه المناطق بمرور الوقتالتي حافظت على  ةالعرفي الحوكمةنظم 
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صحاب المصلحة المتعددين، وفي أل يةاالستشار لجانالالمجتمعات األصلية والمحلية في  إشراك  )د(

عن برنامج العمل بشأن المناطق المحمية، وفي االستعراضات الوطنية  اإلبالغ الوطنيالمتعلقة بات مشاورال

  مة المناطق المحمية؛ونظملفاعلية 

إجراء تقييم، حيثما يكون مالئما، لحوكمة المناطق المحمية باستخدام صندوق األدوات الذي   )ه(

المناطق المحمية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة ،  مؤسساتبناء القدرات لتنفيذ أنشطة ألمانة والقيام بأعدته ا

، وخصوصا  2بدعم من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المانحة ، على تنفيذ العنصر 

  على جوانب إدارة المناطق المحمية؛ 

  إلبالغا  -10

  :لقيام بما يلياألطراف إلى ا يدعو  -28

من شأنها الوطني  إلبالغعملية بسيطة وفعالة ل كجزء من عملية اإلبالغ الوطني في وضعالنظر   )أ(

ونتائج برنامج العمل بشأن  تدابيرالتنوع البيولوجي داخل المناطق المحمية، باإلضافة إلى  لصونتتبع الحالة العامة 

  المناطق المحمية؛

المقدم بالمناطق المحمية  الخاص غ عن التنفيذ الوطني لبرنامج العملنظر واعتماد إطار لإلبال  )ب(

متعمق الستعراض االضافة إلى اإلالوارد في وثيقة طار اإلاألمين التنفيذي، مع األخذ في االعتبار مشروع  من

والتقديمات التي ، ) UNEP/CBD/SBSTTA/14/5/Add.1( المحميوبالمناطق  الخاصلبرنامج العمل 

 األخرىالمشاورات واجتماعها الرابع عشر،  خاللالعلمية والتقنية والتكنولوجية  للمشورةلهيئة الفرعية ا عرضتها

موحدة ، أطر باستخدام الدوري  التحديث تدعممن الوسائل التي  ذلك وغير اإللكتروني اتمن خالل منتدى المناقش

  على شبكة اإلنترنت؛وتعتمد ، ومواتية للمستعمل

بما فيها قاعدة  ،باستعمال المؤشرات وفئات التصنيف القياسية المتعمق طوعيال بالغاإلالنظر في   )ج(

  ؛المحلية البيانات العالمية المقترحة للمناطق المحمية لدى الشعوب األصلية والمجتمعات

  ؛واستعراضات أصحاب المصلحةالسهامات  شفافة وفعالة آلياتوضع   )د(

مع اإلبالغ عن التقدم امج العمل بشأن المناطق المحمية بوضوح عن برن بالغالتأكد من إدماج اإل  )ه(

  ؛ومؤشرات ذلك 2010أهداف التنوع البيولوجي بعد عام  المحرز صوب تحقيق

يطلب إلى األمين التنفيذي استكشاف وإبالغ الخيارات المتعلقة بتعزيز عملية استعراض التقدم   -29

اإلضافية لما قدم في التقارير المحمية من خالل دراسة المعلومات المحرز وإنجازات برنامج العمل بشأن المناطق 

  الوطنية

المناطق ب تقاسم وتحديث المعلومات ذات الصلة بشأن منظومتها المتعلقةيشجع األطراف على   -30

  قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية؛ التي تضمالمحمية من خالل قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية 
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  ةول الزمنياالجدف واهداألمسائل     - جيم 

برنامج العمل بشأن المناطق المحمية مع المؤشرات  أهداف مطابقةيطلب إلى األمين التنفيذي   -31

والخطة االستراتيجية المنقحة  2010ما بعد عام لة التي تستند إلى األهداف المتفق عليها دوالجداول الزمنية المحد

  لوجي؛التفاقية التنوع البيو

واستخدام  وطنيةومؤشرات  أهدافهذه المؤشرات والجداول الزمنية بربط يدعو األطراف إلى   -32

  ؛لتركيز الرصد على التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحميةهذا اإلطار 

  التنفيذي األمين إلىطلب . ثانيا

 من جانبنظر للتكنولوجية إلى األمين التنفيذي أن يعد، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتطلب 

، مع المناطق المحميةبشأن العمل  عن التنفيذ الوطني لبرنامجلإلبالغ  امؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر، إطار

التقديمات التي  و،UNEP/CBD/SBSTTA/14/5/Add.1مشروع اإلطار الوارد في الوثيقة األخذ في االعتبار 

األخرى المشاورات والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع عشر،  عرضتها

  .من الوسائل ذلك اإللكتروني وغير اتمن خالل منتدى المناقش

  

 ----  


