
  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشروناالجتماع 

  2016أبريل/نيسان  30-25، �و���
  *من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 
 نحو أهداف مختارة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المحرز تقييم محدث للتقدم

  مذكرة من األمين التنفيذي

  مقدمة  - أوال
تنفيذ  بشأناجتماعاته المقبلة التقدم المحرز سيستعرض خالل ، أنه 10/2 مقرره من 14الفقرة  قرر مؤتمر األطراف، في .1

من اإلجراءات الوطنية  ا/ توليفالتنفيذي أن يعد تحليالى األمين ، وطلب إل2020- 2011 الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 2020-2011حسب االقتضاء، التي أنشئت وفقا للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي هداف، واإلقليمية وغيرها، بما في ذلك األ

 (ب)). 17(الفقرة 

، تحديد 19في اجتماعها  - نية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتق إلى، ُطلب 12/1وباإلضافة إلى المقرر  .2
المزيد من الفرص واإلجراءات األساسية اإلضافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، التي أحرز بشأنها أقل 

                           دورة وترد قائمة هذه األهداف في مرفق مذكرة األمين التنفيذي لتلك ال. قدر من التقدم على المستوى العالمي
(UNEP / CBD / SBSTTA / 19/2)   في الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية  المنصوص عليهوفقا لتقييم التقدم المحرز و

 لتعزيز التقدم نحو تحقيقها.الجارية للتنوع البيولوجي.  وكما هو مبين في المرفق، كان هناك عددا من األنشطة 

 .  أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  11الهدف  نحو المحرز التقدم عن ومفصل تقييم محدث على ه المذكرةهذ وتنص .3
المعلومات والبيانات  وتبادل لجمعالدعم التقني و  ستراتيجيةاال القسم الثانيويعرض .  11معلومات عن الهدف  القسم األولويقدم 
لتنوع إيشي ل فاهدأ مختلف عناصر عن التقدم المحرز في الثالث معلومات م القسميقد.  و واألولويةالحالة واإلجراءات ذات  بشأن

المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام تغطية وهي: المناطق المحمية؛ و  أربع مجموعات البيولوجي في
اظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية في المنوالمناطق المحمية التي تتسم بالترابط الجيد والمدمجة ؛ األيكولوجي

يقدم مقترحات  الخامسوٕانصاف.  وترد االستنتاجات في القسم الرابع.  أما القسم مدارة بفاعلية والمناطق المحمية ال ؛األوسع نطاقاً 
 السابع. القسمفي  مشاريع التوصيات يليه المستفادة، استنادا إلى الدروس الخطوات التاليةب

                                  الهدفين األخرى بما في ذلك أهداف أيشي التقدم المحرز فيستكمال ال مزيد من التحليلجرى وي .4
المعلومات  بعض وترد  (UNEP / CBD / SBSTTA / 20 / INF / 44) 12و  (UNEP / CBD / SBSTTA / 20 / INF / 38) 15، و5

عن  المعلومات يتم توفير، وباإلضافة إلى ذلك.  من هذه المذكرة السادس القسمفي  12 هدفال نحو المحرز عن التقدم األولية
 تنفيذ الفرعية لل للهيئة لالجتماع األول الوثائق التي أعدتفي  20، و18، و17، و16، و3 األهداف نحو التقدم

(UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2, UNEP/CBD/SBI/1/3, UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.1, UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.3 ،

                                                           
* UNEP/CBD/SBSTTA/20/1/Rev.1. 
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UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1)مناسبةال ضافيةاإلاإلجراءات األساسية الفرص و  بشأنالمزيد  تناولتم  باإلضافة إلى ذلك،)، و 
 .(UNEP / CBD / SBSTTA / 20/15) التنوع البيولوجي في القطاعات تعميمالمتعلقة ب وثيقةال في 7، و6الهدفين  تحقيقب للنهوض

  ية            وثيقة المعلوماتتحلل العدة أسطر من األدلة المستمدة من مجموعة واسعة من المصادر، وبالبناء على  .5
UNEP / CBD / SBSTTA / INF / 38   وال سيما  ،15، و5الهدفين الوضع القائم واالتجاهات والضغوط والتقدم المحرز في إطار

العالمية  باألجندات السياساتيةير أهمية هذه األهداف ومساهمتها في النهوض ويصف التقر .  النظم اإليكولوجية للغاباتبفيما يتعلق 
جيدة، استنادا إلى تجارب من بلدان في أمريكا الالتينية، والممارسات ال اإلبالغ بشأنيعرض أيضا استعراض إقليمي .  و األخرى

يوضح هذا االستعراض أن .  و األخرى السياساتيةالتي أجريت في العمليات ويستعرض االلتزامات والتطورات المرتبطة بالغابات 
 في االعتبار في التقارير الوطنية واالستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل ال تأخذ الواردةاألهداف الوطنية والتقدم 

معلومات أكثر توفير مليات ويمكن أن يضمن التكامل األفضل بين هذه الع.  خرىاألمحافل ال ذات الصلة بموجبتزامات لدائما اال
ويسلط التقرير الضوء أيضا .  عالميالنطاق التي مازال هناك حاجة إليها على ال دقة، مما يؤدي إلى تقييم أفضل للتقدم والجهود

التي يمكن تجميعها و ، أمكنحيثما صلة، ذات  معلومات كمية وواضحة مكانيا على عدد من العناصر المذكورة، من أجل توفير
رية التي يمكن أن حُ إلى وجود عدد من المصادر المتاحة بِ كما يشير .  هذه األهداف بموجبلتقدم العالمي الشامل م أفضل للتقيي

 .هذه العناصر في تقاريرها الوطنيةعلى وضع تساعد بلدان 

  للتنوع البيولوجي من أهداف أيشي 11معلومات أساسية عن تنفيذ الهدف   .أوال
 11بشأن المناطق المحمية، إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق جميع عناصر الهدف  11/24مقرره  دعا مؤتمر األطراف في   .6

االستمرار في إجراء تقييمات إدارة المناطق المحمية؛ وتعزيز االعتراف بالنهج  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك:
ء لجان متعددة القطاعات؛ ومواءمة مشاريع المناطق المحمية في القائمة على المجتمع ودعمها، وتجديد الجهود الرامية إلى إنشا

خطط العمل لبرنامج العمل للمناطق المحمية مع الفترات الرابعة والخامسة والسادسة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية؛ وتقديم 
مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة األخرى، تقرير عن تنفيذ اإلجراءات، بما في ذلك إدماج نتائج تنفيذ المشاريع الممولة من قبل 

 .من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 11من أجل تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 

في المائة على األقل من  17، يتم حفظ 2020بحلول عام "  :من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على 11وينص الهدف  .7
في المائة من المناطق الساحلية والبحرية، وخصوصًا المناطق ذات األهمية  10داخلية والمناطق األرضية ومناطق المياه ال

الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام األيكولوجي، من خالل نظم مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بالترابط الجيد، وممثلة 
لى المنطقة، وٕادماجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر أيكولوجيًا للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة ع

 ".الطبيعية البحرية األوسع نطاقاً 

أهداف أيشي للتنوع  حالةلتقييم منتصف المدة ب، 2014اضطلع مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثاني عشر في عام و  .8
أيشي للتنوع من أهداف  11وأظهر الهدف  1،ع البيولوجيالتوقعات العالمية للتنو البيولوجي على أساس الطبعة الرابعة من نشرة 

عناصر هذا الهدف بحلول عام فيمكن تحقيق العديد من جهود أكثر تركيزا ومنهجية، بذل مع يشير إلى أنه البيولوجي تقدما كبيرا 
من في المائة  17 لنحوي بالجانب الكم تم تقييم العنصر األول من العنصر األول للهدف المرتبطشكل أكثر تحديدا، .  وب2020

بذل الجهود من األطراف،  ومع استمرار، ليكون على المسار الصحيح المحمية والداخليةالمناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية 
في  10 لنحوبالجانب الكمي  المرتبط لهدفلخرى األلعناصر أما فيما يتعلق با .  2020من المتوقع أن يتم تحقيقه بحلول عام 

، المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام األيكولوجيو ، المناطق الساحلية والبحرية المحميةائة من الم
في المناظر التي تتسم بالترابط الجيد والمدمجة  ، والمناطق المحميةوٕانصافمدارة بفاعلية المحمية الوالممثلة إيكولوجيا، والمناطق 

كافيا  تقدما ، لكنه لم يكن2014في عام  تقدم كبير فقد تم إحراز، مناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقاً الطبيعية األرضية وال
 .دون بذل جهود إضافية  2020لتحقيق هذه العناصر بحلول عام 

 

                                                           
1
 صفحة 155، كندا) الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، 2014أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ( 
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االستراتيجية والدعم التقني لجمع المعلومات بشأن الحالة واإلجراءات ذات واألولوية بشأن   ثانيا.

  11الهدف 
، اضطلعت األمانة بالتعاون مع 2015، منذ مايو من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 11ن أجل تسهيل تحقيق الهدفم .9

عمل إقليمية لبناء القدرات  المنظمات الشريكة، بالجهود المبذولة للوصول إلى األطراف بما في ذلك من خالل تنظيم حلقات
وكذلك مشروع اإلجراءات ذات األولوية  ن أهداف أيشي للتنوع البيولوجيم 11عناصر الهدف حالةوجمعت األمانة معلومات عن 

تزامات : تجديد شراكات والالخطوات التالية على وتشمل هذه الجهود.  السنوات الخمس المقبلةخالل األطراف ستضطلع بها التي 
تأمين تقديم و ألطراف؛ تنمية القدرات ل وتقديممعلومات؛ وٕانشاء بيانات خط أساس للبلدان في شكل ملفات المنظمات الشريكة؛ 

تفاصيل النهج .  وترد قطرية في تقرير متماسكال التقاريرواإلجراءات الوطنية (خرائط)؛ وجمع  حالةمصفوفات الو ستبيانات، اال
حلقات ، قبل عقد أيضا لبلدانوقد ُقدم إلى اrو.  (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/43) المعلوماتفي مذكرة  الفنيوتقديم الدعم 

لتجديد  فترة الخامسةالالمتعلقة ب مشاريعهمالخاصة ب استمارات التعريف بالمشروعمعلومات حول النتائج التي تم تحديدها في  العمل،
 مرفق البيئة العالمية. موارد 

ر الكاريبي.  قدت ثالث حلقات عمل إقليمية فرعية حتى اآلن: للبلدان في قارة آسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحوقد عُ  .10
 11الهدف حالةمعلومات عن بلدا  43وقدم، بلدا 52 حضر بلدا التي تم دعوتها،  78من إجمالي : فوكانت النتائج مشجعة للغاية

.  السنوات الخمس المقبلة خاللاإلجراءات ذات األولوية لتحقيق هذا الهدف بلدا  42وقدم  ،من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 ويرد موجز عن . معلومات كاملة عن كل عنصر من عناصر الهدفأن ليس جميع هذه البلدان قد قدمت ى وتجدر اإلشارة إل

نهاية مارس في  ورشة العمل القادمة  أن تعقد ومن المقرر . معدالت االستجابة والمعلومات المقدمة من البلدان في القسم الثالث
 تلقي عقب، (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/43) لمعلومات المذكورة أعالهمذكرة اسيتم تحديث و  طرفا أفريقيا.  54تغطي والتي س

