ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺳﺎن
واﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي

خريطة جديدة لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي
وشبكته العالمية لمحميات المحيط الحيوي
استراتيجية برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي ()2025 - 2015
خطة عمل ليما ()2025 - 2016
إعالن ليما

اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي
اليونسكو
7, place de Fontenoy
F-75352 Paris 07 SP
France
E-mail: mab@unesco.org

9 789236 000534

ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺳﺎن
واﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي

خريطة جديدة لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي
وشبكته العالمية لمحميات المحيط الحيوي
استراتيجية برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي ()2025 - 2015
خطة عمل ليما ()2025 - 2016
إعالن ليما

صدر يف عام  2017عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة،
7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France
© اليونسكو 2017
الرتقيم الدويل املوحد للكتب :
ISBN 978-92-3-600053-4

هذا املنشور متاح مجانا ً بموجب ترخيص نسبة املصنف إىل مؤلفه  -التقاسم باملثل
)3.0 IGO (CC-BY-NC-SA 3.0 IGO
)رابط اإلجراء القانوني( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/
يقبل املستفيدون ،عند استخدام محتوى هذا املنشور ،بااللتزام برشوط االستخدام الواردة يف مستودع االنتفاع الحر لليونسكو.
)رابط) http://en.unesco.org/open-access/terms-use-ccbyncnd-ar
العنوان األصيل:
A New Roadmap for the Man and the Biosphere (MAB) Programme and its World Network of
Biosphere Reserves
MAB Strategy (2015-2025) Lima Action Plan (2016-2025) Lima Declaration
صدر يف عام  2017عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
إن التسميات املستخدمة يف هذا املطبوع وطريقة عرض املواد فيه ال تعرب عن أي رأي لليونسكو بشأن الوضع القانوني ألي بلد
أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،وال بشأن سلطات هذه األماكن أو رسم حدودها أو تخومها.
إن اآلراء واألفكار املذكورة يف هذا املطبوع هي خاصة باملؤلف وهي ال تعرب بالرضورة عن وجهات نظر اليونسكو وال تلزم
املنظمة بيشء.
صورة الغالف:
©Sippakorn/Shutterstock.com
©Travel Stock/Shutterstock.com
©SERNANP
© UNESCO/Maria Rosa Cárdenas Tomažič

طبع يف فرنسا
CLD 606.17

المقدمة
منذ عام  ،١٩٧١يعمل برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي
عىل تحسني العالقة بني الناس والبيئة .وقد عزز الربنامج صون التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية
واالستخدام املستدام لها ،وذلك من خالل الجمع بني العلوم الطبيعية واالجتماعية واالقتصاد والتعليم
وبناء القدرات.
وقد شهد برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي يف عامي  2015-2014مجموعة من التطورات املهمة عىل
األصعدة الدولية والوطنية واإلقليمية ،تجلت يف اسرتاتيجية الربنامج للفرتة  2025-2015التي اعتمدها
املؤتمر العام لليونسكو يف دورته الثامنة والثالثني ،بعد مشاورات واسعة وشفافة وإسهامات جماعية من
قبل العديد من الدول األعضاء .وستقوم هذه االسرتاتيجية عرب وثيقتها بإرشاد وتوجيه برنامج اإلنسان
واملحيط الحيوي خالل السنوات العرش القادمة.
وعند النظر إىل واقع الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي ،نجد أنها باتت تضم اليوم  669موقعا ً يف
 120بلداً ،بضمنها  16محمية عابرة للحدود ،تغطي مساحة تزيد عىل  680مليون هكتار من املناطق
الربية والساحلية والبحرية وتمثل جميع أنواع النظم اإليكولوجية الرئيسية وسياقات إنمائية متنوعة،
باعتبارها موطنا ً لنحو  207ماليني نسمة من الجماعات املتباينة بيئيا ً وثقافيا ً بدءا ً من املجتمعات الريفية
والسكان األصليني وصوال ً إىل سكان املناطق الحرضية .لذلك يحتل برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي
وشبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي موقعا ً يؤهلهما لدعم عملية تنفيذ خطة التنمية املستدامة
لعام  2030بدرجات مختلفة ،ال سيما هدف التنمية املستدامة  15املتعلق بالحياة عىل اليابسة ،وهدف
التنمية املستدامة  13بشأن املناخ ،وهدف التنمية املستدامة  14بشأن البحار واملحيطات ،وهدف التنمية
املستدامة  11بشأن املدن ،وهدف التنمية املستدامة  2بشأن الغذاء ،وهدف التنمية املستدامة  1بشأن
التخفيف من حدة الفقر.
وظل التعاون يف مشاريع البحوث والتدريب والتبادل وبناء القدرات ،من خالل برنامج اليونسكو العادي
واملوارد الخارجة عن امليزانية ،وكذلك مشاريع الرشاكات ،قويا ً ودينامياً .وظلت شبكات برنامج اإلنسان
واملحيط الحيوي اإلقليمية يف أفريقيا ،والدول العربية ،وآسيا واملحيط الهادي ،وأوروبا وأمريكا الشمالية،
وأمريكا الالتينية والكاريبي ،هي أيضا ً نشطة للغاية.
وجرى عقد املؤتمر العاملي الرابع ملحميات املحيط الحيوي يف ليما ،بريو ،يف الفرتة من  14إىل  17أذار/
مارس  .2016وقامت بتنظيمه أمانة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي بالتعاون مع وزارة البيئة البريوفية
وإداراتها الوطنية للمناطق الطبيعية التي تحميها الدولة ،واللجنة الوطنية البريوفية لربنامج اإلنسان
واملحيط الحيوي.
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وقد حرض هذا املؤتمر ،الذي عُ قد ألول مرة خارج أوروبا ،أكثر من  1100مشارك من  115بلدا ً تناولوا
فيه القضايا املتعلقة بتنفيذ اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ،ال سيما فيما يخص دعم خطة
التنمية املستدامة لعام  ،2030وأهداف التنمية املستدامة واتفاق باريس بشأن املناخ ،مثل التعليم من أجل
التنمية املستدامة ،واالقتصادات الخرضاء واملجتمعات الخرضاء ،والتنوع البيولوجي ،وتغري املناخ ،وحماية
املوارد الطبيعية واستخدامها بطريقة مستدامة.
ويرسني أن أقدم يف هذه الوثيقة النتائج الرئيسة لهذا املؤتمر ،املتمثلة يف اعتماد إعالن ليما وخطة عمل ليما
لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي ،والتي ستكون بمثابة خريطة
طريق لتنفيذ اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي.

إيرينا بوكوفا
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الملخص التنفيذي
دأب أشخاص من شتى أنحاء العالم عىل مدى أربعة عقود من الزمن عىل استكشاف حلول محلية
للتحديات العاملية يف محميات املحيط الحيوي التي صنِّفت يف إطار برنامج اليونسكو لإلنسان واملحيط
الحيوي ،وهو أمر أتى بثروة من الخربات والطاقات االبتكارية تتيح بناء مستقبل مستدام يكتيس فيه
مبدأ صون التنوع البيولوجي أهمية كربى .وسيعمد برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي يف السنوات العرش
القادمة إىل زيادة الدعم الذي يقدمه إىل الدول األعضاء ملساندتها يف صون التنوع البيولوجي ،واستعادة
خدمات النظم اإليكولوجية وتعزيزها ،وتشجيع االستخدام املستدام للموارد الطبيعية؛ وبناء اقتصادات
ومجتمعات مستدامة وسليمة ومنصفة ومستقرات برشية مزدهرة؛ وتمكني الناس من تخفيف آثار ظاهرة
تغري املناخ وغريها من جوانب التغري البيئي العاملي والتكيف معها .وسيسخر برنامج اإلنسان واملحيط
الحيوي الدروس املستخلصة من خالل العلوم واألنشطة التثقيفية الخاصة باالستدامة وسيستخدم
وسائل حديثة للتواصل مع الجهات املعنية وتبادل املعلومات معها بانفتاح وشفافية .وسوف يحرص
برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي عىل أن تُستخدم يف شبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي نماذج فعالة
لتحقيق التنمية املستدامة ،وذلك عن طريق تنفيذ عملية تتيح إجراء استعراض دوري مج ٍد للتأكد من أن
جميع أعضاء الشبكة يلتزمون بمعايريها؛ وعن طريق تحسني الحوكمة والتعاون والربط الشبكي يف إطار
برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي والشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي؛ وعن طريق إقامة رشاكات
خارجية فعالة لضمان القدرة عىل االستمرار يف األجل الطويل .وسيعمل برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي
وشبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة وسيسهمان يف تنفيذ خطة
التنمية ملا بعد عام  2015يف إطار محميات املحيط الحيوي ومن خالل نرش نماذج التنمية املستدامة املعدة
يف محميات املحيط الحيوي ،عىل الصعيد العاملي .ويُزمع تحقيق ذلك عن طريق تنفيذ اسرتاتيجية برنامج
اإلنسان واملحيط الحيوي التي تشتمل عىل رؤية ومهام محددة ،ومجموعة من األهداف االسرتاتيجية
ومجاالت العمل االسرتاتيجية ،فضالً عن خطة عمل يُرتقب استكمالها يف عام .2016
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تمهيد
تطوَّر برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي مع مرور الوقت وباتت محميات املحيط الحيوي الوسيلة الرئيسية
املستخدمة لتنفيذه .وثبُتت أهمية مفهوم محميات املحيط الحيوي ال يف إطار املساحات املحمية التي
تشملها كل محمية من محميات املحيط الحيوي فحسب ،بل خارج إطار هذه املساحات أيضاً .ويعمد عدد
متزايد من العلميني واملخططني وراسمي السياسات والرشكات واملجتمعات املحلية إىل اعتماد هذا املفهوم
لتسخري املعارف املتنوعة والتحقيقات العلمية والخربات بطريقة تتيح ربط صون التنوع البيولوجي
بالتنمية االجتماعية واالقتصادية لضمان رفاه البرش .وسعيا ً إىل فهم ومعالجة التحديات الرئيسية التي
يواجهها العالم اليوم واملتمثلة يف الفقر ،وتغري املناخ ،واألمن املائي والغذائي ،وفقدان التنوع البيولوجي
والتنوع الثقايف ،والتوسع العمراني الرسيع ،والتصحر ،سيتّبع برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي من خالل
شبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي وشبكاته اإلقليمية واملواضيعية نهجا ً اسرتاتيجيا ً لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة يقوم عىل اتخاذ تدابري خاصة بالتنمية املستدامة يف محميات املحيط الحيوي ،بالتشارك
مع جميع قطاعات املجتمع لضمان رفاه الشعوب وسالمة بيئتها .ويُزمع تسخري خربات الشبكة العاملية
ملحميات املحيط الحيوي وشبكات برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي واستخدام نهوج جامعة للتخصصات
من أجل إعداد واختبار سياسات وممارسات تكفل معالجة املشاكل التي تؤثر يف مختلف النظم اإليكولوجية
وتضمن االنتفاع بما توفره هذه النظم من سلع وخدمات .ويُعترب برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وسيلة
مهمة لتعميم مراعاة التنمية املستدامة عىل جميع املستويات ،إذ إنه يغطي جوانب اقتصادية واجتماعية
وبيئية متعددة ويقر بأوجه الرتابط القائمة فيما بينها لتحقيق التنمية املستدامة بأبعادها كافة.

اليونسكو
أنشئت اليونسكو يف عام  ،1945يف نهاية الحرب العاملية الثانية ،واحتفلت يف عام  2015بذكرى مرور
سبعني عاما ً عىل تأسيسها .ومنذ سبعة عقود من الزمن ،يجسد عمل اليونسكو تطلعات عالية وآماال ً كبرية
ونضاال ً مستمرا ً لضمان حياة أفضل مبنية عىل مفاهيم الكرامة اإلنسانية والتفاهم وتضامن البرش .وقد
ُكرست هذه املثل العليا والقيم يف امليثاق التأسييس للمنظمة الذي يؤدي دورا ً رئيسيا ً يف تيسري فهم تاريخ
اليونسكو .وساعد العمل الرائد للمنظمة عىل تغيري طريقة فهم الناس بعضهم لبعض ولكوكب األرض
أينما وجدوا .وتولت اليونسكو قيادة الحركة الرامية إىل حماية البيئة ودقت ناقوس الخطر للتنبيه إىل
ً
تناقص التنوع البيولوجي لكوكب األرض وعزت هذه املشكلة
رصاحة إىل التنمية البرشية من خالل برنامج
اإلنسان واملحيط الحيوي .ويف املستقبل القريب ،ستواصل اليونسكو ،بوصفها وكالة متخصصة تابعة
لألمم املتحدة ،اإلسهام عرب القارات يف بناء السالم ،والقضاء عىل الفقر ،وتحسني الصحة ،وتحقيق التنمية
املستدامة والحوار بني الثقافات من خالل ما تضطلع به من أنشطة يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة
واالتصال واملعلومات.
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برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي
استُهل برنامج اليونسكو لإلنسان واملحيط الحيوي يف عام  ،1971وهو برنامج علمي دويل حكومي دأب
منذ بداياته عىل وضع األسس العلمية الالزمة لتحسني العالقات بني الشعوب وبيئاتها .ويمزج برنامج
اإلنسان واملحيط الحيوي بني التطبيق العميل للعلوم الطبيعية واالجتماعية والعلوم االقتصادية والتعليم
بغية تحسني سبل العيش والتوزيع املنصف للفوائد ،وصون النظم اإليكولوجية الطبيعية واملنظمة ،األمر
الذي يفيض إىل تعزيز النهوج املبتكرة الخاصة بالتنمية االقتصادية والتي تكون مالئمة اجتماعيا ً وثقافيا ً
ومستدامة بيئياً.
ويطبَّق برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي تطبيقا ً عمليا ً يف محميات املحيط الحيوي .وقد تشمل هذه املحميات
نظما ً إيكولوجية أرضية وساحلية و/أو بحرية يُفرتض أن تمثّل املنطقة البيولوجية الجغرافية التي توجد
فيها وأن تكون مهمة فيما يخص صون التنوع البيولوجي .وتُعزز يف كل محمية من محميات املحيط
الحيوي حلول ّ
توفق بني مبدأي صون التنوع البيولوجي واستخدامه عىل نحو مستدام من أجل تحقيق
التنمية املستدامة عىل الصعيد اإلقليمي .ومع أن الحكومات الوطنية تتوىل ترشيح محميات املحيط الحيوي
وأن هذه املحميات تبقى ضمن نطاق الوالية السيادية للدول التي توجد فيها ،فإن البعد العاملي الذي
تتسم به محميات املحيط الحيوي يحظى باعرتاف دويل .وتُعد محميات املحيط الحيوي مناطق نموذجية
الختبار وتطبيق نهوج جامعة للتخصصات تتيح فهم وإدارة التغريات التي تشهدها النظم االجتماعية
واإليكولوجية ،وكذلك تفاعلها بعضها مع بعض ،بما يشمل منع النزاعات وصون التنوع البيولوجي.
واستُهل عمل الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي التابعة لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي يف عام
 .1976واعتبارا ً من عام  ،2015أصبحت الشبكة تضم  651محمية للمحيط الحيوي يف  120بلداً ،بما
يف ذلك  14محمية للمحيط الحيوي عابرة للحدود تقع يف أرايض بلدين أو أكثر .ومثلما ينص عليه اإلطار
التنظيمي للشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي الذي اعتُمد يف عام  ،1995ينبغي أن تسعى محميات
املحيط الحيوي إىل أن تكون مراكز امتياز الستكشاف نهوج خاصة بالصون والتنمية املستدامة وإثبات
جدواها عىل الصعيد اإلقليمي .وليتحقق هذا الغرض ،ينبغي لكل محمية من محميات املحيط الحيوي
أن تضطلع بثالث مهام مرتابطة تتمحور حول الصون والتنمية والدعم اللوجستي ،وذلك من خالل
تقسيم مناسب للمناطق ،وأن يشمل ما ييل )1( :منطقة أو عدة مناطق رئيسية محددة بموجب القانون
ومخصصة ألغراض الحماية يف األجل الطويل؛ ( )2مناطق عازلة مجاورة؛ ( )3منطقة انتقالية خارجية
تقوم فيها السلطات العامة واملجتمعات املحلية والرشكات بتعزيز مفهوم التنمية املستدامة وتطويره.
ولذا ،ترتكز محميات املحيط الحيوي عىل مبدأي التنوع البيولوجي والتنوع الثقايف ويُعرتف فيها عىل وجه
التحديد بدور املعارف التقليدية واملحلية يف إدارة النظم اإليكولوجية .وتركز هذه املحميات عىل نهج يشمل
أطرافا ً متعددة ويشدد تشديدا ً خاصا ً عىل أهمية إرشاك املجتمعات املحلية يف إدارة املحميات التي تتمتع يف
أحيان كثرية بنظم حوكمة تتسم بدرجة عالية من االبتكار وتقوم عىل مبدأ املشاركة الواسعة.
ويتوىل املجلس الدويل للتنسيق إدارة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي عىل الصعيد العاملي ،وذلك تحت
اإلرشاف العام للمؤتمر العام لليونسكو واملجلس التنفيذي للمنظمة .وتمثّل الشبكات اإلقليمية واملواضيعية
مستوى الحوكمة الثاني .ويُستحسن عاد ًة إسناد مسؤولية الحوكمة عىل الصعيد الوطني إىل اللجان
الوطنية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي.
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برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وبرامج واتفاقيات اليونسكو املتعلقة به
وضعت اليونسكو عدة برامج دولية لتقييم موارد كوكب األرض وإدارتها بطريقة أفضل .ويتمثل الهدف
الرئييس لليونسكو ،إىل جانب هدف التعاون مع الدول األعضاء فيها من أجل تطوير الرتبية والعلوم
والثقافة واالتصال واملعلومات وتعزيزها يف جميع بلدان العالم ،يف ضمان التفاهم بني األمم والشعوب.
وتحقيقا ً لهذه الغاية ،أعدت الدول األعضاء يف اليونسكو برنامجني يق ّران باألهمية العاملية للرتاث الطبيعي
والثقايف .وكان برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي الذي استُهل يف عام  1971أول هذين الربنامجني .أما
الربنامج الثاني الذي اعتُمد يف عام  ،1972فهو اتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي التي أفضت
إىل إعداد قائمة للرتاث العاملي الثقايف والطبيعي تضم مواقع تتسم بقيمة عاملية استثنائية .وتتمثل مجاالت
العمل الرئيسية يف هذا اإلطار يف صون املواقع الطبيعية والثقافية ذات القيمة االستثنائية وإدارتها ،وتعزيز
الوعي بأهمية حماية الرتاث.
ً
وإضافة إىل هذه املواقع ذات األهمية العاملية التي تصنّفها اليونسكو ،ثمة مواقع أخرى تصنَّف يف إطار
اتفاقية األرايض الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور املائية (اتفاقية رامسار)
التي ِّ
وقعت يف عام  .1971وتوفر هذه املعاهدة الدولية الحكومية إطارا ً للتدابري الوطنية وأنشطة التعاون
الدويل الرامية إىل صون األرايض الرطبة ومواردها واستخدامها استخداما ً حكيماً .وصنِّفت أيضا ً مجموعة
كبرية من محميات املحيط الحيوي بوصفها مواقع للرتاث العاملي يف إطار اتفاقية رامسار ،و/أو بوصفها
حدائق جيولوجية عاملية .وتسلط عمليات التصنيف املتعددة هذه املزيد من األضواء عىل األهمية العاملية
التي تكتسيها هذه املواقع ،وتقدّم فرصا ً إلقامة الروابط بني الربامج العاملية املذكورة التي تخضع كلها،
شأنها يف ذلك شأن برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ،لعمليات تقييم متواصلة تتيح التأكد من أن األنشطة
املضطلع بها يف املواقع املعنية تفيض إىل تقدُّم مستمر يف تحقيق األهداف املحددة.
ويتضح من تنوع أهداف محميات املحيط الحيوي وتنوع الجهات املعنية بها أن ثمة فرصا ً جلية لربط
هذه املواقع بربامج أخرى خاصة باليونسكو ،وال سيما الربنامج الهيدرولوجي الدويل ،والربنامج الدويل
للعلوم الجيولوجية ،وبرنامج لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم املحيطات ،وبرنامج إدارة التحوالت
االجتماعية (موست) .وتتوافر أيضا ً فرص جيدة للتعاون مع برنامج العمل العاملي للتعليم من أجل
التنمية املستدامة ،ومعاهد اليونسكو واملراكز والكرايس الجامعية والشبكات التابعة للمنظمة ،ومنها شبكة
اليونسكو للمدارس املنتسبة .وتقدّم اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي فرصة أخرى للتعاون .ويُعد
التعاون مع قطاع االتصال واملعلومات يف اليونسكو أمرا ً رضوريا ً يف جميع هذه السياقات.

