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 المكاني البحري والتدريب مبادرات التخطيط 

 مذكرة من األمين التنفيذي
 مقدمة -أوال

التوزيع المكاني والزماني لألنشطة البشرية في المناطق البحريةة حديد هو عملية عامة لتحليل وت 1التخطيط المكاني البحري  -1
 .المتفق عليها االجتماعيةتحقيق األهداف البيئية واالقتصادية و من أجل 

 ،األمةةين التنفيةةذي، بةةدع  مةةالي مةةن المفويةةية األورو يةةة عقةةدفقةةد ، 11/18لمقةةرر )ج( مةةن الفةةرع جةةي  مةةن ا 1لفقةةرة ل وفقةةا  و  -2
شةةعبة تنفيةةذ بالتعةةاون مةةع لتطبيةةق التخطةةيط المكةةاني البحةةري،  أدواتمجموعةةة و للخبةةرال لتةةوفير درشةةادات عمليةةة موحةةدة عمةةل حلقةةة 

والمركةةز  ،مرفةةق البيئةةة العالميةةةالتةةابع للفريةةق االستشةةاري العلمةةي والتقنةةي او  ئةةة،للبيبرنةةاما األمةة  المتحةةدة التابعةةة لالسياسةةات البيئيةةة 
 .2014سبتمبر أيلول/ 11دلى  9، في مونتريال، كندا، في الفترة من برناما األم  المتحدة للبيئةالتابع ل العالمي لرصد حفظ الطبيعة

الو يقةةة نظةةر االعمةةل،  حلقةةةنتةةائا لالطةةالع علةةى و المةةذكرة.  عةةن نتةةائا حلقةةة العمةةل فةةي الفةةرع ال ةةاني مةةن هةةذ لمحةةة عامةةة   وتتةةا 
UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/6. 

 عمةةل حلقةةاتطلةةم مةةؤتمر األطةةراف دلةةى األمةةين التنفيةةذي أن يةةنظ  جةةي ،  11/18مةةن المقةةرر  )ز( 2فةةي الفقةةرة الفرعيةةة و  -3
والمنةاطق البحريةة المهمةة  نةاطق البحريةة المحميةةالجهود الحاليةة الراميةة دلةى بنةال القةدرات فةي مجةال المبة ترتبط ارتباطا  و يقا   تدريبية

من أجل اسةتخدا  التخطةيط المكةاني البحةري كةلداة لتعزيةز الجهةود القائمةة المبذولةة فةي مجةال اادارة المت املةة  أو بيولوجيا   ديكولوجيا  
وويةع تةدابير للحفةظ واادارة، بمةا فةي  للمناطق البحرية والساحلية، وتحديد المناطق البحرية المهمة ديكولوجيا أو بيولوجيةا، وتصةمي 

، والممارسةةةات علةةةى أسةةةاا المنةةةاطق القائمةةةة جةةةال اادارةذلةةةب شةةةبكات المنةةةاطق البحريةةةة المحميةةةة، والجهةةةود األخةةةر  المبذولةةةة فةةةي م
جتماعةه أييةا ، فةي ا وفةي وقةت الحةق، طلةم مةؤتمر األطةراف األخر  المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدا .

 المناطق البحرية المهمة ديكولوجيا  عن المعلومات  تبادل، من خالل التدريم التقني وآلية أن ُيّيسر دلى األمين التنفيذي ال اني عشر،
 لمعايير العلمية للمناطق البحرية المهمةة ديكولوجيةا  ا التي تستوفيعة لوصف المناطق ، استخدا  المعلومات العلمية المجمّ أو بيولوجيا  
لةةةدع  الجهةةةود المبذولةةةة، علةةةى المسةةةتو  ااقليمةةةي أو الةةةوطني، بشةةةلن اسةةةتخدا  األطةةةراف والمنظمةةةات الحكوميةةةة الدوليةةةة  أو بيولوجيةةةا  

 (.12/23من المقرر  19)الفقرة  ة للتخطيط المكاني البحري ختصالم

ماسةة دلةةى بنةةال روابةط و يقةةة بةةين الحاجةةة ال أعةةال  2العمةةل المشةةار دليهةا فةةي الفقةرة  فةةي حلقةةخبةرات الةةدول  ت أييةةا  بةرز أو   -4
 أو بيولوجيةا   المنةاطق البحريةة المهمةة ديكولوجيةا  وصةف  م ةلتقيةي  المكةاني )فةي مجةال الوالمبادرات القائمة  التخطيط المكاني البحري 

، والمنةاطق طق البحريةة والسةاحليةاادارة المت املةة للمنةا م ةل( و/أو التخطةيط المكةاني واادارة )هشةةأو النظ  اايكولوجيةة البحريةة ال
                                                           

* UNEP/CBD/SBSTTA/20/1/Rev.1. 
1 Step-by-Step Approach for Marine Spatial Planning toward Ecosystem-based Management (Intergovernmental Oceanographic 

Commission Manual and Guides No. 53, ICAM Dossier No. 6). 
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تاحةةنهةا ويةع ل دفمةن المطلةوم بةذل المزيةد مةن الجهة ومةع ذلةب،، ومةا دلةى ذلةب(. المحيط دلةى منةاطق، وتقسي  المحمية البحرية  وا 
تةر ط بةةين مختلةف التقييمةةات المكانيةة ومبةةادرات التخطةيط يةمن السةةياي العةا  للتخطةةيط المكةاني البحةةري لتلبيةة هةةذ   أدوات جموعةةم
 .المحددةحتياجات اال
حلقةةة عمةةل للخبةةرال لتحديةةد وسةةائل عمليةةة  فةةي اجتماعةةه العاشةةر، دلةةى األمةةين التنفيةةذي أن يةةنظ  ،طلةةم مةةؤتمر األطةةرافو  -5

دارتها على نحو فعال في المناطق ذات التم يةل المةنخف   المحمية ومبت رة تهدف دلى تعجيل التقد  بشلن دنشال المناطق البحرية وا 
صةةة المنةةاطق ذات التنةةوع البيولةةوجي ال بيةةر الةةذي ال يمكةةن تعوييةةه والواقةةع داخةةل الواليةةة الوطنيةةة، اسةةتنادا دلةةى للبيئةةة البحريةةة وخا

مةةن المقةةرر  76)الفقةةرة  تجةةارم األطةةراف ومعلوماتهةةا بشةةلن العوائةةق وعوامةةل النجةةا ، وبمشةةاركة جميةةع أصةةحام المصةةلحة المعنيةةين
لتحقيةةق جميةةع  بجهةةود رئيسةةية االيةةطالع ، األطةةراف دلةةى11/24ن  المقةةرر )م( مةة1ودعةةا مةةؤتمر األطةةراف، فةةي الفقةةرة  .(10/29

، للنهو  بالمناطق البحرية المحمية فةي جميةع المنةاطق تحديدمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وعلى وجه ال 11عناصر الهدف 
مةةن فةة ن ، وعلةةى هةةذا النحةةو. لةةنقا المةةواردنظةةرا   حتةةى ا ن تنفيةةذا  كةةامال  هةةذ  األنشةةطة  تنفةةذلةة  و ة. الواقعةةة يةةمن والياتهةةا الوطنيةة
فةي  11مةن مةؤتمر األطةراف، وال سةيما لمعالجةة جميةع عناصةر الهةدف  المقةد  لمعالجة هذا الطلةم داليروري بذل المزيد من الجه
 .المناطق البحرية والساحلية

 صةندوي اليابةان )مةن خةالل  األمين التنفيةذي، بةدع  مةالي مةن حكومةة عقد، 12/22من المقرر  22و 19عمال  بالفقرتين و  -6
-23بنال القةدرات ألمريكةا الجنو يةة )ليمةا، ل مبادرة المحيطات المستدامة في دطار التي نظمت عملال حلقة لتنوع البيولوجي(اليابان ل

وكالةة ال اليابان، من خالل صندوي اليابان للتنوع البيولوجي، وفرنسا، من خالل تي(، و دع  مالي من حكوم2015براير فشباط/ 27
مبةادرة المحيطةات  فةي دطةار التةي نظمةت عمةلال حلقةة، (Agence des aires marines protégées) البحرية المحميةلمناطق لفرنسية لا

(، مع التركيز بشةكل خةاا علةى 2016يناير كانون ال اني/ 22-18تنمية القدرات لشري أفريقيا ) نوسي بي، مدغشقر، ل المستدامة
تطبيةق نهةا النظةا   يّسةرالتةي يمكةن أن ت األدوات األخةر  عةن اسةتخدا   ، فيةال  التخطةيط المكةاني البحةري  مجةالالتةدريم فةي  دتاحةة

 تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية. من أجلاايكولوجي 

مةالي مةن حكومةة بدع   عقد األمين التنفيذي، ،12/23و 12/22و 11/18و 11/17و 10/29وعمال  بالمقررات بالم ل، و  -7
حلقةة : )أ( العينيةة األخةر  مسةاهمات المختلةف ومعهةد كوريةا البحةري و  2012لعا   يوسومعر  جمهورية كوريا، من خالل مؤسسة 

 ؛(2015سةبتمبر أيول/ 15-11المدر ين )يوسو، جمهوريةة كوريةا، لتدريم مبادرة المحيطات المستدامة  في دطار التي نظمت عملال
 30- 28)آبيةةةا، سةةةاموا،  سةةةاموالالوطنيةةةة  تنميةةةة القةةةدراتلمبةةةادرة المحيطةةةات المسةةةتدامة  فةةةي دطةةةار التةةةي نظمةةةت لعمةةةالحلقةةةة )م( 
لناميبيةةةةا مبةةةةادرة المحيطةةةةات المسةةةةتدامة لتنميةةةةة القةةةةدرات الوطنيةةةةة  فةةةةي دطةةةةار التةةةةي نظمةةةةت حلقةةةةة عمةةةةل)ج(  ؛(2015سةةةةبتمبر أيلول/

الةةوطني  علةةى الصةةعيد التنفيةةذ يسةةير(، مةةع التركيةةز بشةةكل خةةاا علةةى ت2015أ تةةو ر تشةةرين األول/ 16-13)سةةوا وبموند، ناميبيةةا، 
باالسةةةتناد دلةةةى العمةةةل الةةةراهن الميةةةطلع بةةةه فةةةي دطةةةار  المت املةةةة للمنةةةاطق البحريةةةة والسةةةاحلية، والتخطةةةيط المكةةةاني البحةةةري، إلدارةلةةة

التزامات حسم مصةال//حلقات العمل الوطنية وحدد مكان عقد . البحرية المهمة ديكولوجيا  أو بيولوجيا  وصف المناطق االتفاقية م ل 
الحكومةةات المعنيةةة اللوجسةةتي مةةن جانةةم تقنةةي أو تةةوافر التمويةةل المشةةترب والةةدع  ال مةةد  عةةن الحكومةةات الميةةيفة المعنيةةة، فيةةال  

ُيتةةا  فةي الفةةرع و  .فةي بلةةدان أخةر  المكتسةةبة الخبةةرات الوطنيةة  ت ةراردمكانيةةة  أييةا   روعيةةت. و الةوطنيين/ينين/ااقليميوالشةركال الةةدولي
 المستدامة. اتفي دطار مبادرة المحيط األنشطة الميطلع بهاعن تقرير  ال الث من هذ  المذكرة

