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طبع عدد محدود من ھذه ، األمم المتحدة محایدة مناخیا لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساھمة في مبادرة األمین العام لجعل
 .مندوبین التكرم بإحضار نسخھم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیةویرجى من ال .الوثیقة

 
 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة

  االجتماع السابع عشر
 2013تشرین األول /أكتوبر 18- 14مونتریال، 

 *من جدول األعمال المؤقت 3البند 

  الحتیاجات العلمیة والتقنیة لتحقیق الغایات الواردة تحدید ا
  تحت الھدف االستراتیجي جیم من الخطة االستراتیجیة

 2020- 2011للتنوع البیولوجي للفترة  
  مذكرة من األمین التنفیذي

  

  مقدمة -أوال
 :عنباء إعداد معلومات  11/13من المقرر  1طلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي في الفقرة  .1

وأھداف  2020- 2011االحتیاجات العلمیة والتقنیة المتصلة بتنفیذ الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي   )أ (
 إیتشي للتنوع البیولوجي فیھا؛

األدوات والمنھجیات القائمة لدعم السیاسات التي وضعت أو استخدمت في إطار االتفاقیة ومدى كفایتھا،   )ب (
 مادھا، وتحدید الثغرات واالحتیاجات من أجل زیادة تطویر ھذه األدوات والمنھجیات؛وأثرھا والعقبات التي تحول دون اعت

مدى كفایة الرصد، ونظم البیانات لرصد صفات التنوع البیولوجي التي عالجتھا أھداف إیتشي للتنوع   )ج (
 البیولوجي؛

  الخیارات المتعلقة بتقییم تأثیرات أنواع التدابیر المتخذة وفقا ألحكام االتفاقیة؛  )د (
  ؛وتقدیم تقریر عن التقدم المحرز في المسائل المذكورة أعاله إلى اجتماع للھیئة الفرعیة یعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف

/ الصادر في ینایر) SCBD/STTM/DC/ac/81207 )2013-005وعلى ذلك، دعا األمین التنفیذي، من خالل اإلخطار  .2
 .نظمات المعنیة إلى تقدیم وجھات نظرھا بشأن ھذه القضایااألطراف والم 2013كانون الثاني 

األرجنتین واسترالیا، وبولیفیا، وبلغاریا، وكندا، والصین وكولومبیا، والمكسیك، (وقد رد على ھذا اإلخطار أحد عشر طرفا  .3
دولیة، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع حیاة الطیور، ومنظمة الحفظ ال(، وثماني منظمات )واالتحاد األوروبي، وفرنسا، والمملكة المتحدة

البیولوجي، وشبكة رصد التنوع البیولوجي التابعة للفریق المعني برصدات األرض، واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، والشبكة المدنیة 
لبریة والمركز العالمي لرصد الحفظ الیابانیة لعقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي، وأمانة اتفاقیة حفظ األنواع المھاجرة من الحیوانات ا

 .التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة
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وقد أعدت ھذه المذكرة على أساس ھذه المدخالت وغیرھا من المدخالت المتضمنة  لكل غایة في إطار الھدف االستراتیجي جیم  .4
رات العامة بشأن مدة كفایة أدوات دعم السیاسات المشاھدات واالعتبا: 2020- 2011من الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 

ي، ومدى كفایة البیانات، والمشاھدات والمؤشرات، وتأثیرات أنواع التدابیر التي اتخذت وفقا ألحكام االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوج
نفیذ الخطة اإلستراتیجیة ولكل ھدف من ھذه والعمل على ھذا األساس الستخالص النتائج بشأن االحتیاجات العلمیة والتقنیة المتعلقة بت

 .األھداف

 20وقد تلقیت تعلیقات من . 2013تموز / یولیھ 15حزیران إلى / یونیھ 27وأخضع مشروع ھذه المذكرة الستعراض نظراء من  .5
مكسیك، ووالیات ھي كندا وجزر كوك، واالتحاد األوروبي، وفیجي، وغواتیماال، والیابان، وكیریباتي، وجزر مارشال، وال(طرفا 

ومن ) میكرونزیا الموحدة، وتاورو، ونیبال، ونیوي، وباالو، وبابوا غینیا الجدیدة، وساموا، وجزر سلیمان، وتونغا وتوفالو وفانواتو
 1 .وتجسدت ھذه الردود في ھذه المذكرة). منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة(منظمتین 

 االحتیاجات العلمیة والتقنیة لتحقیق الغایات الواردة تحت الھدف االستراتیجي جیم  - ثانیا

في المائة من المناطق األرضیة ومناطق المیاه  17، یحفظ ما الیقل عن 2020بحلول عام : 11الھدف 
لتنوع في المائة من المناطق الساحلیة والبحریة وخصوصا المناطق ذات األھمیة الخاصة ل 10الداخلیة، و

البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجى من خالل نظم مدارة بفاعلیة ومنصفة وتتسم بالترابط الجیدوممثلة 
إیكلوجیا للمناطق المحمیة وتدابیر الحفظاألخرى القائمة على المنطقة وإدماجھا فى المناطق الطبیعیة 

  .والمناظر البحریة األوسع نطاقا

 11عناصر الھدف    1- 11
إسھاما صوب ضمان حمایة النظم االیكولوجیة واألنواع والتنوع الجیني في كل من األراضي والمناظر البحریة  11ف یمثل الھد .6

فالمناطق المحمیة تمثل حجر األساس إلجراءات المحافظة ومن ثم فھي الوسائل الرئیسیة التي تحت . بضمان حمایة الموائل الرئیسیة
د أثبتت المناطق المحمیة حسنة التنظیم والتي تدار بفعالیة أنھا طریقة مجربة لحمایة كل من الموائل وق. تصرف أي بلد للحد من فقد الموائل

ویتعین إسناد أھمیة خاصة لحمایة النظم االیكولوجیة الحرجة وزیادة االھتمام . وعشائر األنواع ولتنفیذ خدمات النظم االیكولوجیة الھامة
ارتھا فضال عن الموصلیة وخاصة حیثما یكون االنتقال فیما بین المناطق المعنیة بشكل عنصرا أساسیا بتمثیلیة المناطق المحمیة وفعالیة إد

 .لبقاء األنواع أو الشعب مختلفة

وقد تتباین أھداف إدارة . إلى المناطق المحمیة وغیر ذلك من أنواع تدابیر الحفظ الفعالة المعتمدة على المنطقة 11ویشیر الھدف  .7
وعالوة على المناطق المحمیة، . ة بین الحمایة الصارمة، وتلك التي تتیح االستخدام المستدام الذي یتسق مع حفظ الطبیعةالمناطق المحمی

یمكن إدراج المناطق المحمیة الخاصة بالمجتمعات األصلیة والمحلیة فضال عن المناطق المحمیة للقطاع الخاص في مجموع المناطق 
وقد اعترف برنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة، والمقررات المتتابعة الصادرة عن . خرى فیھاالمحمیة بشرط توافر الشروط  األ

وعالوة على ذلك، ینص إطار اإلبالغ الذي اعتمده مؤتمر األطراف في . مؤتمر األطراف للمناطق المحمیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة
 .حمیة على اإلبالغ عن المناطق المحمیة للمجتمعات األصلیة والمحلیةلبرنامج العمل المعني بالمناطق الم 10/31المقرر 

 :وعلى وجھ الخصوص، ینبغي للمنطقة المحمیة. وسوف یتطلب تحقیق ھذا الھدف استیفاء العدید من الشروط .8

 بما(في المائة للمناطق األرضیة  17وینبغي أن یتم ذلك على المستوى العالمي بنسبة  ال تقل عن : أن تتزاید  )أ (
 في المائة للمناطق البحریة؛ 10و) في ذلك المیاه الداخلیة

وھي (أن تتضمن مناطق ذات أھمیة خاصة للتنوع البیولوجي مثل مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة   )ب (
مصطلح جامع یمكن أن یتضمن مناطق النباتات الھامة ومناطق الطیور الھامة، والتحالف من أجل مواقع القضاء على 

اق أو النظم االیكولوجیة، والمناطق التي تعول األنواع المھددة باالنقراض، واألنواع المحدودة النط). غیر ذلكاالنقراض و
والبیومات ) مثل مواقع الھجرة أو التیارات الصاعدة(وتجمعات األنواع السلیمة، أو مناطق العملیات البیولوجیة البارزة 

المناطق ذات القیمة العالیة للحفظ، والمناطق البحریة (ذات األھمیة الخاصة، المعرضة لالنقراض، والموائل ومناطق الموائل 
الحساسة، والمناطق البحریة الھامة من الناحیتین االیكولوجیة والبیولوجیة، والمناطق التي ترتفع فیھا معدالت التوطن وغیر 

طق الھامة إلمدادات المیاه ومكافحة التعریة مثل المنا(والمناطق الھامة لمواصلة توفیر خدمات النظم االیكولوجیة ) ذلك
 ؛)والمواقع المقدسة وغیر ذلك

طاق كامل من فالبد وأن تتضمن شبكات المناطق المحمیة عینات كافیة لن: أن تكون تمثیلیة ایكولوجیا وجینیا  )ج (
 النظم االیكولوجیة السائدة والعملیات االیكولوجیة والتنوع الجیني؛

                                                             
المحیط الھادىء تقدیما مشتركا أعد على ھامش حلقة العمل اإلقلیمیة لبلدان دولة من الدول الجزریة في  14قدمت تعلیقات من خبراء بصفتھم الشخصیة، وقدمت    1

 )2013تموز / یولیو 26- 22نادي، فیجي (المحیط الھادىء بشأن إعداد التقریر الوطني الخامس 
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مع وجود تدابیر للتخطیط لضمان التكامل االیكولوجي، وحمایة األنواع،  –نصفة أن تدار بفعالیة وطریقة م  )د (
والموائل، وعملیات النظم االیكولوجیة بمشاركة كاملة من المجتمعات األصلیة والمحلیة، ومن ثم یجري تقاسم التكالیف والمنافع 

 في المناطق بصورة عادلة؛

المناظر البحریة األوسع نطاقا باستخدام ممرات وشبكات  بالمناطق الطبیعیة أو –أن تكون حسنة الترابط   )ه (
  .ایكولوجیة لتوفیر الموصولیة والتكیف مع تغیر المناخ وتطبیق نھج النظم االیكولوجیة

األدوات والمنھجیات القائمة للدعم السیاساتي ومدى مالءمتھا وأثرھا والعقبات التي تعترض    11-2
 اعتمادھا والثغرات

  .من أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي 11اساتي والمنھجیات القائمة للمساعدة في تحقیق الھدف أدوات الدعم السی

أدوات مصممة للمساعدة في تحدید المناطق ذات : ھناك نوعان من األنواع العامة ألدوات الدعم السیاساتي یرتبطان بھذا الھدف .9
 .إدارة المناطق المحمیةاألولویة المتقدمة للحمایة، واألدوات التي تساعد في إنشاء و

وتوفر عناصر برنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة إطارا عالمیة جامعا یدعم إقامة نظم وطنیة وإقلیمیة تشاركیة وتمثیلیة  .10
. ق ھذا الھدفوعلى ذلك فإن برنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة یمثل األداة الرئیسیة لتحقی 2 .ایكولوجیا تدار بفعالیة للمناطق المحمیة

میة، فقد تم في إطار االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي وضع عدد من أدوات الدعم السیاساتي لتنفیذ برنامج العمل المعني بالمناطق المح
لوثائق واألدوات، ویشمل ذلك المنھج الدراسي للتعلم بالوسائل اإللكترونیة، وقاعدة بیانات شاملة ل. 11وعلى ذلك فإنھا وثیقة الصلة بالھدف 

 3 .جياستحدثتھا األمانة والشركاء تتعلق بالمناطق المحمیة فضال عن العدید من مجلدات السالسل التقنیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولو
یكولوجیة والبیولوجیة وفیما یتعلق بتحدید المناطق ذات األھمیة للحفظ، فإن العمل الجاري المتعلق بتحدید المناطق البحریة ذات األھمیة اال