السياق العاملي السرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي
تندرج قضايا االستدامة يف صميم النقاش الدويل بشأن املستقبل ألن األنشطة البرشية ال تزال تحدث
تغيريا ً جذريا ً يف النظم الطبيعة لألرض ،وهو أمر يؤثر تأثريا ً بالغا ً يف موارد املياه العذبة؛ واملحيطات
والغالف الجوي واملناخ؛ والنظم اإليكولوجية واملوائل والتنوع البيولوجي الذي تتسم به .وجرى التشديد
عىل خطورة هذه االتجاهات يف الوثيقة الختامية ملؤتمر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (مؤتمر ريو)20+
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املعنونة «املستقبل الذي نصبو إليه» ،وهي وثيقة أُق َّر فيها أيضا ً بأن هذه االتجاهات ستؤثر تأثريا ً كبريا ً
يف جميع املجتمعات؛ وأنها ناجمة عن عوامل اقتصادية وثقافية واجتماعية؛ وأنها قد تتفاقم يف العقود
القادمة .ويحرز املجتمع الدويل تقدما ً يف تحديد وتنفيذ مجموعة شاملة من األهداف الخاصة بالتنمية
املستدامة يرتبط كل هدف منها بغايات محددة ،وذلك من أجل تلبية االحتياجات اإلنسانية ومعالجة
التغري البيئي يف آن معاً .وتراعي األهداف والغايات املذكورة عىل نحو رصيح املقتضيات العاملية األخرى
مثل األهداف التي حُ ددت ضمن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكوالتها والخطة
االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  ،2020-2011الخاصة باتفاقية التنوع البيولوجي ،بما يشمل
أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي.

اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي يف إطار اسرتاتيجية
اليونسكو املتوسطة األجل
يمثّل السالم والتنمية العادلة واملستدامة الهدفني الشاملني السرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة
37( 2021-2014م .)4/أما أفريقيا واملساواة بني الجنسني ،فتمثالن األولويتني العامتني للمنظمة.
وتشدد اليونسكو عىل أن من املهم للغاية تشجيع تبادل املعارف إلحداث التحوالت الالزمة من أجل التصدي
للتحديات املعقدة واملرتابطة املتعلقة بالتنمية املستدامة .ولذا ،تعزز اليونسكو التعاون الدويل يف مجال العلوم
وتشجع عىل اعتماد نهوج علمية متكاملة ملساندة الدول األعضاء يف إدارة مواردها الطبيعية بصورة فعالة،
والحد من أوجه التفاوت يف امتالك املعارف سواء أكان ذلك داخل البلدان أم فيما بينها ،ومد الجسور من أجل
تحقيق الحوار وإرساء السالم .وتسعى اليونسكو ،استنادا ً إىل خربتها يف قيادة برامج علمية دولية ودولية
حكومية وإىل قدرات هذه الربامج يف مجال املراقبة العاملية ،إىل اإلسهام يف رسم مالمح جدول أعمال البحوث
الخاص بالتعاون العلمي عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي ،مرتكز ًة يف ذلك عىل الوثيقة الختامية ملؤتمر
ريو 20+املعنونة «املستقبل الذي نصبو إليه» وخطة التنمية ملا بعد عام  .2015وتشدد اسرتاتيجية
اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة  2021-2014عىل الدور الهام لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته
العاملية ملحميات املحيط الحيوي ،وال سيما يف إطار الهدف االسرتاتيجي الخامس لليونسكو املتمثل يف
«تعزيز التعاون الدويل يف مجال العلوم بغية التصدي للتحديات الهامة يف تحقيق التنمية املستدامة»
والهدف االسرتاتيجي الرابع للمنظمة املتمثل يف «تعزيز نظم وسياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار عىل
املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي».
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اسرتاتيجية إشبيلية واإلطار التنظيمي وخطة عمل مدريد
أتى تطور برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي نتيجة سلسلة من
االجتماعات عُ قدت املجموعة األوىل منها بمبادرة من فريق عمل خاص معني بربنامج اإلنسان واملحيط
الحيوي يف عام  ،1974وتالها املؤتمر الدويل األول بشأن محميات املحيط الحيوي الذي عُ قد يف مينسك
ببيالروس يف عام  .1984وأسفر هذا املؤتمر عن اعتماد خطة عمل تتعلق بمحميات املحيط الحيوي .ون ِّ
ظم
ثان بشأن محميات املحيط الحيوي طبع بداية حقبة
يف إشبيلية ،بإسبانيا ،خالل عام  ،1995مؤتمر دويل ٍ
جديدة للشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي .وأُدرجت التدابري التي تقرر اتخاذها خالل ذلك االجتماع
يف اسرتاتيجية إشبيلية واإلطار التنظيمي للشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي اللذين وافق عليهما
املؤتمر العام لليونسكو يف عام  .1995وتمثل هدف االجتماع الذي ن ِّ
ظم يف بامبلونا بإسبانيا يف عام ،2000
أي بعد مرور خمس سنوات عىل انعقاد مؤتمر إشبيلية يف متابعة التوصيات االسرتاتيجية التي صدرت
عن مؤتمر إشبيلية ،وأفىض هذا االجتماع إىل اتخاذ قرارات بشأن تدابري متعددة ،وال سيما قرارات تتعلق
بمحميات املحيط الحيوي العابرة للحدود.
وعُ قد املؤتمر العاملي الثالث عن محميات املحيط الحيوي يف مدريد يف عام  .2008ووافق املشاركون
يف هذا املؤتمر عىل خطة عمل مدريد بشأن محميات املحيط الحيوي ،التي ترتكز عىل اسرتاتيجية
إشبيلية وترمي إىل االستفادة من املزايا االسرتاتيجية لألدوات املنبثقة عن مؤتمر إشبيلية وتعزيز مكانة
محميات املحيط الحيوي لتصبح املواقع الدولية الرئيسية املكرسة ملوضوع التنمية املستدامة يف القرن
الحادي والعرشين .وحددت خطة عمل مدريد التدابري واألهداف ومؤرشات النجاح والرشاكات وغريها
من اسرتاتيجيات التنفيذ ،فضالً عن إطار تقييمي للشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي للفرتة
 .2013-2008وراعت خطة العمل بصورة تامة توصيات لجنة االستعراض التي أجرت تقييما ً لربنامج
العلوم الطبيعية وبرنامج العلوم االجتماعية واإلنسانية يف اليونسكو.
وأجرى مرفق اإلرشاف الداخيل التابع لليونسكو ،يف عامَ ي  2013و ،2014تقييما ً لخطة عمل مدريد.
وشملت التحديات الخاصة التي عرقلت هذه العملية النطاق الواسع لخطة عمل مدريد ،والصياغة غري
الواضحة لعنارص محددة ،وعدم توافر أساس منطقي لتنفيذ الخطة .وألقت معدالت الرد املتدنية بظاللها
عىل دقة االستنتاجات .وعىل الرغم من هذه القيود ،قدِّمت خمس توصيات رئيسية بشأن التحسينات التي
ينبغي إدخالها ،تتمثل فيما ييل )1( :تعزيز القيمة التي تقدمها الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي إىل
محميات املحيط الحيوي وإرشاك هذه املحميات عىل نحو فعال يف أنشطة الشبكة؛ ( )2تعزيز الوظيفة التي
تؤديها الشبكة العاملية بوصفها مركزا ً لتبادل املعلومات؛ ( )3النهوض بالدور العاملي للشبكة بوصفها
منربا ً َ
توضع يف إطاره أفكار جديدة؛ ( )4تعزيز مكانة الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي؛ ( )5تدعيم
قاعدة املوارد البرشية واملالية التي ترتكز عليها الشبكة.
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استراتيجية برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي للفترة 2025-2015
يُعترب برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي مع شبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي رشيكا ً مهما ً وقيّما ً
وأداة للبحث واالختبار يف امليدان يتيحان بناء املعارف املتعلقة بممارسات التنمية املستدامة ونرشها عىل
الصعيد العاملي .وبفضل هذا النهج العميل ،يدعم برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي الجهود التي تبذلها
الدول األعضاء يف اليونسكو ملعالجة القضايا البالغة األهمية املرتبطة بالتنوع البيولوجي ،وخدمات النظم
اإليكولوجية ،وتغري املناخ ،وغري ذلك من جوانب التغري البيئي العاملي .وتوفر اسرتاتيجية برنامج اإلنسان
واملحيط الحيوي التي اعتمدها املجلس الدويل لتنسيق برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي يف دورته السابعة
والعرشين إطارا ً شامالً ومحكما ً لتحقيق األهداف املذكورة واإلسهام يف بلوغ األهداف العاملية للتنمية
املستدامة .وأُعدت اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي بما يتماىش مع اسرتاتيجية اليونسكو
املتوسطة األجل للفرتة  2021-2014واسرتاتيجية إشبيلية واإلطار التنظيمي للشبكة العاملية ملحميات
املحيط الحيوي ،وأُعدت أيضا ً بطريقة تراعي عىل النحو الواجب التوصيات املنبثقة عن التقييم النهائي
لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي .وستُنفذ األنشطة املرتبطة باألهداف االسرتاتيجية ومجاالت العمل
االسرتاتيجية املدرجة يف اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي من خالل خطة عمل برنامج
اإلنسان واملحيط الحيوي (يُزمع تقديمها يف إطار املؤتمر العاملي الرابع عن محميات املحيط الحيوي يف
عام  .)2016وسيخضع تنفيذ هذه األنشطة لعملية تقييم سرتتكز عىل إطار تقييمي محدد.
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رؤية برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي ومهامه
تتمحور رؤيتنا حول عالم يدرك فيه الناس أهمية مستقبلهم املشرتك وتفاعلهم السليم مع
كوكب األرض ،ويعملون فيه بصورة جماعية وبمسؤولية لبناء مجتمعات مزدهرة يعيش
أفرادها بانسجام يف محيطهم الحيوي.
ويرمي برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي إىل تحقيق
هذه الرؤية داخل محميات املحيط الحيوي وخارجها.
وتتمثل مهامنا للفرتة  2025-2015فيما ييل:

ÍÍ

إعداد نماذج للتنمية املستدامة يف إطار الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي وتدعيمها؛

ÍÍ

تبادل الخربات والدروس املستخلصة لتيسري عملية نرش وتطبيق النماذج املذكورة عىل الصعيد
العاملي؛

ÍÍ

دعم عمليات التقييم واملمارسات اإلدارية الجيدة ،واالسرتاتيجيات والسياسات الخاصة
بالتنمية املستدامة والتخطيط ،واملؤسسات املسؤولة والقادرة عىل التكيف؛

ÍÍ

مساعدة الدول األعضاء والجهات املعنية عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة بصورة عاجلة
استنادا ً إىل خربات الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي ،وال سيما عن طريق استكشاف
واختبار السياسات والتكنولوجيات واالبتكارات التي قد تساعد عىل إدارة التنوع البيولوجي
واملوارد الطبيعية عىل نحو مستدام وعىل التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه.
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األهداف االستراتيجية
إن أهداف برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي االسرتاتيجية للفرتة  2025-2015تنبع مبارش ًة من الوظائف
الثالث التي حُ ددت ملحميات املحيط الحيوي يف اإلطار التنظيمي للشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي،
ومن التحدي العاملي الرئييس املتمثل يف تغري املناخ ،وهو تح ٍد تم التطرق إليه يف خطة عمل مدريد بشأن
محميات املحيط الحيوي .وترد فيما ييل األهداف االسرتاتيجية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي:

-1

صون التنوع البيولوجي وإعادة خدمات النظم اإليكولوجية إىل ما كانت عليه
والنهوض بها ،وتشجيع االستخدام املستدام للموارد الطبيعية

-2

اإلسهام يف بناء مجتمعات واقتصادات مستدامة وسليمة ومنصفة ومستقرات
برشية مزدهرة يعيش أفرادها بانسجام يف محيطهم الحيوي

-3

تيسري العلوم املتعلقة بالتنوع البيولوجي واالستدامة ،والتعليم من أجل التنمية
املستدامة وبناء القدرات

-4

دعم التدابري املتخذة للتخفيف من آثار ظاهرة تغري املناخ وغريها من جوانب التغري
البيئي العاملي والتكيف معها
الهدف االسرتاتيجي األول :صون التنوع البيولوجي وإعادة خدمات النظم اإليكولوجية
إىل ماكانت عليه والنهوض بها ،وتشجيع االستخدام املستدام للموارد الطبيعية

يمثل صون التنوع البيولوجي واستخدامه عىل نحو مستدام تحديا ً بالغ األهمية .فالتنوع البيولوجي يوفر
ضمانة لإلنسان ويدعم رفاه البرش من خالل مجموعة من خدمات النظم اإليكولوجية .ويؤدي فقدان
التنوع البيولوجي إىل تناقص خدمات النظم اإليكولوجية ،مما يو ّلد مخاطر تهدد رفاه البرش بصورة
مبارشة ،وهو أيضا ً مؤرش هام يدل عىل وجود نظام غري متوازن يعاني خلالً يف عنارصه الحيوية .ويُعد
فقدان املوائل وتج ّزئها من جراء التنمية البرشية وأنماط االستهالك واإلنتاج غري املستدامة من األسباب
الرئيسية الكامنة وراء تناقص التنوع البيولوجي عىل الصعيد العاملي .ويتطلب النطاق الراهن لالستغالل
غري املسبوق للموارد الطبيعية تحسني مختلف األساليب املتبعة يف حوكمة املوارد الطبيعية وإدارتها.
النتائج املنشودة
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1.1

قيام الدول األعضاء بدعم محميات املحيط الحيوي التابعة لها عىل نحو نشط بوصفها مناطق
نموذجية تسهم يف تطبيق االتفاقيات العاملية وغري ذلك من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ويف
تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بها.

1.2

إقامة تحالفات عىل الصعيد املحيل والوطني واإلقليمي لدعم محميات املحيط الحيوي يف أداء
وظيفتها املتمثلة يف صون التنوع البيولوجي وإتاحة الفوائد الناتجة عن ذلك للسكان املحليني،
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مما يسهم يف تنفيذ الخطة االسرتاتيجية الخاصة بالتنوع البيولوجي للفرتة 2020-2011
وتحقيق أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي املتعلقة بها.
1.3

توافر خطط فعالة ومنصفة وقائمة عىل املشاركة ترمي إىل تحقيق التنمية املستدامة يف محميات
املحيط الحيوي وتراعي عىل وجه التحديد حقوق الشباب والنساء ومجتمعات الشعوب األصلية
واملجتمعات املحلية ،واحتياجاتهم وقدراتهم واملوارد الطبيعية التي يملكونها داخل محميات
املحيط الحيوي وحولها ،واألساليب التي يتّبعونها لالنتفاع بهذه املوارد واستخدامها استخداما ً
مستداماً.

1.4

قيام الدول والحكومات املحلية واملنظمات الدولية والقطاع الخاص بدعم محميات املحيط
الحيوي من خالل استخدام نهج النظم اإليكولوجية استخداما ً فعاال ً إلتاحة خدمات النظم
اإليكولوجية باستمرار داخل محميات املحيط الحيوي وللمجتمعات املحلية التي تعتمد صحة
أفرادها ورفاههم عىل توافر هذه الخدمات.

1.5

َ
مجال البحث واالختبار للتوصل إىل نماذج وحلول
تعزيز دور برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي يف
خاصة بالتنمية املستدامة وتشجيع نرشها عىل الصعيد العاملي.
الهدف االسرتاتيجي الثاني :اإلسهام يف بناء مجتمعات واقتصادات مستدامة وسليمة
ومنصفة ومستقرات برشية مزدهرة يعيش أفرادها بانسجام يف محيطهم الحيوي

أدى ارتفاع عدد سكان العالم الذين يرتكزون بصورة متزايدة يف املناطق الحرضية التي تشهد توسعا ً
عمرانيا ً رسيعا ً عىل اختالف مساحاتها ،وال سيما يف املناطق الساحلية ،إىل استغالل املوارد الطبيعية
الشحيحة بصورة مفرطة وإىل استخدامها عىل نحو غري مستدام ،مما رسع وترية التلوث والتدهور البيئي
وأثر تأثريا ً بالغا ً يف رفاه البرش .وتُعترب املجتمعات واالقتصادات السليمة واملنصفة ،واملستقرات البرشية
املزدهرة ،عنارص رئيسية يف السعي إىل تحقيق االستدامة والتنمية االجتماعية يف األجل الطويل .ويستلزم
تحقيق ذلك توافر معارف معمقة عن الرتاث الطبيعي والثقايف وعن الواقع االجتماعي واالقتصادي والنهوج
االبتكارية الكفيلة بتعزيز القدرة عىل الصمود .ويحتل برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي من خالل شبكته
العاملية ملحميات املحيط الحيوي موقعا ً فريدا ً لدعم عملية االنتقال إىل اقتصادات مزدهرة ومجتمعات
مستدامة ،وذلك ال يف الدول األعضاء فحسب ،بل أيضا ً من خالل محميات املحيط الحيوي العابرة للحدود.
وتوفر هذه املواقع فرصا ً للتعاون والتفاهم ،فهي تمثل بيئات تمكينية تشجع الناس عىل العيش يف انسجام
بعضهم مع بعض ومع الطبيعة ،وتعزز ثقافة السالم فيما يتعلق باستخدام املوارد الطبيعية املشرتكة
واالستفادة منها.
النتائج املنشودة
2.1

اضطالع محميات املحيط الحيوي بأنشطة تجعلها مناطق نموذجية لتعزيز التنمية املستدامة
وإحراز التقدم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باملجتمعات واملستقرات املنصفة
والسليمة ،وحصول محميات املحيط الحيوي عىل االعرتاف والدعم عىل جميع املستويات الحكومية.
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2.2

اضطالع محميات املحيط الحيوي بأنشطة تجعلها مناطق نموذجية الستكشاف النظم
االقتصادية املستدامة التي قد تؤثر تأثريا ً إيجابيا ً يف التدابري الرامية إىل صون التنوع البيولوجي
وضمان استخدامه عىل نحو مستدام ،وإلنشاء هذه النظم وإثبات جدواها.

