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                                                                                                      أه��ة ال��ادرات، وال��ارب واألن��ة ال�ول�ة، م� ق��ل ش��ة ال�عاون ال�ق�ي ألم���ا الالت���ة ��أن ال����هـات 
                                                   ، و��نــامج اإلن�ـان وال��ـ�� ال��ـ�� ال�ـا�ع ل����ـة األمــ� 
                                                                                                                           ال����ة لل����ة والعل� وال�قافة وال���ة العال��ة ل����ات ال���� ال���� ال�ا�عة لها، ل��اه��ها في ال��ا�� ال����ة وغ��ها م� 

     آذار  /          ل��ـــا، مـــارس (                                                                               �ـــال��ت�� ال�الـــ� القـــادم ألم���ـــا الالت���ـــة وال��ـــ� ال�ـــار��ي ال�ع�ـــي �ال��ـــا�� ال����ـــة 

                                                                                     �الع�ل ال��عل� �ال��ا�� ال���ع�ة لإلن�اج االج��اعي واإل���ل�جي في إ�ار م�ادرة سات��اما؛

                                                                                          �اإلرشادات ال��ع�ة ��أن إدماج ال��ا�� ال����ة وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ـة علـى أسـاس 
�اإللــافة إلــى  األرلــ�ة وال��ــا�� ال���ع�ــة ال����ــة األوســع ن�اقــا وتع���هــا ع�ــ� الق�اعــات،                                                                                                              ال��ــا�� فــي ال��ــا�� ال���ع�ــة 

            ه�ا ال�ق�ر؛                                   ال��فق�� األول وال�اني على ال��الي ب

   ":                                                    ل��اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��

ّ                               م��قة معّ�فة جغ�اف�ا، ��الف م��قة م���ة،           ����     
            مـع مـا یـ�ت��   1                                                   ���لة األجل ل�ف� ال���ع ال���ل�جي في ال��قع ال���عي،

                                                                                                                  بها م� و�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وح���ا ی���ـ�، القـ�� ال�قاف�ـة وال�وح�ـة واالج��اع�ـة واالق��ـاد�ة والقـ�� األخـ�� ذات 

   ،    �قــ�ر  ال   ا  هـ� ب                                                    تـ�اب�� ال�فـ� الفعالـة األخـ�� الــ�اردة فـي ال��فـ� ال�الـ� 

                                                               ال���مــــات األخــــ��، وال����ــــات ذات ال�ــــلة، �ال�عــــاون مــــع ال�ــــع�ب األصــــل�ة 
ـــ�اردة فـــي ال�ـــ�فق�� األول وال�ـــاني،                            ��ـــأن إدمـــاج وتع�ـــ��، وح���ـــة                                   ال
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  م� ج�ول األع�ال

م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 

ال��ا�� ال����ة وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��  14/8
                  إن م�ت�� األ��اف،

                                                                                                      أه��ة ال��ادرات، وال��ارب واألن��ة ال�ول�ة، م� ق��ل ش��ة ال�عاون ال�ق�ي ألم���ا الالت���ة ��أن ال����هـات         إذ ی�رك 
                                                   ، و��نــامج اإلن�ـان وال��ـ�� ال��ـ�� ال�ـا�ع ل����ـة األمــ� (REDPARQUES)             أح�ـاء ال���ـة                          وال��ـا�� ال����ـة األخـ�� 

                                                                                                                           ال����ة لل����ة والعل� وال�قافة وال���ة العال��ة ل����ات ال���� ال���� ال�ا�عة لها، ل��اه��ها في ال��ا�� ال����ة وغ��ها م� 
                        ائ�ة على أساس ال��ا��؛                              ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� الق

                                                                               �ـــال��ت�� ال�الـــ� القـــادم ألم���ـــا الالت���ـــة وال��ـــ� ال�ـــار��ي ال�ع�ـــي �ال��ـــا�� ال����ـــة          و�ذ ی�حـــ� 

                                                                                    �الع�ل ال��عل� �ال��ا�� ال���ع�ة لإلن�اج االج��اعي واإل���ل�جي في إ�ار م�ادرة سات��اما؛        و�ذ �ق� 
                                                                                          �اإلرشادات ال��ع�ة ��أن إدماج ال��ا�� ال����ة وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ـة علـى أسـاس       ی�ح� -

                                                                                                            ال��ــا�� فــي ال��ــا�� ال���ع�ــة األرضــ�ة وال��ــا�� ال���ع�ــة ال����ــة األوســع ن�اقــا وتع���هــا ع�ــ� الق�اعــات، �اإلضــافة إلــى 
                                   ال��فق�� األول وال�اني على ال��الي ب                                                  اإلرشادات ال��ع�ة ��أن ال����ة واإلن�اف، ال�اردة في 

                                                    ل��اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� "               ال�ع��� ال�الي       �ع���  -
ّ                               م��قة معّ�فة جغ�اف�ا، ��الف م��قة م���ة،  "     تع�ي   "                                             ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��       ت�اب��          
                                                   ���لة األجل ل�ف� ال���ع ال���ل�جي في ال��قع ال���عي،                             ت�ق� ن�ائج إ��اب�ة وم���امة       �سائل ب                 ت����ها و�دارتها 

                                                                                                                  بها م� و�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وح���ا ی���ـ�، القـ�� ال�قاف�ـة وال�وح�ـة واالج��اع�ـة واالق��ـاد�ة والقـ�� األخـ�� ذات 
  ؛ "                        ال�لة على ال����� ال��لي

                                                    تـ�اب�� ال�فـ� الفعالـة األخـ�� الــ�اردة فـي ال��فـ� ال�الـ�      ��ــأن                      �رة العل��ـة وال�ق��ـة     ال��ـ �      ی�حـ� -
                                                ل����قها ����قة م�نة وعلى أساس �ل حالة على ح�ة؛

                                                               ال���مــــات األخــــ��، وال����ــــات ذات ال�ــــلة، �ال�عــــاون مــــع ال�ــــع�ب األصــــل�ة        و�ــــ�ع�        األ�ــــ�اف     �ــــ�ع � -
ـــة، ـــة                      وال����عـــات ال��ل� ـــ�اردة فـــي ال�ـــ�فق�� األول وال�ـــاني،                            علـــى ت���ـــ� اإلرشـــادات ال��ع�                                   ال

                                                           
                                                         م� اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي و��ا ی��اشى مع أح�ام االتفاق�ة   2                 ال�ارد في ال�ادة             ح�� ال�ع��� 

  

  

                        م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة
                  االج��اع ال�ا�ع ع��
                ش�م ال��خ، م��، 

م� ج�ول األع�ال 24ال��� 
  

                إن م�ت�� األ��اف،
        إذ ی�رك 

                       وال��ـا�� ال����ـة األخـ��         ال����ـة 
                                                                                                                           ال����ة لل����ة والعل� وال�قافة وال���ة العال��ة ل����ات ال���� ال���� ال�ا�عة لها، ل��اه��ها في ال��ا�� ال����ة وغ��ها م� 

                              ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� الق
         و�ذ ی�حـــ� 

   ؛ )    2019
        و�ذ �ق� 

1 -
                                                                                                            ال��ــا�� فــي ال��ــا�� ال���ع�ــة األرضــ�ة وال��ــا�� ال���ع�ــة ال����ــة األوســع ن�اقــا وتع���هــا ع�ــ� الق�اعــات، �اإلضــافة إلــى 

                                                  اإلرشادات ال��ع�ة ��أن ال����ة واإلن�اف، ال�اردة في 
2 -
       ت�اب��  "

                 ت����ها و�دارتها 
                                                                                                                  بها م� و�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وح���ا ی���ـ�، القـ�� ال�قاف�ـة وال�وح�ـة واالج��اع�ـة واالق��ـاد�ة والقـ�� األخـ�� ذات 

                        ال�لة على ال����� ال��لي
3 -

                                               ل����قها ����قة م�نة وعلى أساس �ل حالة على ح�ة؛
4 -

ـــة،                    وال����عـــات ال��ل�

                  
            ح�� ال�ع���   1
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       ل�ـــ�وف ل                                                                                               و�ن�ـــاف ال��ـــا�� ال����ـــة وتـــ�اب�� ال�فـــ� الفعالـــة األخـــ�� القائ�ـــة علـــى أســـاس ال��ـــا��، ح�ـــ� االق��ـــاء، وفقـــا 

  ؛             ل�ول�ة األخ��            االل��امات ا  و                                      ال����ة و��ا ی��� و����� مع االتفاق�ة             وال����عات

                                                      األخــــ��، وال����ــــات ذات ال�ــــلة، �ال�عــــاون مــــع ال�ــــع�ب األصــــل�ة          ال���مــــات        و�ــــ�ع�       األ�ــــ�اف      �ــــ�ع � - 5
        الـ�اردة                                                                                              إلى ت���� ال���رة العل��ة وال�ق��ة ��أن ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��                     وال����عات ال��ل�ة،
        ال�ع��ـة                 فـي األمـ� ال���ـ�ة                                  ال�قـ�رة ال�اصـة ل��لـ� حقـ�ق اإلن�ـان                   ���ـا ی���ـ�، تق��ـ�                   ومـع م�اعـاة أ��ـا، ح  ،                 في ال��ف� ال�الـ�

                                      وتق��ـــ� ال�قــ�ر ال�ـــاص لألمــ� ال���ـــ�ة لعـــام   2 "                    ال�ـــع�ب األصــل�ة وال�فـــ� "          ت�ـــ� ع�ــ�ان       2016     لعـــام                      ��قــ�ق ال�ـــع�ب األصــل�ة
  :                          ��ا في ذل�، ع� ���� ما یلي  3                         ��أن حق�ق اإلن�ان وال���ة،      2017

                                                                                      ب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� وخ�اراتها ال��ع�دة داخل ن�اق والی�ها؛         ت��ی� ت�ا   ) أ (

تق��� ب�انات ��أن ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� إلى ال���� العال�ي ل�ص�   )ب(
 قاع�ة ال��انات العال��ة ��أن ال��ا�� ال����ة؛ ا�ع ل��نامج األم� ال����ة لل���ة إلدراجها فيحف� ال���عة ال�

                                                      وال����ـات ذات ال�ـلة وال�ـع�ب األصـل�ة وال����عـات ال��ل�ـة         األخ��،         ال���مات        و��ع�       األ��اف      ���ع  - 6
            ، علـى ال��ــ�                                                            مـ� أهـ�اف أ��ــي لل��ـ�ع ال���لـ�جي فـي ال��ـا�� ال����ـة وال�ـاحل�ة    11                ع�ـ� ت�ق�ـ� الهـ�ف                      لـى م�اعـاة االع��ـارات إ

                     مــ� أهــ�اف أ��ــي لل��ــ�ع     11                                              ضــ�� جه�دهــا ال�ام�ــة إلــى ت�ق�ــ� �افــة ع�اصــ� الهــ�ف              هــ�ا ال�قــ�ر،                  فــي ال��فــ� ال�ا�ــع ب        الــ�ارد
                                        ال���ل�جي في ال��ا�� ال����ة وال�احل�ة؛

                         ال�ــع�ب األصـل�ة وال����عــات   و                                      ال���مـات األخــ��، وال����ـات ذات ال�ـلة،        و�ـ�ع�       األ�ــ�اف       أ��ـا      ��ـ�ع - 7
                                                        اإلدارة وأن�اع ال����ة والفعال�ة ذات ال�لة ب��اب�� ال�ف�   ُ   ُنهج                          أف�ل ال��ارسات وأم�لة على  /            راسات ال�الة       ت�ادل د    إلى          ال��ل�ة، 

ــ� ال��ــ�ات ال��علقــة ب����ــ� اإلرشــادات، مــ� خــالل آل�ــة غ�فــة ت�ــادل                                                                                                              الفعالــة األخــ�� القائ�ــة علــى أســاس ال��ــا��، ��ــا فــي ذل
  ؛                                          ال�عل�مات ال�ا�عة لالتفاق�ة وال�سائل األخ�� 

                                    ال�ا�ع ل��نامج األم� ال����ة لل���ة                                  وال���� العال�ي ل�ص� حف� ال���عة   ،                          االت�اد ال�ولي ل�ف� ال���عة     ی�ع�  - 8
      األخــ��                      تــ�اب�� ال�فــ� الفعالــة     �ــأن                                                               قاعــ�ة ال��انــات العال��ــة لل��ــا�� ال����ــة مــ� خــالل تــ�ف�� ق�ــ� خــاص �            ت�ســ�ع ن�ــاق    إلــى 

  ؛                        القائ�ة على أساس ال��ا��

                                                                              ولي ل�فــ� ال���عــة وم���ــة األغ��ــة وال�راعــة لألمــ� ال���ــ�ة وه��ــات ال��ــ�اء األخــ�� إلــى           االت�ــاد الــ�     یــ�ع�  - 9
                                                                                                            م�اصــلة م�ــاع�ة األ�ــ�اف فــي ت��یــ� تــ�اب�� ال�فــ� الفعالــة األخــ�� القائ�ــة علــى أســاس ال��ــا�� وفــي ت���ــ� ال��ــ�رة العل��ــة 

          وال�ق��ة؛

                                            �ال�عـاون مـع ال�ـ��اء واأل�ـ�اف وال���مـات األخـ��   و                       ره�ا ب��اف� ال��ارد،  ،       الق�ام                      إلى األم��ة ال��ف���ة      ��ل� -  10
                                                              ، ب��ف�� ب�اء الق�رات ��ا في ذل� حلقات الع�ـل ال��ر���ـة ل���ـ��                                 ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة  و                      وال����ات ذات ال�لة

            ه�ا ال�ق�ر؛ ب      فقات                                               ت���� ال���رة العل��ة وال�ق��ة ال�اردة في ال�� 

                         ذات ال�ــلة ال�ــي هــي فــي وضــع                  وال�هــات ال�ان�ــة                           ال���مــات األخــ��، وال����ــات       و�ــ�ع�  ،       األ�ــ�اف    �ــ� � -  11
                                      ودع� األ��اف وال�ـع�ب األصـل�ة وال����عـات                    ونقل ال����ل�ج�ا،                                                            ���ح لها �الق�ام ب�ل�، إلى ت�ف�� م�ارد م� أجل ب�اء الق�رات

                                           وت���� ال���رة واإلرشادات العل��ة وال�ق��ة؛                                                                      ال��ل�ة على ت��ی� ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� 

                                                                                       األ��اف على ت���� تع��� تـ�اب�� حفـ� ال��ـا�� ال����ـة وتـ�اب�� ال�فـ� األخـ�� القائ�ـة علـى أسـاس      ��� -  12
                                                                                                                ال��ــا�� فــي الق�اعــات ال�ئ��ــ�ة م�ــل ال�راعــة وم�ــای� األســ�اك وال��اجــة وال�عــ�ی� وال�اقــة وال�ــ�احة وال�قــل و��ــا ی��اشــى مــع 

