
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 االجتماع الثاني والعشرون 

 2018يوليه/تموز  7-2، كندا مونتلاير

 من جدول األعمال 7البند 
 

 ة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية اعتمدتها الهيئة الفرعي
 المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق -22/5

 والتقنية والتكنولوجية،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

ائمة على أساس المناطق باإلرشادات الطوعية بشأن إدماج المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القترحب  -1
في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا وتعميمها عبر القطاعات، فضال عنن اإلرشنادات الطوعينة بشنأن 

 الحوكمة واإلنصاف الواردة في المرفقين األول والثاني على التوالي، بمشروع هذه التوصية؛

 ":الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق تدابيرلالتعريف التالي "تعتمد  -2

يجنننر  منطقنننة محمينننة،  بخنننالفجغرافينننا،  معّرفنننة" تعنننني "منطقنننة الحفنننظ الفعالنننة األخنننرى القائمنننة علنننى أسننناس المنننناطق"تننندابير 
منع منا ينرتبه بهنا منن  1ي،طويلة األجل لحفنظ التننوع البيولنوجي فني الموقنع الطبيعن تنظيمها وإدارتها بطرق تحقق نتائج إيجابية ومستدامة

وظننائو وخنندمات النننظو اإليةولوجيننة وحيثمننا ينطبننق، القننيو الثقافيننة والروحيننة واالجتماعيننة واالقتصننادية والقننيو األخننرى  ات الصننلة علننى 
 المحلي"؛ المستوى 

لتطبيقهنا  ،لتوصنيةهنذه ابالمشورة العلمية والتقنية بشأن تدابير الحفظ الفعالة األخرى الواردة في المرفق الثالن  ب ترحب -3
 بطريقة مرنة وعلى أساس كل حالة على حدة؛

في تفعيل مفهوم تدابير الحفظ عدة سابعمل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وهيئات الخبراء األخرى في الم أيضا ترحب -4
 الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق؛

للتنننوع البيولننوجي فنني المننناطق البحريننة والسنناحلية، مننن أهننداف أيشنني  11باالعتبننارات فنني تحقيننق الهنندف  تحننيه علمننا -5
 التوصية؛ بهذهالواردة في المرفق الرابع 

 بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررا على غرار ما يلي: توصي -6
 إن مؤتمر األطراف،

ى القائمننة علنننى باإلرشننادات الطوعينننة بشننأن إدمننناج المننناطق المحمينننة وتنندابير الحفنننظ الفعالننة األخنننر  يرحننب -1
س المناطق في المناظر الطبيعينة األرضنية والمنناظر الطبيعينة البحرينة األوسنع نطاقنا وتعميمهنا عبنر القطاعنات، باإلضنافة اأس

 بمشروع هذا المقرر؛على التوالي ، الواردة في المرفقين األول والثاني إلى اإلرشادات الطوعية بشأن الحوكمة واإلنصاف

                                                           
 حةام االتفاقية.من اتفاقية التنوع البيولوجي وبما يتماشى مع أ 2حسب التعريف الوارد في المادة  1
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 "لتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق": التعريف التالييعتمد  -2

" تعننني "منطقننة معّرفننة جغرافيننا، بخننالف منطقننة محميننة، الحفننظ الفعالننة األخننرى القائمننة علننى أسنناس المننناطقتنندابير "
منع منا  2قع الطبيعي،طويلة األجل لحفظ التنوع البيولوجي في المو  يجر  تنظيمها وإدارتها بطرق تحقق نتائج إيجابية ومستدامة

ينننرتبه بهنننا منننن وظنننائو وخننندمات الننننظو اإليةولوجينننة وحيثمنننا ينطبنننق، القنننيو الثقافينننة والروحينننة واالجتماعينننة واالقتصنننادية والقنننيو 
 "؛األخرى  ات الصلة على المستوى المحلي

هنذه بمشنروع لن  تندابير الحفنظ الفعالنة األخنرى النواردة فني المرفنق الثابشأن المشورة العلمية والتقنية ب يرحب -3
 لتطبيقها بطريقة مرنة وعلى أساس كل حالة على حدة؛ ،التوصية

الحةومننننات األخننننرى، والمنظمننننات  ات الصننننلة، بالتعنننناون مننننع الشننننعو  األصننننلية  وينننندعو األطننننراف شننننجعي -4
وحوكمنننة  بشنننأن إدمننناج وتعمنننيو،النننواردة فننني المنننرفقين األول والثننناني، علنننى تطبينننق اإلرشنننادات الطوعينننة  والمجتمعنننات المحلينننة،

 لظنننروفلوإنصننناف المنننناطق المحمينننة وتننندابير الحفنننظ الفعالنننة األخنننرى القائمنننة علنننى أسننناس المنننناطق، حسنننب االقتضننناء، وفقنننا 
 ؛وبما يتسق وينسجو مع االتفاقية االلتزامات الدولية األخرى الوطنية  والتشريعات

الشننننعو  األصننننلية  األخننننرى، والمنظمننننات  ات الصننننلة، بالتعنننناون مننننعالحةومننننات  وينننندعواألطننننراف  شننننجعي -5
 إلننى تطبيننق المشننورة العلميننة والتقنيننة بشننأن تنندابير الحفننظ الفعالننة األخننرى القائمننة علننى أسنناس المننناطق والمجتمعننات المحليننة،

فني األمنو المتحندة المقنررة الخاصنة لمجلنق حقنوق اإلنسنان ومع مراعناة أيضنا، حيثمنا ينطبنق، تقرينر ، الواردة في المرفق الثال 
وتقرينر المقنرر الخناأل ل منو المتحندة  3تحن  عننوان "الشنعو  األصنلية والحفنظ" 2016لعنام  الشعو  األصنليةالمعنية بحقوق 

 ما يلي: طريقبما في  لك، عن  4بشأن حقوق اإلنسان والبيئة، 2017لعام 

 تها؛تحديد تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق وخياراتها المتعددة داخل نطاق والي )أ(

تقديو بيانات بشأن تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق إلى المركز العالمي لرصد  ) (
 قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية؛ دراجها فية إلابع لبرنامج األمو المتحدة للبيئحفظ الطبيعة الت

 ات الصلة والشعو  األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات  األخرى،الحةومات  ويدعواألطراف يشجع  -6
، علنى النحنو من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي فني المنناطق البحرينة والسناحلية 11الهدف  تحقيقعند  على مراعاة االعتبارات

ف أيشنني مننن أهنندا 11ضننمن جهودهننا الراميننة إلننى تحقيننق كافننة عناصننر الهنندف  المقننرر،هننذا الننوارد فنني المرفننق الرابننع بمشننروع 
 للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية؛

الشنعو  األصنلية والمجتمعنات و الحةومات األخرى، والمنظمنات  ات الصنلة،  ويدعواألطراف  أيضا يشجع -7
ر اإلدارة وأنننواع الحوكمننة والفعاليننة  ات الصننلة بتنندابي ُنهننجتبننادل دراسننات الحالة/أفضننل الممارسننات وأمثلننة علننى إلننى المحليننة، 

الحفنظ الفعالنة األخنرى القائمنة علنى أسناس المنناطق، بمنا فني  لنك الخبنرات المتعلقنة بتطبينق اإلرشنادات، منن خنالل  لينة غرفنة 
 ؛تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية والوسائل األخرى 

ننات قاعندة البيا توسنيع نطناقاالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة إلنى يدعو  -8
 ؛األخرى القائمة على أساس المناطقتدابير الحفظ الفعالة شأن العالمية للمناطق المحمية من خالل توفير قسو خاأل ب

                                                           
 من اتفاقية التنوع البيولوجي وبما يتماشى مع أحةام االتفاقية. 2حسب التعريف الوارد في المادة  2
 .)A/71/229(كوربوز -. فيةتوريا تاوليتقرير المقررة الخاصة لمجلق حقوق اإلنسان المعنية بحقوق الشعو  األصلية 3
، جون تقرير المقرر الخاأل لمجلق حقوق اإلنسان المعني بالتزامات حقوق اإلنسان المتعلقة بالبيئة، للتمتع ببيئة  منة ونظيفة وصحية ومستدامة 4

 .)A/HRC/34/49(نوكق 

https://undocs.org/A/71/229
https://undocs.org/A/HRC/34/49
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االتحاد الندولي لحفنظ الطبيعنة ومنظمنة األغذينة والزراعنة ل منو المتحندة وهيئنات الخبنراء األخنرى إلنى يدعو  -9
المشنورة العلميننة لنة األخنرى القائمنة علننى أسناس المنناطق وفنني تطبينق مواصنلة مسناعدة األطنراف فنني تحديند تندابير الحفننظ الفعا

 ؛والتقنية
بالتعاون مع الشركاء واألطراف والحةومات األخرى رهنا بتوافر الموارد، و ، القيام األمينة التنفيذية إلى يطلب -10

 لننك حلقننات العمننل التدريبينننة  ، بتننوفير بننناء القنندرات بمننا فننيالشننعو  األصننلية والمجتمعننات المحليننةو  والمنظمننات  ات الصننلة
 المقرر؛هذا الواردة في المرافق بمشروع المشورة العلمية والتقنية لتمةين تطبيق 

التني هني فني وضنع   ات الصنلة والجهنات المانحنة الحةومات األخنرى، والمنظمنات ويدعو، األطراف ح ي -11
طنراف والشنعو  األصنلية والمجتمعنات المحلينة علنى يسمح لها بالقينام بنذلك، إلنى تنوفير منوارد منن أجنل بنناء القندرات ودعنو األ
 ؛العلمية والتقنية اإلرشاداتالمشورة و  تحديد تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق وتطبيق

األطراف على تيسير تعميو تدابير حفظ المناطق المحمية وتدابير الحفظ األخنرى القائمنة علنى أسناس  يح  -12
والطاقنة والسنياحة والنقننل وبمنا يتماشنى مننع والتعنندين اعنات الرئيسننية مثنل الزراعنة ومصننايد األسنماج والحراجنة المنناطق فني القط
 المرفق األول.

 المرفق األول

اإلرشادات الطوعية بشأن إدماج المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق في 
ناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا وتعميمها عبر القطاعات للمساهمة، ضمن المناظر الطبيعية األرضية والم

 جملة أمور، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 السياق -أوال

يتألو إدماج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية والقطاعات األوسع نطاقا من عدة  -1
معدل ومدى التجزؤ  كما أن ثار عميقة على عمل وسالمة النظو اإليةولوجية المعقدة.  تجزؤ الموائلن يةون لويمةن أمةونات. 

