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 تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق 
 

 موجز

التدابري القائمة على املناطق هي أداة رئيسية إلدارة العديد من مصايد األمساك واالسرتاتيجيات واإلجراءات املرّكزة على 
(. ويتم الدعوة بقوة هلذه التدابري 5-14)اهلدف  14صون التنوّع البيولوجي، وهي جزٌء من هدف التنمية املستدامة 

للتنوع البيولوجي البلدان   آيتشي  من أهداف  11اهلدف  وع البيولوجي. وقد دعا  بصورة خاصة ابعتبارها تدابري لصون التن
املناطق البحرية احملمية وتدابري الصون   يفيف املائة من البيئات البحرية والساحلية  10إىل االلتزام ابحلفاظ على نسبة 

يدة يف كيفية الوفاء ابلتزاماهتا العاملية.  متثل التحدي الذي واجهته بلدان عدقد الفعالة األخرى القائمة على املناطق. و 
إىل تدابري الصون الفعالة   11كما أن تعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات اليت تستخدم املوارد البحرية وإشارة اهلدف 

على   من البلدان كان ما زال غري قادر األخرى القائمة على املناطق وفّر فرصًة للتصدي هلذا التحدي، رغم أن العديد 
الوفاء ابلتزاماهتا القائمة على املناطق بفعل غياب الفهم املشرتك بشأن ما كان يُعترب تدابري صون فعالة أخرى قائمة على  

حني مّت اعتماد التعريف واملعايري. وفيما تتفاوض األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن   2018املناطق قبل عام 
تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة  ب، تتسّّن هلا فرصة مواصلة اإلقرار  2020جي ما بعد عام  اإلطار العاملي للتنوع البيولو 

من هذه التدابري ميكنها أن توّلد منافع جلهة التنوع البيولوجي،    أبن جمموعةً   العرتافعلى املناطق من أجل املساعدة يف ا
 ام.مبا يف ذلك تلك اليت تضعها وتتوىل إدارهتا قطاعات االستخد

نطاق مفهوم تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق، وتشرح  رض وثيقة املعلومات هذه معلومات أساسية و وتع
هامة لقطاع مصايد األمساك وكيف تندرج يف اخلطة العاملية إلدارة مصايد األمساك وصون   ملاذا توفّر هذه التدابري فرصةً 
وتنوي القيام به مستقباًل يف إدارة مصايد  امؤخرً  املنظمة عن العمل الذي قامت به اموجزً  االتنوع البيولوجي. وتضّم أيضً 
 األمساك القائمة على املناطق. 
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 ونطاق مفهوم تدابري الصون الفعالة األخرىمعلومات أساسية  -  أولا 
 القائمة على املناطق

احلفدداظ على العمليددات البيئيددة والتخفيف من وّع البيولوجي إىل زايدة الرغبددة يف لقددد أّدى الرتاجع العدداملي يف التن -1
البشددرية وصددون التنوع البيولوجي يددروري وطأة اآلاثر البشددرية املنشددأ. وابلتان، إن التقاطع بني االسددتخدام املسددتدام للموارد  

والت ذية وسدددبل  لتحقيق أهداف ومقاصدددد أهداف التنمية املسدددتدامة. كذلك، إن التنوع البيولوجي أسددداسدددي ل من ال ذائي
طويل ومرتسددددددددددددددخ من   اتريخٌ )املنظمة( عيش ماليني األشددددددددددددددخا. من حول العاي. وملنظمة األغذية والزراعة ل مم املتحدة 

ع وحتقيق األمن ال ذائي يف العاي. ويندرج احلفاظ على املوارد الطبيعية يف دسدددتور املنظمة. وقد قدم العمل السدددتئصدددال اجلو 
وع البيولوجي من خالل قرارات اللجان الفنية للمنظمة، مبا يف ذلك نأعضاء املنظمة الدعم لعدٍد من االلتزامات املتصلة ابلت

على ويدددددددع  اوتعكف حاليً   1مة اسدددددددرتاتيجية دعم التنوّع البيولوجيجلنة مصدددددددايد األمساك. واسدددددددتجابًة لذلك، نشدددددددرت املنظ
 اللمسات األخرية على خطة العمل.

