
طبع عدد محدود ،  األمم المتحدة محايدة مناخيالجعل مبادرة األمين العام لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في 
 . ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.من هذه الوثيقة

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شر عخامساالجتماع ال
  2011تشرين الثاني / نوفمبر11-7مونتريال، 

  * من جدول األعمال المؤقت3-4البند 
 

  عم استعادة النظام اإليكولوجيالسبل والوسائل لد
  مذكرة من األمين التنفيذي

  الموجز التنفيذي
يهدد النطاق واالتجاه الجاريين لتدهور النظام اإليكولوجي وما ينتج عنه من فقدان لخدمات النظام 

وتبدأ هذه المذكرة بإعطاء وصف مختصر لما . اإليكولوجي، سبل عيش الشعوب واألمن اإليكولوجي لكوكبنا
االجتماعية المتعددة التي -طوي عليه استعادة النظام اإليكولوجي، وتشير بعدها إلى المنافع البيئية واالقتصاديةين

تترتب على استعادة النظم اإليكولوجية التي أصابها التدهور أو لحقت بها األضرار أو التي تعرضت للتدمير، 
الناجحة للنظام اإليكولوجي، استنادا إلى استعراض وتلقي الضوء على بعض المبادئ التي تساعد في االستعادة 

وقد وفر مؤتمر األطراف في اتفاقية .  استعادة النظام اإليكولوجي في مختلف أنحاء العالميعراأولي لعدد من مش
التنوع البيولوجي، على مر السنين، إرشادات ودعا إلى اتخاذ خطوات تتعلق باستعادة النظام اإليكولوجي، مثله 

وترد قائمة بمقررات مؤتمر األطراف ذات الصلة باستعادة . ض االتفاقات البيئية األخرى المتعددة األطرافمثل بع
، 2020بحلول عام ( الذي اعتمد مؤخرا 14غير أن الهدف . رض العلم بهاغالنظام اإليكولوجي في هذه المذكرة ل

 الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلكالنظم اإليكولوجية استعادة 
النظم اإليكولوجية من على األقل  ئةا في الم15استعادة  ،2020بحلول عام  (15والهدف ) ،يةوسبل العيش والرفاه

الحفظ الفعال لما نسبته  (4، فضال عن الهدف 2020- 2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ) المتدهورة
ئة ا في الم20 ما نسبتهإتاحة  (8والهدف ) النباتاتمن ع  أو نوإيكولوجيةة طقمنة على األقل من كل ئا في الم15

من االستراتيجية العالمية لحفظ ) قراض في برامج االنتعاش واالستعادة من أنواع النباتات المهددة باالنعلى األقل
. لى استعادة النظام اإليكولوجي في العقد القادمالنباتات، يشار إليها كأهداف لكي تهتدي بها الجهود الرامية إ

 التي منافعالتعزيز  (2020-2011واستنادا إلى الغاية االستراتيجية دال من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
تنفيذ االتفاقية والخطة  (10/5والمقرر ) النظم اإليكولوجيةخدمات  التنوع البيولوجي وتتحقق للجميع من

، تقترح هذه المذكرة السبل والوسائل لدعم استعادة النظام اإليكولوجي، بما في ذلك تعزيز االلتزام )يجيةاالسترات
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السياسي، والتوعية، ومشاركة وتعاون أصحاب المصلحة، وتنمية القدرات على القيام بعمل فعال على الصعيد 

 وإعداد إرشادات ،وحشد الموارد الماليةالوطني، والنشر الفعال إلرشادات وأدوات مناسبة وأفضل الممارسات، 
 جعن كيفية تنفيذ سبل استعادة النظام اإليكولوجي بشكل عام، وفي قطاعات ونظم إيكولوجية محددة، من خالل نه

ات أجريت مؤخرا، والتي يمكن أن تستخدم استعراضعة من وفي الختام، تقدم هذه المذكرة رسائل مجم. تدريجي
  .ةللنهوض باستعادة النظم اإليكولوجيفي إستراتيجية لالتصال 

  التوصيات المقترحة
قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في أن توصي مؤتمر األطراف باعتماد 

  :مقرر وفقا للخطوط التالية
  ،إن مؤتمر األطراف

علمية والتقنية والتكنولوجية والواردة الفرعية للمشورة ال  بالرسائل الرئيسية التي أعدتها الهيئةيحيط علما
  .في القسم الرابع من المذكرة الحالية

  السبل والوسائل لدعم استعادة النظام اإليكولوجي
لى بذل جهود منسقة لتحقيق إ الحكومات األخرى والمنظمات المعنية ويدعو األطراف يحث  - 1
 من االستراتيجية 8 و4، والهدفين 2020- 2011 من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 15 و14الهدفين 

العالمية لحفظ النباتات، بطرق من بينها التنفيذ الفعال لألحكام المتعلقة باالستعادة في المقررات السابقة الصادرة 
عن مؤتمر األطراف، وبرامج العمل المواضيعية والمشتركة بين القطاعات، ومعالجة األسباب الكامنة والمباشرة 

، ومواصلة تعزيز درتها على التحملو تدمير النظام اإليكولوجي، وتحسين حالة النظم اإليكولوجية وقلتدهور أ
استخدام استعادة النظام اإليكولوجي كوسيلة لتحقيق أغراض منها عزل الكربون، والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف 

  .يكولوجي األخرىآثاره باالستناد إلى النظام اإليكولوجي، فضال عن خدمات النظام اإل
 والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، وجمعية االستعادة ، والحكومات األخرى، األطرافيدعو  - 2

إلى هيئتها عادة الغابات إ، والشراكة العالمية بشأن  العالميةالبيئية، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومعهد الموارد
ة، وغيرها من المنظمات المعنية، إلى دعم البلدان التي تنفذ استعادة ية، والمنظمة الدولية لألخشاب المدارياألصل

  :النظام اإليكولوجي، وذلك من خالل ما يلي
  إتاحة األدوات مثل برامج التعلم اإللكتروني؛  )أ(
  ؛تجميع ونشر دراسات الحالة، وأفضل الممارسات والمعلومات عن الجوانب االقتصادية  )ب(
  ت والمعارف العامة؛هيل تشارك المعلوماست  )ج(
  أو تنسيق حلقات العمل الخاصة ببناء القدرات؛/دعم و  )د(
  ؛تدريب التقني حول موضوعات رئيسيةلدون إقليمية ل/إقليميةعقد دورات   )ه(
  .تعزيز الشراكات وبرامج التبادل بين الوكاالت والممارسين العاملين بمجال االستعادة  )و(
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التي تسلط الضوء على المنافع االقتصادية واإليكولوجية وضع وتنفيذ برامج االتصال   )ز(

واالجتماعية الستعادة النظام اإليكولوجي، بما في ذلك زيادة التوعية بين عامة الناس، وصانعي السياسات ومديري 
مات  الحاسم الذي تلعبه النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في توفير خدرالشؤون البيئية، ليس فحسب حول الدو

النظام اإليكولوجي، بل أيضا حول التكاليف المرتبطة بتدهور النظام اإليكولوجي، والدخل الضائع، ونفقات اإلنتاج 
الزائدة، وحول وفورات التكاليف والمنافع والحلول المحتملة للتحديات السياسية المشتركة التي يمكن لالستعادة أن 

  تسهم في تحقيقها؛
رامج الوطنية الستعادة النظم اإليكولوجية وغيرها من مناطق دعم وضع الخطط أو الب  )ح(

  االضطراب؛
ية يكولوجودعم تنفيذ المشروعات التي تطبق من خاللها نتائج البحوث الخاصة باالستعادة اإل  )ط(

  .وإعادة التأهيل
  : األمين التنفيذي القيام بما يلي، رهنا بتوافر التمويليطلب إلى  - 3
  يمية ودون إقليمية بشأن بناء القدرات؛عقد حلقات عمل إقل  )أ(
مواصلة تطوير طائفة من أدوات التنفيذ الستعادة النظام اإليكولوجي، وإتاحتها من خالل آلية   )ب(

  غرفة تبادل المعلومات، على أن تكون موجهة إلى فئات مختلفة وترجمتها بجميع لغات األمم المتحدة؛
ة وسهلة االستخدام بشأن استعادة النظام اإليكولوجي، تسهيل إعداد صفحة شبكية مركزية شامل  )ج(

  وذلك بالتعاون مع شركاء؛
 بشأن استعادة النظام اإليكولوجي، وذلك بالتعاون TEMATEA النموذج القائم على قضاياإعداد   )د(
  .مع شركاء
توفر دعما ماليا أن  الحكومات األخرى والمنظمات والجهات المانحة ويدعو األطراف، يحث  - 4

  .وتقنيا مالئما لألمين التنفيذي في إطار مبادرات تنمية القدرات
  إرشادات عملية بشأن استعادة النظام اإليكولوجيإمكانية إعداد 

 فريقا مخصصا من الخبراء التقنيين، وفقا لإلجراءات المبينة في طريقة التشغيل الموحدة ينشئ  - 5
ومع مراعاة الحاجة إلى ) ، المرفق الثالث8/10المقرر (لوجية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنو
  : ويقوم الفريق المخصص من الخبراء التقنيين بما يلي.االستعانة بخبرة المنظمات الدولية ذات الصلة

تجميع المعلومات عن اإلرشادات العملية أو المبادئ التوجيهية التي وضعتها الوكاالت الحكومية   )أ(
لمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث الستعادة مناظر طبيعية معينة حول العالم، وا

 وتحديد الفجوات، إن وجدت، في ؛الأحيائية للنظم اإليكولوجية/أو مكونات أحيائية/أو نظم إيكولوجية أو موائل، و
سواء (عتبار ألسباب التدهور، وفي أهدافها مجالها أو تغطيتها ألنواع النظم اإليكولوجية المتدهورة، مع إقامة اال

  ، واقتراح وسائل سد هذه الفجوات؛)إعادة اإلحياء، أو االستعادة الجزئية أو الكاملة/كان الهدف هو إعادة التأهيل
توحيد اإلرشادات القائمة لتلبية احتياجات مختلف المستخدمين النهائيين المستهدفين، مثل صانعي   )ب(

  ت المنفذة، والممارسين الميدانيين؛السياسات، والوكاال
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تجميع المعلومات عن األدوات والتكنولوجيات المستعملة على نطاقات مكانية مختلفة، ولنظم   )ج(

: إيكولوجية محددة، وتوحيد هذه األدوات، واقتراح السبل والوسائل لنشرها على نحو فعال من أجل دعم ما يلي
االلتزام بأفضل الممارسات الستعادة ) 2( االستعادة وتشريعاتها ولوائحها، اتخاذ فرارات مستنيرة بشأن سياسة) 1(