  .    األول        ال��ف�

                                                           
   .)A/71/229(       ��ر��ز   -              ف����ر�ا تاولي  .                                                                   تق��� ال�ق�رة ال�اصة ل��ل� حق�ق اإلن�ان ال�ع��ة ��ق�ق ال�ع�ب األصل�ة  2
ــ� حقــ�ق اإلن�ــان ال�ع�ــي �ال��امــات حقــ�ق اإلن�ــان ال��علقــة �ال���ــة، لل���ــع ب���ــة آم�ــة ون��فــة وصــ��ة وم�ــ��امة  3       ، جــ�ن                                                                                                                            تق��ــ� ال�قــ�ر ال�ــاص ل��ل

   .)A/HRC/34/49(     ن��� 
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 ال��ف� األول

اإلرشادات ال��ع�ة ��أن إدماج ال��ا�� ال����ة وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� في 
ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة األوسع ن�اقا وتع���ها ع�� الق�اعات لل��اه�ة، 

  ال����امة ي ت�ق�� أه�اف ال����ةض�� ج�لة أم�ر، ف
  ال��اق  - أوال

ی�ألف إدماج ال��ا�� ال����ة في ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة والق�اعات األوسع ن�اقا م�  -1
مع�ل وم��  ك�ا أن. وسالمة ال��� اإل���ل�ج�ة ال�عق�ة و�ائفآثار ع��قة على  ���ؤ ال��ائلو���� أن ���ن ل. ع�ة م��نات
في ال�ائة م� الغ�اء ال��جي العال�ي  70إلى أن  2018أج��� في عام وخل�� دراسة . ن، خاصة في الغا�اتال���ؤ هائال

لة الس���امات أخ��، م�ل ال�راعة(ال ی�ع� إال ���ل�م�� واح� ع� حافة الغا�ة  ، م�ا ��� م� )                        َّ                              م�ل ال��ق، واألراضي ال��� 
و���ای� االع��اف �أه��ة ال��ائل  4.�ض ع�ل ال��� اإل���ل�ج�ة لل���في ال�ائة و�ع 75ال���ع ال���ل�جي ب���ة ت�ل إلى 

دوران خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، ��ا في ذل� ��ائف و ال��� اإل���ل�ج�ة األك��، و��ل� ل ��ائفال�ل��ة �اع��ارها ض�ور�ة ل
 5.وص�ة اإلن�ان ،ال��اه وال����ن 

، ی�� إدماج �افة ��2015ل�ل عام "على أنه  2-�1 اله�ف وفي ب�نامج الع�ل ال��عل� �ال��ا�� ال����ة، ی� -2
األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة، والق�اعات ذات ال�لة  ال��ا�� ال����ة ون�� ال��ا�� ال����ة في ال��ا�� ال���ع�ة

ات اإل���ل�ج�ة ع�� األوسع ن�اقا، م� خالل ت���� نهج ال��ام اإل���ل�جي ومع م�اعاة ال��ا�� اإل���ل�جي ومفه�م ال���
، أشار م�ت�� األ��اف، في ج�لة أم�ر، إلى أه��ة إدماج ال���ع ال���ل�جي في الق�اء على 10/6  وفي ال�ق�ر". االق��اء

. ، في ج�لة أم�ر، على أه��ة تع��� و�دماج ال���ع ال���ل�جي داخل الق�اعات وع��ها13/3الفق� وال����ة، وش�د في ال�ق�ر 
ة أم�ر، األ��اف إلى ت���� إدماج ال��ا�� ال����ة في خ�� ال����ة ، دعا م�ت�� األ��اف، في ج�ل10/31وفي ال�ق�ر 

 .ال����ة واالق��اد�ة ح���ا وج�ت

ال��ا�� ال����ة وال���ات ع�ل�ة ال�أك� م� أن ت���� و�دارة : "و���� تع��� إدماج ال��ا�� ال����ة على أنه -3
و���� تع��� تع��� ال��ا�� ال����ة على أنه دمج ق�� وآثار  6."وال��ف�فة ال����ة �ع�ز ع�ل ش��ة إ���ل�ج�ة م��ا��ة

خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي ت�ف�ها ال��ا�� ال����ة في الق�اعات األساس�ة، م�ل و�ائف و وت�ع�ات ال���ع ال���ل�جي و 
 .وال�عل�� وال��ة ال�راعة وم�ای� األس�اك وال��اجة وال�ع�ی� وال�اقة وال��احة وال�قل

وت���ي  7.ال��ا�� ال����ة ���ا�ة ال���ع ال���ل�جي وال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي ت�ع� أه�اف ال����ة ال����امةوتق�م  -4
ال��ا�� ال����ة أه��ة خاصة في ت�ق�� األه�اف ال��علقة �ال��ف�ف م� ح�ة الفق� وأه�اف األم� ال�ائي واح��از ال����ن 

وتع� ال��ا�� ال����ة اس��ات���ة أساس�ة ل��ال . وال�� م� م�ا�� ال��ارثوال���ف مع تغ�� ال��اخ وال����ة االق��اد�ة 
وهي مه�ة ���ل خاص ��ل ���عي  8.ال�ل�ل ال���ع�ة ال�اشئ لل���� ل���لف ال����ات العال��ة، م�ل األم� ال�ائي

                                                           
4  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/.  
5  Watson, J. et al. 2018. The exceptional value of intact forest ecosystems. Nature Ecology and Evolution 2, 599-610.  
6 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. 

          م�ــاح علــى  .                               أمانــة اتفاق�ــة ال��ــ�ع ال���لــ�جي  :         م�ن���ــال  .     2030    عــام      خ�ــة                   ال��ــ�ع ال���لــ�جي و   .     2016   .                                             ان�ــ� علــى ســ��ل ال��ــال اتفاق�ــة ال��ــ�ع ال���لــ�جي  7
    .en.pdf-brief-policy-agenda-2030-nt/development/doc/biodiversityhttps://www.cbd.i  :       ال��قع

                                         ال�لــ�ل القائ�ـــة علــى ال���عـــة ل��ق�ــ� األهـــ�اف   :                                ال���عــة لل��ـــاه، وال���عــة لل��ـــاة  .     2018  .                            ب�نــامج األمـــ� ال���ــ�ة اإلن�ـــائي  :                     ان�ــ� علـــى ســ��ل ال��ـــال  8
  .www.natureforlife.world  :           على ال��قع                                            ن����رك، ب�نامج األم� ال����ة اإلن�ائي؛ م�اح  .         العال��ة

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4643828/
https://www.cbd.i
http://www.natureforlife.world
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ل�ل ال��اخ�ة إذا ما �ق�� درجة ت�ف� ال���عة ما ال �قل ع� ثل� ال����� أن و  10.وال���ف معه 9لل��ف�ف م� ح�ة تغ�� ال��اخ

 .درجة م���ة، وتع��� ال��ا�� ال����ة اس��ات���ة أساس�ة ل��ق�� ه�ا اله�ف 1.5ح�ارة ال���� ت�� 

����  وعلى ال�غ� م� ه�ه ال���رات، ال ی�ال ال�ق�م ال���ز في م�ال إدماج ال��ا�� ال����ة وتع���ها ����ا، -5
مع وج�د ع�د قل�ل ج�ا م� ال�ل�ان ال�ي  إلى ال��ارد ال����ة وال�ال�ة واإلدار�ة ال�اف�ة،االف�قار، م� ب�� ج�لة أم�ر أخ��، 

وم� الالزم ات�اذ إج�اءات عاجلة م�  11.ت�ع اس��ات���ات م��دة ض�� اس��ات���اتها و��امج ع�لها ال����ة لل���ع ال���ل�جي
 .جان� األ��اف إلح�از تق�م ��أن ه�ی� اله�ف��

  دات ال��ع�ةاإلرشا  -ثان�ا
 ال���ات ال�ق��حة ل����� ودع� اإلدماج في ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة والق�اعات  -ألف

وت�اب��  ل��ان أنها ت���� ع�اص� إدماج ال��ا�� ال����ة ال����ة اس�ع�اض ال�ؤ� واأله�اف والغا�ات  )أ (
��ادة م���� ت�ا�� ال��ائل وال�� م� ت��ئها على م���� ال��ا�� ال���ع�ة ل، ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��

 األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة؛

ال�ي ���ل ال���ؤ ق��ة رئ���ة �ال���ة لها ال�ئ���ة  اإل���ل�ج�ةوال��� اإل���ل�ج�ة والع�ل�ات  األن�اعت��ی�   )ب (
وال��� اإل���ل�ج�ة والع�ل�ات اإل���ل�ج�ة  األن�اعا��، ��ا في ذل� تل� وال�ي ���� لها أن ت��ف�� م� ت���� م���� ال�� 

ل ن�اقها اس��ا�ة آلثار تغ�� ال��اخ ع�ضة آلثار تغ�� ال��اخال� ّ                                  واألن�اع ال�ي ق� ت��   ؛                  

رض�ة وت�ف�ف آثار ت��ؤ ال��ا�� ال���ع�ة األ و�ع�ائها األول��ةت��ی� ال��ا�� ال�ه�ة ل����� ال��ا��   )ج (
ال����ة وال��س��ة، ول���لف  األن�اع، ��ا في ذل� ال��ا�� ال�ي ت��ل ح�اج�ا وازدحاما ل���ة ال���ع�ة ال����ة وال��ا��

م�ل سه�ل الف��انات ( ة� اإل���ل�ج�و�ائف ال��ولل���ف مع ال��اخ، و��ل� ال��ا�� ال�ه�ة لل�فا� على  ،م�احل ال��اة
 ؛)ال�ه��ة

ل�الة وات�اهات ت��ؤ وت�ا�� م�ائل ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة  إج�اء اس�ع�اض و��ي  )د (
 وال��� اإل���ل�ج�ة والع�ل�ات اإل���ل�ج�ة ال�ئ���ة، ��ا في ذل� اس�ع�اض ل�ور ال��ا�� ال����ة �األن�اعال����ة ف��ا ی�عل� 

في ال�فا� على ت�ا�� ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة  وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��
 ؛           ّ                 ال����ة، وس�  أ� ثغ�ات رئ���ة

� ی، وم�ا، ��ا في ذل� ال�قل وال�راعةت��ؤ ال��ائل و�ع�ائها األول��ةت��ی� أك�� الق�اعات م��ول�ة ع�   )ه(
وال����ة ال����ة، ووضع اس��ات���ات إلش�اكها في إع�اد  ��ةوال���ة ال�� ،وال�اقة األس�اك، وال��اجة، وال�ع�ی�، وال��احة،

ت�اب�� ال�ف� الفعالة وش��ات ال��ا�� ال����ة ��ا في ذل�  اس��ات���ات لل��ف�ف م� ح�ة اآلثار على ال��ا�� ال����ة
 ؛وال��ا�� ال����لة في ب�امج االس�عادة ال�ار�ة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��

أو  الق�اعاتداخل (وت���ف خ�� وأ�� ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة اس�ع�اض   )و(
 م�ل ، ��ا في ذل�، على س��ل ال��ال، اس���ام األراضي وال��� ال��ان�ة ال����ة وال��� الق�اع�ة)ع��ها على ح� س�اء

ال����ة ل��ا�� ل���املة لدارة ااإلوخ��  ،�اهخ�� اس���ام األراضي دون ال����ة وال��� ال���املة ل�����عات ال�
 وال��� ال���لة �ال��اه، م� أجل ت���� ال��ا�� وال��امل وال�� م� ال���ؤ واآلثار؛ ،وخ�� ال�قل ،ال�احل�ةو 

                                                           
  :               مت����اح عل����ى الموق����ع  Bronson et al., 2017. Natural Climate Solutions. PNAS: 114(44): 11645-11650      ان�ــــ�  9

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

change-climate-cope-people-helping-areas-protected-solutions-https://www.iucn.org/content/naturalAvailable at: .  
                                          ال��فـ�ات ال���ع�ـة ل��ـ��ع الع�ـل ��ـأن أهـ�اف   :                                                السـ��ات���ات وخ�ـ� الع�ـل ال����ـة لل��ـ�ع ال���لـ�جي ا  .     2016  .  ي                          ب�نامج األمـ� ال���ـ�ة اإلن�ـائ     ان��  11

                         ن���ـ�رك، ال�ال�ـات ال���ـ�ة   :                            ب�نـامج األمـ� ال���ـ�ة اإلن�ـائي  .     2016           كـان�ن األول  /      د�����  .                            ب�نامج األم� ال����ة اإلن�ائي  .           تق��� م�ق�   .                 ال����ة ال����امة
     .SDGs.pdf-catalysts-https://www.cbd.int/doc/nbsap/NBSAPs   :             اح على ال��قع    ، م�  10 0  07  .         األم����ة

http://www.pnas.org/content/114/44/11645
https://www.iucn.org/content/natural
https://www.cbd.int/doc/nbsap/NBSAPs
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لل�� م� ت��ؤ ال��ائل داخل ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة إع�اء األول��ة لل��اب�� وت�ف��ها   )ز(
ال����ة وز�ادة ال��ا��، ��ا في ذل� إن�اء م�ا�� م���ة ج�ی�ة وت��ی� ت�اب�� حف� فعالة أخ�� قائ�ة على أساس ال��ا��، 
و��ل� ال��ا�� ال�ي ت�ف�ها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ال�ي ����ها أن ت��ن ���ا�ة ج�� ب�� ال��ائل، و�ن�اء 

��ة و�ن�اء م�ا�� عازلة لل��ف�ف م� آثار الق�اعات ال���لفة، م� أجل تع��� مل��ة م��ات حف� لل��� ب�� ال��ائل ال�ئ�
ال��ا�� ال����ة وال��ف��ة وتع��� ال��ارسات الق�اع�ة ال�ي ت�� وت�فف م� ح�ة آثارها على ال���ع ال���ل�جي، م�ل ال�راعة 

 .الع���ة وال��اجة ذات ال�ورات ال���لة

�� ودع� تع��� ال��ا�� ال����ة وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� ال���ات ال�ق��حة ل���  - �اء
 القائ�ة على أساس ال��ا�� ع�� الق�اعات

، و�ع�ائها األول��ة هاورس� خ�ائ�ل��� اإل���ل�ج�ة ��مات األساس�ة ل��ائف والت��ی� ال��ا�� ال�ه�ة لل  )أ (
، وت�ف�ف آثار تغ�� ال��اخ )ل��غ�وف ل��ای� األس�اكعلى س��ل ال��ال، ا(��ا في ذل� ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ه�ة للغ�اء 

على س��ل (، واألم� ال�ائي )على س��ل ال��ال، ال��� اإل���ل�ج�ة ���فة ال����ن، م�ل الغا�ات واألراضي ال���ة وال��غ�وف(
ال��ف�ف م� ح�ة الفق� ، و )ال��ال، ال��ال والغا�ات واألراضي ال���ة وأراضي األع�اب ال�ي ت�ف� ال��اه ال����ة وال��ف�ة