محيطات وتسدددداهم يف رفاه اإلنسددددان. كذلك، هام يف صددددون التنوع البيولوجي لل مصددددايد األمساك بدورٍ وتضددددطلع  -2
إىل التوفيق بني االسدددتخدام املسدددتدام  الذي يرمي 14هدف التنمية املسدددتدامة  2030تتضدددمن خطة التنمية املسدددتدامة لعام  

وتعين العديد  املوارد مصدددايد األمساك، والعدالة االجتماعية والتنمية االقتصدددادية. وتصدددب  اسدددتدامة املوارد الطبيعية هامة جدً 
مصددايد  إىل منو عدد السددكان يف العاي، وتعتمد بشددكل متزايد على امن اجلهات الفاعلة اليت تعمل يف قطاعات خمتلفة نظرً 

األمساك وتربية األحياء املائية لتحقيق األمن ال ذائي، والت ذية وسددددددددبل العيش. ويف هذا السددددددددياق، من الضددددددددروري حتسددددددددني 
 اإلجراءات وأوجه التآزر على املستويني العاملي واإلقليمي.

 اإلدارة القائمة على املناطق يف جمال صون التنوع البيولوجي

البحرية القائم على املناطق حمور االهتمام الرئيسدددي للعديد من االسدددرتاتيجيات واإلجراءات  ويشدددكل صدددون املوارد  -3
دور اإلدارة القائمة على املناطق يف جمال ة التنوع البيولوجي بشددددددددكل رمسي باملركزة على الصددددددددون. وأقّرت األطراف يف اتفاقي

. 2020( عدام 11للتنوع البيولوجي )اهلددف  آيتشدددددددددددددديمن أهدداف  11صددددددددددددددون التوع البيولوجي من خالل اعتمداد اهلددف 
بصددددددورة خاصددددددة بدور الصددددددون القائم على املناطق يف جمال التنوع البيولوجي البحري، ويدعو إىل صددددددون  11ويتعلق اهلدف 

ملناطق وتدابري الصدددددددون الفعالة األخرى القائمة على ا يف املائة من املناطق السددددددداحلية والبحرية يف املناطق احملمية  10نسدددددددبة 
عّززت اجلمعية العامة ل مم املتحدة هذا املويدددددوع يف خطة التنمية املسدددددتدامة لعام قد و   2(.x  /2 )القرار 2020حبلول عام  

يف املائة من املناطق  10للصددون يف    امشددا ً  االذي يشددمل مقصدددً   5-14من خالل اعتماد هدف التنمية املسددتدامة  2030
 الساحلية والبحرية.

  

 
1  en.pdf7722en/ca7722ca/3www.fao.org/ 
2  12268www.cbd.int/decision/cop/?id= 

http://www.fao.org/3/ca7722en/ca7722en.pdf
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املناطق  حفزت أهداف الصدددددددددون هذه القائمة على املناطق وااللتزامات املرتبطة  ا التوسدددددددددع السدددددددددريع لت طيةوقد  -4
اثر هذا النمو السدريع االنتقادات بشدأن فعالية هذه املناطق، وصاصدة بشدأن كفاءة موقعها، وحوكمتها، البحرية احملمية. إمنا أ
العدديد من املنداطق البحرية احملميدة يف مواقع منداسددددددددددددددبة  ُحّدد. وقد 3،4،5وجيدةكاليفهدا االجتمداعيدة واإليكولوإدارهتا وقيمهدا وت

من الناحية السدددددياسدددددية، وليه يف مناطق هامة من الناحية البيولوجية أو مدعومة من الناحية العلمية  واألغلبية الكربى من 
يوفر احلماية املناسبة  وبعضها خيضع ملستوى   العديد منها ص ري احلجم والع البحرية ال حتظى بت طية جيدة  كما أن  األنوا 

 ورقية". وتلقى مناطق أخرى االنتقاد بسبب كلفتها. ّمعاتيعيف من اإلدارة، والرصد واإلنفاذ، وهي ابلتان جمّرد "جم
ر إىل تدابري الصددددون الفعالة األخرى القائمة على املناطق، األم  11وتوّجه االهتمام إىل اإلشددددارة الواردة يف اهلدف  -5

الذي يسددددم  ةموعة من قطاعات االسددددتخدام املسددددتدام املسددددا ة يف حتقيق األهداف العاملية للتنوّع البيولوجي من خالل 
يف املائة من   10املبادرات اخلاصدددددددة  ا للدارة القائمة على املناطق، مبا يسددددددداعد البلدان يف الوفاء ابلتزاماهتا بصدددددددون نسدددددددبة 

