
بـع عـدد محـدود طُ األمـم المتحـدة محایـدة مناخیـا،  لتقلیل اآلثار البیئیة لعملیات األمانة والمساهمة في تنفیذ مبادرة األمین العـام بـأن تكـون منظمـة 
  .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة إحضارب تكرمویرجى من المندوبین ال .من هذه الوثیقة

  

  الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة
  شرع الثامناالجتماع 
  2014أیار /مایو 29-23، مونتلایر

  *من جدول األعمال المؤقت 4-9 البند
 

  حفظ النظام اإلیكولوجي واستعادته: تقریر عن القضایا الجاریة
  مذكرة من األمین التنفیذي

  مقدمة  -  أوالً 

فذ  - 1 نظر مؤتمر األطراف، خالل اجتماعه الحادي عشر قضیة استعادة النظام اإلیكولوجي على أساس العمل الذي نُ
انظر الوثیقة ( نیة والتكنولوجیةالصادرة عن الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتق 15/2فیما بین الدورات في ضوء التوصیة 

UNEP/CBD/COP/11/21(  یحث األطراف "من ذلك المقرر، فإن مؤتمر األطراف  1وفي الفقرة . 11/16واعتمد المقرر
من أهداف أیتشى للتنوع  15و 14ویشجع الحكومات األخرى والمنظمات المعنیة على بذل جهود منسقة لتحقیق الهدفین 

من االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات، واإلسهام في تحقیق جمع أهداف أیتشى األخرى للتنوع  8و 4البیولوجي، والهدفین 
 ".البیولوجي من خالل استعادة النظم اإلیكولوجیة عن طریق مجموعة من األنشطة استنادًا إلى الظروف الوطنیة

ى والمنظمات المعنیة ودعا األمین ، دعا مؤتمر األطراف أیضًا األطراف والحكومات األخر 11/16وفي المقرر  - 2
وتشمل األنشطة ). 5و 2الفقرتان (لدعم البلدان في تنفیذ استعادة النظم اإلیكولوجیة التنفیذي إلى االضطالع بأنشطة معینة 

، وتوضیح المصطلحات واإلرشاداتتوفیر بناء القدرات في شكل حلقات عمل، وتجمیع المعلومات، ومواصلة وضع األدوات 
  .ریف ومتابعة الفرص الرامیة إلى تحقیق التعاونوالتعا

حرز في تنفیذ برنامج العمل بشأن المناطق  - 3 واستعرض مؤتمر األطراف أیضًا في اجتماعه الحادي عشر التقدم المُ
الذي یوفر المزید من اإلرشادات لألطراف، ویعالج، على وجه الخصوص، إدماج خطط العمل  11/24المحمیة واعتمد المقرر 

هج المعتمدة على  نیة لبرنامج العملالوط في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة المحدثة للتنوع البیولوجي، واالعتراف بالنُ
المجتمع المحلي ودعمها لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام في المواقع الطبیعیة والترویج للتعاون التقني لتحقیق 

  .10/31و 9/18البیولوجي ومن ثم استكمال مقرریه السابقین من أهداف أیتشى للتنوع  11الهدف 

                                                             
  .11و 10ص وإضافة شكلین  1أیار مع إضافة أسماء بعض البلدان فى الجدول /مایو 29أعید عرضھا فى **

   * UNEP/CBD/SBSTTA/18/1.  

CBD  
 

  
Distr. 
GENERAL  

 
**UNEP/CBD/SBSTTA/18/14  

29 May 2014 
  

ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH 

  



UNEP/CBD/SBSTTA/18/14 
Page 2 

 
من األمین التنفیذي أن یواصل تقدیم الدعم لتنفیذ خطة العمل الوطنیة لبرنامج  11/24من المقرر  10وطلبت الفقرة  - 4

مستویات األخرى ذات الصلة على ال واألهدافمن أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي  11العمل والتقدم صوب تحقیق الهدف 
الوطنیة ودون اإلقلیمیة واإلقلیمیة، من خالل بعض األنشطة مثل تنظیم حلقات العمل دون اإلقلیمیة بشأن اإلجراءات المشتركة 

تاحةذات األولویة المحددة في خطط العمل الوطنیة لبرنامج العمل، وتنظیم غرف الكترونیة لعقد الدورات،  األدوات  وإ
فتقد فیها التقدم مثل  تعمیم المناطق المحمیة وتحدید تدابیر الحفظ المعتمدة على التقنیة بشأن تل واإلرشادات ك المجاالت التي یُ

  .المنطقة
حرز صوب تحقیق أهداف  - 5 ما یرد وصفه في القسم الثاني، تمت متابعة األنشطة بطریقة متكاملة تستكمل التقدم المُ وك

  . أیتشى األخرى للتنوع البیولوجي ذات الصلة
تقریر مرحلي عن األنشطة التي اضطلع ) القسم الثاني(ذه المذكرة، عقب القسم المتعلق بالمعلومات األساسیة وتقدم ه - 6

بما في ذلك سلسلة من حلقات ) 10الفقرة ( 11/24والمقرر ) 5الفقرة ( 11/16بها األمین التنفیذي والشركاء استجابة للمقرر 
یة واستعادتها، ودراسات عالمیة عن تدهور النظم اإلیكولوجیة واستعادتها، وعن العمل لبناء القدرات بشأن حفظ النظم اإلیكولوج

ویقدم القسم الرابع . )القسم الثالث( واإلرشاداتزیادة البرامج العامة ومواصلة وضع بوابة على الویب للحصول على األدوات 
حرز صوب تحقیق أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي ذات   . الصلة عرضًا عامًا للتقدم المُ

المذكرة عبارة عن تحدیث للتقریر المرحلي السابق عن استعادة النظم اإلیكولوجیة وأهداف أیتشى للتنوع وهذه  - 7
  .)UNEP/CBD/SBSTTA/17/7( البیولوجي ذات الصلة ُأعد للتقدیم لالجتماع السابع عشر للهیئة الفرعیة

  معلومات أساسیة  -  ثانیاً 

ومع ذلك . البیولوجي المتعلق بها النمو االقتصادي والتنمیة المستدامة ورفاهة البشرتدعم النظم اإلیكولوجیة والتنوع  - 8
استمر فقدان التنوع البیولوجي مما أدى إلى إحداث تخفیضات خطیرة في سلع وخدمات النظم اإلیكولوجیة، والتأثیر سلبًا في 

إلى إحداث خلل واسع لموارد الطبیعیة على امتداد القرون في استغالل ا اإلفراطوقد أدى . الرخاء االقتصادي واالستدامة البیئیة
وتتعرض . النطاق في التوازن القائم في النظم اإلیكولوجیة مما دفع إلى تغییرات في النظم اإلیكولوجیة على النطاق العالمي

عادة والفش النظم اإلیكولوجیة لألرض للتدهور نتیجة لألضرار التي لحقت بها، والتنمیة غیر المستدامة ل في االستثمار وإ
وسوف تعتمد رفاهة سكان العالم في العقود القادمة، بدرجة كبیرة، على حفظ . ، وسالمتها واستدامتهاإنتاجیتهااالستثمار في 

النظم اإلیكولوجیة واستعادتها للمحافظة على التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة وتعزیزها مما یسهم في التنمیة 
  .مة مع خفض المخاطر ذات الصلة بالبیئةالمستدا

ثالثة أهداف من أهداف أیتشى للتنوع  2020- 2011وتتضمن الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي في الفترة  - 9
لخفض معدل فقدان الموائل الطبیعیة إلى النصف : البیولوجي تحدد األهداف العالمیة الكمیة للتغیر في استخدام األراضي

في المائة من المناطق الساحلیة  10في المائة من المناطق األرضیة والمیاه الداخلیة و 17مایة ما ال یقل عن ، وح)5الهدف (
واستعادة ما ال یقل عن ) 11الهدف (والبحریة كجزء من شبكات المناطق المحمیة المحسنة مع وصلتها عبر المناظر الطبیعیة 

  ).15الهدف (وتعزیز مقاومة النظم اإلیكولوجیة في المائة من النظم اإلیكولوجیة المتدهورة  15
وتتبع أنشطة األمانة نهج متكامل على نطاق المناظر الطبیعیة للترویج لألنشطة بما في ذلك السیاسات، والتخطیط،  - 10

نظرًا ألن وعالوة على ذلك فإنه . االقتصادیة ونظم الرصد والتقییم الموحدة والمتكاملة لتحقیق جمیع األهداف الثالثة واألدوات
األهداف یعزز بعضها اآلخر، یمكن أن یسهم االتساق داخل نظم الحوكمة ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددین في نجاح 

كذلك فإن دور ومشاركة طائفة من أصحاب المصلحة في معالجة هذه األنشطة وثیقة . أنشطة االستعادة على المدى الطویل
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اثات من إزالة الغابات وتدهور الغابات، وحفظ مخزونات كربون الغابات، واإلدارة الصلة بنجاح إدارة مبادرات خفض االنبع

  .REDD+ 1المستدامة للغابات وتعزیز مخزونات الكربون في الغابات في البلدان النامیة 
األمن ( 7الهدف : 2وسوف یسهم تحقیق هذه األهداف أیضًا في تحقیق أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي األخرى - 11

 14، والهدف )المحافظ على التنوع الجیني( 13، الهدف )انقراضهاحمایة األنواع ومنع ( 12، الهدف )ئي واالستدامةالغذا
وعالوة على ذلك فعندما یستخدم نهج المناطق الطبیعیة، ترتبط هذه األهداف ). المحافظة على خدمات النظم اإلیكولوجیة(

ویمكن أن تساعد معالجة هذه األهداف في سیاق المناظر الطبیعیة ). تدامانالزراعة والغابات المس( 7بصورة وثیقة بالهدف 
  .بین أصحاب المصلحة المحلیین ةمشترك دائرةالمتكاملة، في بناء 

  تقریر مرحلي عن األنشطة والدروس المستفادة  -  ثالثاً 

  احلقات العمل اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة بشأن حفظ النظم اإلیكولوجیة واستعادته  -ألف

نُظمت سلسلة من حلقات العمل اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة ) 10الفقرة ( 11/24، و)5(الفقرة  11/16استجابة للمقررین  - 12
  ).1الجدول (لبناء القدرات بشأن حفظ النظم اإلیكولوجیة واستعادتها 

  : 3وفیما یلي النتائج المتوقعة من حلقات العمل - 13
یات التقییم المالئمة وأدوات السیاسات والتخطیط للترویج لحفظ النظم زیادة قدرة البلدان على استخدام عمل  )أ(  

  اإلیكولوجیة واستعادتها على جمیع المستویات المالئمة،
من  15، 11، 5وضع أهداف وخطط وطنیة لحفظ النظم اإلیكولوجیة واستعادتها ضمن إطار األهداف   )ب(  

  أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي،
داف والخطط في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة المحدثة للتنوع البیولوجي وتعمیمها إدماج هذه األه  )ج(  

