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طبع عدد محدود ،  األمم المتحدة محايدة مناخيالجعلثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لتقليل التأ 
 . ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.من هذه الوثيقة

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شررابع عاالجتماع ال

  2010 يارأ/مايو 21-10 نيروبي،
  * من جدول األعمال المؤقت4-1-3البند 

  
  1يذ برنامج العمل بشأن المناطق المحميةمتعمق لتنفاستعراض 

  مذكرة من األمين التنفيذي
  ةـمـيـمـض

  موجز تنفيذي وتوصيات مقترحة
  موجز تنفيذي    -أوال 

عموما أكبر نجاح في جمع وتحفيز مجتمع الحفظ الدولي على  برنامج العمل بشأن المناطق المحمية حقق
 بلدا عن إنشاء ما 27، أبلغ 2004ومنذ اعتماد البرنامج في عام .  مواصلة تنفيذ البرنامج على المستوى الوطني

 مليار 112.39 منطقة محمية بحرية تغطي مساحة تبلغ حوالي 800 و جديدةيةض منطقة محمية أر6000مجموعه 
على  منطقة محمية معينة 120 000، كان هناك أكثر من 2008ومنذ عام .   والبحار اإلقليميةيابسةهكتار من ال

غير أن المناطق البحرية .   كيلومتر مربع من اليابسة والبحارن مليو21في العالم، تغطي توى الوطني المس
 في المئة فقط من البحار خارج 0.5 في المئة فقط من المياه اإلقليمية في العالم و5.9المحمية تغطي ما نسبته 

طق المحمية اإلى إطالق مبادرات إقليمية للمنوأدى برنامج العمل بشأن المناطق المحمية أيضا .  اإلقليم الوطني
  .كيزي، والتحدي الكاريبي، ومبادرة قوس دينارمثل التحدي الميكروني

حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات نظمت األمانة ألف، -9/18 من المقرر 25 و15 تينلفقرعمال باو
حيط الهادئ، وأفريقيا، وأمريكا الالتينية  آسيا والمأقاليم في المناطق المحميةبشأن والستعراض برنامج العمل 

 في  بلد100واشترك حوالي .  2009والبحر الكاريبي، وأوروبا الوسطى والشرقية في الربع األخير من عام 
 اجتمع عدد ألف،-9/18 من المقرر 20تبعا للفقرة و.  ا فرعيإقليما 15 من ،هذهاألربع حلقات العمل اإلقليمية 
ين حديثا، اجتمعوا وجها ن الوطنية المعنية ببرنامج العمل بشأن المناطق المحمية والمعيكبير من نقاط االتصال

وتضمنت .   المناطق المحميةنج العمل بشأمناروا شبكات إقليمية ودون إقليمية لنقاط االتصال المعنية ببشكللوجه و
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ق المحمية في المناظر الطبيعية ، ضمن جملة أمور، بناء القدرات حول كيفية إدماج المناطملنتائج حلقات الع
وإمكانية وضع نهج للمناظر الطبيعية األرضية والمناظر اسعة النطاق وفي القطاعات والمناظر البحرية الو

 التوعية بشأن زيادةوالتخفيف من حدتها؛ وتغير المناخ المسائل المتعلقة بالتكيف مع آثار الطبيعية البحرية لمعالجة 
ر لإلبالغ اطإ في مختلف األقاليم؛ ووضع ةلمناطق المحمية واكتشاف نظم إبتكارية لإلدارلة  اإلدارة المختلفماطأن
بين حالة تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ وزيادة التوعية بقيم ي

  .ومنافع المناطق المحمية
ول  المناطق المحمية التي وافقت األطراف على تحقيقها بحلومن بين الغايات السبع لبرنامج العمل بشأن

، )5- 1الغاية (يدات الرئيسية والتخفيف من حدتها ع اآلثار السلبية للتهدمنفي  ، أحرز تقدم معقول2008عام 
؛ ووضع )5- 3الغاية (، وتعزيز االتصال والتوعية العامة )1-3الغاية (واستعراض وتنقيح السياسات المالئمة 

 اإلنصاف وتقاسم المنافع عزيزغير أنه بالنسبة لت.   جزئيبشكل األهداف بلوغوقد تم ) 1-4الغاية (ر دنيا معايي
) 4-3الغاية (وضمان االستدامة المالية ) 2- 2الغاية (، وتعزيز إشراك المجتمعات األصلية والمحلية )1- 2الغاية (

 تنفيذها في تقررومن بين الغايات الست التي .  اف األهدمتأخر جدا في تحقيقفقد كان التقدم المحرز محدودا و
، )1- 1الغاية ( وطنية وإقليمية من المناطق المحمية نظموال في إنشاء وتعزيز عق، كان التقدم المحرز م2010عام 

بصورة لقدرات بناء ا، وتنمية )3- 1الغاية (إنشاء وتعزيز الشبكات اإلقليمية والمناطق المحمية العابرة للحدود و
، وتقييم فاعلية إدارة المناطق المحمية )3- 3الغاية (ت المالئمة ، ووضع وتطبيق التكنولوجيا)2-3ة الغاي(ملة شا
، وقد تم بلوغ األهداف )3- 4الغاية (، والرصد الفعال لتغطية المناطق المحمية، والحالة واالتجاهات )2- 4الغاية (

المقرر ) 4- 1الغاية  (اطق المحمية على أساس المواقعالمنإدارة وتخطيط ول في عقوأحرز تقدم م.  بشكل جزئي
وأحرز بعض التقدم في إدماج المناطق .  ، ومن المرجح أن يتم بلوغ الهدف بشكل جزئي2012إتمامه في عام 

، 2015، المقرر إتمامه في عام )2-1الغاية  (ة النطاقواسعالية والبحرية رضر الطبيعية األظالمحمية في المنا
 بشأن 4- 4وقد أظهرت الغاية .  بلوغ الهدف بشرط بذل جهود أكبر في السنوات الخمس القادمةومن المرجح 