على س��ل (، وال�� م� م�ا�� ال��ارث )على س��ل ال��ال، ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي ت�ف� س�ل ال�فاف وس�ل الع�� والع�الة(
ال��ال، ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي ت��� اآلثار ال�اج�ة ع� الع�اصف ال�احل�ة، م�ل ال�عاب ال��جان�ة، وأح�اض األع�اب 

 ؛)�ل الف���ةال�هال����ة، و 

وت�اب�� ل��ان االع��اف �الق�� الع�ی�ة ال�ي ت�ف�ها ال��ا�� ال����ة  اس�ع�اض وت��ی� ال��� الق�اع�ة  )ب (
 و�دراجها في ال��� الق�اع�ة؛ ،ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��

تع��� على ال���ع م�جهة ت��ه�ف م��لف الق�اعات، ال���م�ة وال�اصة، ال�ي إع�اد ح�الت إعالم�ة   )ج (
وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس  خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي ت�ف�ها ال��ا�� ال����ةو�ائف و ال���ل�جي و 
، وال��اه، وال��احة، واألم� ال���ي ودون ال���ي، وال����ة، وتغ�� وال��اجة، ��ا في ذل� ال�راعة، وم�ای� األس�اك، ال��ا��
 ، به�ف رفع ال�عي �ق��ة ال���عة �ال���ة لق�اعاتها؛ال��اخ

ل���ی� ف�ص ت���� ال��اسات ال������ة و���ة ال����ل  وال����ل ال�ال�ة اس�ع�اض وت�ق�ح أ�� ال��اسات  )د (
 م� أجل ال�ع��� في الق�اعات؛

، وش��ات ال�أم�� وغ��ه�، م� أجل ت��ی� وت���ل ، ��ا في ذل� ال������ون ت���ع ال����ل االب��ار�   )ه (
و�صالح ال��ا�� ال����ة ال�ئ���ة  ال��ا��، أساس وال��اب�� الفعالة األخ�� القائ�ة على ال��ی�ة،القائ�ة و ال��ا�� ال����ة 
امة ن�� ال��ا�� ال����ة وت���ع ال��اذج ال�ال�ة ال�ي تع�ز اس�� خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة األساس�ةو�ائف و ال���ه�رة ل�ق��� 
 ؛ال���لة األجل

ب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على اوت�الالزمة ل����� تع��� ال��ا�� ال����ة تق��� وت��ی� الق�رات   )و (
 ال���خ�مات ��ائف و رس� ال��ائ� ال��ان�ة ل��ا في ذل� الق�رات ال��علقة �إن�اء ب��ات ال��اسات ال������ة، و ال��ا��، أساس 

 .خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة��ائف و ل ال��ع�دةإل���ل�ج�ة األساس�ة، وتق��� الق�� ا

  ال��ف� ال�اني
إرشادات ��ع�ة ع� ن�اذج ال����ة الفعالة إلدارة ال��ا�� ال����ة، ��ا في ذل� اإلن�اف، مع 

  واألح�ام ال���لة بها) �(8األخ� في ال���ان الع�ل ال���لع �ه ���ج� ال�ادة 
 ال��اق  - أوال

و���� أن . إن ال����ة عامل رئ��ي ل��اح ال��ا�� ال����ة في حف� ال���ع ال���ل�جي ودع� س�ل الع�� ال����امة -1
م� أه�اف  11ی�د� ت���� ح���ة ال��ا�� ال����ة م� ح�� ال���ع وال��دة والفعال�ة واإلن�اف إلى ت���� ت�ق�� اله�ف 
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و���� ت���� ت�ق�� تغ��ة وت���ل�ة  12.��� لل����ات ال��ل�ة والعال��ة ال�����ةأ��ي لل���ع ال���ل�جي وأن ��اع� في ال�

لل�ف� القائ�  ُ   � هجم�اه�ات م��لف ال�هات الفاعلة والو ، وت�ق�� ع�اص�ه ال��ع�ة م� خالل االع��اف ب�ور 11وت�ا�� اله�ف 
وأن ی���  ال��اعات�ع�ز ال�عاون و��� م� وم� شأن ه�ا ال���ع أن ی�سع ن�اق ال�ل��ة، و����ل أن . ال��ا��أساس على 

 .ة على ال���د في م�اجهة ال�غ���ك�ل� الق�ر 

ی�اس� س�اقها ال���د، وال�املة  ��اوت��ل ت�ت��ات ال����ة ال�اصة �ال��ا�� ال����ة وال��ف��ة، ال����ة  -2
ز�ادة ش�ع�ة ال��ا�� ال����ة وال��ف��ة اج��اع�ا، وال�ي ت���م ال�ق�ق، والفعالة في ت�ق�� ن�ائج ال�ف� وس�ل الع��، إلى 

 .��لوال����ع ل�الح ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 

واإلن�اف ال��عل� �ال����ة وال��ار�ة  2، ح�د م�ت�� األ��اف، ض�� أم�ر أخ��، الع��� 10/31وفي ال�ق�ر  -3
وم�� ذل� ال���،  13.وتقاس� ال��افع ل��نامج ع�ل ال��ا�� ال����ة �اع��اره م�ألة ذات أول��ة ت��اج إلى م��� م� االه��ام

وق� أد� ذل� إلى ز�ادة فه� ال�فاه�� . اك���� األ��اف خ��ة، وت� وضع م�ه��ات وأدوات ل�ق��� ال����ة وت���� خ�� الع�ل
 14.ن�افاألساس�ة، ال س��ا اإل

  اإلرشادات ال��ع�ة ��أن ت��ع ال����ة  -ألف
ب�� أر�عة أن�اع واسعة م� ال����ة لل��ا�� ) IUCN(ت��� اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي واالت�اد ال�ولي ل�ف� ال���عة  -4

م� ق�ل ال���مة؛ ال����ة ) أ: (وم��ول�ة ات�اذ الق�ارات و�نفاذهال����ة وال��ف��ة، ت�عا لل�هات الفاعلة ال�ي ل�یها سل�ة 
وه� غال�ا (ال����ة م� ق�ل األف�اد أو ال����ات ال�اصة ) ج(؛ )15م� ق�ل جهات فاعلة م��لفة معا(ال����ة ال�����ة ) ب(

أو ال����عات /ال����ة م� ق�ل ال�ع�ب األصل�ة و) د(؛ )مالك األراضي وفي ش�ل أراض م���ة م� ق�ل الق�اع ال�اص
أو  )ICCAs( األراضي وال��ا�� ال�ي ت�ف�ها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ار إل�ها �اس�وال�ي غال�ا ما ��(ال��ل�ة 

 .))IPAs( ال��ا�� ال����ة م� ق�ل ال�ع�ب األصل�ة

���لفة م� ال����ة، ت��لف م� الو��عل� ت��ع ال����ة في ال�قام األول ب�ج�د م���عة م� األن�اع واألن�اع الف�ع�ة  -5
و�ع� مفه�م ال����ة ذا صلة . ل��ارسات القان�ن�ة، وم� ح�� ت�املها في ت�ق�� ال�ف� في ال��قع ال���عيح�� األح�ام وا

 16.أ��ا ���ألة ما إذا �ان ن�ع مع�� م�اس�ا ل��اق مع��

، تق��ح ه�ه اإلرشادات ال��ع�ة خ��ات ���� ات�اعها ف��ا ی�عل� �االع��اف 10/31و 7/28وت���ا مع ال�ق�ر��  -6
، ودع�ها خ�� األ ةالفاعلال�هات                                                                 ُ             �ال��ا�� ال��ف��ة ��عا م� ق�ل ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وم الك األراضي و 

ال�اضعة ل����ة وال��ا�� وعلى وجه ال���ص، في حالة األراضي . وال��ق� م�ها وت���قها وت��عها ورص�ها واإل�الغ ع�ها
��ا ی��� مع ال��اسات ال���قة وال������ة و ال��ة ��افق�ها �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، ی��غي ات�اذ ه�ه ال���ات 

و�اإلضافة إلى ذل�، . ها وم�س�اتهاارفوعلى أساس اح��ام حق�قها ومع ،ال�ار�ة، واالل��امات ال�ول�ة ����ةوالل�ائح وال��وف ال

                                                           
                  ال�ــ�ان ال��ل�ــ�ن                                                        م��قــة م���ــة حــ�ل العــال�، أن تلــ� ال��اقــع ال�ــي ��ــارك ف�هــا      165    شــ�ل                                           الع�یــ� مــ� ال�راســات، ��ــا فــي ذلــ� ت�ل�ــل حــ�ی�      خلــ�  12

 .Oldekop, J.A., et al  .                                                                                                             ��ـ�ل م�اشـ� و��ـ�ف��ون مـ� جهـ�د ال�فـ�، أك�ـ� فعال�ـة ف��ـا ی�علـ� ��فـ� ال��ـ�ع ال���لـ�جي وال����ـة االج��اع�ـة االق��ـاد�ة
(2015). A global assessment of the social and conservation outcomes of protected areas – Conservation Biology, 30(1): 133-141.  

                                                                                                  وضـع آل�ـات وع�ل�ـات واضـ�ة ل��ق�ـ� ال�قاسـ� ال���ـف لل��ـافع ول��ق�ـ� ال��ـار�ة ال�املـة والفعالـة لل����عـات                                 في ال�ق�ر نف�ه، دع�� األ��اف إلى   13
                             االع�ــ�اف بــ�ور ال��ــا�� ال����ــة         ؛ و�ــ�ل�    �ــلة                                                                                                   األصــل�ة وال��ل�ــة ف��ــا ی�علــ� �ال��ــا�� ال����ــة وفقــا للقــ�ان�� ال����ــة واالل��امــات ال�ول�ــة ال�ــار�ة ذات ال

  .             أن�ا� ال����ة                                                                                                                         ال�ا�عة لل����عات األصل�ة وال��ل�ة وال��ا�� ال����ة ألص�اب ال��ل�ة اآلخ��� في حف� ال���ع ال���ل�جي، واإلدارة ال�عاون�ة وت��ع 
14  CBD/SBSTTA/22/INF/8.   
  .                       أو ب�� األف�اد وال���مات          وال���مات                                       ب�� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة     م�ال  15
            ل�ـل�ة عل�هـا                                                                                                                              ی�جع ذل� إلى أن ن�ع ال����ة ی�عل� �ال�هات الفاعلة ال�ي ت��لى ال�ور الق�ـاد� فـي إن�ـاء ال��ـا�� ال����ـة أو ال��ف��ـة وال�ـي ت�ـ�لى ا  16

  .           �اب ال��ل�ة  أص                 �ال��ازة وت�لعات                                                             وال���ول�ة ع�ها، و���لف �اخ�الف �ال��اقات ال���ای�ة ال��علقة 
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في حالة ال��ا�� ال��ف��ة م� ق�ل مالك األراضي، ال ی��غي ات�اذ ه�ه ال���ات إال ���افق�ه�، وعلى أساس اح��ام حق�قه� 

 17.ه�ارفومع

ت��ع ال����ة في ال��� ال����ة أو دون ال����ة لل��ا�� ال����ة  وت��ل ال���ات ال�ق��حة ل����� ودع� -7
 :وال��ف��ة ما یلي

، اع��افا ب���ع ال�هات الفاعلة وضع س�اسة رف�عة ال����� أو ب�ان رؤ�ة، �ال��اور مع أص�اب ال��ل�ة  )أ (
وس��اع� ه�ا ال��ان في . وال��ف��ةدون ال����ة لل��ا�� ال����ة أو في م�ال حف� ال���عة وم�اه�اتها في ال��� ال����ة 

 18.وق� ���ع أ��ا م�ادرات ال�ف� في ال��قع ال���عي ال�ي تق�م بها ال�هات الفاعلة. وضع إ�ار لل���فات ال����ع�ة الالحقة

ذات األن�اع ال���لفة م� ال����ة ل��ق�� أه�اف ال�ف� في  ت���� اإلدارة ال���قة للع�ی� م� ال��اقع  )ب (
 ة األرض�ة وال����ة األوسع ن�اقا �اس���ام ال�سائل ال��اس�ة؛ال��ا�� ال���ع�

 ال�هات الفاعلة ذات��لع بها ج��ع تال�ي  ت�ض�ح وت��ی� ال�ال�ات ال��س��ة، واألدوار وال���ول�ات  )ج (
�ال����� دون ال���ي، أو في ن�ام ال��ا�� ال����ة وال��ف��ة ال���ي  الل���مة، وال�ع��ف به ةوغ�� ال�ا�ع ةال�لة ال�ا�ع

 ، ح���ا ی���� ذل�؛)دون ال����ة والق�اع�ة(مع ال�ل�ات الق�ائ�ة األخ�� 

و�ع� ه�ا ال�ق��� إلى ح� . إج�اء تق��� لل����ة على م���� ال��� �ع�ل�ة تعاون�ة م�ع�دة أص�اب ال��ل�ة  )د (
ال��ا�� ال����ل أساس ف� القائ� على ك��� ���ا�ة ت�ل�ل لل�غ�ات ب�� ش��ة و���ة أو دون و���ة قائ�ة لل��ا�� ال����ة، وال�

                                                                                           ُ                     ت�ق�قه إذا ما ت� االع��اف �ال��ا�� ال����ة أو ال��ف��ة حال�ا ���� ال�اقع م� ق�ل جهات فاعلة ون هج م��لفة، وت���عها 
 20 ،19؛ودع�ها ل����ل ال���ول�ة أو ت�قاس�ها

ت��ع ألن�اع م��لفة م�  ، ��أن ال��ا�� ال����ة وال��ف��ة ال�يت���� ال�ص� واإل�الغ ال���ق��  )ه (
ال����ة ب�اس�ة ال�سائل ال��اس�ة ووفقا لل����عات ال����ة، ��ا في ذل� قاع�ة ال��انات العال��ة ��أن ال��ا�� ال����ة، مع 

 ؛11إ�الء االع��ار ال�اج� ل��اه�اته� في ت�ق�� ع�اص� اله�ف 
على أساس الف�ص  ال����ة وال��ف��ة واإل�ار القان�ني وال�����ي لل��ا�� اتاس�ع�اض وت���ف ال��اس  )و (

 21ل��ف�� أن�اع ال����ة ال���لفة واالع��اف بها قان�نا؛ 10/31ال���دة في ال�ق��� ووفقا لل�ق�ر 

في ال��ا�� ال����ة وال��ف��ة ال�اضعة ل���ع أن�اع ال����ة م� خالل  دع� وتأم�� حالة ال��ا�ة  )ز (
 ؛ة ه�هوتع��� إدارة أن�اع ال���� ال�سائل ال��اس�ة