،   في السیاسات والخطط والبرامج الوطنیة األوسع نطاقًا
  تعزیز الشراكات من أجل حفظ النظم اإلیكولوجیة واستعادتها على المستویات الوطنیة والمحلیة واإلقلیمیة،  )د(  
المقدمة لالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف عن حالة التقدم صوب تحقیق األهداف تحدیث المعلومات   )ه(  

  .من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي 15، 11، 5
ویجري تنظیم حلقات العمل في شراكة مع عدد من المنظمات بما في ذلك، ضمن جملة أمور، منظمة األمم المتحدة  - 14

رد، برنامج األمم المتحدة للبیئة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، االتحاد الدولي لحفظ لألغذیة والزراعة، المعهد العالمي للموا
الطبیعة، المركز العالمي لرصد الحفظ، مركز البحوث الحرجیة الدولیة، منظمة حیاة الطیور الدولیة واتفاقیة األمم المتحدة 

  .أیضاً  اإلقلیمیینلمكافحة التصحر ضمن الشركاء 
، في كل حلقة عمل خبراء قطریین بشأن التنوع البیولوجي تعینهم جهات االتصال ویضم المشاركو  - 15 ن، حیثما كان ممكنًا

أو الغابات یتم تعیینهم ودعمهم من خالل منظمة األمم المتحدة /الخاصة باالتفاقیة، وخبراء قطریون بشأن التخطیط، والزراعة و
  .لیة واإلقلیمیة المعنیةلألغذیة والزراعة، وخبراء وباحثین من المنظمات الدو 

                                                             
دهور الغابات، وحفظ مخزونات كربون الغابات، واإلدارة المستدامة للغابات خفض االنبعاثات من إزالة الغابات وت"كمختصر لعبارة  +REDDتستخدم  1

ویستخدم . التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ  CP.16/1من المقرر  70، التي تتسق مع الفقرة "وتعزیز مخزونات الكربون في الغابات في البلدان النامیة
  .ون أي محاولة الستباق المفاوضات الجاریة المقبلة في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخلسهولة الرجوع إلیه د +REDDمختصر 

  /http://www.cbd.int/sp/targetsیمكن االطالع على مزید من المعلومات عن أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي في  2
  .UNEP/CBD/SBSTTA/17/7یرد المزید من التفاصیل عن حلقات العمل في المرفق الثاني من الوثیقة  3
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ویشمل برنامج حلقة العمل عادة عروضًا استهاللیة ودراسات حالة من البلد المضیف ومن البلدان األخرى داخل  - 16

وعالوة على ذلك ینصب . اإلقلیم وخارجه لتعزیز التعاون بین بلدان الجنوب والتعاون بین الشمال والجنوب وتبادل المعارف
وتشكل الزیارات الدراسیة . لتفاعلیة وعملیات المجموعات للترویج للتعلم المتبادل فیما بین المشاركینالتركیز على الحوارات ا

ویزود المشاركون بمواد أساسیة . المیدانیة التي تبرز جهود االستعادة وما تحققه من نجاحات جزءًا أساسیًا من البرنامج
◌ُ لكل حلقة عمل تركز على األدوات الرامیة إ لى الحصول على المعلومات بشأن الحالة والفرص والمخاطر المحتملة استعدادًا

  .15، 11، 5للحفظ واالستعادة فضًال عن دراسات حالة ذات صلة والتشریعات القائمة ذات الصلة باألهداف 
ستعادتها الجدول الزمني لحلقات العمل دون اإلقلیمیة بشأن حفظ النظم اإلیكولوجیة  - 1الجدول     وإ

المدینــة، البلــد المضــیف،  لفرعياإلقلیم ا
 البلدان المدعوة المواعید

  المحیط الهادئ
 

 سوفا، فیجي
تشــــرین /نــــوفمبر 25-29

 2013الثاني 

بـاالو، سـاموا، جـزر  نیوزیلنـدا، رو،و جزر القمر، فیجي، كیریباتي، جزر مارشال، میكرونیزیا، نـاأسترالیا ،
 سلیمان، تونغا، توفالو وفانواتو

غــــــــرب آســــــــیا 
 أفریقیاوشمال 

 

 عمان، األردن
ــــر 1-5 ـــــــــــــباط /فبرایــــــــــــ شـــ

2014 

، العــــراق، األردن، جمهوریــــة إیــــران اإلســــالمیةأفغانســـتان، الجزائــــر، البحــــرین، قبــــرص، مصــــر، إثیوبیـــا، 
ـــة  لیبیـــــا، مدغشـــــقر، المغـــــرب، ُعمـــــان، باكســـــتان، قطـــــر، المملكـــــة العربیــ ـــت، قیرغیزســـــتان، لبنـــــان،  الكویـ

ة العربیة السـوریة، طاجیكسـتان، تـونس، تركیـا، اإلمـارات العربیـة السعودیة، الصومال، السودان، الجمهوری
 المتحدة، أوزبكستان، الیمن

 أمریكا الجنوبیة
 

 لینهاریس، البرازیل
ــــــــــــارس 24-28 آذار /مــــــــ

2014 

ــــین،  ــــاتاألرجنت ــــا المتعــــددة القومی ـــاراغواي، بیــــرو، دولــــة بولیفی ـــا، إكــــوادور، بـ ، البرازیــــل، شــــیلي، كولومبیـ
 فنزویال البولیفاریةجمهوریة أوروغواي، 

جنــــــوب شــــــرق 
 آسیا

  

 جامبي، إندونیسیا
ــــــان /أبریـــــــل 28  2 –نیســ
  2014أیار /مایو

برونـي دار الســالم، كمبودیـا، إندونیســیا، جمهوریـة الو الدیمقراطیــة الشـعبیة، مالیزیــا، بـابوا غینیــا الجدیــدة، 
 الفلبین، سنغافورة، تایلند، تیمور لیستي، فیتنام

 سیتي، بلیز بلیز منطقة الكاریبي
ــــــان /أبریـــــــل 28  2 –نیســ
 2014أیار /مایو

أنیتغـــوا وبـــاربودا، البهامـــا، بربـــادوس، بلیـــز، دومینیكـــا، غرینـــادا، غویانـــا، هـــایتي، جامایكـــا، ســـانت كیـــتس 
  ونیفیس، سانت لوسیا، سانت فنسنت وغرینادین، سورینام، ترینیداد وتوباغو

أفریقیــا الشـــرقیة 
 والجنوبیة

 

 لیفنجستون، زامبیا
ــــــایو 12-16 ـــــار /مــــــــ أیـــــــــ

2014 
 

ــقر، مــــــالوي،  ـــدي، جـــــزر القمـــــر، جیبـــــوتي، إریتریـــــا، إثیوبیـــــا، كینیـــــا، لیســـــوتو، مدغشـــ بوتســـــوانا، بورونــ
موریشــیوس، موزامبیــق، نامیبیــا، روانــدا، سیشــیل، الصــومال، جنــوب أفریقیــا، ســوازیلند، أوغنــدا، جمهوریــة 

 تنزانیا المتحدة، زامبیا، زمبابوي

  أوروبا
  ,المانیاجزیرة فیلم ، 

ـــــــــــــه 2-6 ــران /یونیـ حزیــــــــــــ
2014 

 

ألبانیـــا، أرمینیـــا، النمســـا، أذربیجـــان، بـــیالروس، بلجیكـــا، البوســـنه والهرســـك، بلغاریـــا، كرواتیـــا، الجمهوریـــة 
التشـیكیة، الــدانمرك، أسـتونیا، فنلنــدا، فرنسـا، جورجیــا، ألمانیــا، الیونـان، هنغاریــا، أیسـلندا، أیرلنــدا، إیطالیــا، 

لیتوانیــا، لوكســمبورغ، مالطــة، مونــاكو، مــونتنیغرو، هولنــدا، النــرویج، بولنــدا، البرتغــال، التفیــا، لیخنشــتاین، 
جمهوریة مولدوفا، رومانیا، روسـیا االتحادیـة، سـان مـارینو، صـربیا، سـلوفاكیا، سـلوفینیا، أسـبانیا، السـوید، 

یطانیـــا العظمـــي وأیرلنـــدا ، أوكرانیـــا، المملكـــة المتحــدة لبر مقـــدونیا الیوغوســالفیة الســـابقةسویســرا، جمهوریـــة 
 الشمالیة

وســـــط وجنـــــوب 
 وشرق آسیا

  جیجو، جمهوریة كوریا
ـــوز /یولیـــــــــــه 14-18 تمــــــــ

2014 

بوتــان، الصــین، جمهوریــة كوریــا الدیمقراطیــة الشــعبیة، الهنــد، الیابــان، كازاخســتان، مالــدیف، , بنغالدیــیش
  اكستانمنغولیا، نیبال جمهوریة كوریا، سري النكا، تركمانستان، أوزبكستان، وب

 أفریقیا الوسطى
بورونــدي، الكــامیرون، جمهوریـــة أفریقیــا الوســـطى، تشــاد، جمهوریـــة الكونغــو الدیمقراطیـــة الشــعبیة، غینیـــا  تحدد فیما بعد 

 االستوائیة، الغابون، رواندا، ساوتومي وبرنسیبي
 أمریكا الوسطى

 
 :تُحدد بصورة مؤقتة

  كوستاریكا
 كوبا، الجمهوریة الدومینیكیة، السلفادور، غواتیماال، هندوراس، المكسیك، نیكاراغو، بنما كوستاریكا،
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ــــــــبتمبر 8-12 ــول /سـ أیلـــــــ

2014 
 غرب أفریقیا

 تحدد فیما بعد 
بیســاو، لیبیریـــا، -أنغــوال، بــنن، بوركینــا فاصـــو، كــاب فیــردي، كـــوت دیفــوار، غامبیــا، غانــا، غینیـــا، غینیــا

  مالي، نیجر، نیجیریا، السنغال، سیرالیون، توغو
 

  :ما یلي الدروس األولیة الناشئة عن حلقات العمل وما یتصل بها من دراسات حالةوفی - 17
یمكن أن یساعد نهج شامل لتخطیط استخدام األراضي في خفض إزالة الغابات وفقدان الغطاء النباتي   )أ(  

قًا للظروف واالحتیاجات وینبغي أن یتضمن هذا النهج إطارًا قومیًا وطنیًا یُطبق وف. المحلي اآلخر والترویج لالستعادة
مثل الممرات المائیة، (أو البیومات السائدة في البلد والتي تهیئ لحمایة المواقع القیمة /واألولویات النوعیة في كل إقلیم و

  .فضًال عن وربما أیضًا المناطق الدنیا من الغطاء النباتي المحلي) والمناطق الساحلیة، واألراضي المنحدرة وقمم التالل
هج التي تعالج إزالة الغابات مزیجًا من   )ب(   هج السیاسات و یتطلب نجاح النُ تشمل العدید من الوزارات النُ