، رهنا بتوافر 2016ورش عمل أخرى تغطي األطراف في بقية دول العالم، في عام .  وسيتم عقد المعلومات من هذه البلدان
 .ه الثالث عشراجتماع خاللكاملة لمؤتمر األطراف السلسلة الوستتاح المعلومات التي تم جمعها في  . األموال

  11بشأن تحقيق الهدف  والتوقعات حالةال  -ثالثا
 وتوقعات حالة وكذلك، في جميع أنحاء العالمقواعد البيانات وفقا ل ةالعالمي حالةال أدناه معلومات عن فرعيقسم  يقدم كل .11

 عن مثلةمن األ. و ورش العمل من خالل تم جمعهابيانات وفقا لمنطقة البحر الكاريبي، و  الالتينيةقارة آسيا، وأمريكا أكثر تفصيال ل
 العنصر.  لتعزيز تحقيق، على الصعيد الوطني المقدمة واالقتراحات المعلومات أيضا تقديم، ألطرافذات األولوية ل جراءاتاإل

  المناطق المحمية  ألف.
في المائة على األقل من المناطق األرضية ومناطق المياه  17، يتم حفظ 2020لول عام بح" 

تدابير الحفظ الفعالة األخرى و نظم المناطق المحمية  ...في المائة من المناطق الساحلية والبحرية 10خلية والدا
  ..."القائمة على المنطقة

 المناطق الساحلية والبحريةو المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية  .1

المناطق  في المائة من  10.9ة، والداخلياألرضية و  مناطق المياه من في المئة 15.4فإن ، وعلى الصعيد العالمي .12
المناطق  في والبحرية المناطق الساحلية في المائة من 8.4ميال بحريا) ونحو  12-0( المياه اإلقليمية والبحرية في الساحلية

 2 .لمناطق المحميةعن ا قاعدة البيانات العالميةوفقا ل حاليايجرى حمايتها  بحري) ميل 200- 0الحصرية ( االقتصادية

 المناطق عن حالة معلومات رقمية التي قدمتمنطقة البحر الكاريبي و  الالتينيةوأمريكا ، قارة آسيا في بلدا 41 ومن بين .13
من الوصول إلى  بلدان 3وتقترب    .في المائة 17ال  نسبة تجاوزأو  بلدا 21 وصل، األرضية ومناطق المياه الداخلية المحمية
هم مناطقلفي المائة  5عن  بلدان 6 قلي ، في حيناإلضافية الالزمة المناطق المحمية ائة منالم في 1التي تقل عن  ،النسبة

 .المحمية األرضية

                                                           
2
 Juffe-Bignoli, D., Burgess, N.D., Bingham, H., Belle, E.M.S., de Lima, M.G., Deguignet, M., Bertzky, B., Milam, A.N., Martinez-Lopez, J., Lewis, 

E., Eassom, A., Wicander, S., Geldmann, J., van Soesbergen, A., Arnell, A.P., O’Connor, B., Park, S., Shi, Y.N., Danks, F.S., MacSharry, B., 
Kingston, N. (2014). Protected Planet Report 2014. UNEP-WCMC: Cambridge, United Kingdom. 
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 البرية للمناطق المتوقعة زيادتهم بلدان منهمثمانية  قدم: المناطق البرية حماية لزيادة إجراءات بلدا 21 ما مجموعه وقدم .14
 إنشاء هدف إلىوت، األرضية مناطقها من المائةفي  13.15بالفعل على حماية  سيكالمكعملت  على سبيل المثال،.  فكنسبة مئوية

من في المائة  15.6اإلجمالي إلى  ليصل المجموعمربع  2كيلومتر 48,318,03مضيفة نحو ، جديدة أرضيةمحمية  مناطق سبع
 مع رسميا هامن أجل إدراجمحميات الغابات و  البرية األحياءإدارة  وحدات التحقق من على وتشمل هذه العملية.  األرضيةالمناطق 

 .المحمية الشبكة الوطنية للمناطق يأمثل الظروف ف

مناطق ال عن حالة معلومات رقمية التي قدمتمنطقة البحر الكاريبي و  الالتينية، وأمريكا قارة آسيا في بلدا 27ومن بين  .15
والذي  النسبة،من الوصول إلى بلد واحد ويقترب   ،في المائة 10نسبة ال  أو تجاوز نبلدا 7وصل ، الساحلية والبحريةالمحمية 
 من المناطق البحرية ضمنفي المائة  1عن بلدا  11، في حين يقل اإلضافية الالزمة المناطق المحمية المائة من في 1يقل عن 

 محمية. أراضيهم مناطق

 للمناطق بلدان منهم زيادتهم المتوقعة 9 : قدمحريةالساحلية والبالمناطق  حماية لزيادة إجراءات بلدا 24ما مجموعه  وقدم .16
فعلى سبيل .  إلى تحقيق الهدف ( جزر البهاما، وشيلي والمكسيك) ومن المتوقع أن تصل ثالثة بلدان  كنسبة مئوية. البحرية
لتنوع البيولوجي ، بما في ذلك ا2020البحرية بحلول عام  مناطقها من كيلومتر مربع  989,144حماية  المكسيك تنوي المثال،

 وهو الهدف الذي يتم تطويره من المناطق االقتصادية الحصرية المجاورة) بعكيلومتر مر  577،000( تقريبا  البحري لجزر إيستر
منطقة ال؛ و كيلومتر مربع) 300,035ومتنزه نازكا دسفينتوراداس البحري (  ؛(Mesa del Mar Rapa Nui) المجلس المحلي مع حاليا

كيلومتر  1,081,36متنزهات بحرية ( )6، والتي ستكون مزيجا من (كيلومتر مربع) 12,109,02حرية خوان فيرنانديز (محمية البال
كيلومتر  100,000وبي من باتاغونيا (الجن كيلومتر مربع)؛ والطرف 11,027,66( من حولهم متعددة االستخدام منطقة مع مربع)
 الرئيسيين. االستراتيجيينالشركاء  قريبا مع التي سيتم تطويرها مربع)

مشاريع فترة التجديد الخامسة لموارد بلدا لديه  19، األرضية المحميةالمناطق معلومات عن  التي قدمت بلدا 41ومن بين  .17
 تنفيذفإن ، على سبيل المثال.  عند تنفيذها المحمية األرضية تغطية المناطق تزيد من من شأنها أنالتي مرفق البيئة العالمية 

  .في المائة  17ال  نسبةوصول إلى من ال طاجيكستانقد تمكن  مرفق البيئة العالميةفترة التجديد الخامسة لموارد  مشاريع إحدى
مشاريع فترة التجديد الخامسة  ابلدان لديه 10، البحرية معلومات عن المناطق المحمية التي قدمت بلدا 27وبالمثل، ومن بين 

فإن ، .  على سبيل المثالعند تنفيذها المحمية األرضية تغطية المناطق تزيد من لتي من شأنها أنلموارد مرفق البيئة العالمية ا
في   10من الوصول إلى نسبة ال  تنفيذ إحدى مشاريع فترة التجديد الخامسة لموارد مرفق البيئة العالمية قد تمكن جزر البهاما

 المائة.  

استمارات التعريف بالمشروع المتعلقة بالفترة الخامسة  من النتائج المتوقعة من الزيادة المتوقعة اإلشارة إلى أن ويمكن .18
النتائج  بعض الدول لم تعكسو .  ورش العمل من خالل اإلجراءات التي ستقدم تختلف عن لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية

كان  إذا، وبالتالي الخاصة بها.   جراءات ذات األولويةاإل في ةمرفق البيئة العالميفترة التجديد الخامسة لموارد  مشاريع من المتوقعة
مشاريع فترة التجديد السادسة لموارد مرفق البيئة و ، مشاريع فترة التجديد الخامسة لموارد مرفق البيئة العالميةأن تدرج  البلدان على

 د. قد تزي توقعاتال، فإن خرائط الطريق في ثنائيا أخرى ممولة فضال عن مشاريع، العالمية

 تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المنطقة    .2

) والقرارات المتتالية الصادرة عن مؤتمر األطراف 7/28يعترف برنامج العمل للمناطق المحمية (الذي اعتمد في المقرر و  .19
على مختلف المستويات، ) بالمناطق المحمية التي تديرها الوكاالت الحكومية 12/19، و11/31، و10/31، و9/16( المقررات 

ومع ذلك، هناك تباين كبير بين التعادالت إلى حد أن هذه  .المناطق المحفوظة بواسطة الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةو 
 األنواع المختلفة من اإلدارة يتم االعتراف بها رسميا وبالتالي يؤدي إلى عدم االتساق في المعلومات المقدمة من البلدان إلى قاعدة

قد يحد العديد من البلدان من التسميات الرسمية للمناطق المحمية التي تديرها الوكاالت  البيانات العالمية للمناطق المحمية. و
أعاله من المحتمل أن تكون أقل من الواقع بكثير من المساحة الكلية للمنطقة  8الحكومية.  وعليه، فإن التقديرات الواردة في الفقرة 

المعنية  دف تحسين فهم ما يشكل " تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المنطقة " أنشأت اللجنة العالميةالمحمية.  وبه
 بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة فريق عمل لوضع توجيهات بشأن هذه المسألة.
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ق المحفوظة بواسطة الشعوب األصلية والمجتمعات المناطبالمحميات الخاصة و  وتعترف البلدان على نحو متزايد، .20

 والتي تمثل حاليا بموجب القانون االتحادي البرازيل الخاصة في نظام المحمياتاالعتراف بيتم ، على سبيل المثال.  فالمحلية
 3 أرضية. مناطق أحيائية كيلومتر مربع من األراضي في سبع 7,502وحماية محمية،  1182

ُذكر في  ما التي تعالج اإلجراءات ذات األولويةالبحر الكاريبي و  الالتينية، وأمريكا قارة آسيا فيبلدا  21ما مجموعه وحدد  .21
 الطبيعية والمواقع المتنزهات الطبيعية لبنان حددت، على سبيل المثالتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المنطقة.  ف

المنظمات واالتفاقيات  معترف بها من قبلال والمواقعالمجتمعية) الطبيعية  دارة المواردية إلتقليد نظم ( وهي Himasنظام و واألثرية، 
مناطق  3منطقة محمية أرضية و 11بالفعل  لبنانالحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المنطقة.  فأنشأت  كتدابير الدولية

المناطق المحفوظة بواسطة  زيادة عدد إلى لبنان تهدف، س المقبلةالخم حماية الموارد المائية الداخلية.  وفي غضون السنواتل
 .اإلجراءات ذات األولوية كجزء منجديد  (نظام) Himas المجتمعات المحلية من خالل إنشاء

 ، وتحسينتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المنطقةوفهم ، المناطق المحمية عن حالة لتحسين المعلوماتو  .22
 يمكن للبلدان أن:، تحقيق األهداف نحو مالتقد

تراجع أعمالها لتأخذ في االعتبار النتائج المتوقعة من مشاريع المناطق المحمية لفترة التجديد الخامسة والسادسة   )أ (
 لموارد مرفق البيئة العالمية والمشاريع األخرى الممولة بشكل ثنائي؛

بالمناطق المحمية، التي تدار من قبل انات العالمية المعنية اعدة البيحّدث بانتظام المعلومات الوطنية في قتُ    )ب (
والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، لتجنب التناقضات وتحسين  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

 نوعية المعلومات العالمية إلعداد التقارير والتخطيط؛

 14ط الطريق التي تم تحديدها واإلبالغ عن تنفيذها قبل مؤتمر األطراف ال تبذل جهود منسقة لتنفيذ خرائ  )ج (
 ؛ 2020-2011ية للتنوع البيولوجي ، كجزء من التزاماتها بتقديم تقرير عن تنفيذ الخطة االستراتيج15ومؤتمر األطراف ال 

ساس المنطقة، يمكن على أ عند وضع توجيهات واضحة بشأن ما يشكل تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة  )د (
(التمثيل البيئي، والمناطق الهامة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  11مع عناصر أخرى من الهدف تحديدها 

 الممرات، واإلنصاف) وعلى أن تشمل هذه المناطق في تقاريرها الرسمية. وحفظواالتصال، 

  الممثلة إيكولوجياً  وخدمات النظام األيكولوجيالمناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي باء. 
ُتحفظ خصوصًا المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام األيكولوجي، " ... 