برامج االستعادة الميدانية وتنفيذها /اريعالتصميم الفعال لمش) 3(النظام اإليكولوجي من جانب الوكاالت المنفذة، و
  ورصدها؛
 للتنوع البيولوجي  من الخطة االستراتيجية15 و14 الهدفين بلوغ بشأن التشغيلاقتراح طريقة   )د(

 من االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، بما في ذلك خريطة طريق ومراحل 8 و4، والهدفين 2020- 2011
  رئيسية ومؤشرات للتقدم المحرز؛

  .لمصطلحات الرئيسية األكثر استعماالاأوصاف /وتجميع تعاريف  )ه(
  : األمين التنفيذييطلب إلى  - 6
الخبراء التقنيين المشار إليه أعاله، المخصص من لفريق لالتمويل، اجتماعا أن يعقد، رهنا بتوافر   )أ(

 اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر روتقديم تقرير لنظ
  لمؤتمر األطراف؛

ة باستعادة النظام اإليكولوجي أن يجمع كل مقررات مؤتمر األطراف واإلجراءات الالزمة المتعلق  )ب(
 وما يتصل 15 و14للتوسع في توزيعها على األطراف وآخرين، للقيام بعمل منسق لتنفيذها بغية تحقيق الهدفين 

  .2020لحفظ النباتات بحلول عام العالمية ا من أهداف االستراتيجية مبه
      مقدمة-أوال 

المنعقد في ناغويا، خطة  لوجي، في اجتماعه العاشراعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيو  - 1
ووافقت األطراف بموجب  .2 هدفا رئيسيا20 تحتوي على 2020-2011للتنوع البيولوجي  إستراتيجية جديدة

ومساهمة التنوع على التحمل  النظم اإليكولوجية قدرةتعزيز إتمام ، 2020بحلول عام " على أن 15المبدأ 
من على األقل  ئةا في الم15ربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة  الكمخزونالبيولوجي في 

".  مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر،المتدهورةالنظم اإليكولوجية 
 النباتات، التي دعا الهدف  التوحيد المحدث لإلستراتيجية العالمية لحفظ10/17واعتمد مؤتمر األطراف في المقرر 

النباتات من من ع  أو نوإيكولوجيةة طقمنئة على األقل من كل ا في الم15الحفظ الفعال لما نسبته  فيها إلى 4
ئة ا في الم20 ما نسبتهإتاحة  من هذا التوحيد المحدث إلى 8 ودعا الهدف .أو االستعادة/خالل اإلدارة الفعالة و

  . في برامج االنتعاش واالستعادةنقراضات المهددة باالأنواع النبات على األقل من
 الحظ  بشأن الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي،10/4 من المقرر 6وفي الفقرة   - 2

زيادة التركيز على استعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة لألراضي والمياه الداخلية الحاجة إلى مؤتمر األطراف 

                                                        
األهداف الوطنية ، تشكل الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي التابعة لها إطارا مرنا لوضع 10/2حسبما ورد في المقرر    2

هداف العالمية وحالة واتجاهات التنوع البيولوجي في البلد األخذ في الحسبان األولويات والقدرات الوطنية، ومراعاة األ، مع واإلقليمية
 .على السواء، والموارد المقدمة من خالل إستراتيجية حشد الموارد، بغية المساهمة في الجهود العالمية لتحقيق األهداف العالمية
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النظم اإليكولوجية البحرية بغية إعادة تشغيل النظم اإليكولوجية وتوفير خدمات قيمة، مع مراعاة اإلرشادات و

  .القائمة
، قرر مؤتمر األطراف، في البند التاسع 2020-2011وبينما اعتمد برنامج العمل متعدد السنوات للفترة   - 3

 لدعم استعادة النظم اإليكولوجية، بما في ذلك إمكانية تحديد السبل والوسائل، النظر في )ألف (10/9من المقرر 
 في اجتماعه الحادي عشر في عام إعداد إرشادات عملية بشأن استعادة النظم اإليكولوجية والقضايا المتصلة بها

م نظوبناء عليه، ستعد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بعض المشورة بشأن استعادة ال. 2012
  . للتحضير لنظر هذا البند من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشرةاإليكولوجي

 وشركاء آخرين، (SER) وأعد األمين التنفيذي هذه المذكرة، بالتعاون مع جمعية االستعادة اإليكولوجية  - 4
 ويصف القسم الثاني. س عشرلنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الخام

معالجة هذا الموضوع من جانب اتفاقية التنوع ، بما في ذلك كيفية ةم اإليكولوجيمعلومات أساسية عن استعادة النظ
لسبل والوسائل لدعم شرح لعلى ويحتوي القسم الثالث . المتعددة األطرافاألخرى البيولوجي واالتفاقات البيئية 

فضل الممارسات ، ودراسات الحالة وأ المتاحة تفاصيل اإلرشادات العملية، بما في ذلكةم اإليكولوجياستعادة النظ
  .رد في القسم الرابع الرسائل الرئيسيةتو .ةم اإليكولوجيبشأن استعادة النظ

وتتضمن هذه المذكرة التعليقات المستلمة من مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   - 5
وقد نشرت مسودة سابقة لهذا المذكرة لغرض .  في مونتريال2011حزيران / يونيو6 و5تماع عقد يومي في اج

، وتم إدراج التعليقات 123- 2011 وفقا لإلخطار 2011تموز / يوليو14حزيران إلى / يونيو22االستعراض، من 
  .المستلمة، حسب االقتضاء

   معلومات أساسية   -ثانيا 
      العموميات1- 2

 72ر وحتى ال تريليون دو21شير التقديرات إلى أن النظم اإليكولوجية تقدم خدمات أساسية تبلغ بين ت  - 6
ولكن في عام .  تريليون دوالر58ي العالمي البالغ قومإجمالي الدخل اليون دوالر سنويا، بالمقارنة إلى تريل

األضرار، وسوء اإلدارة والفشل في  بسبب 3، اعتبر حوالي ثلثي النظم اإليكولوجية في العالم متدهورة2010
عتبر استعادة النظم اإليكولوجية ت ،وبناء عليه. االستثمار وإعادة االستثمار في إنتاجيتها وصحتها واستدامتها

- 2011 لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ولتحقيق رؤية الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ةالمتدهورة مهم
، تقييم التنوع البيولوجي، وحفظه، واستعادته 2050، حيث يتم بحلول عام "جام مع الطبيعةالحياة بانس "– 2020

  .واستخدامه بحكمة، وصيانة خدمات النظم اإليكولوجية لجميع الناس
   استعادة النظام اإليكولوجيمعني

ي تعرض للتدهور  نظام إيكولوجنعاشعادة إعملية اإلدارة النشطة إلام اإليكولوجي، أصبحت استعادة النظ  - 7
 يستند إلى المعارف  تدخالالتي تمثلومن خالل هذه العملية، . ، أصبحت مهمة وملحة للغايةالتدميرر أو ضرأو ال

                                                        
عادة التنوع البيولوجي والنظم  است– الكوكب الميت، الكوكب الحي : بعنوان.2010. كوركوران وآخرون. نلليمان، وإ. ك   3

ويمكن اإلطالع على  ،GRID-Arendalبرنامج األمم المتحدة للبيئة، . تقييم االستجابة السريعة. اإليكولوجية من أجل التنمية المستدامة
  /http://www.grida.no/publications/rr/dead-planet : الوثيقة على العنوان التالي

http://www.grida.no/publications/rr/dead-planet/
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التقليدية أو المحلية، والفهم العلمي، واالعتراف بأن ما كان موجودا في السابق كان قيما وضروريا بالفعل 

 ةصبح قادرت لإليكولوجيةوتهدف إلى استعادة النظم ا. ا في ذلك البشرها، بمئصحة كثير من األنواع وبقاستمرار ال
مثل (والخصائص التشغيلية ) مظهر الخارجيالع، وتكوين النو(بنيتها الذاتية على حفظ  قدرتهادامة إوعلى التحمل 

المناظر الطبيعية  المناظر الطبيعية األرضية وحفظ تكاملها معفضال عن ) واداإلنتاجية، وتدفق الطاقة، وتدوير الم
لمساعي لج تاوالكثير من النظم اإليكولوجية الصحية هي ن. مستدامةبل عيش  وتدعم س،البحرية األوسع نطاقا

 التي تعتمد على تطلب االستعادة عموما مشاركة المجتمعاتت وبالتالي للغاية،البشرية عبر فترات زمنية طويلة 
  . جهود الحفظ والتنمية المستدامة حول العالمام اإليكولوجيوفي هذا الخصوص، تدعم استعادة النظ. المورد

 أنواع فعلى تعري) 1الشكل  (4ي لفهم حالة النظام اإليكولوجي وتحوالتهنظرنموذج وضع ويساعد   - 8
  .ةفاوتخالت التي قد تكون ضرورية الستعادة وظائف النظم اإليكولوجية التي تعرضت للتدهور بدرجات متالتد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ي لتدهور النظام اإليكولوجي واستعادتهنظرنموذج : 1كل رقم الش
   تحتاج النظم اإليكولوجية لالستعادةلماذا

لتنوع بالنسبة ل آثار سلبية ترتب عليهاة جذريالت من النظم اإليكولوجية في العالم تحو كثير شهد  - 9
 إعادة تأهيلأو تعافي أو  إحياءتعزيز ادة على وتنطوي استعادة النظام اإليكولوجي في الع. البيولوجي ورفاهية اإلنسان

 منافع ملموسة متعددة على نطاقات مختلفة، بما وفيروإمكانياتها على ت اإليكولوجيوخدمات النظام  سلع 5أو إصالح
  :في ذلك ما يلي

                                                        
4      Hobbs and Harris 2001.Restoration Ecology: Repairing the Earth’s Ecosystems in the new Millennium.   

Restoration Ecology, 9:239-246 
جمعية االستعادة اإليكولوجية ولجنة الصادرة عن يمكن اإلطالع على أوصاف هذين المصطلحين مثال في الوثائق التالية    5

 إدامةاالستعادة اإليكولوجية كوسيلة لحفظ التنوع البيولوجي و. 2004تحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إدارة النظم اإليكولوجية التابعة لال
  pdf.Rationale_Global/pdf/org.ser.www://https. سبل العيش

WWF International. 2007. Experiences compiled from the WWF network during a study tour of Spain and Portugal, June 2006 
 pdf.flrlessonslearntbooklet/downloads/org.pdfpanda.flrlessonslearntbooklet/downloads/org.panda.assets://http 
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   األنواع؛تعافيزيادة التنوع البيولوجي وتعزيز /حماية/حفظ  )أ(
، وبناء عليه ظم اإليكولوجية األرضية والبحريةتدهور الن إبطاء ووقفوووقفه  التصحر إبطاء  )ب(