، والمستویات في الحكومات فضًال عن القطاع الخاص والمجتمع المدني بما في ذلك القواعد، والحوافز االیجابیة والسلبیة
  .ذومشاركة القطاع العام وأصحاب المصلحة، والرصد واإلنفا

االستبانة  العالىرصد النظام شامل للرصد یضم كًال من الرصد المنتظم والمتكرر في الوقت قرب الحقیقي و   )ج(  
أهمیة و  ، تعزیز الدقة والشرعیةفي المجال العام، مفتوحًا لالستعراض والفحصویمكن من خالل وضع جمیع البیانات . للفترة

  .البیانات
ب إزالة الغابات أو حاالت الفقدان األخرى للغطاء النباتي المحلي في المقام م تجن االستعادة أكثر تكلفة  )د(  

ولذا فإن من المهم اتخاذ تدابیر لمكافحة أو تجنب المزید من إزالة الغابات في نفس الوقت الذي یتم فیه الترویج . األول
  .لالستعادة
هم في حفظ التنوع البیولوجي، وتسهم في تتوافر فرص للقیام بأنشطة استعادة واسعة النطاق یمكن أن تس  )ه(  

نفس الوقت في تدابیر التكیف والتخفیف فیما یتعلق بتغیر المناخ لخفض إزالة الغابات وحمایة موارد المیاه وغیر ذلك من 
  .خدمات النظم اإلیكولوجیة

لمناطق المحمیة في بین ا الموصلیةیمكن أن تساعد استعادة الممرات الطبیعیة في إنشاء أو إعادة إنشاء و   )و(  
  .مناظر طبیعیة

قد ال تحقق عملیات االستعادة واسعة النطاق النجاح والمساواة إال إذا تمت تلبیة االحتیاجات االجتماعیة   )ز(  
  .االقتصادیة الطویلة األجل للمجتمعات المحلیة

یات الحكومیة والمساهمات یتعین توفیر مصادر تمویل متعددة ألنشطة الحفظ واالستعادة بما في ذلك المیزان  )ح(
ویتعین لكي تكون عملیة االستعادة نشاطًا سلیمًا من الناحیة . الخاصة فضًال عن المدفوعات مقابل خدمات النظم اإلیكولوجیة

ظم بالدرجة األولي من خالل إعادة التجدید الطبیعي عندما تتوافر مقاومة كافیة للن االقتصادیة، بناء االهتمام للترویج لالستعادة
الظل سریعة النمو التي یمكن أن توفر  راستخدام أشجااإلیكولوجیة والربط بین إدرار الدخل وأنشطة االستعادة مثل من خالل 

  .عائدًا مالیًا مبكراً 
وینبغي تجنب . للترویج لكل من األنواع والتنوع الجیني مالئماینبغي ألنشطة االستعادة أن تسند اهتمامًا   )ط(

  .الغازیةاستخدام األنواع 
  .ویتضمن المرفق األول نقاط بارزة نوعیة لحلقات العمل - 18
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  الدراسات العالمیة عن استعادة النظم اإلیكولوجیة  - باء

، أصدر األمین التنفیذي تكلیفًا بإجراء دراسة عالمیة لتوفیر معلومات عن تدهور النظم اإلیكولوجیة 2013في عام  - 19
مكانیة استعادتها استجابة للفقرة  ونتج عن ذلك إعداد تقریر تقني عن ). 1(وخاصة الفقرة الفرعیة  11/16لمقرر من ا 5وإ

استعراض عملیات التقییم العالمیة لتدهور األراضي والنظم اإلیكولوجیة وصلتها بتحقیق أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي المعتمدة 
معلومات التربة العالمیة،  – ع التربة ومعلوماتهاوالمركز الدولي لمراج وقد أجراها المعهد العالمي للموارد –على األراضي 

  .جامعة غرب استرالیا ووكالة التقییم البیئي في هولندا
ویوفر التقریر إطارًا مفاهیمیًا لتحدید المنافع المتوقعة من االستعادة وتقییمها كمیًا استنادًا إلى استعراضات عملیات  - 20

مكانیات االستعادة ،بشأن المناطق المعرضة للتدهور تارةالتقدیر والتقییم العالمیة ودون العالمیة المخ وكانت األراضي الرطبة . وإ
األكثر تدهورًا من بین أنواع النظم اإلیكولوجیة الستة التي تم تقییمها وهي النظم اإلیكولوجیة الزراعیة، واألراضي العشبیة، 

 مساحةوعلى الصعید العالمي أشار التقریر إلى أن  .والغابات، واألراضي الجافة، واألراضي الرطبة والمناطق الساحلیة
إمكانیات استعادتها  تخضع التى تنطوى على غیر أن تدهور األراضي .  األراضي المتدهورة وفرص استعادتها وتأهیلها كبیر

حاب النطاق وما تنطوي علیه من قیم بالنظر إلى أنها تشتمل على مختلف احتیاجات ومنظورات أص وتعتمد علىللسیاق 
، أشار التقریر إلى أنه استكشاف العائد. المصلحة على الرغم  لم یحظ بإهتمام كبیرفي االستعادة  اتعلى االستثمار  اتوأخیرًا

تاح التقریر . من أن المعلومات األولیة تكشف عن إمكانیة تحقیق استثمارات مرتفعة العائد ومشاركة القطاع الخاص وسوف یُ
  .الجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافالستعراض نظیر وللنشر قبل ا

بدعم  بشأن حفظ النظم اإلیكولوجیة واستعادتها نظمته أمانة االتفاقیة للنقاشوقُدمت النتائج األولیة للتقریر في منتدى  - 21
الذي ُعقد على هامش الدورة  2013من صندوق التنوع البیولوجي الیاباني في المنتدى العالمي للمناظر الطبیعیة في عام 

وقد أبلغ منتدى النقاش . في وارسو، بولنداالثامنة عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 
ندونیسیا من خالل متابعة نهج متكامل لمعالجة  استعادة  إمكانیاتاإلجراءات المستهدفة من خبراء البلدان النامیة من البرازیل وإ

داخل القطاعات وفیما بینها فضًال عن وجود المنظمات الدولیة بما في ذلك االتفاقیة المتعلقة بالتنوع النظم اإلیكولوجیة 
البیولوجي، ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة 

كما أبرز الخبراء الخبرات المتعلقة . ك بین القطاعات وآلیات دعم البلدانوالمعهد العالمي للموارد بشأن التعاون المشتر 
عد، وعملیات التقییم المكانیة ووضع السیاسات في مختلف السیاقات اإلقلیمیة   .باالستشعار عن بُ

، بتمویل من حكومات ألمانیا، وجمهوریة كوریا، وجنوب أفریقیا، في إجراء دراس أمانةوشرعت  - 22 ة عالمیة االتفاقیة أیضًا
البرامج العامة ذات األهداف االجتماعیة االقتصادیة واإلنمائیة في المساهمة في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه  إمكانیاتعن 

المستدام على نطاق واسع واستعادة النظم اإلیكولوجیة، والكیفیة التي یمكن بها حفظ التنوع البیولوجي واستعادة النظم 
) 2(عرض عام عالمي و) 1: (نوللدراسة عنصران رئیسیا. في التخفیف من وطأة الفقر وتحقیق التنمیة اإلیكولوجیة أن تسهم

وتوفر الدراسة العالمیة عرضًا عامًا . ثالث دراسات قطریة متعمقة تعتمد على خبرات البرازیل وجمهوریة كوریا وجنوب أفریقیا
صادیة واإلنمائیة التي استخدمت في حفظ التنوع البیولوجي واستعادة النظم عالمیًا للبرامج العامة ذات األهداف االجتماعیة االقت

وسوف . اإلیكولوجیة بما في ذلك من خالل استعراض وتحلیل مختلف دراسات الحالة في جمیع البلدان لجمیع األقالیم الجغرافیة
وستكون . الحفظ واالستعادة على نطاق واسع تركز الدراسات القطریة المتعمقة على استخدام هذه األنواع من البرامج في تحقیق

هذه الدراسات القطریة المتعمقة عبارة عن تقاریر منفصلة ترافق الدراسة العالمیة توجز وتُدرج في شكل فصول في تقریر الدراسة 
 .وعلى الرغم من أن الدراسات القطریة لیست نهائیة بعد، یمكن استخالص دروس رئیسیة منها. العالمیة

ویتمثل العامل الرئیسي األول . ت الدراسة القطریة من جمهوریة كوریا خمسة عوامل رئیسیة لضمان النجاححددوقد  - 23
لي في ذلك الوقت رؤیة قویة وقیادة إلعادة  –للنجاح في القیادة القویة واالرادة السیاسیة، وقدم الرئیس الكوري بارك شونج 
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ختیر إصالح الغابات، تحت قیادته، باعتباره المشروع الحكومي الذي وقد ُأ. تشجیر أراضي الغابات التي أصیبت بالتعریة

ویتمثل عامل رئیسي آخر للنجاح في إنشاء مؤسسات قویة ووضع هذه المؤسسات داخل الوزارات . یحظى بأقصى أولویة
ماج البرنامج الوطني ویتمثل العامل الرئیسي الثالث في إد. الحكومیة المسؤولة عن الحد من وطأة الفقر والنمو االقتصادي

إلصالح الغابات ضمن السیاسات الحكومیة التي تحظى بأقصى قدر من األولویة مثل التنمیة االقتصادیة للسنوات الخمس، 
وتم تعامل هام آخر لنجاح برنامج ). برنامج التنمیة الریفیة( Saemaul Undongوخطة التنمیة الوطنیة المادیة الشاملة و 

االقتصادیة المستمرة للبلد بما یساعدها في التحول عن االعتماد الكبیر على حطب الوقود إلى مصادر  اإلصالح في التنمیة
وأخیرًا هجرة نسبة كبیرة من سكان الریف إلى المدن مما یساعد . الطاقة األخرى، ومن ثم خفض الضغوط على الموارد الحرجیة

 .على الحد من الضغوط على الغابات

أولها تحول البلد في تسعینات القرن الماضي من . یة لجنوب أفریقیا ستة عوامل رئیسیة للنجاحوحددت الدراسة القطر  - 24
وخالل هذه الفترة، كان المجال . الفصل العنصري إلى الحكم الدیمقراطي مما أتاح الفرصة إلعادة صیاغة جمیع قوانینها تقریباً 

هج جدیدة مما ساعد على وض وعالوة على ذلك كان الدعم السیاسي رفیع المستوى . ع البرنامجمفتوحًا أمام الحكومة لتجربة نُ
وحظي البرنامج بدعم من أعلى مستویات الحكومة وخاصة أنه كان یتوافق مع برنامج التعمیر والتنمیة . عامًال رئیسیًا للنجاح

ویتمثل عامل . رة بشأن تنفیذ البرنامجوقد ارتبط بذلك إنشاء وظیفة كبیر المستشارین التقنیین لدى الوزیر لتوفیر المشو . الحكومي
إذ یهدف البرنامج إلى تحقیق األهداف البیئیة رئیسي آخر للنجاح في ربط حفظ البیئة باالحتیاجات االجتماعیة للسكان، 