. وسددوف يبقى حتقيق أهداف اإلدارة القائمة على املناطق من خالل اإلبال  11اهلدف املناطق البحرية والسدداحلية يددمن 
. وقدد اعتمدد مؤمتر األطراف يف اتفداقيدة التنوع البيولوجي 2020يف إطدار مدا بعدد عدام  حتددايً  فقط  عن املنداطق البحريدة احملميدة

مسي التعريف، واملعايري والتوصددددديات بشدددددأن تدابري بشدددددكل ر  2018يف دورته الرابعة عشدددددرة املنعقدة يف نوفمرب/تشدددددرين الثا   
هدذه التددابري بنداًء على النتدائيت اليت حتققها   6(14/8) املدذكور الصددددددددددددددون الفعدالدة األخرى القدائمدة على املنداطق. ويعّرف القرار

يت إجيابية ومستدامة يف األجل غري املنطقة احملمية، يتّم تسيريها وإدارهتا بطرق حتقق نتائ  ااملنطقة أبهنا: "منطقة حمّددة ج رافيً 
الطويدل لصددددددددددددددون التنوع البيولوجي يف املوقع، مع مدا يرتافق  دا من وظدائف وخددمدات يف النظدام اإليكولوجي وحينمدا ينطبق 

( 3)امللحق  14/8". ويلحظ القرار اذلدك، من قيٍم ثقدافيدة، وروحيدة، واجتمداعيدة ثقدافيدة وغريهدا من القيم ذات الصددددددددددددددلدة حمليدً 
ط التوجيهية اليت تصدددددددددف اخلصدددددددددائهب اليت جيب أن تّتسدددددددددم  ا تدابري الصدددددددددون الفعالة األخرى القائمة على من اخلطو  13

معايري فرعية جيب أن تسددددتوفيها تدابري اإلدارة القائمة على املناطق لكي تُعترب تدابري   10املناطق، فضدددداًل عن أربعة معايري و
 صون فعالة أخرى قائمة على املناطق.

 تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق -اثنياا 
 يف خطة الصون العاملية

ميثل مفهوم تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق فرصًة جديدة أمام الدول للقرار إبمكانيات صون  -6
لت جهود دولية عديدة لتعريف من تدابري اإلدارة املكانية أوسدددع من أي وقت مضدددى. وقد بُذ  التنوع البيولوجي يف جمموعةٍ 

هذه التدابري، وتفعيلها وتوفري التوجيهات بشدددددأهنا يف قطاعات عديدة. ويف جمال مصدددددايد األمساك بصدددددورة خاصدددددة، يهدف 
العديد من تدابري اإلدارة القائمة على املناطق أصدداًل إىل حتقيق أهداف االسددتدامة، وهي يف موقع جيد يسددم  هلا ابسددتيفاء 

كبري يف خطط وعمليدات إدارة   الصددددددددددددددون الفعدالدة األخرى القدائمدة على املنداطق. وتنددرج هدذه التددابري إىل حددٍّ  معدايري تددابري

 
3   Borboroglu P, Golbuu Y, Guidetti P, Harris JM, Hawkins JP, -GarcíaO’Leary BC, Ban NC, Fernandez M, Friedlander AM, 

Langlois T, et al. 2018. Addressing Criticisms of Large-Scale Marine Protected Areas. BioScience 68: 359–370. 
4  . Poor ecological representation by 2018Jantke K, Jones KR, Allan JR, Chauvenet ALM, Watson JEM, Possingham HP. 

an expensive reserve system: Evaluating 35 years of marine protected area expansion. Conservation Letters: e12584 
5  lobal protected . Shortfalls in the g2015Klein CJ, Brown CJ, Halpern BS, Segan DB, McGowan J, Beger M, Watson JEM. 

area network at representing marine biodiversity. Scientific Reports 5: 17539 
 /8/14CBD/COP/DECالوثيقة   6
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4 COFI/2020/Inf.15.3 

لتنسيق اجلهود   اكذلك، فإن اإلقرار بتدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق يوفّر للدول حافزً   7مصايد األمساك.
ق يف مصددددددددايد األمساك وغريها من القطاعات ذات الصددددددددلة اليت تُبذل يددددددددمن يف إدارة مصددددددددايد األمساك القائمة على املناط

للدارة القائمة على املناطق يف قطاعات أخرى. وميكن دميت هذه  مناطقها االقتصدددادية احلصدددرية، وحيخ ُتسدددتخدم أدواتٌ 
أجل احلّد من النزاعات ومسددداعدة إلدارة مصدددايد األمساك يف القطاعات املتنافسدددة من   اواحملددة مكانيً  االتدابري القائمة رمسيً 