تحديةةد علةةى وجةةه ال وتتةةي/هةةذ  األنشةةطة تحقيةةق أهةةداف أيشةةي للتنةةوع البيولةةوجي فةةي المنةةاطق البحريةةة والسةةاحلية، تةةدع  و  -8
 .نوع البيولوجيأيشي للت من أهداف 12و 11و 10و 8و 6األهداف  معالجة

 التخطيط المكاني البحري  -ثانيا  
، لتطبيةق التخطةيط المكةاني البحةري  ومجموعةة أدواتدرشةادات عمليةة موحةدة المتعلقة بتةوفير  الخبرال عمل شارب في حلقة -9
 ،و لجيكةةا ،و ر ةةادوا ،الووبةةا ،وآيسةةلندا ،وألمانيةةا ، واالتحةةاد األورو ةةي،وألبانيةةا ،أسةةتراليا، خبةةرال مةةن أعةةال  2المشةةار دليهةةا فةةي الفقةةرة و 

شةةةعبة تنفيةةةذ و  ،والواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة ،وموزامبيةةةق ،والمكسةةةيب ،وكولومبيةةةا ،وال ةةةاميرون  ،والفلبةةةين ،والصةةةين ،وسيشةةةيل ،و يةةةرو
والمركةةز  ،يةةةمرفةةق البيئةةة العالمالتةةابع لالفريةةق االستشةةاري العلمةةي والتقنةةي السياسةةات البيئيةةة التابعةةة لبرنةةاما األمةة  المتحةةدة للبيئةةة، و 

 للمحيطةةات،تنةةوع البيولةةوجي العالميةةة لل مبةةادرةوالجامعةةة ديةةوب، و  ،برنةةاما األمةة  المتحةةدة للبيئةةةالتةةابع لالعةةالمي لرصةةد حفةةظ الطبيعةةة 
 ومنظمةة حفةظ والمةوارد الطبيعيةة، حمايةة الطبيعةة، االتحةاد الةدولي لللشةعوم والمجتمعةات األصةلية المحميةة قةالي المناطق واألواتحاد 
 .ومراقم من البرازيل لحماية الطبيعة،المجلا العالمي للمحيطات، والصندوي العالمي و ، بيعةالط
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، أن التخطةةيط البحةةري المكةةاني يةةرتبط ارتباطةةا  و يقةةا  بالعمةةل الميةةطلع بةةه بموجةةم االتفاقيةةة هةةذ ولةةوحظ، فةةي حلقةةة العمةةل  -10
حري والساحلي واسةتخدامه المسةتدا . وقةد أدمجةت المبةادا األساسةية المتعلقة بالتنوع البيولوجي فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي الب

للتخطةةةةيط البحةةةةري المكةةةةاني بشةةةةدة فةةةةي برنةةةةاما العمةةةةل المتعلةةةةق بةةةةالتنوع البيولةةةةوجي البحةةةةري والسةةةةاحلي فةةةةي دطةةةةار االتفاقيةةةةة والخطةةةةة 
تطبيةةق نهةةا النظةةا  اايكولةةوجي، التةةي تركةةز علةةى و وأهةةداف أيشةةي للتنةةوع البيولةةوجي،  2020-2011االسةةتراتيجية للتنةةوع البيولةةوجي 

والنها التحوطي، واادارة القائمة على أساا المناطق والنها المشتركة بين القطاعات. وعلى وجه التحديةد، فة ن ب مكةان المعلومةات 
قليميةة بشةةلن مةن خةةالل عمليةة حلقةات العمةةل اا المنةةاطق البحريةة المهمةة ديكولوجيةةا  أو بيولوجيةا ، والتةةي ُجّمعةتالعلميةة ذات الصةلة ب

االتفاقيةة المتعلقةة بةالتنوع البيولةوجي، دعة  صةياغة األهةداف والميطلع بها في دطةار  البحرية المهمة ديكولوجيا  أو بيولوجيا  المناطق 
تدابير  بغير  من و يقا   ارتباطا   يرتبط التخطيط المكاني البحري أن  أييا   ومن اليروري  .المتعلقة باادارة، وتوفير قاعدة علمية مفيدة

 .على أساا المناطق، بما في ذلب المناطق البحرية المحمية القائمة دارةاا
المت املةةةة  دارةاا ة، وخطةةةبشةةةلن التخطةةةيط المكةةةاني البحةةةري  2تدريجيةةةةو ةةةائق درشةةةادات  دتاحةةةة العمةةةل هةةةذ  حلقةةةة والحظةةةت -11

 في أغلم األحيةان تعكا ات الموجودة حاليا  الاارشاداستخدا  األرايي، ول ن و/أو خطط أخر  ادارة  للمناطق الساحلية البحرية
المرتبطةة  علةى معالجةة التحةدياتقتصةر وتالتخطةيط المكةاني البحةري  الجهةود المبذولةة فةي مجةال حجة  ونطةايب المتعلقةة االختالفات

 تمويةةلحصةةل علةةى تالتةةي لةة   وال سةةيما فيمةةا يتعلةةق بالمبةةادرات، التخطةةيط المكةةاني البحةةري المبذولةةة فةةي مجةةال  الجيةةل األول بجهةةود
 .على المد  الطويل ينكبير  ومساعدة تقنية

مةةا تةةوفير درشةةادات بشةةلن التخطةةيط المكةةاني البحةةري، بحيةةث تيةةطلع بالعمةةل الحاجةةة دلةةى  حلقةةةفةةي هةةذا الصةةدد، أبةةرزت و  -12
 يلي:

 ؛نفيذمن خالل الت الجهود وكيفية دع ، التخطيط المكاني البحري عملية  الشروع في كيفيةبشلن عملية  مشورة سديت -13
الشةروع فةي هةذ  من الحةواجز التةي تحةول دون  قد يحدّ  التخطيط المكاني البحري  فيلن اتباع نها تدريجي ب قرت (أ)

 ؛العملية
، وتةدع  بحةري  تخطيط مكةانيعملية ويع الحصول على موافقة رسمية ل تعتر  دمكانيةتدرب الصعوبات التي  (م)

 ؛لتنفيذليرورية لاسلطة اللالز  و التمويل ا فرا الحصول علىالتركيز المبكر على 
 ؛في مرحلة مبكرة الشاملة لعدة قطاعاتمشاركة ال يرورة التشديد علىب تقر (ج)
 التةي تحةدث فةيالتغييةرات  دع ، بما في ذلب تعالا التحديات التي تعتر  نجا  تنفيذ التخطيط المكاني البحري  (د)

 ؛المؤسساتسلوب المستخدمين و 
الشعوم األصلية والمجتمعات المحلية وتطبيق المعةارف ب الحوكمة الخااهيكل اف ال افي بتعالا مسللة االعتر  (ه)
 .التخطيط المكاني البحري في التقليدية 

المةذكورة أعةال  بشةلن اارشةادات المتعلقةة بةالتخطيط حتياجةات باال دقةراره  ، في معر في حلقات العمل وذكر المشاركون  -14
 :لد  ويع وتنفيذ هذ  اارشادات ُتراعىينبغي أن التي  التالية ت، مجموعة االعتباراالمكاني البحري 
 ؛بين القطاعات فيما واتخاذ القرارات تيسير التنسيق )أ(
 ؛أصحام المصلحةوجهات نظر و احتياجات دما مختلف مصال/ و  )م(

                                                           
 Step-by-Step Approach for Marine Spatial Planning toward Ecosystem-based Management تتم ل بع  األم لة فيما يلي: 2

(Intergovernmental Oceanographic Commission Manual and Guides No. 53, ICAM Dossier No. 6)من السلسلة التقنية  68عدد وال  ؛
وتجميع ؛ Marine Spatial Planning in the Context of the Convention on Biological Diversity: لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 لتطبيق التخطيط المكاني البحري  ومجموعة أدواتدرشادات عملية موحدة  توفيرعمل الخبرال ل حلقةدع  مناقشات  من أجل لمعلوماتل
(UNEP/CBD/MCB/EM/2014/4/INF/1 ؛) لتنفيذ  المهمة ديكولوجيا  أو بيولوجيا  المناطق البحرية بتعلقة استخدا  المعلومات العلمية المو

التخطيط المكاني البحري في و (؛ UNEP/CBD/MCB/EM/2014/4/INF/2) يكولوجيالتخطيط المكاني البحري واادارة القائمة على النظا  اا
من  76عدد وال(؛ UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/23؛ UNEP/CBD/MCB/EM/2014/4االنتقال من التخطيط دلى التنفيذ )-العملية الممارسة

 .Integrated Coastal Management for the Achievement of Aichi Biodiversity Targets: السلسلة التقنية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
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 ؛اتالقرار  اتخاذالتخطيط و باالستفادة من أفيل المعلومات العلمية المتاحة ور ط الخرائط المكانية  )ج(
 االحتياجات من الموارد.تلبية و  سد ال غرات في مجال القدرات )د(

المتعلقةة بتوجيةه ويةع وتنفيةذ التخطةيط المكةاني مجموعةة مةن االعتبةارات كةذلب ، و فةي المرفةق مةوجزةنتائا المداوالت  وترد
ار دليةه ، علةى النحةو المشةالتدريجية الحاليةة الو ائق اارشاديةمحل  هذ مجموعة االعتبارات  وال تحلالوطني.  صعيدعلى ال البحري 

الجهود التي تبةذلها مةن ألطراف والحكومات األخر  في ، ول نها تستخد ، عويا  عن ذلب، كقائمة مرجعية أولية ل8أعال  في الفقرة 
اارشةادية والفعةال للو ةائق االسةتخدا  ال ةفل  يسير سةبل، وتها المتعلقة بالتخطيط المكاني البحري أو تعزيزهامبادرات أجل الشروع في

هةةي تحةةديات تتعلةةق   وتنفيةةذ بويةةع التخطةةيط البحةةري المكةةانيدلةةى أن العديةةد مةةن التحةةديات المرتبطةةة  أييةةا   تجةةدر ااشةةارةو . الحاليةةة
 .المكتسبة على أر  الواقعالخبرات الوطنية  جهود متواصلة لتجميع ومن   ، ف ن الحاجة تدعو دلى بذل، بالسياي الخاا بكل بلد

 المستدامة المحيطات إطار مبادرة ضمن والشراكة التدريب أنشطة -ثالثا  
 المستدامة اتمعلومات أساسية عن مبادرة المحيط

لبنةةال الشةةرا ات وتعزيةز قةةدرات األطةةراف مةةن البلةةدان الناميةةة، وال سةةيما أقةةل  عةةالمي منبةةرالمسةةتدامة هةةي  اتمبةادرة المحيطةة -15
تحقيةةق أهةةداف أيشةةي مةةن أجةةل بمرحلةةة انتقاليةةة،  اقتصةةاداتها ، وكةةذلب البلةةدان التةةي تمةةرالناميةةة ةوالةةدول الجزريةةة الصةةغير  البلةةدان نمةةوا  

 :خالل ما يليبالتنوع البيولوجي البحري والساحلي بطريقة شاملة من  ذات الصلةللتنوع البيولوجي 
 والمعلومات والخبرات وأفيل الممارسات؛ ارفتقاس  وتبادل المع يسيرت )أ(
لةةدع  أن تقةةد ، علةةى نحةةو هةةادف، المسةةاعدة فةةي مجةةال بنةةال القةةدرات والمسةةاعدة التقنيةةة  يمكنهةةاا ات شةةر دنشةةال  )م(