ذه وبغیة تحقیق النجاح له. االقتصادیة في نفس الوقت، ومن ثم تجنب المنافسة بین األهداف المتباینة المحتملة/واالجتماعیة
، أكد البرنامج باستمرار على فوائده االقتصادیة بما في ذلك من خالل )منذ اوائل تسعینات القرن الماضي(الفترة الطویلة 

وكانت التوعیة عامًال رئیسیًا آخر للنجاح فضال عن تخصیص التمویل . استخدام إدارة األنواع الغازیة بصورة كثیفة العمالة
  .وى الحكومة الوطنیةالموثوق به والمتساوق على مست

  واإلرشاداتالحصول على األدوات   - جیم

ُأجري عدد من الدراسات استعدادًا لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف وذلك بدعم من جمعیة االستعادة  - 25
أن بش) وثیقة 1500أكثر من (وأكدت الدراسات وفرة المعلومات المتاحة . 4اإلیكولوجیة وأتیحت في ثالث وثائق اجتماعات

على الموقع  ةشبكیة مخصصویجري إعداد صفحة . اإلرشادات واألدوات والتكنولوجیات الخاصة باستعادة النظم اإلیكولوجیة
  :وعلى المواقع الشبكیة األخرى ذات الصلة ،على هذه الموارد ینللمستخدم المناسب لتوفیر الحصول  5الشبكي لالتفاقیة

وهي شبكة استباقیة للحكومات والمنظمات : 6غابات والمناظر الطبیعیةالشراكة العالمیة بشأن استعادة ال  )أ(  
ستعادة الغابات واألراضي المتدهورة التي على إمتنوعة من األمثلة التحفیز وتعزیز شبكة والمجتمعات المحلیة واألفراد بغرض 

  .تحقق منافع للمجتمعات المحلیة والطبیعة وتحقق االلتزامات الدولیة بشأن الغابات
وهي منبر للربط بین : 7شبكة التعلم التابعة للشراكة العالمیة بشأن استعادة الغابات والمناظر الطبیعیة  )ب(  

ممارسي استعادة الغابات والمناظر الطبیعیة في أنحاء العالم لتبادل الخبرات واألفكار بشأن الكیفیة التي یمكن بها استعادة 
  .الغابات واألشجار ووظائفها بصورة فعالة

عبارة عن مبادرة تعاونیة لتعزیز الحوار فیما بین القطاعات : 8المناظر الطبیعیة للسكان والغذاء والطبیعة  )ج(  
هج المتكاملة للمناظر الطبیعیة الزراعیة. فضًال عن التعلم واإلجراءات لتحقیق  ویهدف الشركاء المعنیین إلى فهم ودعم النُ

                                                             
4 UNEP/CBD/COP/11/INF/17, UNEP/CBD/COP/11/INF/18 and UNEP/CBD/COP/11/INF/19  
5 http://www. cbd.int/restoration   
6 http://www.forestlandscaperestoration.org/  
7 http://forestlandscaperestoration.ning.com/   
8 http://landscapes.ecoagriculture.org/  
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عادة التشجیر في (الشركاء . النظم اإلیكولوجیة ورفاهة البشر في نفس الوقت األغذیة وسالمة بإنتاجالمتعلقة  األهداف السكان وإ

الطبیعة واالجتماع لمعالجة  ءشبكة تجمع بین علماوهي : 9)وتجمیعات العناصرشبكة للتعلیم والبحوث : المداریةالمناطق 
  .إعادة التشجیر في المناطق المداریةالتعقیدات التي تنطوي على العملیات االجتماعیة اإلیكولوجیة التي تشكل 

یوفر الدعم لإلجراءات والتنفیذ بشأن : 10منتدى االستراتیجیة وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي  )د(  
  .2020االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي حتى عام 

الممارسة فیما یتعلق باالستعادة و شبكة عالمیة مخصصة للعلم : 11جمعیة االستعادة اإلیكولوجیة  )ه(  
  .اإلیكولوجیة
یوفر : 12الموقع الشبكي لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي بشأن برنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة  )و(  

الدراسیة معلومات متعمقة، وعملیة ومواتیة للمستعمل بشأن أهداف برنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة بما في ذلك المناهج 
  .للتعلم االلكتروني التفاعلي

  من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي  15، 11، 5التقدم صوب تحقیق األهداف   - رابعاً 

  من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي 5التقدم صوب تحقیق الهدف   -ألف
تقریبًا التي  25وجي البالغة وقت إعداد هذه المذكرة، أشارت جمیع االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیول - 26

لقیت منذ اعتماد الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة  أو بصورة غیر ) 13بلداً  12(، سواء بصورة مباشرة 2020- 2011تُ
  من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي في أهدافها الوطنیة 5إلى الهدف ) بلداً  13(مباشرة 

، في االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي الخاصة بها توجهًا 14نفعلى سبیل المثال اقترحت الكامیرو  - 27
مسار االتجاه في فقدان التنوع البیولوجي ووقف هذا االتجاه كوسیلة إلقامة قاعدة طبیعیة قویة ال یمكن  لتصحیحسیاساتیًا جدیدًا 

بشأن التنوع البیولوجي أربعة  2013رؤیاها لعام  قیقلتحوحددت الكامیرون، . االستغناء عنها للنمو االجتماعي االقتصادي
من بین وتحدد الكامیرون . هدفًا على المستوى الوطني وعشرة أهداف خاصة بالنظم اإلیكولوجیة 20أهداف استراتیجیة و

وتلتزم  2020م أهدافها الوطنیة أهدافًا لخفض معدل تدهور وتفتیت النظم اإلیكولوجیة وفقدان الموائل بمقدار النصف بحلول عا
أو انتعاش األنواع المفقودة /إلعادة إرساء و 2020بإصالح النظم اإلیكولوجیة المتدهورة والموائل المتدهورة بحلول عام 

خصائص تتعلق بالنظم اإلیكولوجیة ب تتسموتحدد، باالقتران بذلك أهدافًا . والمحافظة علیها لضمان االستدامة الطویلة األجل
التعدین، ( أو تكثیف أطر العمل المتكاملة بشأن جمیع األنشطة/ویشمل ذلك وضع و. 2020بحلول عام بصورة خاصة للعمل 

في حفظ التنوع البیولوجي التي تؤثر ) وقطع األشجار الصناعیة وزراعة صغار الحائزین والقطع غیر القانوني لألشجار
وزیادة استخدام الطاقة البدیلة وخفض الضغوط على  ة،في المائ 30بما ال یقل عن  حرائق األدغالللغابات، وخفض حوادث 

وتعهدت بإخضاع األراضي . حطب الوقود، وخفض غابات المنغروف وما یرتبط بذلك من تدهور الغابات الساحلیة وفقدها
العذبة في المائة من مناطق مستجمعات المیاه  10واستعادة وحمایة ما ال یقل عن  ،الرطبة ذات األهمیة الكبیرة لخطط إدارة
االلتزام بسیاسات التخفیف من آثار الكوارث الطبیعیة إلعادة وعالوة على ذلك . 2020ومناطق األنهار المتدهورة بحلول عام 

                                                             
9 rcn.uconn.edu/page.php?4-http://partners  

10 http://www.nbsapforum.net/   
11 http://www.ser.org   
12 learning/-http://www.cbd.int/protected/e  
، الجمهوریة الدومینیكیة، فنلندا، فرنسا، الیابان، مالطة، سویسرا، تیمور لیستي، المملكة المتحدة لبریطانیا العظمي الشعبیة الدیمقراطیةجمهوریة كوریا  13

  .ویالوأیرلندا الشمالیة، الكامیرون، كولومبیا وفنز 
  :تتوافر االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي الخاصة بالكامیرون على 14

  http://www.cbd.int/nbsap/about/latest/default.shtml#Cameroon  
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في المائة من المواقع المتدهورة نتیجة للجفاف أو الفیضانات ضمن نظم إیكولوجیة شبه قاحلة بحلول  25تأهیل ما ال یقل عن 

األداء، ومؤسسات التنفیذ لكل هدف من  ومؤشراتجراءات ذات األولویة، واألطر الزمنیة، وجرى تحدید اإل. 2020عام 
 .األهداف الخاصة بالنظم اإلیكولوجیة لالضطالع بإجراءات الرصد والتقییم

الكثیر من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي ، مثلما الحال في 15وتعترف الجمهوریة الدومینیكة - 28
معدل  2016ن الفقدان الرئیسي للتنوع البیولوجي والموائل یأتي من استغالل الموارد الطبیعیة وتعهدت بأن تخفض بحلول عام بأ

بطاء وتیرة التدهور والتفتیت 25فقدان الموائل الطبیعیة بنسبة    .في المائة وإ
یجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي االستراتفي  16المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة،وتحدد  - 29

بما في ذلك األنهار (اتجاهها االستراتیجي بالنسبة لسیاسة التنوع البیولوجي خالل العقد القادم بشأن األراضي  الخاصة بها،
نشاء شبكات إیكولوجیة مت) والبحیرات وجرى . ساوقةوفي البحار مع تأكید الدعم للنظم اإلیكولوجیة السلیمة وحسنة العمل وإ

فعلى سبیل المثال قد یوجه اإلجراء الخاص بالحد . المتناسقة للتسلیم على أكثر من هدف واحدتحدید مجموعة من اإلجراءات 
، من هدف المملكة المتحدةوت. من الضغوط على التنوع البیولوجي إلى الموائل إال أن المستفیدین تتجه إلى األنواع ذات األولویة

في المائة من الموائل ذات األولویة في حالة  90لكي تصبح  موائل الحیاة البریة 2020ى أن تحسن بحلول عام بین أهدافها، إل
في المائة من المواقع ذات االهتمام العلمي الخاص في ظروف مواتیة مع  50وأن ما ال یقل عن  ،مواتیة أو آخذة في االنتعاش
و آخذة في االنتعاش، ومتابعة مناطق الحیاة البریة األكثر اتساعًا واألقل تفتیتًا في حالة مواتیة أ 95اإلبقاء على ما ال یقل عن 

حداث زیادة في المدى الشامل للموائل ذات األولویة بما ال یقل عن  وث فقدان صاٍف في الموائل ذات األولویة وإ مع عدم حد
یاه الداخلیة وخاصة المناطق ذات األهمیة في المائة من األراضي والم 17هكتار والحفاظ على ما ال یقل عن  200 000

في المائة من النظم اإلیكولوجیة المتدهورة  15الخاصة بالتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، واستعادة ما ال یقل عن 
  .كمساهمة في التخفیف والتكیف فیما یتعلق بتغیر المناخ