في المائة من الغطاء الحرجي العالمي ال يبعد إال  70إلى أن  2018أجري  في عام ن، خاصة في الغابات. وخلص  دراسة هائال
لة الستخدامات أخرى، مثل الزراعة(، مما يحد من التنوع البيولوجي بنسبة بةيلومتر واحد عن حافة الغابة )مثل الطرق، واألر  اضي المحوَّ

ويتزايد االعتراف بأهمية الموائل السليمة باعتبارها ضرورية لعمل  5في المائة ويعرض عمل النظو اإليةولوجية للخطر. 75تصل إلى 
6المياه والكربون وصحة اإلنسان.دوران لوجية، بما في  لك خدمات النظو اإليةو وظائو و النظو اإليةولوجية األكبر، وكذلك ل

 

، يتو إدماج كافة المناطق 2015على أنه "بحلول عام  2-1وفي برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية، ينص الهدف  -2
ت الصلة األوسع نطاقا، من األرضية والمناظر الطبيعية البحرية، والقطاعات  ا المحمية ونظو المناطق المحمية في المناظر الطبيعية

، 10/6 خالل تطبيق نهج النظام اإليةولوجي ومع مراعاة الترابه اإليةولوجي ومفهوم الشبةات اإليةولوجية عند االقتضاء". وفي المقرر
، في 13/3ر، إلى أهمية إدماج التنوع البيولوجي في القضاء على الفقر والتنمية، وشدد في المقرر أشار مؤتمر األطراف، في جملة أمو 

، دعا مؤتمر األطراف، في جملة 10/31جملة أمور، على أهمية تعميو وإدماج التنوع البيولوجي داخل القطاعات وعبرها. وفي المقرر 
 أمور، األطراف إلى تيسير إدماج المناطق المحمية في خطه التنمية الوطنية واالقتصادية حيثما وجدت.

                                                           
5 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/. 
6 Watson, J. et al. 2018. The exceptional value of intact forest ecosystems. Nature Ecology and Evolution 2, 599-610. 

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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المناطق المحمية والممرات والمصفوفة د من أن تصميو وإدارة عملية التأكويمةن تعريف إدماج المناطق المحمية على أنه: " -3
ويمةن تعريف تعميو المناطق المحمية على أنه دمج قيو و ثار وتبعيات التنوع  7المحيطة يعزز عمل شبةة إيةولوجية مترابطة."

اسية، مثل الزراعة ومصايد األسماج خدمات النظو اإليةولوجية التي توفرها المناطق المحمية في القطاعات األسوظائو و البيولوجي و 
 .والتعليو والصحة والحراجة والتعدين والطاقة والسياحة والنقل

وتكتسي المناطق  8وتقوم المناطق المحمية بحماية التنوع البيولوجي والنظو اإليةولوجية التي تدعو أهداف التنمية المستدامة. -4
تخفيو من حدة الفقر وأهداف األمن المائي واحتجاز الكربون والتكيو مع تغير المحمية أهمية خاصة في تحقيق األهداف المتعلقة بال

المناخ والتنمية االقتصادية والحد من مخاطر الكوارث. وتعد المناطق المحمية استراتيجية أساسية لمجال الحلول الطبيعية الناشئ 
 10خاأل كحل طبيعي للتخفيو من حدة تغير المناخوهي مهمة بشةل  9لمختلو التحديات العالمية، مثل األمن المائي.للتصد  

درجة مئوية،  1.5توفر الطبيعة ما ال يقل عن ثل  الحلول المناخية إ ا ما بقي  درجة حرارة الكوكب تح  يمةن أن و  11والتكيو معه.
 وتعتبر المناطق المحمية استراتيجية أساسية لتحقيق هذا الهدف.

التقدم المحرز في مجال إدماج المناطق المحمية وتعميمها بطيئا، مع وجود عدد قليل وعلى الرغو من هذه التطورات، ال يزال  -5
ومن الالزم اتخا   12جدا من البلدان التي تضع استراتيجيات محددة ضمن استراتيجياتها وبرامج عملها الوطنية للتنوع البيولوجي.

 إجراءات عاجلة من جانب األطراف إلحراز تقدم بشأن هذين الهدفين.

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

وتدابير الحفظ  لضمان أنها تتضمن عناصر إدماج المناطق المحمية الوطنية الغاياتاستعراض الرؤى واألهداف و  (أ )
زيادة مستوى ترابه الموائل والحد من تجزئها على مستوى المناظر الطبيعية األرضية ل، أساس المناطقالفعالة األخرى القائمة على 
 والمناظر الطبيعية البحرية؛

التي يمثل التجزؤ قضية رئيسية بالنسبة لها والتي الرئيسية  اإليةولوجيةوالنظو اإليةولوجية والعمليات  األنواعتحديد  (  )
 تغيرعرضة آلثار الموالنظو اإليةولوجية والعمليات اإليةولوجية  األنواعن مستوى الترابه، بما في  لك تلك يمةن لها أن تستفيد من تحسي

 المناخ؛

رضية والمناظر وتخفيو  ثار تجزؤ المناظر الطبيعية األ وإعطائها األولويةتحديد المناطق المهمة لتحسين الترابه  (ج )
السنوية والموسمية، ولمختلو مراحل الحياة وللتكيو  األنواعشةل حواجزا وازدحاما لحركة ، بما في  لك المناطق التي تالطبيعية البحرية

 مع المناخ، وكذلك المناطق المهمة للحفاظ على عمل النظام اإليةولوجي )مثل سهول الفيضانات النهرية(؛

                                                           
7 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. 
. مونتريال: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. متاح 2030عام  خطة. التنوع البيولوجي و 2016 .انظر على سبيل المثال اتفاقية التنوع البيولوجي 8

  .https://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-policy-brief-en.pdfالموقع:  على

. الطبيعة للمياه، والطبيعة للحياة: الحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق األهداف 2018انظر على سبيل المثال: برنامج األمو المتحدة اإلنمائي.  9
 .www.natureforlife.world: ؛ متاح على الموقعالعالمية. نيويورج، برنامج األمو المتحدة اإلنمائي

 :متاح على الموقع Bronson et al., 2017. Natural Climate Solutions. PNAS: 114(44): 11645-11650 انظر 10

http://www.pnas.org/content/114/44/11645. 
11 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. 
وجي: المحفزات الطبيعية لتسريع العمل بشأن الستراتيجيات وخطه العمل الوطنية للتنوع البيول. ا2016ي. برنامج األمو المتحدة اإلنمائ انظر 12

. برنامج األمو المتحدة اإلنمائي: نيويورج، 2016تقرير مؤق . برنامج األمو المتحدة اإلنمائي. ديسمبر/كانون األول  أهداف التنمية المستدامة.
  .SDGs.pdf-catalysts-https://www.cbd.int/doc/nbsap/NBSAPs ، متاح على الموقع:07010الواليات المتحدة األمريةية. 

https://www.cbd.int/doc/nbsap/NBSAPs-catalysts-SDGs.pdf
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لمناظر الطبيعية البحرية لحالة واتجاهات تجزؤ وترابه موائل المناظر الطبيعية األرضية وا إجراء استعراض وطني (د )
وتدابير الحفظ  والنظو اإليةولوجية والعمليات اإليةولوجية الرئيسية، بما في  لك استعراض لدور المناطق المحمية باألنواعفيما يتعلق 

رية، وسّد أ  في الحفاظ على ترابه المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البح الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق
 ؛ثغرات رئيسية

، بما في  لك النقل والزراعة والطاقة والبنية تجزؤ الموائل وإعطائها األولويةتحديد أكثر القطاعات مسؤولية عن  )ه(
ت وشبةا والتنمية الحضرية، ووضع استراتيجيات إلشراكها في إعداد استراتيجيات للتخفيو من حدة اآلثار على المناطق المحمية التحتية

 ؛الجارية والمناطق المشمولة في برامج االستعادة تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطقالمناطق المحمية بما في  لك 
أو عبرها  القطاعاتداخل استعراض وتكييو خطه وأطر المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية ) )و(
خطه استخدام  مثل على سبيل المثال، استخدام األراضي والخطه المةانية البحرية والخطه القطاعية (، بما في  لك،على حد سواء

األراضي دون الوطنية والخطه المتكاملة لمستجمعات المياه وخطه إدارة المناطق الساحلية وخطه النقل والخطه المتصلة بالمياه، من 
 ثار؛أجل تحسين الترابه والتكامل والحد من التجزؤ واآل

للحد من تجزؤ الموائل داخل المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية إعطاء األولوية للتدابير وتنفيذها  )ز(
وزيادة الترابه، بما في  لك إنشاء مناطق محمية جديدة وتحديد تدابير حفظ فعالة أخرى قائمة على أساس المناطق، وكذلك المناطق 

يمةنها أن تكون بمثابة جسر بين الموائل، وإنشاء ممرات حفظ للربه بين  األصلية والمجتمعات المحلية التي التي تحفظها الشعو 
الموائل الرئيسية وإنشاء مناطق عازلة للتخفيو من  ثار القطاعات المختلفة، من أجل تعزيز ملكية المناطق المحمية والمحفوظة وتعزيز 

 من حدة  ثارها على التنوع البيولوجي، مثل الزراعة العضوية والحراجة  ات الدورات الطويلة.الممارسات القطاعية التي تحد وتخفو 

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

، بما في وإعطائها األولوية هاورسو خرائطلنظو اإليةولوجية لخدمات األساسية وظائو والتحديد المناطق المهمة لل (أ )
 لك النظو اإليةولوجية المهمة للغذاء )على سبيل المثال، المنغروف لمصايد األسماج(، وتخفيو  ثار تغير المناخ )على سبيل المثال، 

من المائي )على سبيل المثال، الجبال والغابات النظو اإليةولوجية كثيفة الكربون، مثل الغابات واألراضي الخثية والمنغروف(، واأل
والجوفية(، والتخفيو من حدة الفقر )على سبيل المثال، النظو  السطحيةواألراضي الرطبة وأراضي األعشا  التي توفر المياه 

ظو اإليةولوجية التي اإليةولوجية التي توفر سبل الكفاف وسبل العيش والعمالة(، والحد من مخاطر الكوارث )على سبيل المثال، الن
 السهول الفيضية(؛تحجب اآلثار الناجمة عن العواصو الساحلية، مثل الشعا  المرجانية، وأحواض األعشا  البحرية، و 