  ، وأمن الموارد الطبيعية؛ائيغذمن التحسين قيم التنوع البيولوجي، والمياه، واأل
التنمية في أصحاب المصلحة وإنصاف  زيادة إشراك انتج عنهيالتي تعزيز سبل العيش المستدامة   )ج(
  االقتصادية؛- االجتماعية
 الحراري وزيادة عزل باس آثار تغير المناخ من خالل خفض انبعاثات غازات االحتالتخفيف من  )د(

  ه على المدى الطويل؛قرارالكربون واست
 على التكيف مع آثار تغير ام اإليكولوجيالتكيف من آثار تغير المناخ من خالل زيادة قدرة النظ  )ه(

  .المناخ
دة النظم اإليكولوجية حول العالم إلى أن االستعادة الستعارئيسيا  مشروعا 89وخلص تحليل أجري على   - 10

 في 25 في المائة و44 خدمات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بنسبة وافراإليكولوجية زادت من ت
 إلى أنه من المرجح أن تؤدي االستعادة الوصفي التحليل هذا وخلص المؤلفون في 6.المائة، على التوالي

لى األصعدة الوطنية واإلقليمية والمحلية إلى زيادات كبيرة في التنوع البيولوجي وتوفير خدمات اإليكولوجية ع
 إمكانيات حلول ناجحة للجميع من خالل الجمع بين حفظ التنوع البيولوجي بحيث تعطيالنظام اإليكولوجي، 

النظم اإليكولوجية األرضية المدارية، وقد ظهر األثر األكبر لالستعادة في . وأهداف التنمية االقتصادية االجتماعية
 في المناطق السكانعيش ه يمكن أن تعود بالنفع على سبل خالت اإلدارة هذالقائل بأن تدما يدعم الرأي وهو 

  .المدارية
  جيدة لالستعادة اإليكولوجيةالممارسة المبادئ 

هيئات ضمن  7،(IUCN) يعة واالتحاد الدولي لحفظ الطب(SER)  االستعادة اإليكولوجيةيةعأعدت جم  - 11
 النظام اإليكولوجي في اتفاقية التنوع ونهج التي تتمشى ،، مبادئ الممارسة الجيدة لالستعادة اإليكولوجيةأخرى

 قد تمت ا متدهورا إيكولوجيا نظامالقول بأنويمكن . البيولوجي، استنادا إلى الخبرة المكتسبة عبر عدة عقود
أدنى مساعدة بيائية والأحيائية كافية إلدامة بنيته وعملياته ووظائفه اإليكولوجية  موارد أحستعيداستعادته عندما ي
ات عادية من الضغط البيئي واالضطراب، ويتفاعل مستوي قدرته على تحمل ظهروبعد ذلك سي. خارجية أو إعانة

جتماعية واالقتصادية، مع النظم اإليكولوجية المتاخمة في صورة التدفقات األحيائية واالأحيائية والتفاعالت اال
 تحقيق هذه في الغالبومن الصعب . وسوف يدعم، عند االقتضاء، األنشطة االجتماعية واالقتصادية المحلية

وبالرغم من ذلك، يمكن تحقيق منافع بيئية . جميع المنافع تضح قبل أن تيمر بعض الوقت ويمكن أن ،الحالة
  . االستعادةملية عواجتماعية كبيرة حتى في المراحل األولية من

                                                                                                                                                                                   
WWF/IUCN. 2000. WWF/IUCN International Workshop on Forest Restoration: July 3-5 2000, Segovia, Spain  

pdf.segovia_lrf/downloads/org.iucn.cmsdata://http 
rehab/org.cgiar.cifor.www://http. Lessons from the past-Review of forest rehabilitation initiatives . 2002. CIFOR  

6      Benayas, J.M. R, et al. 2009. Enhancement of biodiversity and ecosystem services by ecological restoration: a meta-  
analysis. Science 325: 121-124 

االستعادة . 2004جمعية االستعادة اإليكولوجية ولجنة إدارة النظم اإليكولوجية التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،    7
 pdf.Rationale_Global/pdf/org.ser.www://https. دامة سبل العيشسيلة لحفظ التنوع البيولوجي وإلاإليكولوجية كو
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ر فيها ة االستعادة البيئية، فإن صحة النظام اإليكولوجي هي حالة أو وضع نظام إيكولوجي يعبيووفقا لجمع  - 12

 ا نظامالقول بأنويمكن .  إلى مرحلة تطورهبالعالقةعادية التغير الات ضمن مستوي الديناميكية هخصائصعن 
، أو لمجموعة مناسبة من ه اإليكولوجي المرجعينظامادية بالنسبة لته إذا عمل بطريقة ع صحقد استعاد اإيكولوجي

 يجب النظر بعناية في جدوىوفي السياق الحالي لسرعة تغير المناخ، . خصائص النظم اإليكولوجية المستعادة
ة، وتشمل الخصائص الرئيسية لتقييم التقدم المحرز في االستعاد. والسعي إلى تعريفهاالتعبير عن هذه الخصائص 

تجميع لخصائص األنواع التي توجد عادة في النظام اإليكولوجي المستعاد على احتواء :  ما يلي،ضمن جملة أمور
 في مصفوفة إيكولوجية أو مناظر طبيعية وتكامله بنية مجتمعية مناسبة؛ وفر والتي ت،النظام اإليكولوجي المرجعي

وري دضغط اللتحمل الاألحيائية؛ وله قدرة كافية أحيائية ولتدفقات والتبادالت الالأوسع، يتفاعل معها من خالل ا
 الحفاظ على سالمة النظام اإليكولوجي؛ والتدفق العادي أو المتوقع بحيث يتمكن من ،العادي في البيئة المحلية

  .للسلع والخدمات التي تمت استعادتها
  لمتعددة األطراف األخرى    االستعادة في اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية ا2- 2

ترد أحكام صريحة لمفهوم استعادة النظام اإليكولوجي في مواد اتفاقية التنوع البيولوجي وفي مقررات   - 13
استعادة على  المواد التالية من اتفاقية التنوع البيولوجي سريوت.  كأداة مهمة لتحقيق أهدافهااألطراف فيها،مؤتمر 

  :النظام اإليكولوجي
 تدعو األطراف صراحة إلى ما يلي، بقدر اإلمكان وعند )الصيانة في الموقع الطبيعي (8ة الماد  )أ(
  :االقتضاء

لى حالتها الطبيعية وتشجيع إإصالح النظم االيكولوجية المتدهورة وإعادتها ) و(الفقرة   )1(
لى أوضاعها السوية بجملة أمور منها وضع خطط أو إنواع المهددة إعادة األ

  ؛خرى وتنفيذهااإلدارة األاستراتيجيات 
نواع الغريبة التي تهدد النظم منع استحداث أو مراقبة أو استئصال هذه األ) ح(الفقرة   )2(

تعتبر مراقبة واستئصال األنواع العازية ضمن و: يكولوجية أو الموائل أو األنواعاإل
امج بر/عهدف االستعادة اإليكولوجية وغالبا ما تكون عنصرا مهما في معظم مشاري

  .االستعادة
لى إنواع المهددة اتخاذ التدابير إلنعاش وإعادة األ) الصيانة خارج الموقع الطبيعي) (ج(9المادة   )ب(
  ؛دخالها من جديد في موائلها الطبيعية في ظل ظروف مناسبةإولى وحالتها األ
ة استعادة النظام  يشمل صراح)ىدنلى الحد األ إيم األثر وتقليل اآلثار المعاكسةتقي (14المادة   )ج(

  .التعويض لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي في السياق عبر الحدود/اإليكولوجي في فحص تدابير التخفيف
وتقدم هذه . ويرد في المرفق األول قائمة إشارية للمقرات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف  - 14

  . والنواتج المتوقعة وأمثلة عن األنشطة التمكينيةإرشادات حول ما هي النظم اإليكولوجية الواجب استعادتها،
 )php.convention/text/convention/int.unccd.www://http(ويؤيد نص اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر   - 15

) استخدام المصطلحات (1وتنص المادة . تحقيق هدف اتفاقية مكافحة التصحراستعادة النظام اإليكولوجي من أجل 
إعادة تأهيل األراضي التي ) 2: (يتضمن األنشطة التي ترمي إلى" مكافحة التصحر"مصطلح أن ) ب( الفقرة في
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كولوجي بقيمة استعادة النظام اإلي) الهدف (2المادة تقر واستصالح األراضي التي تصحرت؛ و) 3(ت جزئيا؛ دتر

 وتنظيم الخدمات، بل أيضا دورها في سبل العيش المستدامة والتنمية وفيرتعودة الطبيعة إلى ليس فحسب في 
وسينطوي تحقيق هذا الهدف على األخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة األجل تركز في آن واحد، في . المجتمعية

هيلها، وحفظ الموارد من األراضي والموارد المائية المناطق المتأثرة، على تحسين إنتاجية األراضي، وإعادة تأ
  .وإدارتها إدارة مستدامة، مما يؤدي إلى تحسين أحوال المعيشة، السيما على مستوى المجتمعات المحلية

 رئيس فريق االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة إلى تقديم ادعقد و  - 16
تضمن االقتراح وي". نحو التعاون بين اتفاقيات متعددة بشأن استعادة النظام اإليكولوجي ":نوانورقة مناقشة بع

ة في اتفاقية دتدابير محددة لمعالجة االحتياجات الفورية وطويلة األجل لألطراف المتعاقالمعروض في الورقة 
يفتقر الكثير منها حاليا إلى أدوات قائمة رامسار واألطراف في االتفاقات البيئية األخرى المتعددة األطراف، والتي 

برامج فعالة وفعلية وتشاركية الستعادة النظام /ها في تصميم وتنفيذ ورصد مشاريع لمساعدت،على العلم وإرشادات
  .pdf.en-paper-briefing-restoration-04-csab/official/04-csab/csab/meetings/doc/int.cbd.www://httpاإليكولوجي 

 )CMS( ويردد نص اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات المهاجرة  - 17
)pdf.english_convtxt_cms/convtxt/dfp/int.cms.www://ttph(  نفس صيغة اتفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعلق

 4الفقرة وتنص . التعويض، ودور استعادة النظام اإليكولوجي/ية، وتدابير التخفيفزباألنواع المهددة، واألنواع الغا
سعى األطراف والتي تكون دول انتشار لنوع على أن ت)  المرفق األول،األنواع المهاجرة المهددة (المادة الثالثةمن 

المحافظة على المواطن المهمة إلنقاذ النوع من التهديد ) أ: ( ما يليمهاجر ما مدرج في قائمة المرفق األول إلى
تعيق  التي قباتمنع التأثيرات السلبية لألنشطة أو الع) ب(باالنقراض وإصالحها حيثما يكون ذلك ممكنا ومناسبا؛ 

وبالحد الذي ) ج(إزالتها أو التعويض عنها أو التقليل منها حيثما كان ذلك مالئما؛  وأ اعنول األاقتنمنع اأو ت بشدة
يكون ممكنا ومناسبا، منع وتقليل أو التحكم في تلك العوامل التي تهدد النوع المذكور حاليا أو قد تستمر أن تهدده 