 .بما في ذلك الدلیل التدریبي لوصف تلك المناطق في میاه المحیط المفتوحة وموائل أعالي البحار، ذو صلة أیضا بھذا الھدف

ولدى منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، بوصفھا وكالة حكومیة دولیة متخصصة، مبادئ توجیھیة وأدوات یمكن أن تساعد  .11
وإدارة المناطق المحمیة، مثل المبادئ التوجیھیة التقنیة لتلك المنظمة بشأن المناطق البحریة المحمیة ومصاید األسماك، والمبادئ في إنشاء 

وقد وضعت المنظمات غیر الحكومیة والحكومیة الدولیة . التوجیھیة الطوعیة لمنظمة األغذیة والزراعة بشأن الحوكمة المسؤولة للحیازات
فقد أعد االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة مبادئ توجیھیة للتطبیق على فئات . 11ریضة من األدوات وثیقة الصلة بتحقیق الھدف أیضا طائفة ع

إدارة المناطق المحمیة، والتشریعات الخاصة بالمناطق المحمیة فضال عن نموذج معلومات فعالیة إدارة ھذه المناطق، ووضع مجموعة 
وتقدم سلسلة المبادئ التوجیھیة المعنیة بأفضل الممارسات في المناطق المحمیة . بالتعاون مع الیونسكو" تعزیز تراثنا"أدوات بعنوان 

ة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة مبادئ توجیھیة بشأن المناطق المحمیة تتعلق باالستعادة االیكولوجیة وتدریب الموظفین، والمواقع الطبیعی
وأعدت منظمة حفظ  4 .جتمعات األصلیة والمحلیة، والسیاحة المستدامة، والمناطق المحمیة العابرة للحدودالمقدسة، والتمویل المستدام، والم

وأعد مركز . الطبیعة سلسلة توجیھیة سریعة تبرز كیفیة التخطیط إلقامة نظم المناطق المحمیة، وتوسیع نطاقھا وعملیات تقییم إدارتھا
ویدمج الرصد مجموعات . تعاون مع منظمات دولیة أخرى الرصد الرقمي للمناطق المحمیةالبحوث المشتركة للمفوضیة األوروبیة بال

وقع البیانات اإلقلیمیة لتقییم حالة المناطق المحمیة التي توفر الوسائل لكل من صانعي القرارات ومدراء المتنزھات العامة لتقییم ورصد وت
 .تعرض لھاالتنوع البیولوجي في المناطق المحمیة والضغوط التي ت

وفیما یتعلق بتحدید المواقع أو المناطق ذات األھمیة للحفظ، یضع عدد من المنظمات قوائم للمواقع الھامة لحمایتھا ألغراض  .12
وتشمل األمثلة على ھذه القوائم مناطق الطیور الھامة التي تدعمھا المنظمة الدولیة لحیاة الطیور، والتحالف من أجل مواقع القضاء , الحفظ
االنقراض، ومناطق النباتات الھامة التي تدعمھا منظمة حیاة النباتات، ومناطق البراري شدیدة األھمیة للتنوع البیولوجي التي تشیر على 

وأعد االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة أیضا توجیھا بشأن تحدید مناطق التنوع البیولوجي . عموما إلى مستوى كبیر تدعمھ منظمة الحفظ الدولیة
، وتجري حالیا مشاورات واسعة النطاق لتعدیل المنھجیة الخاصة بتحدید مناطق )2007ال نجمار وآخرون (ة وتحلیل الثغرات الرئیسی

وتھدف ھذه المشاورات العالمیة إلى توحید جمیع النھج والبیانات المتوافرة ضمن إطار مشترك یتفق علیھ . التنوع البیولوجي الرئیسیة
وعالوة على ذلك، أعد االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة وأصدر منھجیة لتحدید ورسم خرائط . ة الرئیسیینویدعمھ جمیع أصحاب المصلح

                                                             
 .ةتوفر االستراتیجیة العالمیة المحدثة لحفظ البیانات وھدفھا الثاني المتعلق بالمناطق المحمیة إطارا ذي صل  2
 المشورة التقنیة بشأن إنشاء وإدارة نظام وطني للمناطق المحمیة البحریة والساحلیة الوطنیة؛ - لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع الیبولوجي 13السلسة التقنیة رقم   3

 شاء مواقع وشبكات المناطق المحمیة وإدارتھا؛قضایا التنوع البیولوجي للنظر خالل تخطیط وإن - لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع الیبولوجي 15السلسة التقنیة رقم 
 إقامة نظم تمثیلیة ایكولوجیا للمناطق المحمیة؛: سد الثغرات - لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع الیبولوجي 24السلسة التقنیة رقم 
المتوافرة بشأن المناطق ذات األولویة لحفظ التنوع البیولوجي فیما  تحلیل واستعراض أفضل الدراسات العلمیة - لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع الیبولوجي 27السلسة التقنیة رقم 

 یتجاوز حدود الوالیة الوطنیة
 ؛التقدم والتوقعات: تنفیذ برنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة التابع لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي - لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع الیبولوجي 35السلسة التقنیة رقم 
 المناطق المحمیة في عالم الیوم، أھمیتھا ومنافعھا لرفاھة الكوكب؛ - لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع الیبولوجي 36السلسة التقنیة رقم 
یعیة والمناظر البحریة والخطط دلیل إدراج المناطق المحمیة في المناظر الطب: تحقیق فائدة المناطق المحمیة - لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع الیبولوجي 44السلسة التقنیة رقم 

 واالستراتیجیات القطاعیة األوسع نطاقا؛
 .نوفیر االعتراف والدعم لألراضي والمناطق التي تحافظ علیھا المجتمعات األصلیة والمحلیة - لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع الیبولوجي 64السلسة التقنیة رقم 

 یھیة ألفضل الممارسات للجنة العالمیة للمناطق المحمیة التابعة لالتحاد الدولي لحفظ البیئة أنظرعلى القائمة الكاملة للمبادىء التوج لإلطالع  4
.bpg/http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_capacity2/gpap_ 
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وتقدم قاعدة البیانات العالمیة بشأن المناطق المحمیة التي یدیرھا ). 2012ھولند وآخرون (مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة للمیاه العذبة 
كما . ز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة قائمة عالمیة للمناطق المحمیة العالمیةاالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والمرك

أعد المركز العالمي واالتحاد الدولي سجل للمناطق المحمیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة یتضمن تلك المناطق تتولى إدارتھا المجتمعات 
. غیر أن قاعدة البیانات ھذه مازالت في حاجة الى تطویر. ت المحلیة مع الحكومات أو القطاع الخاصالمحلیة أو بصورة مشتركة للمجتمعا

یدعو أیضا إلى إدراج المناطق المحمیة في المناظر الطبیعیة والمناظر البحریة األوسع نطاقا، فإن األدوات  11ونظرا إلى أن الھدف 
دام األراضي وثیقة الصلة بھذه الھدف مثلما الحال بالنسبة لتلك المتعلقة بتقییم اآلثار البیئیة المختلفة التي استحدثت للتخطیط المكاني والستخ

 .اإلستراتیجیة

وقد وضعت أیضا أدوات ووسائل مفیدة على المستوى اإلقلیمي تشمل إستراتیجیة المحیط الھادئ بشأن حفظ الطبیعة والمناطق  .13
ة التي تشتمل عناصر التنوع البیولوجي مثل في خطط العمل الوطنیة المشتركة بشأن تغیر كما أثبتت عملیات التخطیط التآزری. المحمیة

 .المناخ وإدارة مخاطر الكوارث معاونتھا في ھذا المجال

 تطبیق أدوات ومنھجیات الدعم السیاساتي القائمة

فقد كان على األرجح لمختلف . ئیةكان التوسع في المناطق األرضیة التي تغطیھا المناطق المحمیة من أعظم النجاحات البی .14
األدوات والمنھجیات التي وضعت في إطار االتفاقیة وبواسطة مختلف المنظمات غیر الحكومیة، والحكومیة الدولیة آثار كبیرة على ھذا 

لوضع سیاساتھا المتعلقة النجاح، وقد استخدم األطراف قدرا كبیرا منھا في المساعدة في تنفیذ برنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة أو 
 .بمناطقھا المحمیة الوطنیة الخاصة بھا

فقد وضع، في الوقت . وقد كان لبرنامج العمل المعني بالمناطق  المحمیة فائدة كبیرة بما وفره من إطار عملي جامع لھذه المسألة .15
بلدا تحلیال شامال  40ستكمل أكثر من طرف خطط عمل لبرنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة في حین ا 100الحاضر، أكثر من 

 .بلدا آخر 20للثغرات االیكولوجیة، ویجري ذلك في الوقت الحاضر 

وتوفر اتفاقیة رامسار لألراضي الرطبة وتوجیھھا المتعلق . ومازال یتعین تحقیق تمثیل كاف للمناطق المحمیة في المیاه الداخلیة .16
ضي الرطبة مصدرا رئیسیا لألدوات والتوجیھ وخاصة من خالل كتیباتھا اإلرشادیة بتحدید وإنشاء وإدارة المناطق  المحمیة لألرا

، وفي حین أن قدرا كبیرا من التقدم قد یتحقق في السنوات األخیرة في إقامة وتوسیع المناطق المحمیة البحریة، مازال 5"االستخدام الحكیم"
. فحتى اآلن أقیمت غالبیة المناطق المحمیة البحریة في المناطق الساحلیة: 11یتعین بذل جھود كبیرة لتحقیق العنصر البحري في الھدف 

قة ولم تنشأ سوى عدد قلیل نسبیا منھا في المناطق االقتصادیة الخالصة وفي المناطق التي تتجاوز الوالیھ الوطنیة باستثناء المناطق المغل
ّ بصورة ضئیلة . یةأمام الصید في قیعان البحر بواسطة أجھزة إدارة المصاید اإلقلیم ویشیر ذلك إلى أن أدوات المناطق المحمیة لم تطبق إال

 .نسبیا في البیئة البحریة

 العقبات التي تعترض استخدام أدوات ومنھجیات الدعم القائمة

ضعت في تتمثل إحدى العقبات الرئیسیة أمام استخدام أدوات ومنھجیات الدعم السیاساتي المشار إلیھا أعاله وخاصة تلك التي و .17
فقد تظل األدوات . إطار االتفاقیة في أنھا ال تصل في كثیر من األحیان إلى أولئك األشخاص الذین یمكن أن یحققوا أقصى استخدام منھا

 .والمنھجیات غیر معروفة لمدراء المناطق المحمیة والمجتمعات المحلیة نتیجة لنقص معرفتھم لھا وخاصة إذا لم تكن متاحة باللغات المحلیة
 .كذلك فإنھ حیثما تكون األدوات والمنھجیات متوافرة لمدراء المناطق المحمیة، فإنھم یفتقرون في بعض الحاالت للقدرات على استخدامھا

 ثغرات ومنھجیات الدعم السیاساتي

التوجیھ الخاص ویشمل ذلك . على الرغم من الكمیة الكبیرة من اإلرشادات بشأن المناطق المحمیة، مازال ھناك عدد من الثغرات .18
وإن كان ذلك قد تحسن في السنوات األخیرة (أو دمجھا /باالعتراف األفضل بالمناطق التي تحافظ علیھا المجتمعات األصلیة والمحلیة و

ثل ویمكن أن یساعد توجیھ مما. في الشبكات الوطنیة للمناطق المحمیة) وخاصة من خالل التوجیھ الصادر عن االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة
بشأن دمج المحتجزات الخاصة فضال عن النظم االیكولوجیة للمیاه الداخلیة في النظم الوطنیة للمناطق المحمیة، األطراف في تحقیق تقدم 

كذلك فإن األدوات الخاصة بإقامة نظم أو وضع سیاسات لضمان اإلدارة العادلة  للمناطق المحمیة في المناظر الطبیعیة . 11في الھدف 
ویمكن أیضا تقدیم توجیھات أخرى . البحریة األوسع نطاقا یمكن أن تساعد األطراف في إتخاذ اإلجراءات لتحقیق ھذا الھدف والمناظر