2.3

اضطالع محميات املحيط الحيوي بأنشطة تجعلها مناطق نموذجية الستكشاف النهوج
االبتكارية التي قد ّ
تحسن قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود وتعزز الفرص املتاحة للشباب عن
طريق تنويع سبل العيش ،وإنشاء رشكات تضطلع بأنشطة غري مرضة بالبيئة ،وإقامة مرشوعات
اجتماعية تغطي عدة موضوعات منها السياحة املسؤولة واالقتصادات ذات األداء الجيد.

2.4

وضع آليات عملية للتأكد من أن الجهات التي ّ
تيس توفري خدمات النظم اإليكولوجية من محميات
املحيط الحيوي تحصل عىل تعويض منصف عن الخدمات املقدمة وتحظى بدعم الجهات التي
تستخدم الخدمات املذكورة وتستفيد منها والتي غالبا ً ما تعيش يف مناطق حرضية بعيدة.

2.5

إسهام محميات املحيط الحيوي إسهاما ً مبارشا ً يف ضمان صحة ورفاه األشخاص الذين يعيشون
فيها واألشخاص الذين يعنون بها.

2.6

تعزيز قدرات محميات املحيط الحيوي العابرة للحدود من خالل حوار متعدد النطاقات وأنشطة
لبناء القدرات تتعلق تحديدا ً بالقضايا العابرة للحدود.
الهدف االسرتاتيجي الثالث :تيسري العلوم املتعلقة بالتنوع البيولوجي واالستدامة،
والتعليم من أجل التنمية املستدامة وبناء القدرات

يقوم علم االستدامة عىل نهج متكامل يرمي إىل حل املشكالت ويستند إىل املنظومة الكاملة للمعارف العلمية
والتقليدية ومعارف السكان األصليني عىل نحو جامع للتخصصات من أجل تحديد التحديات االقتصادية
والبيئية واألخالقية واملجتمعية الراهنة واملقبلة املتعلقة بالتنمية املستدامة وفهمها والتصدي لها .ويستلزم
ذلك عىل صعيد محميات املحيط الحيوي تعاونا ً بني مختلف الجهات املعنية ،بما فيها العلميون وراسمو
السياسات وأفراد املجتمعات املحلية والقطاع الخاص .ويقيض مفهوم التعليم من أجل التنمية املستدامة
بإدراج القضايا الرئيسية املتعلقة بالتنمية املستدامة يف عمليتَي التدريس والتع ّلم لحفز الدارسني
وتمكينهم من تغيري سلوكهم عن طريق اكتساب مهارات وكفاءات وقيم جديدة واتخاذ ما يلزم من تدابري
لتحقيق التنمية املستدامة .وتؤدي محميات املحيط الحيوي عن طريق منسقيها ومديريها والعلميني
املعنيني بها أدوارا ً رئيسية يف تطبيق علم االستدامة والتعليم من أجل التنمية املستدامة وتعميم مراعاتهما
عىل الصعيدين املحيل واإلقليمي ،بغية بناء املعارف العلمية وتحديد أفضل املمارسات التي يمكن اتّباعها
وتعزيز الروابط بني العلوم والسياسات والتعليم والتدريب من أجل التنمية املستدامة.
النتائج املنشودة
3.1
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مشاركة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي مشاركة تامة
يف املبادرات والربامج البحثية القائمة عىل الصعيد الدويل واإلقليمي والوطني ودون الوطني ،والتي
تسهم يف تحقيق خطة التنمية ملا بعد عام  2015وأهداف التنمية املستدامة املتعلقة بها؛
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3.2

إنشاء شبكة دولية للعلميني العاملني يف محميات املحيط الحيوي وملديري هذه املواقع ومنسقيها
وغري ذلك من الجهات املعنية؛

3.3

قيام كل محمية من محميات املحيط الحيوي بتنفيذ برنامج بحثي يرتكز عىل مبادئ علم
االستدامة ويوفر األساس الالزم التخاذ القرارات واالضطالع باملهام اإلدارية بصورة تشاركية يف
محميات املحيط الحيوي؛

3.4

استخدام املعارف التقليدية باعتبارها «مدخالت» ّ
تيس إدارة محميات املحيط الحيوي ،مع
االعرتاف بأهمية تمكني مجتمعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية بصفتها جهات تحمل
معارف فريدة من نوعها ،وبأهمية الحفاظ عىل الهوية الثقافية؛

3.5

االضطالع بأنشطة خاصة بالتدريب وبناء القدرات يف محميات املحيط الحيوي وعىل الصعيد
الوطني واإلقليمي والعاملي ملعالجة القضايا املرتابطة املتمثلة يف صون التنوع البيولوجي
واستخدامه عىل نحو مستدام ،والتخفيف من آثار ظاهرة تغري املناخ والتكيف معها ،والرفاه
االجتماعي واالقتصادي والثقايف للمجتمعات اإلنسانية؛

3.6

االضطالع بأنشطة خاصة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة يف جميع محميات املحيط الحيوي،
وذلك بمشاركة جميع الرشكاء التابعني للمجتمع املدني ،واستخدام محميات املحيط الحيوي
بوصفها مراكز للتعليم من أجل التنمية املستدامة تُنرش من خاللها نماذج التنمية املستدامة؛

3.7

زيادة الرشاكات بني محميات املحيط الحيوي وبرامج قطاع الرتبية يف اليونسكو ،ومنها برنامج
العمل العاملي بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وشبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة،
وبرنامج الكرايس الجامعية لليونسكو/توأمة الجامعات ،والهيئات األخرى املعنية بالتعليم وبناء
القدرات يف األمم املتحدة.
الهدف االسرتاتيجي الرابع :دعم التدابري املتخذة للتخفيف من آثار ظاهرة تغري املناخ
وغريها من جوانب التغري البيئي العاملي والتكيف معها

ال يزال تغري املناخ من الشواغل الرئيسية املرتبطة بمستقبل البرشية .وبات من شبه املؤكد أن األنشطة
البرشية هي السبب الرئييس لالحرتار الذي لوحظ منذ أواسط القرن العرشين .ويفيد تقرير التقييم
الخامس للفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ بأن نظام املناخ يشهد بال شك ارتفاعا ً يف درجات
الحرارة وأن الكثري من التغريات التي لوحظت منذ خمسينات القرن املايض أمر غري مسبوق يف فرتة ترتاوح
بني عقود وآالف السنني .وقد أُق َّر بما يرتبط بمحميات املحيط الحيوي من قيم وفرص محددة تتعلق
بتغري املناخ يف خطة عمل مدريد بشأن محميات املحيط الحيوي ( )2013 - 2008ويف إعالن دريسدن
حول محميات املحيط الحيوي والتغري املناخي ( .)2011وكان الغرض من ذلك هو زيادة الرتكيز عىل
اإلمكانات التي يوفرها برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ومحميات املحيط الحيوي التابعة له للتخفيف من
آثار ظاهرة تغري املناخ والتكيف معها وإلدراج مساهماتها بفعالية يف االسرتاتيجيات والسياسات الوطنية
والدولية الخاصة باملناخ .ويستلزم ذلك أن تُعالج يف آن واحد أوجه التفاعل املعقدة بني تغري املناخ وغريه
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من جوانب التغري البيئي العاملي ،مثل فقدان التنوع البيولوجي ،والتوسع العمراني ،والتصحر ،وتدهور
موارد األرايض واملوارد املائية ،واستنفاد األوزون يف طبقة السرتاتوسفري.
النتائج املنشودة
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4.1

اضطالع الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي بأنشطة تجعلها شبكة عاملية من املناطق ترمي
إىل تعزيز التع ّلم واختبار تدابري ابتكارية لرصد آثار تغري املناخ وغريه من جوانب التغري البيئي
العاملي والتكيف معها والحد من وطأتها.

4.2

قيام الدول األعضاء بدعم محميات املحيط الحيوي التابعة لها عىل نحو نشط باعتبارها مناطق
نموذجية تساعد عىل تطبيق أحكام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،واتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر ،وبخاصة
يف أفريقيا ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،واإلطار العاملي للخدمات املناخية؛

4.3

اعرتاف الدول األعضاء وغريها من الجهات املعنية باتخاذ القرارات بأهمية محميات املحيط
الحيوي واضطالعها بأنشطة تعزز هذه املحميات بوصفها مواقع ذات أولوية يف إعداد وتنفيذ
اسرتاتيجيات ترمي إىل التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه ،مع الرتكيز بوجه خاص عىل
ما ييل )1( :الكفاءة يف استخدام الطاقة واستحداث أشكال جديدة للطاقة املتجددة والنظيفة
واعتمادها ،بما يشمل توفري الطاقة عن طريق اتّباع أنماط استهالل مسؤولة؛ ( )2النهوج املتعلقة
بحجز الكربون واملبادرة املعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
()REDD+؛

4.4

قيام الدول األعضاء بتعزيز نقل النهوج املعدة يف محميات املحيط الحيوي إىل بلدان ومناطق
أخرى تعزيزا ً نشطاً.

اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ()2025 - 2015

مجاالت العمل االستراتيجية
ترد فيما ييل مجاالت العمل االسرتاتيجية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي للفرتة :2025-2015
ألف  -استخدام نماذج فعالة لتحقيق التنمية املستدامة يف إطار الشبكة العاملية ملحميات
املحيط الحيوي

باء -

االضطالع يف إطار برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي والشبكة العاملية ملحميات
َ
مجال التعاون
املحيط الحيوي بأنشطة جامعة ودينامية تركز عىل تحقيق النتائج يف
والربط الشبكي

جيم  -إقامة رشاكات خارجية فعالة وتوفري التمويل الكايف واملستدام لصالح برنامج
اإلنسان واملحيط الحيوي والشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي

دال-

اعتماد أدوات متكاملة وحديثة للتواصل مع الجهات املعنية وتبادل املعلومات والبيانات
معها بانفتاح وشفافية