العمل غير محلية أو التحكم في تلك التي سبق إدخالها أو  بما في ذلك التحكم الصارم في إدخال أنواع ،مستقبال
  .إزالتهاعلى 

   السبل والوسائل لدعم استعادة النظام اإليكولوجي   –ثالثا 
  بما في ذلك اإلرشادات العملية المحتملة

يذ ف إلى تعزيز التن2020-2011دعت الغاية االستراتيجية هاء من الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي   - 18
ودعت وسائل تنفيذ الخطة اإلستراتيجية إلى . ، وإدارة المعلومات وبناء القدراتمن خالل المشاركة في التخطيط

 ، مثل بناء القدرات،آليات دعمتوفير توسيع نطاق الدعم السياسي والشراكات والمبادرات لتعزيز التعاون، و
مارسات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، لإلجراءات الوطنية الفعلية، ونشر فعال لألدوات وأفضل الم

استعادة النظام اإليكولوجي ويتطلب مترات السبل والوسائل لدعم اجميع هذه الباروتعالج . الموارد الماليةتوفير و
 14تحقيق الهدفين بغية  ، جميع أصحاب المصلحة لجعل استعادة النظام اإليكولوجي حقيقة فعليةمنذلك جهودا 

  . من االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات8 و4ة االستراتيجية للتنوع البيولوجي والهدفين  من الخط15و



UNEP/CBD/SBSTTA/15/4 
Page 10 

 
      االلتزام السياسي، والتوعية والمشاركة1- 3

فبدون .  للتنفيذ الفعال لبرامج االستعادةالقوي من األمور الحاسمةتعتبر القيادة السياسية القوية وااللتزام   - 19
 وإشراك أصحاب الجمهورون مشاركة دوب. كون هناك مشاركة من الجماهيرتعامة، لن التثقيف والتوعية ال

وهناك حاجة إلى إعداد وتنفيذ برامج االتصال الوطنية . المصلحة، ال يمكن تحقيق التنفيذ الفعال ألي برنامج
. عادة النظام اإليكولوجيواإلقليمية والعالمية التي تركز على المنافع االقتصادية واإليكولوجية واالجتماعية الست

 الحيوي للنظم رومن الضروري زيادة التوعية بين الناس، وصانعي السياسات ومديري البيئة بشأن الدو
ومن المهم زيادة التوعية . اإليكولوجية والتنوع البيولوجي الذي يؤديانه في توفير خدمات النظم اإليكولوجية

وخسارة ، والخسائر في الكفاءة اإلنتاجية للعامليننظام اإليكولوجي، بالعالقة إلى التكاليف المرتبطة بتدهور ال
 اإلنتاج، ووفورات التكلفة، والمنافع والحلول المحتملة للتحديات السياسية العامة التي وزيادة تكاليف اإليرادات

نفيذ مشاريع ومن شأن هذه التوعية أن تسهل إعداد وسائل ابتكارية لتمويل ت. فيهااالستعادة يمكن أن تسهم 
أي أصحاب مصلحة مشاركة  السلطات المحلية، فضال عن تعزيز مشاركةإلى أيضا وهناك حاجة . االستعادة

في وذلك معنيين آخرين، بما في ذلك المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية والشعوب األصلية والقطاع الخاص، 
  .جيإعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة باستعادة النظام اإليكولو

   وطني فعاللعمل    تطوير قدرات معززة 2- 3
قد تحتاج كثير من األطراف من البلدان النامية بما فيها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية   - 20

وتشمل . دعم إلعداد وتنفيذ مشاريع استعادة النظام اإليكولوجيال ذات االقتصاد االنتقالي، إلى فضال عن البلدان
دورات ) ب(؛ إقليمية لتنمية القدراتحلقات عمل ) أ: ( المفيدة لتوفير الدعم التقني وتنمية القدرات ما يليرقالط

 الممارسين دورات تدريبوتشمل . إعداد نماذج التعلم اإللكتروني) د(شبكات دعم تقني؛ و) ج( للممارسين؛ دراسية
تجمع بين خبراء في موضوع محدد لمعالجة التحديات ات مركزية وتقنية إما داخل بلد ما أو عبر اإلقليم، دور

ويمكن وصف شبكات الدعم التقني باعتبارها مجموعة من األفراد . والعقبات الرئيسية، وتقديم تدريب مباشر
تقاسم المعلومات واستعراض التقدم المحرز من جانب النظراء في موضوع أو هدف محدد بوالمنظمات الملتزمة 

،  التابعة لجمعية االستعادة اإليكولوجيةيمكن أن ينظم أعضاء شبكات االستعادة العالميةو.  فترة معينةخالل
الشعوب األصلية المتخصصة األخرى ومؤسسات والوكاالت الوالمنظمات الوطنية والدولية وغير الحكومية، و

 في توفير اأساسيدورا شبكات  هذه اللعبويمكن أن ت. والمجتمعات المحلية في إقليم ما، شبكات إقليمية للدعم التقني
. الدعم التقني، وإتاحة األدوات واإلرشادات، وتقاسم المعلومات والمعارف مع الممارسين في مجال االستعادة

، ألهم مفاهيم موضوعات االستعادة، في مقتضبا وسهل االستعمالويمكن أن تقدم نماذج التعلم اإللكتروني ملخصا 
ويمكن توجيه هذه . تكشاف كل موضوع بالتفصيل بطريقة تفاعلية للغايةبرمجيات تسمح للمستخدم باسشكل 

  .النماذج إلى صانعي السياسة والمسؤولين والممارسين
  فعال لإلرشادات المالئمة واألدوات وأفضل الممارسات من خالل غرفة تبادل المعلوماتالنشر ال    3- 3

. ن األدوات، وأفضل الممارسات والمبادئ اإلرشاديةة ممجموعيتطلب التنفيذ الفعال لمشاريع االستعادة   - 21
ويتاح حاليا مجموعة من األدوات وأفضل الممارسات المفيدة واإلرشادات العملية بشأن استعادة النظام اإليكولوجي 

. من التخصص اعتمادا على المستخدم النهائي المستهدفمختلفة مستويات على على نطاقات مكانية مختلفة و
، وإدارة المراتع الكندية، وشبكة رصد األرض، جمعية االستعادة اإليكولوجية البيانات الموجودة في  قواعدوفروت
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وهناك حاجة إلى توحيد هذه . من الممارسين تجميعا مفيدا لدراسات الحالة وشبكة وفرضمن أمثلة أخرى، ت

ة االستعادة، والتشريع، صنع قرارات مستنيرة بشأن سياس) 1: (األدوات واإلرشادات من أجل دعم ما يلي
التصميم ) 3(وااللتزام بأفضل الممارسات الستعادة النظام اإليكولوجي فيما بين الوكاالت المنفذة؛ ) 2(والتنظيم؛ 

د معظم األدوات والمبادئ جوعالوة على ذلك، تو. على الطبيعةبرامج االستعادة /الفعال، والتنفيذ والرصد لمشاريع
وينبغي أن يتعاون المجتمع الدولي لالستعادة في إعداد طائفة كاملة من األدوات . يزية فقطالتوجيهية باللغة اإلنجل

. في شكل ورقيل ترجمتها إلى لغات رئيسية، وإتاحتها على اإلنترنت ويالتي تستهدف جماهير مختلقة وتسه
  .دوات القائمةوسيتطلب ذلك إعداد أدوات وطرائق جديدة، فضال عن تنظيم أفضل وسهولة الوصول إلى األ

      الشراكات والمبادرات لتعزيز التعاون4- 3
 وهناك حاجة لمزيد من التفاعل، والتنسيق أو ، منظمات كثيرة في مجال استعادة النظام اإليكولوجيتعمل  - 22

البحوث، ولتبادل تكرار  ازدواجية الجهود بما في ذلك تجنبالتعاون األفقي فيما بينها لتحقيق نُهج متكاملة، و
وال يعني ذلك التعاون بين المنظمات التي تعمل في مجال استعادة النظام . واستخدام الموارد بطريقة فعالة

وتعالج . لدمج تدابير التخفيف والتعويض الناتجة عن آثار كثيرةأيضا ، بل يعتبر ضروريا فحسب اإليكولوجي
 من خالل تعميم ودمج قضايا التنوع وليسعلى أساس المشروع، في الغالب ة مجزأقضايا االستعادة بطريقة 

 أيضا إعداد وتنفيذ برامج التعاون يتطلب األمروبالمثل، . البيولوجي في قطاعات أخرى إلحداث آثار أوسع نطاقا
 والتعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب لتبادل أفضل الممارسات، وتقاسم المعلومات ،فيما بين بلدان الجنوب
  .األخرى ئمةوالتكنولوجيات المال

      الموارد المالية5- 3
وسيكون التمويل العام الموسع . موارد مالية كافية ومناسبةوجود  التنفيذ الفعال لمشاريع االستعادة قتضيي  - 23

وينبغي أن تسعى . لتحقيق االستدامة المالية وبلوغ أهداف أيشي في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجيأساسيا 
في ذلك الحكومات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية والقطاع الخاص، إلى إيجاد المؤسسات، بما 

وينبغي لقطاعي . فرص لتحقيق أوجه التآزر وإقامة الشراكات لدعم مشاريع االستعادة من خالل جهود منسقة
ويلعب مرفق البيئة . ائيةة ألغراض االستعادة في المشاريع اإلنموافي األعمال والصناعة أن يخصصا أمواال

وقد تم . دورا مركزيا في تقديم الدعم المالي الدولي لمشاريع االستعادةالعالمية، باعتباره اآللية المالية لالتفاقية، 
 لمواردتخصيص الرابع الاعتماد مشاريع في ثمانية بلدان تحتوي على مكون قوي لالستعادة، وذلك ضمن إطار 

 1.2، خصص مبلغ وقدره )2014- 2010(ي دورة التمويل الخامسة لمرفق البيئة العالمية وف. مرفق البيئة العالمية
 مليون دوالر 250 مليون دوالر للمناطق المحمية، و700مليار دوالر أمريكي ألغراض التنوع البيولوجي، منها 

  .لتعميم التنوع البيولوجي
   الستعادة النظام اإليكولوجيمبرر االقتصادي    ال6- 3

اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي برنامج تشير الدراسات األولية المجمعة في إطار   - 24
(TEEB) إلى أن استعادة المراعي واألحراش والغابات تحقق أعلى معدالت العائد على االستثمار من منظور ،

خيار األكثر فاعلية من حيث ويعد الحفظ الفعال ال). 1اإلطار  (التمويل المخصصالخدمات المستعادة حسب 
التكاليف واألكثر قبوال لتأمين سلع وخدمات النظام اإليكولوجي، إذ يكلف من عشرات إلى بعضة مئات دوالرات 