على س��ل ال��ال، (لل��ا�� ال����ة وال��ف��ة وفقا ألن�اع ال����ة  دع� ال�ا��ات أو ال��الفات ال����ة  )ح (
، ورا��ة ال��ا�ة ال�اصة لل��ا�� )ICCA(ت�الف األقال�� وال��ا�� ال��ف��ة م� ق�ل ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 

)PPA(( ل��ف�� آل�ات دع� األق�ان؛ 

                                                           
 Sue  ؛                                ال���ــ�ة ��ــأن حقــ�ق ال�ــع�ب األصــل�ة           و�عــالن األمــ�   ،   64                                                     سل�ــلة ال���ــ�رات ال�ق��ــة التفاق�ــة ال��ــ�ع ال���لــ�جي رقــ�   :                      ت�ــ�ل اإلرشــادات ال�ف�ــ�ة  17

. Gland, Switzerland, IUCNPrivately Protected Areas The Futures of Stolton, Kent H. Redford and Nigel Dudley (2014)..  
                                                                                                                       الفاعلــة م�ــل ال���مــات دون ال����ــة وال���مــات ال��ل�ــة ومــالك األراضــي وصــغار ال�ــ�ارع�� وال����ــات غ�ــ� ال���م�ــة وال��انــات ال�اصــة        ال�هــات   18

  .                                       األخ�� وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
             مــ� الفهــ� إلــى   :                      ح���ــة ال��ــا�� ال����ــة   :  20                                                         ال��ج�ه�ــة ألف�ــل ال��ارســات لالت�ــاد الــ�ولي ل�فــ� ال���عــة، رقــ�         ال��ــاد�   :                      ت�ــ�ل اإلرشــادات ال�ف�ــ�ة  19

    ).    2013 (      الع�ل 
      ة، مــع                                                                                                                             ��ــاع� هــ�ا ال�ق�ــ�� أ��ــا فــي ت��یــ� ال��ــا�� ذات األه��ــة ال�اصــة لل��ــ�ع ال���لــ�جي، وحالــة حف�هــا وح�ای�هــا، و��ف�ــة ح��هــا وال�هــة ال�اك�ــ  20

  .                              االق��اد�ة واالج��اع�ة وال�قاف�ة       ��افع                                   و���غي م�اعاة اع��ارات ال��ال�ف وال  .                                            ى ف�ص ال��اه�ات ال����لة في ال���ات القائ�ة         اإلشارة إل
ــاك م���عــة ���ــ�ة مــ� اإلرشــادات وال��ــ�ات مــ� عــ�د مــ� األ�ــ�اف م�احــة لل���مــات ال�ه��ــة وأصــ�اب ال��ــل�ة اآلخــ���  21                وت�ــ�ل اإلرشــادات   .                                                                                                     ه�

    . Sue Stolton, Kent H. Redford and Nigel Dudley (2014) و  ،   64                                                     سل�لة ال����رات ال�ق��ة التفاق�ة ال���ع ال���ل�جي رق�   :        ال�ف��ة
Privately Protected Areas res ofFutu The.   Gland, Switzerland, IUCNوال�ث�قة اإلعالم�ة   ؛                  CBD/SBSTTA/22/INF/8.  



في اإلن�از العام لل��ام الق��� ��أن ال��ا�� ال����ة، م� ح�� 

  اإلرشادات ال��ع�ة ��أن ن�اذج ال����ة الفعالة وال���فة
��ة وال��ف��ة هي ت�ت��ات الت�اذ الق�ار وت�ف�� الق�ارات ال�ي 

واس��ادا . و���غي ت���� م�اد� ال����ة ال�ش��ة �غ� ال��� ع� ن�ع ال����ة ال�ائ�
�ح االت�اد ال�ولي ل�ف� ال���عة إلى م�اد� ال����ة ال�ش��ة ال�ي وضع�ها و�االت األم� ال����ة وغ��ها م� ال����ات، اق�

م�اد� واع��ارات لل����ة ل��اق ال��ا�� ال����ة وال��ف��ة �إرشادات ��أن الق�ارات ال�ي ی�ع�� ات�اذها وت�ف��ها ����قة 
 22.ل�ق�ق ااح��ام 

االع��اف، : و���� تق��� اإلن�اف إلى ثالثة أ�عاد وهي
 �23ع�ي االع��اف �ال�ق�ق وت��ع اله��ات والق�� ون�� ال�عارف وم�س�ات أص�اب ال�ق�ق 

ض��ا أنه ��� " ال��ز�ع"ت؛ و�ع�ي إلى ش��ل�ة ع�ل�ة ص�ع الق�اع� والق�ارا
و��ضح ال��ل أدناه . ب�� م��لف ال�هات الفاعلة

م���عة م� ال��اد� ال�ي  25 ،24و�ق��ح إ�ار ت� وضعه م�خ�ا لل�ه�ض �اإلن�اف في س�اق ال��ا�� ال����ة،

  ���ة في م���عة م� ال��و� ال������ة

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

in payments for ecosystem service وPascual et al. (2014). Social 
equity matters in payments for ecosystem services. .  

ال����ة ال�ش��ة تع�ي أنه ی�� تق��� ورص� اآلثار ال�ل��ة ال����لة، ال س��ا على رفاه اإلن�ان ل�� األش�اص 
و�ل�م ت���ف ن�ع ال����ة . ال�عفاء وال�ی� �ع���ون على ال��ارد ال���ع�ة، وت���ها وال��ف�ف م�ها، وتع��� اآلثار اإل��اب�ة

�اق ال���د ����قة ت��� ال��ار�ة الفعالة ألص�اب ال�ق�ق وأص�اب ال��ل�ة 

 :و���� أن ت��ل ع�اص� ن�اذج ال����ة الفعالة وال���فة لل��ا�� ال����ة وال��ف��ة ما یلي

                 ، وفقــا لل��ــ��عات                                                                         هــ� الفــاعل�ن ذوو ال�قــ�ق القان�ن�ــة أو الع�ف�ــة علــى ال�ــ�ارد ال���ع�ــة واألراضــي
  .                                                     ه� الفاعل�ن ذوو االه��ام وال��اغل ��أن ال��ارد واألراضي

Schreckenberg, K., et.al. (2016): .  
UNEP/CBD/COP/13/INF/17(.   

 اإلج�اء

CBD/COP/DEC/

في اإلن�از العام لل��ام الق��� ��أن ال��ا�� ال����ة، م� ح��  م� م�اه�ة ه�ه ال��ا�� ال��ق�  
 .ال�غ��ة وحالة ال�ف� ع� ���� رس� ال��ائ� وغ��ها م� ال�سائل ال��اس�ة

اإلرشادات ال��ع�ة ��أن ن�اذج ال����ة الفعالة وال���فة  - �اء
��ة وال��ف��ة هي ت�ت��ات الت�اذ الق�ار وت�ف�� الق�ارات ال�ي إن ن�اذج ال����ة الفعالة وال���فة لل��ا�� ال��

و���غي ت���� م�اد� ال����ة ال�ش��ة �غ� ال��� ع� ن�ع ال����ة ال�ائ�". ال����ة ال�ش��ة"ت���ى وت��� م�اد� 
إلى م�اد� ال����ة ال�ش��ة ال�ي وضع�ها و�االت األم� ال����ة وغ��ها م� ال����ات، اق�

م�اد� واع��ارات لل����ة ل��اق ال��ا�� ال����ة وال��ف��ة �إرشادات ��أن الق�ارات ال�ي ی�ع�� ات�اذها وت�ف��ها ����قة 
اح��ام  معو م��وعة و�ف�ة وشاملة وعادلة في ض�ء رؤ�ة ما وعلى أساس ال��اءلة 

و���� تق��� اإلن�اف إلى ثالثة أ�عاد وهي. ل����ة ال�ش��ةو�ع� مفه�م اإلن�اف أح� ع�اص� ا
�ع�ي االع��اف �ال�ق�ق وت��ع اله��ات والق�� ون�� ال�عارف وم�س�ات أص�اب ال�ق�ق " االع��اف"و. واإلج�اء، وال��ز�ع

إلى ش��ل�ة ع�ل�ة ص�ع الق�اع� والق�ارا" اإلج�اء"وأص�اب ال��ل�ة واح��امها؛ و���� 
ب�� م��لف ال�هات الفاعلة م��فةال�ات�ة ع� إدارة ال��ا�� ال����ة ���رة  �افعتقاس� ال��ال�ف وال�

و�ق��ح إ�ار ت� وضعه م�خ�ا لل�ه�ض �اإلن�اف في س�اق ال��ا�� ال����ة،. األ�عاد ال�الثة
 .���� تق��� األ�عاد ال�الثة على أساسها

���ة في م���عة م� ال��و� ال������ة�األ�عاد ال�الثة لإلن�اف ال�  -ال��ل

 equity: A multidimensional framework for assessing equity مق��� م�
in payments for ecosystem service. Environmental Science and Policy 33: 416

equity matters in payments for ecosystem services. Bioscience 64(11) 1027

ال����ة ال�ش��ة تع�ي أنه ی�� تق��� ورص� اآلثار ال�ل��ة ال����لة، ال س��ا على رفاه اإلن�ان ل�� األش�اص 
ال�عفاء وال�ی� �ع���ون على ال��ارد ال���ع�ة، وت���ها وال��ف�ف م�ها، وتع��� اآلثار اإل��اب�ة

�اق ال���د ����قة ت��� ال��ار�ة الفعالة ألص�اب ال�ق�ق وأص�اب ال��ل�ة وت�ت��ات ات�اذ الق�ار وال��ف�� مع ال�
 .ال��أث��� �ال���قة ال����ة

و���� أن ت��ل ع�اص� ن�اذج ال����ة الفعالة وال���فة لل��ا�� ال����ة وال��ف��ة ما یلي

                                                           
  .  20                                                                ال��اد� ال��ج�ه�ة ألف�ل ال��ارسات لالت�اد ال�ولي ل�ف� ال���عة رق� 

                                                                        هــ� الفــاعل�ن ذوو ال�قــ�ق القان�ن�ــة أو الع�ف�ــة علــى ال�ــ�ارد ال���ع�ــة واألراضــي  "              أصــ�اب ال�قــ�ق  "    �عــ�                           فــي ســ�اق ال��ــا�� ال����ــة،
                                                     ه� الفاعل�ن ذوو االه��ام وال��اغل ��أن ال��ارد واألراضي  "              أص�اب ال��ل�ة "     و�ع� 

PARKS Journal, Unpacking Equity for Protected Area ConservationSchreckenberg, K., et.al. (2016): 
UNEP/CBD/COP/13/INF/17(  "                               م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي    11                  ت���� ت�ق�� اله�ف   :                ال��ا�� ال����ة

 االع��اف

 ال��ز�ع
 ال��وف ال��ات�ة
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) �(  

ال�غ��ة وحالة ال�ف� ع� ���� رس� ال��ائ� وغ��ها م� ال�سائل ال��اس�ة

إن ن�اذج ال����ة الفعالة وال���فة لل��ا�� ال�� -8
ت���ى وت��� م�اد� 

إلى م�اد� ال����ة ال�ش��ة ال�ي وضع�ها و�االت األم� ال����ة وغ��ها م� ال����ات، اق�
م�اد� واع��ارات لل����ة ل��اق ال��ا�� ال����ة وال��ف��ة �إرشادات ��أن الق�ارات ال�ي ی�ع�� ات�اذها وت�ف��ها ����قة 

م��وعة و�ف�ة وشاملة وعادلة في ض�ء رؤ�ة ما وعلى أساس ال��اءلة 
و�ع� مفه�م اإلن�اف أح� ع�اص� ا -9

واإلج�اء، وال��ز�ع
وأص�اب ال��ل�ة واح��امها؛ و���� 

تقاس� ال��ال�ف وال�
األ�عاد ال�الثة

���� تق��� األ�عاد ال�الثة على أساسها

مق��� م� :ال���ر
33: 416-427

64(11) 1027-1036
  

ال����ة ال�ش��ة تع�ي أنه ی�� تق��� ورص� اآلثار ال�ل��ة ال����لة، ال س��ا على رفاه اإلن�ان ل�� األش�اص و  -10
ال�عفاء وال�ی� �ع���ون على ال��ارد ال���ع�ة، وت���ها وال��ف�ف م�ها، وتع��� اآلثار اإل��اب�ة

وت�ت��ات ات�اذ الق�ار وال��ف�� مع ال�
ال��أث��� �ال���قة ال����ة

و���� أن ت��ل ع�اص� ن�اذج ال����ة الفعالة وال���فة لل��ا�� ال����ة وال��ف��ة ما یلي -11

                  
                                                                ال��اد� ال��ج�ه�ة ألف�ل ال��ارسات لالت�اد ال�ولي ل�ف� ال���عة رق�   22
                        فــي ســ�اق ال��ــا�� ال����ــة،  23

     و�ع�   .        ال����ة
24  PARKS Journal
               ال��ا�� ال����ة "  25
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ل وفعال مع ض�ان ���ل �ام 26إج�اءات وآل�ات م�اس�ة ل��ار�ة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،  )أ (
، وفي ت�ان� مع أن���ها ال������ة وفقا لل����عات ال����ة ب�� ال����� واح��ام �امل ل�ق�قها واالع��اف ����ول��ها ال��اواة 

وض�ان ال����ل ال��عي، ��ا في ذل� ع�� اإلن�اء وال����ة وال����� وال�ص� واإل�الغ ع� ال��ا�� ال����ة وال��ف��ة على 
 27؛)األراضي وال��اه(�قل���ة أراض�ها ال

 أو ال����� مع أص�اب ال��ل�ة اآلخ���؛/إج�اءات وآل�ات م�اس�ة لل��ار�ة الفعالة و  )ب (

��ا  28إج�اءات وآل�ات م�اس�ة لالع��اف �ال��ازة الع�ف�ة ون�� ال����ة واس��عابها في ال��ا�� ال����ة،  )ج (
 29ت���ا مع خ�ة الع�ل ��أن االس���ام ال�أل�ف ال����ام؛ في ذل� ال��ارسات الع�ف�ة واالس���ام ال�أل�ف ال����ام،

 30آل�ات م�اس�ة لل�فاف�ة وال��اءلة، تأخ� في االع��ار ال�عای�� وأف�ل ال��ارسات ال��ف� عل�ها دول�ا؛  )د (

 إج�اءات وآل�ات م�اس�ة ل����ة ال�الفات أو ال��اعات ���ل عادل؛  )ه (

 : ، ��ا في ذل� م� خاللم��ف���ل  �افعأح�ام ل�قاس� ال��ال�ف وال�  )و (

  االق��اد�ة واالج��اع�ة وال�قاف�ة ال�ق��نة �إن�اء و�دارة ال��ا�� ال����ة؛  �افعتق��� ال��ال�ف وال�  )1(
  أو ت��� أو تع��� ال��ال�ف؛  تقل�ل  )2(
اس��ادا إلى ال�عای�� ال��ف� عل�ها ب�� أص�اب ال�ق�ق وأص�اب  31م��ف���ل  �افعتقاس� ال�  )3(