 أصحاب املصلحة على حتقيق التوازن بني االستخدامات املتنافسة للبيئة البحرية. 
متثل تدابري الصددددددددون الفعالة األخرى القائمة على املناطق فرصددددددددًة هامة لتيسددددددددري إشددددددددراك األشددددددددخا. العاملني يف  -7

لية األخرى، يف صدددددددون التنوع البيولوجي. ويسدددددددم  مفهوم قطاعات االسدددددددتخدام املسدددددددتدام، ومن العديد من اةتمعات احمل
تدابري الصدددون الفعالة األخرى القائمة على املناطق بصدددورة خاصدددة ةموعة من قطاعات االسدددتخدام املسدددتدام املسدددا ة يف 

ميكن أن يفضددددددددددي حتقيق األهداف العاملية للتنوع البيولوجي من خالل مبادراهتا اخلاصددددددددددة يف اإلدارة القائمة على املناطق. و 
( تعميم أهداف صدون التنوع البيولوجي يف إدارة 1هذا األمر إىل ثالث خطوات هامة حنو حتقيق صدون التنوع البيولوجي: )

يددمان أن تشددمل املناقشددات والقرارات املتصددلة بصددون التنوع البيولوجي أهداف قطاعات و (  2اسددتخدام املوارد الطبيعية  )
 احلوار والتنسدددديق بني القطاعات من خالل يددددرورة التنسدددديق بني قطاعات االسددددتخدام حتسددددنيو (  3)االسددددتخدام املسددددتدام  

ي قطدداع آخر معين )مثاًل، وسددددددددددددددددائددل النقددل العددام، وال دداابت، والطدداقددة د الطبيعيددة والوكدداالت البيئيددة، وأاملسددددددددددددددتدددام/املوار 
اطق البحرية احملمية وتدابري الصدددددددددددون والتخطيط(. عالوًة على ذلك، من اهلام التشدددددددددددديد على يدددددددددددرورة أن تقيم البلدان املن

أردان النجاح يف صدددون التنوع البيولوجي البحري. وميكن أن يؤدي إنشددداء شدددبكات  إنالفعالة األخرى القائمة على املناطق 
املناطق البحرية احملمية وتدابري الصددددددددون الفعالة األخرى القائمة على املناطق إىل صددددددددون أكثر فعالية بصددددددددورة عامة. كما أن 

إلقرار  ذه التدابري حيّول الصدددددددددددون إىل جهد متعدد القطاعات ويعرتف صدددددددددددراحًة ابحتياجات األشدددددددددددخا. )مثاًل، األمن ا
 ال ذائي، وتوليد الدخل، وسبل العيش والقيم الثقافية(.

القدائمدة على ورغم املندافع املتدأتيدة عن إقدامدة شددددددددددددددبكدات املنداطق البحريدة احملميدة وتددابري الصددددددددددددددون الفعدالدة األخرى  -8
ألن األطراف ي تضددددددددددددع وتعتمد  اكبريً   ااملناطق، يثري مصددددددددددددطل  تدابري الصددددددددددددون الفعالة األخرى القائمة على املناطق ارتباكً 

مبكرة حول كيفيدة تقييم مدا ميكن أو ال ميكن االعرتاف بده كتددبري فعدال آخر قدائم على املنداطق  توجيهدات رمسيدة يف مرحلدةٍ 
 ندده يتوفر اآلن تعريف رمسي ومعددايري لتدددابري الصددددددددددددددون الفعددالددة األخرى القددائمددة على املندداطق. ورغم أ11يف إطددار اهلدددف 

عديدة يف كيفية تفسددددددددددددددري وتطبيق مفهوم هذه التدابري لكي تتمكن   تتخبط بلدانٌ   8(،/8/14CBD/COP/DEC )الوثيقة
وع البيولوجي اليوم حول األهداف اجلديدة . وفيمدا تتفداوض األطراف يف اتفداقيدة التن11من الوفاء ابلتزامهدا يف إطار اهلدف 

، من املرج  أنه سددوف يتم اعتماد هدف جديد للدارة القائمة على املناطق يدعو إىل صددون نسددبة 2020يف إطار ما بعد 
ة على يف املائة من البيئات البحرية والساحلية يف املناطق البحرية احملمية وتدابري الصون الفعالة األخرى القائم  30تصل إىل 

املناطق. وإذا أرادت البلدان أن تنج  يف حتقيق هذا اهلدف اجلديد، سددددددددددوف يكون من الضددددددددددروري اإلبال  عن مزييت من 
 املناطق البحرية احملمية وتدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق يف مصايد األمساك وقطاعات أخرى.