، بدرجة كبیرة 17ع البیولوجي وغیرها، بما في ذلك تیمور لیستيوتركز هذه االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنو  - 30
  . على تعمیم التنوع البیولوجي واستخدام الحوافز لتحقیق االستخدام المستدام للموارد مع إدرار دخل متزاید لحمایتها

عالمیة للتنوع بالطبعة الرابعة من التوقعات المن الدراسة التقنیة المتعلقة  5وتتوافر معلومات أخرى في الفصل  - 31
  18.البیولوجي

  من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي 11التقدم صوب تحقیق الهدف   - باء
حرز صوب تحقیق الهدف  عرض - 32 المخصص المفتوح العضویة لى االجتماع الرابع للفریق العامل ع 11التقدم المُ

مؤتمر األطراف واالجتماع الحادي عشر ل ،)UNEP/CBD/WGRI/4/INF/5(الستعراض تنفیذ االتفاقیة 
)UNEP/CBD/COP/11/26( . المتعلقة بالطبعة الرابعة من التوقعات من الدراسة التقنیة الخاصة  11ویتوافر تحدیث في الفصل

  18.العالمیة للتنوع البیولوجي
عدة وتبلغ قا. وعلى الصعید العالمي استمرت تغطیة المناطق المحمیة األرضیة والخاصة بالمیاه الداخلیة في االتساع - 33

) كنسبة مئویة من مجموع المناطق األرضیة(البیانات العالمیة عن المناطق المحمیة عن زیادة في المناطق المحمیة األرضیة 
في المائة أو أكثر من المناطق  17طرفًا  76وكان لدى . 201219في المائة في  14.6إلى  2010في المائة في  14.4من 

                                                             
  es.pdf-01-nbsap-http://www.cbd.int/doc/world/do/do ترد استراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي للجمهوریة الدومینیكیة في 15
وحتى اآلن تم . أو خطط عمل منفصلة للتنوع البیولوجي إلداراتها المعنیة األربعة/لدى المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة استراتیجیات و 16

: وتتوافر على. 2020-2011خطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي إلنجلترا تمشیًا مع الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة تحدیث االستراتیجیة و 
http://www.cbd.int/nbsap/about/latest/default.shtml#United Kingdom  

  en.pdf-01-nbsap-http://www.cbd.int/doc/world/tl/tlي على تتوافر االستراتیجیة وخطة العمل للتنوع البیولوجي الخاصة بتیمور لیست 17
18 UNEP/CBD/SBSTTA/18?INF/8  
  .لمحمیةالمركز العالمي لرصد الحفظ، قاعدة البیانات العالمیة بشأن المناطق ا –برنامج األمم المتحدة للبیئة : المصدر 19
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في المائة من األطراف في االتفاقیة حققت الهدف العالمي  39وبأسلوب آخر فإن  .السطحیة األرضیة لدیها تخضع للحمایة

أو تجاوزت  2020في المائة من المناطق األرضیة والخاصة بالمیاه الداخلیة بحلول عام  17المعني بضمان ما ال یقل عن 
 ).1الشكل (هذا الهدف 

  
 1بیانات الشكل 

  2012للمناطق األرضیة التي خضعت للحمایة في عدد األطراف والنسبة المئویة . 1الشكل 
  خاضعة للحمایةاالالنسبة المئویة للمناطق األرضیة 

وعلى الصعید العالمي یجري التوسع بالتدریج في تغطیة المناطق المحمیة للمناطق المحمیة البحریة، وتبلغ قاعدة  - 34
 9.5من ) بنسبة مئویة من المیاه األرضیة(المحمیة البحریة البیانات العالمیة المعنیة بالمناطق المحمیة عن زیادة في المناطق 

في المائة من األطراف التي لیست من البلدان  31أو (طرفًا  47ولدى . 201220في المائة في  9.7إلى  2010في المائة في 
 ).2الشكل (تخضع للحمایة  في المائة أو أكثر من میاهها األرضیة 10) التي ال تطل على البحار

  
  

                                                             
  .نفس المصدر 20
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 2یانات الشكل ب

  2012للحمایة في البحریة الخاضعة األرضیة  للمیاهعدد األطراف والنسبة المئویة . 2الشكل 
  النسبة المئویة للمیاه األرضیة البحریة الخاضعة للحمایة

وهي (من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي  11وجرى تقییم التقدم في العمل صوب إعداد العناصر الخاصة بالهدف  - 35
ة اإلدارة، اإلدارة العادلة، التمثیل اإلیكولوجي، النظم الحسنة االرتباط للمناطق المحمیة، وغیر ذلك من التدابیر الفعالة فعالی

 جدولباستخدام ) في المناظر الطبیعیة األرضیة والمناظر الطبیعیة البحریة والموصلیةللحفظ المعتمد على المنطقة، والدمج 
ویوجز . تشیر إلى أن العناصر قد تحققت" 4"وإلى أن العمل لم یبدأ بعد " الصفر"یث یشیر لیكرت المكون من خمسة نقاط ح

حرز بالنسبة لـ  3الشكل  . 21طرفًا قدمت بصورة رسمیة خطة عمل لتنفیذ برنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة 98التقدم المُ
من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي  11بالنسبة لكل عنصر من عناصر الهدف یجرى تنفیذ الكثیر من األنشطة  هوأظهرت أن

تحسین التمثیل اإلیكولوجي والترویج للنظم حسنة الترابط : المشار إلیها تحقق أكبر قدر من اإلجراءاتوتتمثل العناصر التي 
 .للمناطق المحمیة

 
 

                                                             
وأضیفت البیانات المتعلقة بتحسین التمویل . جرت مواءمة البیانات من البیانات المرحلیة المتعلقة بتنفیذ أهداف برنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة 21

  .من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي 11المستدام للحصول على منظور مقرب عن حالة تحقیق الهدف 
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  3 الشكل بیانات
  من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي  11الحالة العالمیة لتحقیق عناصر الهدف  - 3الشكل 

  من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي  11الحالة العالمیة للهدف  - 1الشكل 
  اإلدارةتحسین فعالیة 

  )مةبــأنواع مختلفة من الحوك(تحسین اإلدارة الـــــــ؟؟؟ 
  تحسین النظام اإلیكولوجي والنظم حسنة الترابط للمناطق المحمیة

  تحسین التدابیر الفعالة األخرى للحفظ المعتمد على المنطقة
  تحسین إدماج المناطق المحمیة والموصلیة في المناظر الطبیعیة األرضیة والمناظر الطبیعیة البحریة والقطاعات

  المحمیة تحسین التمویل المستدام للمناطق
  

  استكمال النشاط - 4  تقدم كبیر - 3  النشاط قید التنفیذ الكامل - 2  تقدم محدود - 1  لم یحدث أي تقدم - 0

  "لمناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة"وضع معاییر 
وهو یستكمل المذكرة المقدمة من . یقدم هذا القسم تحدیثًا بشأن وضع معاییر لمناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة - 36

التحاد الدولي لحفظ الطبیعة ومنظمة حیاة الطیور الدولیة لتوفیر المعلومات للمشاركین في االجتماع السابع عشر للهیئة ا
  .)UNEP/CBD/SBSTTA/17/INF/10( الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة

همیة الخاصة بالتنوع البیولوجي المناطق ذات األ"من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي تحدید  11ویتطلب الهدف  - 37
هج مختلفة لوضع قوائم بالمناطق ذات األهمیة الخاصة بالتنوع ". وخدمات النظم اإلیكولوجیة وتتوافر في الوقت الحاضر نُ

منظمة حیاة الطیور (المناطق الهامة للطیور والتنوع البیولوجي : البیولوجي والتي تعززها المنظمات الدولیة، ویشمل ذلك
، )منظمة الحفظ الدولیة(، ومناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة )منظمة حیاة النباتات الدولیة(، مناطق النباتات الهامة )یةالدول

  .مواقع االنقراض القضاء علىوالتحالف من أجل 
النسبة وب. وعالوة على ذلك وضع الكثیر من البلدان المعاییر والنظم الخاصة بها لتحدید مناطق الحفظ ذات األولویة - 38

  .للتنوع البیولوجي البحري والساحلي، اعتمدت االتفاقیة معاییر للمناطق الهامة من الناحیتین اإلیكولوجیة والبیولوجیة
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بین اللجنة العالمیة المعنیة بالمناطق المحمیة التابعة لالتحاد الدولي  ُأنشئ فریق المهام المشترك 2009وفي عام  - 39

التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة لعقد عملیة تشاوریة لتجمیع المعاییر والمنهجیات العلمیة  لحفظ الطبیعة ولجنة بقاء األنواع
وقد وضعت "). ‘التنوع البیولوجي الرئیسي"باسم مناطق (لتحدید المواقع ذات األهمیة العالمیة بالتنوع البیولوجي والمعروفة أیضًا 

ة الرامیة إلى تحدید المواقع الهامة ضمن والیتها الوطنیة وتهدف إلى مساعدة هذه المعاییر لدعم العملیات الوطنیة واإلقلیمی
الوكاالت الحكومیة وصانعي القرارات، ومدراء الموارد، والمجتمعات المحلیة، والقطاع الخاص، والوكاالت المانحة، وغیرها 

  .الستهداف تنفیذ ضمانات حفظ المواقع
ها مقترحات االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة في نهایة المطاف على المستوى وسوف تحدد األطراف الكیفیة التي تطبق ب - 40

  .ى قد تختلف بالنسبة لبعض األغراض الوطنیةالوطني مع مالحظة أن المعاییر والحدود القصو 
مع مشروعات المعاییر لتحدید مناطق التنوع البیولوجي وقد حددت العملیة، من خالل سلسلة لحلقات عمل الخبراء،  - 41
ن على الموقع، لكي یتأهل لیكون منطقة تنوع بیولوجي رئیسیة أن یُسهم بدرجة كبیرة في استمرار أحد العناصر . یسیةالرئ ویتعی

  :التالیة على المستوى العالمي
راضالتنوع البیولوجي المعرض   )أ(   ،لإلنق
  التنوع البیولوجي المقید جغرافیا،  )ب(
  السالمة اإلیكولوجیة البارزة،  )ج(
  لیات البیولوجیة البارزة،العم  )د(
  .عدم القدرة على اإلحالل  )هـ(

  .العمل األصلیة أوقاتالمزید من المعلومات عن المعاییر المقترحة والوصالت إلى تقاریر  الثانيویقدم المرفق  - 42
ضعت الحدود القصوى المحددة المقترحة في الوقت الحاضر لوضع تقییم كمي  - 43 على الصعید " للطابع المهم"وقد وُ
  .2013كانون األول /عالمي لكل معیار من هذه المعاییر، من خالل حلقة عمل تقنیة ُعقدت في دیسمبرال

. وقد تركز عمل فریق المهام ، حتى، اآلن، بدرجة كبیرة على المعاییر والحدود القصوى المعتمدة على العلوم الطبیعیة - 44
مثل المواقع الهامة الخاصة بقیم (افیة لتحدید المناطق الرئیسیة وكان التقدم أقل مستوى فیما یتعلق بالمعاییر االجتماعیة الثق