 أولويات التنفيذ على أر  الواقع؛
 والعلو  وأصحام المصلحة المحليين؛العالمية بين السياسات فيما تعزيز التواصل التفاعلي  )ج(
 رصد التقد  المحرز؛ يسيرت )د(
 ؛المحلي وااقليمي والعالمي صعدةعلى األ وأصحام المصلحةين مختلف القطاعات تطوير الشرا ات ب )ه(
 ةمرنةةال ، وتعزيةةز الةةنهاالمسةةتدا  سةةتخدامهوا لتنةةوع البيولةةوجي البحةةري ا حفةةظلتحقيةةق التةةوازن بةةين  المشةةتربالعمةةل  )و(

 .لتحقيق هذ  الغاية ومختلف النها األخر  
 والساحلي لتنوع البيولوجي البحري ا حفظ توازن بينتحقيق  فيدة األطراف على مساع ستدامةالم اتمبادرة المحيطوتركز  -16
جسور ب قامة  المبادرةوتلتز  . بنال القدرات عملي المنحى وشامل ومت امل في مجال ، من خالل تطبيق دطارالمستدا  ستخدامهوا

مبادرات بنال ب ، 12/23 المقرر من 20قرة الف في ورحم مؤتمر األطراف، بين حفظ التنوع البيولوجي وقطاعات ددارة الموارد.
 .ذات الصلةالمستدامة بالتعاون مع األطراف والمنظمات  اتاألمين التنفيذي من خالل مبادرة المحيط ييسرهاالقدرات التي 

 اتمبادرة المحيطفي خطة العمل المتعلقة ب عن مهمة المبادرة وُنهجهامزيد من التفاصيل ويمكن االطالع على ال  -17
official/soiom-2014-https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom/02-على الموقع التالي: ) (2020-2015تدامة )المس

en.pdf-actionplan-02-2014وعلى الموقع الشبك )( :ي للمبادرةwww.cbd.int/soi.) 

يناير كانون ال اني/دلى  2013فبراير من شباط/ال الث األولى ) سنواتهافي  أتاحت مبادرة المحيطات المستدامة،وقد  -18
بية متعددة، والعديد من ن أنشطة تدريم تستفيدبلدان  7فيها ، بما طرفا  دولة  63من  ا  مشارك 295فائدة ( فرا التدريم ل2016

تي نظمت من خالل بنال القدرات األولية العمل  دلى حلقاتاألنشطة المبينة أدنا  وتستند المبادرات ااقليمية والوطنية. المنظمات/
كانون  ( وشري وجنوم وجنوم شري آسيا )الصين،2013فبراير شباط/لغرم أفريقيا )السنغال،  مبادرة المحيطات المستدامة

 (.2013ديسمبر األول/

 العالمي وااقليمي والوطني صعدةالمبادرات على األمختلف الشركال و  تعاون ، من خالل مبادرة المحيطات المستدامةو  -19
ت البلدان النامية األطراف. وقد ساهم اتلتعزيز قدر  الذي يقدمونه وتعزيز الفعالية في الدع  التقني والمالي ايجاد أوجه تآزر

يرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بالمستو   الرفيعيوايعي السياسات كبار  دذكال وعيفي  أييا  رة المباد
 المتعلقة تفاقيةاالالرفيع المستو  الذي عقدته أمانة  مبادرة المحيطات المستدامة اجتماع قد ي ّ فعلى سبيل الم ال، و المستدا . 

https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2014-02/official/soiom-2014-02-actionplan-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2014-02/official/soiom-2014-02-actionplan-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2014-02/official/soiom-2014-02-actionplan-en.pdf
http://www.cbd.int/soi
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 /أ تو رتشرين األول 16، جمهورية كوريا، في في كوريا، في بيونغ تشانغ والصيد البحري لمحيطات التنوع البيولوجي ووزارة اب
، شخصا  من كبار صانعي السياسات 74، لمؤتمر األطراف جتماع ال اني عشراالللجزل الرفيع المستو  من  دورة موازيةك، 2015

بتحقيق  لإلعرام عن التزامه ، / دوليةألم  المتحدةظمة تابعة لمن 12من  مم ال   15دولة، و 24، من بمن فيه  وزرال ومم لوه 
 .أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من خالل الشرا ات ودع  أنشطة تنمية القدرات

( 2015فبراير شباط/ 27-23) بناء القدرات ألمريكا الجنوبيةل ات المستدامةمبادرة المحيط التي نظمت في إطارعمل ال حلقة
 (2014سبتمبر أيلول/ 25-24المستدامة لبيرو ) اتمبادرة المحيط التي نظمت في إطار طنيةو العمل ال حلقةو 

صندوي من خالل ذي، بدع  مالي من حكومة اليابان، ، عقد األمين التنفي12/22من المقرر  22و 19عمال  بالفقرتين   -20
حكومة بيرو  ، واستيافتهانال القدرات ألمريكا الجنو يةمبادرة المحيطات المستدامة لب في دطارحلقة عمل  ،للتنوع البيولوجي اليابان

، بالتعاون مع وزارة البيئة في بيرو، واللجنة الدائمة لجنوم المحيط الهادا، 2015 شباط/فبراير 27دلى  23 في ليما في الفترة من
 وترد تفاصيل ديافيةا خرين.  والخبرال ركالومختلف الش ال اريبي التابع لبرناما األم  المتحدة للبيئة، البحر منطقةل البيئة  رناماو 

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/14) حلقة العملفي تقرير 
  التالية: األهدافونظمت حلقة العمل هذ  من أجل تحقيق   -21

فقدان التنوع البيولوجي البحري، مع التركيز على تبادل ل مجال التصديااقليمية والوطنية في  خبراتعر  ال )أ(
مبادرات التقنية والصالت القائمة مع اللمتعلقة باادارة المت املة للموارد البحرية )بما في ذلب التخطيط المكاني البحري( الخبرات ا

 ؛األخر  بنال القدرات الجارية في دطار عمليات أو مبادرات مبادرات و 
، والتل يد فرا المتاحة لتحقيقهاوال تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي تعتر الحواجز والتحديات التي  تمييز )م(

 ؛البحري ددارة مشتركة بين القطاعات ومت املة، بما في ذلب التخطيط المكاني  يرورة تنفيذعلى 
شبه سياقه الوطني أو  هدما التخطيط المكاني البحري في سياق بها تحديد الطري التي يمكن للمشاركين )ج(

 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.نحو بلوغ  احراز المزيد من التقد  ااقليمي

لتطبيق التخطيط المكاني  ومجموعة أدواتتوفير درشادات عملية موحدة المتعلقة بعمل الخبرال  حلقةنتائا  وجهتو  -22
تمرينات العامة وال ةالجلسمن خالل مناقشات  وجر  اختبارها، حلقة العملبرناما ويع أعال ،  فرع، المشار دليها في الالبحري 
 .بالدور الذي ييطلع به أصحام المصلحة المتعلق ، بما في ذلب تمرين المحا اةلتي شهدتها حلقة العملا الجماعية

ويتولون منطقة في ال ذات الصلةالمنظمات جميع البلدان و من  ن وخبرالموظفو  بصفة رئيسيةحلقة العمل في  شاربو  -23
 البيولوجي البحري والساحلي، وال سيما في سياي االستراتيجياتالتنوع ب فيما يتعلقأيشي للتنوع البيولوجي معالجة أهداف مسؤولية 

على لمناطق البحرية والساحلية المت املة ل دارةاا بشلنالسياسات  ويع/التخطيطالوطنية للتنوع البيولوجي، و  وخطط العمل
 حلقةف والمهارات المكتسبة خالل ترجمة المعار  من المشاركون  تمكنيمن المتوقع أن ف، ومن   . أو ااقليميالصعيدين الوطني و/

صعيدين الوطني دع  التنفيذ على ال من أجلالعمل دلى دجرالات ملموسة، وال سيما فيما يتعلق بتطبيق التخطيط المكاني البحري، 
، وغيانا غياناو  ،وشيلي ،وسورينا  ،و يرو ،والبرازيل ،وأوروغواي ،وا  وادور ،األرجنتين العمل خبرال من وشارب في حلقة. و/ااقليمي
 –وم ل كل طرف مشاركان ا نان . ذات الصلةوعدد من المنظمات الوطنية وااقليمية والدولية  ،وكولومبيا، وفنزويال الفرنسية،

  أحدهما من قطاع البيئة وا خر من قطاع مصائد األسماب.
وزارة البيئة في  عقدتهاوطنية لبيرو،  عمل تنظي  مبادرة المحيطات المستدامة لحلقةالعمل ااقليمية  حلقةانعقاد وسبق  -24

 العملحلقة  شارب في. و 2014سبتمبر أيلول/ 25و 24يومي في ليما  بالتنوع البيولوجي المتعلقة تفاقيةاالبيرو، بالتعاون مع أمانة 
لمؤسسات الساحلية ومن ا قاطعاتالهيئات الحكومية والمبرال المعنيين من مختلف القطاعات/عدد من المسؤولين والخ هذ 

العمل ااقليمية المذكورة أعال .  حلقةالوطنية  حلقة العملمعظ  المشاركين في  أييا   حيرو األ اديمية والبح ية ذات الصلة. 
التعاون التواصل و  تيسيرمبادرة المحيطات المستدامة  التي نظمت في دطارالعمل ااقليمية  فقد استطاعت حلقةونتيجة لهذا الر ط، 

التخطيط المكاني البحري وتعزيز الجهود  لشروع فيها وخطوات ملموسة لنُ  تنفيذمن أجل القطاعات و ين الوزارات بين  والت اتف
 .لمناطق البحرية والساحليةلمت املة لدارة ااا مجال بيرو في راهنة التي تبذلهاال

( 2016يناير كانون الثاني/ 22-18) ريقيالشرق أف بناء القدراتل المستدامة اتمبادرة المحيط في إطار التي نظمت عملال حلقة
 ( كحدث مواز2016يناير كانون الثاني/ 21لمدغشقر ) مبادرة المحيطات المستدامة التي نظمت في إطاروطنية العمل ال حلقةو 
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اليابان، من خالل صندوي  تياألمين التنفيذي، بدع  مالي من حكوم عقد، 12/22المقرر من  22و 19بالفقرتين  عمال   -25
مبادرة المحيطات  في دطارحلقة عمل لمناطق البحرية المحمية، لفرنسية لوكالة اال، وفرنسا، من خالل للتنوع البيولوجي ابانالي

حكومة مدغشقر، واستيافتها (، 2016كانون ال اني/يناير  22-18المستدامة لتنمية القدرات لشري أفريقيا ) نوسي بي، مدغشقر، 
األخر   المنظمات والمبادرات عن مختلف فيال   لغرم المحيط الهندي، البحرية العلو رو ي وجمعية بالتعاون مع أمانة اتفاقية ني

 .ااقليميةذات الصلة التابعة لألم  المتحدة/الدولية و 
، م ل التقيي  أخر   أدواتدلى جانم على توفير التدريم في مجال التخطيط المكاني البحري،  حلقة العمل هذ  ركزتو  -26

تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  من أجلتطبيق نها النظا  اايكولوجي  يمكنها تيسيرتراتيجي وتقيي  األ ر البيئي، البيئي االس
نتائا حلقة عمل الخبرال المتعلقة بتوفير درشادات عملية موحدة ومجموعة  وجهتفقد  في المناطق البحرية والساحلية. وبالم ل،

دليها في الفرع أعال ، ويع برناما حلقة العمل، وجر  اختبارها من خالل مناقشات  أشيرلبحري، أدوات لتطبيق التخطيط المكاني ا
الجلسة العامة والتمرينات الجماعية التي شهدتها حلقة العمل، بما في ذلب تمرين المحا اة المتعلق بالدور الذي ييطلع به 

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/15) وترد تفاصيل ديافية في تقرير حلقة العمل أصحام المصلحة.
وعدد من  ،وموزامبيق ،ومدغشقر ،وكينيا ،وفرنسا ،والصومال ،وسيشيل ،جزر القمر العمل خبرال من وشارب في حلقة -27

 .المنظمات الوطنية وااقليمية والدولية ذات الصلة
في دطار  نظمت، يطات المستدامةمبادرة المح والتي نظمت في دطار العمل ااقليمية المذكورة أعال  حلقةوبالتوازي مع  -28
الشامل لحلقة برناما المع  مشاركين من مختلف الوزارات والقطاعات. وتماشيا   بحيور عمل وطنية لمدغشقر المبادرة حلقة هذ 

 دلىاستنادا   لتخطيط المكاني البحري ل لويع مبادرةشاملة الوطنية استراتيجيات وُنها عمل الحلقة  صدرتأفقد ، العمل ااقليمية
 دنشال مناطق محمية بحرية.راهنة المبذولة من أجل الجهود الوطنية ال

 (2015سبتمبر أيلول/ 15-11لتدريب المدربين )ة المستدام اتالمحيطمبادرة  العمل التي نظمت في إطارحلقة 

جمهورية ، عقد األمين التنفيذي، بدع  مالي من حكومة 12/23و 12/22و 11/18و 11/17و 10/29عمال  بالمقررات  -29
مبادرة المحيطات المستدامة لتدريم  في دطارحلقة عمل ومعهد كوريا البحري،  2012كوريا، من خالل مؤسسة معر  يوسو لعا  

الصيد وبالتعاون مع وزارة المحيطات و ، 2015أيلول/سبتمبر  15دلى  11المدر ين، في يوسو، جمهورية كوريا، في الفترة من 
 .مبادرة المحيطات المستدامةشركال ختلف في جمهورية كوريا ومالبحري 

تعزيز في  أن يساهموافي النامية األطراف  للبلدان الوكاالت الوطنيةخبرال من الدع   هذ العمل  كان الهدف من حلقةو  -30
يز القدرات تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية، وال سيما من خالل تعز  الرامي دلىتنفيذ الوطني ال

على أساا  القائمة : )أ( تطبيق نها النظا  اايكولوجي وأدوات اادارة، وذلب من خالل ما يليالعلمية والتقنية واادارية الوطنية
 الحوار المشترب والتنسيق بين والتخطيط المكاني البحري؛ )م( تعزيزطق البحرية والساحلية لمناالمت املة ل دارةااالمناطق، م ل 

دون الوطني و  لتنمية القدرات على الصعيدينلدع  التخطيط واادارة؛ )ج( ويع وتنفيذ أنشطة المصال/ المتعددين م أصحا
 .الوطني

فيذ األدوات والمبادا التوجيهية والمعلومات الالزمة لويع وتنبالخبرال  زويدعلى ت ، على وجه التحديد،العمل حلقةركزت و  -31
)أ(  ما يلي: على وركزتأو دون الوطني. صعيدين الوطني و/القيايا في بلدانه  على ال مجموعة من بشلنناجحة  براما تدريم

، بما في واستخدامه المستدا  لحفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي مشتركة بين القطاعاتوالمت املة النها لالعناصر األساسية ل
 لحةلتدريم وتنمية القدرات ومشاركة أصحام المصها ا)م( نُ ذلب اادارة المت املة الساحلية والتخطيط المكاني البحري، 

ها اادارة المت املة نُ  مجال تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات في كان الهدف من حلقة العمل، وعلى هذا النحوالمتعددين. 
وترد تفاصيل ديافية في تقرير انه . هذ  المعلومات من خالل أنشطة تنمية القدرات داخل بلد وفهمه  لوسائل نقلوتعزيز مهاراته  

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/16) حلقة العمل
 ،وال اميرون  ،والفلبين ،وغرينادا ،وعمان ،وتونغا ،و نن ،و نغالديش ،األرجنتينخبرال من  هذ  العمل وشارب في حلقة -32

 .من المنظمات ذات الصلة رالفيال  عن خب، البيئة والتنمية المستدامةمركز و ، ونيجيريا ،وملديف ،وكوستاريكا
 (2015سبتمبر  30-28ساموا )ل الوطنية القدرات تنميةلالمستدامة  اتمبادرة المحيط التي نظمت في إطارعمل ال حلقة
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، عقد األمين التنفيذي، بدع  مالي من حكومة جمهورية 12/23و 12/22و 11/18و 11/17و 10/29عمال  بالمقررات  -33
تنمية ل في دطار مبادرة المحيطات المستدامةومعهد كوريا البحري، حلقة عمل  2012يوسو لعا   كوريا، من خالل مؤسسة معر 

، بالتعاون مع حكومة ساموا، وأمانة برناما البيئة 2015سبتمبر دلى أيلول/ 28القدرات الوطنية لساموا، في آبيا، في الفترة من 
 وترد تفاصيل ديافية في تقرير حلقة العمل. مية والصناعيةمؤسسة ال ومنولث للبحوث العلو الهادا،  للمحيطااقليمي 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/17). 
 ،والسياحة ،ومصائد األسماب ،حفظالمختلف القطاعات، بما في ذلب  ما بينالحوار في يسيرالعمل على ت حلقةركزت و  -34

 :ما يلي قطاعات التنفيذ، مع التركيز على، و والموانئ
 ؛القي  المرتبطة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي في ساموا مختلف أشكاللبنال فه  مشترب  )أ(
والطريقة التي يمكن أن تساعد بها مشتركة للتنوع البيولوجي البحري والساحلي في ساموا تحديد عناصر رؤية  )م(

 ؛هذ  الرؤية في تجسيد مختلف القي 
عملية التخطيط المكاني البحري في ساموا على أساا  فيالمتاحة للشروع والفرا  المفروية تحديد التحديات )ج(

 للتنوع البيولوجي البحري والساحلي في ساموا. للقي  المختلفةرؤية مشتركة وفه  مشترب 

وزارة الشرطة و وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، و ، والصيد البحري من وزارة الزراعة  موظفون /خبرالالعمل  وشارب في حلقة -35
منظمة ساموا و ساموا،  الحفظ في، وجمعية في ساموا، والجامعة الوطنية لساموا والهيئة العامة للسياحة، ة الموانئوسلطوالسجون، 

لفرنسية وكالة اوالالحفظ الدولية، ومنظمة ، مؤسسة ال ومنولث للبحوث العلمية والصناعيةو  ،ةالجامعة للمنظمات غير الحكومي
 .وأمانة برناما البيئة ااقليمي للمحيط الهادا ،جزر المحيط الهادالمناطق البحرية المحمية، أمانة منتد  ل

أكتوبر تشرين األول/ 16-13لناميبيا )الوطنية  القدرات لتنميةالمستدامة  اتمبادرة المحيط التي نظمت في إطارعمل ال حلقة
2015) 

درات الوطنية لناميبيا، باالشتراب مع تنمية القلعمل  في دطار مبادرة المحيطات المستدامة حلقةعقد األمين التنفيذي  -36
 وكذلب، ومعهد كوريا البحري  2012، من خالل مؤسسة معر  يوسو لعا   دع  مالي من حكومة جمهورية كورياو حكومة ناميبيا، 

لحوكمة المكانية اادارة وا بشلن الوكالة األلمانية للتعاون الدولييال و و مشروع اللجنة المعنية بتيار بنغ، من خالل حكومة ألمانيامن 
وترد تفاصيل ديافية في . 2015أ تو ر تشرين ال اني/ 16دلى  13في الفترة من  ، في سوا وبموند، ناميبيا،يالو بنغ البحرية لتيار

 . (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/18) تقرير حلقة العمل

 االقتصادية -االجتماعية البيئية و  سياي القي  تعدين السلع فيتحديد ا  ار المحتملة ألنشطة  العمل على حلقةركزت و  -37
تطبيق ذوي الصلة في ناميبيا على  تعزيز قدرات صانعي السياسات والمديرين أييا   وكان الهدف منهاللموارد البحرية في ناميبيا. 
في للموارد البحرية  تنمية مستدامة طويلة األجل الراهنة المبذولة لتحقيقمت املة لتعزيز الجهود الوطنية الأدوات التقيي  والتخطيط 

تقيي  ك)الشامل للتنوع البيولوجي  األ ر م ل تطبيق تقييمات ، من بين أخر ،ُنهاالدوات و األ هذ  ذلب استخدا  تيمن. و ناميبيا
 .والتخطيط المكاني البحري ( على سبيل الم ال األ ر البيئي والتقيي  البيئي االستراتيجي

والموارد  الصيد البحري وزارة و خبرال من وزارة البيئة والسياحة، موظفون/بمن فيه  مشاركا،  47العمل حلقة وحير  -38
فيال  عن ، الوكالة األلمانية للتعاون الدوليو ، يالاللجنة المعنية بتيار بنغو و ، والطاقة، ووزارة األشغال والنقل البحرية، وزارة المناج 

 .مشاركة خبرال وموظفي األمانة
  القدرات وحلقات العمل الوطنية القادمة التي تنظم في إطار مبادرة المحيطات المستدامةحلقات العمل اإلقليمية لتنمية 

مالي ت ااقليمية لجنوم المحيط الهادا، بدع  عمل لتنمية القدرا سوف ُتعقد في دطار مبادرة المحيطات المستدامة حلقة -39
مؤسسة و لمحيط الهادا، ع أمانة برناما البيئة ااقليمي لن ملتنوع البيولوجي، بالتعاو ل اليابان من حكومة اليابان، من خالل صندوي 
المحمية، ومختلف لمناطق البحرية لفرنسية لوكالة ا، والأمانة منتد  جزر المحيط الهاداو ، ال ومنولث للبحوث العلمية والصناعية

 .انعقاد حلقة العمل هذ  مكانوسُيحدد الحقا  موعد و . مبادرة المحيطات المستدامةشركال 
وأمريكا  ال بر   منطقة البحر ال اريبيلعمل لتنمية القدرات  في دطار مبادرة المحيطات المستدامة حلقة وسوف تعقد -40

برناما البيئة لمنطقة البحر ، بالتعاون مع بدع  مالي من حكومة اليابان، من خالل صندوي اليابان للتنوع البيولوجيالوسطى، 
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ومختلف شركال مبادرة المحيطات البحرية المحمية، الوكالة الفرنسية للمناطق ، و ة للبيئةال اريبي التابع لبرناما األم  المتحد
 انعقاد حلقة العمل هذ . مكانالمستدامة. وسُيحدد الحقا  موعد و 