هاء  -اعتماد نظام حوكمة فعال إلدارة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي والشبكة العاملية
ملحميات املحيط الحيوي وما ينطويان عليه من أنشطة
تركز مجاالت العمل االسرتاتيجية الثالثة األوىل عىل املوضوعات املحددة التالية( :ألف) محميات املحيط
الحيوي يف سياق البلدان التي تقع فيها؛ (باء) أنشطة الربط الشبكي يف إطار برنامج اإلنسان واملحيط
الحيوي؛ (جيم) الرشاكات املقامة خارج إطار برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي (بصورة رئيسية) .ويرد
يف الفقرات التالية عرض مفصل ملجاالت العمل االسرتاتيجية ومحاور العمل االسرتاتيجية املتعلقة بها.
مجال العمل االسرتاتيجي (ألف) :استخدام نماذج فعالة لتحقيق التنمية املستدامة يف
إطار الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي
ترمي الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي إىل أن تصبح ،بحلول عام  ،2025شبكة عاملية ومتكاملة
تضم مواقع للتع ّلم والبيان العميل ّ
تيس االبتكار يف مجال التنمية املستدامة .وحني يبلغ األداء الفعيل ملحميات
ً
ً
املحيط الحيوي حده األقىص ،ستصبح هذه املواقع رابطا رئيسيا بني العلوم والسياسات واملجتمعات عىل
الصعيد املحيل والوطني واإلقليمي والعاملي ،وهو أمر سيعود بالفائدة عىل سكان محميات املحيط الحيوي
والدول األعضاء التي تقع فيها وعىل عدد كبري من الجهات األخرى .وينبغي ملحميات املحيط الحيوي،
بوصفها مناطق نموذجية ،أن تسهم يف تحقيق التنمية املستدامة ،بما يشمل صون التنوع البيولوجي
والحد من الفقر .وتُعترب الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي منربا ً فريدا ً لتشارك سكان محميات
املحيط الحيوي واملمارسني املهنيني والبحاثني املعنيني بها يف إنتاج املعارف املتعلقة بالتنمية املستدامة.
ويجب أن تشمل الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي مواقع تعمل بكامل طاقاتها وترتكز عىل نهج
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إداري سليم وتفي بمقتضيات اسرتاتيجية إشبيلية واإلطار التنظيمي .وكان ذلك هدف اسرتاتيجية الخروج
التي اعتمدها املجلس الدويل لتنسيق برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي يف عام .2013
محاور العمل االسرتاتيجية
ألف 1-ضمان توافر إجراءات وعمليات مفتوحة وقائمة عىل املشاركة الختيار محميات املحيط الحيوي
وتصنيفها وتخطيط أعمالها وتنفيذ أنشطتها ،والحرص يف إطار هذه اإلجراءات والعمليات عىل
مراعاة املمارسات والتقاليد والثقافات املحلية وعىل إرشاك جميع الجهات املعنية؛
ألف 2-قيام الدول وغريها من الجهات التي لها اختصاص إقليمي واختصاص يف مجال الحوكمة
ً
بإدراج محميات املحيط الحيوي
رصاحة يف الخطط اإلنمائية الوطنية واإلقليمية ،ووثائق تخطيط
األرايض ،والترشيعات املتعلقة بالقطاع البيئي وغريه من القطاعات ،ويف السياسات والربامج
املعنية ،وقيامها أيضا ً بدعم البنى الفعالة الخاصة باإلدارة والحوكمة يف كل محمية من محميات
املحيط الحيوي؛
ألف 3-إقامة محميات املحيط الحيوي واللجان الوطنية التابعة لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي رشاكات
مع الجامعات ومعاهد البحث إلجراء بحوث تطبيقية وتوفري فرص للتع ّلم العميل والتدريب تدعم
إدارة محميات املحيط الحيوي وتنميتها املستدامة؛
ألف 4-تحسني االستدامة املالية ملحميات املحيط الحيوي تحسينا ً كبريا ً باستخدام مصادر تمويل متنوعة؛
ألف 5-إجراء عملية استعراض دوري لدعم حسن سري عمل الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي،
مما يو ّلد عملية دينامية تفيض إىل إدارة محميات املحيط الحيوي بأسلوب قابل للتكييف.
مجال العمل االسرتاتيجي (باء) :االضطالع يف إطار برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي
والشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي بأنشطة جامعة ودينامية تركز عىل تحقيق النتائج يف
َ
مجال التعاون والربط الشبكي
تُعترب أنشطة التعاون والربط الشبكي الجامعة والدينامية والتي تركز عىل تحقيق النتائج عامالً أساسيا ً
يف تمكني برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي من اإلسهام بفعالية
يف الجهود الرامية إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة والغايات املتعلقة بها .وسرتكز أنشطة التعاون
عىل الصعيد الدويل تركيزا ً خاصا ً عىل التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بني الشمال -
الجنوب  -الجنوب بوصفهما عامالً حافزا ً للحوار واإلنتاج املشرتك للمعارف العلمية ،بالتآزر مع الوسطاء
يف مجال املعارف املحلية ومعارف السكان األصليني ،وملمارسة دبلوماسية العلوم .وسرتمي أنشطة التعاون
والربط الشبكي إىل تحقيق األهداف االسرتاتيجية األربعة املذكورة .ويجدر التشديد يف هذا الصدد عىل أهمية
الشبكات اإلقليمية واملواضيعية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي .فالشبكات اإلقليمية ترتكز عىل أساليب
عمل ونظم أساسية متنوعة تلبي االحتياجات اإلقليمية ،وينبغي لها أن تتسم باملرونة لتكون مجدية وفعالة
يف املناطق التي أنشئت فيها .أما الشبكات املواضيعية ،فينبغي أن تتّبع بوجه عام ممارسات التنظيم الذاتي.
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محاور العمل االسرتاتيجية
باء 1-تنفيذ برامج عاملية وإقليمية لبناء القدرات والتدريب تتوجه إىل مديري ومنسقي محميات
املحيط الحيوي وغريهم من الجهات املعنية وترمي إىل تيسري التدابري املتخذة لتحقيق األهداف
االسرتاتيجية؛
باء 2-تدعيم أسس الشبكات عن طريق تعزيز مشاركة الدول األعضاء  -بما يشمل اللجان الوطنية
لليونسكو ،واللجان الوطنية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ،والوزرات املعنية  -وغريها من
الجهات العامة املعنية ،وكذلك الجامعات ومنظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص ،وتوطيد
التعاون مع األطراف املعنية؛
باء 3-تمتُّع الشبكات بما يلزمها من بنى أساسية وموارد لتحقيق كامل إمكاناتها وبلوغ أهدافها؛
باء 4-قيام الشبكات بتعزيز التعاون يف مجال البحوث وأنشطة التنفيذ والرصد ،وذلك بوسائل عدة منها
التبادل فيما بني محميات املحيط الحيوي؛
باء 5-قيام الشبكات باإلعالن عن أهدافها وأنشطتها وبنرشها عىل نحو فعال عىل الصعيدين الداخيل
والخارجي؛
باء 6-زيادة عدد اتفاقات التوأمة بني محميات املحيط الحيوي لتعزيز التعاون عرب الحدود والتعاون
بني عدة بلدان.
مجال العمل االسرتاتيجي (جيم) :إقامة رشاكات خارجية فعالة وتوفري التمويل
الكايف واملستدام لصالح برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي والشبكة العاملية ملحميات املحيط
الحيوي
تُعترب الرشاكات الفعالة الرامية إىل تعزيز قدرات محميات املحيط الحيوي والشبكات وأمانة برنامج
اإلنسان واملحيط الحيوي ،وإىل تعزيز تنفيذ الخطط واالسرتاتيجيات املعتمدة ،وال سيما من خالل آليات
للتمويل املستدام ،من أولويات برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي .ومع أنه يجب توفري موارد التشغيل
األساسية الخاصة بالربنامج وأعضاء الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي من امليزانيات العادية لجميع
األنشطة التنفيذية ،فإنه توجد حاجة واضحة للتعاون مع رشكاء جدد مثل أفرقة البحث ،والرشكات أو
املجموعات التابعة للقطاع الخاص ،واملتاحف ،والبنوك التي توفر رؤوس أموال أولية ،ومنظمات املجتمع
املدني ،وذلك من أجل تدعيم الرشاكات القائمة أو إقامة رشاكات جديدة .وال بد يف هذا الصدد من احرتام
التنظيم اإلداري يف كل بلد ويجب أال تفقد املجتمعات املحلية استقالليتها وال نفوذها ،وبخاصة إذا كان
الرشكاء ينتمون إىل مناطق أخرى .وحرصا ً عىل زيادة قدرة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ومحميات
املحيط الحيوي عىل أداء مهامها بمرونة من الناحيتني التنظيمية واملالية ،يتعني استكشاف أساليب تمويل
ً
مختلفة.
وإضافة إىل مسألة التمويل ،ينبغي أن تفيض الرشاكات الجديدة إىل زيادة وعي الجمهور بالقيم
والفوائد التي تنطوي عليها محميات املحيط الحيوي وبأهمية مشاركة املجتمعات املحلية .وتُعد اليونسكو
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من أشهر وأبرز املنظمات املعرتف بها عاملياً .ويكمن التحدي يف االستفادة من هذه السمعة لتعبئة األموال
لصالح الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي ومحميات املحيط الحيوي التابعة لها.
محاور العمل االسرتاتيجية
جيم 1-إعداد خطة شاملة لألعمال والتسويق خاصة بالشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي والشبكات
اإلقليمية واملواضيعية واللجان الوطنية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ومحميات املحيط
الحيوي ،وذلك مع مراعاة أولويات الجهات املانحة الثنائية واملتعددة األطراف ورشكات القطاع
الخاص واملؤسسات الخريية (حُ ددت العنارص الرئيسية أدناه ،ويمكن إدراج عنارص أخرى يف
خطة العمل)؛
جيم 2-قيام أمانة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي واللجان الوطنية التابعة للربنامج بتوطيد التعاون
والرشاكات داخل اليونسكو ومع املنظمات الدولية الرئيسية عىل حد سواء؛
جيم 3-قيام أمانة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي بمساعدة محميات املحيط الحيوي والشبكات
اإلقليمية عىل اكتساب الخربات الالزمة لتعزيز مداخيلها ،وعىل تبادل هذه الخربات؛
جيم 4-إقامة رشاكات تابعة للقطاع الخاص تتمحور حول برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ،عىل الصعيد
املحيل والوطني والدويل؛
جيم 5-وضع عدد متزايد من املرشوعات واألنشطة لدعم محميات املحيط الحيوي وتمويل الشبكات من
خالل آليات تمويل وطنية وإقليمية ،وال سيما تلك التي تشدد عىل رضورة إقامة رشاكات متعددة
الجنسيات؛
جيم 6-تعزيز مشاركة أصحاب املرشوعات العاملني يف محميات املحيط الحيوي ،وال سيما أولئك
الذين يدعمون املرشوعات االجتماعية واالقتصادات غري املرضة بالبيئة ،وتزويدهم بما يلزم من
إرشادات؛
جيم 7-وضع عالمة عاملية مع َّززة مميزة ملحميات املحيط الحيوي الستكمال مجموعة العالمات املحلية
املميزة ملحميات املحيط الحيوي؛
جيم 8-تعزيز األنشطة املشرتكة التي تضطلع بها محميات املحيط الحيوي لرتويج منتجاتها وخدماتها؛
جيم 9-تم ُّكن كل محمية من محميات املحيط الحيوي من توليد جزء من مداخيلها.
مجال العمل االسرتاتيجي (دال) :اعتماد أدوات متكاملة وحديثة للتواصل مع الجهات
املعنية وتبادل املعلومات والبيانات معها بانفتاح وشفافية
يعتمد نجاح برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي عىل التواصل مع الجهات املعنية وتبادل البيانات واملعارف
معها بفعالية وانفتاح استنادا ً إىل رؤية واضحة ومشرتكة ملفهوم محميات املحيط الحيوي .ويشمل ذلك
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أنشطة التواصل والتبادل التي تجري فيما بني مختلف الجهات الفاعلة املعنية بالربنامج  -أي محميات
املحيط الحيوي واللجان الوطنية ،والشبكات واألمانة  -وتلك التي يُضطلع بها مع جهات خارجية .وتوفر
األدوات الحديثة الخاصة باالتصاالت واملعلومات وشبكات التواصل االجتماعي وأدوات تبادل البيانات
إمكانات هائلة لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي .فمع أن أمانة الربنامج ،واللجان الوطنية ،والشبكات
اإلقليمية واملواضيعية ومحميات املحيط الحيوي بدأت تستخدم هذه األدوات استخداما ً مجدياً ،فثمة
رضورة ملحّ ة الستعمالها عىل نطاق أوسع ال يف إطار برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي فحسب ،بل أيضا ً
لدى مجموعة متنوعة من الجهات الخارجية .ومع ذلك ،ال يزال االنتفاع بوسائل االتصال العرصية محدودا ً
يف عدد كبري من البلدان ،مما يقيض بمواصلة الرتكيز عىل الوسائل التقليدية لالتصال وتبادل املعلومات.
ومن الجدير بالذكر أن مهمة تعزيز فعالية االتصاالت ال تعتمد عىل مدى تعبئة برنامج اإلنسان واملحيط
الحيوي ألدوات ووسائل االتصال فحسب ،بل تعتمد أيضا ً عىل نجاح الربنامج يف إنتاج مخرجات وخدمات
تحظى بالتقدير وتكون متوافرة يف أكرب عدد ممكن من اللغات ،بدءا ً باللغات الرسمية لليونسكو .ومن شأن
جودة املخرجات أن تجتذب اهتمام الصحافة ووسائل اإلعالم ،مما يحثهم عىل نرش املعلومات بالنيابة عن
برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي.
محاور العمل االسرتاتيجية
دال 1-تطبيق جميع بنود سياسة االنتفاع الحر عىل الوثائق والبيانات واملعلومات واملواد املتعددة
الوسائط املتعلقة بربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وبالشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي؛
دال 2-استكمال اسرتاتيجية شاملة لالتصال بخطة عمل محددة (ترد العنارص الرئيسية أدناه ،ويمكن
إدراج عنارص أخرى يف خطة العمل)؛
دال 3-توافر برنامج منسق للمطبوعات لدى أمانة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وقيام هذه األمانة
باستخدام املوقع الشبكي لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ( )MABNetبوصفه األداة الرئيسية
لالتصال وتوفري البيانات واملعلومات فيما يخص برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي؛
دال 4-اتخاذ منسقي ومديري محميات املحيط الحيوي واللجان الوطنية والشبكات اإلقليمية تدابري
تضمن االنتفاع باملعلومات املتعلقة بمحميات املحيط الحيوي عىل نطاق واسع؛
دال 5-تعزيز استخدام آلية عقد االجتماعات عن بُعد بواسطة الفيديو ،وشبكات التواصل االجتماعي،
والتكنولوجيات الجديدة الخاصة باملعلومات واالتصاالت لتيسري تبادل املعارف واالتصاالت
والتعاون يف املجال التقني ،وبناء القدرات.
مجال العمل االسرتاتيجي (هاء) :اعتماد نظام حوكمة فعال إلدارة برنامج اإلنسان
واملحيط الحيوي والشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي وما ينطويان عليه من أنشطة
يتوىل املجلس الدويل للتنسيق إدارة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي تحت اإلرشاف العام للمؤتمر العام
لليونسكو واملجلس التنفيذي للمنظمة .وال يزال اإلطار التنظيمي للشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي
األساس الذي يُستند إليه إلدارة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي .وتتمثل ركيزة نجاح الربنامج يف توافر
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آليات حوكمة منظمة جيدا ً يجري تنفيذها وإدارتها بفعالية .وللجان الوطنية التابعة لربنامج اإلنسان
واملحيط الحيوي أدوار بالغة األهمية يف تحقيق رؤية الربنامج وتنفيذ مهامه .وأتاحت الخربات املكتسبة عىل
مدى سنوات عديدة بفضل العمل عىل اسرتاتيجية إشبيلية وتنفيذ خطة عمل مدريد وتقييمها استخالص
عدد من الدروس املهمة .ومن الرضوري رصد التدابري املتخذة وآليات الحوكمة وتقييمها باستمرار لضمان
التكيف مع ما قد يطرأ من تغريات بطريقة رسيعة وفعالة.
محاور العمل االسرتاتيجية
هاء 1-قيام حكومات الدول األعضاء واللجان الوطنية لليونسكو بدعم تنفيذ برنامج اإلنسان واملحيط
الحيوي بوسائل عدة تشمل تدابري محددة جيدا ً يف مجال الدعم املؤسيس؛
هاء 2-مشاركة جهات متعددة التخصصات يف عضوية كل لجنة من اللجان الوطنية لربنامج اإلنسان
واملحيط الحيوي ،بما يف ذلك ممثلون للقطاعني العام والخاص ولقطاعي البحث والتعليم
ومجموعة واسعة من الجهات املعنية تضم ممثلني ملحميات املحيط الحيوي؛
هاء 3-قيام الدول األعضاء ،عىل نحو منتظم ،بتزويد أمانة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي والشبكات
اإلقليمية بمعلومات محدثة عن تنفيذ اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وخطة عمله
يف أراضيها؛
هاء 4-توافر آلية محددة للحوكمة تشمل تقييما ً سنويا ً لألداء ،يف كل شبكة من الشبكات اإلقليمية؛
هاء 5-يف حالة إنشاء شبكات مواضيعية جديدة ،وضع أهداف وخطط محددة جيدا ً لهذه الشبكات،
ً
إضافة إىل آلية استعراض وأحكام تربط استمرار األنشطة بجدواها.
هاء 6-استمرار فريق الدعم الدويل املعني بالوفود الدائمة لدى برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي يف
املساهمة يف أنشطة االتصال والرتويج املضطلع بها لتعزيز برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي.
اإلطار التقييمي
يُزمع تنفيذ اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي من خالل خطة عمل برنامج اإلنسان واملحيط
الحيوي املرتبطة بها (انظر أدناه) .أما تقييم االسرتاتيجية ،فسيُجرى باستخدام إطار تقييمي محدد يرتكز
عىل مبدأ التدخل االسرتاتيجي .وسيتيح ذلك ربط األهداف االسرتاتيجية ومجاالت العمل االسرتاتيجية املبينة
يف اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي باألنشطة واملخرجات الرئيسية لخطة العمل .وفيما يخص
َ
اإلطار التقييمي،
ستوضع مؤرشات أداء تقرتن بمصادر يمكن االستناد إليها ألغراض التدقيق والرصد،
وستُدرج هذه املؤرشات يف خطة تقييم تحدد األدوار واملسؤوليات الخاصة بالجهات الفاعلة الرئيسية
املشاركة يف تنفيذ االسرتاتيجية وخطة العمل وتحقيق أهدافهما .وتجدر اإلشارة إىل أنه سيجري إعداد
وتنفيذ اإلطار التقييمي وأنشطة الرصد والتقييم الالحقة بالتعاون الوثيق مع مرفق اإلرشاف الداخيل يف
اليونسكو.
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مسرد المصطلحات
أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي

تشتمل أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي عىل  20هدفا ً قابالً للقياس ومرتبطا ً بجدول زمني محدد ،وافقت
عليها األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف ناغويا ،باليابان (ترشين األول/أكتوبر  )2010بغية تحقيق
األهداف االسرتاتيجية التالية بحلول عام  :2020معالجة األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي
عن طريق تعميم مراعاة التنوع البيولوجي يف الحكومات واملجتمعات؛ والحد من الضغوط املبارشة التي
يتعرض لها التنوع البيولوجي وتشجيع استخدامه عىل نحو مستدام؛ وتحسني حالة التنوع البيولوجي
عن طريق صون النظم األيكولوجية واألصناف النباتية والحيوانية والتنوع الجيني؛ وتعزيز الفوائد التي
ينتفع بها الجميع بفضل التنوع البيولوجي وخدمات النظم األيكولوجية؛ والنهوض باألنشطة التنفيذية
عن طريق وضع خطط تشاركية وإدارة املعارف وبناء القدرات.

اتفاقية التنوع البيولوجي
ّ
وقع  150من قادة الحكومات اتفاقية التنوع البيولوجي خالل مؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية
(قمة «األرض») الذي عُ قد يف ريو يف عام  .1992ولهذه االتفاقية التي دخلت حيز النفاذ يف  29كانون
األول/ديسمرب  1993ثالثة أهداف رئيسية تتمثل يف صون التنوع البيولوجي؛ واستخدام عنارص التنوع
البيولوجي عىل نحو مستدام؛ وتشاطر املنافع الناتجة عن استغالل املوارد الوراثية استغالال ً عادال ً ومنصفاً.

نهج النظم اإليكولوجية
اعتمد مؤتمر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،يف ترشين الثاني/نوفمرب  ،1995نهج النظام
اإليكولوجي بوصفه إطار العمل الرئييس املرتبط باتفاقية التنوع البيولوجي وباعتباره اسرتاتيجية لإلدارة
املتكاملة لألرايض واملياه واملوارد الحية ،تعزز صون هذه العنارص واستخدامها استخداما ً مستداما ً
ومنصفاً .ويق ّر هذا النهج بأن البرش ،بتنوع ثقافاتهم ،يشكلون جزءا ً ال يتجزأ من النظم اإليكولوجية.
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خدمات النظم اإليكولوجية
توفر النظم اإليكولوجية مجموعة واسعة من الخدمات الرضورية الستمرار البرشية ،ومنها الغذاء واملياه.
وتحمي خدمات النظم اإليكولوجية أيضا ً سالمة البرش وتضمن استدامتها بحيث تساعد عىل مكافحة
الفيضانات واألمراض وتوفر خدمات ثقافية تقدّم مجموعة من الفوائد عىل صعيد الرتويح والحياة
الروحية والثقافية.

التعليم من أجل التنمية املستدامة
يوفر التعليم من أجل التنمية املستدامة لكل إنسان فرصة اكتساب املعارف واملهارات واملواقف والقيم
الرضورية لبناء مستقبل مستدام .ويقيض التعليم من أجل التنمية املستدامة بإدراج القضايا الرئيسية
املتعلقة بالتنمية املستدامة يف عمليتَي التدريس والتع ّلم ،ومنها تغري املناخ ،والحد من مخاطر الكوارث،
والتنوع البيولوجي ،والحد من الفقر ،واالستهالك املستدام .ويتطلب التعليم من أجل التنمية املستدامة
أيضا ً استخدام أساليب تشاركية للتدريس والتع ّلم تحفز الدارسني وتمكنهم من تغيري سلوكهم واتخاذ
التدابري الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة .ولذا ،يتيح التعليم من أجل التنمية املستدامة تنمية مجموعة
من الكفاءات مثل التفكري النقدي ،وتخيّل السيناريوهات التي قد تطرأ مستقبالً ،واتخاذ القرارات باتّباع
أسلوب تعاوني.

برنامج العمل العاملي بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة
يرمي برنامج العمل العاملي بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة إىل حفز العمل املتعلق بالتعليم
من أجل التنمية املستدامة وزيادته ،وإىل اإلسهام عىل نحو ملموس يف تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام
 .2015ويتمثل الهدف العام لربنامج العمل العاملي يف حفز وزيادة العمل عىل كل مستويات ومجاالت
التعليم والتع ّلم لتعجيل خطى التقدم صوب تحقيق التنمية املستدامة .وينقسم هذا الهدف العام إىل غايتني
محددتني هما إعادة توجيه التعليم والتع ّلم ليحظى كل فرد بفرصة اكتساب املعارف واملهارات والقيم
واملواقف التي تمكنه من اإلسهام يف تحقيق التنمية املستدامة وإحداث التغيري املرجو؛ وترسيخ عمليتَي
التعليم والتع ّلم يف جميع الخطط والربامج واألنشطة التي تعزز التنمية املستدامة .ويركز برنامج العمل
العاملي عىل خمسة مجاالت عمل ذات أولوية تتمثل فيما ييل :النهوض بالسياسات؛ وإدماج ممارسات
االستدامة يف بيئات التعليم والتدريب (نهوج تشمل «املؤسسة برمتها»)؛ وتعزيز قدرات املربني واملدربني؛
وتعزيز قدرات الشباب وتعبئتهم؛ وتشجيع املجتمعات املحلية وسلطات البلديات عىل وضع برامج خاصة
بالتعليم من أجل التنمية املستدامة تُنفذ عىل صعيد املجتمعات املعنية.
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اإلطار العاملي للخدمات املناخية
قرر املجتمع الدويل وضع اإلطار العاملي للخدمات املناخية يف عام  2009لتعزيز الخدمات املناخية الفعالة
عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي .وتحظى هذه الرشاكة الدولية الحكومية بدعم األمم املتحدة وغريها
من املنظمات الدولية التي تضطلع بمهام متنوعة ومستعرضة .ويرشف عىل تنفيذ اإلطار العاملي املجلس
الدويل الحكومي املعني بالخدمات املناخية الذي يرفع تقاريره إىل املؤتمر العاملي لألرصاد الجوية .ولإلطار
العاملي للخدمات املناخية أربعة قطاعات أساسية ذات أولوية هي الزراعة واألمن الغذائي ،واملياه ،والصحة
والحد من مخاطر الكوارث.

االتفاقات البيئية املتعددة األطراف
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف هي اتفاقات تُربم بني الدول بشأن قضايا بيئية محددة مثل التنوع
البيولوجي وتغري املناخ ،وتشمل عاد ًة التزامات تقوم عىل مبادئ عامة وتدابري أكثر تحديدا ً يتوجب اتخاذها
لتحقيق هدف بيئي ما .ومن األمثلة عىل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ،اتفاقية التنوع البيولوجي،
واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،واتفاقية األرايض الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة
بوصفها موئالً للطيور املائية (اتفاقية رامسار).

خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
يمثل خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات يف البلدان النامية ،ودور الصون واإلدارة
املستدامة للغابات ،وتعزيز مخزونات الكربون يف غابات البلدان النامية ( ،)REDD+آلية يتفاوض بشأنها
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ لتعزيز التخفيف من آثار تغري املناخ عن طريق
تعزيز إدارة الغابات يف البلدان النامية وتخفيض صايف انبعاثات غازات الدفيئة.

دبلوماسية العلوم
تقيض دبلوماسية العلوم بتعاون الدول يف املجال العلمي إليجاد حلول للمشكالت املشرتكة وبتعزيز
الرشاكات والتبادالت العاملية يف امليادين األكاديمية أو التقنية أو البحثية .ومن شأن دبلوماسية العلوم إذن
اإلسهام يف إرساء السالم وتحقيق األمن من خالل عالقات أوثق وتفاهم مع َّزز عىل الصعيد الدويل.

