
تحدي الحفاظ على البيئة وفرصتنا السياسية

كما هو موضح في التقييم العالمي الذي أجرته اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والتقرير الخاص للجنة 
الحكومية المعنية بتغير المناخ بشأن المحيطات والغالف الجليدي، فإن النظم اإليكولوجية للبحار تشهد انحداًرا منتظًما نتيجة تغير المناخ واألنشطة البشرية 
األخرى. وفي عام 2021، سيتبنى األعضاء الـ196 الموقعون على اتفاقية التنوع البيولوجي إطار عمل للتنوع البيولوجي العالمي فيما بعد 2020 سيحدد 

األهداف المركزة على العمل لعام 2030 وذلك لتوفير القوة الدافعة إلجراءات الحفاظ على البيئة على أصعدة ومستويات متعددة. ولتحقيق األهداف 
الرئيسية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي والخدمات التي توفرها الطبيعة، فقد وافق األعضاء بصفة عامة 

على تضمين هدف تابع طموح لهدف أيشي Aichi Target 11( 11( فيما يتعلق بإجراءات الحفاظ 
على البيئة بحسب المناطق )مثل المناطق المحمية وغير ذلك من إجراءات الحفاظ على البيئة بحسب 

المناطق(. وربما يكون الهدف 11 من بين األهداف القليلة أليشي الممكنة التحقيق، وذلك بحسب التقرير 
الوطني المقدم إلى قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، على الرغم من أن هذا الجهد وحده لم يتمكن 

من إيقاف الخسائر في التنوع البيولوجي.

توصية WCS بشأن إطار عمل التنوع البيولوجي العاملي التفاقية التنوع البيولوجي

يجب أن نحمي أو نحافظ على ما ال يقل عن 30% من مساحة املحيطات

توصي )Wildlife Conservation Society )WCS أعضاء اتفاقية التنوع البيولوجي بااللتزام 
بحماية أو الحفاظ على ما ال يقل عن 30% من كامل مساحة المحيطات بحلول عام 2030 من خالل 

إجراءات المحافظة بحسب المناطق، ويشمل ذلك المناطق المحمية التي تحد بشكل فعال من آثار 
التهديدات المعروفة وغير ذلك من إجراءات الحفاظ بحسب المناطق )OECMs( التي تعطي نتائج 

مشابهة للمناطق المحمية ويتم تحديدها بما يتفق مع التوجيهات الفنية المقدمة من قبل الخبراء.1 ولجعل 
هذا اللتزام قاباًل للتنفيذ وفعاًل، فإننا نوصي األعضاء بما يلي:

● تحديد وترتيب أولويات المناطق الحرجة للتنوع البيولوجي - بما في ذلك المناطق التي تتجاوز 
حدود السيادة الوطنية - لتحقيق الهدف العام للمحيطات المقدر بقيمة 30% من خالل اإلجراءات المحلية 

والدولية؛
● تحسين أدوات اإلبالغ بشأن اإلدارة العادلة والفعالة لألدوات الموجهة بحسب المناطق وكذلك النتائج 

اإليكولوجية والبيولوجية،2 ألجل القياس المتسق للتقدم المحقق وتحسين إجراءات التنفيذ العالمية؛
● ضمان التكامل بين إجراءات المحافظة بحسب المناطق وبين األهداف األخرى فيما يتعلق بالمزارع 

السمكية المستدامة وتغير المناخ والشعاب المرجانية وتلوث البيئة البرية إلى غير ذلك ألجل تحقيق إدارة 
مستدامة لمساحة 100% من المحيطات؛

● تحديد الحاجة إلى استشارة المجتمع وإلى إجراءات المحافظة بحسب المناطق األكثر مناسبة للسياق المحلي، وهو ما ينبغي أن يتضمن التعرف على 
أنظمة اإلدارة التقليدية والمحلية الفعالة؛

● دعم الدول األخرى لتحقيق هذا الهدف من خالل التعاون التقني والمالي على مستويات مختلفة؛ و
● وضع أهداف عالمية مشتركة فيما يتعلق بتمويل التنوع البيولوجي تعكس طموح أهداف المحافظة على البيئة لما بعد عام 2020 وتساعد في التطبيق 

طويل المدى لهذا اللتزام المشترك.
1 الـ OECMs مضمنة في هدف أيشي 11. يمكن تحديد اإلجراءات الفعالة األخرى للمحافظة على البيئة بحسب المناطق واإلبالغ بها من خالل الرابط هنا.

 Wildlife Conservation Society )WCS( 2 هي جزء من مجموعة عمل SNAPP بشأن “النتائج الساحلية” التي تفحص النتائج والمكاسب المتبادلة للمناطق البحرية المحمية واإلجراءات الفعالة األخرى للمحافظة 
على البيئة بحسب المناطق.