د موار ال التمااالتنوع البيولوجي المتعلقة بتفاقية االتواصل أمانة لتنمية القدرات،  ااقليمية العمل حلقاتباايافة دلى و  -41
قامة شرا ات مالية من الجهات المانحة المحتملة ال من أجل زيادة تيسير مبادرة المحيطات المستدامة  مختلف شركال تقنية معوا 

التنفيذ الوطني للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، من خالل تنظي  حلقات عمل ديافية 
 .لتنمية القدرات دون دقليمية أو وطنية أو مبادرات تدريبية أخر   عمل اتحلقو  ،لتدريم المدر ين

 منشوراتهاو  موقع مبادرة المحيطات المستدامة الشبكيتبادل المعلومات من خالل 

يفال المزيد من الويو  علىتبادل المعارف والمعلومات والخبرات؛  يسيرمن أجل ت -42 أنشطة مبادرة المحيطات  وا 
فائدة أنشطة تنمية لالدع  والشرا ات  وتشجيع المزيد من الخاصة باالجتماعات؛المواد  الحصول علىسهولة يمان المستدامة؛ و 

لمبادرة  ا  شبكيا  التنوع البيولوجي موقعالمتعلقة بتفاقية اال، أعدت أمانة مبادرة المحيطات المستدامةدطار القدرات من خالل 
برناما العمل بشلن التنوع البيولوجي البحري ب المتعلقة الشبكية صفحة االتفاقيةب(، يرتبط www.cbd.int/soi) المحيطات المستدامة

 .(/https://www.cbd.int/marine) والساحلي
دريم، )د( الموارد، )ه( تال، )م( األحداث، )ج( الموقع عن من الصفحات التالية: )أ( معلومات الشبكي الموقع للفويت -43

يقدمها شركال  التي مدخالتال دلى المحتاجة الموقع الشبكيصفحات ول  ُيفرغ بعُد من ويع . المبادرات الموازية)و( الشركال، 
 .في صيغتها النهائية ومن تحدي ها مبادرة المحيطات المستدامة

 تبادل الخبرات في تيسير من أجل ،مبادرة المحيطات المستدامةمع شركال  بشرا ةة، األمان التي تبذلها جهودال تشملو  -44
من السلسلة التقنية لالتفاقية  76عدد النشر وجي البحري واستخدامه المستدا ، حفظ التنوع البيولاألدوات المتعلقة بتطبيق  مجال

 Integrated Coastal Management for the Achievement of Aichi Biodiversity Targets: Practical "، المتعلقة بالتنوع البيولوجي

guidance for implementation based on experiences and lessons learned from coastal and ocean governance in the Seas 

of East Asia ( " دلى  للتنفيذ استنادا   درشادات عمليةلوجي: اادارة المت املة للمناطق الساحلية لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيو
قدمت هذ  الو يقة معلومات عن حلقات العمل قد و  3.(الخبرات والدروا المستفادة من اادارة الساحلية والبحرية في بحار شري آسيا

مواد المرجعية األخر ، مختلف ال دلى جانم، التي نظمت في دطار مبادرة المحيطات المستدامة ااقليمية والوطنية المذكورة أعال 
 الشبكي لمبادرة المحيطات المستدامةعلى الموقع لالجتماعات و الشبكية  المواقع وُأتيحت على ُجّمعتالتي و 
(https://www.cbd.int/soi/resources). 

 6 هدفتيسير رصد التقدم المحرز في تنفيذ ال

الو يقة  العمل المشترب السابق، على النحو الوارد في واستنادا  دلى ،ألف 11/18من المقرر  3و 2حكا  الفقرتين بل عمال   -45
UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/13،  التنوع المتعلقة بتفاقية االمنظمة األغذية والزراعة لألم  المتحدة، وأمانة اشتركت

، لحماية الطبيعةالدولي  التحادفي ا للجنة المعنية ب دارة النظ  اايكولوجية التابع بمصائد األسماب المعني البيولوجي، وفريق الخبرال
 من أجلللخبرال بشلن تحسين اابالغ عن التقد  المحرز والعمل  اجتماع في تنظي  والتنمية،للحفظ بالتعاون مع المكتم األورو ي 

أعد االجتماع مشروع و . 2016فبراير شباط/ 11دلى  9الفترة من  ، في روما، فيأيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 6 تنفيذ الهدف
 عما نفذته من أجللدع  األطراف والحكومات األخر  والمنظمات ذات الصلة في اابالغ  ك رشاد يمكن استخدامهدطار مفاهيمي 
 مواصلة وبحث سبل  6لهدف بتحقيق ا ذات الصلة المحتملة حدد االجتماع مجموعة من ااجرالات والمؤشراتو . 6تحقيق الهدف 

في مجال التنفيذ الفعال األسماب  والفاو والهيئات ااقليمية لمصائد فيما بين األطراف والحكومات األخر   تحسين التعاون والتنسيق
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/27وترد تفاصيل ديافية في تقرير حلقة العمل ). الذي تيطلع به

 شراكات مبادرة المحيطات المستدامةأنشطة 

التنوع البيولوجي البحري ب فيال  عن أعمال االتفاقية األخر  ذات الصلةأعال ،  42في الفقرة  ةالمبين عمالدلى األ استنادا   -46
 مختلف المنظمات والمبادرات األخر  ذات الصلة التابعة لألم  المتحدة/الدولية وااقليميةواستخدامه المستدا ، وفي شرا ات مع 

، 2016سبتمبر لول/أي 29دلى  26من  في الفترة سيولفي  ين التنفيذيالمستدامة، سوف يعقد األم اتدطار مبادرة المحيط يمن
                                                           

 .en.pdf-76-ts-https://www.cbd.int/doc/publications/cbdيمكن االطالع عليه على الموقع التالي:  3

http://www.cbd.int/soi
https://www.cbd.int/marine/
https://www.cbd.int/soi/resources
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-76-en.pdf
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كوريا ومعهد كوريا  فيفي جمهورية كوريا والمعهد الوطني للتنوع البيولوجي البحري  والصيد البحري باالشتراب مع وزارة المحيطات 
البحار ااقليمية ب المعنية منظماتال المستدامة مع اتالمحيط العالمي في دطار مبادرة الحواريتعلق ب ا  دولي ا  البحري، اجتماع

من  مقدمة موارد ماليةبتسريع التقد  المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  بشلند األسماب ة لمصائااقليميوالهيئات 
 .حري، والمفويية األورو يةيا الب، والمعهد الوطني للتنوع البيولوجي البحري من كوريا، ومعهد كور صندوي اليابان للتنوع البيولوجي

 توصيات مقترحة -ا  رابع

قد ترغم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والت نولوجية في أن توصي مؤتمر األطراف بلن يعتمد، في اجتماعه  -47
 ال الث عشر، مقررا  على غرار ما يلي:

 التخطيط المكاني البحري 
 دن مؤتمر األطراف، 
لتطبيق التخطيط  ومجموعة أدواتتوفير درشادات عملية موحدة المعنية ب لبتقرير حلقة عمل الخبرا يرحم -1 

لمفويية لامتنانه عرم عن يو 2014،4أيلول/سبتمبر  11دلى  9في مونتريال، كندا، في الفترة من المكاني البحري والمعقودة 
 على ما قدمته من دع  مالي؛األورو ية 
ويع وتنفيذ التخطيط المكاني البحري، على النحو الوارد ب المتعلقة الرئيسية عتباراتبمجموعة اال حيط علما  ي -2 
المناطق البحرية تطبيق التخطيط المكاني البحري في األطراف والحكومات األخر  دلى  يدعو، ومشروع هذا المقررفي مرفق 

 المذكورة أعال  االعتبارات مجموعة مراعاة، مع حري التخطيط المكاني الب القائمة في مجال مبادراتالأو تعزيز والساحلية التابعة لها 
 المناطق البحرية المحمية، أو وأالساحلية و  المت املة للمناطق البحريةادارة راهنة المبذولة في مجال االجهود الب ور طها ر طا  و يقا  

 ، فيال  ذات الصلة لقطاعاتالمصلحة وا الجهات صاحبةالمناطق، من خالل دشراب اادارة القائمة على أساا  مبادراتغيرها من 
تجا  تحقيق أهداف أيشي للتنوع في ا تقدمها عجلة لتسريعوم األصلية والمجتمعات المحلية، باعتبارها أداة فعالة عن الشع

يجي م ل التقيي  االستراتأخر ، ددارة بلدوات  ، حسم االقتيال،وأييا  ر طها ر طا  و يقا  البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية، 
التابعة لالتفاقية من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات  خبراتهاتبادل ل، و تدابير ددارة مصائد األسماب أو البيئي أو تقيي  األ ر البيئي

 ؛عبر اانترنتتبادل المعلومات ل صلةذات  أو آلية
ذ يشير دلىو  -3  ال و منظمات ذات الصلة، ال يدعواألمين التنفيذي و يطلم دلى، 12/23المقرر من  18الفقرة  ا 
 ،و رناما األم  المتحدة للبيئة ،لمنظمة األم  المتحدة للتر ية والعل  وال قافة التابعة اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةسيما 

الهيئات ااقليمية والمنظمة البحرية الدولية، واتفاقيات البحار ااقليمية وخطط عملها، و  ،ألم  المتحدةلألغذية والزراعة ومنظمة ا
 األنشطة التالية: جملة أمور منها دع  التنفيذ الوطني للتخطيط المكاني البحري، من خالل التعاون فيدلى د األسماب، مصائادارة 

العمل  حلقةنتائا  استنادا  دلىالتخطيط المكاني البحري،  اارشادات القائمة في مجال ا  مالو  زيادة توحيد )أ( 
عبر اانترنت،  تواصل، من خالل المشروع هذا المقررفي  الواردة، بما في ذلب مجموعة االعتبارات 1ي الفقرة ف المشار دليها

 ؛/أو استعرا  الخبرال األقرانوخبرال البين فيما ، والتفاعل غير الرسمي دراسات الحاالت اافراديةلخبرال، وتجميع وحلقات عمل ا
 ؛أعال  1في الفقرة  المشار دليها حلقةنتائا  بشلنت الصلة التواصل مع األطراف والمنظمات ذا )م( 
تفاقية أو غيرها من االالتنوع البيولوجي البحري والساحلي في دطار ب المتعلقةمع األعمال األخر   دقامة روابط )ج( 

 ااقليمية ذات الصلة؛/االتفاقات والبراما الدولية
عمل لتنمية عقد حلقات  بوسائل منها فرا تنمية القدرات يسيروت رشاداتالختبار اا المتاحة فراالاست شاف  )د( 
 ؛على أر  الواقع فيال  عن التنفيذأو المبادرات األخر  ذات الصلة،  المحيطات المستدامةخالل مبادرة  منالقدرات 
لتعاون مع التخطيط المكاني البحري، با في مجالااقليمية أو ااقليمية  الوطنية أو دون  تجميع الخبرات )ه( 

صلة لتبادل المعلومات ذات  أو آليةالتابعة لالتفاقية آلية غرفة تبادل المعلومات األطراف والحكومات األخر ، ونشرها من خالل 
 ؛عبر اانترنت
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دلى  أعال  3مشار دليه في الفقرة التعاون ال مجال عن التقد  المحرز في تقدي  تقريراألمين التنفيذي  يطلم دلى -4 
 قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛ ُيعقد في اجتماع مقبل الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والت نولوجية لهيئةا