علم االستدامة
يعزز علم االستدامة النهوج املشرتكة بني مختلف التخصصات والتي تركز عىل حل املشكالت من أجل
تحسني فهم النظم وأوجه التفاعل القائمة بني اإلنسان وبيئته والطريقة التي تؤثر بها أوجه التفاعل
هذه يف تحدي االستدامة .ويتمثل العنرص املحدِّد لهذا املجال يف املشكالت التي يسعى إىل حلها ،ال يف
التخصصات التي يستند إليها .ويرتكز علم االستدامة عىل تخصصات متنوعة يف مجاالت العلوم الطبيعية
واالجتماعية والطب والهندسة وعىل مجموعة من املهن والخربات امليدانية العملية يف الرشكات والحكومات
واملجتمع املدني .وتتميز نهوج علم االستدامة بما ييل :استخدام منهجيات ترمي إىل حل املشكالت وتعزز
الروابط بني العلوم واملجتمع؛ والرتكيز عىل أوجه التفاعل بني النظم االجتماعية والطبيعية؛ واستخدام
أشكال متنوعة من املعارف لرسم سياسات سليمة وتحقيق التنمية املستدامة.

أهداف التنمية املستدامة
تشتمل أهداف التنمية املستدامة عىل مجموعة من الغايات يجري التفاوض بشأنها بني الدول لتوجيه
الجهود اإلنمائية املزمع بذلها مستقبالً عىل الصعيدين الوطني والدويل من أجل تحقيق التنمية املستدامة.
ونوقشت أهداف التنمية املستدامة خالل مؤتمر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عُ قد يف ريو دي
جانريو يف حزيران/يونيو ( 2012مؤتمر ريو )20+وصيغت فيما بعد عن طريق الفريق العامل املفتوح
باب العضوية التابع للجمعية العامة لألمم املتحدة واملعني بأهداف التنمية املستدامة.

شبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة
أنشئت شبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة ،التي يُشار إليها عاد ًة باسم «املدارس املنتسبة لليونسكو»،
يف عام  ،1953وهي شبكة عاملية تضم  10000مؤسسة تعليمية يف  181بلداً .وتعمل املؤسسات التابعة
للشبكة ،والتي تشمل هيئات مختصة بالتعليم ما قبل املدريس ،ومدارس خاصة بالتعليم االبتدائي والثانوي
واملهني ،فضالً عن مؤسسات تعنى بإعداد املعلمني ،عىل دعم املمارسات الرامية إىل تحقيق التفاهم عىل
الصعيد الدويل ،والسالم ،والحوار بني الثقافات ،والتنمية املستدامة ،والتعليم الجيد.

برنامج الكرايس الجامعية لليونسكو/توأمة الجامعات
استُهل برنامج الكرايس الجامعية لليونسكو/توأمة الجامعات يف عام  1992لتعزيز التعاون والربط
الشبكي بني الجامعات عىل الصعيد الدويل ،بغية تعزيز القدرات املؤسسية من خالل تبادل املعارف
والعمل القائم عىل التعاون .ويدعم الربنامج إنشاء كرايس جامعية تابعة لليونسكو وإقامة شبكات لتوأمة
الجامعات يف ميادين رئيسية ذات أولوية تتعلق بمجاالت اختصاص اليونسكو ،هي الرتبية ،والعلوم
الطبيعية واالجتماعية ،والثقافة واالتصال.
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خطة عمل ليما لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي وشبكته العالمية
التي أقرها املؤتمر العاملي الرابع ملحميات املحيط الحيوي يف  17آذار/
مارس ،واعتمدها املجلس الدويل لتنسيق برنامج اإلنسان واملحيط
الحيوي يف دورته الثامنة والعرشين بتاريخ  19آذار/مارس ،2016
ليما ،بريو
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خطة عمل ليما لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي
وشبكته العالمية لمحميات المحيط الحيوي
()2025 - 2016
تتضمن خطة عمل ليما لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي
( )2025 - 2016مجموعة شاملة ولكن مقتضبة من األنشطة الرامية إىل ضمان التنفيذ الفعال
السرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي للفرتة  2025-2015التي اعتمدها املجلس الدويل لتنسيق
برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي يف دورته السابعة والعرشين (اليونسكو ،باريس 12-8 ،حزيران/يونيو
 )2015وأقرها املؤتمر العام لليونسكو يف دورته الثامنة والثالثني (اليونسكو ،باريس 18-3،ترشين
الثاني/نوفمرب .)2015
وقد تأسست اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي للفرتة  2025-2015وخطة عمل ليما للفرتة
 2025-2016عىل استمرارية اسرتاتيجية إشبيلية واإلطار التنظيمي للشبكة العاملية ملحميات املحيط
الحيوي واستندتا إىل النتائج التي أسفرت عنها عملية تقييم تنفيذ خطة عمل مدريد ملحميات املحيط
الحيوي (.)2013 - 2008

اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي للفرتة 2025-2015
تتوقع اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي أن يقوم الربنامج خالل السنوات العرش القادمة
بتكثيف دعمه للدول األعضاء واألطراف املعنية يف صون التنوع البيولوجي وإعادة خدمات النظم
اإليكولوجية إىل ما كانت عليه والنهوض بها ،وتشجيع االستخدام املستدام للموارد الطبيعية؛ واإلسهام
يف بناء مجتمعات واقتصادات مستدامة وسليمة ومنصفة ومستقرات برشية مزدهرة يعيش أفرادها
بانسجام يف محيطهم الحيوي؛ وتيسري العلوم املتعلقة بالتنوع البيولوجي واالستدامة ،والتعليم من أجل
التنمية املستدامة وبناء القدرات؛ ودعم التدابري املتخذة للتخفيف من آثار ظاهرة تغري املناخ وغريها من
جوانب التغري البيئي العاملي والتكيف معها.
وسي ِّ
ُسخر برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي الدروس املستخلصة من خالل العلوم واألنشطة التثقيفية
الخاصة باالستدامة وسيستخدم وسائل حديثة للتواصل مع األطراف املعنية وتبادل املعلومات معها
بانفتاح وشفافية .وسيحرص برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ،من ضمن أهدافه األساسية ،عىل أن
تُستخدم يف شبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي نماذج فعالة لتحقيق التنمية املستدامة ،وذلك عن
طريق تحسني الحوكمة والتعاون والربط الشبكي يف إطار برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي والشبكة
العاملية ملحميات املحيط الحيوي؛ وعن طريق إقامة رشاكات خارجية فعالة لضمان القدرة عىل االستمرار
يف األجل الطويل؛ وعن طريق تنفيذ عملية تتيح إجراء استعراض دوري مج ٍد للتأكد من أن جميع أعضاء
الشبكة يلتزمون بمعايريها.
34

اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ()2025 - 2015

رؤية برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي ومهامه
تتمثل رؤيتنا يف عالم يدرك فيه الناس أهمية مستقبلهم املشرتك وتفاعلهم السليم مع كوكب
األرض ،ويعملون فيه بصورة جماعية وبمسؤولية لبناء مجتمعات مزدهرة يعيش أفرادها
بانسجام يف محيطهم الحيوي .ويرمي برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية
ملحميات املحيط الحيوي إىل تحقيق هذه الرؤية داخل محميات املحيط الحيوي وخارجها.
وتتمثل مهامنا للفرتة  2025-2015فيما ييل:

ÍÍ

إعداد نماذج للتنمية املستدامة يف إطار الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي وتدعيمها؛

ÍÍ

تبادل الخربات والدروس املستخلصة لتيسري عملية نرش وتطبيق هذه النماذج عىل الصعيد
العاملي؛

ÍÍ

دعم عمليات التقييم واملمارسات اإلدارية الجيدة ،واالسرتاتيجيات والسياسات الخاصة
بالتنمية املستدامة والتخطيط ،واملؤسسات املسؤولة والقادرة عىل التكيف؛

ÍÍ

مساعدة الدول األعضاء واألطراف املعنية عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة بصورة عاجلة
استنادا ً إىل خربات الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي ،وال سيما عن طريق استكشاف
واختبار السياسات والتكنولوجيات واالبتكارات التي قد تساعد عىل إدارة التنوع البيولوجي
واملوارد الطبيعية عىل نحو مستدام وعىل التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه.
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خطة عمل ليما وخطة التنمية المستدامة لعام
 2030وأهداف التنمية المستدامة
تركز خطة عمل ليما تركيزا ً قوياً ،تماشيا ً مع رؤيتها ومهامها املعلنة ،عىل بناء مجتمعات مزدهرة يعيش
أفرادها بانسجام يف محيطهم الحيوي من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة وتنفيذ خطة التنمية
املستدامة لعام  ،2030داخل محميات املحيط الحيوي وخارجها ،وذلك من خالل نرش نماذج االستدامة
التي يتم تطويرها يف محميات املحيط الحيوي.

بنية وتنفيذ خطة عمل ليما للفرتة 2025-2016
وُضعت خطة عمل ليما كمصفوفة ُرتّبت عنارصها وفقا ً ملجاالت العمل االسرتاتيجية املعتمدة يف اسرتاتيجية
برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي .وتشمل هذه الخطة النواتج واألنشطة واملخرجات املنشودة التي ستسهم
يف التنفيذ الفعال لألهداف االسرتاتيجية الواردة يف اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي .وتحدد
الخطة أيضا ً الجهات الرئيسية املسؤولة عن التنفيذ ،واإلطار الزمني ،ومؤرشات األداء.
تُشجَّ ع اللجان الوطنية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي والشبكات التابعة له عىل إعداد اسرتاتيجياتها
وخطط عملها الخاصة بها ،باستخدام اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي للفرتة 2025-2015
وخطة عمل ليما للفرتة  2025-2016كمرجعني رئيسيني .وينبغي أن تستند هذه االسرتاتيجيات والخطط
عىل الوقائع والرضورات الوطنية واإلقليمية ،وأن تساهم يف معالجة املسائل املتعلقة بها ،ويف تنفيذ خطة
عمل ليما عىل الصعيد العاملي.
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خطة عمل ليما لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية
ملحميات املحيط الحيوي ()2025 - 2016
*يرد بيان الرشكاء من خارج برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي بالخط املائل

مجال العمل االسرتاتيجي (ألف) :تحويل الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي إىل
نماذج حية للتنمية املستدامة
النواتج

التدابير

المخرجات

المسؤولية

ألف :1-االعتراف
بمحميات المحيط
الحيوي كنماذج
تساهم في
تحقيق أهداف
التنمية المستدامة
واالتفاقات البيئية
المتعددة األطراف

ألف :1.1-الترويج
لمحميات المحيط
الحيوي كمواقع
تساهم مساهمة
فعالة في تحقيق
أهداف التنمية
المستدامة

تحقيق محميات
المحيط الحيوي
مساهمات قابلة
للقياس في دعم
عملية تحقيق أهداف
التنمية المستدامة،
والتي يمكن تكرارها
وتوسيع نطاقها

الدول األعضاء،
والسلطات الوطنية،
ومحميات المحيط
الحيوي

ألف :1.2-الترويج
لمحميات المحيط
الحيوي كمواقع
تساهم مساهمة
فعالة في تنفيذ
االتفاقات البيئية
المتعددة األطراف،
وبضمنها أهداف
آيتشي بشأن للتنوع
البيولوجي
ألف :1.3-إقامة
تحالفات على
المستوى المحلي
واإلقليمي والدولي
من أجل حفظ التنوع
البيولوجي وفوائده
للسكان المحليين مع
األخذ باالعتبار حقوق
السكان األصليين

إدارة ودعم محميات
المحيط الحيوي
مع التركيز على
مساهماتها الناجحة
في تنفيذ االتفاقات
البيئية المتعددة
األطراف.

أمانة برنامج اإلنسان 2025-2016
والمحيط الحيوي،
والدول األعضاء،
واللجان الوطنية
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي،
واللجان الوطنية
لليونسكو ،ومحميات
المحيط الحيوي

قيام برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي
ومحميات المحيط
الحيوي بإنشاء
تحالفات جديدة
أو االنضمام إلى
تحالفات قائمة من
أجل حفظ التنوع
البيولوجي وفوائده
للسكان المحليين مع
األخذ باالعتبار حقوق
السكان األصليين

الدول األعضاء،
والسلطات الوطنية
ودون الوطنية،
واللجان الوطنية
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي،
واللجان الوطنية
لليونسكو ،ومحميات
المحيط الحيوي

*

اإلطار الزمني

مؤشر األداء

2025-2016

عدد المحميات
التي تنطوي على
مبادرات أو أنشطة
محددة تساهم في
تحقيق غايات التنمية
المستدامة.
استخدام مفهوم
محمية المحيط
الحيوي في خطط
التنمية الوطنية
عدد محميات المحيط
الحيوي التي تنطوي
على مبادرات أو
أنشطة تساهم في
تنفيذ االتفاقات
البيئية المتعددة
األطراف ،وبضمنها
أهداف آيتشي بشأن
التنوع البيولوجي

بحلول نهاية عام
2018

عدد محميات المحيط
الحيوي التي عقدت
تحالفات من أجل
الصون والتنمية
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النواتج

التدابير

المخرجات

ألف :1.4-استخدام
محميات المحيط
الحيوي كمواقع/
مراصد ذات أولوية
لبحوث تغير المناخ
وأنشطة رصد تغير
المناخ وتخفيف
آثاره والتكيف معها،
ومن ذلك دعم اتفاق
باريس الذي اعتمده
مؤتمر األطراف
( )COP21في
اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير
المناخ
ألف :1.5-تعزيز
المبادرات االقتصادية
الخضراء/
المستدامة/
االجتماعية داخل
محميات المحيط
الحيوي

الدول األعضاء،
استخدام محميات
واللجان الوطنية
المحيط الحيوي
لبرنامج اإلنسان
كمواقع/مراصد
ذات أولوية لألنشطة والمحيط الحيوي،
الخاصة بتغير المناخ واللجان الوطنية
استنادا ً إلى النظام لليونسكو ،ومحميات
المحيط الحيوي
اإليكولوجي

إنشاء مبادرات
في مجال التنمية
المستدامة تتسم
بالشمول والتكامل
من الناحية البيئية.
وضع تسميات
للمنتجات والخدمات
تعبر عن أهداف
محمية المحيط
الحيوي
النظم االجتماعية-
ألف :1.6-إجراء
اإليكولوجية في
بحوث لضمان
الصون الطويل األجل محميات المحيط
الحيوي تُصان وتُدام
للنظم االجتماعية-
اإليكولوجية لمحميات بصورة جيدة
المحيط الحيوي،
ويدخل في ذلك إعادة
خدمات ومقومات
النظم اإليكولوجية
المتدهورة وإدارتها
على النحو المناسب
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اإلطار الزمني

مؤشر األداء

المسؤولية

بحلول عام 2020

عدد المشاريع
المتعلقة بتغير
المناخ التي جرى
تنفيذها في محميات
المحيط الحيوي؛
وعدد االستراتيجيات
الوطنية المتعلقة
بتغير المناخ التي
تعترف بدور
محميات المحيط
الحيوي

محميات المحيط
الحيوي؛
وقطاع األعمال

2025-2016

عدد محميات المحيط
الحيوي التي تعزز
المبادرات االقتصادية
الخضراء/
المستدامة/
االجتماعية داخل
محميات المحيط
الحيوي

الدول األعضاء،
واللجان الوطنية
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي،
واللجان الوطنية
لليونسكو ،ومحميات
المحيط الحيوي

2025-2016

عدد الدول التي
لديها تشريعات
وطنية للحفاظ على
النظم االجتماعية-
اإليكولوجية للمناطق
الرئيسية والمناطق
العازلة لمحميات
المحيط الحيوي.
مساحة المناطق التي
استعادت فيها النظم
اإليكولوجية عافيتها
وخدماتها
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*

النواتج

التدابير

المخرجات

المسؤولية

ألف :2-ضمان
توافر إجراءات
وعمليات مفتوحة
وقائمة على
المشاركة الختيار
محميات المحيط
الحيوي وتخطيط
أعمالها وتنفيذ
أنشطتها

ألف :2.1-توفير
مبادئ توجيهية
لتمكين الدول
األعضاء من تطبيق
مفهوم محمية
المحيط الحيوي
وتنفيذ خطة العمل
تنفيذا ً فعاال ً

وضع المبادئ
التوجيهية التنفيذية،
التي يتم بفضلها
توفير إطار عالمي
يمكن أن تؤخذ
ضمنه الخصوصيات
اإلقليمية والوطنية
بعين االعتبار

أمانة برنامج اإلنسان نهاية عام 2017
والمحيط الحيوي
بالتشاور مع أعضاء
المجلس الدولي
لتنسيق برنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي

ألف :2.2-ضمان
توافر إجراءات
وعمليات مفتوحة
وتشاركية تساهم
فيها جميع
األطراف المعنية
الختيار وترشيح
محميات المحيط
الحيوي وتصنيفها
وتخطيط أعمالها
وتنفيذ أنشطتها،
والحرص في إطار
هذه اإلجراءات
والعمليات على
مراعاة الممارسات
والتقاليد والثقافات
المحلية واألصلية،
واالستناد إلى أساس
علمي سليم
ألف :2.3-ضمان أن
تكون عملية إدارة
محميات المحيط
الحيوي ورصدها
واستعراضها بصورة
دورية وتنفيذ
أنشطتها عملية
مفتوحة وتشاركية
وتراعي الممارسات
والتقاليد والثقافات
المحلية واألصلية

*

اإلطار الزمني

مؤشر األداء
اعتماد المجلس
الدولي لتنسيق
برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي
المبادئ التوجيهية
في عام 2018

إعداد ملفات
الترشيح لمحميات
المحيط الحيوي
ووضع خطط إدارة
المحميات وتنفيذها
من خالل نهوج
تشاركية تراعي
الممارسات والتقاليد
والثقافات المحلية
واألصلية ،واالستناد
إلى أساس علمي

الدول األعضاء،
والسلطات الوطنية
ودون الوطنية،
واللجان الوطنية
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي،
واللجان الوطنية
لليونسكو ،ومحميات
المحيط الحيوي

2025-2016

عدد المبادئ
التوجيهية و/أو
السياسات الوطنية
الخاصة بالعملية
المؤدية إلى ترشيح
محميات المحيط
الحيوي

وضع البنى اإلدارية
والخطط وتقارير
المراجعة وتنفيذها
من خالل نهوج
تشاركية تراعي
الممارسات والتقاليد
والثقافات المحلية
واألصلية والمشاركين

فرادى محميات
المحيط الحيوي؛
واللجان الوطنية
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي،
واللجان الوطنية
لليونسكو

2025-2016

عدد المحميات التي
تتجلى العمليات
الجديدة في بنيتها
اإلدارية والخطط
وتقارير المراجعة
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النواتج