  ..."نظم ممثلة أيكولوجيًا للمناطق المحمية ... من خالل
 المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام األيكولوجي .1

ذات أهمية محلية  مناطق هي، "الرئيسيةمناطق التنوع البيولوجي " أو للتنوع البيولوجي، لمناطق ذات األهمية الخاصةا .23
باستخدام محددة وطنيا  وهي مناطق النظام اإليكولوجي؛ مستوى أو/ واألنواع مستوى ، و الوراثيطنية وعالمية على المستوى و و 

والتحالف  على المناطق الهامة للطيور والتنوع البيولوجي، الرئيسيةناطق التنوع البيولوجي م بعض وتشمل  4 عالمية. وعتبات معايير
هي  المناطق الهامة للطيور والتنوع البيولوجي، والتحالف من أجل منع مطلق لالنقراضوحاليا،  5 .من أجل منع مطلق لالنقراض

 للتنوع البيولوجي. ت األهمية الخاصةللمناطق ذا المناطق الفرعية الشاملة الوحيدة المتاحة عالميا

                                                           
3 Pegas, Fernanda de Vasconcellos and J. Guy Castley. 2016. Private reserves in Brazil: Distribution patterns, logistical challenges and conservation 
contributions. Journal for Nature Conservation, 29:14-24.  

المركز في  على النحو الموجز لمناطق اإليكولوجيةأولوية ل 200؛ التنوع البيولوجي عالية للتنوع البيولوجي؛ المناطق البرية نقاط ساخنة هي مناطق أخرى 4
المناطق الهامة للطيور والتنوع . يمكن االطالع على الموقع الشبكي لكل من 2014ج األمم المتحدة للبيئة. العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنام

   kba-areas-biodiversity-z.org/content/key-iversityahttp://www.biod :البيولوجي، والتحالف من أجل منع مطلق لالنقراض على الموقع التالي
   

5 G. L. Worboys, M. Lockwood, A. Kothari, S. Feary and I. Pulsford (eds.) 2015. Protected Area Governance and Management, ANU Press, 
Canberra. Table 3.7 on page 70. 
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 2467تمت تغطية ، المناطق الهامة للطيور والتنوع البيولوجيمنطقة من  11,220إجمالي من و ، وعلى الصعيد العالمي  .24
منطقة بصورة جزئية من خالل  5044تغطية و ) أكثر في المائة أو 98تغطية ( ة كاملة من خالل المناطق المحمية منطقة بصور 

وذلك في المائة)  2من خالل المناطق ( تغطية أقل من   3709فيما لم يتم تغطية  )المائةفي  98إلى  2ق المحمية (تغطية المناط
منطقة من مناطق  587 ومن إجمالي، عالوة على ذلكو   BirdLife International(.6( ت منظمة بيرد اليف الدوليةبّينحسبما 

في المائة  98منطقة بصورة كاملة من خالل المناطق المحمية ( تغطية  137ت تغطية ، تمالتحالف من أجل منع مطلق لالنقراض
منطقة التي  1,292ومن إجمالي .  في المائة) 2من خالل المناطق المحمية ( تغطية أقل من   244فيما لم يتم تغطية ) أكثر أو

% من 58تعتبر كيلومتر مربع،  2,785,350تبلغ بلدا)، والتي تغطي مساحة إجماية  119دعمها مرفق البيئة العالمية ( في 
 7للتنوع البيولوجي. كمناطق ذات أهمية خاصةالمناطق المحمية األرضية 

المناطق  تغطية لتحسين اإلجراءات ذات األولويةبلدا  22 حددمنطقة البحر الكاريبي، وأمريكا الالتينية و  قارة آسيا فيو  .25
، على سبيل المثالالتحالف من أجل منع مطلق لالنقراض من خالل المناطق المحمية.  ف مناطقو  وع البيولوجينوالت الهامة للطيور
منطقة بصورة كاملة من خالل  11، تمت تغطية في الفلبين المناطق الهامة للطيور والتنوع البيولوجيمنطقة من  105من إجمالي 

من خالل المناطق  منطقة 53حمية، فيما لم يتم تغطية منطقة بصورة جزئية من خالل المناطق الم 41تغطية و ، المناطق المحمية
األرضية الهامة للطيور  مناطقالمن  أضافية مناطق 9 لحماية الفلبين هدفت ذات األولوية، من اإلجراءات كجزءالمحمية.  و 

خليج  منطقة فيالبيولوجي من المناطق الهامة للطيور والتنوع  مناطق 5، ومشروع مرفق البيئة العالمية في إطار والتنوع البيولوجي
منطقة من المناطق الهامة للطيور والتنوع البيولوجي،  124أن  كولومبيا، أفادت مثال آخريا.  المحكمة العلبموجب قانون  مانيال

، قد تمت على التوالي المائة في 7المائة و  في 60التحالف من أجل منع مطلق لالنقراض، من إجمالي  منطقة من مناطق 45و
مناطق من المناطق األرضية الهامة للطيور والتنوع  3كولومبيا لحماية  تهدف .  المناطق المحمية خالل بالكامل من تهاتغطي

 مناطق التحالف من أجل منع مطلق لالنقراض.مناطق من  3البيولوجي، و

 واالحتفاظ بها المياه ل تنقيةمث، الحيوية خدمات النظم اإليكولوجية التي تدار بشكل جيد المناطق المحمية ويمكن أن توفر .26
 قارة آسيا في .  وغير طبيعيةحرائق الغابات الفيضانات و  من والحد، تآكل التربةوالتحكم في ، األمن المائي األمر الذي يؤدي إلى

المناطق ا بتقييم بلد 20قام ، االستبيان أجابت على بلدا من البلدان التي 26إجمالي من و منطقة البحر الكاريبي، و  الالتينية وأمريكا
 تتمتع 17منها ، غيرهاالقانونية أو  من أشكال الحماية ت تتمتع بشكلإذا كانحددت و للتنوع البيولوجي  ذات األهمية الخاصة

النظم وكانت ات.  التشريع من خالل بشكل غير مباشر تمت حمايتهامناطق  6 بما في ذلك، الحماية مستوى معين منب
 مرات) هي مراكز توزيع المياه.  9ي ذكرتها البلدان (الت الرئيسيةاإليكولوجية 

اإلجراءات ذات  مشروع إجراءاتمنطقة البحر الكاريبي و  الالتينية أمريكاو  قارة آسيا فيبلدا  11ما مجموعه  وحدد .27
ألراضي الرطبة وا المراعي نيبال، حددت على سبيل المثالللتنوع البيولوجي.  ف المناطق ذات األهمية الخاصة معالجةاألولوية ل

السياسات  بموجبهذه المناطق  وُتحمى معظمللتنوع البيولوجي.   ذات أهمية خاصة كمناطق المياه مستجمعاتغابات و 
 ليةآل دفعال تنميةلتعزيز  نيبال هدفوت).  2012( ألراضي الرطبةالوطنية ل سياسةالمثل ، المتعلقة بالتنوع البيولوجيالتشريعات و 

 .الفرعية المحددة في مستجمعات المياه خدمات النظم البيئية

 األيكولوجي التمثيل .2

منطقة  12و، أحيائيةمناطق جغرافية  8، األرضية المناطق األحيائيةمنطقة من  14 هناك، وعلى الصعيد العالمي .28
شبكات  في يمياإليكولوجي اإلقل على أساس التمثيلالتمثيل اإليكولوجي  تقييم عادة ما يتم، وعلى الصعيد العالمي 8 .بحرية

 التي تمت تغطيتها العالمي على المستوى إيكولوجيةمنطقة  كللفي المائة  10 الوصول إلى هدف تم تحديدو   9 .المناطق المحمية
 التمثيل عنصر تحقيق كمؤشر على ،المرفق الثاني، 8/15 في مقرره مؤتمر األطراف وفقا لما قرره المناطق المحمية، من خالل
المناطق  خالل من المناطق اإليكولوجية تغطية أن نالحظ أن ومن المهم .  لتنوع البيولوجيمن أهداف إيشي ل 11 هدفالبيئي لل

                                                           
 //:www.birdlife.org/http اليف الدولية: بيانات مجمعة من موقع منظمة بيرد 6 
 /http://www.birdlife.org بيانات مجمعة من موقع منظمة بيرد اليف الدولية: 7 

8 
Olson,D. et al. 2001. ‘Terrestrial ecoregions of the world: a new map of life on Earth. Bioscience 51; 933-8; Spalding, M.D., et al. 2013. Ocean 

Yearbook 27,213-48.  
9
 Jenkins,C. and L.N Joppa. 2009. Expansion of the global protected area systems. Biological Conservation 142:2166-74; Bastian Bertzky, Colleen 

Corrigan, James Kemsey, Siobhan Kenney, Corinna Ravilious, Charles Besançon and Neil Burgess (2012) Protected Planet Report 2012: Tracking 
progress towards global targets for protected areas. IUCN, Gland, Switzerland and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kindom. Juffe-Bignoli, et al. 
2014.  
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 جدا رديئة، فإنها قد تكون على المستوى الوطني، ولكن على المستوى العالمياإليكولوجي  التمثيل لتقييم مفيدا مؤشرا تعد المحمية
 .وطنيال األحيائي الجغرافيالتصنيف نظم لالمواءمة الصحيحة المطلوبة  لتطبيق

 وصلت، من المناطق اإليكولوجية األرضية 827فمن إجمالي  ،المحميتقرير الكوكب فقا لو و ، وعلى الصعيد العالمي .29
منطقة  232في المائة، ومن إجمالي  10قل عن يال ما إلى  في المائة) 59.3( 490نحو ل المساحة التي تغطيها المناطق المحمية

.  10في المائة 10ال تقل عن ما إلى  في المائة) 37.9( 88نحو وصلت المساحة التي تغطيها المناطق المحمية ل ية بحرية،إيكولوج
 0.5أقل من  إلىمنطقة إيكولوجية بحرية  38منطقة إيكولوجية أرضية و 38ووصلت المساحة التي تغطيها المناطق المحمية في 

 تم حمايتها مطلقا.بحرية لم يمنطقة إيكولوجية  14ويكولوجية أرضية منطقة إ 22والتي من بينها في المائة، 