 في 6ساحة اليابسة في العالم، وم في المائة من 13غير أن المناطق المحمية ال تغطي سوى . أمريكية لكل هكتار
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ومن بين .  في المائة من أعالي البحار، وال يخضع الكثير منها إلدارة فعالة1ل من المائة من المياه اإلقليمية وأق

 في المائة من مساحة كوكبنا، فإن ثلث النظم اإليكولوجية في العالم تقريبا قد 90-80المساحات المتبقية بنسبة 
.  إلى التدهور إلى حد ماحولت بالفعل مباشرة إلى أنشطة بشرية، مثل الزراعة وإنشاء المدن، وتعرض ثلث آخر

بهذه المستويات من التدهور، يتضح أن هناك حاجة إلى تحسينات وجهود كبيرة الستعادة وإدارة النظم و
 عادةكما أن جهود االست. على نطاق أوسع بكثير مما الوضع عليه حالياكذلك اإليكولوجية خارج المناطق المحمية و

 وتسهم بذلك ،بين المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحريةبين المناطق المحمية ستعزز من التواصل 
والواقع أن تكاليف االستعادة تتراوح .  خصوصا في سياق تغير المناخ،في تحقيق الفاعلية لهذه المناطق المحمية

 يزيد على بين مئات إلى آالف وحتى مئات اآلالف من الدوالرات األمريكية لكل هكتار تمت استعادته، أو ما
غير أن جهود االستعادة المخططة . عشرة أضعاف المبلغ المنفق على المناطق المحمية الخاضعة لإلدارة الفعالة

 بالعالقة إلى 75-3والمالئمة قد تقدم، بالمقارنة إلى فقدان خدمات النظام اإليكولوجي، نسب تكلفة إلى المنفعة بين 
 اعتمادا على نوعية النظام اإليكولوجي الذي تمت ، في المائة79-7 تبلغ العائد على االستثمارات ونسبة عائد ذاتي

بعضا من االستثمارات العامة عدة استعادته، واعتمادا أيضا على سياقه االقتصادي، مما يوفر بذلك في حاالت 
 ويمكن 8.ةاألكثر ربحية، بجانب توليد فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة التي تتعلق بتحسن البيئة والصح

  .لالستعادة اإليكولوجية أن تعمل أيضا كمحرك لالقتصاد ومصدر للعمالة الخضراء

  المنافع االقتصادية الستعادة النظام اإليكولوجي     1اإلطار 
 هكتار من غابات المنغروف ما يزيد قليال 12 000 بلغت تكاليف استزراع وحماية ما يقرب من في فييت نام، •

 . ماليين دوالر أمريكي7مريكي ولكنها وفرت إنفاقا سنويا على صيانة السدود بما يزيد على على مليون دوالر أ

 190 ساعد اإلنفاذ الصارم للقانون الذي ترتب عليه مقتل أكثر من ، وجمهورية الكونغو الشعبية وأوغندافي رواندا •
عرضت لالنقراض بشكل حاد، استعادتها من ضباط أمن الغابات، ساعد في استعادة أعداد الغوريلال الجبلية التي ت

 . ويحقق إيرادات كبيرة من السياحة–إلى تحقيق زيادة طفيفة في مرتع فيرونغا الوطني 

 ماليين دوالر أمريكي 3غروف في مقاطعة أندرا براديش الهندية ن هكتار من الم500 ما يزيد على استعادةكلفت  •
عداد سرطان البحر القابل لألكل واألعالف للماشية، مما عزز على مدى سبع سنوات، ولكن ترتب عليها زيادة أ

 . القندس والطيورمثلمن الدخول المحلية مع زيادة التنوع البيولوجي 

 1.7 في خليج بيسكين في فلوريدا تمت استعادتها مما حقق عوائد سنوية تبلغ قيمتها النظم اإليكولوجية الساحلية •
 .مليون دوالر أمريكي

في  بحيرة هونغ نقيةأنواع األسماك المحلية وإعادة استزراع األعشاب المائية المحلية إلى تدخال إعادة إأدى  •
التي تعرضت في الماضي للتلوث والتدهور بشدة، مما نتج عنه تحسين نوعية المياه وعودة طيور نادرة الصين 

 . األسماكل صياديمثل اللقلق الطائر األبيض الشرقي، وإحداث زيادة قدرها ثالثة أضعاف في دخ

 وقف تدهور األراضي وتحسين سبل المعيشة في عاما في تنزانيا 18 على مدى عادة التشجيرإلمشروع ساعد  •
تحسن التغذية واألمن الغذائي، وزاد من إمدادات خشب الوقود، ومن التدفقات الريفية مما حقق منافع متعددة، مثل 

  .النقدية
  

                                                        
 استعادة التنوع البيولوجي والنظم – الكوكب الميت، الكوكب الحي : بعنوان2010. كوركوران وآخرون. وإ. نلليمان، ك   8

  .Arendal- GRIDno.grida.www برنامج األمم المتحدة للبيئة، . الستجابة السريعةتقييم ا. اإليكولوجية من أجل التنمية المستدامة



UNEP/CBD/SBSTTA/15/4 
Page 13 

 
  متاحة بشأن كيفية تنفيذ استعادة النظام اإليكولوجيالعملية الرشادات اإل    7- 3

أصدر عدد من الوكاالت الحكومية حول العالم، من الصعيد المحلي إلى الوطني واإلقليمي، إرشادات أو   - 25
أو مكونات أحيائية أو الأحيائية، /مبادئ توجيهية الستعادة مناظر طبيعية محددة ونظم إيكولوجية وموائل و

وكانت المنظمات غير الحكومية، التي تضم معاهد أكاديمية وبحثية وجمعيات .  للنظم اإليكولوجيةوجوانب وظيفية
، نشطة في )من المستوى المحلي إلى العالمي(مهنية، ومنظمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وغيرها 

، )موائل(محددة أو تجمعات لألنواع إنتاج إرشادات الستعادة النظم اإليكولوجية، وذلك بالنسبة لنظم إيكولوجية 
وألن قدرا كبيرا من هذه اإلرشادات يتم داخل . ومكونات السلع والخدمات للنظم اإليكولوجية، وتدخالت موجهة

مستويات محددة إقليميا ووطنيا ودون وطنيا، ومن بينها السياسات والتشريعات والتوجيهات، فسوف يتطلب األمر 
 الفجوات، وسد هذه الفجوات ونشر المعلومات ديديع المعلومات المتاحة، وتحإجراء استعراض متعمق لتجم

على ) إرشادات محددة (2دول جوال) إرشادات عامة (1ويحتوي الجدول . للمساعدة في تنفيذ مشاريع االستعادة
والمأخوذة من ة في االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، حعينة صغيرة من اإلرشادات العامة والمحددة المتا

  .المنظمات الحكومية الدولية، والحكومات والمنظمات غير الحكومية
 أمثلة عن اإلرشادات العملية المتاحة بشأن استعادة – 1الجدول 

  وقواعد البياناتالعام مستوى الالنظام اإليكولوجي على 
  التفاصيل  المنظمة/البلد

   البريطانيةولومبياالمبادئ التوجيهية لالستعادة اإليكولوجية لك  كندا
pdf.restorationguidelines/documents/fia/ca.bc.gov.env.www://http  

 أنحاء العالم من نُهج التعويضات – بيولوجيثار التخفيف والتنوع العن آتعويضات  :de.kfw.www  ألمانيا
(NaBiiV 101) .التنوع البيولوجي على ثار اآلتقارن هذه الدراسة نُهج التعويضات المتخذة بخصوص و

  .في بلدان مختارة من ست قارات مختلفة
  سياسة ومشروع استعادة الطبيعة في اليابان  اليابان

html.index/japan_nrp/npr/nature/en/jp.go.env.www://http 9  
  مبادئ توجيهية إلعداد ورصد برامج االستعادة اإليكولوجية  نيوزيلندا

pdf.07docts/technical-and-science/documents/upload/nz.govt.cdo.www://http  
جمعية االستعادة 

  البيئية
لدى جمعية االستعادة البيئية وثيقتان أساسيتان تقدمان نقطة بداية طيبة إلعداد إرشادات عملية للسياسة 

  .بشأن استعادة النظم اإليكولوجيةوالتخطيط 
  SER International Primer asp.primer_restoration_ecological/content/org.ser.www://http  

  والمبادئ التوجيهية الدولية إلعداد وإدارة مشاريع االستعادة اإليكولوجية
asp.restoration_ecological_guidelines/content/org.ser.www://http . ووزعت الجمعية أيضا مذكرة

عن االستعادة البيئية إلى االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
pdf.en-15-inf-14-sbstta/information/14-sbstta/sbstta/meetings/doc/int.cbd.www://http  

  دراسة حالة200 للجمعية قاعدة بيانات بها أكثر من  التابعة(GRN)وتستضيف شبكة االستعادة العالمية 
 من أجل الحصول االستفسارات وتشغل محرك بحث متقدم يسمح للمستخدم بصياغة بشأن االستعادة

المنطقة (على المعلومات ذات الصلة عن االستعادة اإليكولوجية استنادا إلى نوع النظام اإليكولوجي 

                                                        
عقد عدد من االجتماعات في اليابان من أجل استعادة ي، 2011آذار /بعد الزلزال والتسونامي اللذين حدثا في مارس   9

بما في ذلك على سبيل المثال، االجتماع الذي نظمته أمانة الشراكة الدولية لمبادرة ساتوياما المجتمعات والنظم اإليكولوجية المدمرة، 
(IPSI) ومبادرة المحيطات المستدامة (SOI)2011آب / في أغسطس.  
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  التفاصيل  المنظمة/البلد

  در التدهور والموقع الجغرافي ومص،)يةحيائاأل
 /database/org.globalrestorationnetwork.www://http  
معلومات عن  –  المجلدات الرئيسية–لجمعية صادر عن ااالستعادة الدليل  الجزء األول من يوفرو

  html.index/ser/org.islandpress.www://http الفلسفيةت االستعادة ومجالها وأسسها العلمية واتجاها
شبكة استعادة 

  األرض
  . حالة أساسية لمشاريع في أنحاء العالماتدراسلتستضيف شبكة استعادة األرض قاعدة بيانات 

/22439/view/topics/net.earthrestoration.www://http  

   أمثلة لإلرشادات العملية المتاحة عن استعادة نظم إيكولوجية وقطاعات محددة– 2الجدول 
النظم اإليكولوجية 

  والقطاعات
  التفاصيل

الصحاري، 
واألراضي 

الجافة، والبراري 
  والسفانا

إطار الستعادة الغابات : استعادة خدمات النظام اإليكولوجي للغابات: ريكيةوزارة الزراعة األم
  والمراعي الوطنية

pdf.010606_final_RestFramework/documents/restoration/us.fed.fs.www://http 
 يةالعلماألسس  االستعادة الصادر عن جمعية االستعادة اإليكولوجية دليللجزء الثاني من ويصف ا