التدابير

المخرجات

وضع خطط اتصال
ألف :2.4-ضمان
أن تتوفر لمحميات وآليات تضمن
االتصال والتواصل
المحيط الحيوي
بين مديري
خطط اتصال
المحميات واألطراف
واضحة وآليات
لتنفيذ هذه الخطط المعنية وشبكات
برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي
ألف :3.1-الترويج إدراج محميات
ألف :3-إدراج
محميات المحيط ألهمية إدراج محميات المحيط الحيوي
في الخطط
المحيط الحيوي
الحيوي في
اإلنمائية الوطنية
في التشريعات
التشريعات
واإلقليمية ،ووثائق
والسياسات و/
والسياسات
تخطيط األراضي،
أو البرامج على
والبرامج ذات
والتشريعات
المستوى الوطني
الصلة ورفدها
بدعم البنى الكفيلة و/أو على المستوى والسياسات و/أو
البرامج المتعلقة
دون الوطني
بسالمة وحسن
بالقطاع البيئي وغيره
سير عمل هذه
من القطاعات
المحميات
إقامة شراكات
ألف:4.1-
ألف :4-توفير
والمحافظة عليها
إقامة شراكات
فرص للبحوث
وتعزيزها .وتنظيم
مع الجامعات
والتعلم العملي
والمؤسسات البحثية أنشطة لبناء القدرات
والتدريب تساعد
على إدارة محميات من أجل إجراء
المحيط الحيوي ،البحوث ،وال سيّما
وكذلك على تحقيق مع كراسي اليونسكو
التنمية المستدامة الجامعية والمراكز
التي تعمل تحت
في محميات
رعاية اليونسكو
المحيط الحيوي
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اإلطار الزمني

مؤشر األداء

المسؤولية

فرادى محميات
المحيط الحيوي؛
واللجان الوطنية
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي،
واللجان الوطنية
لليونسكو

2025-2016

عدد محميات المحيط
الحيوي التي تتمتع
بخطط اتصال .وعدد
محميات المحيط
الحيوي التي تتمتع
بآلية رسمية لالتصال
الخارجي

الدول األعضاء،
والسلطات الوطنية
ودون الوطنية،
واللجان الوطنية
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي،
ومحميات المحيط
الحيوي

2025-2016

عدد الدول
األعضاء التي تشير
تشريعاتها الوطنية
إلى محميات المحيط
الحيوي .وعدد
اإلحاالت إلى محميات
المحيط الحيوي في
السياسات و/أو
البرامج

محميات المحيط
الحيوي ،واللجان
الوطنية لبرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي ،والجامعات
والمؤسسات البحثية
الشريكة  ...إلخ

بحلول نهاية عام
2020

عدد الشراكات
االستراتيجية
والوظيفية .وعدد
المنشورات .وعدد
أنشطة التدريب وبناء
القدرات
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*

النواتج

التدابير

المخرجات

إقامة شراكات
ألف :4.2-إقامة
والمحافظة
شراكات مع
المؤسسات التعليمية عليها وتعزيزها.
والتدريبية ،وال سيّما واالضطالع بدورات
مع كراسي اليونسكو وبرامج تعليمية
وتدريبية
الجامعية والمراكز
التي تعمل تحت
رعاية اليونسكو
والمدارس المنتسبة
لليونسكو ،من أجل
االضطالع بأنشطة
لتعليم وتدريب وبناء
قدرات المعنيين
بمحميات المحيط
الحيوي ،ومنهم
القائمون على إدارتها
وأصحاب الحقوق،
مع أخذ أهداف
التنمية المستدامة
بعين االعتبار
االضطالع بأنشطة
ألف :4.3-توفير
بحثية تفضي إلى
البُنى األساسية
نتائج ترشد القائمين
الالزمة للبحوث
على إدارة محميات
في كل محمية من
المحيط الحيوي
محميات المحيط
وتثري المعارف
الحيوي
تحديد الممارسات
ألف :4.4-تحديد
الممارسات الجيدة الجيدة والممارسات
غير المستدامة عن
في مجال التنمية
المستدامة ونشرها ،طريق البحوث ،ونشر
وتحديد الممارسات العبر المستخلصة
غير المستدامة في من أجل إرشاد
القائمين على إدارة
محميات المحيط
محميات المحيط
الحيوي ووقفها
الحيوي

المسؤولية

*

محميات المحيط
الحيوي ،واللجان
الوطنية لبرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي ،واللجان
الوطنية لليونسكو،
والمؤسسات
التعليمية والتدريبية،
ومنها المؤسسات
المشاركة في برنامج
العمل العالمي بشأن
التعليم من أجل
التنمية المستدامة

اإلطار الزمني

مؤشر األداء

بحلول نهاية
عام 2020

عدد الشراكات .وعدد
األنشطة والبرامج
التدريبية التي يجري
االضطالع بها على
الصعيد الوطني
وعلى صعيد محميات
المحيط الحيوي

بحلول نهاية عام
2020

عدد نتائج البحوث
التي يمكن االسترشاد
بها في اإلدارة
والتدريب

محميات المحيط
الحيوي ،واللجان
الوطنية لبرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي ،واللجان
الوطنية لليونسكو
2025-2016
محميات المحيط
الحيوي ،واللجان
الوطنية لبرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي،
والسلطات الوطنية
ودون الوطنية.
والجامعات الشريكة،
ومعاهد البحوث،
والشركات الخاصة
 ...إلخ

عدد الممارسات
الجيدة التي
يجري تحديدها.
وعدد الممارسات
غير المستدامة التي
يجري وقفها
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النواتج

ألف :5-االستدامة
المالية لمحميات
المحيط الحيوي

التدابير

المخرجات

المسؤولية

ألف :4.5-تشجيع
الهيئات اإلدارية
لمحميات المحيط
الحيوي ،وكذلك
المجتمعات المحلية
وغيرها من األطراف
المعنية بمحميات
المحيط الحيوي،
على التعاون من أجل
إعداد وتنفيذ مشاريع
توفر اإلرشادات
الالزمة إلدارة
محميات المحيط
الحيوي وتحقيق
التنمية المستدامة
فيها
ألف :5.1-وضع
خطة عمل لكل
محمية من محميات
المحيط الحيوي
تشمل االضطالع
بأنشطة مدرة للدخل
وإقامة شراكات
فعلية مع المانحين
المحتملين
ألف :5.2-تنفيذ
خطة العمل الخاصة
بمحمية المحيط
الحيوي من أجل
الحصول على
إيرادات

االضطالع بمشاريع
بحثية تعاونية.
ومراعاة نتائج
البحوث في الخطط
اإلدارية

محميات
المحيط الحيوي،
والسلطات الوطنية
ودون الوطنية،
والمؤسسات البحثية

2025-2016

وضع خطة العمل
الخاصة بمحمية
المحيط الحيوي

محميات المحيط
الحيوي ،واللجان
الوطنية لبرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي ،واللجان
الوطنية لليونسكو،
والسلطات الوطنية
ودون الوطنية

بحلول نهاية عام
2018

عدد محميات المحيط
الحيوي التي توجد
لديها خطة عمل

تنفيذ خطة العمل
الخاصة بمحمية
المحيط الحيوي

محميات المحيط
الحيوي ،والسلطات
الوطنية ،واألطراف
األخرى المعنية

2025-2019

اللجان الوطنية
تعهد السلطات
لبرنامج اإلنسان
الوطنية و/أو
دون الوطنية بتمويل والمحيط الحيوي،
والسلطات الوطنية
محميات المحيط
ودون الوطنية
الحيوي

2025-2016

حجم إيرادات
الميزانية التي تحصل
عليها محمية المحيط
الحيوي بفضل خطة
العمل .وعدد محميات
المحيط الحيوي
التي تحظى بتمويل
مستدام
عدد محميات المحيط
الحيوي التي تحظى
بتمويل مستدام

ألف :5.3-زيادة
المساهمات المالية
التي تحصل عليها
محميات المحيط
الحيوي من
السلطات الوطنية
ودون الوطنية
42
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اإلطار الزمني

مؤشر األداء
عدد محميات المحيط
الحيوي التي يجري
االضطالع فيها
بمشاريع بحثية
تعاونية .وعدد
األنشطة اإلنمائية
التي تسترشد بنتائج
البحوث

النواتج

التدابير

المخرجات

المسؤولية

ألف :6-إدارة
شؤون الشبكة
العالمية لمحميات
المحيط الحيوي
إدارة فعالة،
وامتثال جميع
محميات المحيط
الحيوي ألحكام
اإلطار القانوني
للشبكة

ألف :6.1-إجراء
استعراض دوري
فعلي وفقا ً لما ينص
عليه اإلطار القانوني
في هذا الصدد

إجراء االستعراض
وفقا ً لما ينص عليه
اإلطار القانوني

السلطات
دون الوطنية،
ومحميات المحيط
الحيوي ،واللجان
الوطنية لبرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي ،واللجان
الوطنية لليونسكو

2025-2016

ألف :6.2-اتخاذ
اإلجراءات اإلدارية
الالزمة للتكيف في
محميات المحيط
الحيوي

األخذ باإلجراءات
اإلدارية الالزمة
للتكيف في محميات
المحيط الحيوي

محميات
المحيط الحيوي،
والسلطات الوطنية
ودون الوطنية

2025-2016

اتخاذ إجراءات
ألف :7.1-تحديد
لتيسير تقديم
خدمات النُظم
اإليكولوجية ،ومنها خدمات النُظم
الخدمات التي تساهم اإليكولوجية عن
في الصحة والسالمة ،طريق محميات
المحيط الحيوي
وتيسير تقديمها
تقديما ً طويل األجل
األخذ بآليات لدفع
ألف :7.2-وضع
رسوم منصفة
آليات لدفع رسوم
منصفة لقاء خدمات لقاء خدمات النُظم
اإليكولوجية في
النُظم اإليكولوجية
محميات المحيط
الحيوي
تنفيذ مبادرات ترمي
ألف :7.3-تنفيذ
إلى تحقيق هذه
برامج لحماية
األهداف أو تتضمن
وإبقاء وتعزيز
أغراضها هذه
أصناف وأنواع
األهداف
تتسم بقيمة
اقتصادية و/أو
ثقافية وتساعد
على تقديم خدمات
النُظم اإليكولوجية

الدول األعضاء،
والسلطات الوطنية
ودون الوطنية،
ومحميات المحيط
الحيوي

2025-2016

الدول األعضاء،
والسلطات الوطنية
ودون الوطنية،
ومحميات المحيط
الحيوي

2025-2016

عدد محميات المحيط
الحيوي التي تأخذ
بآليات لدفع رسوم
منصفة لقاء خدمات
النُظم اإليكولوجية

محميات المحيط
الحيوي ،والدول
األعضاء ،والسلطات
دون الوطنية،
واألطراف األخرى
المعنية

2025-2016

عدد المبادرات
الرامية إلى تحسين
أحوال أصناف ذات
قيمة اقتصادية و/أو
ثقافية في كل محمية
من محميات المحيط
الحيوي

ألف :7-اإلقرار
بكون محميات
المحيط الحيوي
مصادر لخدمات
النُظم اإليكولوجية
ووسائل لصونها

*

اإلطار الزمني

مؤشر األداء
عدد محميات المحيط
الحيوي التي تمتثل
ألحكام اإلطار
القانوني للشبكة
استنادا ً إلى تقارير
خاصة باالستعراض
الدوري تُقدّم في
الوقت المناسب
عدد محميات المحيط
الحيوي التي تأخذ
باإلجراءات اإلدارية
الالزمة للتكيف،
التي تبيّن التقارير
الخاصة باالستعراض
الدوري ضرورتها
نوعية وكمية خدمات
النُظم اإليكولوجية
التي تقدمها محميات
المحيط الحيوي
كما تبيّن عمليات
االستعراض الدوري
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مجال العمل االسرتاتيجي (باء) :االضطالع يف إطار برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي
والشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي بأنشطة جامعة ودينامية تركز عىل تحقيق النتائج يف
َ
مجال التعاون والربط الشبكي
النواتج

التدابير

باء :1.1-تنظيم
باء :1-ضرورة
برامج عالمية
توافر مديرين/
منسقين لمحميات للتثقيف وبناء
القدرات والتدريب
المحيط الحيوي
من ذوي الكفاءة
والفعالية وأطراف
معنية بمحميات
المحيط الحيوي
تتحلى بااللتزام
والمسؤولية
باء :1.2-تنظيم
برامج إقليمية
للتثقيف وبناء
القدرات والتدريب

باء :2-الشبكات
اإلقليمية
والمواضيعية
الجامعة
باء :3-تمتع
الشبكات اإلقليمية
والمواضيعية
بالموارد الالزمة
باء :4-تعاون
فعال على
المستوى اإلقليمي
والمواضيعي
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المخرجات

المسؤولية

*

إنشاء وتشغيل برامج أمانة برنامج
عالمية للتثقيف وبناء اإلنسان والمحيط
الحيوي ،وشبكات
القدرات والتدريب
البرنامج اإلقليمية
والمواضيعية

إنشاء وتشغيل برامج أمانة برنامج
اإلنسان والمحيط
إقليمية للتثقيف
الحيوي ،ومكاتب
وبناء القدرات
والتدريب ،وبضمنها اليونسكو الميدانية،
والشبكات اإلقليمية
الدورات الدراسية
والمواضيعية،
الجامعية
واللجان الوطنية
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي،
واللجان الوطنية
لليونسكو٣ ،
باء :2.1-ضمان
الشبكات اإلقليمية
اتخذت اجتماعات
مشاركة جميع
والمواضيعية
الشبكات اإلقليمية
األطراف المعنية في والمواضيعية خطوات
لضمان مشاركة
الشبكات اإلقليمية
واسعة لألطراف
والمواضيعية
المعنية
الشبكات اإلقليمية
باء :3.1-وضع خطة وضع خطة العمل
والمواضيعية
الخاصة بالشبكة
عمل لكل شبكة

باء :4.1-إيجاد
فرص للتعاون
في مجال البحوث
وأنشطة التنفيذ
والرصد

إنشاء أفرقة عمل
إلعداد مشاريع
وأنشطة تعاونية في
مجال البحوث

الشبكات اإلقليمية
والتعاونية
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اإلطار الزمني

مؤشر األداء

2025-2016

عدد البرامج
التي أنشئت.
وعدد الفعاليات
والمشاركين

2025-2016

عدد البرامج
التي أنشئت.
وعدد الفعاليات
والمشاركين،
ومحميات المحيط
الحيوية الممثلة

2025-2016

عدد المشاركين
في الشبكات ومدى
تنوعهم

بحلول نهاية عام
2018

عدد الشبكات التي
توجد لديها خطة
عمل

2025-2016

عدد أفرقة العمل
التي أنشئت .وعدد
األنشطة التعاونية

النواتج

التدابير

المخرجات

باء :5-إبراز
الشبكات اإلقليمية
والمواضيعية
وتسليط الضوء
على أنشطتها

باء :5.1-نشر نتائج
أنشطة الشبكة داخليا ً
وخارجياً ،وبضمنها
حاالت الممارسات
الجيدة في محميات
المحيط الحيوي

تقوم الشبكات
بنشر تقارير عن
أهدافها وأنشطتها،
وتدر شبكة اإلنترنت
وشبكات التواصل
االجتماعي المعلومات
ذات الصلة
إنشاء اتفاقات توأمة الدول األعضاء،
والسلطات الوطنية،
تنفيذية
ومحميات المحيط
الحيوي ،واللجان
الوطنية لبرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي
إنجاز عملية تحديد الدول األعضاء،
والسلطات الوطنية،
وإنشاء محميات
واللجان الوطنية
المحيط الحيوي
لبرنامج اإلنسان
العابرة للحدود
والمحيط الحيوي
العلماء/أرباب
إنشاء شبكة دولية
المعارف في
من العلماء/أرباب
اللجان الوطنية
المعارف الذين
يعملون في محميات لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي،
المحيط الحيوي
والشبكات اإلقليمية
ومعها
والمواضيعية،
وعلماء/أرباب
المعارف الذين
يعملون في محميات
المحيط الحيوي
ومعها
العلماء في اللجان
وضع خطة إلجراء
الوطنية لبرنامج
بحوث مشتركة
اإلنسان والمحيط
وتبادل المعرفة
الحيوي ،ومحميات
المحيط الحيوي،
والشبكات اإلقليمية
والمواضيعية

باء :6-التعاون بين باء :6.1-العمل على
عدة بلدان والتعاون إبرام وتنفيذ اتفاقات
العابر للحدود بين التوأمة بين محميات
محميات المحيط المحيط الحيوي في
بلدان مختلفة
الحيوي

باء :7-شبكة
نشطة ومفتوحة
متعددة
التخصصات من
العلماء /أرباب
المعارف الذين
يشاطرون برنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي رؤيته
ومهمته

باء :6.2-السعي
إلى تحديد وإنشاء
محميات المحيط
الحيوي العابرة
للحدود
باء :7.1-العمل
على إنشاء شبكة
دولية من العلماء/
أرباب المعارف الذين
يعملون في محميات
المحيط الحيوي
ومعها ،تتعاون مع
الشبكات الوطنية
والدولية من العلماء/
أرباب المعارف
باء :7.2-العمل على
وضع خطة للشبكة
الدولية إلجراء بحوث
مشتركة وتبادل
المعرفة

المسؤولية

*

الشبكات اإلقليمية
والمواضيعية

اإلطار الزمني

مؤشر األداء

2025-2016

وتيرة وطبيعة
االتصاالت بالنسبة
لكل شبكة

بحلول نهاية عام
2018

عدد اتفاقات التوأمة

بحلول نهاية عام
2020

عدد محميات المحيط
الحيوي العابرة
للحدود

بحلول في نهاية عام عدد أعضاء الشبكة
ومؤهالتهم.
2017
والروابط الرسمية
بين الشبكة
والشبكات الوطنية
والدولية األخرى
من العلماء/أرباب
المعارف

بحلول نهاية عام
2019

نوعية ومضمون
خطة البحوث
المشتركة .وعدد
األنشطة التي
اضطلعت بها الشبكة
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مجال العمل االسرتاتيجي (جيم) :إقامة رشاكات خارجية فعالة وتوفري التمويل
الكايف واملستدام لصالح برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي والشبكة العاملية ملحميات املحيط
الحيوي
النواتج

التدابير

جيم :1-توفير
موارد مناسبة
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي
والشبكة العالمية
لمحميات المحيط
الحيوي

تقديم مشروع خطة
جيم :1.1-إعداد
لألعمال والتسويق
خطة لألعمال
والتسويق لكي يقرها إلى المجلس الدولي
لتنسيق برنامج
المجلس الدولي
اإلنسان والمحيط
لتنسيق برنامج
الحيوي لغرض
اإلنسان والمحيط
اعتمادها
الحيوي
تنفيذ خطة األعمال
جيم :1.2-العمل
والتسويق
على تنفيذ خطة
األعمال والتسويق

جيم :2-اعتبار
برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي
شريكا ً أساسيا ً
ضمن اليونسكو
ومع المنظمات
الدولية األخرى
واالتفاقيات ذات
الصلة

عقد شراكات بين
برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي
وبرامج وكيانات
اليونسكو األخرى
وإدامتها و/أو
تعزيزها.
واإلحالة إلى برنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي ومحميات
المحيط الحيوي في
وثيقتي اليونسكو
م 4/وم5/
إعداد مقترحات
ومناقشتها بشأن
التعاون والشراكات
مع البرامج الدولية
واالتفاقيات ذات
الصلة