 32ال��ل�ة؛

 س�ادة القان�ن وت�ف��ه ب��اهة وفعال�ة؛ض�انات ت�فل   )ز (

ن�ام رص� �غ�ي م�ائل ال����ة، ��ا في ذل� اآلثار ال���ت�ة على رفاه ال�ع�ب األصل�ة وال����عات   )ح (
 ال��ل�ة؛

 ح�ام وال��اد� وال��اد� ال��ج�ه�ة ذات ال�لة، ��ا في ذل�، واأل)ج(10و) �(8 ادت��االت�اق مع ال�  )� (
م� خالل اح��ام ال�عارف ال�قل���ة  ال���قة ع� عل�، ��ا ی��اشى مع ال��اسات والل�ائح وال��وف ال����ة،ال��ة و ال��افقة 

 ف ال����ام لل���ع ال���ل�جيالس���ام ال�أل� ااح��ام مع وال�فا� عل�ها وص�ان�ها، و  33لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،
 .على ال��� ال�اج�

وت��ل اإلج�اءات ال�ي ���� أن ت���ها األ��اف ل����� ودع� ن�اذج ال����ة الفعالة وال���فة ال����ة ل��اس�  -12
 :ال��اق ال�اص بها لل��ا�� ال����ة ال�اضعة ل�الی�ها ما یلي

                                                           
   �ة                                                                                                                            ت���ــ� ال��ــار�ة الفعالــة ألصــ�اب ال��ــل�ة اآلخــ��� علــى ال��انــات العامــة ال�اك�ــة لل��ــا�� ال����ــة، ب���ــا ی���ــ� ال���ــ�� مــع أصــ�اب ال��ــل  26

  .                                                     ال�هات الفاعلة غ�� ال���م�ة ال�ي ت��� ال��ا�� ال����ة           اآلخ��� على 
                   جانــ� ال�ــع�ب األصــل�ة                                                                                      ��ــ�� عل�ــا �ــأن إن�ــاء و�دارة ورصــ� ال��ــا�� ال����ــة ی��غــي أن یــ�� ���ــار�ة �املــة وفعالــة مــ�    : "  28 / 7                 ان�ــ� أ��ــا ال�قــ�ر   27

   ".                                                                                               ال����عات ال��ل�ة، واح��ام �امل ل�ق�قه� ��ا ی��اشى مع القان�ن ال���ي واالل��امات ال�ول�ة ال�ار�ة
       وسل�ــــلة   ؛  )    2012 (                                       ��ـــأن ال����ــــة ال��ـــ�ولة فـــي م�ــــال ال��ـــازة                                                 ال��ـــاد� ال��ج�ه�ـــة ال��ع�ــــة ل����ـــة األغ��ــــة وال�راعـــة   :                      ت�ـــ�ل اإلرشـــادات ال�ف�ــــ�ة  28

  .  64                             التفاق�ة ال���ع ال���ل�جي رق�    ة                ال����رات ال�ق��
  .                                                 ، ال س��ا ال�ه�ة ال�ال�ة ال��علقة �ال��ا�� ال����ة      ال��ف�  ،   12 /  12       ال�ق�ر   29
                                                                     االتفاق�ـة ال�اصـة �إتاحـة فـ�ص ال��ـ�ل علـى معل�مـات ال���ـة وم�ـار�ة ال��هـ�ر   و                                     ل��ة األمـ� ال���ـ�ة االق��ـاد�ة ألورو�ـا،   :                      ت��ل اإلرشادات ال�ف��ة  30

    ").             اتفاق�ة آره�س  ("                                                                      في ات�اذ الق�ارات ��أنها واالح��ام إلى الق�اء في ال��ائل ال��علقة بها
   ). د (  32 و  )  أ (  31         الفق�تان   ،   31 /  10        وال�ق�ر    ، ) ه ( 6       الفق�ة      ألف،     18 / 9       ال�ق�ر   و    ، 1- 1- 2                   ال��ا� ال�ق��ح رق�   ،   28 / 7       ال�ق�ر   31
32  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.   
  .                                  ل��نامج الع�ل ��أن ال��ا�� ال����ة   1          م� الغا�ة    7- 1- 1                     ، ال��ا� ال�ق��ح رق�   28 / 7       ال�ق�ر   33
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مقارنة ���اد� ال����ة ال�ش��ة، ��ا في ذل� إج�اء اس�ع�اض ل��اسات وت���عات ال��ا�� ال����ة   )أ (

وذل� �ال��اور مع أص�اب ال�ق�ق  34اإلن�اف، مع األخ� في االع��ار ال�عای�� وال��ج�هات ذات ال�لة ال��ف� عل�ها دول�ا،
 ؛على م���� ال��ام ال�ع�ي ل����ةلو���� إج�اء ه�ا االس�ع�اض ���ء م� تق��� . وأص�اب ال��ل�ة ال�ع����

تق���ات ال����ة على م���� ال��قع و�ش�اكها في الع�ل�ات ال��ار��ة ب�� أص�اب ال��ل�ة  ت����  )ب (
 35ال��ع�دی� وات�اذ إج�اءات لل����� على م���� ال��قع واس��الص ال�روس على م���� ال��اسات؛

غ ع�ها ت���ف س�اسات وت���عات ال��ا�� ال����ة م� أجل إن�ائها وح����ها وت����ها و�دارتها واإل�ال  )ج (
 أعاله؛ 11في االع��ار الع�اص� ال��ار إل�ها في الفق�ة  ومع األخ�ح�� االق��اء، اس��ادا إلى االس�ع�اض ون�ائ�ه، 

االق��اد�ة واالج��اع�ة وال�قاف�ة ال��ت��ة �إن�اء و�دارة ال��ا��  �افعت���� تق��� ورص� ال��ال�ف وال�  )د (
 36وت�ز�عها ���رة م��فة؛ �افعمع تع��� ال� أو تع��� ال��ال�ف فال����ة، وت��� أو ت�ف�

العادل �قاس� االوضع أو تع��� ال��اسات ال����ة لل���ل على ال��ارد ال����ة داخل ال��ا�� ال����ة و   )ه (
 37؛�افع ال�اج�ة ع� اس���امهال�وال���ف ل

 وال��ار�ة ف�ها؛ت���� م�ادرات ب�اء الق�رات ��أن ال����ة واإلن�اف في ال��ا�� ال����ة وال��ف��ة   )و (

 .ت���� ال����ل ال��اس� ل��ان ال��ار�ة الفعالة ل�افة أص�اب ال�ق�ق وأص�اب ال��ل�ة  )ز (

ال��ا�� ال����ة  ع� إدارة ةال���ول األخ��  ةالفاعلال�هات ���ها توت��ل اإلج�اءات ال�ق��حة ال�ي ���� أن  -13
 :ل�ع��� فعال�ة ال����ة و�ن�افها ما یلي

ت��ل أص�اب ال�ق�ق وأص�اب  �سائلل����ة واإلن�اف على م���� ال��قع بإج�اء ع�ل�ات تق��� ل  )أ (
 ال��ل�ة، وات�اذ إج�اءات ته�ف إلى ت����ها؛

أو ص�انة ال��ا�� ال����ة أو ال��ف��ة وتع��� /تق��� ورص� وت�ف�ف أ� آثار سل��ة ناج�ة ع� إن�اء و  )ب (
 38اآلثار اإل��اب�ة؛

 .ال����ة واإلن�اف لل��ا�� ال����ة وال��ف��ة ال��ار�ة في م�ادرات ب�اء الق�رات ��أن  )ج (

  ال��ف� ال�ال�
  األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��ال���رة العل��ة وال�ق��ة ��أن ت�اب�� ال�ف� الفعالة 

على أساس ال��ا�� في القائ�ة وال��ائ� وال�عای�� ال�����ة ل���ی� ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ��  ال��ج�ه�ةت���� ال��اد� 
، و���غي ت���قها ����قة م�نة وعلى مه�ة له���ل أن ت��ن          ُ أو ال�ي �   ا�ه�ة لل���ع ال���ل�جي حال�الج��ع ال��� اإل���ل�ج�ة 
  .أساس �ل حالة على ح�ة

                                                           
                                                        االتفاق�ـة ال�اصـة �إتاحـة فـ�ص ال��ـ�ل علـى معل�مـات عـ� ال���ـة   و   ،  )UNECE (                                   ل��ـة األمـ� ال���ـ�ة االق��ـاد�ة ألورو�ـا   :                      ت�ـ�ل اإلرشـادات ال�ف�ـ�ة  34

                                  وال��ــاد� ال��ج�ه�ــة ال��ع�ــة ل����ــة   ؛   ")             اتفاق�ــة آرهــ�س  ("                                                                                      وم�ــار�ة ال��هــ�ر فــي ات�ــاذ القــ�ارات ��ــأنها واالح��ــام إلــى الق�ــاء فــي ال��ــائل ال��علقــة بهــا
  ،   12 /  12       ال�قـ�ر  (                                                                        ، وخ�ة ع�ـل اتفاق�ـة ال��ـ�ع ال���لـ�جي ال��علقـة �االسـ���ام ال�ـأل�ف ال��ـ��ام  )    2012 (                                               األغ��ة وال�راعة ��أن ال����ة ال���ولة لل��ازة

           �راعـة ��ـأن                                               ؛ وال��ـاد� ال��ج�ه�ـة ال��ع�ـة ل����ـة األغ��ـة وال                                          و�عالن األم� ال����ة ��أن حق�ق ال�ع�ب األصل�ة              غ� ال��ج�ه�ة؛  :              ؛ وم�اد� أغ�ا� )      ال��ف�
   .                        م�ای� األس�اك صغ��ة ال���

                           وت�ـاع� ال�ق���ـات علـى م�ـ���   –  )                                          ال�عهـ� الـ�ولي لل���ـة وال����ـة، ق�ـ� اإلصـ�ار (                                      م�ه��ة تق��� ال����ـة علـى م�ـ��� ال��قـع   :                      ت��ل اإلرشادات ال�ف��ة  35
  .                                            ����ة وت�ت��ات ات�اذ الق�ار مع ال��اق ال��لي                      أو ت���ف أف�ل ألن�اع ال /                                                        ال��قع على فه� ال����ة ال��ارسة وت��ی� ال��ارات ل����� و

 Franks, P and Small, R (2016) Social Assessment for Protected Areas (SAPA). Methodology Manual for  :                      ت��ل اإلرشادات ال�ف�ـ�ة  36
SAPA Facilitators. IIED, London.   

  . 6- 1- 2                 ، ال��ا� ال�ق��ح   28 / 7       ال�ق�ر   37
   . )SAPA (                                 ال�ق��� االج��اعي لل��ا�� ال����ة   :          ت ال�ف��ة            ت��ل اإلرشادا  38
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  وال��ائ� ال�����ة ال��ادئ ال��ج�ه�ة  -ألف 
أو ت���ل على  القائ�ة على أساس ال��ا�� ق��ة �ال���ة لل���ع ال���ل�جي، إن ل��اب�� ال�ف� الفعالة األخ��   )أ (

ج�� م� ال��ة  ةاالس��ات��� الغا�ةال�ارد في  11ت�ق�� اله�ف ل��اعاتها في ساس األ أه�اف ل��ق�� ذل�، وه� ما ���ل
 ؛2020-2011االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

ى أساس ال��ا�� لها دور مه� في حف� ال���ع ال���ل�جي وو�ائف علقائ�ة ه�اك ت�اب�� أخ�� فعالة لل�ف�   )ب (
ها، و��ل� ��ب وال��ا��في ت�اس� ش��ات ال��ا�� ال����ة  وت�ه���لة لل��ا�� ال����ة  ُ م  هي ، و ةوخ�مات ال��� اإل���ل�ج�

، ی��غي ل��اب�� ال�ف� الفعالة ي�ال�الو . وال���، وع�� الق�اعات ال��في تع��� ال���ع ال���ل�جي في االس���امات األخ�� في 
 ؛على أساس ال��ا�� أن تع�ز ش��ات ال��ا�� ال����ة القائ�ة، ح�� االق��اءالقائ�ة األخ�� 

تع�� ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� ف�صة ل��ف�� حف� ال���ع ال���ل�جي في   )ج (
 ةن��أق� ت��ح ب�ج�د ف. ل����ة واألرض�ة وال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ةفي ال��� اإل���ل�ج�ة ا ال��قع على ال��� ال���ل

وم� خالل االع��اف ����قة ما، ���ن ه�اك حاف� الس��امة . ، مع تق��� فائ�ة واض�ة ل�ف� ال���ع ال���ل�جيةم���ام ة����
 ق�� ال���ع ال���ل�جي ال�ال�ة وت���� ن�ائج حف� ال���ع ال���ل�جي؛

لل���ع ال���ل�جي ���� مقارن�ها مه�ة �� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� ن�ائج تق�م ت�اب  )د (
، و���ل ذل� م�اه��ها في درجة ال����ل، وتغ��ة ال��ا�� ال�ه�ة لل���ع ال���ل�جي وما ی�ت�� ب��ائج ال��ا�� ال����ة وت��لها

ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة  ���ا�� واإلدماج في ال��ابها م� و�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، ودرجة ال�
 ؛األوسع ن�اقا، ف�ال ع� فعال�ة اإلدارة وم��ل�ات اإلن�اف

، مع ال�عل�مات وال�عارف العل��ة الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� ���� أن ت�ه� ت�اب�� ال�ف�  )ه (
م� خالل ال�ف� ال�اجح لألن�اع في ال��قع ال���عي، وال��ائل وال��� ��اب�ة لل���ع ال���ل�جي اإل��ائج ال وال�ق��ة ذات ال�لة،

م� خالل م�ع أو تقل�ل أو الق�اء على ال�ه�ی�ات ال�ئ���ة اإل���ل�ج�ة وما ی�ت�� بها م� و�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة و 
وت��� إدارة ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس . دز�ادة الق�رة على ال��� وم� خالل  ،ال����لةالقائ�ة أو 

                             ُّ                                        ، م�ف�ا ب�ل� الق�رة على ال��� ف ل��ق�� ن�ائج ال���ع ال���ل�جي، ��ا في وال�هج ال����يال��ا�� مع نهج ال��ام اإل���ل�جي 
 الق�رة على إدارة ته�ی� ج�ی�؛ ض�� أم�ر م� ب��ها، األجلذل� ال��ائج ���لة 

ت�اع� ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� على ت�ق�� ق�ر أك�� م� ال����ل ن ���� أ  )و (
ال�ي ت�اجه م��نات ال���ع  وال��ا�� في ن�� ال��ا�� ال����ة، و�ال�الي ق� ت�اع� في معال�ة ال�ه�ی�ات األك�� وال�����ة