 

 
7  ). Mainstreaming 2018J., Gjerde, K., Hennige, S. & Roberts, J.M. (Diz, D., Johnson, D., Riddell, M., Rees, S., Battle, 

marine biodiversity into the SDGs: the role of other effective area-based conservation measures (SDG 14.5). Marine Policy, 
93, 251-261 

 en.pdf-08-dec-14-cop/14-www.cbd.int/doc/decisions/copالوثيقة   8
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وابتت بلدان عديدة اآلن حباجة إىل التوجيهات بشددددددددددأن كيفية تفسددددددددددري وتطبيق التعريف الرمسي لتدابري الصددددددددددون  -9
الفعدالة األخرى القدائمدة على املنداطق واسددددددددددددددتيفداء معدايريها، مبا يف ذلك يف قطداعي مصددددددددددددددايد األمساك وتربيدة األحيداء املائيدة. 

بحرية احملمية وتدابري الصدددددون الفعالة األخرى القائمة على املناطق وسدددددوف متّكنها هذه التوجيهات من اسدددددتخدام املناطق ال
اخلدا. ابتفداقيدة التنوع البيولوجي.  2020لتحقيق األهدداف القدائمدة على املنداطق املتفق عليهدا يف إطدار العمدل مدا بعدد عدام 

تدابري الصدون احملتملة ألغراض يم وهذا مهم بصدورة خاصدة ابلنسدبة إىل البلدان اليت ال تتمتع أصداًل ابلقدرة على حتديد وتقي
 .رفع التقارير املتصلة ابتفاقية التنوّع البيولوجي

ملخص عمل شعبة مصايد األمساك يف املنظمة على تدابري الصون الفعالة األخرى  -  ااثلثا 
 القائمة على املناطق

املنداطق على تنفيدذ تددابري اإلدارة املكدانيدة، املنظمدة يف جمدال اإلدارة القدائمدة على  ارّكز العمدل الدذي قدامدت بده مؤخرً  -10
مع تركيز خا. على "تدابري الصددون الفعالة األخرى القائمة على املناطق" وصددون موارد مصددايد األمساك يف األجل الطويل 
واسددددددتخدامها املسددددددتدام. ويشددددددمل هذا العمل اإلجراءات إلدارة وصددددددون النظم اإليكولوجية من خالل الدعم لتنفيذ تدابري 
اإلدارة املكانية يف مصددددددددايد األمساك. وقامت االجتماعات السددددددددابقة للجنة مصددددددددايد األمساك بتوجيه هذا العمل، وبصددددددددورة 

 حيخ: ألمساكاخاصة الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد 
بيولوجي  للتنوع ال آيتشيالتنوع البيولوجي لتحقيق أهداف  رحّبت اللجنة ابلدعم الذي قدمته املنظمة إىل اتفاقية

وطلبت من املنظمة مواصلة العمل املتعلق    .2020ومشاركة املنظمة يف بلورة رؤية اتفاقية التنوع البيولوجي ملا بعد عام  
أبدوات اإلدارة القائمة على أساس املناطق وتعاوهنا مع املنظمات األخرى اليت تعمل يف هذا الصدد. وطلبت من  
املنظمة مواصلة تعاوهنا مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبرانمج األمم املتحدة للبيئة يف تيسري إقامة آليات تنسيق رمسية  

من تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة   79األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك وبرامج البحار اإلقليمية )الفقرة بني 
 مصايد األمساك(.