  . حتى اليوماجيدا تقدمأظهرت كفالة إسهام المعارف العلمية في إنشاء وإدارة المناطق المحمية، 
  جانبمن التنفيذ الوطني لبرنامج العمل االلتزام غير الكافي تعترضوتتضمن العقبات الرئيسية التي 

 واإلدماج ؛الحكومات، ووكاالت المناطق المحمية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات األصلية والمحلية
؛ عدم كفاية الموارد البشرية والقدرات و؛الوطنية/المحدود للمناطق المحمية في األولويات والخطط اإلقليمية

 المشاركةتوعية وويين الوطني واإلقليمي؛ وضعف الى المستويل المحدود؛ وعدم وجود خطط عمل مفصلة علموالت
معارف بشأن منافع نقص الإلبالغ؛ ومالئم ل إطار وجود وعدم اإلبالغ المحدودمن جانب أصحاب المصلحة، و

 من وطأة الفقر، تخفيف، وال حدتهالمناطق المحمية ودورها في معالجة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من
  .ر خدمات النظام اإليكولوجيوأساليب العيش وتوفي

وضع خطط عمل وطنية : ضمن جملة أمور، ما يلي ،وتشمل االستراتيجيات المقترحة لتعزيز التنفيذ
إلقليمية؛ وإدماجها في القطاعات ذات الصلة؛ ووضع خطط إقليمية وتنفيذها من خالل شبكات الدعم التقنية ا

رات وبرامج تدريب لنقاط االتصال الوطنية المعينة لبرنامج إقليمية بشأن بناء القدومواصلة تنظيم حلقات عمل 
 بما في ذلك استكشاف التمويل ، ووضع خطط مالية مستدامة وحشد التمويل اإلضافي؛العمل بشأن المناطق المحمية

 وتغير المناخ؛ وتركيز خاص (+ REDD) عن إزالة الغابات وتدهور الغاباتفي إطار تخفيض اإلنبعاثات الناشئة 
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ى معالجة المناطق البحرية المحمية؛ وتقييم التكاليف والمنافع وخدمات النظام اإليكولوجي للمناطق المحمية؛ عل
  .تقييم لفاعلية اإلدارةمزيد من الو

  التوصيات المقترحة    -ثانيا 
د قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في أن توصي مؤتمر األطراف باعتما

  :قرار على النحو التالي
      استراتيجيات لتعزيز التنفيذ- ألف 

  المستوى الوطني  -1
  : القيام بما يليإلى األطرافيطلب   -1
 مشاركة جميع توجيه الخطط القائمة ذات الصلة، بإعادةضع خطة عمل طويلة األجل أو و  )أ(

ة، بما في ذلك آليات التنفيذ المالئمة، وقائمة أصحاب المصلحة، من أجل تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمي
 الزمنية، والميزانية والمسؤوليات، استنادا إلى نتائج التقييمات الرئيسية لبرنامج العمل خطوطتفصيلية باألنشطة، وال

أن يرفع  إلى األمين التنفيذي ويطلب ،بشأن المناطق المحمية، بغية المساهمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية لالتفاقية
  ؛إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشرعن إعداد هذه الخطط تقريرا 

عمل المناطق المحمية في االستراتيجيات وخطط العمل دمج خطط العمل الخاصة ببرنامج   )ب(
الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي، في أسرع وقت ممكن، وفي موعد ال يتجاوز االجتماع الثاني عشر لمؤتمر 

 إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر عن إدماج ويطلبطراف، األ
، وفي الخطط االقتصادية والميزانيات  األخرىخطط العمل بشأن المناطق المحمية في الصكوك البيئية الوطنية

  الوطنية؛
  زيز التنسيق واالتصال فيما بين القطاعات؛إنشاء لجان استشارية متعددة القطاعات لتعب التعجيل  )ج(
 صانعي القرار، في سياق توعيةناطق المحمية وال سيما م التوعية ببرنامج العمل بشأن الزيادة  )د(

  االتصال والتثقيف والتوعية العامة ومبادرة الموجة الخضراء؛
وى الوطني تحت على المست "أصدقاء برنامج العمل بشأن المناطق المحمية"شراكات تعزيز   )ه(

  إرشاد نقاط االتصال الوطنية المعنية ببرنامج العمل بشأن المناطق المحمية؛
عالمية لحفظ التنوع البيولوجي، مشتقة من ال معايير قياسية لتحديد مواقع ذات أهمية استعم  )و(

  القائمة الحمراء لألنواع المهددة التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛
  قليميالمستوى اإل  -2

  إن مؤتمر األطراف
، والتحدي الميكرونيزي، والتحدي الكاريبي، التقدم المحرز في المبادرات اإلقليميةب حيط علماي  -2

 للمناطق المحمية، ويدعو ومبادرة قوس ديناريك، والمبادرة األمازونية، ومبادرة مثلث المرجان، وشبكة الكاربات
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صياغة خطط عمل إقليمية من خالل نقاط االتصال الوطنية المعنية األطراف إلى تعزيز تشكيل هذه المبادرات و
 بالتعاون مع اللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي ،ببرنامج العمل بشأن المناطق المحمية

بشأن المناطق لحفظ الطبيعة ومنظمات الحفظ األخرى، استنادا إلى خطط العمل القطرية لتنفيذ برنامج العمل 
المحمية ومن خالل شبكات دعم تقنية إقليمية، من أجل تنسيق التمويل، والدعم التقني، وتبادل الخبرات وبناء 

  القدرات لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية؛
إلى البلدان المانحة، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات التمويل األخرى أن تدعم يطلب   -3
  اإلقليمية؛المبادرات 

  المستوى العالمي  -3
  إن مؤتمر األطراف

  :ما يليب القيامإلى األمين التنفيذي  طلبي  -4
حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات، مع جداول زمنية محددة  االستمرار في عقد  )أ(