بشأن أدوات الدعم السیاساتي لحمایة المناطق المحمیة التي تتھددھا األنشطة الصناعیة مثل التعدین أو بناء الطرق والسدود بما في ذلك 
وثمة . متعلقة باستثارة الوعي العام، وأفضل الممارسات للتخفیف من األخطار التي تواجھ سالمة المناطق المحمیةالمبادئ التوجیھیة ال

ویمكن أن یفید أیضا توجیھ آخر . حاجة أیضا إلى توجیھ إضافي بشأن الخطوات التي یمكن أن تتخذ لتقییم فعالیة المناطق المحمیة البحریة
 .مجتمعیةبشأن اإلدارة التشاركیة أو ال

ونظرا إلى العدد الكبیر من المنظمات العاملة في القضایا ذات الصلة بالمناطق المحمیة، قد یمكن سد الثغرات الموجودة حالیة في  .19
فعلى سبیل المثال، فإن االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة لدیھ عمل جار یتعلق بالمناطق المحمیة الخاصة فضال عن قائمة . المستقبل القریب

وتتعلق الثغرات األخرى بما . ء للمناطق المحمیة وقائمة حمراء للنظم االیكولوجیة وإطار جدید لمناطق التنوع البیولوجي الرئیسیةخضرا
 :یلي

                                                             
5 __.  http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-handbooks-handbooks4-e/main/ramsar/1-30-33%5E21323_4000_0 
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 تعیین وإدارة المناطق المحمیة في المحیطات المفتوحة وأعالي البحار؛  )أ (

تغیر المناخ وخاصة تلك التي تتجاوز تصمیم وإدارة مناطق محمیة وشبكات للمناطق المحمیة بموجب سیناریوھات   )ب (
 .االحترار بمتوسط یبلغ درجتین خالل ھذا القرن

مدى مالئمة المشاھدات ونظم البیانات لرصد خصائص التنوع البیولوجي التي تمت معالجتھا في    11-3
 من أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي واستخدام مؤشرات للھدف وإعدادھا 11الھدف 

 قیاس حالة التقدم المحرز نحو بلوغ الھدف على المسویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة ودون الوطنیة/ القدرة على تقییم

 :ألف 11/3حددت المؤشرات التشغیلیة التالیة في مرفق المقرر  .20
 االتجاھات في تغطیة المناطق المحمیة؛  )أ (

 وجي الرئیسیة وفعالیة اإلدارة؛االتجاھات في مدة المناطق المحمیة البحریة وتغطیة مناطق التنوع البیول  )ب (

 أو فعالیة إدارتھا بما في ذلك اإلدارة األكثر عدالة؛/االتجاھات في أحوال المناطق المحمیة و  )ج (

االتجاھات في التغطیة التمثیلیة للمناطق المحمیة وغیر ذلك من النھج المعتمدة على المناطق بما في ذلك المواقع ذات   )د (
 جي، والنظم األرضیة والبحریة والخاصة بالمیاه الداخلیةاألھمیة الخاصة للتنوع البیولو

االتجاھات في تنفیذ خدمات النظم االیكولوجیة والمنافع المتساویة من المناطق المحمیة وغیر ذلك من النھج المعتمدة   )ه (
 خاصة بالمیاه الداخلیة؛على المناطق بما في ذلك المواقع ذات األھمیة الخاصة للتنوع البیولوجي، والنظم األرضیة والبحریة وال

 .االتجاھات في تنفیذ خدمات النظم االیكولوجیة والمنافع المتساویة من المناطق المحمیة  )و (

، تتوافر أیضا مؤشرات لألھداف األخرى الستكمال المعلومات والتمكین 11وعالوة على ھذه المؤشرات المحددة بالدرجة األولى للھدف 
  .الثقة من إصدار البیانات بدرجة عالیة من

ووضع المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة تقریر الكوكب المح الذي  .21
یبین التقدم المحرز في تحقیق األھداف والغایات المتضمنة في برنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة فضال عن التقدم المحرز في تحقیق 

كما یمكن الحصول على المعلومات عن المناطق المحمیة من خالل قاعدة البیانات العالمیة . من أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي 11ف الھد
سوء رسم الحدود في كثیر من األحیان، ونقص تاریخ التعیین بالنسبة للكثیر من المناطق، ورغم أن : وتشمل العقبات. عن المناطق المحمیة

ّ في شكل نقاط فقط بما تفتقد معھ اآللیات الالزمة لتجسید عملیات الوضع قد أخذ  في التحسن، لم ترسم خرائط الكثیر من المناطق المحمیة إال
 .اإلقلیمیة/ التحدیث في مجموعات البیانات الوطنیة

بفعالیة إدارة المناطق المحمیة ویمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بفعالیة إدارة المناطق المحمیة من قاعدة للبیانات المعنیة  .22
ّ أن التغطیة غیر كاملة ومنحازة في المائة من المناطق المحمیة بشأن فعالیة اإلدارة، ولم  29فعلى الصعید العالمي، لم یجر تقییم سوى . إال

المساحة الخاضعة للحمایة التي في المائة من مجموع  60البالغ  10/31في المائة من البلدان الھدف المتفق علیھ في المقرر  23یحقق سوى 
من برنامج العمل  2-4في المائة من البلدان الغایة الواردة في الھدف  46وعالوة على ذلك لم یحقق سوى . 2015یجري تقییمھا بحلول عام 

یم فعالیة إدارتھا ھي األعلى وكانت نسبة المناطق المحمیة التي جرى تقی. في المائة من المناطق المحمیة 30المعني بالمناطق المحمیة لتقییم 
والمعلومات محدودة عن اإلدارة العادلة وإن كانت قد وردت بعض المعلومات عن . في أفریقیا وأمریكا الالتینیة یلیھما آسیا وأوروبا

المعتمدة على المجتمعات  ومازال یتعین توفیر المزید من البیانات عن النھج. الحوكمة في قاعدة البیانات العالمیة المعنیة بالمناطق المحمیة
 .المحلیة

وعلى . وثمة طرائق متعددة لتقییم التمثیل االیكولوجي أكثرھا شیوعا تغطیة المناطق المحمیة العالمیة للمناطق االیكولوجیة .23
د النمذجة المعتمدة ویمكن أن تساع. نطاق االنتشار بالنسبة لعدد متزاید من األنواع مستوى األنواع، یتزاید في الوقت الحاضر توافر خرائط

كما . اععلى البیانات البیئة والبیولوجیة في تنقیح نطاق البیلوجون، غیر أن ھناك نقصا في البیانات المتعلقة بتقییم التمثیل على مستوى األنو
معلومات لتقییم التمثیل أن توفر ) مثل المرفق العالمي لمعلومات التنوع البیولوجي(یمكن لنظم الرصد بشأن البیانات األحیائیة الرئیسیة 

كذلك فإن النمذجة . وفي حین أن ھذه البیانات متفرقة عادة، فإن نھج النمذجة یمكن أن تضیف أھمیة إلى ھذه البیانات. مقابل ھذا الھدف
ن أن تحدث من خالل المیكروبولوجیة للتحول في التنوع التشكیلى للفئات البیولوجیة غیر المعروفة بالقدر الكافي ولكنھا عالیة التنوع یمك

كما یمكن دمج البیانات . السطوح البیئیة الدقیقة المستوى بسجالت المواقع األفضل توافرا من المرفق العالمي لمعلومات التنوع البیولوجي
 ).13ومن ثم ربطھا بالھدف (الجینیة والفیلوجینیة في التحلیالت المشار إلیھا أعاله 

كولوجیة التي تعمل على مستوى المناظر الطبیعیة أو المناظر البحریة والتي تعد ضروریة والبیانات شحیحة عن العملیات االی .24
 .5وتوجد حاالت تآزر ممكنة مع الھدف . إلدامة التنوع البیولوجي في إطار المناطق المحمیة
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ت وخاصة من خالل ویمكن تحقیق تحسینا. 11وتوفر المؤشرات أساسا متینا للبیانات عن التقدم المحرز صوب تحقیق الھدف  .25
زیادة عدد المناطق المحمیة التي جرى تقییم فعالیة إدارتھا وعن طریق تحسین المعلومات عن تدابیر الحفظ األخرى المعتمدة على المناطق 

 .مثل مناطق الحفظ للمجتمعات المحلیة

ختالف كبیر في قدرتنا على رصد التقدم المحرز المشاھدات اإلضافیة إلى ا/ البیانات األفضل/ المجاالت التي سیؤدي فیھا الرصد المعزز
  .المستھدفة/ من أجل إرشاد األعمال المناسبة

أو التزاید واالتساق، ورصدات البیانات والمؤشرات أن تعزز قدرتنا /ثمة عدد من المجاالت التي یمكن فیھا لمواصلة الرصد و .26
 :ویشمل ذلك. 11على رصد التقدم صوب تحقیق الھدف 

 ي المعلومات بشأن الضغوط على المناطق المحمیة؛سد الثغرات ف  )أ (

 سد الثغرات في المعلومات عن فعالیة إدارة المناطق المحمیة؛  )ب (

سد الثغرات في المعلومات عن نواتج التنوع البیولوجي للمناطق المحمیة من خالل جمع البیانات عن اتجاھات عشائر   )ج (
 األنواع بمرور الوقت داخل المناطق المحمیة وخارجھا؛

 تحسین المعلومات عن تدابیر الحفظ األخرى المعتمدة على المنطقة؛  )د (

 التقییم األكثر تفصیال ومنھجیة للجوانب االجتماعیة والخاصة بالحوكمة في إدارة المناطق المحمیة؛  )ه (

 النھوض بخرائط نطاق األنواع لتجسید مناطق الشغل الفعلیة في نطاقات األنواع؛  )و (

 .ة في المحیطات المفتوحة ومناطق البحار العمیقة وداخل الوالیة الوطنیة وخارجھااإلدارة الفعالة للمناطق المحمی  )ز (

 القیود على القیام بھذه التعزیزات

 :ویشمل ذلك. عدد من المسائل التي تحد من قدرتنا على معالجة القضایا المحددة أعالهثمة  .27

 نقص الموارد الالزمة لتقییم ورصد فعالیة إدارة المناطق المحمیة؛  )أ (

ص البیانات عن حجم ومدى المناطق المحفوظة للمجتمعات األصلیة والمحلیة فضال عن المعلومات العامة عن ھذه نق  )ب (
 المناطق بما في ذلك حالتھا ونوع إدارتھا ومعلومات الموائل والمؤشرات وغیر ذلك؛

 نقص البیانات عن حجم ومدى محتجزات القطاع الخاص؛  )ج (

 راضي التي تعتبر مناطق محفوظة للمجتمع المحلي؛االعتبارات القانونیة بشأن حالة األ  )د (

نقص البیانات عن اتجاھات عشائر األنواع بمرور الوقت داخل المناطق المحمیة وخارجھا ونقص الموارد الالزمة   )ه (
 لتنقیح ھذه البیانات؛

 قعدم توافر االتفاق على عملیات تقییم األطراف األخرى لفعالیة تدابیر الحفظ المعتمدة على المناط  )و (

البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات الالزمة للحصول على المعلومات عن األنواع / نقص الوصول إلى االنترنت  )ز (
 والنظم االیكولوجیة واألخطار على مستوى المناطق المحمیة والمستوى اإلقلیمي الالزم للحفظ المعتمد على العلم؛

 التشغیل المشترك لھذه البیانات؛تبعثر البیانات القائمة، والوصول المقید لھا وضعف   )ح (

 عدم توافر نظم تبادل المعلومات ثنائیة االتجاه لضمان االتصال بین مدراء المتنزھات وصانعي القرارات؛  )ط (

 نقص المؤشرات عن الضغوط التي تتعرض لھا المناطق المحمیة؛  )ي (

 انعدام الرؤیة اإلقلیمیة بشأن المناطق المحمیة؛  )ك (

 ئط مناطق شغل األنواع باإلضافة إلى مدى نطاقھانقص الموارد الالزمة لرسم خرا  )ل (

 عدم توافر المواقع المتماثلة بصورة مباشرة وغیر الخاضعة للحمایة لقیاس فعالیة تدابیر الحمایة  )م (