وتدابير الحفظ لضمان االعتراف بالقيو العديدة التي توفرها المناطق المحمية  استعراض وتحدي  الخطه القطاعية (  )
 وإدراجها في الخطه القطاعية؛ ،اس المناطقالفعالة األخرى القائمة على أس

موجهة تستهدف مختلو القطاعات، الحةومية والخاصة، التي تعتمد على التنوع البيولوجي إعداد حمالت إعالمية  (ج )
ا في ، بموتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق خدمات النظو اإليةولوجية التي توفرها المناطق المحميةوظائو و و 

، والمياه، والسياحة، واألمن الوطني ودون الوطني، والتنمية، وتغير المناخ، بهدف رفع الوعي والحراجة لك الزراعة، ومصايد األسماج، 
 بقيمة الطبيعة بالنسبة لقطاعاتها؛

من أجل  لتحديد فرأل تحسين السياسات التمةينية وبيئة التمويل استعراض وتنقيح أطر السياسات والتمويل الحالية (د )
 التعميو في القطاعات؛

المستثمرون المؤثرون في السوق، وشركات التأمين وغيرهو، من أجل تحديد  ، بما في  لكتشجيع التمويل االبتكار   (ه )
 خدمات النظو اإليةولوجية األساسية؛وظائو و المتدهورة لتقديو  الرئيسيةوتمويل المناطق المحمية الجديدة، وإصالح المناطق المحمية 
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الالزمة لتحسين تعميو المناطق المحمية، بما في  لك القدرات المتعلقة بإنشاء بيئات يو وتحدي  القدرات تقي (و )
خدمات وظائو و اإليةولوجية األساسية، وتقييو القيو االقتصادية ل النظوخدمات وظائو و رسو الخرائه المةانية لالسياسات التمةينية، و 
 النظو اإليةولوجية.

 المرفق الثاني
ادات طوعية عن نماذج الحوكمة الفعالة إلدارة المناطق المحمية، بما في ذلك اإلنصاف، مع األخذ في إرش

 واألحكام المتصلة بها )ي(8الحسبان العمل المضطلع به بموجب المادة 
 السياق -أوال

تدامة. ويمةن أن يؤد  إن الحوكمة عامل رئيسي لنجاح المناطق المحمية في حفظ التنوع البيولوجي ودعو سبل العيش المس -1
من أهداف أيشي للتنوع  11تحسين حوكمة المناطق المحمية من حي  التنوع والجودة والفعالية واإلنصاف إلى تيسير تحقيق الهدف 

، 11وترابه الهدف  ويمةن تيسير تحقيق تغطية وتمثيلية 13البيولوجي وأن يساعد في التصد  للتحديات المحلية والعالمية المستمرة.
المناطق. ومن أساس للحفظ القائو على  ُنهجمساهمات مختلو الجهات الفاعلة والو حقيق عناصره النوعية من خالل االعتراف بدور وت

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

الحوكمة الخاصة بالمناطق المحمية والمحفوظة، المصممة بنا يناسب سياقها المحدد، والشاملة اجتماعيا، والتي  وتميل ترتيبات -2
لشعو  األصلية صالح اتحترم الحقوق، والفعالة في تحقيق نتائج الحفظ وسبل العيش، إلى زيادة شرعية المناطق المحمية والمحفوظة ل

 كةل. والمجتمع والمجتمعات المحلية 

المتعلق بالحوكمة والمشاركة واإلنصاف وتقاسو  2، حدد مؤتمر األطراف، ضمن أمور أخرى، العنصر 10/31في المقرر و  -3
ومنذ  لك الحين، اكتسب  األطراف  14د من االهتمام.المنافع لبرنامج عمل المناطق المحمية باعتباره مسألة  ات أولوية تحتاج إلى مزي

خبرة، وتو وضع منهجيات وأدوات لتقييو الحوكمة وتصميو خطه العمل. وقد أدى  لك إلى زيادة فهو المفاهيو األساسية، ال سيما 
15اإلنصاف.

 

 اإلرشادات الطوعية بشأن تنوع الحوكمة -ألف
( بين أربعة أنواع واسعة من الحوكمة للمناطق المحمية IUCNلي لحفظ الطبيعة )تميز اتفاقية التنوع البيولوجي واالتحاد الدو  -4

والمحفوظة، تبعا للجهات الفاعلة التي لديها سلطة ومسؤولية اتخا  القرارات وإنفا ها: )أ( الحوكمة من قبل الحةومة؛ ) ( الحوكمة 
فراد أو المنظمات الخاصة )وهو غالبا مالج األراضي وفي (؛ )ج( الحوكمة من قبل األ16المشتركة )من قبل جهات فاعلة مختلفة معا

شةل أراض محمية من قبل القطاع الخاأل(؛ )د( الحوكمة من قبل الشعو  األصلية و/أو المجتمعات المحلية )والتي غالبا ما يشار 
اطق المحمية من قبل الشعو  ( أو المنICCA) األراضي والمناطق التي تحفظها الشعو  األصلية والمجتمعات المحلية إليها باسو
 ((.IPA) األصلية

                                                           
منطقة محمية حول العالو، أن تلك المواقع التي يشارج فيها السةان المحليون  165شمل العديد من الدراسات، بما في  لك تحليل حدي   خلص 13

 .Oldekop, J.A., et al .لحفظ، أكثر فعالية فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي والتنمية االجتماعية االقتصاديةبشةل مباشر ويستفيدون من جهود ا

(2015). A global assessment of the social and conservation outcomes of protected areas – Conservation Biology, 30(1): 133-

141. 
، وللمشاركة الكاملة والفعالة من جانب والمةاسب ليات وعمليات واضحة لتقاسو عادل للتكاليو  وضعألطراف إلى في المقرر نفسه، دعي  ا 14

راف بدور الشعو  األصلية والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالمناطق المحمية، وفقا للقوانين الوطنية وااللتزامات الدولية السارية؛ وكذلك االعت
نب الشعو  األصلية والمجتمعات المحلية والمناطق المحمية من قبل أصحا  المصلحة اآلخرين في مجاالت حفظ التنوع المناطق المحمية من جا

 البيولوجي، واإلدارة التعاونية وتنوع أنواع الحوكمة.
15 CBD/SBSTTA/22/INF/8. 
 أو بين األفراد والحةومات. والحةومات بين الشعو  األصلية والمجتمعات المحلية مثال 16

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-31-ar.pdf
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مختلفة من الحوكمة، تختلو من حي  الويتعلق تنوع الحوكمة في المقام األول بوجود مجموعة من األنواع واألنواع الفرعية  -5
لة أيضا بمسألة ما األحةام والممارسات القانونية، ومن حي  تكاملها في تحقيق الحفظ في الموقع الطبيعي. ويعد مفهوم الحوكمة  ا ص

17إ ا كان نوع معين مناسبا لسياق معين.
 

، تقترح هذه اإلرشادات الطوعية خطوات يمةن اتباعها فيما يتعلق باالعتراف بالمناطق 10/31و 7/28وتمشيا مع المقررين  -6
المحفوظة طوعا من قبل الشعو  األصلية والمجتمعات المحلية وُمالج األراضي والفاعلين اآلخرين، ودعمها والتحقق منها وتنسيقها 

اضي الخاضعة لحوكمة الشعو  األصلية والمجتمعات المحلية، وتتبعها ورصدها واإلبالغ عنها. وعلى وجه الخصوأل، في حالة األر 
وعلى أساس احترام بما يتسق مع السياسات واللوائح والظروف الوطنية المسبقة والمستنيرة و الحرة موافقتها بينبغي اتخا  هذه الخطوات 

الج األراضي، ال ينبغي اتخا  هذه الخطوات حقوقها ومعرفتها ومؤسساتها. وباإلضافة إلى  لك، في حالة المناطق المحفوظة من قبل م
18إال بموافقتهو، وعلى أساس احترام حقوقهو ومعرفتهو.

 

وتشمل الخطوات المقترحة لتحسين ودعو تنوع الحوكمة في النظو الوطنية أو دون الوطنية للمناطق المحمية والمحفوظة ما  -7
 يلي:

، اعترافا بتنوع الجهات الفاعلة في مجال حا  المصلحةوضع سياسة رفيعة المستوى أو بيان رؤية، بالتشاور مع أص (أ )
حفظ الطبيعة ومساهماتها في النظو الوطنية ودون الوطنية للمناطق المحمية والمحفوظة. وسيساعد هذا البيان في وضع إطار للتكيفات 

19الفاعلة.التشريعية الالحقة. وقد يشجع أيضا مبادرات الحفظ في الموقع الطبيعي التي تقوم بها الجهات 
 

 ات األنواع المختلفة من الحوكمة لتحقيق أهداف الحفظ في المناظر  تيسير اإلدارة المنسقة للعديد من المواقع (  )
 الطبيعية األرضية والبحرية األوسع نطاقا باستخدام الوسائل المناسبة؛

لين  و  الصلة التابعين التي يضطلع بها جميع الفاع توضيح وتحديد الواليات المؤسسية، واألدوار والمسؤوليات (ج )
وغير التابعين للحةومة، والمعترف بهو في نظام المناطق المحمية والمحفوظة الوطني ودون الوطني، بالتنسيق مع السلطات القضائية 

 األخرى )دون الوطنية والقطاعية(، حيثما ينطبق  لك؛

. ويعد هذا التقييو إلى حد كبير لمصلحةإجراء تقييو للحوكمة على مستوى النظو كعملية تعاونية متعددة أصحا  ا (د )
المناطق المحتمل تحقيقه إ ا ما أساس بمثابة تحليل للثغرات بين شبةة وطنية أو دون وطنية قائمة للمناطق المحمية، والحفظ القائو على 

جيعها ودعمها لتتحمل تو االعتراف بالمناطق المحمية أو المحفوظة حاليا بحةو الواقع من قبل جهات فاعلة وُنهج مختلفة، وتش
21 ،20؛المسؤولية أو تتقاسمها

 

، بشأن المناطق المحمية والمحفوظة التي تخضع ألنواع مختلفة من الحوكمة تيسير الرصد واإلبالغ المنسقين (ه )
ء االعتبار بواسطة الوسائل المناسبة ووفقا للتشريعات الوطنية، بما في  لك قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية، مع إيال