  للتخطيط والتمويل؛
 الممارسات ومبادئ توجيهية دوات، وأفضلاألتقديم دعم تقني إضافي من خالل إعداد حقائب   )ب(

اإلدارة  (2بشأن مواضيع برنامج العمل بشأن المناطق المحمية، بالتعاون مع الشركاء، وخصوصا بشأن العنصر 
  ؛) والمشاركة واإلنصاف وتقاسم المنافع)الحوكمة (الرشيدة

، والمياه لصحةقطاع ازيادة التوعية بمنافع برنامج العمل بشأن المناطق المحمية بالنسبة ل  )ج(
 من وطأة الفقر، واألهداف اإلنمائية تخفيفوالقطاعات األخرى، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، وال

لأللفية، وذلك عن طريق عقد حلقات عمل تجمع بين الفاعلين الرئيسيين في هذه القطاعات لمناقشة وسائل التعاون 
  ج العمل بشأن المناطق المحمية؛ لبرنامبصورة متبادلةوإعداد استجابات مفيدة 

ووضع خطة " ألصدقاء برنامج العمل بشأن المناطق المحمية"تعزيز وتوسيع الشبكة العالمية   )د(
  عمل للقيام باألنشطة المذكورة أعاله من أجل تيسير التنفيذ؛

  ؛محميةية في تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق القليم االتفاقيات اإلمعتعزيز أوجه التآزر   )ه(
 اللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمنظمات يدعو  -5

اإليكولوجية، وتواصل الحفظ وممراته، والتكيف النظم إستعادة ة إلى إعداد إرشادات تقنية بشأن األخرى ذات الصل
  مع تغير المناخ والتخفيف من حدته؛

   أكبراهتمامالتي تحتاج إلى     المسائل - باء 
      التمويل المستدام-1

  : إلى األطراف القيام بما يلييطلب  -6
واقعية للتقييم  استنادا إلى احتياجات 2012ة بحلول عام إعداد وتنفيذ خطط تمويل مستدام  )أ(

  وحافظة متنوعة من اآلليات المالية التقليدية واإلبتكارية؛



UNEP/CBD/SBSTTA/14/5/Add.1 
Page 5 

 
 في التجديد الخامسالمالئم بيولوجي في التوقيت المناسب وبالشكل مخصصات التنوع الستعمال ا  )ب(

التي تستعمل خطة  األخرى ةالمعونأنواع ئية والمتعددة األطراف ونا مرفق البيئة العالمية، والمعونة الثلموارد
  العمل لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية كأساس للحصول على األموال؛

واحتياجات  يها لمنظومة المناطق المحمية بأكملهاتمويلال ها احتياجاتتحديد األطراف علىيشجع   -7
 بشأن المناطق المحمية، ى خطة العمل لبرنامج عملهامن خالل مبادرة شبكة الحياة، استنادا إلتمويل المشاريع 

ن باريس المعني  من خالل هذه اآللية، مع األخذ في الحسبان إعالإعالنات االهتمام إلى دعم ين المانحويدعو
  بفعالية المعونة؛

 من ين اجتماعات مائدة مستديرة دون إقليمية ووطنية للمانحعقد واألطراف على ين المانحيشجع  -8
   التمويل لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية مع إشراك مبادرة شبكة الحياة؛حشدأجل 

ومواءمة لألموال  السريع الصرف يسيرتة إلى منفذ ووكاالته ال مرفق البيئة العالميةيدعو  -9
تداخالت مالئمة ومركزة تنظيم  المحمية من أجل ل الوطنية لبرنامج العمل بشأن المناطقالمشاريع مع خطط العم

  استمرارية المشاريع؛ضمان و
  تغير المناخ  -2

  :األطراف إلى القيام بما يلييدعو   -10
، من خالل الجهود 2015حلول عام بمناطق المحمية  من برنامج العمل بشأن ال2-1 الغاية غبلو  )أ(

المتضافرة لدمج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية األرضية والبحرية األوسع نطاقا وفي القطاعات، بما في 
ذلك من خالل استعمال تدابير التواصل مثل إنشاء ممرات لمعالجة آثار تغير المناخ وزيادة القدرة على مقاومة 

  ؛ناخ؛تغير الم
تحسين قدرة المناطق المحمية على عزل الكربون، حيثما كان ذلك ممكنا، ومع االعتراف بأن   )ب(

حفظ التنوع البيولوجي ما زال يمثل الهدف األول، وذلك عن طريق تحسين فاعلية اإلدارة ومعالجة أوجه القصور 
  ؛المحددة في تقييمات فاعلية اإلدارة

ق المحمية السليمة وتقدير قيمتها في التكيف مع تغير المناخ مة المناطونظمإيصال منافع   )ج(
  والتخفيف من حدته؛

في تخزين مة المناطق المحمية ونظمدعم وتمويل استخدام النظم اإليكولوجية الطبيعية، وال سيما   )د(
م واإلدارة تغير المناخ القائم على النظام اإليكولوجي، وتضمين نهج التصمي عميف الكربون وتجميعه وفي التك

مة المناطق المحمية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية من أجل معالجة تغير المناخ، بما في ونظمالمحسنة ل
  ؛(NAPAs)للتكيف  الوطنية القائمة في خطط العملبرامج الذلك من خالل 

انبعاثات غاز   اعترفت بالحاجة إلى تعزيز إزالة من اتفاق كوبنهاغن التي6 بالفقرة يحيط علما  -11
 األطراف إلى استكشاف فرص ويدعو، تدابيرالدفيئة بواسطة الغابات والحاجة إلى تقديم حوافز إيجابية لمثل هذه ال

لتمويل تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية في إطار خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهور 
  ؛plus (REDD) –الغابات 
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 األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى االعتراف بدور  مؤتمريدعو  -12
  ؛المناطق المحمية في استراتيجيات التكيف والتخفيف