النظم واألراضي القاحلة إلى الغابات فيها، ابتداء من  الدمارإصالح النظم اإليكولوجية وو اتسياسالو
  html.index/ser/org.islandpress.www://phtt .اإليكولوجية لألنهار

الغابات 
  واألحراش

مع معهد الموارد العالمية،  (GPFLR)أنتجت الشراكة العالمية بشأن استعادة المناظر الطبيعية للغابات 
ن الغابات العالمية اكمأوجامعة والية ساوث ديكوتا، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، خريطة محدثة تبين 

landscape-forest-map-global/map/org.wri.www://http-. يها إمكانية كبيرة لالستعادةالتي لد
opportunities-restorationإلرشادات   وأنتجت الشراكة العالمية أيضا عددا من الوثائق المتعلقة با

/documents/resources/org.ideastransformlandscapes.www://http  
مركز البحوث الحرجية الدولية، ومنظمة األمم المتحدة وأصدرت المنظمة الدولية لألخشاب المدارية مع 

والصندوق العالمي للطبيعة، مبادئ توجيهية الستعادة الطبيعة لحفظ  واالتحاد الدولي غذية والزراعة،لأل
 لشرح مقدمة مفيدة حتوي علىوإدارة وإعادة تأهيل الغابات المتدهورة والغابات المدارية الثانوية وت

 عن ، والممارسين في مجال الغابات، وموظفي اإلرشاد وآخريناتالمشاكل التي تواجه صانعي السياس
  .استعادة وإدارة الغابات المتدهورة أو الغابات الثانوية

 inline=disp&1=no&1540000=id_topics/download_pdf_topics/topics/direct/int.itto.www://http  
احلي الس

  والبحري
 اإلدارة إرشادات بشأن استعادة النظم اإليكولوجية الساحلية الصادرة عن: الواليات المتحدة األمريكية

  NOAA(. lcoasta/gov.noaa.csc.www://http( الوطنية لدراسة المحيطات والغالف الجوي
و حخمس خطوات ن: منغروف مجموعة عملية من اإلرشادات، بعنوانووضع مشروع العمل في ال

االستعادة اإليكولوجية الناجحة للمنغروف، من أجل إتاحة المنهجية إلى طائفة أوسع من مديري الموارد 
،  فقطا أساسيدليالوتشكل األساليب المعروضة . الساحلية والممارسين في مجال استعادة المنغروف

  . استعادتهاالمرادساحلية كل منطقة  حالة فريدة ومع لكوينبغي تكييفها مع 
pdf.Manual-EMR-Step-5/restoration/files/org.mangroveactionproject://http   

 ألدوات ا، تجميع التابع لهلمستقبلل المنغروف مشروعوقدم االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، من خالل 
  إدارة النظام الساحلي تشمل دعم إدارة النظام اإليكولوجي واستعادته

html.resources-documents/org.mangrovesforthefuture.www  
يقدم معهد إيكولوجيا النباتات والمناظر الطبيعية، بجامعة جريفسوالد بألمانيا، إرشادات عملية تستند إلى   ثأراضي الخ

والعمل مهم لجميع أراضي الخث .  ومديري المواقعاتالعلم عن استعادة أراضي الخث لصانعي السياس
مية التابع لبرنامج األمم في العالم ولكنه يركز على أربع مناطق أساسية لمشروع مرفق البيئة العال

": اإلدارة المتكاملة ألراضي الخث من أجل التنوع البيولوجي وتغير المناخ" "المتحدة للبيئة بعنوان
  .)fpd.01_gprm/prm/docum/net.imcg.www://ttph(إندونيسيا والصين وغرب سيبريا وأوروبا 
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النظم اإليكولوجية 

  والقطاعات
  التفاصيل

األنهار 
ومستجمعات 

  المياه

 دليال عن التقنيات العملية الستعادة مستجمعات 11وضع مركز حماية مستجمعات المياه سلسلة من 
الممارسات السبع الرئيسية المستخدمة الستعادة مستجمعات وتغطي األدلة . المياه في المناطق الحضرية

اه العواصف، وإصالح مجرى المياه، وإدارة األنهار، وهي إعادة تأهيل مي: الحضريةفي المناطق المياه 
  ومنع التصريف، وضوابط مصادر التلوث، وعمليات الحراجة والعمليات المحلية في مستجمعات المياه

)html.series-manual-restoration-subwatershed-urban-92/categoryblog/org.cwp.www://http(  
  وأصدر مركز استعادة األنهار دليال عن تقنيات استعادة األنهار لمساعدة الممارسين 

)php.pdf_manual_rrc/uk.co.therrc.www://http(   
  مقدمة إلى استعادة األراضي الرطبة، وإنشائها وتعزيزها : الوكالة األمريكية لحماية البيئة  األراضي الرطبة

http://www.epa.gov/owow/wetlands/restore/finalinfo.html 
 تنفذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية التابع التفاقية أصدرت اتفاقية رامسار، التي

تركيز بوجه خاص على استعادة التنوع البيولوجي، أصدرت وثيقتيين تحتويان على إرشادات أولية مع ال
االستعادة كعنصر للتخطيط الوطني لحفظ األراضي الرطبة : م اإليكولوجي لألراضي الرطبةالنظا

 والمبادئ VII (pdf.e17.vii_res_key/res/pdf/org.ramsar.www://http.17القرار (مها الرشيد واستخدا
  )VIII.16القرار (والخطوط التوجيهية الستعادة األراضي الرطبة 

 pdf.e_16_viii_res_key/res/pdf/org.ramsar.www://http  
   لالستعادة اإليكولوجية في المناطق الطبيعية المحمية في كنداالمبادئ والخطوط التوجيهية: كندا  المناطق المحمية

asp.e_index/resteco/guide/pc/docs/ca.gc.pc.www://phtt  
 للمبـادئ والخطـوط التوجيهيـة     وأجرت إدارة المراتع في كندا مجموعة من دراسات الحالة استكماال           

ريت دراسات الحالة على مجموعـة      جوأ. لالستعادة اإليكولوجية في المناطق الطبيعية المحمية في كندا       
طق الطبيعية المحمية في كندا وتشرح نطاقا عريضا من تحديات االستعادة           من المراتع وغيرها من المنا    

  .aspx.index/cs-ec/er-re/pn-np/progs/eng/ca.gc.pc.www://httpوحلولها 
واليات المتحدة بشأن استعادة األراضي التي  الصادرة عن إدارة المراتع الوطنية في التاإلرشادا

  cfm.programguide/restore/77rm/gov.nps.nature.www://httpتعرضت لالضطراب 
 النقل تشبكا

  وشبكات الموائل
: التغلب على الحواجز المتعلقة بإنشاء الطرق: كولوجيةاألولويات الوطنية إلعادة الربط بين النظم اإلي

)html.planung_landsch_0312/de.bfn.www://http(  
وتبين مجموعة . وهناك شبكة كثيفة من الطرق في ألمانيا مما أدى إلى تفتت المناظر الطبيعية فيها

 كيفية التغلب على هذا التفتت في أهم مناطق شبكات الموائل التي تعرضت للتفتت من جراء الدراسات
  .شبكات الطرق

  
  إرشادات عملية عامة من عدة خطوات لمشاريع االستعادة    7-1- 3

إلى زيادة التركيز على استعادة النظم ، الحاجة 10/4 من المقرر 6الحظ مؤتمر األطراف، في الفقرة   - 26
ولوجية المتدهورة لألراضي والمياه الداخلية والنظم اإليكولوجية البحرية بغية إعادة تشغيل النظم اإليكولوجية اإليك

 من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 15ودعا الهدف . وتوفير خدمات قيمة، مع مراعاة اإلرشادات القائمة
على األقل  في المائة 15إلى استعادة بالتحديد نباتات  من االستراتيجية العالمية لحفظ ال4 والهدف 2020- 2011

 أعاله اإلرشادات العملية الستعادة 2 و1وترد في الجدولين  .2020بحلول عام  المتدهورةالنظم اإليكولوجية من 
لخطوات األساسية ل لتالية وصفويرد في األقسام ا. النظام اإليكولوجي على المستوى العام وعلى مستويات محددة

  .ألي مشروع الستعادة النظام اإليكولوجيبسيطة ال
 من المبادئ التوجيهية لعملية متعمقة تشمل عدة خطوات من أجل 51وحددت جمعية االستعادة البيئية   - 27

 – سواء كان أرضيا أو مائيا –وتسري هذه المبادئ التوجيهية على استعادة أي نظام إيكولوجي . االستعادة البيئية

http://www.epa.gov/owow/wetlands/restore/finalinfo.html
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بما في ذلك (التخطيط النظري : وتُقسم هذه المبادئ إلى ست مراحل. العالم وتحت أي ظروففي أي مكان من 

، وتخطيط التنفيذ، وتنفيذ المشروع، ) عليهاالحقالتي يعتمد التخطيط ال(، والمهام األولية ) الجدوىتقييمات
د وضعت اإلدارة الوطنية لدراسة وق. ، والتقييم والدعاية)الرصد والعناية الالحقة(واإلجراءات التالية للمشروع 
 أساسية لمشاريع استعادة النظم عناصر نهجا منظما يتكون من خمس (NOAA)المحيطات والغالف الجوي 

مصلحة ووضعت . فية، ونشر النتائج وتقييم األداء، واإلدارة التكي،ذ والتنفي،، وتغطي التخطيطاإليكولوجية الساحلية
ادئ والخطوط التوجيهية لالستعادة اإليكولوجية في المناطق الطبيعية المحمية في  مجموعة من المبيةكندالمراتع ال

تحديد المشكلة، وإعداد الغايات واألهداف والخطط التفصيلية، : كندا الستخدامها ضمن نهج من عدة خطوات وهي
المحمية في كندا ثالثة وتتضمن المبادئ التوجيهية الستعادة المناطق الطبيعية . وخطة التنفيذ، والرصد واإلبالغ

 في استخدام الطرق العملية والكفاءة ؛في استعادة وإدامة السالمة اإليكولوجيةالفاعلية  تتمثل في ”E’s“ عناصر
شاملة واالعتراف بالعالقات تنفيذ من خالل عملية واإلشراك  ؛واالقتصادية لتحقيق النجاح على المستوى الوظيفي

  10.ة وتبني هذه العالقاتالمتبادلة بين الثقافة والطبيع
 التوجيهية العامة تلتزم عموما بنهج منظم الستعادة النظام اإليكولوجي من والخطوط وجميع هذه المبادئ  - 28

ومع مراعاة هذه . أجل تحديد أهداف واقعية ومعايير أداء قابلة للقياس، فضال عن إعداد خطة للرصد وتنفيذها
  . وصف للعناصر الخمسة ألي مشروع عام من مشاريع االستعادة2 لشكلالتوجيهية، يرد في اوالخطوط  المبادئ