ذ يشيرو  -5  موارد المالية الب ، رهنا  أن ييطلع األمين التنفيذي يطلم دلى، 12/23المقرر من  19دلى الفقرة  ا 
 :، بما يليالمتاحة

 ،لألم  المتحدة منظمة األغذية والزراعة فيهااألخر  والمنظمات ذات الصلة، بما دعوة األطراف والحكومات  )أ( 
، و رناما األم  المتحدة للبيئة لقاع البحار،والمنظمة البحرية الدولية، والسلطة الدولية  ،للجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةوا
الشعوم األصلية والمجتمعات المحلية، والمنظمات و سماب، د األااقليمية لمصائوالهيئات  ،البحار ااقليميةب المعنية منظماتالو 

 ليميودون ااق الوطني والدروا المستفادة على المستويات والمبادرات األخر  ذات الصلة، دلى تقدي  معلومات عن الخبرات
 6 هدافاألتحقيق  دع من أجل لتعزيز الحفظ واادارة، المتخذة  األخر   في تطبيق التخطيط المكاني البحري أو التدابير ااقليميو 
 المناطق المهمة ديكولوجيا  معايير  التي تستوفي أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية من أهداف 12و 11و 10و

 ؛أو بيولوجيا  
 دلى جانم المقدمة من األطراف والحكومات األخر  والمنظمات ذات الصلة عرو تجميع وتوليف ال )م( 

 ؛لخبرالحلقة من حلقات عمل ا ك سها  في، خر  مية والتقنية األالمعلومات العل
 عوامل ااجهادلنواع األنشطة البشرية أو ب المتعلقةتنظي  حلقة عمل للخبرال لتوحيد المعلومات العلمية والتقنية  )ج( 

التي في المناطق  المختلفة عملياتهسمات النظا  اايكولوجي ووظائفه و من  مجموعةعلى  يارة تنطوي على آ ارالبيئية التي قد 
 أنها تمنعتدابير الحفظ واادارة التي  بت لمختلفة النواع واأل ؛المهمة ديكولوجيا  أو بيولوجيا   معيار من معايير المناطق كلتستوفي 
أو تحد  المحتملةيارة لا  ار ا أنها ُتيّخ  تبينالعوامل البيئية التي و ؛ أو تخفف من حدتها المحتملة يارةهذ  ا  ار الحدوث 
على النحو المقدمة  العرو  تجميع وتوليف وذلب باالستناد دلى، منع هذ  ا  ار والتخفيف منهاتدابير  مختلف؛ وفعالية منها
 ؛أعال )م( وفي الفقرتين الفرعيتين )أ(  المبّين

في  المشار دليهير حلقة عمل الخبرال م( أعال ، وتقر  5في الفقرة الفرعية ) المشار دليهتجميع/التوليف التقدي   )د( 
 ؛األطرافعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر يُ ا الهيئة الفرعية في اجتماع الحق م)ج( أعال ، لتنظر فيه 5الفقرة 

ذ يشيرو  -6  ذ يسل  ،11/24)م( من المقرر  1والفقرة الفرعية  10/29المقرر من  76دلى الفقرة  ا  دقامة لهمية ب وا 
 والتنفيذ على أساا المناطق في دطار التخطيط المكاني البحري  القائ  مختلف تدابير الحفظ بشلنبين الجهود المبذولة  روابط
 يطلم دلى، 12و 11و 10و 6األهداف  وتحديدا  دع  تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ل ينمت املالبين القطاعات و  ينالمشترك

شرا ة مع المنظمات ذات وبألمين التنفيذي، الحالي لالعمل  واستنادا  دلىموارد المالية المتاحة، بال ، رهنا  أن ييطلع األمين التنفيذي
 ، بما يلي:11/24من المقرر  10بالفقرة  عمال  و الصلة، 
والمنظمات ذات  ،لمناطق المحميةالمعنية با، بالتعاون مع األطراف، والحكومات األخر ، واللجنة العالمية ُيجّمع )أ( 

ويع نظ  تم يلية من بشلن  على المستو  الوطني الخبرات والدروا المستفادةالمحلية، الصلة، والشعوم األصلية والمجتمعات 
دارةعلى أساا المناطق  وغيرها من تدابير الحفظ الفعال القائ للمناطق البحرية المحمية  الناحية اايكولوجية ومترابطة بشكل جيد  وا 

دماجها في  صورةهذ  النظ  والتدابير ب ك سها  في حلقة من حلقات ، نطاقا   بحرية أوسعمناظر طبيعية و مناظر فعالة ومنصفة، وا 
 عمل الخبرال؛
المتبعة في تقيي  المساهمة بشلن مختلف الُنها حلقة عمل للخبرال لتوحيد المعلومات العلمية والتقنية   ُينظّ  (م) 

، على أساا المناطق الفعال القائ  تدابير الحفظغير  من البحرية المحمية و  المناطقب المتعلق 11تحقيق الهدف المقدمة في 
 ؛وا  بات فعالية هذ  الُنها في عملية التقيي  ،ددماجها في مناظر طبيعية ومناظر بحرية أوسع نطاقا   عنفيال   

في  المشار دليهعمل الخبرال وتقرير حلقة  ،)أ( أعال  6في الفقرة الفرعية  المعلومات المشار دليهتجميع  ُيقّد  (ج) 
 لتنظر فيهما في اجتماع الحق ُيعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛)م( أعال  دلى الهيئة الفرعية  6الفقرة 

 اتأنشطة بناء القدرات والشراك
المستدامة على  تااألمين التنفيذي من خالل مبادرة المحيط ييسرهاالتي  اتوالشرا  بنال القدرات لنشطةب رحمي -7 

 لحكومات اليابان وفرنسايعرم عن امتنانه بالتعاون مع األطراف والمنظمات ذات الصلة، و ،ااقليمي والوطني والعالمي صعدةاأل
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مبادرة المحيطات ب ذات الصلة نشطةاألتنفيذ ل والتقني توفير الدع  الماليعلى  والعديد من الشركال ا خرين وجمهورية كوريا
 ؛المستدامة
المناسم التوقيت  تنفيذالاألطراف والحكومات األخر  والمنظمات ذات الصلة دلى التعاون من أجل  يدعو -8 
جهة تنسيق ، عند االقتيال، أن تعيناألطراف على  يشجعالمستدامة، و اتمن خالل مبادرة المحيط نشطة تنمية القدراتأل والفعال
  يوتقددلى األمانة من أجل تيسير التواصل وتفاصيل االتصال  وأن تقد  االس احلي، التنوع البيولوجي البحري والسب تعنى تشغيلية

 ؛في الوقت المناسم الترشيحات أو المعلومات
 6تيسير رصد التقدم المحرز في تنفيذ الهدف 

 من 6بتقرير اجتماع الخبرال بشلن تحسين اابالغ عن التقد  المحرز والعمل من أجل تنفيذ الهدف  يرحم -9 
األطراف والحكومات  يشجعو 2016،5فبراير شباط/ 11دلى  9الذي عقد في روما في الفترة من ، و أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

استخدا  نتائا هذا االجتماع كلساا على  ،د األسمابااقليمية لمصائالهيئات و األخر ، ومنظمة األغذية والزراعة لألم  المتحدة، 
التنوع البيولوجي في  مع المقرر المتعلق ب دماج بما يتماشى، 6ورصد التقد  المحرز في تنفيذ الهدف لتسريع  لتعاونها وت اتفها
 مصائد األسماب.
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 مرفق
 االعتبارات األساسية المتعلقة بوضع وتنفيذ التخطيط المكاني البحري 

 وضع في فيما بين القطاعات التنسيق واتخاذ القرارات -أوال  
 وتنفيذ التخطيط البحري المكاني                                   

 الشاملة لعدة قطاعاتاألبعاد االجتماعية والسياسية واالقتصادية وتعزيز المشاركة 
من المرحلة األولى  اعتبارا   للتخطيط المكاني البحري األبعاد االجتماعية والسياسية واالقتصادية  من اليروري تناول -1

 يمكن(. و البيوفيزيائي دلى التركيز على السياي الراهنة التي تبذلها مبادرة المحيطات المستدامة جهودتميل ال) هذا التخطيط علوي
 .هاوتقييم االقتصادية النوعية وال مية -االجتماعية  ويع مخططات للبيانات والعملياتدع  ذلب من خالل 

 ما يلي:لوينبغي ديالل التركيز  ا  يروريا  في التخطيط المكاني البحري،عنصر دشراب جميع القطاعات ذات الصلة ويشكل  -2
 القطاعات؛ الدما في مختلفالحصول على الدع  السياسي  )أ( 
 ؛باحتياجاتهاال قافات، واالعتراف  بين مختلفالتعاون  )م( 
في الحصول على  بيرالجهات صاحبة المصلحة التي يتوقع أن تيطلع بدور كدشراب المؤسسات الحكومية و  (ج) 

 وفي تنفيذ ؛ للتخطيط المكاني البحري موافقة رسمية 
التخطيط، بما في ذلب تحديد العوائق التي تحول عملية و  قيايادشراب مختلف أصحام المصلحة في تحليل ال (د) 

 ؛وتحقيق االمت ال الطوعي دنفاذدون 
 ؛و نال ال قة سياسة الشمولافية و والشف اانصافأصحام المصلحة من خالل  منازعات بينحل ال (ه) 
في منطقة معينة راهنة الظروف والقيايا ال طريقة التي تطورت بهاال بشلنمنظور تاريخي طويل األمد  اعتماد (و) 

 ؛سياي شامل لتحديد األهداف والغايات فيأصحام المصلحة ذوي الصلة  ويعل
المستقبل في الظروف االجتماعية  في ل حدو هاات المحتممن خالل النظر في التغيير  فيةت يّ عتماد نها ددارة ا  (ز) 

 االقتصادية والبيئية. -
 المكانية والزمانية  النطاقاتالتعقيد في 

مجموعة  دطار االيطالع به فيمعقدة في سياي نها النظا  اايكولوجي وينبغي يعالا التخطيط المكاني البحري قيايا  -3
 محدودة. وال سيما حينما ت ون القدراتتحديات،  ي ير ذلب وقدالزمنية والمكانية.  نطاقاتمن ال

 :التاليةاالعتبارات  مراعاة، ينبغي من   و  -4
ذات  التخطيط المكاني البحري مبادرات والتعل  من  التخطيط المكاني البحري مبادرات فه  سياي ونطاي  )أ( 

 ؛مما لةالخصائا ال
 مجموعة من أحجا  فيالمشاركة  وهيا ل اادارة علىا ل المؤسسية الهيمختلف  الطريقة التي تؤ ر بهاتحديد  )م( 

 ؛التخطيط المكاني البحري مبادرات  اتونطاق
بسيطة المعالجة القيايا بتبدأ  ةمت رر  بصورة التشديد على يرورة تنفيذ مبادرات التخطيط المكاني البحري  )ج( 

، ، في حال نجاحهيكسمأن هذا النها يدع  تعزيز القدرات و  حظةمع مال ،، والشروع في معالجة القيايا األ  ر صعوبةنسبيا  
 ؛بهااللتزا  الحكومي  كرالممارسات التخطيط المكاني البحري وي أنصارا

أ بر عدد ممكن التي تشمل وجهات نظر ومساهمات أصحام المصلحة من  ت اافراديةاستخدا  دراسات الحاال )د( 
 القطاعات. من
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  هماحتياجاتهم و أدوار حة و المصلأصحاب أفكار فهم 
بما في ذلب الشعوم األصلية  ومصال/ وتطلعات واحتياجات أصحام المصلحة، أدوارمن المه  تحديد وفه   -5

في  بصورة فعالة تاحة سبل مشاركته والفوائد التي تقدمها، ا جيو النظا  اايكولاعتماده  على خدمات مد  والمجتمعات المحلية، و 
وقد تشمل  تقنيات رس  الخرائط البسيطة لتصور أدوار متخذي القرارات وأصحام المصلحة. استخدا ويمكن  التخطيط والتنفيذ.