 ��ونة، ��ا في ذل� ما ی�عل� ب�غ�� ال��اخ؛، وتع��� الال���ل�جي وو�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

           َّ                                                                                   ی��غي أن ی� �ع االع��اف ب��اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� ال��اور ال��اس� مع   )ز (
 ؛وأص�اب ال��ل�ة وال��ه�رومالك األراضي وحائ�� ال�ق�ق سل�ات ال����ة ال�ع��ة 

م�ع�ما ب��اب�� ل�ع���  لة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��ی��غي أن ���ن االع��اف ب��اب�� ال�ف� الفعا  )ح (
ق�رات ال����ة ل�ل�اتها ال���وعة وض�ان ن�ائ�ها اإل��اب�ة وال����امة ���لة األجل لل���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل�، ض�� 

 ج�لة أم�ر، أ�� ال��اسات والل�ائح ل��ع ال�ه�ی�ات واالس��ا�ة لها؛

ب��اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� في ال��ا�� ال�اقعة  ی��غي أن ���ن االع��اف  )� (
، ح�� ع� عل���افق�ها ال��ة وال���قة ائ�ا على أساس ال���ی� ال�اتي و�داخل أراضي ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ق

 ؛ال�ار�ةال�ول�ة ، واالل��امات االق��اء و��ا ی��� مع ال��اسات والل�ائح وال��وف ال����ة
غال�ا ما ت�ف� ال��ا�� ال��ف��ة لل�فا� على الق�� ال�قاف�ة وال�وح�ة، وال����ة واإلدارة ال�ي ت���م   )� (

 وت����� �الق�� ال�قاف�ة وال�وح�ة ع� ن�ائج إ��اب�ة لل���ع ال���ل�جي؛
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دوار ال�ي تق�م بها تع��ف ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��، وتع�ز وت�ضح األ  )ك (

�ال���ة ل�ف� ال���ع ال���ل�جي؛ و���� أن ت��ل ال��اف� ل��ان الفعال�ة م���عة م�  ةالفاعلال�هات م��لف ن�� ال����ة و 
 ال��افع االج��اع�ة واإل���ل�ج�ة، ��ا في ذل� ت���� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة؛

��ا معارف ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، و �احة، ی��غي اس���ام أف�ل ال�عل�مات العل��ة ال�  )ل (
ی��اشى مع االل��امات واأل�� ال�ول�ة، م�ل إعالن األم� ال����ة ��أن حق�ق ال�ع�ب األصل�ة، وال���ك وال�ق�رات وال��اد� 

لالع��اف ب��اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��، مع ت��ی� م�قعها ال��ج�ه�ة التفاق�ة ال���ع ال���ل�جي، 
 ؛ُ                      ن هج اإلدارة وق�اس األداء وإل�الغوح��ها، 
إلتاحة إم�ان�ة م� ال�ه� ت�ث�� ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� ����قة شفافة   )م (

 .11واأله��ة في س�اق اله�ف لفعال�ة وال���فة لتق��� ذ� صلة  إج�اء

  معای�� ال���ی�  -�اء 
                                          ال���قة غ�� مع��ف بها حال�ا ����قة م���ة  :            ال�ع�ار ألف

ل� ی�� االع��اف �ال���قة ول� ی�� اإل�الغ ع� ��نها م��قة م���ة أو ��نها ج�ء م� م��قة م���ة؛ ور��ا                     ل��� م��قة م���ة
  .ت� إن�اؤها لغ�ض آخ�

                               ال���قة خاضعة لل����ة واإلدارة  :            ال�ع�ار �اء
 .ت� وصف ال��� وال���قة، ��ا في ذل� ب�الثة أ�عاد ع�� ال��ورة                     ف�اء م��د جغ�اف�ا

  ت� وصف ال��ود.  
 .ت�ج� سل�ة ش�ع�ة لل����ة وهي م�اس�ة ل��ق�� حف� ال���ع ال���ل�جي في ال��قع داخل ال���قة                     سل�ات ح���ة ش�ع�ة 

  وت�� وفقا لل����عات ال����ةال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة م��دة ذات�ا م� جان� ����ة الإن 
 ؛ال�ار�ةواالل��امات ال�ول�ة 

 تع�� ال����ة اع��ارات اإلن�اف ال�ي اع���تها االتفاق�ة. 

 واح�ة أو م� خالل ال�عاون ب�� ال�ل�ات ال�ع��ة، وهي  م���ةأو /و ق� ت�ارس ال����ة م� ق�ل سل�ة
  .ت�ف� الق�رة على معال�ة ال�ه�ی�ات ���ل ج�اعي

 .م�ارة ب�سائل ت�ق� ن�ائج إ��اب�ة وم���امة ل�ف� ال���ع ال���ل�جي         اإلدارة

  م��دة وت�ارك في اإلدارةوأص�اب ال��ل�ة ال�ل�ات ال�ع��ة. 
  ال���ع ال���ل�جي في ال��قع ال���عي حف�مة اس��ا��ه� في  لإلدارةی�ج� ن�ام. 
  ل���ع ل���قعة ل�ف� ا��ائج اال                                                       ُّ         ت��� اإلدارة مع نهج ال��ام اإل���ل�جي مع الق�رة على ال��� ف ل��ق��

  .، و��ا في ذل� الق�رة على إدارة ته�ی� ج�ی�األجلال���ل�جي، ��ا في ذل� ال��ائج ���لة 
                                                                 م�اه�ة م���امة وفعالة في حف� ال���ع ال���ل�جي في ال��قع ال���عي             ال���قة ت�ه�   :            ال�ع�ار ج��

ت�ق� ال���قة، أو م� ال����� أن ت�ق�، ن�ائج إ��اب�ة وم���امة ل�ف� ال���ع ال���ل�جي في ال��قع         فعالة
 .ال���عي

  ال�قل�ل ����ا ال�ال�ة أو ال���قعة على ن�� معق�ل ع� ���� م�عها أو ی�� ال�عامل �فعال�ة مع ال�ه�ی�ات
 .م�ها أو إزال�ها و�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة ال���ه�رة إلى حال�ها

 ت�ج� آل�ات، م�ل أ�� ال��اسات والق�اع� ال������ة، لل�ع�ف على ال�ه�ی�ات ال��ی�ة وال���� لها. 

 � ل��اس� اق�ر الاإلدارة داخل وخارج ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� م��املة
  .ال����اعو 
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ــى ال�ــ��                    م�ــ��امة عل
        ال���ل

  ت�ج� ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� على ال��� ال���ل أو م� األرجح أن ت��ن
 .ك�ل�

  لل���ع  �ال��ائج" ال��� ال���ل"�اس���ار�ة ال����ة واإلدارة، و��عل� م��لح " م���ام"ی�عل� م��لح
  .ال���ل�جي

                 ال��ـ�ع ال���لـ�جي     حف� 
                   في ال��قع ال���عي

  م� ال���قع إدراج ت��ی� ن�اق  –االع��اف ب��اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��
م�ال م���عات األن�اع ال�ادرة، أو ال�ه�دة (خ�ائ� ال���ع ال���ل�جي ال�ي �ع��� ال��قع مه�ا ���ج�ها 

�� اإل���ل�ج�ة ال���ع�ة ال���لة، واألن�اع مق��ة ال���، وال��ا�� �االنق�اض أو ال�ع�ضة لل���، وال�
ال�ئ���ة لل���ع ال���ل�جي، وال��ا�� ال�ي تق�م و�ائف وخ�مات ح���ة لل��� اإل���ل�ج�ة، وال��ا�� لل��ا�� 

  ).اإل���ل�جي
ا�� أن ی�ث�، �ق�ر ال����اع، ی��غي ل���ی� ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��               اإلعالم وال�ص�

أو ال�وح�ة، لل���قة، و��ل� ال����ة /خ�ائ� ال���ع ال���ل�جي ال�ع�وفة، ��ا في ذل� الق�� ال�قاف�ة و
 .واإلدارة ال�ائ�ی� ��� أساس ل�ق��� الفعال�ة

 ص�ة ال��� ، ��ا في ذل� ��اب�� ف��ا ی�عل� �ال���ع ال���ل�جيال اإلدارة ع� فعال�ة               ُ    ی�ج� ن�ام رص� � عل�
 .اإل���ل�ج�ة

 ی��غي وضع ع�ل�ات ل�ق��� فعال�ة ال����ة واإلدارة، ��ا في ذل� ما ی�عل� �اإلن�اف. 

 ال��انات العامة لل���قة م�ل ال��ود واله�ف وال����ة م�احة.  
                      ��ــاد�ة والقــ�� ال��ل�ــة               واالج��اع�ــة االق                                                           خــ�مات الــ��� اإل���ل�ج�ــة ذات ال�ــلة والقــ�� ال�قاف�ــة وال�وح�ــة        و�ــائف و   :            ال�ع�ــار دال

                 األخ�� ذات ال�لة
            خ�مات الـ���   و       و�ائف 

            اإل���ل�ج�ة
  تل� ال�ي ل�یها أه��ة �ال���ة لل�ع�ب األصل�ة  ��ا في ذل�م�ع�مة،  ة� اإل���ل�ج�وخ�مات ال��و�ائف

مع ل��اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� ����ص أقال��ها، وال����عات ال��ل�ة، 
، به�ف ض�ان ن�ائج إ��اب�ة لل���ع ة� اإل���ل�ج�خ�مات ال��و�ائف و ب��  وال�فاضالتم�اعاة ال�فاعالت 

 .ال���ل�جي واإلن�اف
  خ�مة مع��ة لل��ام اإل���ل�جي ی��غي إال ت�ث� سل��ا على ال��ائع ذات ال���ع و��فة و اإلدارة ل�ع���

  .ال���ل�جي ال�امل
                         الق�� ال�قاف�ة وال�وح�ة
           واالج��اع�ــــــــــــــــــــــــــــــــة 
                  واالق��ـــــــاد�ة والقـــــــ�� 
                 األخـــــ�� ذات األه��ـــــة 
                    على ال����� ال��لي

  الق�� ال�قاف�ة وال�وح�ة واالج��اع�ة واالق��اد�ة والق�� األخ�� ت��د ت�اب�� ال����ة واإلدارة وت���م وت�ع�
 .قائ�ة ق��، ح���ا ت��ن ه�ه اللل���قة ال��لي ال����� ذات األه��ة على 

  ال����ة واإلدارة وت�ع� ال�عارف وال��ارسات وال��س�ات األساس�ة ل�ف� ال���ع ال���ل�جي في ت���م ت�اب��
  .ال��قع ال���عي

  اع��ارات أخ��   -ج�� 
 ُ          ن هج اإلدارة  -1

األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� م� ح�� الغ�ض وال����� وال����ة  ت���ع ت�اب�� ال�ف� الفعالة  )أ (
واالج��اع�ة واالق��اد�ة والق�� األخ�� ذات ال�لة واإلدارة، ال س��ا ع�� ال��� في الق�� ال�قاف�ة وال�وح�ة  أص�اب ال��ل�ةو 

                ُ                                                              وت�عا ل�ل�، فإن ن هج إدارة ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� . ال��ت��ة بهاعلى ال����� ال��لي 
 م���عة، وس��قى ��ل�؛
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                                                                   ُ              ��وف ال����ة، وات�اقا مع ال��اسات والل�ائح ال����ة، ی��غي أن ت�اعي ن هج اإلدارة ما وفقا لل����عات وال  )ب (

 :یلي

ال���ة ال�ي تع�� في ال��ا��  ح�اءأ� زع�عة في العالقة ب�� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة واأل  )1(
  ال����ة؛

وال����عات ال��ل�ة ف��ا ی�عل� �ال��ا�� ال����ة ن�� ال����ة واإلن�اف القائ�ة ل�� ال�ع�ب األصل�ة   )2(
  ع�� ال��ود وم��ات ال�ف�؛

أ� تعارض في ال��اخل ب�� ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� واألراضي وال��ا��   )3(
� ال����ة القائ�ة �الفعل وال��اف� عل�ها م� جان� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ��ا في ذل� ن�

 ف�ها، مع إ�الء االع��ار ال�اج� لل��اف� ال��ة وال���قة ع� عل�؛

 ُ                                                              ُ                             ت ��أ �ع� ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��، و� ع��ف بها أو ت�ار �ق�� تع���   )ج (
م� م���عة أه�اف إدار�ة  و���ن ه�ا الغ�ض إما ه� ه�ف اإلدارة ال�ئ��ي أو ج�ء. حف� ال���ع ال���ل�جي في ال��قع ال���عي

 مق��دة؛

    ُ                                                                                            ق� ت ��أ �ع� ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��، و��� االع��اف بها أو إدارتها في   )د (
وم� ث�، فإن م�اه��ها في حف� ال���ع . ال�قام األول، ألغ�اض أخ�� غ�� حف� ال���ع ال���ل�جي في ال��قع ال���عي

م� ال�����ب أن ت��ح و . ال���عي ���ل فائ�ة م����ة له�فها أو غ�ضها اإلدار� األساسي ال�ق��دال���ل�جي في ال��قع 
 ه�ه ال��اه�ة ه�فا مع��فا �ه إلدارة ه�ه ال��اب��؛

في ج��ع ال�االت ال�ي ی�� ف�ها االع��اف ��ف� ال���ع ال���ل�جي في ال��قع ال���عي �ه�ف إدار�، ی��غي   )ه (
 ؛�دة وت����هات��ی� ت�اب�� إدار�ة م�

: و���� أن ���ل ذل�. القائ�ة على أساس ال��ا�� ل�ة ت�اب�� ال�ف� األخ�� الفعالةارص� فعیل�م   )و (
ال�ص� ال����عي ال�ار� و�دراج ال�عارف ال�قل���ة، ح�� ) 2(ب�انات أساس�ة، م�ل ت�ث�� ق�� ال���ع ال���ل�جي وع�اص�ه؛  )1(

��ا في ذل� ��ف�ة اس��امة ال���ع ال���ل�جي وت���� ال�ف� في ال��قع ال���عي؛ ال�ص� على ال��� ال���ل،   )3(االق��اء؛ 
 .رص� ال����ة، وم�ار�ة أص�اب ال��ل�ة ون�� اإلدارة ال�ي ت�ه� في ن�ائج ال���ع ال���ل�جيو  )4(

 م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي 11ال�ور في ت�ق�� اله�ف   -2

، وال�ي ت���في ال�عای�� ال�اردة في الق�� �اء القائ�ة على أساس ال��ا��ت�ه� ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ��   ) أ(
أ� (، والع�اص� ال��ع�ة )في ال�ائة م� ع�اص� ال�غ��ة 10في ال�ائة و 17أ� (وفقا ل�ع��فها، في �ل م� الع�اص� ال���ة 

� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة ال����ل، وتغ��ة ال��ا�� ال�ه�ة لل���ع ال���ل�جي، وال��ا�� واالن�ماج في ال��ا�
 م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي؛ 11لله�ف ) األوسع ن�اقا، وفعال�ة اإلدارة واإلن�اف