 .نقص المساعدات التقنیة مثل لإلدارة عن بعد للمناطق المحمیة التي تدار بفعالیة في المناطق االقتصادیة الخالصة  )ن (

 یرات أنواع التدابیر المتخذة وفقا ألحكام االتفاقیةتقییم تأث   11-4

ولذا وضعت جھود  واستثمارات ضخمة إلنشاء . ینظر إلى المناطق المحمیة عموما بأنھا األداة الرئیسیة لحفظ التنوع البیولوجي .28
وإدراجھا في المناظر الطبیعیة والمناظر  أو تعزیز شبكات المناطق المحمیة الممثلة ایكولوجیا وحسنة الترابط، وإدارتھا بفعالیة ومساواة،/و

طرفا من األطراف القطریة خطط عمل لتنفیذ برنامج العمل المعني ) 192من  108(في المائة  50وقد أعد أكثر من . البحریة األوسع نطاقا
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اضي الرطبة، واتفاقیة التراث العالمي أسھم برنامج اإلنسان والمحیط الحیوي التابع للیونسكو، واتفاقیة رامسار لألر وقد. بالمناطق المحمیة
 .فضال عن البرامج اإلقلیمیة للمناطق المحمیة إسھاما كبیرا في الترویج لإلدارة الفعالة من أجل تعظیم نتائج الحفظ

المنتدى  وجد. أو وفقا لھ بنتائج التنوع البیولوجي مسألة ملیئة بالتحدیات 11ومع ذلك فإن، ربط التدابیر المتخذة استجابة للھدف  .29
 العالمي للغابات، في تقریر عن المناطق المحمیة الحرجیة أن العناصر المكونة الرئیسیة لتحقیق النواتج المفیدة لحفظ التنوع البیولوجي

والقیم  تشمل توافر وتنفیذ برنامج للرصد والتقییم مما یضمن اإلدارة التكیفیة والقدرة والسبل إلدارة النظم االیكولوجیة الحرجة واألنواع
یم الثقافیة الخاصة بھا والعدد الكافي من الموظفین، وامتالك وثائق واضحة عن التشریعات القانونیة، وعالوة على ذلك، قد تفید عملیات تقی

 .فعالیة التدابیر من عملیات التقییم العلمیة المستقلة عن حالة التنوع البیولوجي في المناطق المحمیة

ّ أنھا سوف تستنیر بشكل أفضل كما تتوافر المعلومات عن  .30 نواتج التنوع البیولوجي، جزئیا في عملیات تقییم فعالیة اإلدارة إال
كز بالعمل الذي اضطلع بھا فریق المھام المشترك من اللجنة العالمیة المعنیة بالمناطق المحمیة التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة ومر

 .مناطق المحمیةدعم العلوم بشأن التنوع البیولوجي وال

استنتاجات من األقسام السابقة للتمكین من تحدید ووضع أولویات االحتیاجات العلمیة والتقنیة   11-5
  11المتصلة بتنفیذ الھدف 

  مدى مالءمة اإلرشادات واألدوات في دعم التنفیذ على الصعید الوطني 

صر المعالجة في الھدف، وقد أسھم الكثیر من المنظمات في یوفر برنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة إرشادات بشأن العنا  .31
ودون / العدد الكبیر من األدوات التي تغطي معظم جوانب الھدف فضال عن تقدیم الدعم لتنفیذ الھدف على المستوى الوطني أو اإلقلیمي

فتوحة ومناطق أعالي البحار داخل الوالیة ویتعین توفیر إرشادات وأدوات أخرى إلدارة المناطق البحریة في المحیطات الم). اإلقلیمي
یر الوطنیة وفیما یتجاوزھا، ولتوفیر الحمایة الفعالة للنظم االیكولوجیة للمیاه الداخلیة، ولتصمیم إدارة نظم المناطق المحمیة في ظل تغ

 .المناخ

 مدى مالءمة البیانات والمعلومات لرصد التقدم المحرز على مستویات مختلفة

لمتعلقة بتغطیة المناطق المحمیة، والمتعلقة بالتمثیل االیكولوجي جیدة وإن كانت ھناك بعض الثغرات على الصعید المعلومات ا  .32
أما المعلومات . وأخذت المعلومات عن فعالیة اإلدارة والمساواة تتوافر باطراد حیث تمت تغطیة أكثر من ربع المناطق المحمیة. العالمي

وقد تكون المعلومات عن تدابیر الحفظ الفعالة األخرى المعتمدة على . حیث أنھا تتباین بحسب األنواع دةالمتعلقة بالموصلیة فھي معق
كذلك فإن المعلومات عن دمج المناطق . المناطق متوافرة على المستوى الوطني، ویجري اإلبالغ عنھا بالتدریج عن المستوى العالمي

فلم یتم رسم أي خرائط عالمیة لدى النظم االیكولوجیة لألراضي . األوسع نطاقا محدودة المحمیة في المناظر الطبیعیة والمناظر البحریة
 .ولن یمكن بدون ھذه الخرائط ضمان التمثیل الكافي للمناطق المحمیة في المیاه الداخلیة. الرطبة

 فعالیة اإلجراءات المتخذة

ویسند . دف العددي الشامل عن األراضي أو المیاه الداخلیةلقد زادت تغطیة المناطق المحمیة، وتجاوز الكثیر من البلدان الھ  .33
وثمة حاجة إلى تعزیز تمثیلیة نظم المناطق المحمیة فضال عن موصلتھا ودمجھا في : اھتمام متزاید للخصائص النوعیة للمناطق المحمیة
أن ثمة حاجة إلى تعزیز  كما. للتنوع البیولوجيوالى ضمان إدراج المناطق الرئیسیة . المناظر الطبیعیة والمناظر البحریة األوسع نطاقا

فعالیة اإلدارة ومساواتھا وثمة حاجة إلى توسیع تغطیة المناطق المحمیة في المحیطات المفتوحة ومناطق أعالي البحار داخل الوالیة 
 .الوطنیة وفیما یتجاوزھا

 ملخص االستنتاجات

الكثیر من المجاالت، یبدو أن ھذه القضایا ال تعوق تحقیق في حین أن باإلمكان إجراء تحسینات علمیة وتقنیة في   .34
فالواقع أن القیود ھي على القدرات والموارد المالیة الالزمة لتنفیذ خطط العمل الوطنیة المتعلقة بالمناطق المحمیة، .  الھدف

المناطق المحمیة فیما یتجاوز الوالیة والتمثیل الكافي للمناطق المحمیة في المیاه الداخلیة والتوجیھات السیاساتیة بشأن إدارة 
 .الوطنیة

یكون قد تم منع انقراض األنواع المعرضة المعروفة، ویكون قد   2020بحلول عام : 12الھدف  
  تحسین واستدامة حالة حفظھا وخاصة تلك التي في أشد حاالت االنخفاض

 12عناصر الھدف   1- 12
العملیات الطبیعیة، فإن األعمال البشریة أدت إلى إحداث زیادة كبیرة في على الرغم من أن بعض حاالت االنقراض تنشأ عن   .35

وتتطلب عملیة خفض أخطار حاالت االنقراض البشریة التأثیر اتخاذ إجراءاـ لمعالجة دوافع التغییر المباشرة . معدالت االنقراض الحالیة
-2011ف وباء من الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة أنظر أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي تحت الغایتین أل(وغیر المباشرة 

غیر أنھ یمكن في كثیر من الحاالت تالفي حاالت االنقراض الوشیكة لألنواع المھددة . وقد تكون في شكل عملیات طویلة األجل) 2020
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على وجھ التحدید  12ویتعلق الھدف . ددة لالنخفاضالمعروفة بفضل حمایة الموائل الھامة أو بوسائل أخرى لمعالجة األسباب المباشرة المح
 :باألنواع المھددة المعروفة ویتكون من عنصرین

فمنع حدوث المزید من حاالت االنقراض یعني أن تلك األنواع المعرضة لالنقراض في الوقت : منع االنقراض   )أ (
 راض؛أو أنھا أصبحت حتى في حالة انق 6،الحاضر، التنتقل إلى حالة أسوأ من الخطر

تحسین حالة الحفظ الخاصة باألنواع المعرضة لالنقراض، ویعني تحسین حالة الحفظ تزاید عشائر أحد األنواع إلى    )ب (
 .الحد الذي تنتقل فیھ إلى حالة خطر منخفضة

لمعنیة بصون وتضطلع االتفاقیة المعنیة بالتجارة الدولیة بأنواع النباتات والحیوانات البریة المعرضة لالنقراض، واالتفاقیة ا  .36
األنواع المھاجرة من الحیوانات البریة بدور محوري في تعزیز اإلجراءات صوب تحقیق ھذا الھدف مثلما الحال بالنسبة لعدد من العملیات 

 .الدولیة األخرى وغیر ذلك من االتفاقات المتعددة األطراف التي تركز على األنواع بما في ذلك على المستوى اإلقلیمي

ت والمنھجیات القائمة  للدعم السیاساتي ومدى مالءمتھا وأثرھا والعقبات التي تعترض األدوا  12-2
  اعتمادھا والثغرات

 من أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي 12أدوات ومنھجیات الدعم السیاساتي للمساعدة في تحقیق الھدف   

ھذا الھدف واسع نسبیا فیما یتعلق بنطاقھ نظرا إلى أن وعلى ذلك فإن . بمنع انقراض األنواع المھددة المعروفة 12یتعلق الھدف   .37
فإن باإلمكان اتخاذ . األنواع المھددة وحاالت االنقراض یمكن أن تقع في جمیع أنواع النظم االیكولوجیة وقد تحدث نتیجة لضغوط مختلفة

وسوف تتوقف اإلجراءات التي . ة وغیر المباشرةالعدید من أنواع اإلجراءات لتنفیذ ھذا الھدف وأن تتضمن كال من إجراءات الحفظ المباشر
تناسب على نحو أفضل بدرجة كبیرة على األنواع المعنیة، وأسباب تدھورھا، وسجل حیاتھا وخصائصھا فضال عن الظروف الوطنیة 

األدوات ذات الصلة بھذا  وعموما یمكن تقسیم. فإن ھناك العدید من أدوات و منھجیات الدعم السیاساتي وثیقة الصلة بھذا الھدف. السائدة
تلك المتعلقة بتحدید وتوثیق األنواع المھددة، واألدوات التي تصف االستراتیجیات الالزمة لتجنب االنقراض أو : الھدف إلى ثالث فئات

نقراض في تحسین حالة حفظ األنواع، واألدوات التي تدعم إعادة إدخال أو إعادة تكوین األنواع التي أصبحت مستأصلة أو تعرضت لال
 .البراري

ویوفر العدید من برامج العمل المواضیعیة والقضایا الشاملة بموجب االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي أطرا یمكن أن تستخدم   .38
ة وخاصة برنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة، واإلستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات ومبادر. 12في المساعدة في تحقیق الھدف 

إرشادات االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ذات الصلة نھج النظم االیكولوجیة والمبادئ التوجیھیة بشأن  وتتضمن. التصنیف العالمیة
 .األنواع الغریبة الغازیة وقاعدة بیانات التكیف مع أثار تغیر المناخ

. یر من البلدان أدوات أو عملیات وطنیة لھذه األغراضفإن لدى الكث وفیما یتعلق بتحدید األنواع المعرضة لخطر االنقراض  .39
فعلى سبیل المثال فإن الكثیر من البلدان لدیھ تشریعات خاصة باألنواع المعرضة للخطر، ولدى عدد من األطراف عملیات وطنیة للقائمة 

مبادئ توجیھیة للتقییم االیكولوجي  22لوجي رقم وعلى المستوى العالمي، توفر السلسلة التقنیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیو. الحمراء
بادرة السریع بشأن التنوع البیولوجي في المیاه الداخلیة والمناطق الساحلیة والبحریة في حین توفر اإلستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات وم