والحقوي  صالحياتوال ا  اايكولوجيلخدمات النظلحة توصيف االستخدامات المختلفة لصحام المصب المتعلقة خرائطالعملية رس  
 فه  العالقةويشكل المصلحة في االقتصادات الوطنية أو المحلية.  أصحام مد  ترابط، وتتيمن معلومات عن اانصافوجوانم 

 .عنصرا  هاما  أييا   عنيين بصورة مباشرةوغير الم المعنيين بصورة مباشرةالقائمة بين أصحام المصلحة 
 مستقبال  السابق واالستخدا  المتوقع  ستخدا االمن أجل تويي/  لصحام المصلحةأساا تتعلق ب تويع خطوط وقد -6
مكانية الحصول على توقعات األدوار المستقبلية، و ، ا  اايكولوجيخدمات النظل ا  خدمات النظواالستخدا  التقليدي للموارد، وا 

 .اايكولوجي
 مدخالت فعالةل أصحاب المصلحةتقديم تنظيم 

في  هر الذي يمارسوناألدوار التي ييطلعون بها والتل ي بشلن أصحام المصلحة لد تصورات واقعية  ديجادمن المه   -7
متى  مراعاةقد يكون من المفيد و الويو  والشفافية في اتخاذ القرارات السياسية.  ت ريا . ومن اليروري أييا  اتالقرار  اتخاذعملية 
أصحام  الذي يصيم "رهايأقل أهمية من أجل تجنم "اا ومتى قد ت ون للغاية  ةأصحام المصلحة يروري مدخالتت ون 

وفي بع  . صحام المصلحةأل مباشرة بدرجة أقلمدخالت وتل يرات  واسعة النطايالعمليات ما تتيمن ال وغالبا  المصلحة. 
بدل عملية التخطيط وتوجيهها دلى حد كبير بمشاركة أولية محدودة من  للمستخدمين وأصحام المصلحة المحليين يمكنالمناطق، 

 وتحديد ال يفية التيالقرارات في مراحل التخطيط المختلفة،  تي تتخذبشلن الجهات اليمان الشفافية ومن المه   جانم الحكومة.
 .وتوقيت ذلب المراحل ذات الصلة تقدي  مدخالت فيألصحام المصلحة  بها يمكن

 جرال ب ذين يكلفون دلى مجموعة فرعية من الخبرال أو المخططين الويمكن أن ُتسند بع  المها ، أ نال عملية التخطيط،  -8
المها  في بداية عملية  المتعلقة ب نجاز هذ  أن تحدد بشكل واي/ اارشادات. وينبغي أساسية تة أو تحليالدراسات محدد

رة أصحام استشا التوقيت الذي ينبغي فيه، وتحديد تقنيطري والبيانات المستخدمة في التحليل الال تحديدالتخطيط، بما في ذلب 
المشتركة  بروتوكوالتالباستخدا   لها قبله التخطيط المكاني البحري وتملية  قة أصحام المصلحة في عالمصلحة. ويمكن تعزيز 

موحدة لرصد وتقيي  صحة الها نُ المعارف والمعلومات التقليدية أو ال استخدا أو مدونات قواعد السلوب المتعلقة ب البيانات لجمع
، م ل القي  ال قافية واالجتماعية غير القابلة لالستخدا  مات)بما في ذلب الخد ا  اايكولوجيأو تقيي  خدمات النظ ا  اايكولوجيالنظ

 والجمالية(.
 المدخالت ددراج يمان. ومن المفيد السابقة التجارم والممارسات الجيدة واألخطال من ستفادةاالومن األهمية بمكان  -9

الراهنة المبذولة بشلن سبيل الم ال، الجهود  )علىالسابقة المتعلقة بالتخطيط واادارة  نشطةاألالمتنوعة المكتسبة من  والخبرات
التخطيط عمليات في  على أساا المناطق( القائمة  دارة اادارة المت املة للمناطق البحرية والساحلية أو المبادرات األخر  لإل

 .المكاني البحري 
غير م عوامل محركة خارجية ه  بشلن األدوار التي يؤدونها بسبتصوراتأصحام المصلحة أو سلوب ويمكن أن يتغير  -10

 جدد.وجود مستخدمين بسبم و متوقعة 
 أصحاب المصلحةالتواصل الفعال مع 

استخدا  المصطلحات  ذلب يمكن أن يبّين. و تشاوري لصحام المصلحة في يمان التخطيط الباستراتيجيات االتصال ُتفيد  -11
 ئطوسامختلف االتصاالت ونشرها باستخدا   صياغةوينبغي محددة.  ا  وأغراي لتستهدف جمهورا  محددا   ت ييف اللغةأو  تقنيةغير ال
الجوانم االجتماعية وال قافية  مراعاةمن المه  ف. وعالوة على ذلب، ذات الصلة التي تستهدف أصحام مصلحة محددينااعال  

 .في الحسبانلية المح األعراف والمعايير والتقاليد وأن تلخذ باستمرارأصحام المصلحة،  مع بعناية في التواصل
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 االستفادة من أفضل المعلومات العلمية المتاحة وربط رسم الخرائط المكانية -ا  ثاني
 المراحل المختلفة لعملية التخطيط المكاني البحري  بالتخطيط واتخاذ القرارات         

التخطيط عملية مختلف مراحل ت في بياناال/المعلومات البلدان فيما يتعلق باالحتياجات دلىبين فيما هناب فري واي/  -12
 اختالفا  كبيرا  عن شواغل تختلف التي شرعت على التو في التخطيط المكاني البحري  ولد  البلدان. بهاالمكاني البحري الخاصة 

ديدها ما تسنى تحالتحديات التي  أم لة منو  البلدان التي بلغت عملياتها المتعلقة بالتخطيط المكاني البحري درجة النيا. شواغل
 :يلي

 :بما يلي التخطيط المكاني البحري في المراحل األولى من عملية  يطلعيُ  (أ) 
 وال يفية التي ُتختار بها المطلوبة تحديد البيانات  

  هل )على سبيل الم ال،  معلومات التخطيط المكاني البحري  الجهة التي ينبغي أن ت ون مسؤولة عنتحديد
  فردية؟(طرف قطاعات و من أ مركزيا  ينبغي االحتفاظ بها 

 االجتماعية وال قافية - التاريخية واالقتصادية جمع البيانات  
 المعلومات استدامة عملية تجميع/تحليل/ رس  خرائط البيانات/ يمان 

 :بما يلي ،مع التقد  في عملية التخطيط المكاني البحري ُييطلع،  (م) 
 تجمع بين المعلومات التي يحتفظ بها  مشتركةبيانات  مجموعة دنشال بروتوكول بشلن كيفية االتفاي على

  مختلف أصحام المصلحة
  ةالوطني البيانات األساسيةتبادل المعلومات للتحقق من صحة لدنشال آلية 
 الحصول على موارد لحفظ مجموعات البيانات الطويلة األمد 

 انتقائي في تحديد المعلومات التي  واعتماد أسلوماألولويات،  تحديدالمعلومات و  التعامل مع مقدار كبير من
 استخدامهايتعين 

 (القدرة على الت يف مع تغير المناخالقيايا الجديدة والناشئة )م ل ب المتعلقةمعلومات ال ددراج 
  األفيل في الحاالت الفرديةتحديد األدوات 

 :التخطيط المكاني البحري، بما يلياالنتقال دلى تنفيذ ُييطلع، لد   )ج( 
 الالزمة للتخطيط البياناتتختلف عن  التخطيط المكاني البحري تنفيذ البيانات المتعلقة ب ددراب أن  
 امتفق عليهال حديد األهدافت  
 نقا للقطاعات التي تعاني منبين مختلف القطاعات وتقدي  الدع  فيما في جودة البيانات  القائ  التباين ددراب 

 البيانات في

  نات الحكوميةمعايير البيا فيالشفافية ت ريا  
  التخطيط المكاني البحري الحفاظ على الموارد المالية والبشرية ليمان استدامة تنفيذ 

 توافر المعلومات العلمية
فليا هناب سو  قدر محدود من المعلومات . وعالوة على ذلب، على الصعيد المكانيجميع أنواع البيانات   تتوافرال -13

 ا  ار الترا مية.بشلن  المتاحة
. متاحةليمان االستخدا  الفعال للبيانات العلمية ال عدة قيايا تتعلق باادارة العملية للبيانات معالجة ومن اليروري  -14

عملية  توجيهل ويلز  وجود بيانات وصفية متطورة. دلى أقصى حد ممكن تاحةالبيانات الم زيادة فائدةا تشاف البيانات على ويساعد 
 جمعها. تسنى سياي البيانات التي ووصفمالئ  الستخدا  النطاي الى معالجة قابلية البيانات للمقارنة، و ، باايافة دلهذ  اال تشاف
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ويمكن أن ت ون  المكاني النموذجفي  من البيانات االقتصادية واالجتماعية متيسرة أ  ر البيوفيزيائيةالبيانات فعا ،  و وجه -15
يافةاالستفادة من هذ  البيانات و  للمخططينيمكن و مرتبطة بها. ية طويلة األجل بيانات وصف سل زمنيةسالكمتاحة  البيانات  ا 

التخطيط المكاني )على سبيل الم ال، من خالل تقيي  األ ر البيئي(. وينبغي أن تتيمن بيانات  دليها الصناعة قطاع الصادرة عن
الصناعة والمنظمات غير الحكومية أ نال  قطاع عاون معالتويمكن أن يساعد . على حد سوال العملية يانات حالة و البيانات البحري 

لتعزيز الحوار  ا  هذ  المعلومات حافز للحصول على  وتشكل الفرا المفتوحةفي البيانات.  القائمة سد ال غرات علىعملية التخطيط 
بلي فرونها وكيف تستخد  و تستخد  البيانات التي يو  البيانات الى معرفة أين ويحتاج مقدمو.  قته مع أصحام المصلحة و نال 

 .ناطقمن مختلف الم الصادرة البيانات لر طالتبادل  تيسير سبل يجم أييا  و . يجري هذا االستخدا  شكل
مزيد من النقاش ال ومن اليروري دجرال. المتسقةمن بروتوكوالت البيانات  ويمكن أن يستفيد التخطيط المكاني البحري  -16
المعلومات العلمية وال ُتنقل دوما  والحوافز لتبادل المعلومات العلمية.  وصايةالبيانات وال دعاتومستو  المعلومات أنسم نظ  بشلن
للتخطيط مستويات معقولة من التعمي  ويمكن القبول ب. ت ون متاحة في وقت الحق ال أو المحدودة المدةالمشاريع  جّمعتهاالتي 