، وبصدددددددددددفتها مراقب يف اتفاقية التنوع البيولوجي، سدددددددددددا ت املنظمة يف التعريف واملعايري 2019و  2018يف عامي   -11
 ةالفرعي اهليئة ى القائمة على املناطق، وقّدمت الدعم للبلدان األعضدددداء يف املنظمة يفاخلاصددددة بتدابري الصددددون الفعالة األخر 

ابملشددددورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤمتر األطراف، حيخ انقشددددت األطراف التعريف،  ةالتفاقية التنوع البيولوجي املعني
 يفخرى القائمة على املناطق، والتفاوض بشددددددددددأهنا واعتمادها واملبادئ التوجيهية واملعايري للقرار بتدابري الصددددددددددون الفعالة األ

 9هناية املطاف.
ويف السددددنوات األخرية، شدددداركت املنظمة بشددددكل منتظم يف عملية وأنشددددطة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي املتصددددلة  -12

، انضدددمت املنظمة 2018. ويف عام  2020وويدددع اإلطار ملا بعد عام    11مبسددداعدة البلدان يف حتسدددني إبالغها عن اهلدف 
البيولوجي كي تلتزم الدول  التنوعاتفاقية أمانة    ا، وهي منصدددددة أقامتهآيتشددددديمن أهداف  11دف هلإىل الشدددددراكة اخلاصدددددة اب
 ذا اهلدف.تزاماهتا  وتعمل مع بعضها البعض لتحفيز الدعم اإلقليمي ملساعدة الدول يف الوفاء ابل 11واملنظمات ابهلدف 

 
9  en.pdf-19-l-14-cop/020342b59ba10ed1c8ef24ab/4484/3c91www.cbd.int/doc/c/ 
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لتدابري الصدون الفعالة   اإثر مؤمتر األطراف الرابع عشدر التفاقية التنوع البيولوجي، حيخ اعتمدت األطراف تعريفً و  -13
منظمة األغذية والزراعة، وجمموعة اخلرباء   قامت 10عن املعايري والتوجيهات لتحديدها،األخرى القائمة على املناطق فضددداًل  

ألمسداك التدابعدة للجندة االحتداد الددون حلفظ الطبيعدة بشدددددددددددددددأن إدارة النظدام اإليكولوجي، واملكتدب األورو  املعنيدة مبصدددددددددددددددايدد ا
اجتماع خرباء  بتنظيمللحفظ والتنمية، ابلتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وبدعٍم من جمله وزراء دول الشدددددددددمال، 

يف املقر الرئيسدددددددي للمنظمة ملباشدددددددرة عملية دعم قطاع مصدددددددايد األمساك لال راط يف حتديد   2019مايو/أاير   10إىل   7من 
نظر الوثيقددددة  ا) 11آيتشدددددددددددددديمن أهددددداف  11للهدددددف  اتدددددابري الصددددددددددددددون الفعددددالددددة األخرى القددددائمددددة على املندددداطق دعمددددً 

COFI/2020/SBD.19 وكان هدف اجتماع اخلرباء جتميع جمموعة واسددددددددددعة من ع على ملخهب عن االجتماع(. لالطال
مشددددددورة اخلرباء حول حتديد وإقامة تدابري الصددددددون الفعالة األخرى القائمة على املناطق يف قطاع املصددددددايد الطبيعية البحرية، 

يولوجي. وأتى املشددددددددددددداركون من جمموعة من الصدددددددددددددادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع الب  14/8ابالسدددددددددددددتناد إىل القرار 
معارف وسدددددددياقات خمتلفة لالجتماع يف ما يتعلق ابملسدددددددائل املتصدددددددلة بتدابري الصدددددددون الفعالة   وفّرالسدددددددياقات التنظيمية، مبا 

األخرى القائمة على املناطق واملسدا ة احملتملة ملختلف التدابري املكانية يف صدون التنوع البيولوجي. ونظر اجتماع اخلرباء يف 
ي لويددددددددددع التوجيهات هلذه التدابري يف قطاع املصددددددددددايد الطبيعية ( التربير املنطق1جمموعة من املوايدددددددددديع على النحو التان: )

( املبدادئ التوجيهيدة واخلصددددددددددددددائهب املشددددددددددددددرتكدة  3( تعريف تددبري الصددددددددددددددون الفعدال اآلخر القدائم على املنداطق  )2البحريدة  )
جماالت التقييم   (6( املفاهيم الرئيسددددددية والقضددددددااي املشددددددرتكة يف سددددددياق مصددددددايد األمساك  )5معايري التحديد والتقييم  ) (4)

( الرصدددددددددددددددد، والتقييم 7الواجدب إدراجهدا يف اإلبال  عن تددابري الصددددددددددددددون الفعدالدة األخرى القدائمدة على املنداطق وإدارهتدا  )
 ( مسائل خمتارة يف جمال احلوكمة. 9( إعادة تقييم تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق  و)8واإلبال   )