 ؛11الواجب لمساهماتهو في تحقيق عناصر الهدف 

                                                           
السلطة التي تتولى و لمناطق المحمية أو المحفوظة اإنشاء  تتولى الدور القياد  في لك إلى أن نوع الحوكمة يتعلق بالجهات الفاعلة التي يرجع  17
 ويختلو باختالف بالسياقات المتباينة المتعلقة بتطلعات الحيازة وأصحا  المصلحة. ،ليها والمسؤولية عنهاع
 Sue؛ وإعالن األمو المتحدة بشأن حقوق الشعو  األصلية، 64سلسلة المنشورات التقنية التفاقية التنوع البيولوجي رقو تشمل اإلرشادات المفيدة:  18

IUCN ,Gland, Switzerland .Privately Protected Areas The Futures of igel Dudley (2014).Stolton, Kent H. Redford and N. 
صغار المزارعين والمنظمات غير الحةومية والكيانات الجهات الفاعلة مثل الحةومات دون الوطنية والحةومات المحلية ومالج األراضي و  19

 الخاصة األخرى والشعو  األصلية والمجتمعات المحلية.
وكمة المناطق المحمية: من الفهو إلى ح :20المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، رقو تشمل اإلرشادات المفيدة:  20

 (.2013العمل )
ة، مع يساعد هذا التقييو أيضا في تحديد المناطق  ات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي، وحالة حفظها وحمايتها، وكيفية حةمها والجهة الحاكم 21

 رات التكاليو والمةاسب االقتصادية واالجتماعية والثقافية.اإلشارة إلى فرأل المساهمات المحتملة في الشبةات القائمة. وينبغي مراعاة اعتبا

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-07/official/cop-07-21-part2-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-31-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-64-en.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PATRS-001.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/29138
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على أساس الفرأل المحددة  واإلطار القانوني والتنظيمي للمناطق المحمية والمحفوظة اتاستعراض وتكييو السياس (و )
22لتحفيز أنواع الحوكمة المختلفة واالعتراف بها قانونا؛ 10/31في التقييو ووفقا للمقرر 

 

في المناطق المحمية والمحفوظة الخاضعة لجميع أنواع الحوكمة من خالل الوسائل  حمايةدعو وتأمين حالة ال (ز )
 المناسبة؛

للمناطق المحمية والمحفوظة وفقا ألنواع الحوكمة )على سبيل المثال، تحالو  دعو الرابطات أو التحالفات الوطنية (ح )
لتوفير  ((PPA)، ورابطة الحماية الخاصة للمناطق (ICCA)حلية األقاليو والمناطق المحفوظة من قبل الشعو  األصلية والمجتمعات الم

  ليات دعو األقران؛

في اإلنجاز العام للنظام القطر  بشأن المناطق المحمية، من حي  التغطية وحالة  التحقق من مساهمة هذه المناطق (ط )
 الحفظ عن طريق رسو الخرائه وغيرها من الوسائل المناسبة.

 بشأن نماذج الحوكمة الفعالة والمنصفةاإلرشادات الطوعية  -باء
إن نما ج الحوكمة الفعالة والمنصفة للمناطق المحمية والمحفوظة هي ترتيبات التخا  القرار وتنفيذ القرارات التي تتبنى وتطبق  -8

إلى مبادئ الحوكمة مبادئ "الحوكمة الرشيدة". وينبغي تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بغض النظر عن نوع الحوكمة السائد. واستنادا 
الرشيدة التي وضعتها وكاالت األمو المتحدة وغيرها من المنظمات، اقترح االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مبادئ واعتبارات للحوكمة 
 لسياق المناطق المحمية والمحفوظة كإرشادات بشأن القرارات التي يتعين اتخا ها وتنفيذها بطريقة مشروعة وكفؤة وشاملة وعادلة في

23في احترام للحقوق.و ضوء رؤية ما وعلى أساس المساءلة 
 

ويعد مفهوم اإلنصاف أحد عناصر الحوكمة الرشيدة. ويمةن تقسيو اإلنصاف إلى ثالثة أبعاد وهي: االعتراف، واإلجراء،  -9
وأصحا  المصلحة  24ق والتوزيع. و"االعتراف" يعني االعتراف بالحقوق وتنوع الهويات والقيو ونظو المعارف ومؤسسات أصحا  الحقو 

واحترامها؛ ويشير "اإلجراء" إلى شمولية عملية صنع القواعد والقرارات؛ ويعني "التوزيع" ضمنا أنه يجب تقاسو التكاليو والمةاسب 
تو بين مختلو الجهات الفاعلة. ويوضح الشةل أدناه األبعاد الثالثة. ويقترح إطار  منصفةالناتجة عن إدارة المناطق المحمية بصورة 

 مجموعة من المبادئ التي يمةن تقييو األبعاد الثالثة على أساسها. 26 ،25وضعه مؤخرا للنهوض باإلنصاف في سياق المناطق المحمية،

                                                           
هناج مجموعة كبيرة من اإلرشادات والخبرات من عدد من األطراف متاحة للحةومات المهتمة وأصحا  المصلحة اآلخرين. وتشمل اإلرشادات  22

 .on, Kent H. Redford and Nigel DudleySue Stolt (2014)، و64سلسلة المنشورات التقنية التفاقية التنوع البيولوجي رقو المفيدة: 
Privately Protected Areas Futures of The. IUCN ,Gland, Switzerland والوثيقة اإلعالمية؛ CBD/SBSTTA/22/INF/8. 

 .20المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة رقو  23
أصحا  في سياق المناطق المحمية، يعد "أصحا  الحقوق" هو الفاعلون  وو الحقوق القانونية أو العرفية على الموارد الطبيعية واألراضي. ويعد " 24

 االهتمام والشواغل بشأن الموارد واألراضي. المصلحة" هو الفاعلون  وو
25 PARKS Journal, servationUnpacking Equity for Protected Area ConSchreckenberg, K., et.al. (2016): . 
 .)UNEP/CBD/COP/13/INF/17(من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي"  11"المناطق المحمية: تيسير تحقيق الهدف  26

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-64-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-64-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-64-en.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/29138
http://parksjournal.com/wp-content/uploads/2016/11/PARKS-22.2-Schreckenberg-et-al-10.2305IUCN.CH_.2016.PARKS-22-2KS.en_.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/information/cop-13-inf-17-en.pdf
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 األبعاد الثالثة لإلنصاف المضمنة في مجموعة من الشروط التمكينية -الشكل

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

equity in 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. 
أنه يتو تقييو ورصد اآلثار السلبية المحتملة، ال سيما على رفاه اإلنسان لدى األشخاأل الضعفاء عني تالحوكمة الرشيدة و  -10

والذين يعتمدون على الموارد الطبيعية، وتجنبها والتخفيو منها، وتعزيز اآلثار اإليجابية. ويلزم تكييو نوع الحوكمة وترتيبات اتخا  
 تضمن المشاركة الفعالة ألصحا  الحقوق وأصحا  المصلحة المتأثرين بالمنطقة المحمية. القرار والتنفيذ مع السياق المحدد بطريقة

 ويمةن أن تشمل عناصر نما ج الحوكمة الفعالة والمنصفة للمناطق المحمية والمحفوظة ما يلي: -11

 لمساواة ابشةل كامل وفعال مع ضمان  27إجراءات و ليات مناسبة لمشاركة الشعو  األصلية والمجتمعات المحلية، (أ )
، وضمان التمثيل الشرعي، بما في  لك عند اإلنشاء وفقا للتشريعات الوطنية بين الجنسين واحترام كامل لحقوقها واالعتراف بمسؤوليتها

28والحوكمة والتخطيه والرصد واإلبالغ عن المناطق المحمية والمحفوظة على أراضيها التقليدية )األراضي والمياه(؛
 

 ة للمشاركة الفعالة و/أو التنسيق مع أصحا  المصلحة اآلخرين؛إجراءات و ليات مناسب (  )

بما في  لك  29إجراءات و ليات مناسبة لالعتراف بالحيازة العرفية ونظو الحوكمة واستيعابها في المناطق المحمية، (ج )
30دام؛الممارسات العرفية واالستخدام المألوف المستدام، تمشيا مع خطة العمل بشأن االستخدام المألوف المست

 

31 ليات مناسبة للشفافية والمساءلة، تأخذ في االعتبار المعايير وأفضل الممارسات المتفق عليها دوليا؛ (د )
 

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

                                                           
حة اآلخرين على الكيانات العامة الحاكمة للمناطق المحمية، بينما ينطبق التنسيق مع أصحا  تنطبق المشاركة الفعالة ألصحا  المصل 27

 المصلحة اآلخرين على الجهات الفاعلة غير الحةومية التي تحةو المناطق المحمية.
: "يحيه علما بأن إنشاء وإدارة ورصد المناطق المحمية ينبغي أن يتو بمشاركة كاملة وفعالة من جانب الشعو  7/28انظر أيضا المقرر  28

 األصلية المجتمعات المحلية، واحترام كامل لحقوقهو بما يتماشى مع القانون الوطني وااللتزامات الدولية السارية".
وسلسلة (؛ 2012) بشأن الحوكمة المسؤولة في مجال الحيازةالمبادئ التوجيهية الطوعية لمنظمة األغذية والزراعة تشمل اإلرشادات المفيدة:  29

 .64التفاقية التنوع البيولوجي رقو  ةالمنشورات التقني
 المحمية.، ال سيما المهمة الثالثة المتعلقة بالمناطق المرفق، 12/12المقرر  30
البيئة ومشاركة معلومات االتفاقية الخاصة بإتاحة فرأل الحصول على و تشمل اإلرشادات المفيدة: لجنة األمو المتحدة االقتصادية ألوروبا،  31

 )"اتفاقية  رهوس"(. الحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بهاالجمهور في اتخا  القرارات بشأنها وا

 االعتراف

 التوزيع جراءاإل

 الظروف المواتية

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-07/official/cop-07-21-part2-ar.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-64-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-64-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-64-en.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
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
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قتصادية ( تقييو التكاليو والمةاسب اال1، بما في  لك من خالل: )منصوأحةام لتقاسو التكاليو والمةاسب بشةل  (و )
( تقاسو المةاسب بشةل 3( تخفيو أو تجنب أو تعويض التكاليو؛ )2واالجتماعية والثقافية المقترنة بإنشاء وإدارة المناطق المحمية؛ )

33استنادا إلى المعايير المتفق عليها بين أصحا  الحقوق وأصحا  المصلحة؛ 32منصو
 

 سيادة القانون وتنفيذه بنزاهة وفعالية؛ضمانات تكفل  (ز )

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

)ج(، واألحةام والمبادئ والمبادئ التوجيهية  ات الصلة، بما في  لك من خالل 10) ( و8االتساق مع المواد  (ط )
الستخدام المألوف المستدام ااحترام مع والحفاظ عليها وصيانتها، و  34احترام المعارف التقليدية للشعو  األصلية والمجتمعات المحلية،