 التمثيل تتناولمنطقة البحر الكاريبي إجراءات مركزة و  الالتينية، وأمريكا قارة آسيا فيبلدا  25ما مجموعه وحدد  .30
وأنواع عديدة النظم اإليكولوجية  من مختلفة أنواع كوبافي  للمناطق المحمية، يغطي النظام الحالي على سبيل المثالاألإيكولوجي.  ف

 ذات األولوية، اإلجراءات وكجزء من .  2007عام  في ُأجري الفجوةبشأن  تحليل، حسبما تم تقييمها في األنواع المستوطنةمن 
 أنواع منفي المائة   4: حماية عن طريق زيادةالنظم اإليكولوجية أنوع المناظر الطبيعية و  مختلف زيادة حماية الى كوباتهدف 

 في المائة من 3و ؛النظم اإليكولوجية البحرية في المائة من 3و ؛الطبيعية األراضي الرطبةفي المائة من  3و ؛المناظر الطبيعية
 من المهددة باالنقراض أو و/ المستوطنة األنواع المائة من في 3و ؛النباتات المستوطنة في المائة من 2و ؛النباتات الطبيعية

 .البحرية لألنواع الرئيسية المناطق المائة من في 3و ؛األرضية قاريةالحيوانات الف

 وكذلك، وخدمات النظم اإليكولوجية ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي المناطق تغطية عن حالة ولتحسين المعلومات .31
 :الهدف تحقيق نحو التقدم وتحسين، البيئي التمثيل

للمناطق المحفوظة تغطية الحالية ال م المحمية الجديدة المقترحة إزاءهمناطقرسم خرائط ليمكن للبلدان إجراء   )أ (
المناطق األرضية الهامة للطيور والتنوع البيولوجي،  الرئيسية للتنوع البيولوجي ( بما في ذلك ، والمناطقبواسطة المجتمعات المحلية

 لمناطق اإليكولوجية؛ يكولوجي واوخدمات النظام اإل ومناطق التحالف من أجل منع مطلق لالنقراض)

والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةمثل  وكاالت،يمكن ل  )ب (
المناطق المحفوظة بواسطة الشعوب األصلية والمجتمعات واتحاد  للمفوضية األوروبية، البحوث المشتركةومركز  المتحدة للبيئة

والتحالف من أجل منع مطلق ، منظمة بيرد اليف الدولية، و برنامج األمم المتحدة اإلنمائيل ح الصغيرة التابعالمن رنامج، وبالمحلية
 األنكا لمناطق المحفوظة بواسطة الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةل منهجي بتجميع االضطالعتنظر في  أن، لالنقراض
 .شي للتنوع البيولوجيأي من أهداف 11الهدف  غيرها من عناصر مع وعالقاتها

  في المناظر الطبيعية والمناظر البحرية واإلدماججيم. الترابط 
 في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع يتم إدماجهاأنظمة مناطق محمية مترابطة جيدًا...  "

  ..."نطاقا
 المناطق المحمية ذات النظم المترابطة جيدا .1

 فوائدها بصورة كاملة عن )القطاعية وكذلكالجغرافية ( المناطق  عزلة التي أنشئت في اطق المحميةقد ال تسفر المن .32
واألنواع  ويمّكن النظم اإليكولوجية، قاطبة المناظر الطبيعية عبرالموائل  بطر  المتوقعة.  حيث أن الحفظ المترابط يساعد على

سهولة التي " ال لإلشارة إلى األدب في على نطاق واسع ويستخدم هذا المصطلح  11 التكيف معها. لنقل أومن ا داخل األنواعالتنوع و 
بين النظم  العمليات الرئيسية روابط أو[...]  ئلالمو  بقع الترابط بين، وعدد معينة مناظر طبيعية بين الكائنات الحية بها حركتت

                                                           
10

 Juffe-Bignoli, D., Burgess, N.D., Bingham, H., Belle, E.M.S., de Lima, M.G., Deguignet, M., Bertzky, B., Milam, A.N., Martinez-Lopez, J., 
Lewis, E., Eassom, A., Wicander, S., Geldmann, J., van Soesbergen, A., Arnell, A.P., O’Connor, B., Park, S., Shi, Y.N., Danks, F.S., MacSharry, B., 
Kingston, N. (2014). Protected Planet Report 2014. UNEP-WCMC: Cambridge, United Kingdom. 
11 

Ian Pulsford, David Lindenmayer, Carina Wyborn, Barbara Lausche, Maja Vasilijević and Graeme L. Worboys. “Chapter 27: Connectivity 
Conservation Management” in Worboys, G. L., M. Lockwood, A. Kothari, S. Feary and I. Pulsford (eds.) 2015. Protected Area Governance and 
Management, ANU Press, Canberra. 
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المناظر  عبرالحياة البحرية والطيور و  انات المهاجرةالحيو  حركة على المكاني الربط يشمل، ومن ثم  "12 وداخلها. اإليكولوجية
هناك نقص بيد أن .  على مستويات متعددةالحفظ المترابط  ويمكن اعتبار.  البلدان وفيما بينها داخلالمناظر البحرية الطبيعية و 

 تقديم صورة شاملة.لعلى المستويات المتعددة  مفصلةفي المعلومات ال

المناظر الطبيعية  على نطاقالتنوع البيولوجي  حفظ" تعزيز  األمم المتحدة للبيئة مبادرةبرنامج  دشن، 2015في عام و  .33
 عالمية للحفظ المترابط وضع استراتيجية من خالل ئلتجزئة المو  زيادة معالجة مشكلة إلىالمناظر البحرية.  وهي مبادرة تهدف و 

تحقيق ول.  والبحريةالمناظر تخطيط الوطني الستخدام األراضي و ال داخل المترابط حفظالإلدماج  والمناطق دعم البلدانستالتي 
توفير ، وتعزيز التنوع البيولوجيتعزيز حماية ل للحفظ كأداة الترابط واستخدام الترابط أولويات بين تعزيز فهم إلى المبادرة تسعى ذلك،

الموارد إلى و  السياسات والتشريعات أدواتوسيوفر هذا  . تغير المناخآثار  القدرة على التكيف معزيادة و ، خدمات النظم اإليكولوجية
 .غيرها من أصحاب المصلحةالحكومية و  الوطنية والمنظمات غيرالحكومات 

االتحاد ، بالتعاون مع ةالمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئومن الجدير بالذكر أن  .34
بصدد إنتاج قاعدة شركاء اآلخرين في جميع أنحاء العالم، المية المعنية بالمناطق المحمية والاللجنة الع -الدولي لحفظ الطبيعة

الحفظ وتمثل قاعدة البيانات أول محاولة إلنشاء منصة موحدة لجمع المعلومات عن مبادرات  13 بيانات عالمية للحفظ المترابط.
بلدا  150في أكثر من للحفظ المترابط  مبادرة 600ناك ما يقرب من )، ه2016.  وحاليا (فبراير من جميع أنحاء العالمالمترابط 

التي تم تمثيلها بصورة جيدة، البحر الكاريبي إلى حد بعيد أكثر المناطق و أمريكا الالتينية  .  وتعد منطقتيوٕاقليما في قاعدة البيانات
المعلومات ال تزال على الرغم من ذلك، . و البياناتفي المائة من جميع المبادرات المسجلة في قاعدة  35أكثر من والتي تساهم ب

، ضعيفاً  تمثيال وقيانوسيا ككلأغير متوفرة.  وكان تمثيل منطقة  في المائة من البلدان واألقاليم في هذه المنطقة 50ألكثر من 
في قاعدة ت ناقصة التمثيل كانالبحري  الحفظ المترابطجع ذلك إلى حقيقة أن مبادرات .  وير في المائة 5 والتي تساهم فقط بنحو

وجود النسبة األكبر من  في المائة من جميع المبادرات المقدمة، مع 28وعموما، تمثل المبادرات العابرة للحدود .  البيانات
 ريقيا.أوروبا وأف المبادرات في كل من

 اإلجراءات ذات األولوية مشروعي أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبومجموعة بلدان  قارة آسيا فيبلدا  21ما مجموعه  حددو  .35
مساحة  المائة من في 9تمثل  بيولوجية ممرات تسعة بوتان، أنشأت على سبيل المثالالممرات المترابطة واإليكولوجية.  ف معالجةل

 ة.القائم الممرات وظائف استعراض وكذلك بيولوجيةالممرات المناطق تقسيم ترسيم الحدود و  الستكمال بوتان هدف.  تالبالد

 المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقاً إدماج المناطق المحمية في .  2

المناطق  إدماج بما في ذلك، األوسع نطاقاالمناظر البحرية و  في المناظر الطبيعية المناطق المحمية ومن خالل دمج .36
 المجتمعية واألرباح التنوع البيولوجي دفعست في المناطق المحمية راتاالستثمااالستراتيجيات القطاعية، فإن الخطط و  المحمية في

في المناظر  المناطق المحمية على دمج بشكل منتظم بحاجة إلى العمل األطراف العديد منوال تزال  . المستقبل بشكل جيد في
جميع القطاعات على دمج  لمناظر الطبيعيةلالشامل  تخطيطيعمل ال، على سبيل المثالاألوسع نطاقا؛  فالمناظر البحرية و  الطبيعية

في المناظر  المناطق المحمية دمج علومات مفصلة عنال تتوفر في الوقت الحالي وعلى المستوى العالمي م، لذلك.  و ذات الصلة
 األوسع نطاقا.المناظر البحرية و  الطبيعية

 التي إجراءاتهم ذات األولوية في اإلجراءات المركزةي منطقة البحر الكاريبوأمريكا الالتينية و  قارة آسيا في بلدا 11 حددو  .37
محميات  كولومبيا، أنشأت األوسع نطاقا. فعل سبيل المثالالمناظر البحرية و  في المناظر الطبيعية دمج المناطق المحمية تتناول

األوسع نطاقا.  وتهدف ة المناظر البحريو  في المناظر الطبيعيةحماية الو  لدمج التنوع البيولوجي وخطط قطاعية غالف حيوي
 10,000على نحو  تأثيرهاأنشطة التعدين و  في والبيئية االعتبارات االجتماعية لدمج قانونية وسياسية إليجاد وسائلكولومبيا 

                                                           
 853انظر المرجع نفسه صفحة   12
 اللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية. -لطبيعةفرقة عمل االتحاد الدولي لحفظ ا 13
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، الزراعة والتعدين مثل، القطاعات الحيوية في الخطط القطاعية اعتماد إلى أيضاكولومبيا  هدفكيلومتر مربع من األراضي.  وت

 .الغابات والتنوع البيولوجي على فيف الضغطلتخ

 الهدف: تحقيقوالتقدم المحرز تجاه  واإلدماجالربط  عن حالة ولتحسين المعلومات .38

 هناك حاجة إلى إرشادات مفصلة حول الحفظ المترابط؛  )أ (

مشاكل لل طبيعيحفظ التنوع البيولوجي وكحل ل التوصيلية ممراتال حول فوائد هناك حاجة إلى المزيد من الوعي  )ب (
 ؛التكيف مع تغير المناخ بما في ذلك، البيئية العالمية

بما  ،التوصيلية ممراتالترسيم أو إقليمية ل و/ مشاريع عالمية إمكانية تطوير استكشاف والشركاء يمكن للبلدان  )ج (
الفعالة القائمة على الحفظ  دابيرغيرها من تو  المناطق المحفوظة بواسطة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من خالل في ذلك
 ؛إدارتهاوضع خطط و ، استعادة النظام اإليكولوجي من خاللو ، كمرتكزات المناطق

المناظر البحرية و  في المناظر الطبيعية المناطق المحمية دمجل هو مطلوب ما مزيد من التوجيه بشأنإجراء   )د (
  الخاصة بها؛ يسية وأصحاب المصلحةالرئ القطاعات االقتصادية االندماج في بما في ذلك كيفية األوسع نطاقا،

في المناظر  المناطق المحمية في اإلدماج لثغرات الموجودة فيل أكثر انتظاما إجراء تقييمهناك حاجة إلى   )ه (
 األوسع نطاقا؛المناظر البحرية و  الطبيعية

لمناطق ا دمجل عناصر معايير/منهجي ل بتجميع أن تنظر في القيام والمنظمات ذات الصلة يمكن للوكاالت  )و (
 من أهداف 11غيرها من عناصر الهدف  عالقاتها مع بما في ذلك، األوسع نطاقاالمناظر البحرية و  في المناظر الطبيعية المحمية

 .األدوات ذات الصلة وتطوير، أيشي للتنوع البيولوجي

  دال.  اإلدارة بفعالية وأنصاف

  ... نظم المناطق المحمية..."نظم مدارة بفاعلية ومنصفة"... 