��ا أن ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� م���عة م� ح�� الغ�ض وال�����   ) ب(
في ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي أ��ا ��ه� في ���� م� األح�ان واإلدارة، فإنها سوأص�اب ال��ل�ة وال����ة 

 39.، وأه�اف أو أغ�اض االتفاقات ال����ة م�ع�دة األ��اف األخ�� 2030األخ��، وأه�اف خ�ة ال����ة ال����امة لعام 

   

                                                           
  .                             أم�لة ����ة على ه�ه ال��اه�ات  CBD/PA/EM/2018/1/INF/4             تق�م ال�ث�قة   39
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  ال��ف� ال�ا�ع
  �� ال����ة وال�احل�ةم� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي في ال��ا 11االع��ارات في ت�ق�� اله�ف 

وت�اب�� ال�ف� الفعالة  ت���� ه�ه االع��ارات إلى ال��اق�ات ال�ي دارت في حلقة ع�ل ال���اء ��أن ال��ا�� ال����ة ال����ة
م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي في ال��ا�� ال����ة وال�احل�ة ف�ال  11ل��ق�� اله�ف  األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��

  .)CBD/MCB/EM/2018/1/3(�اد األساس�ة ال�ي أع�ت ل�لقة الع�ل ع� ال�
  اإلدارة القائ�ة على أساس ال��ا��/ال��ان� الف���ة لل���ة ال����ة ذات ال�لة ب��اب�� ال�ف�  -ألف

اإلدارة القائ�ة على أساس ال��ا�� في ال��ا�� ال����ة واألرض�ة، ی�ج� ع�د /م��اثلة لل�ف� ُ   ن هجب���ا ت�ج� أدوات و  -1
. ال��ا��أساس م� االخ�الفات ال��أصلة ب�� ال������ ال����ة واألرض�ة ال�ي ت�ث� على ت���� ت�اب�� ال�ف� القائ�ة على 

 :ما یليه�ه ال��ان� الف���ة ت��ل و 

، ال�ي )�� تق���ا في أع�اق ال���� 11مع أق�ى ع�� ��ل إلى (لل���ة ال����ة  ال���عة ال�الث�ة األ�عاد  )أ (
 ت�أث� ���ة �ال�غ���ات في ال��ائ� الف���ائ�ة وال����ائ�ة، ��ا في ذل� ال�غ� وال�ل�حة وال��ء؛

ب�� �ا�� ال���عة ال����ة لل���ة ال����ة، ال�ي ت�أث� على س��ل ال��ال �ال��ارات وال�� وال��ر، وت��� ال�  )ب (
 ؛ال��� اإل���ل�ج�ة وال��ائل

 ���عة ت��ؤ ال��ائل وال��ا�� في ال���ة ال����ة؛  )ج (

 أو ال�ع� ع� ال��ات ال�ي ���� حف�ها؛/ع�م وض�ح ال�ؤ�ة و  )د (

ال�ي ت��ل ال��ائل �الع�ال�  لألن�اعغال�ا ما �ق��� اإلن�اج األولي في ال���ة ال����ة على ال��ا�� ال�احل�ة   )ه (
وه�اك أ��ا . عة ع�� ال���قة ال����ة ال��ئ�ة، في ح�� أن ال���ون ال�ائ� في ال���ات األرض�ة م���� وه��ليال��ات�ة ال��ز 

 دوران أعلى في اإلن�اج األولي لل���ة ال����ة، وه� ���لف �اخ�الف ال�ورات ال����ة، و��ت�� ب�رجات ال��ارة وال��ارات؛

ل ج�� وعلى ن�اق أوسع �����، في ح�� أن االخ�ال� في في ال���ات األرض�ة، ���ل� الغالف ال��� ���  )و (
 ال���ات ال����ة ق� ی�غ�� في ن�اقات أصغ� �����؛

ت��لف آثار تغ�� ال��اخ ب�� ال��ا�� ال����ة وال��ا�� األرض�ة إلى ح� ����، ح�� أن ال��ا�� ال�احل�ة   )ز (
و���� لألث� ال����� . ج�اء ح�ث �ق� واح� ���� ت�ع�ض لع�امل ال�ع��ة وه��ب الع�اصف، و���� أن ت��ع جه�د ال��ا�ة

وال����ل في ت��� ال����ات أن ی�ث� على �امل ال���ون ال�ائ� لإلن�اج األولي في م��قة ����ة ما، م�ا ی�د� إلى تأث��ات 
 غ�� م�اش�ة ع�� ال���ة الغ�ائ�ة ��ل؛

 ؛ هاوتعاف� على ال���د �ةل���ع ال���ل�جي وال��� اإل���ل�جق�رة اوج�د اخ�الفات في مع�الت   )ح (

                   ُ                                          وج�د اخ�الفات في ال� هج وال����ات �ال���ة لل�ص� وج�ع ال��انات؛  )� (

م�ل قاع ال��� والع��د ال�ائي (وج�د ن�� قان�ن�ة م��لفة م���لة ألج�اء م��لفة م� نف� ال��ا�� ال����ة   )� (
 ؛)ن�اق ال�ال�ة ال����ة خارجال�ي تقع في ال��ا�� ال����ة 

م���ر لل�ل��ة ال�اض�ة ل��ا�� م��دة في ال���ة ال����ة، مع وج�د الع�ی� م� ال�����م�� وج�د اف�قار   )ك (
 وأص�اب ال��ل�ة ال�ی� غال�ا ما ت��ن ل�یه� م�الح م��اخلة، وأح�انا م��اف�ة؛

 ت��ار تع�د ال�ل�ات ال������ة ال����ة في م��قة مع��ة؛  )ل (
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                  ُ                                 ل����ر االق��اد�، ی ��قع م� ت�اب�� ال�ف� القائ�ة على م� ا: على أساس ال��ارد القائ�ة" ال��ائج"   ُّ  ت�ق ع   )م (

ّ          وفي ال���ات األرض�ة، ی���  ال����� . أساس ال��ا�� أن ت���، في ���� م� ال�االت، ال��ارد ال����ة وأن ت��ع�� اإلن�اج�ة                        
 .                                                       ُ                       ���ل ���� على ح�ا�ة ال���انات دون ت�قع أنه م� ال���� ج�� ها ����د ز�ادة أع�ادها

  ال��ا�� في ال��ا�� ال����ة وال�احل�ةأساس ن�اع ال�ئ���ة م� ت�اب�� ال�ف� القائ�ة على األ   - �اء
اإلدارة القائ�ة على أساس ال��ا��، وال�ي ی�� ت���قها في ال��ا�� /ه�اك ع�د م� األن�اع ال���لفة م� ت�اب�� ال�ف� -2

و���� ت���ف ت�اب�� . � ح���ة �ال��ورة���ق م��لفة وهي ل�� ال��اب��و���� ت���ف ه�ه . ال����ة وال�احل�ة
 :اإلدارة القائ�ة على أساس ال��ا�� ب�جه عام على ال��� ال�الي/ال�ف�

على أنها م��قة م��دة " ال���قة ال����ة"م� االتفاق�ة  2   ِّ         تع�  ف ال�ادة : ال��ا�� ال����ة وال�احل�ة ال����ة  )أ (
 أه�اف م��دة لل�ف�؛جغ�اف�ا، ی�� ت����ها أو ت����ها و�دارتها ل��ق�� 

                   ُ     في ه�ه األن�اع م� ال� هج، : ت�ی�ها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ةت���ها و  ال��ا�� ال�ياألقال�� و   )ب (
اإلدارة إلى ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وغال�ا ما أو /صالح�ات ال����ة وم� أو �ل ك���ا ما ی�� ال��ازل ع� ج�ء 
 � الغ�ائي وال���ل على ال��ارد الالزمة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة؛ت�ت�� أه�اف ال�ف� �األم

ی�� إن�اؤها ���ل رس�ي، وت��د ت�اب�� إدارة : ت�اب�� إدارة م�ای� األس�اك القائ�ة على أساس ال��ا��  )ج (
وت�ت�� ن�ائج ه�ه ال��اب��  .                              ُ                                                     أو حف� م�ای� األس�اك م�ان�ا، وت �ف� م� أجل ت�ق�� واح� أو أك�� م� ن�ائج ال��� ال���خاة/و

إال أنها ق� ت���ل في ���� م� األح�ان على ح�ا�ة أو تقل�ل اآلثار على ال���ع ال���ل�جي . عادة �االس���ام ال����ام لل��ای�
 أو ال��ائل أو ه��ل وو��فة ال��ام اإل���ل�جي؛

م���عة م� ال��اب�� القائ�ة على أساس  ه�اك: ُ                                                  ن هج اإلدارة الق�اع�ة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��  )د (
وهي ت��ل، على س��ل ال��ال، ال��ا�� . ال��ا��، ی�� ت���قها في ق�اعات أخ�� على ن�اقات م��لفة وألغ�اض م��لفة

ل�ة وهي م�ا�� ح�دتها ال����ة ال����ة ال�ول�ة لل��ا�ة م� ال��ر ال�اج� ع� األن��ة ال����ة ال�و (ال����ة ال�الغة ال��اس�ة 
ر ال�ي ام�ا�� قاع ال��(ال��ا�� ذات األه��ة ال����ة ال�اصة و ، )أله���ها اإل���ل�ج�ة أو االج��اع�ة واالق��اد�ة أو العل��ة

ح�دتها ال�ل�ة ال�ول�ة لقاع ال��ار لل��ا�ة م� ال��ر ال�اج� ع� ال�ع�ی� في قاع ال��ار الع��قة ���� ال���ع ال���ل�جي 
ت�اب��     ُ                                                                     وال� هج ال�ي تقع ض�� الع�ل ال���ي ال��عل� �ال����� ال��اني ال����، ف�ال ع�، )اإل���ل�جيوه��ل وو��فة ال��ام 

 .ال�ف� في الق�اعات األخ�� 

م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي  11  ُ                                  ال� هج ل�ع��ل ال�ق�م ن�� ت�ق�� اله�ف   -ج��
  في ال��ا�� ال����ة وال�احل�ة

م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي في  �11ق�م ال���ي ال���ز في ت�ق�� اله�ف ال أن تع�لُ            � هج ال�ال�ة ���� لل -3
 :هج ل��� شاملة وأن ه�اك م�ادر أخ�� لإلرشاد ��أن ه�ه ال��ائل                                                 ُ ال��ا�� ال����ة وال�احل�ة، مع ال��ل�� �أن ه�ه ال�  

 ت�ف�� قاع�ة �اف�ة م� ال�عل�مات  -1

معل�مات ع� ال���ع ال���ل�جي، وال��� ل��ع�ة، ��ا في ذل� �ة الع�اص� ات��ی� ال�عل�مات الالزمة ل�عال  )أ (
اإل���ل�ج�ة، وال�غ�اف�ا ال���ل�ج�ة، و��ل� معل�مات ع� ال�ه�ی�ات ال�ال�ة ال�ي ی�اجهها ال���ع ال���ل�جي وال�ه�ی�ات ال����لة 

 ال�اج�ة ع� ال�غ�� ال��ی�ة وال�اش�ة؛

ع��ما ی���� ذل� على معارف  ع� عل�ة ال��ة وال���قة ال��افق� ت���ع وم�اءمة م��لف أن�اع ال�عل�مات  )ب (
��ا في  ،ال�ار�ةواالل��امات ال�ول�ة  ال�ع�ب األصل�ة ح�� االق��اء و��ا ی��� مع ال��اسات والل�ائح وال��وف ال����ة،

، )KBAs(ال�ئ���ة  ، وم�ا�� ال���ع ال���ل�جي)EBSAs(            ً أو ب��ل�ج�ا                                              ً معل�مات ع� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  ذل� 
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، وال��ا�� ال�ه�ة لل��ی�ات ال����ة )PSSAs(، وال��ا�� ال����ة ال�الغة ال��اس�ة )VMEs(وال��� اإل���ل�ج�ة ال����ة اله�ة 
)IMMAs(؛ 

م�ل آل�ات غ�فة ت�ادل ال�عل�مات، وال��ام (أو ت���� آل�ات ل��ح�� وت�ادل و�دماج ال�عل�مات /وضع و  )ج (
 ).ات، وغ��ها م� ن�� ال�ص�العال�ي ل�ص� ال����

 أص�اب ال��ل�ةأص�اب ال�ق�ق و إش�اك   -2

أص�اب ال��ل�ة ال�ع����، مع ال��� في س�ل الع�� وال���ص�ات ال�قاف�ة أص�اب ال�ق�ق و ت��ی�   )أ (
 وال�وح�ة على م��لف ال�����ات؛

شأنها أن أص�اب ال��ل�ة ال�ي م� أص�اب ال�ق�ق و وضع وتع��� ش��ات ج�اعات ال��ارس�� وش��ات   )ب (
  ُ                                                                                   ت ��� ال�عل� ال���ادل وال��ادل، وأن ت�ع� أ��ا ال����ة وال�ص� واإلنفاذ واإل�الغ وال�ق���؛

 أص�اب ال��ل�ة لأله�اف وال��ائج ال���قعة؛أص�اب ال�ق�ق و ب�اء فه� م���ك ب��   )ج (

ال����ة ال����ة، تع��� ودع� ال�هارات االج��اع�ة وال��اصل�ة الق��ة ل�� ال��ی��� وال��ارس�� في ال��ا��   )د (
 .وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��

 ال����ة وال�ص� واإلنفاذ  -3

ت��ی� ال��اسات وال��اب�� اإلدار�ة ال�ع��ل بها، ��ا في ذل� تل� ال��ج�دة خارج ال��ا��   )أ (
 ال��ف��ة؛/ال����ة

، )م�ل ال�عل�مات ال�اتل�ة(�ف��حة ال���ر االس�فادة ���رة أف�ل م� ال���رات ال��ی�ة في ال��انات ال  )ب (
 ؛وفقا لل����عات ال����ة

 أو تع��� آل�ات وش�اكات ال�ص� العال��ة لل�� م� ال��ال�ف اإلج�ال�ة لل�ص�؛/ب�اء و  )ج (

إش�اك ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، و��ل� ال�ع�اء ال��ل��� ال����م��، في ال�ص� واإلنفاذ،   )د (
 ؛، وفقا لل����عات ال����ةات ال��ل�ة على الق�ام �ال�ص�وتع��� ق�رة ال����ع

تع��� ق�رة العل�اء على اس���ام معارف ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، مع اح��ام ال��اقات   )ه (
 ال�قاف�ة ال��اس�ة؛