 .على النحو الواجب للتنوع البيولوجي
وتشمل اإلجراءات التي يمةن أن تتخذها األطراف لتمةين ودعو نما ج الحوكمة الفعالة والمنصفة المصممة لتناسب السياق  -12

 :الخاأل بها للمناطق المحمية الخاضعة لواليتها ما يلي
إجراء استعراض لسياسات وتشريعات المناطق المحمية مقارنة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، بما في  لك اإلنصاف، مع  (أ )

و لك بالتشاور مع أصحا  الحقوق وأصحا  المصلحة  35األخذ في االعتبار المعايير والتوجيهات  ات الصلة المتفق عليها دوليا،
 ؛النظام المعنيعلى مستوى  لحوكمةلء من تقييو المعنيين. ويمةن إجراء هذا االستعراض كجز 

تيسير تقييمات الحوكمة على مستوى الموقع وإشراكها في العمليات التشاركية بين أصحا  المصلحة المتعددين  (  )
36واتخا  إجراءات للتحسين على مستوى الموقع واستخالأل الدروس على مستوى السياسات؛

 

من أجل إنشائها وحوكمتها وتخطيطها وإدارتها واإلبالغ عنها حسب  تكييو سياسات وتشريعات المناطق المحمية (ج )
 أعاله؛ 11في االعتبار العناصر المشار إليها في الفقرة  ومع األخذاالقتضاء، استنادا إلى االستعراض ونتائجه، 

المناطق المحمية، تيسير تقييو ورصد التكاليو والمةاسب االقتصادية واالجتماعية والثقافية المرتبطة بإنشاء وإدارة  (د )
37أو تعويض التكاليو مع تعزيز المةاسب وتوزيعها بصورة منصفة؛ ووتجنب أو تخفي

 

وضع أو تعزيز السياسات الوطنية للحصول على الموارد الجينية داخل المناطق المحمية وتقاسو المةاسب الناجمة  (ه )
38عن استخدامها بشةل عادل ومنصو؛

 

 حوكمة واإلنصاف في المناطق المحمية والمحفوظة والمشاركة فيها؛تيسير مبادرات بناء القدرات بشأن ال (و )

                                                           
 .10/31)د( من المقرر 32)أ( و31ألو، والفقرتان  9/18من المقرر )ه( 6والفقرة  ،7/28من المقرر  1-1-2النشاط المقترح رقو  32
33 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. 
 .برنامج العمل بشأن المناطق المحميةل 1ة الغايمن  7-1-1، النشاط المقترح رقو 7/28المقرر  34
معلومات عن االتفاقية الخاصة بإتاحة فرأل الحصول على و ، (UNECE)تشمل اإلرشادات المفيدة: لجنة األمو المتحدة االقتصادية ألوروبا  35

والمبادئ التوجيهية الطوعية اتفاقية  رهوس"(؛ )" البيئة ومشاركة الجمهور في اتخا  القرارات بشأنها واالحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها
(، وخطة عمل اتفاقية التنوع البيولوجي المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام 2012) لمنظمة األغذية والزراعة بشأن الحوكمة المسؤولة للحيازة

الطوعية ؛ والمبادئ التوجيهية وإعالن األمو المتحدة بشأن حقوق الشعو  األصلية(؛ ومبادئ أغوا :غو  التوجيهية؛ المرفق، 12/12)المقرر 
 صغيرة الحجو.األسماج  مصايدلمنظمة األغذية والزراعة بشأن 

وتساعد التقييمات على  –( قيد اإلصدارتشمل اإلرشادات المفيدة: منهجية تقييو الحوكمة على مستوى الموقع )المعهد الدولي للبيئة والتنمية،  36
 مع السياق المحلي. الحوكمة وترتيبات اتخا  القرار ن و/أو تكييو أفضل ألنواعمستوى الموقع على فهو الحوكمة الممارسة وتحديد الخيارات لتحسي

 Franks, P and Small, R (2016) Social Assessment for Protected Areas (SAPA). Methodologyتشمل اإلرشادات المفيدة:  37

Manual for SAPA Facilitators. IIED, London. 
 .6-1-2لمقترح ، النشاط ا7/28المقرر  38

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
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.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 التمويل المناسب لضمان المشاركة الفعالة لكافة أصحا  الحقوق وأصحا  المصلحة. (ز )

المناطق المحمية لتعزيز فعالية  المسؤولون عن إدارةوتشمل اإلجراءات المقترحة التي يمةن أن يتخذها الفاعلون اآلخرون  -13
 مة وإنصافها ما يلي:الحوك

إجراء عمليات تقييو للحوكمة واإلنصاف على مستوى الموقع بطرق تشمل أصحا  الحقوق وأصحا  المصلحة،  (أ )
 واتخا  إجراءات تهدف إلى تحسينها؛

تقييو ورصد وتخفيو أ   ثار سلبية ناجمة عن إنشاء و/أو صيانة المناطق المحمية أو المحفوظة وتعزيز اآلثار  (  )
39اإليجابية؛

 

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

 المرفق الثال 
 المشورة العلمية والتقنية بشأن تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق 

على أساس المناطق في جميع القائمة فعالة األخرى والخصائص والمعايير المشتركة لتحديد تدابير الحفظ ال التوجيهيةتنطبق المبادئ 
، وينبغي تطبيقها بطريقة مرنة وعلى أساس كل حالة مهمة لهحتمل أن تكون أو التي يُ  احاليمهمة للتنوع البيولوجي الالنظو اإليةولوجية 

 على حدة.
 والخصائص المشتركة المبادئ التوجيهية -ألف 

أو تشتمل على أهداف  قائمة على أساس المناطق قيمة بالنسبة للتنوع البيولوجي،إن لتدابير الحفظ الفعالة األخرى ال (أ )
جيو من الخطة االستراتيجية للتنوع  ةاالستراتيجي الغايةالوارد في  11تحقيق الهدف لمراعاتها في ساس األ لتحقيق  لك، وهو ما يمثل

 ؛2020-2011البيولوجي 
أساس المناطق لها دور مهو في حفظ التنوع البيولوجي ووظائو على قائمة هناج تدابير أخرى فعالة للحفظ  (  )

ها، وكذلك في تعميو ينب والترابهفي تماسك شبةات المناطق المحمية  وتسهوكملة للمناطق المحمية مُ هي ، و ةوخدمات النظو اإليةولوجي
على القائمة ينبغي لتدابير الحفظ األخرى الفعالة  ،بالتاليوالبحر، وعبر القطاعات. و  البرالتنوع البيولوجي في االستخدامات األخرى في 

 ؛أساس المناطق أن تعزز شبةات المناطق المحمية القائمة، حسب االقتضاء
تعةق تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق فرصة لتوفير حفظ التنوع البيولوجي في الموقع  (ج )

قد تسمح بوجود نشاط بشر  مستدام، مع ف. ذبةية والنظو اإليةولوجية للمياه العبحرية واألرضفي النظو اإليةولوجية ال على المدى الطويل
تقديو فائدة واضحة لحفظ التنوع البيولوجي. ومن خالل االعتراف بمنطقة ما، يةون هناج حافز الستدامة قيو التنوع البيولوجي الحالية 

 وتحسين نتائج حفظ التنوع البيولوجي؛

يمةن مقارنتها بنتائج للتنوع البيولوجي مهمة الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق نتائج تقدم تدابير  (د )
، ويشمل  لك مساهمتها في درجة التمثيل، وتغطية المناطق المهمة للتنوع البيولوجي وما يرتبه بها من المناطق المحمية وتكملها

المناطق الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا، في دماج اإله و وظائو وخدمات النظو اإليةولوجية، ودرجة التراب
 ؛لية اإلدارة ومتطلبات اإلنصافاعفضال عن ف
، مع المعلومات والمعارف العلمية والتقنية تظهر تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطقيمةن أن  (ه )

، والموائل والنظو اإليةولوجية وما الطبيعيمن خالل الحفظ الناجح ل نواع في الموقع للتنوع البيولوجي يجابية اإلنتائج ال  ات الصلة،
ومن  المحتملةمن خالل منع أو تقليل أو القضاء على التهديدات الرئيسية القائمة أو يرتبه بها من وظائو وخدمات النظو اإليةولوجية و 

إدارة تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق مع نهج النظام اإليةولوجي . وتتسق زيادة القدرة على الصمودخالل 
                                                           

 .(SAPA)تشمل اإلرشادات المفيدة: التقييو االجتماعي للمناطق المحمية  39



CBD/SBSTTA/REC/22/5 

Page 12 
 

ضمن أمور من ، األجل، موفرا بذلك القدرة على التكيُّو لتحقيق نتائج التنوع البيولوجي، بما في  لك النتائج طويلة والنهج التحوطي
 القدرة على إدارة تهديد جديد؛ بينها

تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق على تحقيق قدر أكبر من التمثيل والترابه تساعد يمةن أن  (و )
التي تواجه مةونات التنوع البيولوجي ووظائو  في نظو المناطق المحمية، وبالتالي قد تساعد في معالجة التهديدات األكبر والمنتشرة

 ما في  لك ما يتعلق بتغير المناخ؛، وتعزيز المرونة، بوخدمات النظو اإليةولوجية

ينبغي أن يتَّبع االعتراف بتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق التشاور المناسب مع سلطات  (ز )
 ؛وأصحا  المصلحة والجمهورومالج األراضي وحائز  الحقوق الحوكمة المعنية 

مدعوما بتدابير لتعزيز قدرات  خرى القائمة على أساس المناطقينبغي أن يةون االعتراف بتدابير الحفظ الفعالة األ (ح )
الحوكمة لسلطاتها المشروعة وضمان نتائجها اإليجابية والمستدامة طويلة األجل للتنوع البيولوجي، بما في  لك، ضمن جملة أمور، 

 لمنع التهديدات واالستجابة لها؛ واللوائحأطر السياسات 

بير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق في المناطق الواقعة داخل ينبغي أن يةون االعتراف بتدا (ط )
، حسب االقتضاء موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرةوبائما على أساس التحديد الذاتي أراضي الشعو  األصلية والمجتمعات المحلية ق

 ؛وبما يتسق مع السياسات واللوائح والظروف الوطنية
ر المناطق المحفوظة للحفاظ على القيو الثقافية والروحية، والحوكمة واإلدارة التي تحترم وتستنير بالقيو غالبا ما تسف (  )