  
  
  
  
  
  

  
  

   العناصر الخمسة لمشروع االستعادة– 2الشكل 
يحدد هذا العنصر موقع مشروع االستعادة، ويبين الحالة الراهنة لصحة االستعادة : التخطيط والتصميم  - 29

ويتضمن التخطيط أيضا توثيق .  إشراك أصحاب المصلحةوأهدافها، ويقدم معلومات أساسية ذات صلة، بما فيها
، وقياسات خط األساس، ووضع نموذج مرجعي إلرشاد أعمال )األحيائية واالأحيائية(الظروف القائمة في الموقع 

ويمكن أيضا أن يكون من المهم تقييم المنافع االقتصادية المحتملة . المشروع نحو تحقيق أهدافه المقصودة
بغي أال تسير عملية االستعادة وفقا لخطة شاملة من القمة إلى القاعدة التي تعالج جميع المشاريع وين. للمشروع

                                                        
10   Principles and guidelines for ecological Restoration . 2008, Parks Canada and the Canadian Parks Council

 asp.e_index/resteco/guide/pc/docs/ca.gc.pc.www://http in Canada’s Protected Natural Areas  

  التخطيط والتصميم

 التنفيذ

 الرصد

 اإلدارة التكيفية
 

 إبالغ النتائج
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بنفس الطريقة، بل ينبغي أن تشجع المشاركة العامة ومشاركة أصحاب المصلحة إن أمكن نظرا ألهميتها الحاسمة 

  .في إنجاح المشروع
ويتم فيها رسم حدود . يها المهام وفقا لتصميم المشروعيمثل هذا العنصر المرحلة التي تنفذ ف: التنفيذ  - 30

  .ومن المهم أيضا إدراج صيانة الموقع وحمايته خالل مرحلة التنفيذ. المشروع ومعدات الرصد
. ل مباشرة عن تطور النظام بعد استعادته وذلك في ضوء معايير األداءعيقدم هذا العنصر ردود ف: الرصد  - 31

ويجب التركيز .  على العناية الالحقة على غرار العناية المعطاة عند القيام بمهام التنفيذوقد يعتمد تحقيق األهداف
  .ألعمال الالحقة للتنفيذلعلى األهمية القصوى 

مشاريع ناجحة ذات تكلفة للتقييم المستمر ويؤدي إلى وضع يشكل هذا العنصر عملية : اإلدارة التكيفية  - 32
كعنصر في إدخال اإلدارة التكيفية إن لم يكن جوهريا، موصى به بشكل كبير، ومن ال. فعالة من أجل االستعادة
ألن الذي يحدث في مرحلة من مراحل أعمال المشروع يمكن أن يغير من الخطط في إستراتيجية االستعادة، 

  .وينطبق ذلك على النواتج االجتماعية والثقافية واالقتصادية أيضا. المرحلة التالية
وتدعو . يشكل هذا العنصر أيضا عنصرا حاسما من عناصر مشاريع االستعادة الناجحة: ئجإبالغ النتا  - 33

غير أن ممارسات . الضرورة إلى إجراء تقييمات دورية متعمقة لضمان التنفيذ المستمر ألهداف المشروع وغاياته
يصاله إلى الجمهور العام إل وتتم الدعاية للمشروع. الرصد واإلدارة التكيفية وصيانة الموقع يجب أن تكون مستمرة

  .وكذلك من أجل الحصول على ردود فعل األوساط األكاديمية والمهنية
  ةاح المت المحددة     اإلرشادات العملية7-2- 3

 والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ،، قامت الحكومات2 وفي الجدول 7-3كما ذكرنا في القسم   - 34
 والقطاعات والمكونات ،ة حول استعادة مختلف النظم اإليكولوجيةاألكاديمية بوضع إرشادات عملية محدد

األحيائية، ومن بينها، األراضي الرطبة، واألنهار، وأحواض األنهار؛ والمنغروف، ومستنقعات المياه المالحة، 
 الجافة، والبراري راضيوغيرها من النظم اإليكولوجية الساحلية ونظم الشعب المرجانية، والصحارى واأل

لسفانا؛ والغابات؛ وقطاعات مختلفة مثل قطاعات التعدين، وتطوير البنية التحتية؛ ومكونات أحيائية محددة مثل وا
وتصف الكتب العشرة التي نشرت في إطار .  والحشائش الطويلة، وغابات البلوط، وغابات الصنوبر؛الحياة البرية

لة آيلند بريس حول االستعادة اإليكولوجية، األسس الجزء الثاني من سلسلة جمعية االستعادة اإليكولوجية وسلس
األراضي تتراوح بين  التي تي أصابها الضررالعلمية والعملية والسياسات المتعلقة بإصالح النظم اإليكولوجية ال

 الممارسون والباحثون الرئيسيون بادلوفي هذه المطبوعات يت. القاحلة والغابات والنظم اإليكولوجية لألنهار
ويشيرون إلى حاالت النجاح والفشل، ويقدمون توصيات لألبحاث المستقبلية والتطبيق الفعلي م العملية خبراته

  .)html.index/ser/org.islandpress.www://ttph(للمبادئ على الطبيعة 
كوكب ميت، كوكب "ة الصادرة عن برنامج األمم المتحدة للبيئة بعنوان وتقدم وثيقة تقييم االستجابة السريع  - 35
عرضا عاما جيدا لدراسات حالة " التنوع البيولوجي واستعادة النظم اإليكولوجية من أجل التنمية المستدامة: حي

ابات  دراسة تشير إلى مشاريع االستعادة التي تتراوح بين مشاريع في الصحارى والغ36ناجحة يبلغ عددها 
م إرشادات عملية بشأن استعادة النظوتساعد دراسات الحالة هذه في تقديم . المطيرة واألنهار والسواحل

  .اإليكولوجية
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  ةمتاح    استنتاجات بشأن اإلرشادات العملية ال7-3- 3

ات  التوقعة اجتماعه العاشر بشأن الطبعة الثالثة من نشرعندعا مؤتمر األطراف في المقررات الصادرة   - 36
، واإلستراتيجية العالمية لحفظ 2020- 2011العالمية للتنوع البيولوجي، والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

، والمناطق المحمية، وتغير المناخ، والغابات، واألراضي الجافة وشبه ، وبرنامج العمل المتعدد السنواتالنباتات
تنوع البيولوجي للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي الزراعي، الرطبة، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، وال

وقدم مؤتمر األطراف في بعض من مقرراته . دعا إلى اتخاذ إجراءات محددة من أجل استعادة النظم اإليكولوجية
السابقة، وكذلك في برامج العمل المواضيعية والمشتركة بين عدة قطاعات، إرشادات محددة عن استعادة النظام 

استعادة النظم اإليكولوجية المتعلقة بوهناك حاجة إلى تجميع كل هذه المقررات واإلجراءات المطلوبة . اإليكولوجي
وذلك لتوزيعها على نطاق أوسع على األطراف وعلى الجهات األخرى بغية القيام بعمل منسق لتنفيذها من أجل 

  .لمية لحفظ النباتات واألهداف ذات الصلة من اإلستراتيجية العا15تحقيق الهدف 
مؤسسات األكاديمية الوأعد عدد من الوكاالت الحكومية حول العالم، والمنظمات غير الحكومية، و  - 37

ومؤسسات البحوث، إرشادات أو مبادئ توجيهية الستعادة مناظر طبيعية أرضية محددة، ونظم إيكولوجية، وموائل 
وبما أن معظم هذه اإلرشادات وضعت ضمن . وجية المحددةال أحيائية من النظم اإليكول/أو عناصر أحيائية/و

مستويات إقليمية ووطنية ودون وطنية محددة، تشمل السياسات، والتشريعات والتوجيهات، فمن الضروري إجراء 
من أجل تحديد الفجوات، إن وجدت، وسد الفجوات المحددة ومن أجل وتجميعها استعراض متعمق لهذه المعلومات 

  .دعم التنفيذ الفعال لمشاريع االستعادةالنشر وذلك ل
 واإلرشادات العملية بشأن استعادة النظام ، والتكنولوجيات،وتتاح حاليا مجموعة قيمة من األدوات  - 38

وهناك . اإليكولوجي على نطاقات مكانية متعددة ومستويات من التخصص استنادا إلى المستخدم النهائي المستهدف
صنع القرار المستنير بشأن سياسة وتشريع وقواعد ) 1: (ات واإلرشادات لدعم ما يليحاجة إلى توحيد هذه األدو

التصميم ) 3(االلتزام بأفضل ممارسات استعادة النظام اإليكولوجي فيما بين الوكاالت المنفذة، و) 2(االستعادة، 
وعة اإلرشادات الفعالة ويجب أن تقر مجم. ، وتنفيذها ورصدهاعلى الطبيعةبرامج االستعادة /الفعال لمشاريع

والعملية وتستخدم نهج النظام اإليكولوجي مع مراعاة تواصل المناظر الطبيعية األرضية، وسبل العيش المستدامة 
وينبغي أن يتم تصنيف اإلرشادات المتاحة وأفضل .  والروابط المتعددة القطاعات،وقيم التنوع البيولوجي

  :الممارسات واألدوات حسب الفئات التالية
 ودون واضعي السياسات الوطنيةموجهة نحو : إرشادات بشأن السياسة العامة والتخطيط  )أ(

 إلعالم وإرشاد عملية صنع القرار، وبالتحديد للمساعدة في صياغة سياسات ،، والمشرعين، والمنظمينةالوطني
  ؛ الموارد الطبيعيةألطر الجديدة أو القائمة إلدارة وقواعد ضمن ا، وتشريع،جديدة أو منقحة لالستعادة

موجهة نحو المسؤولين عن اإلدارة والوكاالت المنفذة من أجل : إرشادات عن أفضل الممارسات  )ب(
ي تشمل إشراك أصحاب المصلحة، وأطر التبرامج الستعادة الفعالة /إبراز المبادئ اإلرشادية من وراء مشاريع

د على المدى الطويل، وإنشاء خطوط األساس، ومؤشرات إلدارة التكيفية، وإستراتيجيات للرصالتحديد األولوية و
  األداء، ومتطلبات اإلبالغ؛
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موجهة نحو الممارسين والمتطوعين الميدانيين في مجال االستعادة : إرشادات محددة وتقنية  )ج(

وتتخذ هذه . برامج االستعادة أو يشرفون عليها/الذين يقومون بالعمل الفعلي لتصميم وتنفيذ ورصد مشاريع
اإلرشادات في الغالب شكل الدالئل والكتيبات التي تعالج مداخالت استعادة محددة، وأنواع النظم اإليكولوجية أو 