لحكومیة والحكومیة الدولیة أدوات لتحدید التصنیف العالمیة إرشادات ذات صلة أیضا، وعالوة على ذلك، وضع عدد من المنظمات غیر ا
ویشمل ذلك وإن لم یقتصر علیھا، العدید من األدوات ذات الصلة بالقائمة الحمراء لألنواع . أو توثیق األنواع المعرضة لإلنقراض/و

تقییم السریع لمنظمة الحفظ المعرضة لالنقراض لدى االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، ومجال البیانات في منظمة حیاة الطیور، وبرنامج ال
بریة الدولیة فضال عن العدید من األدوات التي وصفتھا اتفاقیة األنواع المھاجرة واتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات ال

 .المعرضة لالنقراض

الحد من (ي ذات الصلة بالغایتین باء وھناك العدید من األدوات التي تعالج الضغوط الرئیسیة التي یتعرض لھا التنوع البیولوج  .40
تحسین حالة التنوع البیولوجي من خالل حمایة النظم (، وجیم )الضغوط المباشرة على التنوع البیولوجي والترویج لالستخدام المستدام

 .ھذه األدوات الوثائق التي تعالج ھذه األھداف اإلستراتیجیة أمثلة على وتتناول). االیكولوجیة، واألنواع والتنوع الجیني

وحیثما یشكل تغییر الموئل . وتوفر عملیات تقییم القائمة الحمراء مصدرا مفیدا لتحدید األخطار الرئیسیة التي تواجھ أنواع معینة  .41
ضاء خطرا رئیسیا، یعتبر حمایة الموائل من خالل المناطق المحمیة نھجا ھاما إزاء تالفي االنقراض وتوفر الخرائط التي أعدھا تحالف الق

 .على االنقراض أداة مفیدة في ھذا المجال

ولم یتم وضع برنامج عمل محدد من . لذلك فإن األدوات الرامیة إلى دعم برامج انتعاش األنواع وحفظھا ذات صلة بھذا الھدف  .42
ّ أنھ جرى وضع عدد من األدوات  بموجب االتفاقیة وبواسطة ھذا النوع بصورة مباشرة في إطار االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي إال

منظمات أخر فعلى سبیل المثال، وضعت االتفاقیة المعنیة باألنواع المھاجرة مبادئ توجیھیة بشأن إعداد خطط عمل وطنیة لنوع واحد من 
من الحیوانات والنباتات وتستند القواعد التجاریة لالتفاقیة المعنیة بالتجارة الدولیة بأنواع المعرضة لالنقراض . أنواع طیور الماء المھاجرة

الحتماالت االنخفاض أو االنقراض لألنواع والناشئة عن الحصاد والتجارة ) نتائج غیر محددة(البریة المھاجرة إلى تقدیرات المخاطر 
                                                             

نواع المعرضة راء الخاصة باألتشیر اإلشارات إلى حالة الحفظ في ھذا القسم إلى القائمة الحمراء للفئات والمعاییر لدى االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، فالقائمة الحم   6
 .لالنقراض لدى االتحاد ھي أشمل مصدر للمعلومات وأكثره استخداما بشأن مخاطر االنقراض العالمیة لألنواع
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ھیة لعملیات الدولیة، وفیما یتعلق بإعادة دخول األنواع التي كانت قد تعرضت لالنقراض، وضع االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة مبادئ توجی
 .إعادة الدخول وغیر ذلك من التنقالت ألغراض الحفظ

 تطبیق أدوات ومنھجیات الدعم السیاساتي القائمة

یتوقف مستوى استخدام األدوات التي وضعت عل عدد من العوامل من بینھا سجل حیاة األنواع المعنیة وخصائصھا، وأسباب   .43
االنخفاض، والظروف الوطنیة السائدة ونظرا إلى ھذا النطاق من العوامل، فإن من الصعب تحدید المستوى الشامل الستخدام األدوات ذات 

عدید من دراسات الحالة واألمثلة تحسنت فیھا حالة حفظ األنواع التي كانت على شفا االنقراض نتیجة للتدخالت ویوجد ال. الصلة بھذا الھدف
من مختلف األنواع، وأصبح من الواضح أنھ بدون ھذه التدخالت، كانت حالة التنوع البیولوجي قد ساءت عما ھي علیھ اآلن، غیر أن من 

ونظرا إلى الطابع العریض والعام . مختلف األدوات ذات الصلة بھذا الھدف في ھذه األنشطة غیر الواضح الدرجة التي استخدمت فیھا
ألدوات ومنھجیات الدعم السیاساتیة، واألطر التي وضعت في إطار االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ، قد تكون تلك الموارد التي 

ي إجراءات حفظ ألنواع معینة على نطاق أوسع من تلك التي وضعت في إطار وضعتھا منظمات أكثر تركیزا على األنواع قد استخدمت ف
 .االتفاقیة

 العقبات التي تعترض استخدام أدوات ومنھجیات الدعم السیاساتي القائمة

ھا كما ھو الحال بالنسبة لألھداف األخرى، قد یكون ضعف المعارف باألدوات القائمة والموارد المحدودة التي تستخدم في تطبیق  .44
وعالوة على ذلك لیس لدى بعض . وخاصة على المستوى المحلي، العقبات الرئیسة التي تعترض استخدام األدوات ذات الصلة بھذا الھدف

 .البلدان تشریعات خاصة باألنواع المعرضة لالنقراض، كما أن األنواع المعرضة لالنقراض في جمیع مناطق العالم لیست كلھا معروفة

 ومنھجیات الدعم السیاساتي الثغرات في أدوات

وتشتمل األمثلة على ھذه الثغرات الخاصة إلى . ھناك عدد من الثغرات في أدوات ومنھجیات الدعم السیاساتي تتعلق بھذا الھدف  .45
إلى وضع تنسیق نھج إدارة األنواع، والحاجة إلى النھوض بمعالجة ضغوط االنقراض المرتبطة بالحصاد والتجارة غیر القانونیة، والحاجة 

مثل الفطریات والالفقریات واستخدام ھذه المعلومات بعد  منھجیات لتقییم تلك األنواع التي ال تظھر في الوقت الحاضر في القوائم الحمراء
وعالوة على ذلك، ثمة حادة إلى أدوات لجمع المعلومات عن حالة المخاطر التي تتعرض لھا األنواع على . ذلك في وضع خطط االنتعاش

 .وى العشائرمست

خصائص التنوع البیولوجي التي تمت معالجتھا في  مدى مالءمة المشاھدات ونظم البیانات لرصد  12-3
  من أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي، واستخدام مؤشرات للھدف وأعدادھا 11الھدف 

 ة والوطنیة ودون الوطنیةقیاس حالة التقدم نحو بلوغ الھدف على المستویات العالمیة واإلقلیمی/ القدرة على تقییم

 :11/3حددت المؤشرات التشغیلیة التالیة في مرفق المقرر  .46

 االتجاھات في مخاطر انقراض األنواع؛  )أ (

 االتجاھات في وفرة األنواع المختارة؛  )ب (

 .االتجاھات في توزیع األنواع المختارة  )ج (

ى الصعید العالمي ولألقالیم البیوجغرافیة وتوفر ھذه المؤشرات معلومات  دائرة عن مخاطر االنقراض واتجاھات العشائر عل .47
ویجري بالتدریج سد الثغرات في التغطیة التصنیفیة أو الجغرافیة بما في ذلك من خالل تحلیل العینات الفرعیة التمثیلیة . والبیومات الرئیسیة

 .إحصائیا

ألرقام الدلیلیة العالمیة أو عن طریق التقییم ویمكن حساب األرقام الدلیلیة للقائمة الحمراء الوطنیة سواء من خالل إفضاض ھذه ا .48
. ویجري في الوقت الحاضر إعداد أمثلة على النھجین للنشر أو أنھا قد نشرت بالفعل. المتكرر لمخاطر االنقراض على المستوى الوطني

إال أنھ لم ) www.nationalredlist.orgأنظر (وقد قام الكثیر من البلدان بجمع القوائم الحمراء الوطنیة التي تشكل األساس للنھج الالحق 
مل ھذه البلدان ذلك، ستوفر المزید من األرقام ومع تزاید ع. یفعل سوى عدد قلیل حتى اآلن ذلك مرتین أو أكثر باستخدام طرائق متساوقة

 .الدلیلیلة للقوائم الحمراء الوطنیة

منھا بطریقة  43بلدا، یتوافر  122وتأتي ھذه القوائم من . من القوائم الحمراء الوطنیة لمختلف التصنیفات 515وقد سجل عدد  .49
وھناك قدر من عدم االتساق في تطبیق فئات ومعاییر القوائم الحمراء بالنسبة ). /http://www.nationalredlist.orgأنظر (الكترونیة 

األرقام الدلیلیة للقوائم الحمراء الوطنیة لكل من استرالیا والدنمارك وفنلندا وقد حسبت . لبعض المجموعات التصنیفیة على المستوى الوطني
 .وباراغواي والسوید وفنزویال

وتتوافر . وتتوافر الكثیر من المؤشرات عن االتجاھات في وفرة وتوزیع األنواع المختارة وخاصة بالنسبة ألنواع الفقریات .50
 .لدلیلي للكوكب الحي مؤشرا مرجحا التجاھات العشائرویوفر الرقم ا. عموما بیانات جیدة عن الطیور

على مختلف  12وعلى ذلك فإن المؤشرات تمكن من وضع أساس متین للبیانات عن التقدم المحرز صوب تحقیق الھدف  .51
 .المستویات بما في ذلك المؤشرات عن الضغوط واالستجابات، وإن كان في اإلمكان زیادة التغطیة التصنیفیة والجغرافیة
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البیانات األفضل المشاھدات اإلضافیة إلى اختالف كبیر في قدرتنا على رصد التقدم المحرز / المجاالت التي سیؤدي فیھا الرصد المعزز
 المستھدفة/ من أجل إرشاد األعمال المناسبة

، أو )في الوقت الحاضر أي الحالة غیر المؤكدة أو غیر المعروفة(یتعین إجراء عملیات التقییم لحالة الحفظ لتصنیفات إضافیة  .52
كما یتعین إجراء االختبارات والمعایرة واالستخدام فیما یتعلق بالنھج . إعادة تقییمھا، وربما تشكل النباتات والمفصلیات أكبر وأھم التحدیات

ین من إجراء تدابیر الحفظ السریعة لتقییم حالة المحافظة الستكمال عملیات تقییم القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، والتمك
مثل (وقد تسند األولویات في جمع المعلومات إلى المجموعات الوظیفیة الرئیسیة . الموجھة خالل انتظار عملیات التقییم األكثر دقة

عرض للتھدید مثل األنواع المستخدمة في لحوم الطرائد، واألصناف التي تت(والمجموعات ذات األھمیة االجتماعیة االقتصادیة ) الملقحات
 .فضال عن األنواع البحریة) بفعل التجارة واألقارب البریة للمحاصیل

 القیود على القیام بھذه التعزیزات

وخاصة بطریقة (تتسم القدرة على تعزیز الرصد بالمحدودیة نتیجة لنقص الموارد الالزمة إلجراء عملیات تقییم الخبراء  .53
وھناك . تقییم السریعة، ونقص التأكد بأن الموارد سوف تمكن من إجراء عملیات التقییم السریعة، وانعدام الفھم واالعتراف بنھج ال)سریعة

في كثیر من األحیان نقص في التأكد التصنیفي، ونقص في المعلومات العلمیة الكافیة بشأن طرائق الرصد وبشأن صلة النتائج المتحصلة 
 .بثبات العشائر

  المتخذة وفقا ألحكام االتفاقیة تقییم تأثیرات أنواع التدابیر  12-4

تمثل تدابیر منع انقراض األنواع المھددة عموما الحلقة األخیرة في سلسلة التدابیر التي تھدف إلى تجنب انتقال األنواع إلى الفئات  .54
مثل تعیین مواقع (اع وعند ھذه النقطة، تھدف التدابیر إلى حفظ الموائل التي توجد بھا األنو. المعرضة للخطر أو المعرضة لخطر جسیم