 الثقافية والروحية عن نتائج إيجابية للتنوع البيولوجي؛

 تعترف تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق، وتعزز وتوضح األدوار التي تقوم بها مختلو نظو (ج )
الحوكمة والفاعلين بالنسبة لحفظ التنوع البيولوجي؛ ويمةن أن تشمل الحوافز لضمان الفعالية مجموعة من المنافع االجتماعية 

 واإليةولوجية، بما في  لك تمةين الشعو  األصلية والمجتمعات المحلية؛

بما يتماشى مع تمعات المحلية، معارف الشعو  األصلية والمجو ينبغي استخدام أفضل المعلومات العلمية المتاحة،  (ل )
، مثل إعالن األمو المتحدة بشأن حقوق الشعو  األصلية، والصةوج والمقررات والمبادئ التوجيهية التفاقية واألطر الدوليةااللتزامات 

ُنهج اإلدارة  وإلبالغ، لالعتراف بتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق، مع تحديد موقعها وحجمهاالتنوع البيولوجي، 
 ؛وقياس األداء
تقييو  إلتاحة إمةانية إجراءمن المهو توثيق تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق بطريقة شفافة  (م )
 .11لفعالية والوظيفة واألهمية في سياق الهدف ل   صلة 

 معايير التحديد -باء 
 ليا كمنطقة محميةالمعيار ألف: المنطقة غير معترف بها حا

لو يتو االعتراف بالمنطقة ولو يتو اإلبالغ عن كونها منطقة محمية أو كونها جزء من منطقة محمية؛ وربما تو   ليست منطقة محمية
 إنشاؤها لغرض  خر.

 المعيار باء: المنطقة خاضعة للحوكمة واإلدارة
 ة أبعاد عند الضرورة.تو وصو الحجو والمنطقة، بما في  لك بثالث  فضاء محدد جغرافيا

 .تو وصو الحدود 

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

  وتتو وفقا للتشريعات الوطنيةالشعو  األصلية والمجتمعات المحلية محددة  اتيا من جانب حوكمة الإن. 

  ات اإلنصاف التي اعتمدتها االتفاقية.تعةق الحوكمة اعتبار 
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 واحدة أو من خالل التعاون بين السلطات المعنية، وهي توفر القدرة  /منظمةقد تمارس الحوكمة من قبل سلطة
 على معالجة التهديدات بشةل جماعي.

 مدارة بوسائل تحقق نتائج إيجابية ومستدامة لحفظ التنوع البيولوجي.  اإلدارة

  محددة وتشارج في اإلدارة.أصحا  المصلحة و السلطات المعنية 

  التنوع البيولوجي في الموقع الطبيعي. حفظيسهو في  لإلدارةيوجد نظام 

  لتنوع لمتوقعة لحفظ انتائج االتتسق اإلدارة مع نهج النظام اإليةولوجي مع القدرة على التكيُّو لتحقيق
 ، وبما في  لك القدرة على إدارة تهديد جديد.األجلالبيولوجي، بما في  لك النتائج طويلة 

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

 الطبيعي.

 عن طريق منعها أو التقليل كثيرا منها  الحالية أو المتوقعة على نحو معقولعالية مع التهديدات يتو التعامل بف
 .وإعادة النظو اإليةولوجية المتدهورة إلى حالتها أو إزالتها

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

  المناسب قدر الج تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق متكاملة باإلدارة داخل وخار
 المستطاع.و 

مستتتتدامة علتتتى المتتتدى 
 الطويل

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

 للتنوع  واإلدارة، ويتعلق مصطلح "المدى الطويل" بالنتائج يتعلق مصطلح "مستدام" باستمرارية الحوكمة
 .البيولوجي

حفتتظ التنتتوع البيولتتوجي 
 في الموقع الطبيعي

  من المتوقع إدراج تحديد نطاق  – القائمة على أساس المناطق االعتراف بتدابير الحفظ الفعالة األخرى
األنواع النادرة، أو المهددة  مجموعاتال خصائص التنوع البيولوجي التي يعتبر الموقع مهما بموجبها )مث

المدى، والمناطق مقيدة ، واألنواع الممثلة النظو اإليةولوجية الطبيعيةو باالنقراض أو المعرضة للخطر، 
الرئيسية للتنوع البيولوجي، والمناطق التي تقدم وظائو وخدمات حيوية للنظو اإليةولوجية، والمناطق للترابه 

 اإليةولوجي(.

ينبغي لتحديد تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق أن يوثق، بقدر المستطاع، خصائص   والرصداإلعالم 
التنوع البيولوجي المعروفة، بما في  لك القيو الثقافية و/أو الروحية، للمنطقة، وكذلك الحوكمة واإلدارة 

 السائدين كخه أساس لتقييو الفعالية.

 بما في  لك صحة النظو اإليةولوجيةبتدابير اإلدارة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي يوجد نظام رصد ُيعلو ،. 
 .ينبغي وضع عمليات لتقييو فعالية الحوكمة واإلدارة، بما في  لك ما يتعلق باإلنصاف 

 .البيانات العامة للمنطقة مثل الحدود والهدف والحوكمة متاحة 

 
 

 ة ذات الصلة والقيم الثقافية والروحيةالمعيار دال: خدمات النظم اإليكولوجي
تلك التي لديها أهمية بالنسبة للشعو  األصلية  بما في  لكخدمات النظام اإليةولوجي مدعومة، وظائو  ختتدمات التتنظم وظتتائف 

مع لتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق بخصوأل أقاليمها، والمجتمعات المحلية، 
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خدمات النظام اإليةولوجي، بهدف ضمان نتائج إيجابية للتنوع وظائو و بين  المفاضالتو اعاة التفاعالت مر  اإليكولوجية
 البيولوجي واإلنصاف.

  خدمة معينة للنظام اإليةولوجي ينبغي إال تؤثر سلبيا على الموائع  ات التنوع وظيفة و اإلدارة لتعزيز
 البيولوجي الشامل.

 القيم الثقافية والروحيتة
تماعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة واالج

واالقتصتتتتتتتادية والقتتتتتتتتيم 
األختتتتترى ذات األهميتتتتتة 

 المحلي المستوى على 

  القيو الثقافية والروحية واالجتماعية واالقتصادية والقيو األخرى تحدد تدابير الحوكمة واإلدارة وتحترم وتدعو
 .، حيثما تكون هذه الوظائو قائمةللمنطقة المحلي المستوى  ات األهمية على 

 مة واإلدارة وتدعو المعارف والممارسات والمؤسسات األساسية لحفظ التنوع البيولوجي في تحترم تدابير الحوك
 الموقع الطبيعي.

 اعتبارات أخرى  -جيم 
 نُهج اإلدارة -1

أصحا  تتنوع تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق من حي  الغرض والتصميو والحوكمة و  (أ )
واالجتماعية واالقتصادية والقيو األخرى  ات الصلة على المستوى عند النظر في القيو الثقافية والروحية  واإلدارة، ال سيما المصلحة
 المرتبطة بها. وتبعا لذلك، فإن ُنهج إدارة تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق متنوعة، وستبقى كذلك؛المحلي 

رى القائمة على أساس المناطق، وُيعترف بها أو تدار بقصد تعزيز حفظ التنوع ُتنشأ بعض تدابير الحفظ الفعالة األخ (  )
 البيولوجي في الموقع الطبيعي. ويةون هذا الغرض إما هو هدف اإلدارة الرئيسي أو جزء من مجموعة أهداف إدارية مقصودة؛

عتراف بها أو إدارتها في المقام قد ُتنشأ بعض تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق، ويتو اال (ج )
األول، ألغراض أخرى غير حفظ التنوع البيولوجي في الموقع الطبيعي. ومن ثو، فإن مساهمتها في حفظ التنوع البيولوجي في الموقع 

معترفا به من المستصو  أن تصبح هذه المساهمة هدفا و الطبيعي يشةل فائدة مشتركة لهدفها أو غرضها اإلدار  األساسي المقصود. 
 إلدارة هذه التدابير؛

في جميع الحاالت التي يتو فيها االعتراف بحفظ التنوع البيولوجي في الموقع الطبيعي كهدف إدار ، ينبغي تحديد  (د )
 ؛تدابير إدارية محددة وتمةينها

بيانات  (1القائمة على أساس المناطق. ويمةن أن يشمل  لك: ) لية تدابير الحفظ األخرى الفعالةاعرصد فيلزم  (ه )
؛ سب االقتضاءح، ( الرصد المجتمعي الجار  وإدراج المعارف التقليدية2أساسية، مثل توثيق قيو التنوع البيولوجي وعناصره؛ )

رصد الحوكمة،  (4؛ )الرصد على المدى الطويل، بما في  لك كيفية استدامة التنوع البيولوجي وتحسين الحفظ في الموقع الطبيعي (3)
 لمصلحة ونظو اإلدارة التي تسهو في نتائج التنوع البيولوجي.ومشاركة أصحا  ا

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 11الدور في تحقيق الهدف  -2

 17تسهو تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق، وفقا لتعريفها، في كل من العناصر الكمية )أ   ( أ)
غطية(، والعناصر النوعية )أ  التمثيل، وتغطية المناطق المهمة للتنوع البيولوجي، والترابه في المائة من عناصر الت 10في المائة و

من أهداف  11واالندماج في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا، وفعالية اإلدارة واإلنصاف( للهدف 
 أيشي للتنوع البيولوجي؛
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الة األخرى القائمة على أساس المناطق متنوعة من حي  الغرض والتصميو والحوكمة بما أن تدابير الحفظ الفع (  )
في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي األخرى، وأهداف خطة أيضا واإلدارة، فإنها ستسهو في كثير من األحيان وأصحا  المصلحة 
40األطراف األخرى.، وأهداف أو أغراض االتفاقات البيئية متعددة 2030التنمية المستدامة لعام 

 

 المرفق الرابع
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية 11االعتبارات في تحقيق الهدف 

وتدابير الحفظ الفعالة األخرى  حلقة عمل الخبراء بشأن المناطق البحرية المحميةالتي دارت في مناقشات الهذه االعتبارات إلى ستند ت
في المناطق البحرية والساحلية فضال عن المواد  البيولوجيمن أهداف أيشي للتنوع  11لتحقيق الهدف  القائمة على أساس المناطق

 (.CBD/MCB/EM/2018/1/3لحلقة العمل )األساسية التي أعدت 
 الجوانب الفريدة للبيئة البحرية ذات الصلة بتدابير الحفظ/اإلدارة القائمة على أساس المناطق -ألف