ةموعدة اخلرباء املفتوحدة  2019، وفّرت املنظمدة املددخالت يف أواخر عدام 2020بعدد عدام ويف مدا يتعلق إبطدار مدا  -14
العضدددددددوية األوىل التابعة التفاقية التنوع البيولوجي والعديد من املشددددددداورات املوايددددددديعية )مثاًل، التدابري القائمة على املناطق، 

رؤسدددددددداء جمموعة اخلرباء املفتوحة العضددددددددوية. واألهم أن املنظمة والتنوع البيولوجي البحري والسدددددددداحلي والرتميم( اليت نظّمتها 
وفّرت املشددددورة الفنية ذات الصددددلة لتسددددرتشددددد  ا املداوالت بشددددأن يددددّم مفهوم تدابري الصددددون الفعالة األخرى القائمة على 

، مع اإلشددددددارة 2020بعد عام  املناطق يف أهداف اإلدارة القائمة على املناطق يف اإلطار العاملي اجلديد للتنوع البيولوجي ملا  
إىل أن اجلهود لصددددددددون التنوع البيولوجي بصددددددددورة شدددددددداملة تُبذل فقط يف حال عملت قطاعات االسددددددددتخدام االسددددددددتخراجية 

 .ااالستخراجية معً  وغري
وتواصدددددل املنظمة عملها للقرار بدور مصدددددايد األمساك وتربية األحياء املائية يف احلوار حول تدابري الصدددددون الفعالة  -15
خرى القائمة على املناطق وإطار اتفاقية التنوع البيولوجي، وتسددددددتعد لتقدم الدعم ألعضدددددداء املنظمة يف جمال حتديد هذه األ

التدابري واملناطق احملمية البحرية، وتقييمها، واإلبال  عنها ورصدددددددددددددددها فيما تسددددددددددددددتعد الدول لالتفاق على التزامات متزايدة  
. وعريدددددددت املنظمة حجتها لتقدم 2020السددددددداحلية والبحرية يف إطار ما بعد عام   املناطق القائم على املناطق يف  صدددددددونلل

، وتلّقت الدعم من أعضداء عديدين يف املكتب 2020و  2019هذا النوع من الدعم ملكتب جلنة مصدايد األمساك يف عامي 
 12ملسددداعدة يف حلقة عمل، طُلب إىل املنظمة ا2020ملواصدددلة ويدددع خطة عمل مقرتحة. إيدددافًة إىل ذلك، ويف أوائل عام  

 
 /8/14CBD/COP/DECالوثيقة   10
 /19SBD./2020COFIالوثيقة   11
/oecms-tapping/202006www.iucn.org/news/mediterranean- ميكن إجياد مواد حلقة العمل والتقرير اخلا.  ا على املوقع التان:  12

potential-advance-aichi-target-11-southern-and-eastern-mediterranean-countries 

http://www.fao.org/3/cb0725en/cb0725en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0725en/cb0725en.pdf
http://www.iucn.org/news/mediterranean/202006/tapping-oecms-potential-advance-aichi-target-11-southern-and-eastern-mediterranean-countries
http://www.iucn.org/news/mediterranean/202006/tapping-oecms-potential-advance-aichi-target-11-southern-and-eastern-mediterranean-countries
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نظمها االحتاد الدون حلفظ الطبيعة، حيخ ُدعي املسددؤولون احلكوميون من وزارات خمتلفة وأصددحاب مصددلحة رئيسدديني يف 
( العربية مصددددددددر  هوريةمجة ليبيا و ، ومجهورية اجلزائر الدميوقراطية الشددددددددعبية، ومجهورية تونه، ودوليةملكة امل رباملمشال أفريقيا )

مفهوم تددابري الصددددددددددددددون الفعدالدة األخرى القدائمدة على املنداطق، للبددء بتحدديدد التددابري  االّطالع علىوريدة اللبندانيدة إىل واجلمه
القائمة على املناطق يف بلداهنا واليت تسددددددددددتحق أن تُقّيم ابالسددددددددددتناد إىل معايري تدابري الصددددددددددون الفعالة األخرى القائمة على 

ق اإلقليمي، على أن تشددددمل اجلوانب الربية املناطق، وإجراء مناقشددددات يددددمن اةموعات حول هذه التدابري يددددمن السدددديا
والبحرية )مع إيالء اهتمام خا. لتدابري وجماالت صددددون مصددددايد األمساك( مع أمثلة حمددة ودراسددددات حالة لتدابري حمتملة 