مثل من خالل خفض األخطار الرئیسیة، (أو توفیر االستقرار للعشائر من خالل تدابیر ھامة /و 7 )التحالف من أجل القضاء على االنقراض
التدابیر ("ئات وعموما تفعیل التدابیر التي تمنع األنواع من الوقوع في ھذه الف). وبرامج التربیة، وتدابیر الحفظ خارج المواقع الطبیعیة

ویمكن أن یتضمن ذلك تعیین المناطق المحمیة، وإنشاء ممرات وغیر ذلك من الوسائل للربط بین الموائل وحمایة مناطق ") التمھیدیة
مثل (التكاثر وغیر ذلك من الوسائل التي تكفل توافر حجم كاف من الموائل ذات النوعیة المالئمة لألنواع فضال عن الرصد والمراقبة 

االتفاقیة (، ومراقبة األنواع المتداولة في التجارة )9ورصد عملیات قتل الفیلة بصورة غیر قانونیة 8شراكة المعنیة ببقاء القردة العلیا،ال
ي ة فالمعنیة بالتجارة غیر القانونیة في أنواع الحیوانات والنبات البریة، وتحلیل السجالت التجاریة للنباتات والحیوانات البریة المتداول

ویمكن أن تتضمن التدابیر المباشرة للحد من ). مثل قیود الحصاد للحفاظ على البساتین األرضیة(أو التدابیر البیئیة الزراعیة ) 10التجارة
مثل المرافق واألنواع (الضغوط التي تتعرض لھا العشائر خفض االستغالل إلى المستویات المستدامة والرقابة على العوامل المؤثرة 

 )والتلوثالغازیة 

نوع من الثدییات والطیور والحیوانات البرمائیة معرضة  25,000أن خمس مایزید على  11 )2010(وأبلغ ھوفمان وآخرون  .55
منھا في المتوسط ینتقل إلى فئة قریبة  50، وأن نحو )أي أنھا ضعیفة أو مھددة باالنقراض أو مھددة باالنقراض بصورة حرجة(لالنقراض 

من األنواع التي  50بدال من  60أي (أجروه من تحلیل أن معدل التدھور كان یمكن أن یصبح أسوأ بمقدار الخمس  ویین ما. من االنقراض
وخلص ھؤالء المؤلفون إلى أن جھود الحفظ الحالیة مازالت غیر كافیة للقضاء على . في عدم توافر تدابیر الحفظ) تسقط إحدى الفئات

 .لوجي المرتبطة بالتوسع الزراعي، وقطع األشجار، واإلفراط في االستغالل، واألنواع الغریبة الغازیةالدوافع الرئیسیة لفقدان التنوع البیو

مثل الجھود التي تبذل لتعزیز مقاومة الشعاب (وتزداد تحدیات فعالیة تدابیر حفظ األنواع حیثما یشمل ذلك دوافع متعددة  .56
سطح البحار التي تتاثر بفعل الترسب والتلوث من مصادر بریة فضال عن  المرجانیة في بیئة تحمض المحیطات وارتفاع درجات حرارة

 .طرائق الصید غیر المستدامة

من األقسام السابقة للتمكین من تحدید ووضع أولویات االحتیاجات العلمیة والتقنیة  استنتاجات  12-5
 11المتصلة بتنفیذ الھدف 

 الصعید الوطني مدى مالئمة اإلرشادات واألدوات في دعم التنفیذ على

. تتوافر طائفة من اإلرشادات ذات صلة بھذا الھدف، مع قیام الكثیر من المنظمات بوضع طائفة من األدوات لمنع االنقراض .57
ونتیجة لذلك، فإن . وعالوة على ذلك، فإن مختلف برامج العمل في إطار االتفاقیة توفر أطرا للحد من الدوافع الرئیسیة لتدھور األنواع

 .قضایا التي یعالجھا ھذا الھدف تغطیھا أدوات وإرشادات متوافرةمعظم ال

                                                             
7  http://www.zeroextinction.org/. 
 ./http://www.un-grasp.org العلیا، القردة بقاءل جالشراكة من أ  8
 ./http://www.cites.org/eng/prog/mike رصد القتل غیرالقانوني للفیلة،  9

10  http://www.traffic.org/. 
11  http://210.75.237.14/bitstream/351003/19199/1/2010e0012h.pdf. 
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 مدى مالئمة البیانات والمعلومات لرصد التقدم المحرز على مستویات مختلفة

وبالنسبة لمعظم . تعتبر المعلومات الخاصة باألنواع المعرضة لالنقراض جیدة نسبیا فیما یتعلق بتلك األنواع التي تم تقییمھا .58
غیر أن المعلومات محدودة بالنسبة لبعض المجموعات . عرضة لالنقراض، أصبحت األسباب الرئیسیة للتدھور معروفةاألنواع الم
ویبین التحلیل الوارد في القسم السابق الحاجة إلى تعزیز التغطیة التصنیفیة ). مثل المفصلیات وأنواع أعالي البحار وغیر ذلك(التصنیفیة 

غیر أنھ نظرا ألن تركیز ھذا الھدف ینصب على األنواع المھددة المعروفة، . یعة لتقییم حالة حفظ األنواعوالجغرافیة، والى النھج السر
 .ینبغي أن التعوق ھذه الثغرات، وإن كانت مھمة، التقدم صوب تحقیق الھدف

 فاعلیة اإلجراءات المتخذة

غیر أن حالة حفظ . یان على حالة األنواع المستھدفةحیثما اتخذت إجراءات الحفظ، كان لھا تأثیرات إیجابیة في كثیر من األح .59
ویعزى ذلك بدرجة . عدد كبیر من األنواع، رغم ھذه اإلجراءات، آخذة في التدھور، ویتزاید عدد األنواع المدربة في القائمة الحمراء سنویا

أن الجھود الالزمة لمعالجة األسباب الكامنة وراء كبیرة إلى أن اإلجراءات التي اتخذت كانت صغیرة الحجم نسبیا بالمقارنة بحجم المشكلة و
 .تدھور التنوع البیولوجي كانت محدودة حتى اآلن على المستوى العالمي

 ملخص االستنتاجات

في حین أن ھناك مجاال واضحا إلدخال تحسینات علمیة وتقنیة في كثیر من المجاالت، فإن األدوات المتوافرة، والمعارف  .60
بالواقع أن القیود تتعلق بالقدرات . ل المحددة الرئیسیة لتحسین واستدامة حالة حفظ األنواع، وتجنب االنفراضالجاریة لیست العوام

فیذ والموارد المالیة الالزمة لتنفیذ اإلجراءات الفعالة لتحدید وخفض الضغوط المباشرة وغیر المباشرة على األنواع المتأثرة، وإلعداد وتن
 .خطط االنتعاش ولرصد التقدم

یتم الحفاظ على التنوع الجیني للنباتات المزروعة وحیوانات المزارع ، 2020بحلول عام : 13الھدف 
والحیوانات األلیفة، والتنوع الجیني لألقارب البریة بما في ذلك األنواع األخرى ذات القیمة االجتماعیة 

ل التآكل الجیني وصون تنوعھا واالقتصادیة فضال عن القیمة الثقافیة، ووضع وتنفیذ استراتیجیات لتقلی
 الجیني

 13عناصر الھدف   1- 13
ھو الھدف الوحید من أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي الذي یطبق على ھذا المستوى الجیني، وإن كانت مسألة  13الھدف  .61

ورة خاصة باألغذیة والزراعة، فالتنوع الجیني یتعلق بص 12ذات صلة أیضا بالھدف ) أي المجموعات الجینیة(االحتفاظ بالعشائر السلیمة 
ولذا ال غرابة في أن معظم البیانات . ویقیم صالت قویة بین ھذا الھدف والسیاق االجتماعي الھام لألمن الغذائي والتغذوي، وصحة البشر

، وسوف یعتمد )لغاباتبما في ذلك الموارد الجینیة ل(واألدوات والسیاسات واإلرشادات تقع في مجال الموارد الجینیة لألغذیة والزراعة 
 .التقدم صوب تحقیق ھذا الھدف اعتمادا كبیرا على الشركاء في مجال األغذیة والزراعة

والتنوع الجیني للنباتات المزروعة وحیوانات المزارع والمستأنسة واألقارب البریة أخذ في التدھور مثلما الحال بالنسبة للتنوع  .62
ویتعین الحفاظ على التنوع الجیني المتبقي، ووضع . االجتماعیة االقتصادیة والثقافیةالجیني لبعض األنواع األخرى ذات القیمة 

استراتیجیات وتنفیذھا للتقلیل إلى أدنى حد من التآكل الحالي للتنوع الجیني وخاصة وأنھ یوفر خیارات لزیادة مقاومة النظم الزراعیة 
 ).تغیر المناخبما في ذلك تزاید تأثیرات (وللتكیف مع الظروف المتغیرة 

ویتمثل الغرض الشامل لھذا الھدف في المحافظة على  التنوع الجیني وحمایتھ من خالل و ضع وتطبیق استراتیجیات تتیح  .63
وتتضمن مجموعات . الحفظ داخل المواقع الطبیعیة وخارجھاوسوف یشمل ذلك كال من إجراءات . استدامة الجینات المختلفة ألحد األنواع

ویحتفظ بالكثیر من التنوع الجیني داخل نظم الزراعة . تلك المحتفظ بھا داخل نظم الزراعة فضال عن أقاربھا البریة الجینات المعنیة
ولذا فإن المحافظة على المعارف المحلیة والتقلیدیة المرتبطة بالتنوع . والسیما في الزراعة الصغیرة النطاق وبواسطة المجتمعات المحلیة

ولھذه . حافظة على التنوع، وعلى وجھ الخصوص، تمكین التنوع من النمو والتكیف مع تطور نظم الزراعةالجیني تكتسي أھمیة للم
وتتعرض األنواع . ، وحیثما یمكن، یفضل الحفظ داخل المواقع الطبیعیة عن تدابیر الحفز خارجھا18األسباب، ھناك صالت قویة بالھدف 

 .لمعزولة جغرافیا، والعشائر المركزة على وجھ الخصوص لمخاطر التآكل الجینيأو ا) المجموعات الجینیة(ذات العشائر الصغیرة 

 :وعالوة على ذلك، یتعلق ھذا الھدف بالتنوع الجیني لثالث فئات مختلفة دون أن یستبعد بعضھا اآلخر .64

وانتخابھا من النباتات المزروعة وحیوانات المزارع والمستأنسة واألنواع وسالالتھا وأصنافھا التي جرى استئناسھا   )أ (
 جانب المجتمعات البشریة للحصول على سالالت معینة؛

عشائر التصنیفات المزروعة أو المستأنسة التي تظل على قید الحیاة في البراري أو التي توجد في : األقارب البریة  )ب (
ّ أنھا لیست مزروعة بالضرورة(موائل مزورعة  تمثل في كثیر من األحیان مصادر وھذه العشائر جزء من مجموعة جینات متوافرة، و). إال

وتوجد بصفة عامة أقارب بریة للمحاصیل أكثر . محتملة ھامة للمادة الجینیة التي یمكن استخدامھا في استنباط سالالت أو أصناف جدیدة
السالالت المائیة حیث مازال ، وإن كان ھناك استثناءا یتمثل في )بالنظر إلى أن الكثیر منھا تعرض للفقدان. (منھا لألقارب البریة للحیوانات

 یوجد الكثیر من التنوع الجیني في العشائر البریة
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األنواع األخرى القیمة من الناحیة االجتماعیة االقتصادیة والنواحي الثقافیة، فالتنوع الجیني لھذه األنواع لیس مزروعا   )ج (
ّ أنھ قید االستخدام ألسباب اجتماعیة اقتصادیة و وتشمل ھذه األنواع . ثقافیة، ومن ثم یكتسي أھمیة لرفاھة البشرأو مستأنسا بالضرورة إال