 ب�اء ق�رات ال��ی��� وال��ارس��؛  )و (

 وال��ارس��؛ت���� ال�عاون وال��اصل وت�ادل أف�ل ال��ارسات ب�� ال��ی���   )ز (

 ت��ی� ال�غ�ات والعق�ات ال�ي ت��ل دون ال����ة الفعالة واالم��ال؛  )ح (

االس�فادة م� ال�عای�� وال��ش�ات القائ�ة، وت���� وض�ح ال�ؤ�ة واس��عاب م��لف ال�عای�� العال��ة   )� (
 ال�����ة ب�� م��لف ال��اقات؛ ُ   � هجواإلقل���ة ل����� ال

، وفقا ���عات ال��ل�ة في ال����ة وال�ص� واإلنفاذ، ودع�هاالع��اف ب�ور ال�ع�ب األصل�ة وال�  )� (
 .لل����عات ال����ة
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 م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي واإل�الغ ع�ه 11ت�ق�� ال��ان� ال��ع�ة لله�ف في تق��� ال�ق�م ال���ز   -4

  ال�ق���
على س��ل ال��ال، األساس القان�ني وال��اسات (ت�اف� ال��وف ال�الئ�ة ل����� ال�ق��� وال��ل�ل  ض�ان  )أ (

 ؛)وأه�اف ال�ف� وال���ات
فه� م���ك ل�ع�ى الفعال�ة ع�� م���عات أص�اب ال��ل�ة، ت���ا مع أه�اف ال��ا��  ض�ان  )ب (
 ال��ف��ة؛/ال����ة

 ال��ف��ة في ت�ق�� أه�افها؛/�� فعال�ة ال��ا�� ال����ةم�ش�ات واض�ة وم�ث�قة وقابلة للق�اس ل�ق� وضع  )ج (

 الع�ل�ات؛/ُ                            ن هج م�ح�ة لل�ق��� ع�� اآلل�ات وضع  )د (

 ال��ف��ة على ن�اق ال���ة وعلى م���� ال��ا�� الف�د�ة؛/ال��ا�� ال����ة تق���  )ه (

 .ج�اعات ال��ارس�� ل�ع� ال�ق��� ت���ل وتع���  )و (

  اإل�الغ
 ي ذل� ع� ���� االس�فادة إلى أق�ى ح� م� آل�ات اإل�الغ القائ�ة؛ت�ات� ودقة اإل�الغ، ��ا ف ت����  )أ (

 وض�ح ال�قار�� ل����ع ال��ل�ل م� جان� م���عة م� ال���اء ع�� ال����ات؛ تع���  )ب (

إعالم اإلدارة ���ل فعال ع� ���� اإل�الغ وال��ل�ل م� خالل آل�ات مالئ�ة لل�عل�مات ال���قاة  ض�ان  )ج (
 �ف�ة؛م� أجل ت���� اإلدارة ال��

 ب�اء ق�رة ال�ل�ان ال�ام�ة على إج�اء ت�ل�الت لفعال�ة اإل�الغ واإلدارة؛  )د (

ب�اء اإلرادة ال��اس�ة ل�ع� اإل�الغ في ال�ق� ال��اس� والفعال، ��ا في ذل� ع� ���� ال��امات ح��م�ة   )ه (
 م��دة إل�الغ م���� و�اف؛

 ؛ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في اإل�الغ وال�ق��� إش�اك  )و (
 الع�ل�ات؛/هج م�ح�ة لإل�الغ ع�� اآلل�ات ُ ن   وضع  )ز (

 .ج�اعات ال��ارس�� ل�ع� اإل�الغ ت���ل وتع���  )ح (

م� أه�اف أ��ي في ال��ا�� ال����ة وال�احل�ة،  11ال�ق�م ال���ي ن�� ت�ق�� اله�ف  أن تع�لال�ال�ة  ُ   � هجلو���� ل -4
ال س��ا ف��ا ی�عل� ���ان اإلدماج الفعال لل��ا�� ال����ة ال����ة وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� 

ل��� شاملة وأن ه�اك  ُ   � هجن�اقا، مع االع��اف �أن ه�ه ال في ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة األوسع
 :��أن ه�ه ال��ائل لإلرشادم�ادر أخ�� 

 فيال��ا�� ال����ة ال����ة وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��  ت��رجت��ی� ��ف   )أ (
ا، ��ا في ذل� ال����� ال��اني ال����، واإلدارة أ�� ت���� ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة وتع�زه

 ال�احل�ة ال���املة، وال����� ال��ه�ي لل�ف�؛

معل�مات ل��ع ال�عل�مات، ��ا في ذل� ) ی��مقا(مق�اس ال�عل�مات الالزمة وت��ی� أف�ل ما هي تق���   )ب (
 ؛وال��ا�� ذات األه��ة ال���دة لل�ف� ؛القائ�ة وال��ات اإل���ل�ج�ة وال���ل�ج�ة �ةاأل�� القان�ن�ة وال��اسات: ع�

واالس���امات واألن��ة في ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة األوسع ن�اقا وفي ال��ا�� ال���دة ذات 
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�ة األوسع وأص�اب ال��ل�ة ال�ع���� ال����� أو ال�ه���� �ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال���  ؛أه��ة لل�ف�
واآلثار ال��اك��ة ع�� م���عة م� ال�قای�� ال��ان�ة، واالس��ا�ات  ؛ن�اقا، وال�فاعالت ال����لة ب�� االس���امات ال����ة

وال��ا�� داخل وخارج ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا��  ؛ضعف ال��� ل��ادة االس���ام ال���� والق�� ال���ع�ة/وم�ونة
 ال���ع�ة ال����ة؛

، )��ا في ذل� ال�عارف ال�قل���ة وال��ل�ة(��ی� ال��ادر ال��احة لل���ل على ال��انات وال�عل�مات ت  )ج (
أو ت���� /وت��ی� ال�غ�ات في ال�عل�مات وت���ع ال��انات وال��اذج وغ��ها م� ال�عل�مات ذات ال�لة ال��احة، ووضع و

 ال��انات و�دماجها؛على  العلال�أدوات سهلة االس���ام وذات م��ر مف��ح وفعالة وشفافة 

 ال�ع�ف على ن�� الق�� ال����عة وفه�ها؛  )د (

 ض�ان ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة؛  )ه (

وضع فه� م���ك ب�� أص�اب ال��ل�ة ��أن أه�اف إدماج ال��ا�� ال����ة ال����ة وت�اب�� ال�ف�   )و (
 � في ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة األوسع ن�اقا؛الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�

ع�ها، س�اء داخل أو خارج ال��ا�� ال����ة ال����ة  ةال�اج� ثارض�ان أن ج��ع األن��ة م��ولة ع� اآل  )ز (
 وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��؛

س ل�ق��� فعال�ة ال��ا�� ال����ة ال����ة وت�اب�� ال�ف� الفعالة وضع م�ش�ات واض�ة وم�ث�قة وقابلة للق�ا  )ح (
األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� في ت�ق�� أه�افها، ول�ق��� حالة ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة 

 األوسع ن�اقا؛

ل����ة األوسع ن�اقا م� أجل ض�ان فعال�ة هج إلدارة ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ا ُ ن  وف��ا یلي  -5
ل��� شاملة  ُ   � هجال��ا�� ال����ة ال����ة وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��، مع ال��ل�� �أن ه�ه ال

 :وأن ه�اك م�ادر أخ�� لإلرشاد ��أن ه�ه ال��ائل

��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة أو تع��� ال����ة واإلدارة ال���املة ل�ع� ت���� ال/وضع و  )أ (
 ال����ة، وت���� ال�����، وت��ی� األه�اف وال����ة ع�� ال��اقات ال�غ�اف�ة؛

 أو صقل أدوات دع� ات�اذ الق�ار ل����� ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة؛/وضع و  )ب (

 ض�ان وج�د وت�ف�� ال����عات ذات ال�لة؛  )ج (

وت��ی� األوسع ن�اقا � حالة اس���ام و�دارة ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة فه� وتق��  )د (
 ال��ا�� ال�ي ت��اج إلى تع��� ح�ای�ها؛

 إج�اء تق���ات ال�ه�ی�، واس���ام ت�ل�ل ��أن ت�ف�ف األث�؛  )ه (

وتل� ال�ق��حة، �اإلضافة إلى أو ع�م ال��اف� ال���ي ب�� االس���امات ال�ال�ة /تق��� ال��اف� ال���ي و  )و (
 ؛)م�ل تغ�� ال��اخ(ال�فاعالت واآلثار ال�اج�ة ع� ال�غ�� ال���ي األوسع ن�اقا 

 ذات ال�لة ل��ف�� س�ل ع�� ب�یلة وال�ع��� ع�ها؛ ُ   � هجو�زاحة س�ل الع�� وت��ی� ال ال��اعاتفه�   )ز (

وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة األوسع ال��اصل مع أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� ع�� ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة   )ح (
 ن�اقا، و�ش�اكه� ����قة م�احة وفعالة وم�اس�ة؛



CBD/COP/DEC/14/8 
Page 20 

 
ض�ان أن ال����� واإلدارة ی��قان مع م���عة ال�قافات ون�� الق�� ال�ائ�ة في ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة   )� (

 وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة األوسع ن�اقا؛

 ������؛ال/ت��ی� و�ش�اك القادة واأل��ال ال��ل���  )� (

أو تع��� الق�رة على دع� ت���� ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة وال��ا�� ال���ع�ة ال����ة األوسع /ب�اء و  )ك (
 .ن�اقا

اإلدارة القائ�ة /ال�روس ال���فادة م� ال��ارب في اس���ام أن�اع م��لفة م� ت�اب�� ال�ف�  -دال
  على أساس ال��ا�� في ال��ا�� ال����ة وال�احل�ة

اإلدارة القائ�ة على أساس /م� ال��ارب في م��لف أن�اع ت�اب�� ال�ف�ال�ال�ة ���فادة ال�روس ال��ء على ال ت� ت�ل��  - 6
  :ال��ا�� في ال��ا�� ال����ة وال�احل�ة

مع اخ�الف ال��ا��، وم�ة (اإلدارة القائ�ة على أساس ال��ا�� /�ال���ة ألن�اع م��لفة م� ت�اب�� ال�ف�  )أ (
ن األداء م� ح�� ح�ا�ة ال���ع ال���ل�جي م�غ��ا ب�رجة ����ة، و�ع�� ذل� في الغال� إلى ال��اق ، ق� ��� )ودرجة ال�ق���

 اإل���ل�جي واالج��اعي واالق��اد� وس�اق ال����ة في ال���قة، و���عة ت�ف�� ال��اب��؛

الع�ی� م� على ال�غ� م� أن ز�ادة م�احة ال���قة وال��ة ودرجة ال�ق��� ت�د� ع��ما إلى ز�ادة ح�ا�ة   )ب (
ع� األن��ة ال����ة ال�ي أز��� ن���ة االس��عادات ق� ت���  ةال�اج� ة� اإل���ل�ج���ع ال���ل�جي، إال أن آثار ال��م��نات ال�

 ه�ه االع��ارات؛�ل أن ���ل ت���� ال�ف� الفعال ال�امل ج��ع  ��غيو�. في ال��ا�� ال�ي ت���� ف�ها ه�ه األن��ة

����ة وذات ق��د  ل���ال����ة وال��ف�ة ���ل ج�� فعالة ح�ى إذا �ان� ال��ا�� ���� أن ت��ن ال��اب��   )ج (
 دائ�ة، و���� أن ت��ن ال��اب�� ال����ة وال��ف�ة ���ل سيء غ�� فعالة، �غ� ال��� ع� ح��ها؛

ی��غي تق��� فعال�ة ت�اب�� ال�ف� القائ�ة على أساس ال��ا�� على أساس �ل حالة على ح�ة، مع م�اعاة   )د (
 ؛، مع ال���ول�ة ال�����ةال�ار� ت�ف��ها وال��اق ال�� ت�ف� ف�ه) ال��اب��(ائ� ال��ب�� خ�

اإلدارة القائ� /ت��ل ال��ات ال�ئ���ة لل���قة ال�ي ی�ع�� ال��� ف�ها ع�� تق��� ت���قات م��دة ل��ب�� ال�ف�  )ه (
 :على أساس ال��ا�� ما یلي

، ف��ا ی�عل� �ل م� ال���قة ال���دة واإلقل�� األك��ال���نات اإل���ل�ج�ة ل��اغل ال�ف� ال�اصة في  )1(
 ، و��ف�ة م�اه�ة ال��ب�� في حف�ه�ا؛�ال��� اإل���ل�ج�ة ال��اورة

 ح�� وم�ة وم�� ق��د ال���قة وم�انها؛ )2(

ق�رة ال�ل�ة اإلدار�ة على ت�ف�� ال��ب�� إذا ما ت� اع��اده، ورص� و�نفاذ القان�ن في ال���قة أث�اء وج�د  )3(
 ال��ب��؛

االس���ام ال����ام، �اإلضافة إلى إلى ال�ع�ب ال��ل�ة و ال��ب�� ال�ي ���� أن �ق�مها سهامات ال����لة اإل )4(
 ال�ف�؛

ب�� وال�ي ی��غي أ��ا وضعها في االع��ار في ���� ف�ه ال��وت��ل ال��ائ� ال�ه�ة لل��اق ال�� س  ) و(
 :تق��� �ل حالة على ح�ة ما یلي

 ال��ام اإل���ل�جي، وه� م��امل ت�اما مع �اقي ال��اب�� ال�����مة؛ ُ   ن هجم�� ت���� ه�ا ال��ب�� داخل  )1(
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م�� ت���� ه�ا ال��ب�� �اس���ام أف�ل ال�عل�مات العل��ة ومعارف ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة  )2(
 ال��احة، وت���� وقائي م�اس�؛

ات األول��ة العال�ة، مع م�اعاة ال�ه�ی�ات درجة ال��ا�ة ال�ي ی�ف�ها ه�ا ال��ب�� ل���نات ال���ع ال���ل�جي ذ )3(
 ال�ق�ق�ة أو ال����لة األخ�� في نف� ال���قة وخارجها ع�� االق��اء؛

 ع�ل�ات ال����ة ال�ي ت�د� إلى وضع واع��اد ال��ب��، وآثارها على االم��ال وال�عاون مع ال��ب��؛ )4(

خاصة ��ل س�اق تعالج أك�� م� ه�ف ناتج، م� ال�ه� ت�ف�� ال��ونة م� أجل ال����� م� ت���� ت�اب��   )ز(
  ؛ب�ال م� االع��اد على م��ل�ات ال��خالت ال�قابلة

أن ت��ن ن�ائج ال�ف� م�ع�مة �أدلة عل��ة ق��ة، و�ال�الي فإن أ�� ال�ص� وال�ق��� ال��اس�ة م� ال�ه�   )ح(
ساء أدلة م�ث�قة على أن ه�ه ال��اب�� ت�ق� اإلدارة القائ�ة على أساس ال��ا��، م� أجل إر /م�م�ة في ت���� ت�اب�� ال�ف�

 .ن�ائج ال�ف�

________ 