مثل المواقع ذات األهمیة الخاصة بخدمات النظم (للمعاییر االجتماعیة االقتصادیة أو ) التنوع البیولوجي الثقافیة الدینیة
  ).اإلیكولوجیة

یة إلى مجلس االتحاد الدولي لحفظ الطبیعیة ومن المتوخي أن یقدم فریق المهام معیار مناطق التنوع البیولوجي الرئیس - 45
، وأن یطلق معیار مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة خالل المؤتمر العالمي للمتنزهات 2014تشرین األول /للموافقة في أكتوبر

 ).2014تشرین الثاني /سیدني، استرالیا، نوفمبر(

  حوكمة المناطق المحمیة
ق المحمیة أن تعترف األطراف وتروج لمجموعة عریضة من أنواع حوكمة یقترح برنامج العمل المعني بالمناط - 46

 قالمناطالمناطق المحمیة ذات الصلة بإمكانیاتها على تحقیق أهداف حفظ التنوع البیولوجي وفقًا لالتفاقیة والتي قد تتضمن 
وقد اعترفت األطراف ). 2- 1- 2النشاط (التي تحافظ علیها المجتمعات األصلیة والمحلیة والمحتجزات الطبیعیة الخاصة 

المجتمعات األصلیة والمحلیة في برنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة وفي المقررات التي بأهمیة المناطق المحمیة من 
. إلى االعتراف بها وتقدیم الدعم لها 9/18و  10/31وعلى وجه الخصوص یدعو المقرران . اتخذها مؤتمر األطراف مؤخراً 

آلیة فعالة للحفظ، یمكن أن تضطلع بدور  األحیانلمجتمعات األصلیة والمحلیة تمثل في كثیر من للمناطق المحمیة ونظرًا ألن ا
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بشأن ( 11األهداف ، وعلى وجه الخصوص في تحقیق 2020-2011في تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 

بشأن ( 18و ) بشأن بروتوكول ناغویا للحصول وتقاسم المنافع( 16، و)بشأن األمن الغذائي( 13، و)المناطق المحمیة
من السلسلة التقنیة  22 64وُأعد مطبوع رقم . من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي) المعارف التقلیدیة واالستخدام العرفي المستدام

راف بمقتضاه من األمین التنفیذي الذي طلب مؤتمر األط 10/31لدى االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي استجابة للمقرر 
توفیر دعم تقني إضافي من خالل وضع مجموعات أدوات، وأفضل الممارسات ومبادئ توجیهیة بشأن الموضوعات الواردة في 

  .برنامج العمل المعني بالمناطق المحمیة بالتعاون من األطراف والشركاء والمنظمات الدولیة
بإهتمام حتى اآلن  حظیتولي لحفظ الطبیعة بالمناطق المحمیة الخاصة إال أنها وتعترف كل من االتفاقیة واالتحاد الد - 47

یقل عن ذلك الذي تحظى به أنواع الحوكمة األخرى للمناطق المحمیة، وال یبلغ عنها في كثیر من األحیان لقاعدة البیانات 
دارة األفراد ومجموعات من األفراد، ویمكن للمناطق المحمیة الخاصة أن تخضع ل. العالمیة المعنیة بالمناطق المحمیة ملكیة وإ

ویتعین على هذه المناطق أن تستوفي تعاریف . والمنظمات غیر الحكومیة، والشركات، والكیانات البحریة والكیانات الدینیة
الحفظ طویل  المناطق المحمیة التي وضعتها االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، وأن تضمن

والمناطق المحمیة الخاصة أكثر . األجل بما في ذلك المحافظة على وضع المنطقة المحمیة عقب إجراء تغییرات في الملكیة
دئ في إنشاء شبكات المناطق . شیوعًا في أمریكا الشمالیة والجنوبیة، وأوروبا، واسترالیا، وبعض البلدان األفریقیة إال أنه بُ

والنطاق الجغرافي للمناطق المحمیة الخاصة صغیر بالمقارنة بالمناطق المحمیة الحكومیة أو . آسیا أیضاً المحمیة الخاصة في 
غیر أن المناطق المحمیة الخاصة بالغة األهمیة في بعض األوضاع مثل حیثما یكون من الصعب . الخاصة بالمجتمع المحلي

المفاجئة لنظام إیكولوجي، ولسد الثغرات في نظم المناطق المحمیة  توفیر الحمایة من جانب الدولة كاستجابة سریعة للتهدیدات
ومع تزاید صعوبة العثور على . أن تنفذ عملیة جمع األموال على المناطق ذات األولویة للحفظحیثما تستطیع منظمات الحفظ 

میة باطراد باعتبار ذلك عامًال مناطق تصلح إلقامة المناطق المحمیة الحكومیة، قد یصبح دور مناطق الحمایة الخاصة أكثر أ
 .من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي 11في تحقیق الهدف 

  من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي 15التقدم صوب تحقیق الهدف   - جیم 
من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي ذات الصلة باستعادة النظم  15یناقش هذا القسم الجوانب المتعلقة بالهدف  - 48

من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي ذات الصلة  15وتجري مناقشة الجوانب من الهدف . ومكافحة التصحر اإلیكولوجیة
تقریر الهیئة الفرعیة المعنیة بالتنوع البیولوجي وتغیر المناخ  بمخزونات الكربون والتخفیف والتكیف فیما یتعلق بتغیر المناخ في

)UNEP/SBSTTA/18/13.(  
والعشرین التي قدمت استراتیجیات أو خطط عملیة للتنوع البیولوجي أو محدثة أو أهداف  ومن بین األطراف الخمسة - 49

سبعة : وقدمت عشرة أطراف منها أهداف كمیة. طرفًا أهدافًا تتعلق باستعادة النظم اإلیكولوجیة 22، أدرج 2010وطنیة منذ 
واالتحاد ) كة المتحدة لبریطانیا العظمي وأیرلندا الشمالیةبلجیكا، بیالروس، البرازیل، دومینیكا، الیابان، مالطة، الممل(بلدان 

العالمي من أهداف أیتشى  15نفس الهدف (في المائة من األراضي المتدهورة  15األوروبي هدفًا الستعادة ما ال یقل عن 
ة ألف هكتار بحلول عام ، والعراق مائ2015في حین لدى استرالیا هدف استعادة مائة ألف هكتار بحلول عام ) للتنوع البیولوجي

  .2022في المائة من المناطق ذات األولویة بحلول عام  15، وأن تستعید نامیبیا 2010
فعلى سبیل المثال وضعت تیمور لیستي هدفًا یتعلق . وأشار عدد من البلدان إلى استعادة موائل نوعیة في أهدافها - 50

هدفًا الستعادة البیئة واإلیكولوجیة المائیة ولألراضي العشبیة باستعادة مستودعات المیاه البالغة األهمیة فوضعت الصین 
فعلى سبیل المثال تشیر بیالروس، في . وحددت بعض البلدان أیضًا الكیفیة التي سیتم بها تنفیذ عملیة االستعادة. المتدهورة

                                                             
22 en.pdf-64-ts-http://www.cbd.int/doc/publications/cbd  



UNEP/CBD/SBSTTA/18/14 
Page 15 

 
ات النوع الواحد لدى االضطالع االستراتیجیة وخطة العمل الخاصة بها إلى أنها تهدف إلى خفض استخدام المزارع الحرجیة ذ

  .بإجراءات االستعادة
وفیما یتعلق بوضع السیاسات واالستراتیجیات، أبلغ الكثیر من األطراف عن تحقیق تقدم جید من خالل تقاریرها  - 51

البیولوجي  فعلى سبیل المثال، یقدم التقریر الوطني الخامس للنیجر أحكامًا مفصلة إلعادة تأهیل وحفظ التنوع. الوطنیة الخامسة
 35ألف هكتار من الموائل المتدهورة، وحمایة المسطحات المائیة من خالل تثبیت  150 إصالحبما في ذلك من خالل إعادة 

عان للغطاء النباتي على   200ألف هكتار من الكثبان الرملیة وتنمیة الغابات المختلطة بالزراعة من خالل التجدید الطبیعي المُ
وأبلغت كولومبیا عن خطة وطنیة لالستعادة تعالج دوافع الفقد والتحویل التي حددها تقییم النظم . ألف هكتار من األراضي

عادة اإلصالح، واالنتعاش: اإلیكولوجیة لأللفیة وتستخدم ثالثة أسالیب للتنفیذ   .االستعادة اإلیكولوجیة، وإ
وقد . نُهج عدیدة في التقاریر الوطنیة الخامسةوفیما یتعلق بوضع وتنفیذ البرامج الوطنیة لالستعادة، تم اإلبالغ عن  - 52

مثل (أبلغت جنوب أفریقیا عن العمل الجاري الستعادة النظم اإلیكولوجیة ذات األولویة من خالل برامج إدارة الموارد الطبیعیة 
شغال العمومیة الحكومي لألبرنامج الالتي یجري تنفیذها كجزء من ) العمل من أجل المیاه والعمل من أجل األراضي الرطبة

وعالوة على استعادة النظم اإلیكولوجیة واسعة النطاق، توفر هذه البرامج عددًا كبیرًا من فرص العمل للسكان الذین . الموسعة
  .كانوا یعانون من البطالة في السابق

یكولوجي للغابات وأبلغت مولدوفا، في تقریرها الوطني الخامس عن بلورة وتنفیذ برنامج وطني بشأن إعادة التشكیل اإل - 53
وقد وافقت الوكالة المسؤولة على االستعادة، من خالل هذا البرنامج، على معاییر تقنیة . المتدهورة وزیادة المناطق الحرجیة

  .إلعادة التشكیل اإلیكولوجي للمواقع الحرجیة
. ولوجیة والكتل الحیویة النوعیةووفقًا لما جاء في التقاریر الوطنیة الخامسة، تحقق تقدم هائل في استعادة النظم اإلیك - 54

عادة تشكیل المناطق الساحلیة والبحریة مثل األراضي الرطبة العشبیة الساحلیة،  فعلى سبیل المثال تُبلغ الصین بأن استعادة وإ
مارات ما بلغ مجموع االستث 2010ومنذ عام . والمنغروف، والشعاب المرجانیة، والمهاد العشبیة البحریة وأراضي السوایدا الرطبة

 تتجاوزوغیر ذلك من األراضي الرطبة الهامة حیث  ومسطحات المد والجزرملیار یوان الستعادة المنغروف  3.875یقرب من 
وأبلغت جنوب أفریقیا عن تحقیق تقدم كبیر في استعادة سالمة سانتا لوسیا وهو . كیلو متر مربع 2800المناطق المستعادة 

عن  رنیجالوأبلغت . أهم الحضانات لألسماك البحریة في الساحل الجنوبي الشرقي ألفریقیامصب بارز في جنوب أفریقیا ومن 
  .الطبیعي في أراضي المتنزهات التجدیدانجازات كبیرة في إعادة 