 الزتام بحماية 30% على 
األقل من محيطاتنا
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ملاذا 30% على األقل من مساحة املحيطات؟

لقد كانت الجهود التي تمت من قبل الحكومات لتحقيق أهداف أيشي لتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، بما في ذلك 
الحفاظ على 10% من البيئات البحرية والساحلية من خالل إجراءات المحافظة بحسب المناطق، كانت هذه الجهود كبيرة جدًا. لكن األدلة العلمية 

توضح أن 10% من مساحة المحيطات ليست كافية إليقاف خسائر التنوع البيئي وحماية خدمات النظام البيئي. وهناك إجماع متزايد حول الحاجة إلى 
زيادة هذا الرقم لتحقيق األهداف المشتركة.

العلم: وجدت دراسة استعراضية تحليلية أجريت في عام 2016، قامت 
بتحليل نتائج 144 دراسة محّكمة، أن هدف 10% ل يكفي لحماية التنوع 

البيئي وخدمات النظام البيئي مثل الحفاظ على التصال وتقليل خطر انهيار 
المزارع السمكية أو زيادة أو تحسين عائد المزارع السمكية. ويشير أكثر من 
نصف الدراسات العلمية التي تمت مراجعتها إلى أن المساحة الالزمة لحماية 

التنوع البيولوجي وتحقيق األهداف الجتماعية القتصادية هو 30%3 على 
األقل. وقامت دراسة أجريت في عام 2020 باستخدام مجموعات البيانات 

المتعلقة بالكائنات الحية البحرية والبيئات البحرية المعروفة بأنها مناطق 
تنوع بيولوجي رئيسية، والبيئة البحرية لتحدد لزوم الحفاظ على %41-26 

من مساحة المحيطات من خالل تنويعة من 
اإلجراءات الموجهة إلى المواقع المحددة وغير 
ذلك من صور الستجابة من خالل السياسات، 
وبدا الحد األكبر من نطاق القيمة هذا )%41( 

أكثر واقعية عند أخذ الكائنات الحية ذات 
النطاقات الكلية األصغر في العتبار.4 

وبالنظر إلى أن هذه الحسابات تعكس مجموعة 
فرعية من العمليات البيئية والتطورية التي 

يقوم عليها التنوع البيولوجي البحري، فإن هذه 
التقديرات تُعدّ محافظة جدًا.

السياسة: تبنى أعضاء التحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بما في ذلك أكثر من 
80% من الحكومات األعضاء، القرار 50 في مؤتمر حفظ الطبيعة العالمي 

لعام 2016، والذي دعا الحكومات لوضع "30% على األقل من كل بيئة 
بحرية في شبكة من المناطق البحرية عالية الحماية واإلجراءات الفعالة 

األخرى للمحافظة على البيئة بحسب المناطق." وهناك عدد آخذ في الزيادة 
بشكل منقطع النظير من الحكومات )30 أو أكثر والعدد في زيادة مستمرة( 

التي توقع على الدخول في تحالفات دولية تدعم هدفًا دوليًا لحماية %30 
أو الحفاظ عليها من من مساحة المحيطات العالمية من خالل إطار عمل 
التنوع البيولوجي العالمي لتفاقية التنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، 

مثل التحالف عالي الطموح للطبيعة والناس ، بقيادة مشتركة من كوستاريكا 
وفرنسا، أو تحالف المحيطات العالميالذي تقوده المملكة المتحدة. وبالفعل، فقد تمت إضافة هدف الـ30% للحماية البحرية في المسودة رقم صفر 

إلطار عمل ما بعد العام 2020 )هدف العمل 2 لعام 2030(.

تتبنى WCS التزامات طويلة المدى نحو الحياة البرية والمناطق البرية والمجتمعات التي تعيش في 
نطاق تلك المناطق. وهدفنا النهائي ليس حماية نسبة مئوية اعتباطية من مساحة المحيط )مثال %30( 
بل ضمان أن مساهمة هدف طموح إلجراءات المحافظة بحسب المناطق في حماية مجتمعات الحياة 
البرية والناس الذين يعتمدون عليها. ولذلك فنحن نؤمن بأن أي هدف موجه نحو منطقة ما يجب أن 
يدخل ضمن مجموعة أوسع من األهداف الشاملة والمرحلية التي تؤدي إلى إدارة فعالة ومستدامة 
لنسبة 100% من مساحة المحيطات، بما في ذلك كائناته الحية وبيئاته والمنافع الوافرة التي يقدمها 

للناس.

يجب أن نحمي أو نحافظ 
على ما ال يقل عن %30 

من مساحة المحيطات.

بحلول عام 2030
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