على سبیل المثال الكثیر من األنواع السمكیة، واألنواع المستخدمة ألغراض لحوم الطرائد، واألنواع المستخدمة في األدویة التقلیدیة، 
 .عض نباتات الزینةواألصناف المقدسة، ونباتات الطعام البریة، والمنتجات الحرجیة غیر الخشبیة وب

والمنھجیات القائمة للدعم السیاساتي، ومدى مالءمتھا وأثرتھا والعقبات التي تعترض  األدوات  13-2
  اعتمادھا والثغرات

  من أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي 13أدوات ومنھجیات الدعم السیاساتي للمساعدة في تحقیق الھدف 

لوجي الزراعي واإلستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات في إطار االتفاقیة المتعلقة بالتنوع یعتبر برنامج العمل المعني بالتنوع البیو .65
وعالوة على ذلك، فإن خطط العمل العالمیة للموارد الجینیة النباتیة والحیوانیة . البیولوجي، أطرا ھامة لوضع السیاسات لدعم ھذا الھدف

ھا ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التابعة لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والحرجیة لألغذیة والزراعة التي وضعتھا واعتمدت
وتتوافر أدوات لرصد تنفیذ خطط العمل العالمیة، وتقدم التقاریر لھذه الھیئة بما في ذلك . والزراعة تشكل أطرا وثیقة الصلة لدعم ھذا الھدف

عاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة توجیھا وثیق الصلة في كما توفر الم 12 .بشأن التنفیذ على المستوى الوطني
 .6و 5مادتیھا 

وقد وضعت طائفة من اإلرشادات بواسطة شبكة واسعة بدرجة كبیرة من المنظمات والمؤسسات غیر الحكومیة والحكومیة  .66
الزراعیة الدولیة طائفة من مواد التدریب والدعم السیاساتي ذات صلة بھذا  فعلى سبیل المثال، أعدت اللجنة االستشاریة للبحوث. الدولیة

كما تتوافر . الھدف، وأعد االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة دلیال تفسیریا لتنفیذ المعاھدة الدولیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
وأعد منتدى بحوث التنوع البیولوجي الزراعي إطارا للحفظ . ما بین البلدانذات صلة  وإن كانت ھذه السیاسات تتباین فی سیاسات وطنیة

 .على مستوى المزرعة باالعتماد على تحلیل عدد كبیر من الدراسات المیدانیة

 تطبیق أدوات ومنھجیات

ھا منظمة األغذیة والزراعة وتبین التقاریر عن حالة الموارد الوراثیة النباتیة والحیوانیة لألغذیة والزراعة في العالم التي أعدت .67
باالعتماد على التقاریر القطریة وغیرھا من المصادر أن الوضع أبعد مایكون عن المثالیة وإن كان قد أحرز تقدم في تنفیذ الكثیر من 

ف األصناف أي مجموعة البذور من مختل خارج مواقعھا الطبیعیةوتحقق تقدم كبیر في حفظ المحاصیل . األنشطة ذات الصلة بھذا الھدف
وأنشأ عدد من البلدان أو الوالیات دون الوطنیة مصارف للجینات، واتخذ . لوضع كتالوجات لھا وتخزینھا لالستخدام المحتمل في المستقبل

ومع ذلك، فإن جزءا كبیرا من التنوع الشامل المتعلق باألغذیة . العدید من المبادرات العالمیة لوضع كتالوج للتنوع الجیني النباتي
وكان  التقدم أبطأ في . والزراعة، بل وحتى بعض المحاصیل الرئیسیة وخاصة األقارب البریة مازال دون حفظ كاف في مصارف الجینات

وثمة زیادة في الروابط العامة . بما في ذلك من خالل تعزیز أو استنباط أصناف جدیدة على مستوى المزرعة داخل المواقع الطبیعیةالحفظ 
 .ة الى تنفیذ البرامج أو المشروعات ذات الصلة بحفظ البالزما الجینیة في المواقع الطبیعیةوالخاصة الرامی

 العقبات التي تعترض استخدام أدوات ومنھجیات الدعم السیاساتي القائمة

لعام في تتمثل العقبات الرئیسیة التي تعترض استخدام أدوات ومنھجیات الدعم السیاساتي ذات الصلة بھذا الھدف في النقص ا .68
غیر أن ھناك بعض األمثلة . المعلومات في التنوع الجیني وعدم توافر النظم أو المنظمات الوطنیة الالزمة لوصفھا موضع االستخدام

كما یشكل نقص البیانات عن ثبات عشائر األقارب البریة الرئیسیة عقبة . االیجابیة على الجھود التي تبذل حالیا إلدرار ھذه المعلومات
 .أخرى

 الثغرات في أدوات ومنھجیات الدعم السیاساتي

وعلى . نظرا لتوضع التقدم في حفظ الموارد الجینیة في المواقع الطبیعیة، قد یتطلب األمر وضع إرشاد آخر بشأن ھذه المسألة .69
فظ الموائل بما في ذلك وجھ الخصوص فإن وضع أدوات أو طرائق مثل نھج المناظر الطبیعیة التي تجمع بین االھتمام بالتنوع الجیني وح

                                                             
 14حة الحیوان رقم الحفظ في المواقع الطبیعیة للموارد الوراثیة الحیوانیة، المبادىء التوجیھیة للمنظمة بشأن اإلنتاج الحیواني وص 2013منظمة األغذیة والزراعة،    12

  روما؛
  روما؛ 12، الحفظ بالتجمید للموارد الوراثیة الحیوانیة، المبادىء التوجیھیة لإلنتاج الحیواني وصحة الحیوان رقم 2012منظمة األغذیة والزراعة، 
  روما؛ 11لإلنتاج الحیواني وصحة الحیوان رقم ، التوسیم الفینولوجي للموارد الوراثیة، الحیوانیة، المبادىء التوجیھیة 2012منظمة األغذیة والزراعة، 
  روما؛ 9، التوسیم الوراثي الجزیئي للموارد الوراثیة، الحیوانیة، المبادىء التوجیھیة لإلنتاج الحیواني وصحة الحیوان رقم 2011منظمة األغذیة والزراعة، 
   روما؛ 6اثیة، الحیوانیة، المبادىء التوجیھیة لإلنتاج الحیواني وصحة الحیوان رقم ، و ضع اإلطار المؤسسي إلدارة الموارد الور2011منظمة األغذیة والزراعة، 
 روما؛ 7، مسح ورصد الموارد الوراثیة، الحیوانیة، المبادىء التوجیھیة لإلنتاج الحیواني وصحة الحیوان رقم 2011منظمة األغذیة والزراعة، 
 3ة لتحقیق اإلدارة المستدامة للموارد الوراثیة، الحیوانیة، المبادىء التوجیھیة لإلنتاج الحیواني وصحة الحیوان رقم ، استراتیجیات التربی2010منظمة األغذیة والزراعة، 

  روما؛
 2ن رقم ، إعداد استراتیجیات وخطط عمل وطنیة للموارد الوراثیة، الحیوانیة، المبادىء التوجیھیة لإلنتاج الحیواني وصحة الحیوا2009منظمة األغذیة والزراعة، 

 روما؛
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وینبغي لھذه األدوات والطرائق أن ترتكز . تلك التي تتخذھا المجتمعات األصلیة والمحلیة یمكن أن یساعد في تحقیق تقدم صوب ھذا الھدف
 .على الوسائل التي اعتمدتھا البلدان بالفعل مثل خطط العمل العالمیة للموارد الوراثیة النباتیة والمیدانیة والعلمیة

 12غیر أنھ نظرا ألن الھدف . ویركز معظم أدوات ومنھجیات الدعم السیاساتي القائمة على الموارد الجینیة لألغذیة والزراعة .70
ت یعالج األصناف األخرى الھامة من  الناحیة االجتماعیة االقتصادیة فضال عن النواحي الثقافیة، قد تنھي حاجة الى وضع المزید من األدوا

ّ أنھ ینبغي أن یتم تنسیق ھذه العملیة مع الجھود الجاریة والمنھجیات لضم ان توافر اإلرشادات التي تعالج ھذه العناصر الخاصة بالھدف إال
ویمكن على سبیل المثال وضع األدوات لدعم حفظ األقارب البریة في المواقع الطبیعیة . التي تبذلھا المؤسسات والمنظمات في ھذا المیدان

 .ة من خالل تحلیل التغطیة الحالیة للمناطق المحمیة وتحدید الثغرات والفرصفي المناطق المحمی

المشاھدات ونظم البیانات لرصد خصائص التنوع البیولوجي التي تمت معالجتھا في  مدى مالءمة  13-3
  من أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي واستخدام مؤشرات للھدف وإعدادھا 13الھدف 

 حالة التقدم المحرز نحو بلوغ الھدف على المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة ودون الوطنیةقیاس / القدرة على تقییم 

 :ألف 11/3حددت المؤشرات التشغیلیة التالیة في مرفق المقرر  .71

 االتجاھات في التنوع البیولوجي للنباتات المزروعة وحیوانات المزارع والمستأنسة وأقاربھا البریة؛  )أ (

 نوع الجیني لألنواع المختارة؛االتجاھات في الت  )ب (

االتجاھات في عدد آلیات السیاسات الفعالة المنفذة للحد من التآكل الجیني وحمایة التنوع الجیني المتعلق بالموارد   )ج (
 .الجینیة النباتیة والحیوانیة

ت وخاصة من خالل وتحدد منظمة األغذیة والزراعة أو حددت المؤشرات الواردة تحت ھذه العناوین وغیر ذلك من المؤشرا .72
ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة كما وضعت الھیئة مؤشرات للعملیة وما یتصل بھا من أھداف لرصد تنفیذ وتأثیرات خطط العمل 

عددا من ) الطیور األرضیة المستأنسة والثدییات(وتتضمن المؤشرات الخاصة باالتجاھات في التنوع الجیني للحیوانات  13 .العالمیة
السالالت المكیفة محلیا، والنسبة من مجموعة العشائر التي خضعت للتكیف المحلي والسالالت الغریبة، وعدد السالالت المصنفة على أنھا 

 .تتعرض لمخاطر وغیر معروفة

وع وحجم وتتمثل إحدى العقبات الرئیسیة أمام حفظ التنوع الجیني بفعالیة في عدم كفایة المعارف عن مواقع ومدى وتوزیع التن .73
ومازالت بیانات السالسل الزمنیة تعاني من النقص كالمعتاد وإن كانت قد وضعت اآلن آلیات، بصفة عامة، إلجراء . مایفقد من التنوع المفید

 .عملیات إعادة التقییم

عیة االقتصادیة بما وتوجد ثغرات كبیرة في المعارف عن مستوى التنوع الجیني لألنواع البریة الھامة األخرى من الناحیة االجتما .74
وفي ھذه المواقع فضال عن المخزونات السمكیة المستأنسة والبریة في كل من المیاه العذبة  خارج المواقع الطبیعیةفي ذلك النباتات الطبیة 

التي " رجیةحالة الموارد الوراثیة الح"ویجري جمع بعض المعلومات عن الموارد الجینیة للمحاصیل الشجریة من خالل عملیة . والبحار
 .تنفذھا منظمة األغذیة والزراعة

ّ أنھ عموما التتوافر بعد  .75 وعلى ذلك یتوافر أساس جید لتقییم حالة الموارد الجینیة ألھم األنواع وبعض األنواع األخرى إال
 .المعلومات عن االتجاھات وخاصة التنوع الجیني في المواقع الطبیعیة

المؤشرات اإلضافیة الى اختالف كبیر في قدرتنا على / المشاھدات اإلضافیة/ البیانات األفضل/ زالمجاالت التي سیؤدي فیھا الرصد المعز
 المستھدفة/ رصد التقدم المحرز من أجل إرشاد األعمال المناسبة

تنا على أو األكثر اتساقا، ومشاھدات البیانات والمؤشرات أن یعزز قدر/ثمة عدد من المجاالت التي یمكن فیھا لمزید من الرصد و .76
 :ویشمل ذلك. رصد التقدم المحرز صوب تحقیق ھذا الھدف

یتعین تعزیز الرصد وتحسین البیانات بشأن األقارب البریة للمحاصیل وحیوانات المزارع والمستأنسة وغیر ذلك من   )أ (
 األنواع ذات األھمیة االجتماعیة االقتصادیة والثقافیة؛