ة القائمة على أساس المناطق في المناطق البحرية واألرضية، يوجد عدد من متماثلة للحفظ/اإلدار  ُنهجبينما توجد أدوات و  -1
 تشمل ما يلي:و المناطق. ساس أاالختالفات المتأصلة بين البيئتين البحرية واألرضية التي تؤثر على تطبيق تدابير الحفظ القائمة على 

يبا في أعماق المحيه(، التي تتأثر كو تقر  11الطبيعة الثالثية األبعاد للبيئة البحرية )مع أقصى عمق يصل إلى  (أ )
 بشدة بالتغييرات في الخصائص الفيزيائية والكيميائية، بما في  لك الضغه والملوحة والضوء؛

التي تتأثر على سبيل المثال بالتيارات والمد والجزر، وتيسر الترابه في البيئة الطبيعة الحيوية للبيئة البحرية،  (  )
 البحرية؛

 والترابه في البيئة البحرية؛طبيعة تجزؤ الموائل  (ج )

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

التي تشةل الموائل بالعوالق النباتية  ل نواعغالبا ما يقتصر اإلنتاج األولي في البيئة البحرية على المناطق الساحلية  (ه )
ئو في البيئات األرضية منتشر وهيةلي. وهناج أيضا دوران أعلى في الموزعة عبر المنطقة السطحية الضوئية، في حين أن المخزون الدا

 اإلنتاج األولي للبيئة البحرية، وهو يختلو باختالف الدورات السنوية، ويرتبه بدرجات الحرارة والتيارات؛

يئات في البيئات األرضية، يختله الغالف الجو  بشةل جيد وعلى نطاق أوسع بةثير، في حين أن االختالط في الب (و )
 البحرية قد يتغير في نطاقات أصغر بةثير؛

تختلو  ثار تغير المناخ بين المناطق البحرية والمناطق األرضية إلى حد كبير، حي  أن المناطق الساحلية تتعرض  (ز )
ثل في لعوامل التعرية وهبو  العواصو، ويمةن أن تضيع جهود الحماية جراء حدث طقق واحد كبير. ويمةن ل ثر المنتشر والمتم

تحمض المحيطات أن يؤثر على كامل المخزون الدائو لإلنتاج األولي في منطقة بحرية ما، مما يؤد  إلى تأثيرات غير مباشرة عبر 
 الشبةة الغذائية كةل؛

 ؛ هاتعافيو  على الصمود لتنوع البيولوجي والنظو اإليةولوجيةقدرة اوجود اختالفات في معدالت  (ح )

 ت بالنسبة للرصد وجمع البيانات؛وجود اختالفات في الُنهج والتحديا (ط )

وجود نظو قانونية مختلفة محتملة ألجزاء مختلفة من نفق المناطق البحرية )مثل قاع البحر والعمود المائي في  (  )
 نطاق الوالية الوطنية(؛ خارجلتي تقع االمناطق البحرية 

د العديد من المستخدمين وأصحا  وجود افتقار متكرر للملكية الواضحة لمناطق محددة في البيئة البحرية، مع وجو  (ج )
 المصلحة الذين غالبا ما تكون لديهو مصالح متداخلة، وأحيانا متنافسة؛

                                                           
 أمثلة كثيرة على هذه المساهمات. CBD/PA/EM/2018/1/INF/4تقدم الوثيقة  40
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 تكرار تعدد السلطات التنظيمية المختصة في منطقة معينة؛ (ل )

توقُّع "النتائج" القائمة على أساس الموارد: من المنظور االقتصاد ، ُيتوقع من تدابير الحفظ القائمة على أساس  (م )
المناطق أن تحسن، في كثير من الحاالت، الموارد السمةية وأن تستعيد اإلنتاجية. وفي البيئات األرضية، ينصّب التركيز بشةل كبير 

 على حماية الحيوانات دون توقع أنه من الممةن جنُيها بمجرد زيادة أعدادها.

 اطق البحرية والساحليةالمناطق في المنأساس األنواع الرئيسية من تدابير الحفظ القائمة على  -باء
هناج عدد من األنواع المختلفة من تدابير الحفظ/اإلدارة القائمة على أساس المناطق، والتي يتو تطبيقها في المناطق البحرية  -2

بطرق مختلفة وهي ليس  حصرية بالضرورة. ويمةن تصنيو تدابير الحفظ/اإلدارة القائمة على  التدابيروالساحلية. ويمةن تصنيو هذه 
 أساس المناطق بوجه عام على النحو التالي:

من االتفاقية "المنطقة المحمية" على أنها منطقة محددة  2: تعرِّف المادة المحمية البحرية والساحليةالمناطق  (أ )
 جغرافيا، يتو تخصيصها أو تنظيمها وإدارتها لتحقيق أهداف محددة للحفظ؛

: في هذه األنواع من الُنهج، كثيرا ما المجتمعات المحليةتديرها الشعو  األصلية و تنظمها و  المناطق التياألقاليو و  (  )
إلى الشعو  األصلية والمجتمعات المحلية، وغالبا ما ترتبه أهداف اإلدارة و/أو  ةالحوكمصالحيات من أو كل يتو التنازل عن جزء 

 الحفظ باألمن الغذائي والحصول على الموارد الالزمة للشعو  األصلية والمجتمعات المحلية؛

: يتو إنشاؤها بشةل رسمي، وتحدد تدابير إدارة و/أو حفظ ير إدارة مصايد األسماج القائمة على أساس المناطقتداب (ج )
مصايد األسماج مةانيا، وُتنفذ من أجل تحقيق واحد أو أكثر من نتائج الصيد المتوخاة. وترتبه نتائج هذه التدابير عادة باالستخدام 

ل في كثير من األحيان على حماية أو تقليل اآلثار على التنوع البيولوجي أو الموائل أو هيةل المستدام للمصايد. إال أنها قد تشتم
 ووظيفة النظام اإليةولوجي؛

مجموعة من التدابير القائمة على أساس المناطق،  هناج: نُهج اإلدارة القطاعية األخرى القائمة على أساس المناطق (د )
تلفة وألغراض مختلفة. وهي تشمل، على سبيل المثال، المناطق البحرية البالغة يتو تطبيقها في قطاعات أخرى على نطاقات مخ

الحساسية )وهي مناطق حددتها المنظمة البحرية الدولية للحماية من الضرر الناجو عن األنشطة البحرية الدولية ألهميتها اإليةولوجية 
بيئية الخاصة )مناطق قاع البحر التي حددتها السلطة الدولية لقاع المناطق  ات األهمية الو أو االجتماعية واالقتصادية أو العلمية(، 

البحار للحماية من الضرر الناجو عن التعدين في قاع البحار العميقة بسبب التنوع البيولوجي وهيةل ووظيفة النظام اإليةولوجي(، 
 بير الحفظ في القطاعات األخرى.تدا فضال عنوالُنهج التي تقع ضمن العمل الوطني المتعلق بالتخطيه المةاني البحر ، 

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية 11الُنهج لتعجيل التقدم نحو تحقيق الهدف  -جيم
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق  11التقدم الوطني المحرز في تحقيق الهدف  أن تعجلُنهج التالية يمةن لل -3

 هج ليس  شاملة وأن هناج مصادر أخرى لإلرشاد بشأن هذه المسائل:احلية، مع التسليو بأن هذه النُ البحرية والس

 توفير قاعدة كافية من المعلومات -1

معلومات عن التنوع البيولوجي، والنظو النوعية، بما في  لك  جة العناصرتحديد المعلومات الالزمة لمعال (أ )
معلومات عن التهديدات الحالية التي يواجهها التنوع البيولوجي والتهديدات المحتملة الناجمة وكذلك  اإليةولوجية، والجغرافيا البيولوجية،
 عن الضغوط الجديدة والناشئة؛

عندما ينطبق  لك على معارف الشعو   الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرةب تجميع ومواءمة مختلو أنواع المعلومات (  )
معلومات عن المناطق البحرية المهمة ، بما في  لك تسق مع السياسات واللوائح والظروف الوطنيةاألصلية حسب االقتضاء وبما ي

(، والمناطق VME(، والنظو اإليةولوجية البحرية الهشة )KBA(، ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية )EBSAإيةولوجيا أو بيولوجيا )
 (؛IMMAللثدييات البحرية ) (، والمناطق المهمةPSSAالبحرية البالغة الحساسية )
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وضع و/أو تحسين  ليات لتوحيد وتبادل وإدماج المعلومات )مثل  ليات غرفة تبادل المعلومات، والنظام العالمي  (ج )
 لرصد المحيطات، وغيرها من نظو الرصد(.

 أصحا  المصلحةأصحا  الحقوق و إشراج  -2

ي سبل العيش والخصوصيات الثقافية والروحية أصحا  المصلحة المعنيين، مع النظر فأصحا  الحقوق و تحديد  (أ )
 على مختلو المستويات؛

أصحا  المصلحة التي من شأنها أن ُتيسر أصحا  الحقوق و وضع وتعزيز شبةات جماعات الممارسين وشبةات  (  )
 التعلو المتبادل والتبادل، وأن تدعو أيضا الحوكمة والرصد واإلنفا  واإلبالغ والتقييو؛

 أصحا  المصلحة ل هداف والنتائج المتوقعة؛أصحا  الحقوق و بناء فهو مشترج بين  (ج )

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

 الحوكمة والرصد واإلنفا   -3

 /المحفوظة؛لتدابير اإلدارية المعمول بها، بما في  لك تلك الموجودة خارج المناطق المحميةتحديد السياسات وا (أ )

، وفقا االستفادة بصورة أفضل من التطورات الجديدة في البيانات المفتوحة المصدر )مثل المعلومات الساتلية( (  )
 ؛للتشريعات الوطنية

 ن التكاليو اإلجمالية للرصد؛بناء و/أو تعزيز  ليات وشراكات الرصد العالمية للحد م (ج )

إشراج الشعو  األصلية والمجتمعات المحلية، وكذلك الزعماء المحليين المحترمين، في الرصد واإلنفا ، وتعزيز قدرة  (د )
 ؛، وفقا للتشريعات الوطنيةالمجتمعات المحلية على القيام بالرصد

ت المحلية، مع احترام السياقات الثقافية تعزيز قدرة العلماء على استخدام معارف الشعو  األصلية والمجتمعا (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 )

وتحسين وضوح الرؤية واستيعا  مختلو المعايير العالمية واإلقليمية االستفادة من المعايير والمؤشرات القائمة،  (ط )
 المشتركة بين مختلو النطاقات؛ ُنهجلتيسير ال