جيم :2.1-العمل
على إيجاد وتحقيق
فرص للتعاون
والشراكات ضمن
اليونسكو

جيم :2.2-العمل
على إيجاد فرص
للتعاون والشراكات
مع البرامج الدولية
واالتفاقيات ذات
الصلة
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المخرجات

المسؤولية

*

اإلطار الزمني

مؤشر األداء

أمانة برنامج اإلنسان قبل اجتماع المجلس يعتمد مجلس
التنسيق الدولي
الدولي لتنسيق
والمحيط الحيوي
برنامج اإلنسان
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي في والمحيط الحيوي
عام 2018
الخطة
ابتدا ًء من عام  2018تعبئة الموارد المالية

جميع األطراف
المعنية ببرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي
أمانة برنامج اإلنسان 2025-2016
والمحيط الحيوي،
والشبكات واللجان
الوطنية لبرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي ،واللجان
الوطنية لليونسكو

أمانة برنامج اإلنسان بحلول نهاية عام
2017
والمحيط الحيوي،
والشبكات واللجان
الوطنية لبرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي ،واللجان
الوطنية لليونسكو

اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ()2025 - 2015

عدد اتفاقات التعاون
والشراكات ضمن
اليونسكو

عدد اتفاقات التعاون
والشراكات مع
البرامج الدولية

المسؤولية

النواتج

التدابير

المخرجات

جيم :3-تم ُّكن
محميات المحيط
الحيوي والشبكات
اإلقليمية من توليد
مداخيل خاصة بها

جيم :3.1-دعم بناء
القدرات في مجال
النهوج الرامية إلى
إدرار الدخل

تنظيم فعاليات بشأن أمانة برنامج اإلنسان 2025-2016
والمحيط الحيوي،
بناء القدرات في
مجال النهوج الرامية والشبكات اإلقليمية،
والوكاالت الوطنية
إلى إدرار الدخل

عدد الفعاليات التي
جرى تنظيمها .وعدد
المشاركين

2025-2016

عدد محميات المحيط
الحيوي والشبكات
اإلقليمية ذات
األنشطة الممولة عن
طريق الشراكات

*

محميات المحيط
إقامة الشراكات
جيم :3.2-العمل
على تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد المالية الحيوي ،وأفرقة
من أجل جمع األموال لمشاريع تهدف إلى ومجموعات محميات
من الجهات الخارجية تطبيق السياسات أو المحيط الحيوي،
واللجان الوطنية
التي تتوافق أهدافها البرامج الخارجية
لبرنامج اإلنسان
بالنسبة لمحميات
مع أهداف برنامج
والمحيط الحيوي،
المحيط الحيوي
اإلنسان والمحيط
والشبكات اإلقليمية
الحيوي
أمانة برنامج اإلنسان
إعداد التوجيهات
جيم :4.1-العمل
جيم :4-اعتراف
والمحيط الحيوي،
التنفيذية
على وضع مبادئ
القطاع الخاص
واللجان الوطنية
توجيهية للجان
ببرنامج اإلنسان
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي الوطنية ومحميات
والمحيط الحيوي
المحيط الحيوي
كشريك أساسي
بشأن الشراكات مع
القطاع الخاص
جميع األطراف
جيم :4.2-العمل
إنشاء شراكات مع
المعنية ببرنامج
على إيجاد فرص
القطاع الخاص
للتعاون وإقامة
اإلنسان والمحيط
وإدامتها و/أو
الحيوي
الشراكات مع القطاع تعزيزها
الخاص ،على أن
تكون مفتوحة
وخاضعة للمساءلة
ومستدامة
الدول األعضاء،
إعداد اقتراحات
جيم :5.1-إيجاد
جيم :5-اإلقرار
واللجان الوطنية
فرص لتنفيذ مشاريع لمشاريع بغرض
بإسهام برنامج
لبرنامج اإلنسان
الحصول على
اإلنسان والمحيط وأنشطة تمولها
والمحيط الحيوي،
التمويل الالزم لها
الحيوي في تحقيق وكاالت التمويل
من وكاالت التمويل واللجان الوطنية
الوطنية واإلقليمية
أهداف برامج
الوطنية واإلقليمية بما لليونسكو ،ومحميات
التمويل الوطنية
يتوافق مع األهداف المحيط الحيوي
واإلقليمية
المشتركة

اإلطار الزمني

مؤشر األداء

قبل اجتماع المجلس اعتماد المجلس
الدولي لتنسيق
الدولي لتنسيق
برنامج اإلنسان
برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي في والمحيط الحيوي
للمبادئ التوجيهية
عام 2018
في عام 2018
2025-2018

عدد اتفاقات التعاون
والشراكات مع
القطاع الخاص

2025-2016

عدد المشاريع
الممولة عن طريق
آليات التمويل
الوطنية واإلقليمية
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النواتج

التدابير

جيم :6-مساهمة
رجال األعمال
والمؤسسات
االجتماعية في
أنشطة محميات
المحيط الحيوي

اللجان الوطنية
توفير اإلرشادات
جيم :6.1-توفير
لبرنامج اإلنسان
الالزمة والتدريب
اإلرشادات الالزمة
والمحيط الحيوي،
الالزم لرجال
والتدريب الالزم
بشأن المشاركة في األعمال والمؤسسات واللجان الوطنية
لليونسكو ،وأمانة
االجتماعية
أنشطة محميات
برنامج اإلنسان
المحيط الحيوي
والمحيط الحيوي،
لرجال األعمال
والوكاالت الوطنية،
والمؤسسات
االجتماعية
وقطاع األعمال،
والجامعات،
والمؤسسات البحثية
2025-2016
إيجاد أفكار وشراكات محميات المحيط
جيم :6.2-إيجاد
فرص إلشراك رجال وآليات لتمكين رجال الحيوي ،والمؤسسات
األعمال والمؤسسات األعمال والمؤسسات االجتماعية،
ورجال األعمال،
االجتماعية من
االجتماعية في
التواصل والعمل مع واألساتذة والباحثون
أنشطة محميات
الجامعيون
محميات المحيط
المحيط الحيوي
بوسائل مختلفة تضم الحيوي
التدريب والحوافز
والمشتريات العامة

جيم :7-االعتراف
بمحميات المحيط
الحيوي على
الصعيدين الوطني
والدولي
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جيم :7.1-إجراء
تحليل لوضع عالمة
عالمية معززة مميزة
لمحميات المحيط
الحيوي ،ووضع
العالمة المميزة،
ووضع مبادئ
توجيهية وطنية
بشأنها

المخرجات

المسؤولية

*

اإلطار الزمني

مؤشر األداء

2025-2016

عدد البلدان التي
تقوم بتوفير
اإلرشادات الالزمة.
وعدد رجال األعمال
الذين تشملهم برامج
اإلرشاد والتدريب

وضع العالمة المميزة أمانة برنامج اإلنسان بحلول نهاية عام
2018
والمحيط الحيوي،
لمحميات المحيط
واللجان الوطنية
الحيوي ،ووضع
لبرنامج اإلنسان
مبادئ توجيهية
والمحيط الحيوي،
وطنية بشأنها
واللجان الوطنية
لليونسكو

اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ()2025 - 2015

عدد الشركات
والمؤسسات
المشاركة في أنشطة
محميات المحيط
الحيوي .وعدد
اآلليات المنشأة
إلتاحة التواصل
بين رجال األعمال
ومحميات المحيط
الحيوي وتقليص
حجم األموال العامة
في ميزانيات
محميات المحيط
الحيوي
تقديم العالمة
المميزة والمبادئ
التوجيهية رسميا ً

النواتج

جيم :8-زيادة
أوجه التآزر بين
محميات المحيط
الحيوي

التدابير

المخرجات

المسؤولية

جيم :7.2-استخدام
العالمة المميزة
لمحميات المحيط
الحيوي للترويج
لمنتجات وخدمات
وفقا ً للمبادئ
التوجيهية الوطنية

استخدام العالمة
المميزة لمحميات
المحيط الحيوي
لتسويق سلع
وخدمات وفقا ً
للمبادئ التوجيهية
الوطنية

جيم :٨٫١-التشجيع
على التشارك في
ترويج وتسويق
منتجات وخدمات
محميات المحيط
الحيوي داخل
المحميات وخارجها

تبادل المعلومات
المتعلقة بالسلع
والخدمات المتوفرة
في محميات المحيط
الحيوي ،ووضع
خطط تسويق
مشتركة وتنفيذها

محميات المحيط
الحيوي ،وأمانة
برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي،
والسلطات الوطنية،
واللجان الوطنية
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي،
وقطاع األعمال،
والمؤسسات
االجتماعية
السلطات الوطنية،
ومحميات المحيط
الحيوي ،وقطاع
األعمال

*

اإلطار الزمني

مؤشر األداء

2025-2019

عدد المنتجات
والخدمات التي تحمل
العالمة المميزة
لمحميات المحيط
الحيوي

2025-2016

عدد خطط التسويق
المشتركة الموضوعة.
وعدد المنتجات
والخدمات المتوفرة
في إطار هذه الخطط

مجال العمل االسرتاتيجي (دال) :اعتماد أدوات متكاملة وحديثة للتواصل مع
األطراف املعنية وتبادل املعلومات والبيانات معها بانفتاح وشفافية
المخرجات

النواتج

التدابير

دال :1-االنتفاع
التام بالوثائق
والبيانات
والمعلومات
وغيرها من المواد
المتعلقة ببرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي

تطبيق سياسة
دال :1.1-العمل
على تطبيق سياسة االنتفاع الحر على
الوثائق والبيانات
االنتفاع الحر التي
والمعلومات والمواد
اعتمدها مجلس
المتعددة الوسائط
التنسيق الدولي
المتعلقة ببرنامج
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي في اإلنسان والمحيط
الحيوي
عام 2014

دال :2-زيادة الوعي دال :2.1-العمل على إنشاء استراتيجية
اتصال وخطة عمل
وضع استراتيجية
بكافة جوانب
اتصال وخطة عمل
برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي

المسؤولية*

اإلطار الزمني

أمانة برنامج اإلنسان بحلول نهاية عام
2016
والمحيط الحيوي،
والشبكات ،والدول
األعضاء ،والسلطات
الوطنية ،واللجان
الوطنية لبرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي ،واللجان
الوطنية لليونسكو
أمانة برنامج اإلنسان بحلول نهاية عام
2018
والمحيط الحيوي،
والسلطات الوطنية
ودون الوطنية،
واللجان الوطنية
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي

مؤشر األداء
توفير بيانات الوثائق
وغيرها من المواد
عن طريق اإلنترنت.
عدد البلدان التي
تطبق سياسة االنتفاع
المفتوح

اعتماد المجلس
الدولي لتنسيق
برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي
الستراتيجية االتصال
وخطة العمل
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النواتج

التدابير

المخرجات

دال :2.2-العمل على تنفيذ استراتيجية
االتصال وخطة
تنفيذ استراتيجية
العمل
االتصال وخطة
العمل

المسؤولية*

اإلطار الزمني

أمانة برنامج اإلنسان 2025-2019
والمحيط الحيوي،
والسلطات الوطنية،
واللجان الوطنية
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي،
ومحميات المحيط
الحيوي ،والشبكات
اإلقليمية

أمانة برنامج اإلنسان 2025-2016
والمحيط الحيوي

دال :2.3-العمل على تنفيذ برنامج منسق
تنفيذ برنامج منسق للمطبوعات
للمطبوعات لتيسير
تشاطر البيانات
والمعارف
أمانة برنامج اإلنسان 2025-2016
دال :2.4-العمل على إنشاء وتشغيل
والمحيط الحيوي
إنشاء الموقع الشبكي الموقع الشبكي
لبرنامج اإلنسان
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي
والمحيط الحيوي
( )MABNetبوصفه
وتشغيله بصورة
األداة الرئيسية
فعالة
لالتصال وتوفير
البيانات والمعلومات
فيما يخص برنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي ،مع انتهاج
سياسة واضحة فيما
يتعلق بالبيانات
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مؤشر األداء
قياس مدى شهرة
وأهمية برنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي من خالل:
عدد زوار الموقع
الشبكي لبرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي والمواقع
الشبكية لمحميات
المحيط الحيوي.
وعدد مرات التحميل
للوثائق المتعلقة
ببرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي.
وعدد اإلحاالت ذات
الصلة ببرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي في وسائل
اإلعالم الدولية
عدد المطبوعات
الصادرة

تحديث محتويات
الموقع الشبكي
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي
باستمرار .وعدد
الزوار للموقع
الشبكي لبرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي .وعدد مرات
تحميل الوثائق
المتعلقة بالبرنامج

التدابير

النواتج

دال :3.1-العمل
دال :3-توسيع
المشاركة والتوعية على استخدام
شبكات التواصل
االجتماعي وغيرها
من التكنولوجيات
الجديدة الخاصة
بالمعلومات
واالتصاالت

المخرجات

المسؤولية*

اإلطار الزمني

مؤشر األداء

إنشاء وتشغيل
شبكات التواصل
االجتماعي وغيرها
من التكنولوجيات
الجديدة للمعلومات
واالتصاالت

السلطات الوطنية،
وجميع األطراف
المعنية ببرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي

2025-2016

عدد األطراف المعنية
ببرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي
التي تستخدم شبكات
التواصل االجتماعي
وتكنولوجيات أخرى.
معدل المشاركات
والمدونات والوثائق
واألنشطة األخرى

مجال العمل االسرتاتيجي (هاء) :اعتماد نظام حوكمة فعال إلدارة برنامج اإلنسان
واملحيط الحيوي والشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي وما ينطويان عليه من أنشطة
المخرجات

النواتج

التدابير

هاء :1-تقديم
دعم قوي من قبل
حكومات الدول
األعضاء لتنفيذ
برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي

دورات فعالة
هاء :1.1-ضمان
وديمقراطية لمجلس
المشاركة النشطة
التنسيق الدولي
لممثل واحد على
األقل لكل دولة عضو لبرنامج اإلنسان
في المجلس الدولي والمحيط الحيوي
لتنسيق برنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي في كل دورة
من دورات المجلس
توفير الدعم للجان
هاء :1.2-تقديم
دعم مؤسسي وموارد الوطنية لبرنامج
لضمان أن تقوم كل اإلنسان والمحيط
لجنة وطنية لبرنامج الحيوي والشبكات
الوطنية لمحميات
اإلنسان والمحيط
الحيوي وكل شبكة المحيط الحيوي
من الشبكات الوطنية بالموارد الالزمة
بالمهام المناطة بها لضمان عملها

المسؤولية

اإلطار الزمني

مؤشر األداء

الدول األعضاء،
والسلطات الوطنية،
واللجان الوطنية
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي،
واللجان الوطنية
لليونسكو

2025-2016

عدد الدول األعضاء
الممثلة في كل دورة
من دورات المجلس

الدول األعضاء،
والسلطات الوطنية،
واللجان الوطنية
لليونسكو

2025-2016

عدد اللجان الوطنية
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي
والشبكات الوطنية
لمحميات المحيط
الحيوي التي تتمتع
بتمويل مناسب
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النواتج

التدابير

المخرجات

المسؤولية

اإلطار الزمني

مؤشر األداء

2025-2016

عدد القطاعات
والوكاالت
والتخصصات في
كل لجنة من اللجان
الوطنية لبرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي

هاء :2.1-الحرص تتألف اللجان
هاء :2-مشاركة
اللجان الوطنية
الوطنية لبرنامج
على أن تتمتع كل
جهات متعددة
لبرنامج اإلنسان
اإلنسان والمحيط
لجنة من اللجان
التخصصات في
والمحيط الحيوي،
الوطنية لبرنامج
عضوية اللجان
الحيوي من عضوية والدول األعضاء،
متوازنة تعبِّر عن
اإلنسان والمحيط
الوطنية لبرنامج
والسلطات الوطنية،
اإلنسان والمحيط الحيوي بتركيبة
واللجان الوطنية
الطابع المتعدد
الحيوي
متعددة التخصصات التخصصات لبرنامج لليونسكو
وتمثيلية
اإلنسان والمحيط
الحيوي وتضمن
مشاركة محميات
المحيط الحيوي
2025-2016
الدول األعضاء،
هاء :3-قيام الدول هاء :3.1-ضرورة تقديم تقارير كل
سنتين إلى المجلس والسلطات الوطنية،
تقديم تقرير كل
األعضاء بتقديم
واللجان الوطنية
معلومات محدثة سنتين إلى المجلس الدولي لتنسيق
لبرنامج اإلنسان
برنامج اإلنسان
بانتظام عن تنفيذ الدولي لتنسيق
والمحيط الحيوي،
والمحيط الحيوي
استراتيجية برنامج برنامج اإلنسان
واللجان الوطنية
باستخدام نموذج
اإلنسان والمحيط والمحيط الحيوي
قائم على مؤشرات لليونسكو ،وأمانة
يعرض التقدم
الحيوي ورصد
برنامج اإلنسان
المحرز في كل دولة األداء توفره أمانة
خطة العمل
والمحيط الحيوي
من الدول األعضاء ،برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي.
وذلك باستخدام
النموذج الذي توفره وإصدار أمانة برنامج
أمانة برنامج اإلنسان اإلنسان والمحيط
الحيوي تقرير الرصد
والمحيط الحيوي
بنا ًء على التقارير
الوطنية
إجراء تقييم منتصف أمانة برنامج اإلنسان 2020
هاء :3.2-العمل
المدة ومناقشته بين والمحيط الحيوي
على إجراء تقييم
منتصف المدة لعملية األطراف المعنية ،ما بالتشاور مع مرفق
يشكل األساس لتنفيذ اإلشراف الداخلي
تنفيذ خطة العمل
النصف الثاني من
خطة العمل
هاء :4-التشغيل
الفعال للشبكات
اإلقليمية
والمواضيعية
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هاء :4.1-العمل
على وضع خطة
ذات أهداف وآلية
لتقييم األداء وإطار
زمني لكل شبكة من
الشبكات اإلقليمية
والمواضيعية

قيام كل شبكة من
الشبكات اإلقليمية
والمواضيعية بوضع
خطة ذات أهداف
وآلية لتقييم األداء
وإطار زمني

شبكات إقليمية
ومواضيعية
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بحلول نهاية عام
2017

عدد الدول األعضاء
التي تقدم تقارير
وطنية .وعدد
التقارير اإلثناسنوية
المتاحة على الموقع
الشبكي لبرنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي

توافر تقرير التقييم
لمرحلة منتصف
المدة .تقديم التقرير
إلى المجلس الدولي
لتنسيق برنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي ومناقشته
عدد الشبكات التي
تتمتع بخطط مناسبة

النواتج

التدابير

المخرجات

المسؤولية

اإلطار الزمني

مؤشر األداء

هاء :4.2-ضرورة
تقديم تقرير سنوي
إلى المجلس الدولي
لتنسيق برنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي عن أداء
الشبكة اإلقليمية
والمواضيعية