 اإلدارة بفعالية .1

تقييما بشأن   17,739 قاعدة البيانات العالمية المعنية بفعالية إدارة المناطق المحميةجمعت  ،2015عام  اعتبارا من يناير .39
 متعددة.   تقديرات لديهاموقع  3,666، التي كان من بينها فقط منطقة محمية 9,037وهو ما يمثل  فعالية إدارة المناطق المحمية،

 و 14 .المحمية مناطقهم في المائة من 60ما اليقل عن  في اإلدارة عاليةعمليات تقييم ف من البلدانت سبعة عشر في المائة وقد نفذ
 مع، األرضية المتعلقة بالمناطق المحمية التقييمات أكثرب البحر الكاريبيمنطقة الالتينية و  منطقة أمريكا قامت، على وجه التحديد

أمريكا في  الفرعية ت المناطققام وقد.  المحمية مناطقهم في المائة من مجموع 60 إلى 30نحو  تقييم ءبإجرا معظم البلدان قيام
في المائة من  60يزيد عن  بإجراء تقييم معظم البلدان مع قيام، البحرية أكثر التقييمات بإجراء الكاريبيمنطقة بحر لوسطى و 

فعالية إدارة المناطق التقييمات المتعلقة ب كانتالمناطق اإليكولوجية، و  يةالمناطق األحيائ ومن بين.  المحمية مناطقهم مجموع
 المناطق المحمية. المائة من في 45 تم تقييم حيث، االستوائية الغاباتفي األكثر تكرارا المحمية 

المناطق  أعداد عن واضحة معلوماتليست هناك قاعدة البيانات العالمية المعنية بفعالية إدارة المناطق المحمية،  منو  .40
 إلى 0مقياس من  علىأو أكثر  0.66هذه نتيجة تتراوح ما بين ( و  التي تندرج تحت اإلدارة السليمة 9,037البالغ عددها  المحمية

                                                           
14  Coad, Lauren, et al. 2015. -   قياس أثر تدخالت إدارة المناطق المحمية: االستخدام الحالي والمستقبلي لقاعدة البيانات العالمية المعنية بفعالية إدارة

    المناطق المحمية.
Phil. Trans. R. Soc. B 370: 20140281 
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تقييم للمناطق المحمية  6,800نحو  تغطي سابقة دراسة عالمية فيو   15 ).اإلدارة غير المالئمةإلى   0.33حيث تشير نسبة ، 1.0
 16 .اإلدارة السليمة في إطارمنها بأنها تمت  في المائة 22، تم تصنيف بلد 100في 

أثر المشروعات التي تم تنفيذها بدعم من مرفق البيئة العالمية بشأن أنظمة تقييم  عن 2015أجريت عام  في دراسةو  .41
أجيب فيها على أكثر من نصف لتي التقييمات ا ؛ وقد اسُتخدمت فقط0.47سجلت أداة تعقب فعالية اإلدارة نسبة المناطق المحمية، 

من  1,924من إجمالي  275وقد ُأعيد تقييم نحو   17 في المائة من مجموع التقييمات. 20والتي تبلغ نحو األسئلة التي ُطرحت، 
ومن  ت. مرور الوقمع  إدارة فعالية في تحليل التغيراتيمكن استخدامها لالمناطق المحمية التي يدعمها مرفق البيئة العالمية، 

 27وانخفاض ملحوظ بنسبة ، الكلية النسبة في حسيناتوجود تفي المائة منها  70منطقة من هذه المناطق، سجلت  275إجمالي 
لمرفق البيئة  المشاريع الجاريةو  مؤخرالم تسجل أي تغيير.  وتستمر المشاريع التي تم الموافقة عليها  في المائة 3ونحو في المائة 

 .فعالية اإلدارة تحسينتقييم و في  العالمية

 الجدول  ويلخصلمعالجة فعالية اإلدارة.   اإلجراءات المركزةومنطقة الكاريبي  قارة آسيا في بلدا 32ما مجموعه  حددو  .42
 ،على سبيل المثال بلدان.   9لنحو  مشاريع فترة التجديد السادسة لموارد مرفق البيئة العالمية ونتائجاإلجراءات ذات األولوية أدناه، 
من بين و .  جميع المناطق المحمية في المائة من 33على  فعالية اإلدارة بشأن دراسات ندونيسياإ والغابات في وزارة البيئة أجرت

 ذات األولوية من اإلجراءات جزء.  وك .خطط اإلدارة المناطق المحمية المائة من في 32 أقرت ،2014 هذه النسبة في عام
على  0.7منطقة لتصل إلى  260البالغ عددها  المناطق المحمية إدارةنسبة المتعلقة بال تحسينلتهدف إندونيسيا  ،الخاصة بها

 األقل.

 لموارد ةالتجديد الخامس في إطار فترة المشاريع المعتمدة منالنتائج المتوقعة االتصال و  مراكز مقدمة منالمعلومات الالجدول .   
أمريكا الالتينية ومنطقة ومجموعة بلدان  من قارة آسيا بلدان ةتسعل المناطق المحمية ةالتي تعالج فعالية إدار  البيئة العالمية مرفق

 الكاريبي.
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�&����
ارد !��) ا��&'� ا�� 18 ا��,�	� ا�+�!*� �

ة من في المائ 45تم تقييم  0%/.د	-
 المناطق المحمية

 ��	

�� ا�دارة ���
�  30إ��اء ����� �
 ً���	  ��!�!
 ا
!�&� %$ ا
!	�ط" ا


�� ا�دارة '����  �170&0 �/. إ
- أ,�زت أداة ���) �

34ث �&�!
 %	�ط" %�!�� �5�5ة ا

منطقة محمية لديها خطط  86 3
��2ر	�1
منطقة  84تم تقييم  إدارة،

 اإلدارة محمية من خالل فعالية

�  70،  1>1;5م �9�:2020ل �7م �

��1) ا
!�&� %$ ا
!	�ط" ا
!�!�� أدوات 


�� ا�دارة���  
 

 ��
�� ا�دارة ��� $�<��20 �&�!
� ا�  ��!�!
%$ ا
!	�ط" ا
 ��
���ا
��B�� A!� �!B<, @�� ?� %$ <3ل '�1&0 أداة ���) 


�� ا�دارة 
>CBزادت ، ا�دارة���� %	�ط" %�!�� 
Dرا E
��
� ا
!�&�. 20:	��  ا
�ط�B ذات اGھ!�� ا
5و� 

منطقة محمية لديها خطط  49 ھ%�وراس
 .إدارة

 A!� إدارة J��	. و��إدارة  �15!� �K>
�
��� �5�5ة :/�رة 

10  L�	/� M �1% ��� ا
!�&� ز��دة �
�� ا�دارة ���
 ��
���1� �� @�� ?� %$ <3ل أداة ���) 

9!	�ط" ا
!�!�� ا

 ا�دارة
منطقة محمية  125تم تقييم  ا��%6

فعالية اإلدارة.  وتقييم  بشأن
بشأن  محمية للنمور 43

  فعالية اإلدارة

 

 ����� ���B1!
�!�C ا
!	�ط" ا
!�!�� ا
�) �B���500(  C�!N
وإ��اء ����� دوري 

، 2020ا
!	�ط" ا
!�!��.  :��9ل �7م 
� أن ��QنRB	� 5ى
�!�C ا
!	�ط"  

  ا
!�!�� <MK إدارة
 


�� إدارة  CB %	�ط"��� $�<�� ) ��9B� ��!�%266  �1%�9�U
 ��
�� ا�دارة ��� V�Vو�� (C:�%3 "ط�	%  �EراD
 ��!�%

�Bط�
  ا

                                                           
15 Fiona Leverington, Marc Hockings and Katia Lemos Costa. 2008. Management effectiveness evaluation in protected areas: Report for the project 
‘Global study into management effectiveness evaluation of protected areas’, The University of Queensland, Gatton, IUCN-WCPA, TNC, WWF, 
Australia.   

  .انظر المرجع نفسه  16
اطق المحميـة علــى مرفـق البيئــة العالميـة.  يتـاح تقيــيم أثـر المشـروعات التـي تــم تنفيـذها بـدعم مــن مرفـق البيئـة العالميـة بشــأن المنـاطق المحميـة وأنظمــة المنـ  17

   EN_GEF.ME_C.49.inf_02_Biodiversity_Impact_Eval_Report_2015.pdf  الموقع التالي:

 
 تي تعد قيد التنفيذ، في التقييم.ن أو الد عليها من قبل المدراء التنفيذييتم إدراج المشاريع التي تمت الموافقة عليها، والتي تم التأكي 18
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في المائة من  33تم تقييم  إ�7و7&*&�

 المناطق المحمية


�� ا�دارة أ,�زت���'�1&0  أداة ���) 
� $7 5�V70  ��	
 �&�!
� ا�260  ��K	%

��!�% 

�
��� $�<���!&��
  � ا�دارة 
9!	�ط" ا
!�!�� ا
5N�5ة ا
����B

9!	�ط" ا
!�!�� ا ��
���
  �� ��QBX C ا�دارة ا

8&*1�منطقتين محميتين، تم  تم تقييم ا�
  خطة إدارة 123وضع 

 


�� ا�دارة 
9!	�ط" ا
!�!�� ا
5N�5ة ا
��&!�، ,>B!�  %	�ط" %�!�� �5�5ة �����5 ��� $�<��
' .Bِ@ $% �? ��@ ا�دارة�� ��
���  �1&0 أداة ���) 

 ��	

�� ا�دارة ���  %	��K %�!�� ر&�>�� 18ز��دة 
A��, 10  ا�دارة ��
���%	�ط" %�!�� أو ��5ت أھ5اف 

) �?: �[�;
� ا
!�&�) 80ا� 

منطقة محمية لديها خطط  97 0&�و
  .إدارة

 

 �����68  ��!�% ��K	% 

�� ا�دارة ���  BX[ ا
VNُرر وVNُ9ز��دة 

�� ا�دارة 
9!	�ط"����� $�< .�4!1
  '�@/� ا

 �!&��

�� ا�دارة 
9!	�ط" ا
!�!�� ا
5N�5ة وا��� $�<��  
����B

�� ا�دارة 
9!	�ط" ا
!�!�� ا��� $�<��  

منطقة محمية لديها خطط  23 أورو:
اي
  إدارة

 

في المائة من المناطق المحمية  80
 لديها خطط إدارة

���
�� ا�دارة 
;!^ %	�ط" %�!�� ز��دة '�1&0 أداة ���) 
 ��	:20 �&�!
� ا� 

في المائة  3أكثر من تم تقييم  �&&= �7م
 من المناطق المحمية

��!�!
  ��>�$ '_�م إدارة ا
!	�ط" ا
 

 $% �? ��@ �� �!B<, ،��!�!