، وفقا للتشريعات االعتراف بدور الشعو  األصلية والمجتمعات المحلية في الحوكمة والرصد واإلنفا ، ودعمه (  )
 .الوطنية

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واإلبالغ عنه 11ة للهدف تحقيق الجوانب النوعيفي تقييو التقدم المحرز  -4

 التقييو
توافر الظروف المالئمة لتيسير التقييو والتحليل )على سبيل المثال، األساس القانوني والسياسات وأهداف  ضمان (أ )

 الحفظ والخبرات(؛

لمناطق لمعنى الفعالية عبر مجموعات أصحا  المصلحة، تمشيا مع أهداف ا مشترج فهو ضمان (  )
 المحمية/المحفوظة؛
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 مؤشرات واضحة وموثوقة وقابلة للقياس لتقييو فعالية المناطق المحمية/المحفوظة في تحقيق أهدافها؛ وضع (ج )

 موحدة للتقييو عبر اآلليات/العمليات؛ ُنهج وضع (د )

 المناطق المحمية/المحفوظة على نطاق الشبةة وعلى مستوى المناطق الفردية؛ تقييو (ه )

 اعات الممارسين لدعو التقييو.جم عزيزتو تشةيل  (و )

 اإلبالغ
 تواتر ودقة اإلبالغ، بما في  لك عن طريق االستفادة إلى أقصى حد من  ليات اإلبالغ القائمة؛ تحسين (أ )

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

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

 بناء قدرة البلدان النامية على إجراء تحليالت لفعالية اإلبالغ واإلدارة؛ (د )

بناء اإلرادة السياسية لدعو اإلبالغ في الوق  المناسب والفعال، بما في  لك عن طريق التزامات حةومية محددة  (ه )
 إلبالغ منتظو وكاف؛

 الشعو  األصلية والمجتمعات المحلية في اإلبالغ والتقييو؛ إشراج (و )

 موحدة لإلبالغ عبر اآلليات/العمليات؛ هجنُ  عوض (ز )

 جماعات الممارسين لدعو اإلبالغ. وتعزيزتشةيل  (ح )

رية والساحلية، ال سيما من أهداف أيشي في المناطق البح 11التقدم الوطني نحو تحقيق الهدف  أن تعجلالتالية  ُنهجلويمةن ل -4
فيما يتعلق بضمان اإلدماج الفعال للمناطق البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق في المناظر 

 إلرشادلى ليس  شاملة وأن هناج مصادر أخر  ُنهجالطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا، مع االعتراف بأن هذه ال
 بشأن هذه المسائل:

أطر  فيالمناطق البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق  تندرجتحديد كيو  (أ )
تخطيه المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية وتعززها، بما في  لك التخطيه المةاني البحر ، واإلدارة الساحلية 

 ة، والتخطيه المنهجي للحفظ؛المتكامل

معلومات عن: لجمع المعلومات، بما في  لك  (ييقمقامقياس )المعلومات الالزمة وتحديد أفضل ما هي تقييو  (  )
القائمة والسمات اإليةولوجية والبيولوجية، والمناطق  ات األهمية المحددة للحفظ، واالستخدامات واألنشطة  يةالسياساتاألطر القانونية و 
بيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا وفي المناطق المحددة  ات أهمية للحفظ، وأصحا  المصلحة في المناظر الط

المعنيين النشطين أو المهتمين بالمناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا، والتفاعالت المحتملة بين 
راكمية عبر مجموعة من المقاييق المةانية، واالستجابات ومرونة/ضعو النظو لزيادة االستخدام االستخدامات البشرية، واآلثار الت

 البشر  والقوى الطبيعية، والترابه داخل وخارج المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية؛

لتقليدية والمحلية(، وتحديد تحديد المصادر المتاحة للحصول على البيانات والمعلومات )بما في  لك المعارف ا (ج )
الثغرات في المعلومات وتجميع البيانات والنما ج وغيرها من المعلومات  ات الصلة المتاحة، ووضع و/أو تحسين أدوات سهلة 

 البيانات وإدماجها؛ لالطالعاالستخدام و ات مصدر مفتوح وفعالة وشفافة 

 التعرف على نظو القيو المتنوعة وفهمها؛ (د )

 الكاملة والفعالة للشعو  األصلية والمجتمعات المحلية؛ضمان المشاركة  (ه )
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وضع فهو مشترج بين أصحا  المصلحة بشأن أهداف إدماج المناطق البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة  (و )
 األخرى القائمة على أساس المناطق في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا؛

ميع األنشطة مسؤولة عن التأثير الناجو عنها، سواء داخل أو خارج المناطق البحرية المحمية وتدابير ضمان أن ج (ز )
 الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق؛

وضع مؤشرات واضحة وموثوقة وقابلة للقياس لتقييو فعالية المناطق البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى  (ح )
 ى أساس المناطق في تحقيق أهدافها، ولتقييو حالة المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا؛القائمة عل

هج إلدارة المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا من أجل ضمان فعالية المناطق نُ وفيما يلي  -5
ليس  شاملة وأن هناج مصادر  ُنهجعالة األخرى القائمة على أساس المناطق، مع التسليو بأن هذه الالبحرية المحمية وتدابير الحفظ الف
 أخرى لإلرشاد بشأن هذه المسائل:

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

 وضع و/أو صقل أدوات دعو اتخا  القرار لتخطيه المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية؛ (  )

 ضمان وجود وتنفيذ التشريعات  ات الصلة؛ (ج )

لمناطق وتحديد ااألوسع نطاقا فهو وتقييو حالة استخدام وإدارة المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية  (د )
 التي تحتاج إلى تعزيز حمايتها؛

 إجراء تقييمات التهديد، واستخدام تسلسل بشأن تخفيو األثر؛ (ه )

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

  ات الصلة لتوفير سبل عيش بديلة والتعويض عنها؛ ُنهجوإزاحة سبل العيش وتحديد ال النزاعاتفهو  (ز )

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

يتسقان مع مجموعة الثقافات ونظو القيو السائدة في المناظر الطبيعية األرضية  ضمان أن التخطيه واإلدارة (ط )
 والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا؛

 تحديد وإشراج القادة واألبطال المحليين/الوطنيين؛ (  )

 نطاقا. بناء و/أو تعزيز القدرة على دعو تخطيه المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع (ج )

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

من التجار  في مختلو أنواع تدابير الحفظ/اإلدارة القائمة على أساس التالية مستفادة الدروس ال تو تسليه الضوء على -6
 مناطق في المناطق البحرية والساحلية:ال

بالنسبة ألنواع مختلفة من تدابير الحفظ/اإلدارة القائمة على أساس المناطق )مع اختالف المناطق، ومدة ودرجة  (أ )
التقييد(، قد يةون األداء من حي  حماية التنوع البيولوجي متغيرا بدرجة كبيرة، ويعزى  لك في الغالب إلى السياق اإليةولوجي 

 االجتماعي واالقتصاد  وسياق الحوكمة في المنطقة، وطبيعة تنفيذ التدابير؛و 
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على الرغو من أن زيادة مساحة المنطقة والمدة ودرجة التقييد تؤد  عموما إلى زيادة حماية العديد من مةونات  (  )
نتيجة االستبعادات قد تزيد في المناطق التي  التنوع البيولوجي، إال أن  ثار النظام اإليةولوجي الناجو عن األنشطة البشرية التي أزيح 

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

يمةن أن تكون التدابير المصممة والمنفذة بشةل جيد فعالة حتى إ ا كان  المناطق غير كبيرة و ات قيود دائمة،  (ج )
 صممة والمنفذة بشةل سيء غير فعالة، بغض النظر عن حجمها؛ويمةن أن تكون التدابير الم

ينبغي تقييو فعالية تدابير الحفظ القائمة على أساس المناطق على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة خصائص  (د )
 ؛، مع المسؤولية المشتركةالتدابير الجار  تنفيذها والسياق الذ  تنفذ فيه

ة التي يتعين النظر فيها عند تقييو تطبيقات محددة لتدبير الحفظ/اإلدارة القائو على تشمل السمات الرئيسية للمنطق (ه )
 أساس المناطق ما يلي:

، فيما يتعلق المةونات اإليةولوجية لشواغل الحفظ الخاصة في كل من المنطقة المحددة واإلقليو األكبر (1)
 ، وكيفية مساهمة التدبير في حفظهما؛بالنظو اإليةولوجية المجاورة

 حجو ومدة ومدى قيود المنطقة ومةانها؛ (2)

قدرة السلطة اإلدارية على تنفيذ التدبير إ ا ما تو اعتماده، ورصد وإنفا  القانون في المنطقة أثناء وجود  (3)
 التدبير؛

االستخدام المستدام، باإلضافة إلى إلى الشعو  المحلية و التدبير التي يمةن أن يقدمها سهامات المحتملة اإل (4)
 الحفظ؛

مل الخصائص المهمة للسياق الذ  ستطبق فيه التدابير والتي ينبغي أيضا وضعها في االعتبار في تقييو كل وتش ( و)
 حالة على حدة ما يلي:

 النظام اإليةولوجي، وهو متكامل تماما مع باقي التدابير المستخدمة؛ ُنهجهذا التدبير داخل  تطويرمدى  (1)

ات العلمية ومعارف الشعو  األصلية والمجتمعات مدى تطوير هذا التدبير باستخدام أفضل المعلوم (2)
 المحلية المتاحة، وتطبيق وقائي مناسب؛

درجة الحماية التي يوفرها هذا التدبير لمةونات التنوع البيولوجي  ات األولوية العالية، مع مراعاة التهديدات  (3)
 الحقيقية أو المحتملة األخرى في نفق المنطقة وخارجها عند االقتضاء؛

 الحوكمة التي تؤد  إلى وضع واعتماد التدبير، و ثارها على االمتثال والتعاون مع التدبير؛ عمليات (4)

من المهو أن ُتدعو نتائج الحفظ بأدلة قوية، وأن توفر المرونة من أجل تصميو التدابير  ات السياق المحدد التي  )ز(
 ت اإللزامية؛تتناول أكثر من هدف واحد، بدال من االعتماد على متطلبات المدخال

من المهو وضع أطر الرصد والتقييو المناسبة ضمن تصميو تدابير الحفظ/اإلدارة القائمة على أساس المناطق من  )ح(
 أجل بناء أدلة موثوقة على أنها تحقق نتائج الحفظ.

 
__________ 

 