تفاقيات ريو الثالث في المشترك ال اجتماع خاص لفريق االتصال عقد األمين التنفيذي إلى يدعو  -13
بعناصر لبرنامج عمل يذ أهداف اتفاقيات ريو الثالث بغية التوصية  بشأن دور المناطق المحمية في تنف2011عام 

إلى االجتماع السادس مشترك بشأن المناطق المحمية والتنوع البيولوجي، وتغير المناخ وتدهور األراضي، وذلك 
  ؛عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

      فعالية اإلدارة-3
  : األطراف إلى القيام بما يلييدعو  -14

عمل على ل لعليهاوإضفاء الطابع المؤسسي في إجراء تقييمات فاعلية اإلدارة ع التوسمواصلة   )أ(
مختلفة  باستعمال أدوات وطنية وإقليمية ،2015 في المئة من المناطق المحمية بحلول عام 75  ما نسبتهتقييم

ها المركز العالمي لرصد الحفظ شرف عليلعالمية بشأن فاعلية اإلدارة التي ي النتائج إلى قاعدة البيانات اإضافةو
  التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛

  إدماج تقييمات الحوكمة في عملية تقييم فاعلية اإلدارة؛  )ب(
 فاعلية اإلدارة واإلبالغ عن نتائج تقييمات فاعلية تإدماج التكيف مع تغير المناخ في تقييما  )ج(

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

  ؛واإلبالغ عن نتائج تقييمات فاعلية اإلدارة ونتائج التنفيذ) مثل التمويل المستدام، والقدرات(
  المحمية المناطق البحرية  -4

في محمية بحرية نشاء مناطق خيارات إلالمة لألمم المتحدة على استكشاف  الجمعية العايحث  -15
 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، ونتائج االستعراض مراعاة بما في ذلك ،المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية

ة طلوجي الوارد في الخ والهدف الجديد للتنوع البيو،المتعمق لبرنامج عمل التنوع البيولوجي البحري والساحلي
  االستراتيجية المنقحة لالتفاقية؛

 األطراف إلى زيادة جهودها لتحسين تصميم ونطاق شبكات المناطق البحرية المحمية في يدعو  -16
  ؛2012المياه اإلقليمية لتحقيق هدف عام 

التنويه ة مع  الحوكمة إلدارة المناطق البحرية المحميماط من أنةطائفاألطراف على تنفيذ يشجع   -17
  ؛)61/295قرار الجمعية العامة  (إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةب

  بما فيها خدماتها اإليكولوجيةتكاليف ومنافع المناطق المحمية قيمة  تقدير  -5
ة ، بالتعاون مع اللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمي وينفذ إلى األمين التنفيذي أن يعديطلب  -18

صدقاء اآلخرين لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية، منهجية وإطار األالتابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة و
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الدراسة بشأن  بما في ذلك نتائج ،لقياس قيم المناطق المحمية وتكاليفها ومنافعها، باالستناد إلى العمل القائم

  ؛(TEEB D1)اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 
أساليب الستمرارية  لدور المناطق المحمية وأهميتها ومنافعها الفهم األطراف إلى زيادة يدعو  -19

 مخاطر الكوارث الطبيعية، وللتكيف مع تغير المناخ قليل المحلية، وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية، وتشالعي
  خرى، وذلك على جميع المستويات؛لصحة، والمياه والقطاعات األقطاعات اوالتخفيف من حدته، ول

  ة والمشاركة والمساواة وتقاسم المنافعحوكم بشأن ال2العنصر البرنامجي   -6
  : األطراف على القيام بما يلييشجع  -20

وضع آلية تنسيق بين برنامج العمل بشأن المناطق المحمية والعمليات األخرى ذات الصلة في   )أ(
أفرقة العمل المعنية بالغابات، والبحار، والحصول وتقاسم المنافع،  هامن بينوإطار اتفاقية التنوع البيولوجي، 

غو لتبادل المعلومات بخصوص : ، والعمليات المتعلقة بمبادئ أديس أبابا والمبادئ التوجيهية أغواي)ي(8والمادة 
  ؛تنفيذممكنة لتعزيز الالمشتركة بشأن التدابير التنفيذ هذه البرامج والتوصيات 

، حسب )ي(8نظر في إنشاء نقطة اتصال وطنية للمجتمعات األصلية والمحلية بموجب المادة ال  )ب(
   االتصال بنقاط االتصال المقابلة في برنامج العمل بشأن المناطق المحمية؛لتأمينالحالة، 

  : األطراف إلى القيام بما يلييدعو  -21
التنويه  بالمناطق المحمية مع يتعلقفيما لتقاسم المنصف تحقيق اوضع آليات وعمليات واضحة ل  )أ(

  إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛ب
لية في حفظ التنوع محلشعوب األصلية والمجتمعات الالتابعة لاالعتراف بدور المناطق المحمية   )ب(

   الحوكمة؛ماطالتعاونية وتنوع أنالبيولوجي، واإلدارة 
ات مشاورية في لجان أصحاب المصلحة المتعددين، وفي ال المجتمعات األصلية والمحلإشراك  )ج(
مة ونظم عن برنامج العمل بشأن المناطق المحمية، وفي االستعراضات الوطنية لفاعلية اإلبالغ الوطنيالمتعلقة ب

  المناطق المحمية؛
  إلبالغا  -7

  : األطراف إلى القيام بما يلييدعو  -22
 من شأنها تتبع الحالة العامة لحفظ التنوع البيولوجي داخل إلبالغالنظر في عملية بسيطة وفعالة ل  )أ(

   ونتائج برنامج العمل بشأن المناطق المحمية؛تدابيرالمناطق المحمية، باإلضافة إلى 
 تحديثات دورية باستعمال جراء الواردة في المرفق األول التي تعزز إبالغاعتماد مسودة إطار اإل  )ب(