�� ا�دارة 
9!	�ط" ا���ز��دة 

�� ا�دارة��� @Bِ. '�1&0 أداة ���) 

 1120تقييم تنفيذ وٕادارة لمراجعة منسقة المتعلقة ب نتائجأمريكا الالتينية والكاريبي، تم تقديم ال ةفي ورشو وعالوة على ذلك،  .43
كوادور وكولومبيا وكوستاريكا واإل األرجنتين وبوليفيا والبرازيل(  ، وهيأمريكا الالتينية بلدا في منطقة 12محمية في منطقة 
أرقام تتكون من مؤشرات و التقرير أداة مرجعية جغرافية  ويقدم 19 .)وفنزويال بيروور وهندوراس والمكسيك وباراغواي و والسلفاد

ى ليمكن تصويرها عالتي وأداة تتبع فعالية اإلدارة،  القياسية، بما في ذلك التقييم السريع وتحديد أولويات إدارة المناطق المحمية
على التوالي  التي تشيرنطاقات: األحمر واألصفر واألخضر، تصنيف إلى ثالثة الوينقسم مابا.   -الخرائط، والمعروفة باسم إيندي

وخلص التقرير إلى أنه في حين حققت ثمانية بلدان بالفعل هدف .  متوسطة وعالية من التنفيذ واإلدارةو مستويات منخفضة، إلى 
في  30ما يقرب من اإلدارة، كان اية في المناطق الساحلية لم تتحقق بعد.  أما فيما يتعلق بالحمحماية المناطق البرية، إال أن 

التي تم تقييمها إلى في المائة من المناطق المحمية  47على سبيل المثال، تفتقر مستوى.  فأدنى  فيالمائة من المناطق المحمية 
في  44في  ة.  ولم يتم رصد التنوع البيولوجياألراضي المناطق المحمية في المائة من 13 يتم تعيين مديرين لنحو لمو إدارة؛ خطة 
 المائة.

 . نظم مدارة بإنصاف2

والمشاركة واإلنصاف وتقاسم المنافع،  اإلدارةبشأن  ، توجيهاً 2 هدفه رقمبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية، في يوفر  .44
اركة الكاملة المش وبشأن، محميةمنطقة بما في ذلك ما يتعلق بآليات التقاسم العادل للتكاليف والمنافع الناشئة عن إنشاء وٕادارة 

تنفيذ وكذلك المتعلقة بال معلوماتالهناك افتقار بشأن ومع ذلك، .  والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية وٕاشراك أصحاب المصلحة
 .على المستوى العالمي اإلدارةنوعية بشأن 

معالجة لأولوية راءات ذات ة ومنطقة البحر الكاريبي مشروع إجبلدا في قارة آسيا وأمريكا الالتيني 22ما مجموعه  حددو  .45
محمية تحت اإلدارة المشتركة كما هو  منطقة 23على سبيل المثال، جمهورية الدومينيكان لديها واإلدارة.  ف اإلنصاف قضيتي

 10لتنفيذ اإلدارة المشتركة في  جمهورية الدومينيكان.  وتهدف المناطق المحميةالمعني ب 202.04رقم  قانونالمعترف به بموجب 
ام لعبنغالديش  األحياء البرية في قانون.  ولنأخذ مثال آخر، يعترف محمية وكذلك تقييم ورصد مبادرات اإلدارة المشتركةطق منا

معظم مشتركة في الدارة واإلدارة الخاصة، ويسمح باإل مناطق المحفوظة بواسطة الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةبال 2012

                                                           
. المناطق المحمية: أمريكا الالتينية: المراجعة المنسقة.  منظمة المؤسسات العاليا لمراجعة الحسابات في 2015ديوان المحاسبة االتحادي في البرازيل.   19

   أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، اللجنة التقنية الخاصة المعنية بالبيئة :
Coordination Tribunal de Contas da União, Contraloría General de la República de Paraguay. Brasília: Tribunal de 

Contas da União.  
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المناطق المحمية  لتنفيذ بناء قدرات المجتمعات المحلية لزيادة مسؤوليات اإلدارة المشتركة في ديشبنغالالمناطق المحمية.  وتهدف 
 .2020بحلول عام 

 الهدف: تحقيقوالتقدم المحرز تجاه اإلدارة الفعالة والمنصفة  عن حالة ولتحسين المعلومات .46

وطني التقييم البلد، وذلك بهدف استكمال  ثغرات فعالية اإلدارة في كل بشأنهناك حاجة إلى تقييم أكثر انتظاما   )أ (
قاعدة البيانات العالمية المعنية بفعالية إدارة المناطق المحمية في غضون السنوات الخمس المقبلة، وينبغي اإلبالغ عن النتائج إلى 

 ؛المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةالتي يديرها 

 ؛عناصرالمراقبة التوجيه بشأن إدماج التقنيات الحديثة مع التقييمات التقليدية التي تشمل جميع  هناك حاجة إلى  )ب (

بشأن ية الستكمال التقييمات الوطنية يمكن للمنظمات الشريكة استكشاف إمكانية تطوير مشاريع عالمية أو إقليم  )ج (
 ؛ثغرات فعالية اإلدارة بطريقة متماسكة

 ؛ر المالئمة لفئة اإلدارة السليمةفعالية المناطق المحمية من فئة اإلدارة غي لرفعر اتخاذ التدابيهناك حاجة إلى   )د (

 دارةاإلالعالقة بين  بشأنحقوق المساهمين، بما في ذلك  بشأنتفاهم إرشادات إضافية و هناك حاجة إلى   )ه (
 ؛بسيطة سهلة االستعمال لجمع المعلومات صيغصياغة ، و دارةاإلواإلنصاف، وكيفية قياس نوعية 

 ؛ دارةاإلوكذلك نوعية  دارةاإليمكن لألطراف أن تقدم معلومات عن أنواع   )و (

 .بما في ذلك تنظيم برامج تدريبية حالة، وأفضل الممارسات،إرشادات إضافية، ودراسات تطوير يمكن للشركاء   )ز (

  االستنتاجات  -رابعاً 

قسمة إلى أربع مجموعات، وذلك ملوجي أيشي للتنوع البيو  من أهداف 11الهدف  عناصرا عن يقدم القسم الثاني ملخص .47
وقد وفرت نتائج حلقات العمل .  باستخدام البيانات المتاحة عالميا والمعلومات المقدمة من األطراف، بما في ذلك دراسات الحالة

لمعلومات وفهم ادف، لهلالجوانب المختلفة  بشأنزيادة فهمهم لاإلقليمية الفرعية الثالث التي عقدت حتى اآلن منبرا لعدد من البلدان 
 ككيان واحد حتى تؤتي ثمارها.العناصر والهدف  إلدماج اتخاذهااإلجراءات التي يمكن إنجازاتهم، ونوعية تخطيط المطلوبة ل

ءات ذات األولوية من قارة آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عددا من اإلجرا بلدانقد حددت وخالصة القول،  .48
 حفظ تدابير.  بحريةساحلية و ) منطقة 24( ، وكذلكمائية داخليةأرضية ومناطق محمية ) مناطق 21توسيع (  :تتناول ما يلي

)؛ 11) وخدمات النظام اإليكولوجي (22( للتنوع البيولوجيذات االهمية الخاصة )؛ المناطق 21(المنطقة فعالة أخرى على أساس 
المناظر الطبيعية األرضية والمناظر في  اإلدماج)؛ 21لمناطق المحمية (جيدة لالمترابطة بصورة نظمة األ)؛ 25( تمثيل البيئيال

وعالوة على   ).22(منصف بشكل  المناطق المدارة)؛ 32بشكل فعال ( المناطق المدارة)؛ 11( الطبيعية البحرية األوسع نطاقاً 
في المائة، والمناطق المحمية الساحلية والبحرية  0.8 بزيادة مناطق المياه المحمية األرضية والداخلية بنسبة التزمت البلدانذلك، 
 في المائة. 6.2بنسبة 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تشير التقديرات إلى أنه و من قارة آسيا  الطريق للبلدان خارطةعرض وبالنظر إلى  .49
لطبعة الرابعة لتةقعات البيئة في اصف المدة تقييم منتبمقارنة ، قد يكون التقدم المحرز أفضل بالنسبة لبعض عناصر الهدف

ال يمكن أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف  11عنصرين من عناصر الهدف تشير التقديرات إلى أن لى وجه التحديد، العالمية.  وع
 ة الداخليةوالمناطق المائي األرضيةالمناطق تم حفظ (  2020الهدف بحلول عام تتجاوز حتى وقد ، 2020تحقق قبل عام تأن 

والساحلية والبحرية داخل الوالية الوطنية)؛ وعناصر أخرى تحتاج إلى جهود خاصة لتحقيقها بحلول  كما تم حفظ المناطق ،والداخلية
جميع مناطق األمم المتحدة، وتغطية سلسلة من ورش العمل،  عقد هذا التقدير من التقدم بعد االنتهاء منوقد يحسن ). 2020عام 

 .مؤتمر األطرافاالجتماع الثالث عشر ل تحليل وتقديم التقارير إلىالومن خالل 
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  الدروس المستفادة والخطوات التالية -خامساً 

أمريكا و في المائة) من قارة آسيا  82( بلدا 43، قدم التي حضرت ورش العمل 52 البالغ عددها األطراف إجمالي من .50
هذه االستجابة ظهر تُ و .  اإلجراءات ذات أولوية (خارطة طريق)ومشاريع  الحالة الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي معلومات عن

.  وٕاذا التزمت المناطق األخرى بنفس هذا االلتزام، أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 11الهددف  بتحقيق البلدان التزامالملحوظة 
 .تتحسن بصورة أكبرقد  2020عام بلوغ الهدف بحلول بشأن  التوقعاتومع إحراز تقدم بشأن عقد ورش العمل، فإن 

 ، فيما يلي:من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 11هدف ال تحقيق تسهيل من، حتى اآلن، الدروس المستفادةوتتمثل  .51

إلى  اً مفيد الفهم نفس المستوى من متماسكة التي جمعت جميع أصحاب المصلحة على وضع استراتيجية كان  )أ (
 .ذات الصلة معا األنشطة وربط ؛وخارجيا داخليا األموال؛ توضيح ستخدام جماعيمسار ل ةشامل صورةتقديم فيما يلي:  حد كبير