 يف اإلقليم.
، وتويددع اخلطط 2020شددي على االنتهاء ويتم التفاوض بشددأن إطار ما بعد عام تيآعقد أهداف   وفيما يشددارف -16
جهود دوليدة كثرية لتحدديدد تددابري الصددددددددددددددون الفعدالدة األخرى  تذلد جدب اعتمدادهدا يف مؤمتر األطراف اخلدامه عشددددددددددددددر، بدُ الوا

القائمة على املناطق، وتفعيلها وتوفري التوجيهات بشدددددأهنا يف قطاعات عديدة. وتفكر بلدان كثرية مبسدددددتقبل الصدددددون القائم 
يف حني ما زالت بلدان أخرى يف مرحلة ويدع  املحوظً  احرز بعضدها تقدمً على املناطق يف والايهتا القضدائية البحرية. وقد أ

 املفاهيم والبحخ عن التوجيهات بشأن كيفية العمل.
ميكن أن تسدداعد املنظمة يف بناء قدرات أعضددائها لرفع التقارير عن مسددا ة قطاع مصددايد األمساك يف األهداف و  -17

البيولوجي القائم على املناطق. و دف مسددددددداعدة أعضدددددددائها واألجهزة اإلقليمية ملصدددددددايد احلالية واملسدددددددتقبلية لصدددددددون التنوع 
 األمساك يف تقييم وحتديد تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق، تنوي املنظمة القيام بستة أنشطة رئيسية:

اهلادئ، وأفريقيا، وأمريكا الالتينية  استضافة األحداث لتبادل الدروس واملشاركة فيها يف إقليم آسيا واحمليط  ( أ)
( اجلمع بني أصحاب املصلحة، واخلرباء واحلكومات 1والبحر الكارييب. وستهدف هذه األحداث إىل )

واملساعدة يف توجيه البلدان لتحديد أدوات اإلدارة القائمة على املناطق اليت ميكنها أن تساهم يف صون التنوع  
استخدام أدوات اإلدارة جلهة  ( التعّلم من جتربة البلدان  2و)  يمه واإلبال  عنه، ورصده، وتقيالبيولوجي البحري 

( أدانه. ومن املقرر أن تضم  3القائمة على املناطق يف السياق البحري، األمر الذي سوف يدعم النشاط )
ألمساك.  حلقات العمل هذه موظفني من الوكاالت املتصلة مبصايد األمساك ومن األجهزة اإلقليمية ملصايد ا
 واقرتحت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي االنضمام إىل املنظمة للتخطيط هلذه األحداث وتيسريها.

تعزيز الوعي العام إزاء استخدام أدوات اإلدارة املكانية ومنافعها ابلنسبة إىل مصايد األمساك والتنوع البيولوجي،   (ب)
 شارية ومواد اتصاالت.  على الصعيدين العاملي واإلقليمي من خالل عمليات است

التماس املدخالت وإعداد التوجيهات إلقامة وإدارة تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق يف   ( ج)
املعلومات   ر قطاع مصايد األمساك اليت تكّمل التوجيهات القائمة غري املتصلة ابلقطاع. وهذا النشاط سوف يوف

 التوجيهات العاملية واإلقليمية.إلعداد هذه التوجيهات مبا يتي  بلورة 
توفري املساعدة على األرض للدول على املستوى اإلقليمي/الوطين لتبادل التجارب حول تنفيذ أدوات اإلدارة  (د)

القائمة على املناطق اليت توفّر منافع مشرتكة يف جمال التنوع البيولوجي  دف زايدة ت طية تدابري الصون  
 ملناطق.الفعالة األخرى القائمة على ا
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دعم أعضاء املنظمة يف تطبيق أدوات اإلدارة القائمة على املناطق يف مياهها الوطنية بنّية مساعدة البلدان يف  (ه)
 حتقيق األهداف العاملية للدارة القائمة على املناطق مع زايدة األمن ال ذائي والت ذية يف الوقت ذاته. 

قتصادية وبيئية ميكن استخدامها لرصد أداء املناطق مساعدة أعضاء املنظمة يف ويع مؤشرات اجتماعية، وا ( و)
البحرية احملمية وغريها من أدوات اإلدارة القائمة على املناطق )مبا يف ذلك تدابري الصون الفعالة األخرى  
القائمة على املناطق( حبيخ تساهم على حنو فعال يف صون مصايد األمساك والتنوع البيولوجي، واألمن  

 هداف التنمية املستدامة. ال ذائي وحتقيق أ
 