  تستند إلى اإلنترنت؛ والستعمال اة سهل،أطر قياسية
 بما فيها قاعدة ، باستعمال المؤشرات وفئات التصنيف القياسيةالمتعمق طوعيال اإلبالغالنظر في   )ج(

  ؛ المحليةالبيانات العالمية المقترحة للمناطق المحمية لدى الشعوب األصلية والمجتمعات
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  ؛واستعراضات أصحاب المصلحةآليات السهامات وضع السماح ب  )د(
 عن برنامج العمل بشأن المناطق المحمية بوضوح ضمن أهداف التنوع بالغالتأكد من إدماج اإل  )ه(

  ؛2010البيولوجي بعد عام 
  ؛اإلبالغ ةك لجان التنسيق التابعة ألصحاب المصلحة المتعددين في عمليارإش  )و(

لمناطق المحمية  عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل بشأن ااإلبالغيشجع األطراف على   -23
  من خالل قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية وقائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية؛

  ةول الزمنياالجدف واهداألمسائل     - جيم 
  إن مؤتمر األطراف،

  : األطراف إلى القيام بما يلييدعو  -24
ة دات والجداول الزمنية المحد برنامج العمل بشأن المناطق المحمية مع المؤشرأهداف مطابقة  )أ(

   والخطة االستراتيجية المنقحة التفاقية التنوع البيولوجي؛2010ما بعد عام لالتي تستند إلى األهداف المتفق عليها 
  وطنية؛ ومؤشرات أهدافهذه المؤشرات والجداول الزمنية بربط   )ب(

  مرفق

  بالغإطار اإل
اعترف لمحرز في تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية،  استعراضه للتقدم الدىاعترف مؤتمر األطراف، 

ألغراض  القصور الرئيسية أوجهأحد محدودية توافر المعلومات ما زالت تمثل بأن ، 9/18 و8/24في المقررين 
إلى األمين التنفيذي أن يقوم، بالتشاور "، طلب مؤتمر األطراف 9/18 من المقرر 10وفي الفقرة .  االستعراض

المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وغيرهما، ألطراف، وبدعم من امع 
وبمساندة منهما، بأن يضع، كجزء من عملية اإلبالغ الوطني عن التنوع البيولوجي، عملية إبالغ منسقة من خالل 

  ."جمع معلومات قياسية
 يتسم بالبساطة وسهولة مسودة إطار لإلبالغ ،2009آب / في أغسطس،وعمال بذلك، أعدت األمانة

 اإلطار المقترح  واستعرض . وتتبع التقدم المحقق التقدم المحرزيبرز مدىويمكن أن البنية، ة االستعمال، وقو
 خبيرا من اللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي لحفظ 30فريق عامل يتكون من 

ما في ذلك األطراف والمنظمات غير الحكومية، وذلك في حلقة عمل نظمتها اللجنة العالمية بخصوص الطبيعة، ب
 ، وأعد الفريق العامل2009أيلول /ريا، في سبتمبربرنامج العمل بشأن المناطق المحمية في جيجو، بجمهورية كو

 أربع حلقات عمل خالل  بلد100نات من عد ذلك لجمع البيا ب تم استعمال مسودة اإلطار المنقحوقد.  نموذجا منقحا
طلب و.  2009تشرين الثاني /تشرين األول ونوفمبر/ت في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي في أكتوبرعقدإقليمية 

واستنادا إلى التعليقات المستلمة، أعدت .  على مسودة اإلطارأيضا في حلقات العمل هذه التعليق إلى المشاركين 
 لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ةضوعربهذه الورقة وم اإلبالغ، وهي مرفقة مسودة منقحة إلطار

  .والتكنولوجية
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 غاية رئيسية من 13لـ التقدم المحرز في استكمال التقييمات بيان مدىوتسهل مسودة إطار اإلبالغ 

أي لم يحدث ( التقييمات من الصفر ويقاس التقدم المحرز في إتمام هذه.  برنامج العمل بشأن المناطق المحمية
 تدابير البيان لألطراف إلرفاق نتائج هذه التقييمات، وفراغويوجد باإلطار أيضا ).  إتمام التقييم (4إلى الرقم ) تقدم

 مناطق محمية جديدة، وتحسين فاعلية اإلدارة، ووضع ءمثل إنشا(المحددة المتخذة للسير قدما في مواضيع رئيسية 
 لجنة استشارية  وجودتشمل مواضيع مثلاألسئلة اإلضافية، وهناك أيضا بعض ).  ، وغيرهاخطط اإلدارة

  .ألصحاب المصلحة المتعددين، وخطة عمل لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية
  

  

  
  تنفيذ برنامج العملعن البيانات الوطنية 

      بشأن المناطق المحمية

 
 )اسم البلد( البلد

 )االسم( : االستقصاءأعدص الذي اسم الشخ

 )عنوان البريد اإللكتروني( : االستقصاءأعدعنوان البريد اإللكتروني للشخص الذي 

 )التاريخ( :تاريخ إتمام االستقصاء

 )األسماء والمنظمات( : في جمع المعلومات لهذا االستقصاءشاركوا ن بإيجاز الذيصف

 )ال/نعم( صلحة المتعددين لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية؟ت لجنة استشارية ألصحاب المأنشئهل )  1

 )ال/نعم( لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية؟ خطة عمل استراتيجية توجدهل )  2

 ) أو المرفقURL(  :خطة العمل االستراتيجيةل )pdf إرفاق نسخةأو  ((URL)  عنوان شبكة الصفحةبيان، يرجى باإليجابإذا كان الرد ) 3

 )اسم الوكالة( . الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ خطة العمل االستراتيجيةاذكر اسم، باإليجابإذا كان الرد ) 4
 

 طق المحميةا  شبكة المن1-1
 )4- صفر: الحالة(  المحمية لديكم؟اطقشبكة المنل والفجوات اإليكولوجية يةالتمثيلالصفة ما هو التقدم المحرز في تقييم درجة ) 1