 482 000وتبلغ الصین أیضًا عن انتعاش النظم اإلیكولوجیة الحرجیة من خالل زیادة مساحة ُأعید تشجیرها تبلغ  - 55
وأدت هذه . في المائة عن تلك التي كانت موجودة قبل عقد مضى 23تغطیها الغابات تزید بنسبة ة كیلو مربع ومساح

  .المشروعات أیضًا إلى تعزیز عملیة استعادة موائل األنواع البریة أسفرت عن زیادة في شعب األنواع وأعدادها
لطبعة الرابعة من التوقعات العالمیة للتنوع من الدراسة التقنیة الخاصة با 15ویتوافر المزید من المعلومات في الفصل  - 56

  .23البیولوجي
  

                                                             
23 UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/8  
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  معالم بارزة من حلقات العمل دون اإلقلیمیة لبناء القدرات المعنیة بحفظ النظم اإلیكولوجیة واستعادتها -المرفق األول

  :لمنطقة المحیط الهادئ قلیمیةالعمل دون اإل حلقة
 ادئ التدهور الذي أصاب النظم اإلیكولوجیة نتیجة لألنواع الغریبة أبرز الكثیر من البلدان في منطقة المحیط اله

الغازیة وعرضت هذه البلدان مختلف مشروعات استعادة النظم اإلیكولوجیة بالتركیز على استئصال األنواع الغازیة 
 الموجودة في اإلقلیم مثل في جزر كوك،

  الدور الذي  واج المجتمعات المحلیة في عملیة االستعادة وأبرزت الزیارة المیدانیة الستعادة نخیل الساجو أهمیة إدر
  .یمكن أن تضطلع به المنظمات غیر الحكومیة في دعم األهداف الحكومیة

  :لغرب آسیا وشمال أفریقیاحلقة العمل دون اإلقلیمیة 
 كولوجیة یمكن أن تساعد أدوات التخطیط المكاني والتحلیل في توجیه االهتمام السیاسي إلى حفظ النظم اإلی

 .واستعادتها

  باإلعتماد یمكن أن تساعد التوعیة العامة بالقیم االقتصادیة للنظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي في تحسین الفهم
 .االحتیاجات المجتمعیة واالقتصاد ورأس المال الطبیعي بین المتبادل

  ستخدام األراضي من بلد آلخر إال أن هناك في جمع البیانات والتخطیط الیتبین استخدام نظم المعلومات الجغرافیة
 .فرصًا للتنسیق فیما بین القطاعات

 تتعلق التقدیرات بشأن تدهور النظم اإلیكولوجیة بالدرجة األولى بالنطاق وبصورة أقل بالجودة. 

 یتعین توفیر االعتبارات االقتصادیة والمالیة بخدمات ومنافع النظم اإلیكولوجیة. 

  إلصالح وتكثیف اإلنتاجیة وتنویع اإلنتاج في مناطق األراضي المنخفضة ولتوفیر األعالف یجري استكشاف الفرص
 .مع المحافظة على التنوع البیولوجي

 بشأن ، یفتقر العدید من البلدان إلى نُهج سیاساتیة شاملة 24على الرغم من قصص نجاح االستعادة في البلدان العربیة
 .إدارة النظم اإلیكولوجیة

  نفاذ القواعد والقوانین  تكون أنشطة االستعادةیتعین لكي سلیمة، توفیر االمتثال لإلدارة المتینة للنظم اإلیكولوجیة وإ
شراك المجتمع المحلي  .الحالیة والمقبلة وإ

  یمكن أن توفر آلیات التعاون فیما بین الوكاالت الدعم المحدد السیاق للبلدان التي تحقق مختلف أهداف أیتشى للتنوع
 .وجيالبیول

  والدعم االقتصاديتتطلب عملیة استعادة النظم اإلیكولوجیة التنسیق فیما بین القطاعات. 

  لألراضي الرطبة، وهو موقع معین من قبل اتفاقیة رامسار الطلبات  األزرقأظهرت الزیارة المیدانیة لمحتجز
 .فیما بین السكان ولتشغیل النظم اإلیكولوجیةالمتضاربة على الموارد المائیة 

 تعتبر األنواع والتنوع الجیني من االعتبارات الهامة في استعادة النظم اإلیكولوجیة.  

                                                             
، حتجز أرجان للغالف الحیوي في المغرببرنامج االستعادة في غابات الشوف في لبنان، وبحیرة إیشكول في متنزه إیشكول الوطني في تونس، وأشجار األرجان في م 24
دارةو  دارة الموائل الخاصة بواسطة المجتمعات المحلیة في منطقة المیاه في منطقة سانت كاترین المحمیة في مصر إ ، والوعل النوبي في المملكة العربیة السعودیة، وإ

  ةسابادي على ساحل البحر األحمر وهي منطقة توجد بها الدالفین الدوار 
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  :ألمریكا الجنوبیة حلقة العمل دون اإلقلیمیة

  الخطة المعنیة بمنع ومكافحة إزالة الغابات بمنطقة األمازون(یشمل نهج البرازیل الناجح في معالجة إزالة الغابات (
هج تشمل العدید من الوزارات ومستویات الحكومة فضًال عن القطاع الخاص والمجتمع مزیجًا من السیاسات وال نُ

 .المدني بما في ذلك القواعد والحوافز اإلیجابیة والسلبیة ومشاركة القطاع العام وأصحاب المصلحة والرصد واإلنفاذ

 ،العالي االستبانة على والرصد  یشمل نظام الرصد الشامل كال من عملیات الرصد المتكرر في الوقت شبه الحقیقي
كذلك فإن لدى كولومبیا هذا النظام المزدوج . في البرازیل على التوالي DETER و PRODES ویقابل ذلك. فترات
 .للرصد

  یتعین بذل الجهود ال من أجل تكثیف استعادة النظم اإلیكولوجیة الحرجیة فحسب بل وكذلك استعادة منطقة السافانا
أراضي التحول وغیر ذلك من النظم اإلیكولوجیة في إقلیم أمریكا الجنوبیة ذات القیمة المرتفعة و  واألراضي الرطبة
 .للتنوع البیولوجي

 كما . أبرزت الزیارة المیدانیة لمشتل الشتالت في محتجز فال أهمیة إدراج المعارف التقلیدیة في جهود االستعادة
عادة  التشجیر وهو األمر الذي أثار الكثیر من المناقشات واالهتمام من أظهرت بصورة ملموسة الفرق بین االستعادة وإ

 .المشاركین

  أظهرت زیارة میدانیة ثانیة لمصنع لب الفیبیریا بمنطقة آراكروز مشروعًا تجریبیًا لالستعادة بأنواع شجریة محلیة
األطلسي والباحثین من جامعة  وینفذ هذا المشروع باالقتران مع میثاق استعادة الغابات في. مجتمعة مع األوكالبتوس

 ".لویس كویروز"ساوباولو، والمدرسة العلیا للزراعة 

   قامة شبكة غیر رسمیة وأشار المشاركون إلى أن حلقة العمل قد أتاحت لهم فرصة ممتازة لتبادل خبراتهم الوطنیة وإ
  .لمواصلة تبادل العملیات والنتائج

  :لجنوب شرق آسیا حلقة العمل دون اإلقلیمیة
 تالحظ أن االستعادة خیار أكثر تكلفة من تالفي إزالة الغابات. 

  اتخاذ تدابیر لتجنب حدوث المزید من إزالة الغابات من خالل طائفة من الطرق لتنفیذ جهود االستعادة طویل األجل
 .بنجاح

 محمیة وتقییم إمكانیات دمج واستخدام األموال لمعالجة إزالة الغابات التي یتم منعها، وتحسین حوكمة نظم المناطق ال
 .االستعادة لتحقیق أهداف تغیر المناخ وتعزیز خدمات النظم اإلیكولوجیة األخرى واألولویات االجتماعیة االقتصادیة

  استخدام التمویل الخاص بإزالة االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور الغاباتREDD+  بقدر أكبر من الفعالیة
 .كولوجیةباستعادة النظم اإلی

  وضع خطة للمدفوعات مقابل خدمات النظم اإلیكولوجیة على مستوى األحیاء والمحافظات للترویج للتمویل المستدام
 .لحفظ التنوع البیولوجي

 تعزیز الدعم الحكومي من خالل وضع قواعد وسیاسات جدیدة تروج ألنشطة استعادة النظم اإلیكولوجیة. 

  واستعادة التنوع البیولوجي ظالمستدام لحفیل دعم عملیة وضع حلول مبتكرة للتمو. 

 تعزیز عملیة إنفاذ القواعد والقوانین الحالیة والمقبلة. 

 لعبر اإلدارات والعمل صوب وضع نظم مفتوحة للحصو  تنسیق بیانات نظم المعلومات الجغرافیة الحالیة. 
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 طلب من الكیانات التي تستفید م نفاذ المعاییر الرامیة إلى أن یُ ن استغالل الموارد الطبیعیة إعادة االستثمار وضع وإ

وینبغي أن توجه المعاییر بواسطة األدوات والمبادئ التوجیهیة المتعلقة بممارسات االستعادة . في رأس المال الطبیعي
، وشركات التعدین من خالل األشجارمثل امتیازات قطع (فضًال عن الضمانات بشأن حفظ التنوع البیولوجي 

 ).نوع البیولوجيتعویضات الت

 تطبیق أنشطة االستعادة على األراضي التي تنخفض فیها تكالیف الفرصة البدیلة. 

 الترویج لزیادة اإلنتاجیة المستدامة الستخدام األراضي للزراعة واألبقار للتمكین من تنفیذ أنشطة االستعادة. 

 لنظم اإلیكولوجیة وحفظهاتحدید الفرص التي تجتذب وتشرك استثمارات القطاع الخاص في استعادة ا. 

 التشجیع على تصمیم النشاطات التي تهدف إلى تحقیق التمویل الذاتي ال االعتماد على التمویل من الجهات المانحة. 

  الخشبیة وغیر الخشبیةالترویج للمنتجات المستدامة وأنماط االستهالك المتعلقة بالمنتجات. 

 طة االستعادةإدارة وترویج تعزیز الموارد الجینیة في أنش. 