الالزمة معلومات لمراكز االتصال القطرية لفهم أفضل لل يوفر نقطة انطالق البيانات القطرية ملفات تطوير  )ب (
قواعد البيانات  الموجودة في وماتحول المعل والمنظمات الشريكة األطراف بين وٕاجراء مناقشات، من الهدف كل عنصر لتحقيق
 الشريكة؛ األمانة والمنظمات التنسيق بين وزيادة، تحديثها لعمليات المدخالت، وتوفير العالمية

تدريب  في الذي استثمرمقدار الوقت  هذه السلسلة، تزايد حتى اآلن في الثالث التي عقدت من ورش العمل  )ج (
فهم  والتفاعالت الشخصية)، مما يؤدي إلىالمكالمات الجماعية ريد اإللكتروني و رسائل الب مراكز االتصال القطرية ( من خالل

 بعد انتهاء االتصاالت وٕاجراء المزيد من التقارير المقدمة، جودة، وزيادة من الهدف عنصر كل الالزمة لتحقيقمعلومات أفضل لل
 ؛محمية جديدة إنشاء مناطق المعلومات حول تقاسم مثل، ورشة العمل

، تم استمارات التعريف بالمشروع المتعلقة بمشاريع الفترة الخامسة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية عتتب في  )د (
 هذه المعلومات في ألخذ ورش عمل لمراكز االتصال تشجيع عقد التنفيذ.  وعلى الرغم من تسليط الضوء على ثروة من معلومات

 ديد لم يتخذ هذه الخطوة اإلضافية.أن الع، وأنه لوحظ خرائط الطريق االعتبار عند وضع

ؤثر على ا؛ وأن العمل تجاه تحقيق عنصر واحد منها سوف يعناصر الهدف ترتبط ارتباطا وثيق وتجدر اإلشارة إلى أن .52
تحسين  فيسهم دائما يالبرية والبحرية  المحمية على سبيل المثال، العمل على تحسين وتغطية المناطق.  فتنفيذ العناصر األخرى

من و ومع ذلك، .  للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ذات األهمية، تغطية المناطق وينطوي على احتمالثيل البيئي، التم
تنفيذ العناصر معا بطريقة لولذلك، ينبغي أن تهدف البلدان .  الهدف المراد تحقيقه، ال بد من النظر في جميع العناصرتحقيق أجل 

نوع  بشأن تحديدالعمل سوف يؤثر لى سبيل المثال، الكل.  ع عتبار أن هذه العناصر تعد جزءا منماسكة، مع األخذ في االمت
، والتمثيل البيئي، والترابطأيضا على تغطية المناطق المحمية، األخرى، فعالة ال أساس المناطق القائمة علىمعين من تدابير الحفظ 

المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع في  واإلدماجارتها، ٕادو التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، و 
ينبغي أن يكون واضحا من أجل أيشي للتنوع البيولوجي األخرى،  أهدافالعناصر، وكذلك و بين  فإن الترابط، ومن ثم  .نطاقاً 

 قة شاملة.تنفيذ وٕاعداد التقارير بطريعملية التسهيل 

الخدمات السلع و  فيما يتعلق بتحسين، وخاصة أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 11تنفيذ الهدف إن ، فوعالوة على ذلك .53
 6الهدف  مثل، بأهداف التنمية المستدامة األهداف ذات الصلة لتحقيق الوسائل العمليةسوف يوفر النظم اإليكولوجية، التي توفرها 

وسيساهم  وغير مباشرة.   مباشرة، بصورة النظم اإليكولوجية األرضية يف 15هدف وال بشأن المحيطات 14، والهدف المياه بشأن
، األمر المناخ باريس بشأن اتفاقية من  5.1والمادة  المناخ التكيف مع تغير أيضا في 11خرائط الطريق المتعلقة بالهدف  تنفيذ

المسببة لالحتباس  الغازات وخزانات واضأح، حسب االقتضاءحفظ وتعزيز، اإلجراءات الالزمة ل األطرافالذي يتطلب أن تتخذ 
 .بما في ذلك الغابات، الحراري

هناك حاجة  قبل كل شيء،، واقعاً  تنفيذال جعللو ؟ هذه تنفيذ خرائط الطريقتسهيل مطلوب لالما هو ، على ضوء ما سبقو  .54
) الوطنيةوالمتعددة األطراف و  الثنائية الميزانيات(  التمويلو ، االضطالع بتنفيذ هذه اإلجراءات، بعد ذلك ثم.  مركزة إجراءاتإلى 
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جميع الشركاء ينبغي على و   .واإلبالغ للرصد هناك حاجةفسيكون ، قيد العمل تنفيذال وبمجرد وضع.  المطلوب والدعم الفني
، مات اإلقليمية، والمنظلمرفق البيئة العالميةالوكاالت المنفذة واإلدارات و ، الحكومية ذات الصلة بما في ذلك الوزارات المعنيين،

 أنشطتهاُتوائم  أن، والمنظمات المجتمعية ،البيئةحفظ منظمات و  ،والقطاع الخاص ،والمتعددة األطراف الثنائية ووكاالت التمويل
 الشامل التنسيق منسقة مع بطريقة التنفيذ من االقتراب ، وبالتاليعملاألساسي لل باعتبارها اإلطار تنفيذ خرائط الطريق نحو دعم

 .جميعبين 

فترة الخامسة لتجديد موارد مرفق البيئة لعليها ل المعتمدةالمناطق المحمية  مشاريع المدرجة في النتائج المتوقعةوتتناول  .55
التي عقدت حتى  حلقات العمل اإلقليمية الثالث منو ).  التمويلمركزة و ال جراءاتأول مطلبين من المتطلبات وهي ( اإل، العالمية

المتعلقة  المشاريع من مشروع أو مشروعين لديها بالفعل لمرفق البيئة العالمية المؤهلة جميع األطرافن ما يقرب مفإن ، اآلن
تعمل  ينبغي للبلدان أن.  و أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  11الهدف  مختلف عناصر التي تعالجو  المعتمدة مناطق المحميةبال

 اإلجراءات المحددة فيتشكل المعتمدة و  تلك المشاريع المدرجة في المتوقعةالنتائج  مع اإلجراءات ذات األولوية مواءمةعلى 
إجراءات  كنٕان لم تو .  مخصصاتها المندرجة في إطار نظام التخصيص الشفاف والمتعلقة بالفترة السادسة لتجديد موارد المرفق

أن تنظر  والجهات المانحة األخرىطاع الخاص، ، والمؤسسات الخاصة، والقالتمويل الثنائية ينبغي لوكاالت، فبالفعلذات أولوية 
 .تلك خرائط الطريق مع تمويلها برامج مواءمة أيضا في

 تتألف من التي تنفيذال شبكات دعم تمكين إمكانية استكشاف يجب النظر في، ألمم المتحدةا مناطقمنطقة من  كل فيو  .56
برنامج العمل أصدقاء و ، الثنائية ووكاالت التمويل ،البيئة العالمية لمرفقالوكاالت المنفذة و  ،والمنظمات اإلقليمية ،منسقي المشاريع

لتوفير  دعم التنفيذ شبكات وتمكين حسب الموضوع هذه المشاريع تجميعو .  تنفيذ مثل هذه المشاريع تعزيزللمناطق المحمية، وذلك ل
 ندوات بما في ذلك تنظيم، المستفادةالدروس و واألدوات  ،أفضل الممارسات، وتبادل العادية االتصاالت من خالل منظم تقنيدعم 

أيشي للتنوع  منأهداف 11الهدف  للمساعدة في تحقيق كوسيلة، الرصد واإلبالغ عمليتي فضال عن تسهيل، وبرامج التدريب
التنفيذ  دعم تنسيق شبكاتالبيئة العالمية) ب مرفقالمنفذة ل الوكالة يفضل(  الرائدة الوكاالت عض.  وينبغي أن تضطلع بالبيولوجي

 .العالميةو  ةواإلقليمي ةالوطني المستويات على الطريق تلك تنفيذ خرائط لتسهيلوضع خطة عمل و  ةدون اإلقليمي

  من أهداف أيشي 12التقدم المحرز بشأن تحقيق الهدف   سادسا.

 جهودا، لشريكةالمنظمات ا مع بالتعاوناألمانة، بذلت ، 12 الهدف أيشي للتنوع البيولوجي تسهيل تحقيق من أجل .57
من أجل فهم ، وبناء القدرات المعلومات ملفات شكل في للبلدان بيانات خط األساس بما في ذلك وضع، األطراف للوصول إلى

اإلجراءات الحالة و  مصفوفاتو ، األنواع حفظ بشأن قصص نجاحو ، استبيانات تقديم وتأمين، الهدفتحقيق هذا ل والوفاء أفضل
أربع حلقات عمل  المعلومات المقدمة من وبناء على.  حلقات العمل اإلقليمية من خالل )الطريق ائطخر (الوطنية ذات األولوية

تقييم المحرز.  ويرد ال التقدم محدث من تقييم تم تجميعمنطقة البحر الكاريبي، و  الالتينية وأمريكا قارة آسياو ، أفريقيا في إقليمية
 .هنا االستنتاجات الرئيسية يرد موجز بشأنكما   (UNEP / CBD / SBSTTA / 20 / INF / 44) المعلوماتفي مذكرة  كاملال

في المائة فقط  5األنواع لمعظم المجموعات التصنيفية، حيث تم تقييم  حفظوعلى الصعيد العالمي، لم ُيكتمل تقييم حالة  .58
مجموعات الوقد تم تقييم .  4 -2015عة من عدد األنواع في العالم من قبل نسخة القائمة الحمراء لالتحاد العالمي لحفظ الطبي

في المائة من األنواع   87 <عاريات البذور) (أي،و (البرمائيات والثدييات والطيور، بصورة كاملة وهياألربعة فقط تصنيفية ال
لنباتات الدنيا، الزواحف واألسماك والالفقاريات، و خرى، مثل ااألتصنيفية المجموعات الوبالنسبة لمعظم  )تم تقييمها ة التيالموصوف

وبالنسبة للنباتات المزهرة،  على سبيل المثال،ف.  متوفر، حتى على المستوى العالمي كان غير األنواع حفظفإن التقييم الكامل لحالة 
عن  المتاحة معلوماتتعد العلى المستوى الوطني، نوع من األنواع الموصوفة.  و  268,000ما يقرب من ل٪ فقط 7قد تم تقييم 

.  وقد قامت المعلومات إال لعدد قليل من البلدان، بما فيها بعض البلدان شديدة التنوعال تتاح ضئيلة جدا، و األنواع  حفظحالة  تقييم
ما مجموعه  تقييم وصفها وكذلك بعض الالفقاريات والنباتات المختارة، معالتي تم البرازيل بتقييم حالة حفظ جميع أنواع الفقاريات 

عاريات نبات و ، البذور كاسياتنبات نوع من النباتات، بما في ذلك  34450 لحفظت الصين تقييم حالة أجر نوع.  و  18873
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 األنواع المهددة باالنقراض المقررة من قبل الصعيد العالمي، ارتفع عددوعلى .  الالزهريات الوعائيةالنباتات الطحلبية، و و البذور، 

 .2015في عام  23,000إلى أكثر من  2004في عام  15,000من الطبيعة نسخة القائمة الحمراء لالتحاد العالمي لحفظ 