الموارد الجینیة المائیة وخاصة بالنظر الى طابع التوسع السریع لتربیة زیادة االھتمام ب: فیما بین مجموعات األنواع  )ب (
 األحیاء المائیة؛

 ؛13الثغرات في البیانات بشأن دور المناطق المحمیة في اإلسھام في تحقیق الھدف   )ج (

 إقامة شبكة من المواقع الساخنة لرصد التغییرات في التنوع الجیني؛  )د (

 القیود على القیام بھذه التعزیزات

 :ناك عدد من المسائل التي تحد من قدرتنا على معالجة القضایا المحددة أعاله، ویشمل ذلكھ .77

                                                             
13  http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf, paras. 19-33. 
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 نقص الموارد الالزمة لرصد عدد كبیر كبیر للغایة من األنواع والعشائر؛  )أ (

غذیة نقص القدرة على األسھام بفعالیة في عملیات التقییم التي تسھم في حالة الموارد الجینیة النباتیة والحیوانیة لأل  )ب (
 والزراعة في العالم؛

ضعف التوعیة بأھمیة األقارب البریة للمحاصیل فضال عن األنواع القیمة من الناحیتین االجتماعیة االقتصادیة   )ج (
 والثقافیة؛

 نقص اآللیات التشاركیة للتمكین من مشاركة أصحاب المصلحة؛  )د (

 نقص التثمین االقتصادي للموارد الجینیة؛  )ه (

 .ات الحكومیة المسؤولة عن البیئة والزراعة والتنمیة الریفیةانعدام التنسیق بین اإلدار  )و (

استنادا الى التقاریر المقدمة من ( 2012 –ووفقا لتقریر التقدم المجمع بشأن تنفیذ خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة  .78
الجینیة الحیوانیة، والتي كثیرا، تشیر إلیھا البلدان، تتمثل  ، فإن العقبات التي تعترض التوسیم والجرد والرصد فیما یتعلق بالموارد)بلدا 80

وتشمل العقبات األخرى التي أشیر إلیھا الحاجة الى تعزیز الوعي من جانب أصحاب . في نقص القدرات المالیة والتقنیة والبشریة
لحة، وعدم توافر مجموعات أو روابط أصحاب ، ومحدودیة التنسیق فیما بین أصحاب المص)أي بعد المائة(المصلحة، والعقبات الجغرافیة 

القطعان، والصعوبات في الحصول على البیانات من المشغلین التجاریین، والثغرات في أطر السیاسات والتشریعات والقیود القانونیة على 
 .الحصول على البیانات، والمشكالت في تعریف المفاھیم مثل السالالت

 یر المتخذة وفقا ألحكام االتفاقیةأنواع التداب تقییم تأثیرات  13-4

في تحقیق ھدف الحفاظ على التنوع الجیني داخل األنواع  المواقع الطبیعیةمن الصعب وضع تعمیم لمدى فعالیة برامج الحفظ في  .79
رجیة، یتحقق حفظ الموارد فبالنسبة ألنواع األشجار الح. المعنیة بالنظر الى أن الفعالیة تتباین فیما بین القطاعات المختلفة للموارد الجینیة

یستخدم عموما لإلشارة الى " في المواقع الطبیعیة"، إذ أن مصطلح الحفظ المواقع الطبیعیةالجینیة بالدرجة األولى من خالل األنشطة في 
) یة المتبقیة قلیلةوإن كان ذلك یعزى جزئیا الى أن العشائر البر(أو في القطعان واألسراب الخاصة بالرعاة " على مستوى المزرعة"الحفظ 

وقد یكون برنامج حفظ ساللة معنیة فعاال أو غیر فعال في المحافظة . ھي عادة الساللة أو غیر ذلك من العشائر المعرفة" ووحدة الحفظ"
فظة على على التنوع الجیني الكافي في ھذه الساللة كما أن استھداف السالالت لإلدراج في برامج الحفظ قد یعظم أو ال یعظم من المحا

غیر أن الكثیر من البلدان أبلغ عن أنھا لم تضع بعد أي برامج للحفظ في المواقع الطبیعیة بشأن الموارد الجینیة . التنوع الجیني في األنواع
كما ). 2012ام من البلدان الثمانیة التي قدمت تقاریر عن تنفیذھا لخطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة في ع 35نحو (الحیوانیة 

في حد یتأثر التنوع الجیني الشامل لألنواع الحیوانیة باإلدارة الجینیة لسالالت الوافرة بدرجة كبیرة ومن ثم التستھدفھا عادة برامج الحفظ 
 .ذاتھا

قد تستھدف عددا ال تأخذ دائما في االعتبار التنوع الجیني ومن ثم  الحفظ في المواقع الطبیعیةتتوافر بعض القرائن على أن جھود  .80
كذلك فإن للجھود التي تمكن من االنتشار في المناظر الطبیعیة  14 .من العشائر یقل عما ھو ضروري لتحقیق الحفظ الفعال للتنوع الجیني

شائر وسیكون إلجراءات الحفظ التي تھدف الى حفظ بعض الع. المبعثرة مثل من خالل الممرات، لھا تأثیرات مختلفة على األنواع المختلفة
وتعتمد الجھود التي تبذل على مستوى المزرعة للحفاظ على التنوع البیولوجي . ولیس غیرھا سوف تنطوي على انعكاسات جینیة

 .المحصولي والحیواني، في كثیر من األحیان، على تنظیم المجتمعات والشبكات االجتماعیة

بالنسبة لبعض األنواع وخاصة أنواع  داخل المواقع الطبیعیةوقد أحرز تقدم كبیر في توسیع وتنویع مجموعات الموارد الجینیة  .81
غیر أنھ حتى في ھذه الحالة، یمكن أن تظل ھذه . المحاصیل الغذائیة، وإتاحة ھذه المواد الستخدامھا في جھود استعادة النظم االیكولوجیة

من األنواع غیر الممثلة بالقدر الكافي أو تخضع للحمایة وھناك الكثیر . المجموعات تحتفظ بطائفة من التنوع البیولوجي للكثیر من األنواع
مثل المنتجات النباتیة الحرجیة غیر (في مصارف البذور على المستوى العالمي وخاصة األقارب البریة وغیرھا من األنواع النباتیة المقیدة 

 .الحیوانیةلذلك فإن ھذا النھج الیعتمد عادة للموارد البیئة  . الخشبیة أو النباتات الطبیة

استنتاجات من األقسام السابقة للتمكین من تحدید ووضع أولویات االحتیاجات العلمیة والتقنیة   13-5
 13المتصلة بتنفیذ الھدف 

 مدى مالءمة اإلرشادات واألدوات في دعم التنفیذ على الصعید الوطني

خارج وخاصة في شكل مصارف الجینات  مواقع الطبیعیةخارج التتسم اإلرشادات المتعلقة بحفظ التنوع الجیني النباتي لألغذیة  .82
فبالمقارنة ھناك عدد أقل من اإلرشادات ذات الصلة بحفظ التنوع الجیني الحیواني بل وأقل من ذلك فیما . باإلعداد الجید المواقع الطبیعیة

موارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في منظمة األمم وقد أعدت اإلرشادات القائمة ووافقت علیھا ھیئة ال. بالحفظ في المواقع الطبیعیةیتعلق 
ّ أن األمر قد یحتاج الى مزید من األدوات والطرائق  المتحدة لألغذیة والزراعة لكل من الحفظ في المواقع الطبیعیة والحفظ بالتجمید إال

ألقارب البریة واألنواع ذات األھمیة االجتماعیة كما أن وضع األدوات واإلرشادات ذات الصلة بتحدید ا. للحفظ في المواقع الطبیعیةبالنسبة 
 .االقتصادیة والثقافیة مازال محدودا

                                                             
14  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1523-1739.2003.01352.x/abstract. 
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 مدى مالءمة البیانات والمعلومات لرصد التقدم المحرز على مستویات مختلفة

تمكین من في حین أن ھناك ثغرات، تتوافر آلیات إلدرار المعلومات األفضل ذات الصلة بالتنوع الجیني للمحاصیل والحیوانات لل .83
ففي حالة الموارد . تحدید االتجاھات التي یمكن استخدامھا لرصد التقدم، وإن كان ذلك الینطبق على األرجح بالنسبة لعدد من السنوات

وعلى الصعید العالمي، یتعذر، نتیجة . الجینیة الحیوانیة، تتوافر بیانات كافیة للتمكین من الرصد الفعال لبعض السالالت وبعض البلدان
ویتوافر اآلن نظام لإلبالغ عن تنفیذ خطة العمل العالمیة للموارد الجینیة . للبیانات غیر المتساویة، برصد التقدم الشامل في ھذا المجال

وستنظم الجولة الثانیة لإلبالغ كجزء من التحضیر للتقریر الثاني . 2012وشارك ثمانون بلدا في الجولة األولى لإلبالغ في عام . الحیوانیة
غیر أن البیانات والمعلومات عن معظم األنواع األخرى مازالت غیر . عن حالة الموارد الوراثیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة في العالم

 .كافیة على الصعید العالمي

 فاعلیة اإلجراءات المتخذة

الجینات فعالة من حیث زیادة من خالل استخدام مصارف البذور و خارج المواقع الطبیعیةكانت اإلجراءات المتخذة للحفظ  .84
وثمة حاجة ماسة الى . التغطیة وإن كانت ھناك حاجة الى زیادتھا ولتعزیز التعاون فیما بین المنظمات العاملة في قطاعات الزراعة والبیئة

نات وثمة حاجة الى زیادة في البلدان النامیة حیث یكاد التتوافر أي مصارف للجی خارج المواقع الطبیعیةحفظ الموارد الجینیة الحیوانیة 
التنوع االھتمام بتوفیر المحافظة والحمایة للتنوع الجیني في المواقع الطبیعیة مثل من خالل نھج المناظر الطبیعیة التي تجمع بین االھتمام ب

موارد السمكیة والخاصة الحیوانات في الموارد الجینیة الزراعیة والحرجیة وال/ مثل المحاصیل(الجیني في مختلف القطاعات والبیومات 
 .ومازال األمر یحتاج الى مزید من اإلجراءات لمعالجة التنوع الجیني للموارد غیر الزراعیة. بتربیة األحیاء المائیة

 ملخص االستنتاجات

لك التي ثمة حاجة واضحة الى تحسین االعتراف واالعتماد والتنفیذ على المستوى الوطني لآللیة واألدوات القائمة بما في ذلك ت .85
وفیما یتعلق باألنواع التي التتصل . وضعت خارج نطاق االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي والتي تسھم في تحقیق تقدم صوب ھذا الھدف

بصورة دقیقة باألغذیة والزراعة، یتعین أیضا توفیر المزید من المعلومات الوافرة عن تنوعھا الجیني ومواصلة وضع آلیات لرصد التنوع 
 .الجیني على المستوى العالمي

ویتمثل عامل رئیسي یعوق التقدم صوب تحقیق ھذا الھدف في وضع النھج الرامیة الى التغلب على ضغوط السوق لتبسیط نظم  .86
حسنة ویتعین بالتوازي توفیر آلیات م). بخفض قاعدة الموارد الجینیة وتقلیص نظم الزراعة الصغیرة النطاق(المحاصیل والثروة الحیوانیة 

لتشجیع الحفظ على مستوى المزرعة، وحیثما ال یكفي ذلك، إجراء تحسینات أخرى في اآللیات الرامیة الى المحافظةعلى ھذه الموارد 
والتكامل فیما بینھما  خارج المواقع الطبیعیةوذلك الذي یتم  المواقع الطبیعیةالجینیة بما في ذلك تحقیق توازن مالئم بین طرائق الحفظ في 

، وتقلص نظم الزراعة "المبسطة"یمكن المحافظة على الجیني الذي یفقد في بعض األحوال مثل في نظم المحاصیل والثروة الحیوانیة  حتى
 .بوسائل بدیلة) الصغیرة النطاق

----- 

 