  .الالأحيائية المحددة وخصائصها األحيائية/صرهااالموائل وعن

 11الرسائل الرئيسية    -رابعا 

إذ .  عن قصد المدمر أو غير المستدامح باالستخداميسمليست مسارا وهي ال تعتبر االستعادة بديال للحفظ،   - 39
  . المالذ األخير لتحسين النظم اإليكولوجية المتدهورة وذلك لمصلحة جميع أشكال الحياة على كوكب األرضتمثل
 تريليون دوالر أمريكي في السنة 72- 21 النظم اإليكولوجية خدمات أساسية للبشرية تقدر بأكثر من وفرت  - 40
، فإن حوالي ثلثي النظم اإليكولوجية 2010ومع ذلك، في عام . ي اإلجمالي في العالمقومل بالمقارنة إلى الدخل ا–
 أو سوء اإلدارة والفشل في االستثمار وإعادة االستثمار في إنتاجيتها،  العالم ما زالت متدهورة نتيجة الضررفي

  .وصحتها وإدامتها
 العقود خالل ،البقاءوربما على ، بل ق االزدهارتحقي على اآلخذين في الزيادةتعتمد قدرة سكان العالم   - 41

القادمة تعتمد جزئيا على صون وتعزيز البنية التحتية اإليكولوجية واالستثمار في استعادتها وتوزيعها بدال من 
  .تبذير رأس المال الطبيعي لكوكب األرض

التنمية على نطاق أكبر  من وجوديقوض سوء إدارة األصول الطبيعية واألصول المستندة إلى الطبيعة   - 42
  12.بكثير من نطاق األزمة االقتصادية الراهنة

 ليس فحسب إدارة النظم اإليكولوجية، بل أيضا في الحسبان دوما الحكومات تأخذ آن األوان ألن  - 43
  . ضمن الخطط اإلنمائية الوطنية واإلقليمية، وذلكاستعادتها

فالمناطق . ر قبوال لتأمين سلع وخدمات النظام اإليكولوجي واألكثاألقل كلفةيعد الحفظ الفعال الخيار   - 44
 في المائة 13غير أن المناطق المحمية ال تغطي سوى . المحمية هي أكثر وسيلة مستخدمة للحفظ وأكثرها فاعلية

يخضع  في المائة من أعالي البحار، وال 1 في المائة من المياه اإلقليمية وأقل من 6من مساحة اليابسة في العالم، و
خارج المناطق   في المائة من مساحة كوكبنا90-80ومن بين المساحات المتبقية بنسبة . الكثير منها إلدارة فعالة

لتدهور إلى حد ل ثلث النظم اإليكولوجية بالفعل إلى أنشطة بشرية، وتعرض ثلث آخر حول ما يقرب منالمحمية، 
ة إلى تحسينات وجهود كبيرة الستعادة وإدارة هذه النظم وبهذه المستويات من التدهور، يتضح أن هناك حاج. ما
 4، ومع مراعاة الهدفين 2020 بحلول عام 15 و14 وذلك لتحقيق الهدفين إليكولوجية، وعلى نطاق أوسع بكثير،ا
  . من اإلستراتيجية العالمية لحفظ النباتات8و

                                                        
 استعادة التنوع –الكوكب الميت، الكوكب الحي :  بعنوان2010. كوركوران. يمان، كتستمد الرسائل الرئيسية من الوثيقة نلل   11

  .GRID-Arendalبرنامج األمم المتحدة للبيئة، . تقييم االستجابة السريعة. البيولوجي والنظم اإليكولوجية من أجل التنمية المستدامة
  :أخيم شتاينر على العنوان التالي    12
 http://www.care2.com/causes/how-do-we-value-birds-bees-and-trees-world-environment-day-calls-for-action.html  

http://www.care2.com/causes/how-do-we-value-birds-bees-and-trees-world-environment-day-calls-for-action.html
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 خدمات النظام اإليكولوجي، خسارة إلى ، بالمقارنةوفرغير أن جهود االستعادة المخططة والمالئمة قد ت  - 45

 في 79- 7 ونسبة عائد ذاتي تبلغ عالقة إلى العائد على االستثمار، بال75- 3بين تتراوح نسب تكلفة إلى المنفعة 
 اعتمادا على نوعية النظام اإليكولوجي الذي تمت استعادته، واعتمادا على سياقه االقتصادي، مما يوفر ،المائة

الحاالت بعضا من االستثمارات العامة األكثر ربحية، بجانب توليد فرص العمالة المباشرة وغير بذلك في كثير من 
  .ن البيئة والصحةيتحستترتب على المباشرة التي 

 الدور الحيوي للنظم بشأن عامة الناس، وصانعي السياسات ومديري البيئيةمن المهم زيادة التوعية بين   - 46
وجي في توفير خدمات النظام اإليكولوجي القيمة وبالعالقة إلى التكاليف المرتفعة اإليكولوجية والتنوع البيول

نتيجة للخسائر االستعاضة عن هذه الخدمات فحسب، بل أيضا من أجل  ليس ،المرتبطة بتدهور النظام اإليكولوجي
  . اإلنتاجفزيادة تكاليمن مثال من السياحة، و، في الكفاءة اإلنتاجية للعاملين، وخسارة اإليرادات
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  مرفق

  المقررات الصادرة عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 
  التي تشير إلى استعادة النظم اإليكولوجية

  المقرر  القضية
، 7/5المقرر  |  المبرر–، المرفق 9/20المقرر  | 72 و71 و13، الفقرات 10/29المقرر   التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 عناصر إطار إدارة التنوع – 3-3، التذييل 3-2 و1- 2 و3-1 و2-1 األهداف ،49الفقرة 
، 2- 1 الهدف التشغيلي 4/5المقرر  | 10القسم دال، الفقرة . البيولوجي البحري والساحلي

  ).2(، المرفق األول، الفقرة 2/10المقرر  |  النشاط جيم3-1 الهدف ؛النشاط جيم
؛ 6، ثانيا، الفقرة 4 الفقرة –، المرفق الثاني أوال السياق 6/5المقرر  | 5، الفقرة 10/34المقرر   التنوع البيولوجي الزراعي

، 3/11المقرر  | 15، الفقرة 5/5المقرر  | 3والعنصر ؛ 1- 2األنشطة  المبرر، – 2والعنصر 
  ).7(1الفقرة والمرفق الثاني، ، 17و 15 ناتالفقر

المقرر  | 1، الفقرة 8/30المقرر  | )و(3 الفقرة 9/16المقرر  | 9 و8 الفقرتان ،10/33المقرر   التنوع البيولوجي وتغير المناخ
  .18 و5، الفقرتان 7/15

  .6، الفقرة 7/20المقرر  | 4، القسم باء، الفقرة 10/24المقرر   إرشادات موجهة لآللية المالية
التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه 

  الرطبة
، المرفق، النشاط 7/2المقرر  | 1-2، الهدف 2 ، الغاية7/2لمقرر ا | 8، الفقرة 10/35المقرر 

  .7، والنشاط 11، الفقرة 5/23المقرر | ) ب(7
 )ج(3 باء، الفقرة 8/19المقرر   |)ز(و) ك(1، الفقرتان 9/5المقرر  | 5، الفقرة 10/36المقرر   التنوع البيولوجي للغابات

؛ )د(و) ج (3، الهدفان 2؛ والغاية )1(النشاط ، 1، الهدف 1، عنصر البرنامج 6/22المقرر | 
؛ وعنصر )ج(3؛ والهدف )ج(، )ب(، )أ(1، الهدف 3، والغاية )أ(5؛ والهدف )ه(4والهدف 
  . من المرفق األول2، والفقرة 10، الفقرة 5/4المقرر  | )ج(1، الهدف 3، الغاية 3البرنامج 

  .6، الفقرة 10/4المقرر   نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
؛ 11 و5، الفقرتان 6/9المقرر  | 15، الفقرة 8 و4الهدفان ، ة الثانيغاية، ال10/17المقرر   اإلستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

  .8 و4، والهدفان )8(األهداف االستراتيجية ب 
، 1-1، الغاية 1، وعنصر البرنامج 26لفقرة  ا7/4المقرر  | 45 و10، الفقرتان 10/28المقرر   التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

  .9 و8، الفقرتان 4/4المقرر  |  واألنشطة ذات الصلة2-2 و4-1 و3-1، الغايات )ب(الهدف 
  . واإلجراءات ذات الصلة2-1 الغاية 7/27المقرر  | 5 و4 الفقرتان 10/30المقرر   التنوع البيولوجي للجبال

  ).9) (أ( الفقرة 9/9 المقرر  برنامج العمل المتعدد السنوات
 1، مرفق برنامج العمل، الفقرة 12، الفقرة 7/28المقرر |  26 و14 و8، الفقرات 10/31المقرر   المناطق المحمية

  . واألنشطة ذات الصلة3- 3، و5- 1، و2- 1والغايات 
 وفي 15 و14ايتان الغو والمهمة، ، تم تضمين مفهوم استعادة الموائل في الرؤية10/2المقرر   الخطة اإلستراتيجية

  .1-2، الهدف 2، الغاية 7/30المقرر  | 10الفقرة 
  . من المرفق الثاني2، الفقرة 7/12المقرر   االستخدام المستدام

 12؛ المبدأ )10-9المبرر وفي الفقرة  (9 المبدأ ؛)6- 5المبرر وفي الفقرة  (5 المبدأ 7/11المقرر   نهج النظام اإليكولوجي
، 9  ، المبدأ)المبرر (5، المبدأ 5/6المقرر  |  من المرفق الثاني16 و12و 6؛ والفقرات )5- 12(

  .تعزيز تقاسم المنافع) 2( حتى الخطوط اإلرشادية للتنفيذالقسم جيم، 
، القسم )د(28 الفقرة 6/23، والمقرر 41  ، الفقرة8/27المقرر  | )ھ(15، الفقرة 9/4المقرر   األنواع الغريبة الغازية

  .2 استعراض دراسات الحالة، الفقرة 5/8المقرر  | 12لتوجيهي  المبدأ ا–دال 
  .2و) ج(1 الفقرتان 6/11المقرر  | 3 و2، الفقرتان 8/29المقرر  | 1، الفقرة 9/23المقرر   المسؤولية والجبر التعويضي

تعريف الهوية، والرصد، والمؤشرات 
  وعمليات التقييم

 1-2رات، الهدفان ـ المؤش–، المرفق الثاني 8/15المقرر  | 41 و25 الفقرتان 6/7المقرر 
  .25 و23، الفقرتان 8/28المقرر  | ، تقييم األثر2-8و

  .84، والفقرة 66، الفقرة 22، الغاية 7/14المقرر   السياحة والتنوع البيولوجي
  .ذييل؛ الت1-1-2، اإلجراء 1- 2؛ الهدف 3-1-1، اإلجراء 1-1، الهدف 8/1المقرر   التنوع البيولوجي للجزر

  .8، الفقرة 8/25المقرر   التدابير الحافزة
----  