عنوان شبكة الصفحة أو  : للتقرير)pdfأو إرفاق نسخة  ((URL) تقييم للفجوات اإليكولوجية، يرجى بيان عنوان شبكة الصفحة تمامفي حالة إ) 2
 )المرفق

 )ال/نعم( ؟اطق المحمية المنومةنظلمأهداف ومؤشرات محددة وجد تهل ) 3

 ) أو المرفقURL( : لألهداف والمؤشرات)pdfأو إرفاق نسخة  ((URL)عنوان شبكة الصفحة ، يرجى ذكر باإليجابإذا كان الرد ) 4

 مع إيراد،  أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة√ة التمثيلية اإليكولوجية لشبكة المناطق المحمية؟ يرجى وضع عالمة    صف المتخذة لتحسين ال   تدابيرما هي ال  ) 5
 :وصف موجز

 2010منذ  2009 و2004بين  اإلجراء √

     مناطق محمية جديدة/إنشاء منطقة  

     ةالحاليمحمية المنطقة الأو إعادة تشكيل حدود /توسيع و  

     لمناطق المحميةل/لمنطقةل الحوكمة نمطأو /تغيير الوضع القانوني و  

     ة التمثيلية للشبكةصف أخرى لتحسين التدابير  
 

 ة المحمية   تواصل ودمج المنطق1-2
 )4- صفر: الحالة( صف التقدم المحرز في تقييم مدى تواصل وإدماج المنطقة المحمية) 1

 ) أو المرفقpdf:( )URLأو إرفاق نسخة  ((URL) تقييم لتواصل وإدماج المنطقة المحمية، يرجى بيان عنوان شبكة الصفحة إتمامعند ) 2

  : أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز√طقة المحمية وإدماجها؟ يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتحسين تواصل المن) 3
 

 2010منذ  2009 و2004بين  اإلجراء √

   أو الحوكمة في مناطق التواصل الرئيسية/تغيير الوضع القانوني و  
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   إنشاء مناطق محمية جديدة في مناطق التواصل الرئيسية  

   حسين إدارة الموارد الطبيعية بغرض تحسين التواصلت  

   أو مناطق عازلة/تعيين ممرات تواصل و  

   إنشاء حوافز مبنية على آليات السوق لتعزيز التواصل  

     تغيير إدراك أصحاب المصلحة في مناطق التواصل الرئيسية  

     الرئيسيةتحسين القوانين والسياسات داخل أو حول مناطق التواصل   

     استعادة المناطق المتدهورة في مناطق التواصل الرئيسية  

  

أو إنشاء منـاطق عازلـة فـي    /ط استخدام األراضي، وتخطيط الحدود و    يتغيير تخط 
     مناطق التواصل الرئيسية

     إزالة الحواجز أمام التواصل والتشغيل اإليكولوجي  

     راتيجيات الحد من الفقرإدماج المناطق المحمية في است  

     خرى لتحسين التواصل واإلدماجالتدابير األ  
 

  لحدودالعابرة لوالمناطق اإلقليمية  المحمية اطقلمناشبكات   1-3

 )4-0: الحالة( صف التقدم المحرز في تحديد أولويات وفرص الحفظ المشتركة للمناطق المحمية العابرة للحدود) 1

أو إرفـاق نـسخة      ((URL) تقييم لفرص المناطق المحمية العابرة للحدود، يرجى بيان عنوان شبكة الصفحة             مامإتفي حالة   ) 2
pdf:( 

)URLأو المرفق ( 

تي تنطبـق   أمام كل النقاط ال√يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتعزيز شبكة المناطق المحمية اإلقليمية وتعزيز المناطق المحمية العابرة للحدود؟          ) 3
 :على الحالة، مع إيراد وصف موجز

 2010منذ  2009 و2004بين  اإلجراء √

     مناطق محمية عابرة للحدود/إنشاء منطقة  

     اإلسهام في إنشاء ممرات للحفظ على النطاق اإلقليمي  

     وضع سياسات تمكينية للسماح بإنشاء مناطق محمية عابرة للحدود  

     تنسيق متعددة البلدانإنشاء آلية لل  

     التدابير األخرى المتخذة لتعزيز الشبكات اإلقليمية والمناطق العابرة للحدود  
 

  المحميةاطق  تخطيط إدارة المن1-4
 )4- صفر: الحالة( ؟ما هي النسبة المئوية للمناطق المحمية التي بها خطة إدارة مالئمة) 1

لمثال حديث لخطة إدارة تشاركية أو قائمة علـى أسـانيد   ) pdfأو إرفاق نسخة    ((URL) يرجى بيان عنوان شبكة الصفحة    ) 2
 :علمية

)URLأو المرفق ( 

 : أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز√يرجى وضع عالمة ؟ تخطيط إدارة المناطق المحميةما هي التدابير المتخذة لتعزيز ) 3

 2010منذ  2009 و2004بين  اإلجراء √

     ية وأدوات لوضع خطط اإلدارةتوجيهإعداد مبادئ   

     أو دعم تقني في تخطيط اإلدارة/تنظيم تدريب و  

     إعداد خطط إلدارة المناطق المحمية  

     تغيير التشريع أو السياسة لتعزيز تخطيط اإلدارة  

     تحسين األساس العلمي لخطط اإلدارة الحالية  

     إعداد قوائم جرد لموارد المناطق المحمية  

     التدابير األخرى المتخذة لتحسين تخطيط اإلدارة  
 

  المحميةاطق  التهديدات التي تواجه المن1-5
 )4- صفر: الحالة( :محمية صف التقدم المحرز في تقييم التهديدات التي تواجه المناطق ال)1

أو إرفـاق نـسخة      ((URL)، يرجى بيان عنوان شبكة الصفحة       يدات التي تواجه المناطق المحمية    هدللت تقييم   إتمامفي حالة   ) 2
pdf:( 