 .روريا  الدقة المكانية تشكل عنصرا  يول ن  المكاني البحري،
في التخطيط المكاني  تتي/ الشروعحلوال  النمذجة  دسقاطاتوكذلب  ناظريةوالبيانات الت البدائلاستخدا  ويمكن أن يقد   -17

 البيانات. مفتقرة دلىفي المناطق ال البحري 
 ضمان استخدام أفضل المعلومات العلمية المتاحة

 جاالتفي ميجريها خبرال تحقق مكاني البحري من خالل عملية المتعلقة بالتخطيط اليمان جودة المعلومات يمكن  -18
وقد ت ون األقران.  الخبرال جودة البيانات أو عمليات استعرا  التحقق من منالمعنية االستشارية  م ل دحد  اللجانمختلفة، 

المعلومات و   ت ون محد ة دوما  الأن المعلومات العامة  مع مالحظةمن الحاالت،  العديدفي  مفيدة أييا  المنشورات غير الرسمية 
 .غير متاحة بشكل دائ العلمية الشاملة 

 لجمع بياناتالتبعات ال املة للنظر في  التخطيط المكاني البحري دلى درشاداتوتحتاج البلدان في المراحل المبكرة من  -19
ترتيبات  المجاورة، لبلدانتبادل البيانات مع اتالتي و تتطلم المشاريع العابرة للحدود، و ذات جودة عالية. و فعالة من حيث الت لفة 

 .توافقهاو مو وقيتها محددة ليمان جودة البيانات و 
 والبيانات المتعلقة باالستخدام البشري دمج البيانات البيولوجية 

بيانات  مجموعاتدما ل أصحام المصلحةمختلف  الذي يقدمهاستخدا  البيانات الدع  الشفافية في مجال قد تعزز  -20
والرس  التشاركي بين قطاعات متعددة بيانات  ن ويعوقد ُيحسّ . تبادلةمختلفة، ويمكن بنال توافق في ا رال بشلن فائدة البيانات الم

 انطالي عملية التخطيط المكاني البحري.منذ  للخرائط الشفافية
 ينبغي أنو حتى ا ن.  الجارية البحري التخطيط المكاني مرحلة من مراحل عملية  مع تعقيد البيانات أن يتوافق وينبغي -21

النموذج والنطاي  أن يستخد و  التخطيط المكاني البحري نيا وتعقيد عملية مع  متباينة من البياناتأنواع نها ددماج  يتوافق أييا  
 والتم يل المناسم للجمهور المقصود.

واستخدا  الخرائط  ،االجتماعية وال قافية حديد القي وت، التشاركي للخرائطرس  ال مجال تطوير الخبرات في ومن المه  أييا   -22
 (.نتائا مسارات العمل المختلفة)أي تصور  لمنازعاتحل الأداة بوصفها 

 العالمي واإلقليمي على الصعيدين التقييم والرصدمع  إقامة روابط
، في بالنسبة دلى التخطيط المكاني البحري  ما  عنصرا  قيّ عالمي  نطايتقيي  على القواعد البيانات العالمية المفتوحة و  م لت -23
وجود دون  لها دحد  العمليات الوطنية استخدا مياعفات لد   دلى يالعالم الصعيدعلى  صنفةالبيانات الم منتجات قد تؤديحين 
 وطنية.الها لتقارير البيئة ومكوناتالحالة ااقليمية  يمكن االستفادة منالوطني. وبالم ل،  صعيدعلى ال كافية تفسيرعملية 

المتعلقة تفاقية التي تسنى توليفها من خالل حلقات العمل ااقليمية التي نظمتها االهناب فرصة الستخدا  البيانات و  -24
ومن . توجيه التخطيط المكاني البحري في  أو بيولوجيا   وصف المناطق البحرية المهمة ديكولوجيا   يسيرالتنوع البيولوجي لتب

 المناطق البحرية المهمة ديكولوجيا  أو بيولوجيا  معايير  ستوفيعلى أساا أنها مناطق توصفها  التي جر   طقالمنا اليروري تقيي 
عن اليغوط  فيال  التخطيط المكاني البحري في دطار عملية  توجيه عمليات المقاييةمن أجل نظامها اايكولوجي قي  من حيث 
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 من أجل تحديدوفي معايير المناطق البحرية المهمة ديكولوجيا  أو بيولوجيا  تستالمناطق التي  التي تتعر  لهاااجهاد عوامل و 
 .عند اللزو ، التدابير الالزمة لتعزيزها ددارتها

 المعارف التقليدية دمج
 تحققحد ذاتها أو البمن خالل توفير المعلومات  التخطيط المكاني البحري المعارف التقليدية في عمليات يمكن أن تساه   -25
يافة قيمة دلى المعلومات العلمية المن  الذي يفصل بين  التقسي  التقليدي دوما  المعارف التقليدية وقد ال تالئ  . موجودةصحتها وا 

نما تالبي االستخدامين تقيي  نظ  ويتي/ . مواردهامناطق البحرية والساحلية و بشلن ال م ل وجهة نظر أ  ر شموال  ولوجي والبشري، وا 
للتخطيط المكاني قاعدة معرفية أفيل ت ريا العلمية  ارفالتقليدية والمحلية مع المع المعارف ل دمامن خال معارف متعددة

 بطريقة مناسبة. معارفه  ستستخد  بلنطملنة أصحام المصلحة را  مل ية المعارف التقليدية مه  في احتو . البحري 
 استخدام المعلومات الحساسة

القيايا رية التجارية، أو القيايا العسكرية/األمنية، أو السمبررات ومات العلمية بالمعل يمكن أن ُيقّيد الحصول على -26
 النقاط الحساسة التي تنطوي عليها قد ي بت أييا  غنىفي بع  الحاالت، و . معلومات الموارد عد  الرغبة في تقاس ال قافية أو 

أصحام المصلحة. وهناب أييا فرا  فيها منازعات بينعلى الموايع التي توجد البيانات بالمعلومات من خالل تسليط اليول 
أن االست مار  على وايعي السياسات ومن اليروري دطالعنشاطها. و  آ ارهاجديدة عبر لالرتباط بقطاع الصناعة لجمع بيانات 

 جديرة باالهتما .هي أمور ، ينالعلمي والرصد التقيي  باايافة دلىفي الوصول دلى البيانات، 
 ناجحة تخطيط مكاني بحري مبادرة  إنجاز المحرز في قياس التقدم

، تحديد وتتبع النتائا المتوقعة المرتبطة بكل مرحلة للتخطيط البحري المكاني مبادرةمن المه ، لد  ويع برناما/سيكون  -27
الظروف  تهيئة جميع 6،7،8 :مستويات مختلفةيمكن تتبع النتائا على و . دحد  مبادرات التخطيط البحري المكاني دنجاز من مراحل

التغييرات المطلوبة في الظروف  دحداث"(؛ الدرجة ال انيةمن تنفيذ األنشطة )"نتائا و "(؛ الدرجة األولى من المواتية )"نتائا
(. ابعةر الدرجة المن (؛ والمساهمة في تحقيق الهدف النهائي للتنمية المستدامة )"نتائا الدرجة ال ال ةمن االجتماعية والبيئية )"نتائا 

. الدرجة ال ال ة من نتائاالالتي اعتمدت نها النظا  اايكولوجي في المقا  األول على  القائمة لرصد والتقيي وتركز بروتوكوالت ا
من النتائا  حيث دن، المحرز عن التقد  مبكرة تعقيبات قدي لت ايروري عنصرا   ويشكل تتبع النتائا من الدرجتين األولى وال انية

 .قبل أن تظهر دلى العلن، في أغلم األحيان عقود قد تصل دلىستغري سنوات عديدة، ال ة تالدرجة ال 
 ثغرات القدرات واالحتياجات من الموارد لضمان معالجة  -ثالثا  

 واستدامتهللتخطيط المكاني البحري  التنفيذ الفعال   
مهمة معقدة  الفعال للتخطيط المكاني البحري واستدامته ذالموارد ليمان التنفيتلبية االحتياجات من تطوير القدرات و ُيعّد  -28

فمن تقنية،  -سياسية وعملية علمية  -وبالنظر دلى أن التخطيط المكاني البحري يشكل في الوقت نفسه عملية اجتماعية وصعبة. 
في لقدرات واحتياجات التمويل  غرات اويشكل تقيي  . هذين المجالين على حد سوالبين  على قدر المساواة القدرات تطوير اليروري 
. وينبغي التخطيط المكاني البحري وتعقيد مبادرة  وفقا  لمرحلة لألولويات وكذلب لتوجيه االست مارات وفقا   ا  أساسي ا  عنصر  سياي محدد

 ما يلي:لديالل التركيز 
على  ت في الموقع األصليقدراالتهيئة الجامعات والهيئات البح ية( من أجل م ل تعلي  الرسمي )تعزيز نظ  ال )أ( 

 ؛التخطيط المكاني البحري مستويات متعددة ويمن مجموعة متنوعة من التخصصات لدع  عمليات 
الدروا  من وكذلب على حد سوال المايي واالستفادة من التجارم الناجحة والفاشلة دروا التعل  من )م( 
 المستفادة؛

                                                           
6 Olsen, S. (2003). Frameworks and indicators for assessing progress in integrated coastal management initiatives. Ocean & Coastal 

Management, 46, 347-361. 
 Ecosystem-based(، 2006) للبيئةبرناما األم  المتحدة التابع ل ا العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من األنشطة البريةبرنام 7

management: Markers for assessing progress.برناما العمل العالمي التابع لبرناما األم  المتحدة للبيئة، الهاي . 
8 Olsen, S.B.; Page, G.G. & Ochoa, E. (2009): The Analysis of Governance Responses to Ecosystem Change: A Handbook for 

Assembling a Baseline. LOICZ Reports & Studies No. 34. GKSS Research Center, Geesthacht, 87 pages . 
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قامة ااقليمي  صعيدمتابعة التعل  على ال (ج)   شبكات مشتركة بين األقران؛وا 
على مستو  المبذولة الجهود توسيع نطاي و  القائمة حوكمةال ونظ التقليدية  اادارية القدراتاالستناد دلى  (د) 
 ؛لتشمل نطاقات مالئمة وذات صلة من الناحية اايكولوجية ةالمحلي اتالمجتمع

دع  األطراف في معالجة ال غرات في بقليمية المكلفة قدرات المنظمات الدولية واا استخدا  وتوظيفدمكانية  (ه) 
 الوطنية؛ صعدةالقدرات على األ

بالتخطيط المكاني البحري وتبادل أفيل الممارسات في براما التدريم ذات الصلة االتساي تعزيز  تيسير سبل (و) 
القطاعات المختلفة ومجموعات أصحام "تدريم المدر ين" من أجل تعزيز قدرات األفراد داخل  ويع براما بشلن بوسائل منها
 ؛المصلحة
إلبالغ قطاعات استخدا  الموارد لويمن  للمخططين لعملية التخطيط المكاني البحري تطوير مهارات التواصل  (ز) 

 ؛ةفعالبصورة وايحة و  التخطيط المكاني البحري وفوائد  وت اليفه نتائاعن 
 .طاعاتوتبادالت التعل  بين الق مناصرينتشجيع ال ) ( 

__________ 

 