األنواع قد ساعدت في تحسين حالة حفظ األنواع.   حفظالعمل اإلقليمية، أن خطط إدارة ذكرت البلدان  خالل حلقات  و .59
وتنص مذكرة .  بشكل متقطعولكن  التي لديها خطط إدارة للحفاظ األنواع المهددة عدد بياناتومع ذلك، تم تقديم تقارير عن 

لألنواع المهددة للمناطق الثالثة التي تشملها حلقات العمل،  الحفاظ النسبيعن عدد من خطط إدارة على معلومات  معلوماتال
وتشمل األسباب .  ورش العملالتي صدرت بعد في التقارير الوطنية الخامسة للبلدان وتقاريرها الواردة استنادا إلى المعلومات 

كما .  المتعلقة باالنقراض الموائل والحد من التهديدات حفظتحسن في التي تم األبالغ بشأنها،  تحسين حالة حفظ األنواعتعلقة بالم
فعالة في منع تعد للتنوع البيولوجي  للمناطق ذات األهمية الخاصة شبكات المناطق المحميةالتوسع في  أن أظهرت دراسات

في  21الثدييات والطيور مع المناطق المحميةو تداخل مجموعة من البرمائيات، كما تم فحص  ،20فةانقراض األنواع المهددة المعرو 
لألنواع  تداخلبها أكبر أفريقيا  أظهرت الدراسات أنبشكل عام، .  و منطقة البحر الكاريبيو وقارة آسيا، وأمريكا الالتينية أفريقيا، 

الثدييات والطيور و في المائة من البرمائيات،  32و  13ما بين فإن ذلك، ومع .  التي تم وصفهاباالنقراض المهددة  المستوطنة
كما تم .  مع المناطق المحمية الموجودة في هذه المناطق الثالث جماعيحتى اآلن أي تداخل  باالنقراض ليس لديها مهددةال

إجراءات محددة للحفاظ على األنواع  التخاذمنقحة وخطط العمل، إن وجدت، الاالستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي فحص 
المتعلقة معلومات ونقص المعظم المجموعات التصنيفية،  حفظتقييم حالة  بشأن ثغرات كبيرةوجود سبب بو قراض.  نباال المهددة

 .في هذا الوقت 12ببيان قاطع عن حالة الهدف اإلدالء األنواع، فمن غير الممكن  حفظخطط ب

 :من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 12ر التالية لتعزيز التقدم نحو تحقيق الهدف سيكون هناك حاجة إلى العناص .60

سواء على المستوى العالمي من  تصنيفاكثر للمجموعات األإجراء تقييم كامل لحالة حفظ هناك حاجة ملحة إلى   )أ (
 ؛أو على المستوى الوطني العالمي لحفظ الطبيعة قبل االتحاد

أو على باالنقراض في بلد ما،  جميع األنواع المهددةالتي تستهدف  األنواع فظحالمتعلقة ب خططالينبغي وضع   )ب (
 على المستوى الوطني؛، المهددة باالنقراض األنواع المستوطنة األقل

االعتراف و للتنوع البيولوجي  للمناطق ذات األهمية الخاصة شبكات المناطق المحمية توسيع استخدام ينبغي  )ج (
 خاصة تلك ،األنواع حالة حفظ وصون لتحسين وسائل االدول باعتباره المنطقة من قبل أساس علىائمة بتدابير الحفظ الفعالة الق

 ؛المعروفة المهددة األنواع انقراض منع، ولاألكثر تدهورا األنواع

 بمفرده. المتوطنة في كل بلد المهدده باالنقراض لألنواعقصوى  أولوية ُتعطى  )د (

  المقترحة التوصيات -سابعا

 الثالث عشر األطراف في اجتماعه مؤتمر في أن توصي والتقنية والتكنولوجيةمشورة العلمية الفرعية لل الهيئةترغب  قد .61
  :لك الوقترز في ذحالذي أُ  التقدم معلومات محدثة عن أي االعتبار أيضا مع األخذ بعين، على غرار ما يلي باعتماد قرار

  ،مؤتمر األطرافإن 

  ،أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 11الهدف  تحقيقنحو  المستمر بالتقدم يرحبإذ 

، واألمين التنفيذيالحكومات المضيفة والجهات المانحة و  المنظمات الشريكة من التقدير بالدعم المقدم مع يعترفإذ 
  أيشي للتنوع البيولوجي، من أهداف 12و 11تحقيق الهدفين ب واألنشطة ذات الصلة ورش العمل لتنظيم

                                                           
20 Butchart et al. 2012. 

 .2014قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية   21
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اآلخرين،  ؤثر علىي سوف أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  11عنصر واحد من العنصر  تنفيذ، يالحظ أنإذ 
  ؛المستدامة التنميةأهداف كذلك و  األخرى ذات الصلة أيشي للتنوع البيولوجي أهداف في تنفيذ وسيساعد 

  :األطراف يدعو  -1

ة بالمناطق المحمية، التي يديرها االتحاد تقديم معلومات محدثة بانتظام إلى قاعدة البيانات العالمية المعنيل  )أ (
اطق بشأن أنظمتهم المتعلقة بالمن والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةالدولي لحفظ الطبيعة 

 ،المحلية المجتمعاتو بشكل فعال من خالل الشعوب األصلية، المحفوظة المناطق ، بما في ذلك وحسب االقتضاء، المحمية
  االختالفات. أو تقليل والقطاع الخاص، بهدف تحسين دقة واكتمال المعلومات العالمية إلعداد التقارير والتخطيط، ولتجنب

على المستوى 11 من أجل تحقيق الهدف الخاصة بهم طريقالبذل جهود متضافرة لوضع وتنفيذ خارطة ل  )ب (
وتقديم تقرير  مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة األخرى؛ ِقبل من وممولةصلة ألية مشاريع ذات الوطني، مع المراعاة الكاملة 

 بشأن التقدم المحرو قبل االجتماعين الرابع عشر والخامس عشر لمؤتمر األطراف؛

 المناطق توسيع نطاق تغطية التي من شأنها المناطق لتلك جديدة، محميةمناطق  إنشاء عندإلعطاء األولوية،   )ج (
 ؛البيئي التمثيل وتحسين وخدمات النظم اإليكولوجية للتنوع البيولوجي ذات األهمية

في غضون  تقييم وطني إكمال بهدف، فعالية اإلدارةفجوات المتعلقة ب ةالمنهجي تاالتقييم المزيد من جراءإل  )د (
 ؛المحمية إدارة المناطق فعالية بحماية المعنيةقاعدة البيانات العالمية  النتائج إلى واإلبالغ عن، الخمس المقبلة السنوات

 ؛اإلدارة السليمة إلى فئة اإلدارة غير المالئمة من فئة فعالية المناطق المحمية لرفع تخاذ التدابيرال  )ه (

الوكاالت اإلقليمية ووكاالت التمويل الثنائية والمتعددة األطراف بالتعاون مع األمين و الشركاء المعنيين،  يدعوإذ   -2
  :إلى ما يلي التنفيذي

  وضع المزيد من التوجيهات بشأن:م تقدي  )أ (

 ؛تدابير الحفظ الفعالة القائمة على أساس المنطقةمعايير  )1(

المناظر الطبيعية األرضية والمناظر  المناطق المحمية فيبين  واإلدماج الترابط التدابير الرامية إلى تعزيز )2(
 ؛الطبيعية البحرية األوسع نطاقاً 

 صيغ مع، اإلدارة نوعية قياس وكيفية واإلنصاف اإلدارة بينالعالقة  بما في ذلك، معنى اإلنصاف فهم )3(
 .منصفةال دارةاإلتدريبية في مجال تنظيم برامج و  المعلومات،جمع ل سهلة االستعمالبسيطة و 

، بما في ذلك من ممرات التوصيليةالاستكشاف إمكانية تطوير مشاريع عالمية و/ أو إقليمية لتحديد وتعيين   )ب (
كمرتكزات، وكذلك من  تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المنطقةو  لمجتمعات األصليةخالل دمج مناطق حفظ ا

 خالل استعادة النظام اإليكولوجي؛

 اإلدارة بطريقة فعالية ثغراتل التقييمات الوطنية الستكمال أو إقليمية مشاريع عالمية إمكانية تطوير استكشاف  )ج (
 اإلدارة؛ اليةفع في التحسينات وتعزيز، متماسكة

للحفاظ  خطط اإلدارةٕاعداد الرئيسية و  مجموعات األنواع حالة حفظ تقييم إنجاز، هذه المشاريع كجزء من، تسهيل  )د (
 ؛األنواع المهددة باالنقراض على

والمنظمات اإلقليمية  منسقي المشاريع بمشاركة، اإلقليمي دون على المستوى دعم التنفيذ شبكات تمكين  )ه (
، وذلك والشركاء اآلخرين أصدقاء برنامج العمل للمناطق المحميةو ، الثنائية ووكاالت التمويل لمرفق البيئة العالمية الوكاالت المنفذةو 
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 أفضل الممارسات،، وتبادل العادية االتصاالت من خالل منظم توفير دعم تقنيو ، بطريقة متماسكة خرائط الطريق تنفيذ لتسهيل

 ؛الرصد واإلبالغ تسهيل عمليتيو ، وبرامج التدريب ندوات ذلك تنظيم بما في، المستفادةالدروس واألدوات و 

 دعم التنفيذ شبكات المستفادة من خاللالدروس والخبرات و  الممارسات والتحديات، وأفضل نشر األدوات تعزيز  )و (
 ة.اإلقليميدون 

الفرعية  الهيئة أو/ ولوجية التقنية والتكنو للمشورة العلمية و  الهيئة الفرعية عن التقدم المحرز إلى تقديم تقرير  )ز (
 االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطرف؛قبل خالل اجتماع يعقد تنفيذ لل

المنفذة لتسهيل المواءمة بين التنمية وتنفيذ المشاريع للمناطق المحمية  ووكاالتهامرفق البيئة العالمية  يدعوإذ   -3
 بشأن المنهجي رصد واإلبالغال ي خرائط الطريق، وذلك بهدف تسهيلاإلجراءات المحددة فة، و والسابع ةالتجديد السادس دوراتفي 

أيشي للتنوع البيولوجي واألهداف األخرى  من أهداف 11الهدف  نتائج هذه المشاريع ألنها تسهم في تنفيذ خرائط الطريق وتحقيق
  ذات الصلة؛

رهنا ، يمكنها القيام بذلكالتي  اتوالحكوم، واألطراف والمتعددة األطراف الثنائية الجهات المانحة يشجعإذ   -4
الهدف  لتحقيق إجراءات التنفيذ أن حقيقة االعتبار، مع األخذ بعين خرائط الطريق التمويل الالزم لتنفيذ حشد لدعم، التمويل بتوافر

ذات  األهداف كذلكو ، األخرى ذات الصلة أيشي للتنوع البيولوجي أهداف في تنفيذ ساعدست أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 11
   22 .المناخ بشأن باريس تفاقمن ا 5.1 المادة تنفيذ تساهم فيسو  المستدامةبأهداف التنمية  الصلة

_________  

                                                           
 (FCCC/CP/2015/10/Add.1) المقرر مناخ، مؤتمر األطراف، الدورة الحادية والعشرون،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ال  22