)URLأو المرفق ( 
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 أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالـة،  √يرجى وضع عالمة  أو التخفيف من حدة التهديدات التي تواجه المناطق المحمية؟          /والمتخذة لمنع   ما هي التدابير    ) 3

 :راد وصف موجزمع إي

 2010منذ  2009 و2004بين  اإلجراء √

     أو نمط الحوكمة في منطقة محمية/تغيير وضع و  

     أو المهارات لمنع التهديدات والتخفيف من حدتها/تحسين إعداد الموظفين و  

     إضافة إجراءات لمواجهة التحديات في خطة اإلدارة  

     نع التهديدات والتخفيف من حدتهاتحسين الممارسات اإلدارية لم  

     زيادة التمويل الموجه للتخفيف من التهديدات  

     إعداد خطة لمقاومة تغير المناخ والتكيف معه  

     تغيير الحوافز المبنية على آليات السوق لخفض التهديدات أو منعها  

     تحسين رصد التهديدات وكشفها  

     بير المتعلقة بالتهديداتتقييم كفاءة التدا  

     تحسين التوعية العامة والسلوك العام إزاء التهديدات  

     تغيير القوانين والسياسات الخاصة بالتهديدات  

     استعادة المناطق المتدهورة  

     أو تنفيذ استراتيجيات لتخفيف التهديدات/إعداد و  

      ومنعهاالتدابير األخرى لتخفيف التهديدات  

  والمنافع والحوكمةنصاف  اإل2-1
 )4- صفر: الحالة( :صف التقدم المحرز في تقييم التكاليف والمنافع المرتبطة بإنشاء مناطق محمية) 1

أو إرفـاق   ((URL) تقييم للتكاليف والمنافع المرتبطة بالمناطق المحمية ، يرجى بيان عنوان شبكة الـصفحة             إتمامفي حالة   ) 2
 ):pdfنسخة 

)URL أو المرفق( 

 : أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز√يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتحسين التقاسم المنصف للمنافع؟ ) 3

 2010منذ  2009 و2004بين  اإلجراء √

      إعداد آليات للتعويض  

      النافعأو تطبيق سياسات للحصول وتقاسم/إعداد و  

     إعداد آليات منصفة لتقاسم المنافع  

     توجيه منافع المناطق المحمية للتخفيف من وطأة الفقر  

     التدابير األخرى لتعزيز التقاسم المنصف للمنافع  
 )4- صفر: الحالة( صف التقدم المحرز في تقييم حوكمة المناطق المحمية) 4

 (%) لمناطق المحمية التي صنّفت طبقا لفئات االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؟ما هي النسبة المئوية ل) 5

 ) أو المرفقpdf:( )URLأو إرفاق نسخة  ((URL) تقييم لحوكمة المناطق المحمية، يرجى بيان عنوان شبكة الصفحة إتمامفي حالة ) 6

 : أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز√مة يرجى وضع عالما هي التدابير المتخذة لتحسين وتنويع أنماط الحوكمة؟ ) 7

 2010منذ  2009 و2004بين  اإلجراء √

     إنشاء مناطق محمية جديدة بأشكال حوكمة إبتكارية  

     تغيير القوانين أو السياسات لتمكين أنماط حوكمة جديدة  

     حوكمةاالعتراف القانوني بمجموعة عريضة من أنماط ال  

     التدابير األخرى لتنويع أنماط الحوكمة  
  
 

   المجتمعات األصلية والمحلية2-2

 )4- صفر: الحالة( :مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في القرارات الرئيسية المرتبطة بالمناطق المحميةتقييم صف التقدم المحرز في ) 1

 ) أو المرفقpdf:( )URLأو إرفاق نسخة  ((URL)عات، يرجى بيان عنوان شبكة الصفحة  تقييم لمشاركة المجتمإتمامفي حالة ) 2

 :على الحالة، مع إيراد وصف موجز أمام كل النقاط التي تنطبق √يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتحسين مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية؟ ) 3
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 2010منذ  2009 و2004بين  اإلجراء √

   أو السياسات لتعزيز المشاركة/تحسين القوانين و  

   إعداد سياسات للموافقة المسبقة عن علم  

   تحسين آليات مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية  

   زيادة مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في اتخاذ القرارات الرئيسية  

   لتعزيز المشاركةالمتخذة التدابير األخرى   
 

 االقتصادية-المؤسسية واالجتماعيةالبيئة ة والسياس  3-1
 )4- صفر: الحالة( :صف التقدم المحرز في تقييم السياسة إلنشاء وإدارة مناطق محمية) 1

 ) المرفق أوpdf:( )URLأو إرفاق نسخة  ((URL)في حالة إجراء تقييم للسياسة بمجال المناطق المحمية، يرجى بيان عنوان شبكة الصفحة ) 2

 : أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز√يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتحسين السياسة بمجال المناطق المحمية؟ ) 3

 2010منذ  2009 و2004بين  اإلجراء √

     سياسات قطاعية أو قوانين منسقة لتعزيز فاعلية اإلدارة  

     لمناطق المحمية وخدماتها اإليكولوجية في االقتصاد الوطني اإدماج قيم  

     أو المشاركة في صنع القرار/تحسين المساءلة و  

      الخاصةإعداد آليات للحوافز من أجل دعم المناطق المحمية  

     إعداد حوافز إيجابية آللية السوق لدعم المناطق المحمية  

     تي تعوق فاعلية اإلدارةإزالة الحوافز الضارة ال  

     تعزيز قوانين إنشاء المناطق المحمية أو إدارتها  

     التعاون مع البلدان المجاورة بشأن المناطق العابرة للحدود  

   إعداد آليات وإجراءات منصفة لحل المنازعات  

   بيئة السياساتالتدابير المتخذة لتحسين   

 )4- صفر: الحالة( : في االقتصاد الوطني المناطق المحمية إسهامتقييمصف التقدم المحرز في ) 4