  إیجاد توازن بین أولویات استخدام األراضي لتلبیة احتیاجات ُسبل المعیشة، واألمن الغذائي، وصمود النظم
نتاجیتها من خالل التخطیط المتكامل الستخدام األراضي لتحقیق استعادة النظم اإلیكولوجیة   .اإلیكولوجیة وإ

  :لمنطقة الكاریبي حلقة العمل دون اإلقلیمیة
 وقد استكمل الكثیر من البلدان تحلیل الثغرات اإلیكولوجیة،  –ق تقدم كبیر في منطقة الكاریبي فیما یتعلق بالحفظ تحق

من أهداف  11ویعني ذلك أن اإلقلیم في وضع یتیح له تحقیق الهدف . وأعد بعضها خطط عمل للمناطق المحمیة
، وبلیز )التحلیل الثاني للثغرات اإلیكولوجیة(زر البهاما وتشمل األمثلة الجیدة على ذلك ج. أیتشى للتنوع البیولوجي

 ، وسانت لوسیا،)النظام الوطني للمناطق المحمیة(

 وفي هذا السیاق، جرى إبراز قوة الدفع السیاسیة من . وهناك قدر كبیر من التقدم في تعیین المناطق المحمیة البحریة
 ،وجامایكات فنسنت وغرینادین وتشمل األمثلة سان. جانب التحدي الكاریبي عدة مرات

 وهناك العدید من األمثلة الجیدة . قدر كبیر من العمل في اإلقلیم الستعادة النظم اإلیكولوجیة المتدهورة ویجري تنفیذ
 –استعادة جزیرة الطیور الضاحكة ( ، وبلیز)مستنقعات ناریشا(حلقة العمل مثل ترینیداد وتوباغو  خاللالتي قُدمت 

 ،)نیةالشعاب المرجا

  في تعدیل االستراتیجیات وخطط العمل للتنوع في حین أن الكثیر من البلدان لم یبدأ بعد أو بدأ منذ فترة قصیرة
البیولوجي لدیها، أشارت إلى أنها تتوقع أن تقدم هذه االستراتیجیات والخطط والتقاریر الوطنیة الخامسة بحلول 

 ،2014أیلول /سبتمبر

  عادة التجدید الطبیعي للغطاء النباتي التي تُقدم من خالل هجرة أبزرت منظمة األغذیة والزر اعة إمكانیات االستعادة وإ
ویتعین على األطراف . في الكثیر من البلدان الكاریبیة) إلنتاج الموز وقصب السكر في السابق(األراضي الزراعیة 

أن تستبق إلى وضع سیاسات لالستعادة  في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، لتشكیل مستقبل هذه األراضي،
عادة تجدید الغطاء النباتي   .وإ

  :ألفریقیا الشرقیة والجنوبیة حلقة العمل دون اإلقلیمیة
 الحفظ واالستعادة عنصران مكمالن لبعضهما وینبغي أن یسیرا جنبًا إلى جنب. 
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 عانة باعتبارها نهجًا ینبغي حیثما یكون ممكنًا ومالئمًا تشجیع ودعم عملیة إعادة التجدید الطبی عیة للغطاء النباتي المُ

فعملیات إعادة التجدید الطبیعیة للغطاء النباتي أكثر فعالیة بصفة عامة وأقل . رئیسیًا الستعادة النظم اإلیكولوجیة
 .تكلفة وأیسر من تنفیذ البدائل

 نظم اإلیكولوجیة المتدهورة بالنظر إلى تشیر الخبرات والدراسات إلى أن من السلیم اقتصادیًا االستثمار في استعادة ال
 .أن المنافع تفوق التكالیف

  تشجیعهم على المشاركة في لللقیم القصیرة األجل والمكاسب التي یحققها المزارعون ومالك األراضي الترویج یتعین
ر خمس مالیین فعلى سبیل المثال استطاع المزارعون في النیجر إعادة تخضی. استعادة الغابات والمناظر الطبیعیة

هكتار وحصلوا على منافع قصیرة األجل مثل الفوائض في الحبوب والدخل النقدي من المنتجات الحرجیة غیر 
وخاصة في لالعتماد علیها في حالة فشل محاصیلهم لمزارعون بنشاط لحمایة أشجارهم اوقد قام هؤالء . الخشبیة

 .سنوات الجفاف

 لى التثمین االقتصادي للمنافع المتعددة الناشئة عن االستعادةتوفیر الدعم لبناء القدرات الوطنیة ع. 

  من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي النظر في العمل مع الشراكة العالمیة من  15یتعین على كل بلد، لتحقیق الهدف
تي تستهدف أجل استعادة المناظر الطبیعیة للغابات فضًال عن تقدیم تعهدات لتحدي بون لبدء عملیة االستعادة ال

 .2020عددًا من الهكتارات من األراضي المتدهورة قبل عام 

  یتعین توافر المزید من التوعیة لآللیات المالیة المبتكرة الحالیة مثل الخاصة بخفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة
وكمة نظم المناطق واألموال األخرى لتجنب إزالة الغابات بصورة فعالة وتحسین ح +REDDالغابات وتدهور الغابات 

وسوف یساعد ذلك البلدان على حفظ وتعزیز التنوع . المحمیة بل واستعادة النظم اإلیكولوجیة المتدهورة أیضاً 
 .تغیر المناخ وتحسین األمن الغذائيوتحقیق أهداف  ،البیولوجي

 یتم تحفیز المالیین من  لكي مواءمة وتعزیز عملیة تنفیذ السیاسات والتشریعات الوطنیة الخاصة باستخدام األراضي
المزارعین من صغار الحائزین فضًال عن المنشآت التجاریة على االستثمار في اإلدارة المستدامة لألراضي بصفة 

 .عامة وفي األشجار بصفة خاصة حیثما یكون ذلك مالئماً 

 تمكین ودعم المجتمعات األصلیة والمحلیة إلدارة مواردها الطبیعیة بفعالیة. 

  شراك استثمارات القطاع الخاص في استعادة النظم اإلیكولوجیة وحفظها فضًال تحدید الفر ص الرامیة إلى اكتساب وإ
 .عن وضع سالسل القیم الخاصة بالغابات المختلطة بالزراعة

  بما في ذلك  –اإلقلیمیة والوطنیة والخاصة بالمناطق والمستوى المحلي (تعزیز المؤسسات على جمیع المستویات
  .لتشجیع التعاون والتنسیق فیما یتعلق بجهود الحفظ واالستعادة) مجتمع المحليمؤسسات ال
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  مشروع المعاییر الخاصة بمناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة - الثاني المرفق 

یتعین على الموقع، لكي یتأهل لیكون منطقة من مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة، أن یسهم بدرجة كبیرة في استمرار أحد 
جمیع المواقع في ضوء جمیع المعاییر إال أن استیفاء أي من هذه المعاییر یتعین تقییم (العناصر التالیة على الصعید العالمي 

  ):یكفي لتأهل الموقع لیكون من مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة
التي تقیم  التصنیفاتاستمرار تحدید المواقع التي تسهم بدرجة كبیرة في : التنوع البیولوجي المهدد باالنقراض  - ألف

توقع أن تصنف على هذا األساس بمجرد أن تقیم  للخطررسمیًا بأنها معرضة  على المستوى العالمي أو یُ
المتوطنة وطنیًا أو إقلیمیا والتي لم تقیم رسمیًا على  التصنیفاترسمیًا بأنها تتعرض لمخاطر االنقراض، أو 

، أو النظم باإلنقراض لمستوى الوطني أو اإلقلیمي بأنها مهددةالصعید العالمي إال أنها قُیمت على ا
توقع أن تُصنف بأنها مهددة عالمیًا  اإلیكولوجیة التي تُقیم رسمیًا بأنها مهددة على الصعید العالمي أو یُ

  قیم مخاطر انهیارها بصورة رسمیة،تبمجرد أن 
تسهم بدرجة كبیرة في استمرار األنواع المقیدة جغرافیًا  تحدید المواقع التي: التنوع البیولوجي المقید جغرافیا  -باء

بدرجة كبیرة أو بسبب حدوثها في مواقع قلیلة، أو تجمعات األنواع في النطاقات  ةبسبب أعدادها المتجمع
یعات المقیدة ز المقیدة جغرافیًا في مراكز التوطن أو التمییز الجیني، أو النظم اإلیكولوجیة التي تتسم بالتو 

  یًا أو التي تحدث في مواقع قلیلة،جغراف
تحدد المواقع التي تسهم بدرجة كبیرة في استمرار التنوع البیولوجي على الصعید : السالمة اإلیكولوجیة البارزة  - جیم

تُمثل بواسطة تجمعات  التىالطبیعي  عالعالمي بالنظر إلى أنها نماذج استثنائیة للسالمة اإلیكولوجیة والطاب
وتتألف من تشكیالت وجوانب وفرة لألنواع المحلیة وتفاعالتها ضمن حدود النطاقات  ة،السلیماألنواع 

الطبیعیة للتباین أو األماكن األكثر امتیازًا في المناطق الجغرافیة الحیویة أو مناطق النظم اإلیكولوجیة 
، وتنوع الموائل التي تتضمن تجمعات أ والسلیمةالممیزة إقلیمیًا المتواصلة و  نواع ممیزة إقلیمیًا مع وفرة نسبیًا

  في األنواع السیاقیة،كبیرة 
عملیات التطوریة ذات األهمیة االستثنائیة التحدد المواقع التي تسهم، بفضل : العملیات البیولوجیة البارزة  - دال

في التي تحدث داخلها، بدرجة كبیرة في استمرار التنوع البیولوجي أو تنوعه السریع، أو التي تدعم األنواع 
أو الدیمغرافیة، أو التي تسهم بدرجة كبیرة ، /في التجمعات الجغرافیة ومراحل رئیسیة من دورات حیاتها 

لعملیات اإلیكولوجیة ذات األهمیة االستثنائیة التي تحدث داخلها في استمرار التنوع البیولوجي في لنتیجة 
  المدى الطویل،

 إحاللهاالمواقع التي ال یمكن : غنى عنهل كمي شامل بأنه ال التنوع البیولوجي الذي ُحدد من خالل تحلی  - هاء
هج المعتمدة على التكاملیة   .بصور استثنائیة على النحو المحدد من خالل النُ

  :وتتوافر معلومات أخرى في تقاریر االجتماعات
  ناطق التنوع البیولوجي م(تحدید المواقع التي تسهم بدرجة كبیرة في استمرار التنوع البیولوجي على الصعید العالمي

- 11نت رویال، فرجینیا، الوالیات المتحدة األمریكیة اتقریر حلقة العمل عن المعاییر وتحدید الحدود،  فر ): الرئیسیة
اللجنة العالمیة المشترك بین  25المعنى بالتنوع البیولوجي والمناطق المحمیة ، فریق المهام2013آذار /مارس 14

  ولجنة بقاء األنواع فى اإلتحاد الجولى لحفظ الطبیعة المعنیة بالمناطق المحمیة

                                                             
25 https://cmsdata.iucn.org/downloads/criteria_and_delineation_workshop_report_final_28january2014.pdf  
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  مناطق التنوع (وضع معیار لتحدید المواقع التي تسهم بدرجة كبیرة في استمرار التنوع البیولوجي على الصعید العالمي

ي روما ومؤسسة سابینسا فتوصیات من حلقة العمل الخاصة بالحدود القصوى، جامعة ): البیولوجي الرئیسیة
  .201326كانون األول /دیسمبر 5-1متنزهات الحیویة في روما، إیطالیا، ال

  
------ 
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