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 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي اعتمده قررم

  حفظ النظم اإليكولوجية واستعادتها   - 12/19المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 قرمع التقدير بالدعم الذي قدمه األمين التنفيذي والمنظمات الشريكة والجهات المانحة والحكومات إذ ي
  ،2015و 2013 يعام ة بشأن حفظ النظم اإليكولوجية واستعادتها فيالمضيفة لتنظيم حلقات العمل دون اإلقليمي

ضرورة تعزيز الدعم والتعاون لتعزيز الجهود التي تبذلها البلدان النامية في مجال استعادة  من جديدإذ يؤكد و
تنوع وتحقيق أهداف أيشي لل 2020–2011وع البيولوجي نالنظم اإليكولوجية صوب تنفيذ الخطة االستراتيجية للت

  البيولوجي،
  ،11/24و 11/16و 10/31و 9/18و 9/5 إلى المقرراتإذ يشير و
، مساهمة 2015لما بعد عام  في سياق المناقشات الجارية بشأن خطة األمم المتحدة للتنمية ،يالحظ -1

التنمية  ، بالنسبة لتحقيقالنظم اإليكولوجية خدماتو وظائف حفظ النظم اإليكولوجية واستعادتها، وما يتصل بذلك من
  المستدامة والقضاء على الفقر؛

2- المحفوظة بواسطةباإلضافة إلى المناطق  بمساهمة المناطق المحمية التابعة للقطاع الخاص،قر ي 
القطاع الخاص على مواصلة بذل جهوده  ويشجع ،في حفظ التنوع البيولوجيالمجتمعات العامة واألصلية والمحلية 

  حفاظا على التنوع البيولوجي؛ تها بطريقة مستدامةنظم اإليكولوجية وإدارلحماية ال
، لم يتحقق تقدم التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  صدار الرابع، أن وفقا لإليالحظ مع القلق -3

  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 15و 14كاف نحو الهدفين 
 :ا من المنظمات المعنية إلىوالمنظمات الحكومية الدولية وغيرهاألطراف والحكومات األخرى  يدعو - 4

على مستوى المناظر الطبيعية المكاني  لتخطيطلوضع نُهج مع مراعاة نهج النظام اإليكولوجي،   )أ(
 ؛ة النظم اإليكولوجيةاستعادولتعزيز الحد من فقدان الموائل للمساعدة في  والمناظر البحرية

ظ النظم اإليكولوجية واستعادتها في المناطق لحف ، حسب االقتضاء، للتخطيط الكلي والمتكاملالترويج  )ب(
المشاركة الكاملة والفعلية للمجتمعات األصلية والمحلية، مع مع  ،لمجتمعات األصلية والمحليةالمحفوظة بواسطة ا

 ؛ونُهج اإلدارة مألوفالستخدام المراعاة ا

الخاص والمجتمع القطاع و العام بما في ذلك مع القطاع ،هج المشتركة بين القطاعاتالترويج للنُ  )ج(
  م االيكولوجية واستعادتها؛ظلحفظ الن متماسكلوضع إطار  ،المدني
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 اإليكولوجية، النظم خسائر تقليل أو لتجنب أمكن، حيثما أنه ينبغي إعطاء األولوية، مراعاة مع  )د(
 منافعال أيضا حظةمع مال النطاق، واسعة االستعادة أنشطة وخاصة ،النظم اإليكولوجية استعادة أنشطةالنهوض ب
 تغير مع والتكيف البيولوجي التنوع في حفظ مجتمعة تسهم أن يمكن النطاق التي االستعادة صغيرة ألنشطة التراكمية
  المستدامة؛ التنمية سياق في التصحر، من والحد آثاره، من والتخفيف المناخ

حفظ النظم اإليكولوجية ت في إلدارة المستدامة وأفضل الممارسانهوض باتقديم حوافز مناسبة لل  )ه(
  ؛شى مع الظروف الوطنية، بما يتمالخاصو ين العامالقطاععلى المستويين الوطني ودون الوطني وفي  واستعادتها
لمجتمعات األصلية والمحلية في جهودها إلى ا شى مع الظروف الوطنية،، بما يتمتقديم دعم وحوافز  )و(

لمجتمعات األصلية والمحلية بغية المساهمة في تحقيق األهداف ا المحفوظة بواسطةالمناطق  فيلحفظ التنوع البيولوجي 
  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 18و 16و 14و 13و 12و 11

وضع وتعزيز رصد تدهور النظم اإليكولوجية واستعادتها، بغية دعم اإلدارة التكيفية واإلبالغ عن   )ز(
  ؛15و 14و 5ي للتنوع البيولوجي، وعلى وجه الخصوص األهداف التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيش

النظم اإليكولوجية حفظ والتنوع الجيني في أنشطة المحلية االهتمام الواجب لألنواع  يالءإ  )ح(
 ومنع انتشارها؛ األنواع الغريبة الغازية إدخالمع تجنب  ،تهااستعادو

التي وضعتها جمهورية كوريا بالتعاون مع  1اتبمبادرة استعادة النظام اإليكولوجي للغاب يرحب -5
لدعم أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية  األمين التنفيذي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وغيرهم من الشركاء،

ة آلية استعادة المناظر الطبيعيالتي أعدتها  صلةالخرى ذات األمقررات الو 11/16ر تمشيا مع المقرموجب االتفاقية، ب
أهداف أيشي في تحقيق  بما يسهم، ومبادرات أخرى ذات صلة ،لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةالتابعة للغابات 

 ؛15و 14و 5للتنوع البيولوجي، وعلى وجه الخصوص األهداف 

لتنوع البيولوجي ووظائف بالنسبة لألراضي الرطبة الساحلية ل على األهمية الحاسمة يشددوإذ  -6
تغير المناخ مع ف التكيو ،سبل العيش المستدامةونواع الطيور المهاجرة، بالنسبة أللنظم اإليكولوجية، والسيما وخدمات ا

 ،الواجب لحفظ األراضي الرطبة الساحلية واستعادتها االهتمام األطراف إلى إيالء يدعوطر الكوارث، اخم الحد منو
درات التي تدعم حفظ األراضي الرطبة الساحلية واستعادتها، بما بعمل اتفاقية رامسار والمبا، السياق، في هذا يرحبو

  عالمية الستعادة األراضي الرطبة الساحلية؛الحركة ال كجزء من ،"العناية بالسواحل"مبادرة خيارات لبناء الفي ذلك 
 المناطق المحفوظة بواسطةدور المناطق المحمية وعامة بتوعية الالأهمية  يؤكد من جديدوإذ  -7

 هداف ذات الصلةاأليرها من غمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي و 11عات األصلية والمحلية في تحقيق الهدف لمجتما
لمناطق الوطنية وا منتزهاتاليوم العالمي لل"بوصفه  2شباط/فبراير 20إعالن يقترح ، من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 منتزهاتاليوم العالمي لل"شباط /فبراير 20لنظر في إعالن يوم اإلى المتحدة  الجمعية العامة لألمميدعو و ،"المحمية
  ؛"الوطنية والمناطق المحمية

التقييم المواضيعي المقترح بشأن تدهور األراضي واستعادتها فيما يتعلق بإلى األمين التنفيذي، يطلب  -8
جميع  تبادلي أن اإليكولوجيةللمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

بغرض تعزيز أوجه تعاون في إعداد الخطوات القادمة، أن يالمعلومات والنتائج ذات الصلة مع المنبر الحكومي الدولي و
غ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عن التقدم المحرز في أن يبلو التآزر وتجنب ازدواجية العمل،

 .قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف اجتماع يعقد

  
_______  
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