أو إرفـاق نـسخة    ((URL)في حالة إجراء تقييم للمساهمة االقتصادية للمناطق المحمية، يرجى بيان عنوان شبكة الصفحة             ) 5
pdf:( 

)URLأو المرفق ( 

 : أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز√جى وضع عالمة يرما هي التدابير المتخذة لتقييم مساهمة المناطق المحمية؟ ) 6

 2010منذ  2009 و2004بين  اإلجراء √

   ت إلبراز قيمة المناطق المحميةالتنفيذ حملة اتصا  

   إنشاء آليات تمويلية مرتبطة بقيم المناطق المحمية  
 

 ية الخاصة بهاالتعليمالبرامج لمحمية و ااطقالمنوتكنولوجيا   قدرات 5-3 و3-3، 3-2
 )4- صفر: الحالة( :صف التقدم المحرز في تقييم احتياجات المناطق المحمية من القدرات) 1

أو إرفاق نـسخة     ((URL) تقييم الحتياجات المناطق المحمية من القدرات، يرجى بيان عنوان شبكة الصفحة             إتمامفي حالة   ) 2
pdf:( 

)URLأو المرفق ( 

 أمام كل النقاط التي تنطبق على √يرجى وضع عالمة ؟ أو تعزيز البرامج التعليمية/ ما هي التدابير المتخذة لتحسين القدرات واستعمال التكنولوجيا المالئمة و        )3
 :الحالة، مع إيراد وصف موجز

 2010منذ  2009 و2004بين  اإلجراء √

     محميةإنشاء برنامج للتطوير المهني لموظفي المناطق ال  

     تدريب موظفي المناطق المحمية  

     زيادة عدد موظفي المناطق المحمية  

      المعارف التقليدية وتبادلهانظام لتقدير قيمةإعداد   

     إعداد مناهج دراسية بشأن المناطق المحمية مع المؤسسات التعليمية  
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     إنتاج مواد لالتصال بالجمهور العام  

     فيذ برامج لالتصال بالجمهور العامتن  

     إعداد آليات لتبادل الدروس المستفادة  

     التدابير األخرى المتخذة لتحسين القدرات  
  
 

   التمويل المستدام3-4
 )4- صفر: الحالة( :صف التقدم المحرز في تقييم االحتياجات التمويلية المستدامة للمناطق المحمية) 1

 إتمام تقييم للتمويل المستدام للمناطق المحمية أو لمنظومة المناطق المحمية، يرجى بيان عنـوان شـبكة الـصفحة                   في حالة ) 2
(URL))  أو إرفاق نسخةpdf:( 

)URLأو المرفق ( 

تنطبق على الحالة، مع إيـراد وصـف    أمام كل النقاط التي √يرجى وضع عالمة  ؟   لديكم ما هي التدابير المتخذة لتحسين التمويل المستدام للمناطق المحمية        ) 3
 :موجز

 2010منذ  2009 و2004بين  اإلجراء √

   إعداد آليات جديدة لتمويل المناطق المحمية  

   إعداد خطط أعمال للمناطق المحمية  

   إعداد آليات محسنة لتقاسم اإليرادات  

    المواردخصيصتحسين إجراءات ت  

   ان الماليتقديم تدريب ودعم في الميد  

   تحسين عملية إعداد الموازنة  

   تحسين المحاسبة والرصد  

   تحسين التخطيط المالي  

   إزالة الحواجز القانونية أمام التمويل المستدام  

   توضيح المسؤوليات المالية بين الوكاالت  

   التدابير األخرى المتخذة لتحسين التمويل المستدام  
  
 

  فاعلية اإلدارة وأفضل الممارسات 2-4 و4-1

 )4- صفر: الحالة( :صف التقدم المحرز في تقييم فاعلية إدارة المناطق المحمية) 1

 ) أو المرفقpdf:( )URLأو إرفاق نسخة  ((URL)فاعلية إدارة المناطق المحمية، يرجى بيان عنوان شبكة الصفحة لفي حالة إتمام تقييم ) 2

 (%) ية للمناطق المحمية التي جرى تقييمها من منظور فاعلية اإلدارة؟ما هي النسبة المئو) 3

 أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيـراد وصـف        √يرجى وضع عالمة    ؟  ات اإلدارة داخل المناطق المحمية    ما هي التدابير المتخذة لتحسين عملي     ) 4
 :موجز

 2010منذ  2009 و2004بين  اإلجراء √

     م وعمليات اإلدارةتحسين نظ  

     تحسين إنفاذ القانون  

     تحسين عالقات أصحاب المصلحة  

     تحسين إدارة الزائرين  

     تحسين إدارة الموارد الطبيعية والثقافية  

     التدابير األخرى المتخذة لتحسين الفاعلية  
 

   الرصد والبحوث4-4 و4-3
 )4- صفر: الحالة( :حديد االحتياجات الحرجة بمجالي البحوث والرصد في منظومة المناطق المحميةصف التقدم المحرز في ت) 1

 ) أو المرفقpdf:( )URLأو إرفاق نسخة  ((URL)في حالة إتمام تقييم الحتياجات البحوث الحرجة، يرجى بيان عنوان شبكة الصفحة ) 2

 : أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز√يرجى وضع عالمة لمناطق المحمية؟ ما هي التدابير المتخذة لتحسين البحوث والرصد ل) 3
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 2010منذ عام  2009 و2004بين  اإلجراء  √

     الرئيسيتقييم حالة واتجاهات التنوع البيولوجي   

     إعداد برنامج للرصد البيولوجي أو تحسينه  

     االقتصادية- بالعالقة إلى المسائل االجتماعيةتحسين بحوث المناطق المحمية  

     التشجيع على نشر بحوث المناطق المحمية  

     أو البحوث/ ورصدإعداد خطة إدارة منقحة استنادا إلى نتائج ال  

     أو البحوث/تغيير أسلوب اإلدارة استنادا إلى نتائج الرصد و  

     أنشطة البحوث والرصد األخرى  

  
----  