قيام الشبكات
اإلقليمية
والمواضيعية بتقديم
تقارير األداء السنوية
إلى المجلس الدولي
لتنسيق برنامج
اإلنسان والمحيط
الحيوي

الشبكات اإلقليمية
والمواضيعية

2025-2017

نسبة الشبكات التي
قدمت تقارير األداء.
نسبة التقارير
السنوية المتاحة
على الموقع الشبكي
لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي
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إعالن ليما بشأن برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي وشبكته العالمية
لمحميات المحيط الحيوي
الذي جرى اعتماده خالل املؤتمر العاملي الرابع ملحميات املحيط الحيوي
يف ليما ،ببريو ،يف  17آذار/مارس 2016
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إعالن ليما بشأن برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية
ملحميات املحيط الحيوي
-1

نحن ،ممثيل الدول األعضاء يف اليونسكو ومحميات املحيط الحيوي واملؤسسات واملنظمات املتعاونة من
القطاعني العام والخاص واملجتمع املدني املجتمعني يف مؤتمر اليونسكو العاملي الرابع ملحميات املحيط
الحيوي املنعقد يف ليما ،بريو ،خالل الفرتة من  14إىل  17آذار/مارس 2016؛

-2

إذ نعرب بادئ ذي بدء عن خالص امتناننا لحكومة بريو ووزارة البيئة ،ال سيما اإلدارة الوطنية للمناطق
املحمية ،ولبلدية ليما ومن خاللهم للشعب البريويف ،عىل ما قدموه من دعم استثنائي لليونسكو وبرنامجها
عن اإلنسان واملحيط الحيوي من خالل استضافة املؤتمر العاملي الرابع ملحميات املحيط الحيوي يف ليما،
ببريو ،من أجل اعتماد خطة عمل ليما الجديدة لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية ملحميات
املحيط الحيوي للفرتة  .2025-2016ونحن يف غاية االمتنان لكرم مضيفينا الذين شملت ضيافتهم جميع
املشاركني يف املؤتمر؛

-3

وإذ نعرب كذلك عن ارتياحنا من أن هذه هي املرة األوىل يف تاريخ برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي
التي يستضاف فيها املؤتمر العاملي ملحميات املحيط الحيوي يف منطقة أمريكا الالتينية :ما يشكل داللة
قوية عىل الطابع العاملي لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي
والديناميات الجديدة يف السعي إىل تحقيق رؤية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ومهمته .وينبغي يف
هذا الصدد الثناء عىل بريو عىل وجه الخصوص ،ملا بذلته من جهود استثنائية يف تعزيز التعاون والتوافق
الدوليني يف االتفاقات املتعددة األطراف من أجل تحقيق التنمية املستدامة ،املتجلية ليس فقط يف هذا املؤتمر
وإنما أيضا ً من خالل التنظيم الناجح للدورة العرشين ملؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ يف ليما يف عام 2014؛

-4

وإذ نؤكد أن املؤتمر العاملي الرابع ملحميات املحيط الحيوي قد عُ قد يف وقت مهم ومناسب ،بعد التنظيم
الناجح للدورة العرشين ملؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف ليما يف عام
 ،2014الذي مهد الطريق التفاقية باريس بشأن املناخ التي أبرمت بنجاح يف مؤتمر األطراف الحادي
والعرشين يف باريس يف شهر كانون األول/ديسمرب من عام  ،2015وذلك بعد فرتة وجيزة من اعتماد خطة
عام  2030للتنمية املستدامة يف أيلول/سبتمرب  ،2015وإقرار اليونسكو اسرتاتيجية برنامج اإلنسان
واملحيط الحيوي للفرتة  2025-2015التي اعتمدها املجلس الدويل لتنسيق برنامج اإلنسان واملحيط
الحيوي يف دورته السابعة والعرشين يف حزيران/يونيو  ،2015ومؤتمر اليونسكو العام يف دورته الثامنة
والثالثني يف ترشين الثاني/نوفمرب  .2015وتشكل هذه االتفاقات العاملية الجديدة مجتمعة إطارا ً شامالً
ومحدثا ً لتعزيز التعاون الدويل من أجل التنمية املستدامة ،والتعاون مع أهداف برنامج اإلنسان واملحيط
الحيوي وأنشطة الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي يف السنوات العرش القادمة؛
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-5

وإذ يعرب عن ارتياحه لتنظيم املؤتمر العاملي الرابع ملحميات املحيط الحيوي الذي سمح باستكمال خطة
عمل ليما بصورة سلسة َّ
ويس التبادل من خالل ما يزيد عىل عرشين شبكة إقليمية ومواضيعية وحلقات
عمل متداخلة وثالث عرشة فعالية جانبية ،ما شكل موردا ً هائالً من األفكار والتجارب واملبادرات الجديدة،
وأفضل املمارسات وتحديد االحتياجات والفرص للتعاون يف املستقبل ،مصاغة بتوصيات واضحة للمعنيني
عىل نطاق أوسع بربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي؛

-6

وإذ يُذ ِّكر باملهمة األساسية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي – أي تحقيق التوازن بني مسؤولية اإلنسان
يف املحافظة عىل الطبيعة وصون التنوع البيولوجي وحاجة اإلنسان إىل استخدام املوارد الطبيعية من أجل
تعزيز الرفاه االجتماعي واالقتصادي للشعوب  -الذي أنشئ يف الدورة السادسة عرشة ملؤتمر اليونسكو
العام يف سنة  1970الذي أطلق برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي كربنامج دويل حكومي طويل األجل
ومشرتك بني التخصصات للبحث والتدريب والتعليم واملشاريع الرائدة.

-7

وإذ نذ ِّكر أيضا ً بأن إنشاء محميات املحيط الحيوي يف إطار برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي التي بدأت
عام  ،1976قد مرت بأربعة عقود من التطور الذي ساهمت فيه وعززته الدول األعضاء يف اليونسكو من
خالل تنفيذ خطة عمل مؤتمر منسك ( ،)1983واسرتاتيجية إشبيلية واإلطار التنظيمي للشبكة العاملية
ملحميات املحيط الحيوي ( ،)1995وخطة عمل مدريد بشأن محميات املحيط الحيوي (،)2013 - 2008
واملؤتمر الدويل لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي املعنون« :من أجل الحياة ومن أجل املستقبل :محميات
املحيط الحيوي وتغري املناخ» ،وذلك إىل جانب إعالن دريسدن ( ،)2011ومشاريع التعاون عىل املستوى
الوطني واملحيل واإلقليمي يف معظم الدول األعضاء يف اليونسكو ،ما و َّلد بالتايل زخما ً كبريا ً للتنمية املستدامة
عىل كافة املستويات وساهم يف الخطة والطموحات العاملية ،وال سيما اتفاقية التنوع البيولوجي ،واتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ،واتفاقية حماية وتعزيز
تنوع أشكال التعبري الثقايف؛ وسوف تتعزز هذه املحميات اآلن أكثر فأكثر بفضل اسرتاتيجية برنامج اإلنسان
واملحيط الحيوي للفرتة  2025-2015وخطة عمل ليما؛
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وإذ نشري إىل القرار بشأن «اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي للفرتة »2025-2015
(القرار  38م 19/يف إطار الربنامج وامليزانية) الذي اعتمده املؤتمر العام لليونسكو يف دورته الثامنة
والثالثني ،والذي يوجه برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وتطور محميات املحيط خالل العقد القادم؛
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وإذ نحيط علما ً بجهود األطراف املعنية بربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي من أجل ضمان الجودة واألداء
الوظيفي لشبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي من خالل تنفيذ اسرتاتيجيته يف الخروج منذ عام ،2013
سعيا ً إىل تحسني جودة الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي بشكل ملموس وتجديد التزام الدول األعضاء
يف اليونسكو حيال برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي؛
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واقتناعا ً منا برضورة تقديم املزيد من الدعم إلسهامات برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية
ملحميات املحيط الحيوي ،يف أعقاب اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي للفرتة  ،2025-2015يف
دعم التنمية املستدامة يف إطار أهداف التنمية املستدامة التي حددتها خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
وذلك من خالل تعبئة إمكانات محميات املحيط الحيوي لإلسهام يف أهداف التنمية املستدامة ،ومنها الهدف
 13للتنمية املستدامة الداعي إىل «اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره» والهدف  15القايض
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بـ «حماية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو مستدام ،وإدارة الغابات عىل نحو
مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األرايض وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي»؛ واإلقرار
بالرتابط بني اسرتاتيجية الربنامج وخطة عمل ليما من جانب وغايات األهداف األخرى من جانب آخر؛
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وإذ نحيط علماً بكل فخر واعتزاز بأن الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي تضم أكثر من  600موقع من
املواقع ذات األهمية العاملية بالنسبة للتنوع البيولوجي والتنوع الثقايف ،وتمثل تقريبا ً جميع أصناف النظم
اإليكولوجية يف كوكبنا؛
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وإذ نذ ِّكر أن رؤية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي تتمثل يف عالم يدرك فيه الناس أهمية مستقبلهم املشرتك
وتفاعلهم السليم مع كوكب األرض ،ويعملون فيه بصورة جماعية وبمسؤولية لبناء مجتمعات مزدهرة
يعيش أفرادها بانسجام يف محيطهم الحيوي.
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وإذ نذ ِّكر أيضا ً أن مهمة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي خالل الفرتة  2025-2015تتمثل يف :إعداد نماذج
للتنمية املستدامة يف إطار الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي وتدعيمها؛ وتبادل الخربات والدروس
املستخلصة لتيسري عملية نرش وتطبيق النماذج املذكورة عىل الصعيد العاملي؛ ودعم عمليات التقييم
واملمارسات اإلدارية الجيدة ،واالسرتاتيجيات والسياسات الخاصة بالتنمية املستدامة والتخطيط ،واملؤسسات
املسؤولة والقادرة عىل التكيف؛ ومساعدة الدول األعضاء والجهات املعنية عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة
بصورة عاجلة استنادا ً إىل خربات الشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي ،وال سيما عن طريق استكشاف
واختبار السياسات والتكنولوجيات واالبتكارات التي قد تساعد عىل إدارة التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية
عىل نحو مستدام وعىل التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه.
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وإذ نؤكد أن الروح العامة التي سادت يف املؤتمر تتمثل يف دعوة الجميع التخاذ اإلجراءات الحاسمة والالزمة،
وفقا ً لخطة عمل ليما ،الستكشاف حلول مبتكرة للمشاكل العالقة والتحديات الجديدة املوزعة عىل جميع
الجبهات ،واالستفادة من اإلنجازات والدروس املستخلصة ،وبلورة ممارسات جديدة من خالل الجديد من
األفكار واملفاهيم واالبتكار والوثائق التقنية واملنهجيات واآلليات/األدوات واملؤرشات وأفضل نماذج املمارسات
يف برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي ،ومن خالل تمكني حركة عاملية
لالستدامة بقيادة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي؛
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ونشدد يف هذا السياق عىل رضورة أن يستمر برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية ملحميات
املحيط الحيوي كقاعدة موارد عاملية رائدة يف مجال تعزيز التنمية املستدامة وإيجاد حلول يف مواجهة
تحدياتها ،ومن ذلك التدابري الالزمة لحماية وتعزيز نظم املعارف األصلية واملحلية؛
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ونؤكد أن حركة عاملية مثل هذه ستتميز بدور أوسع وأكثر حيوية للمجتمعات املحلية يف بلورة وتقرير
إجراءات عىل أرض الواقع فيما يتعلق بمحميات املحيط الحيوي ،وستتميز كذلك برشاكات جديدة بني العلوم
والسياسات؛ وبني العلماء وصانعي القرار ،وبني الحوكمة الوطنية واملحلية ،وبني األطراف الفاعلة يف القطاع
العام والقطاع الخاص ،وبني هيئات صنع القرار ،وبني جماعات املواطنني واملنظمات ،وال سيما جماعات
السكان األصليني والشباب؛
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وإذ نحيط علما ً باإلعالن املنبثق عن املؤتمر الدويل الوزاري بشأن «محميات املحيط الحيوي يف الدول الجزرية
الصغرية يف الكاريبي  -أدوات للتنمية املستدامة والنمو» ،الذي انعقد يف سانت كيتس ونيفيس بتاريخ 27
آذار/مارس  ،2013مع التأكيد مجددا ً عىل الرغبة يف تحديد وتعيني محمية واحدة للمحيط الحيوي يف كل
دولة لم تنشأ فيها بعد مثل هذه املحمية ،وذلك عىل أساس اتفاق توافقي بني جميع األطراف :أي املجتمعات
املحلية ،والحكومة ،وقطاع الصناعة ،واملنظمات غري الحكومية ،وجمعيات املحافظة عىل الطبيعة ،والجماعات
املعنية بحفظ الرتاث ،وغريها ،ويف استكشاف كافة الرشاكات املمكنة من أجل إنشاء شبكة لربنامج اإلنسان
واملحيط الحيوي خاصة بالدول الجزرية الصغرية يف الكاريبي والتكامل مع شبكات إقليمية ومواضيعية
أخرى ملحميات املحيط الحيوي ،مثل الشبكة األيبريية األمريكية ملحميات املحيط الحيوي ،والشبكة العاملية
ملحميات املحيط الحيوي الجُ زرية والساحلية؛

لذلك ينبغي أن تتكاتف الجهود من أجل ما ييل:

60
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تشجيع الدول األعضاء يف اليونسكو عىل إنشاء لجان وطنية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ولجان
تنسيق لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وضمان تشغيلها يف البلدان التي ما تزال تفتقر إليها ،وعىل إنشاء
محميات للمحيط الحيوي يف البلدان التي لم تُنشئ بعد مثل هذه املحميات ،وبضمنها املحميات العابرة
للحدود ،وال سيما يف الدول الجزرية الصغرية النامية؛
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تشجيع الدول األعضاء يف اليونسكو عىل استخدام محميات املحيط الحيوي كنماذج وطنية/إقليمية للتنمية
املستدامة يف إطار الربامج الوطنية لجدول أعمال القرن  21وخطة  2030للتنمية املستدامة؛
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دعوة الدول األعضاء يف اليونسكو إىل استخدام محميات املحيط الحيوي (يف إطار احرتام السياسات الوطنية
للتنمية املستدامة يف كل دولة عضو) كمواقع أو مراصد ذات أولوية لصون التنوع البيولوجي والنظم
اإليكولوجية وللبحوث يف مجال تغري املناخ ورصده والتثقيف فيه والتخفيف من وطأة آثاره والتكيف معه؛
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تشجيع أمانة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي عىل مراجعة/استعراض عملية تنفيذ اسرتاتيجية برنامج
اإلنسان واملحيط الحيوي للفرتة  2025-2015من خالل التطبيق التام لخطة عمل ليما ()2025 - 2016
بما يتماىش مع استخدام محميات املحيط الحيوي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وتنفيذ خطة 2030
للتنمية املستدامة ويف دعم اتفاق باريس الذي اعتمده مؤتمر األطراف ( )COP21يف اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ؛
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تشجيع التعاون بني برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي والربامج العلمية الدولية الحكومية األخرى
لليونسكو ،ومنها اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات ،والربنامج الهيدرولوجي الدويل ،والربنامج
الدويل لعلوم األرض والحدائق الجيولوجية ،واتفاقية الرتاث العاملي ،وبرنامج التعليم من أجل التنمية
املستدامة؛
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دعوة اليونسكو إىل مواصلة تحسني التعاون مع الوكاالت والربامج املتخصصة ذات الصلة التابعة ملنظومة
األمم املتحدة ،وال سيما برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،وجامعة
األمم املتحدة ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومع املنظمات النشطة غري الحكومية ،بهدف تمكني الدول
األعضاء من استخدام محميات املحيط الحيوي كأماكن ذات أولوية تتجسد فيها القدرة عىل تحقيق وتعزيز
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أهداف التنمية املستدامة وغاياتها ،وكذلك األهداف والغايات واملقاصد ذات الصلة املنصوص عليها يف
اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
التصحر؛
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بناء رشاكات جديدة بني برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي واملؤسسات العلمية ،مثل الجامعات ،ومراكز
البحوث ،ومراكز اليونسكو من الفئة  ،2وكرايس اليونسكو الجامعية ،وذلك من أجل القيام بأنشطة لبناء
القدرات والتدريب موجهة لجميع األطراف املعنية بمحميات املحيط الحيوي ،وبضمنها أرباب اإلدارة
وشؤونها ،تأخذ يف االعتبار أهداف التنمية املستدامة؛
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واعرتافا ً باألهمية املتزايدة إلرشاك القطاع الخاص يف صون التنوع البيولوجي واستخدامه بطريقة مستدامة
وتوفري خدمات النظام اإليكولوجي ،تُشجَّ ع اليونسكو كذلك عىل التعاون مع طائفة واسعة من الرشكاء
يف القطاع الخاص ،مثل الرشكات التجارية ،وبضمنها الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم ،والرشكات
الوطنية والدولية واملتعددة الجنسية ،والجمعيات الخريية واملؤسسات التابعة للرشكات ،واملؤسسات املالية
واألفراد؛
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دعوة األطراف املعنية بمحميات املحيط الحيوي إىل تبادل الخربات والتجارب ،وبالتايل اإلسهام يف عمليات
اتخاذ القرارات االقتصادية والسياسية واملساعدة يف تنفيذ األنشطة املبتكرة واالستفادة من الدروس
املستخلصة بما يفيد صانعي القرار عىل املستوى الوطني؛

-27

دعوة اليونسكو ،وجميع الرشاكات الدولية والوطنية ومنسقي/مديري محميات املحيط الحيوي أنفسهم
إىل إنشاء آليات جديدة لتمويل محميات املحيط الحيوي بصورة مستدامة وسليمة وكافية ،ويشمل ذلك
أيضا ً أمانة برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وجميع الشبكات اإلقليمية واملواضيعية بغية ضمان تنفيذ
اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وخطة عمل ليما وتعيني وتأمني موارد خارجة عن امليزانية
ملساعدة وتعزيز قدرة البلدان التي لم تنشئ بعد محميات للمحيط الحيوي ،ال سيما الدول الجزرية
الصغرية النامية ،عىل تهيئة موقع محيل ملحمية املحيط الحيوي واستهالله وتطويره؛
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حث اليونسكو ودولها األعضاء ،من خالل لجانها الوطنية ،عىل تعزيز الشبكة العاملية ملحميات املحيط
الحيوي من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة والرتويج بشكل خاص للشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية
والوطنية والشبكات املواضيعية باعتبارها منتديات لتبادل التجارب والخربات واملمارسات الجيدة،
والرتويج ملثل هذه املمارسات وتنفيذها عىل الصعيد العاملي داخل محميات املحيط الحيوي وخارجها؛
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دعوة جميع الدول األعضاء يف اليونسكو إىل تقديم دعم قوي لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته
العاملية ملحميات املحيط الحيوي وتنفيذ خطة عمل ليما لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي والشبكة العاملية
ملحميات املحيط الحيوي للفرتة .2025-2016
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