
طبع عدد محدود من لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا،  
 . ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة.هذه الوثیقة

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال9البند 

  
   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

  م اإلیكولوجيااستعادة النظ  11/16المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

لسبل والوسائل لدعم الرسائل الرئیسیة الواردة في القسم الرابع من مذكرة األمین التنفیذي بشأن ایالحظ  إذ
 التي أعدها لالجتماع الخامس عشر للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة ة،م االیكولوجیتعادة النظاس

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/4(لیست بدیال عن الحفظ، أو أنها مسار ةم االیكولوجی، وخصوصا أن استعادة النظ 
  یتیح التدمیر المتعمد أو االستخدام غیر المستدام،

ذ ی ٕ   وا   ستعلب دورا حیویا في تحقیق الخطة االستراتیجیة للتنوع ةم االیكولوجی أن استعادة النظالحظ كذلك  
  ،، بما في ذلك حفظ الموائل واألنواع2020-2011البیولوجي 

ذ یالحظ ٕ      وا   فرص إشراك أصحاب المصلحة المعنیین وفرص خلق وظائف من خالل األعمال العامة في   
نعاشها وحفظهااستعادة التنوع البیولوجي وخ ٕ             دمات النظم اإلیكولوجیة وا                          ،  

ذ یسلم ٕ      وا  م اإلیكولوجیة یمكن أن تسهم في التخفیف من تغیر المناخ والتكیف معه، وفي  بأن استعادة النظ  
  ، االقتصادیة واألمن الغذائي-التنمیة االجتماعیة

ذ یسلم كذلك ٕ           وا   األصلیة یشكل اكامل لحالته بالةم اإلیكولوجیل تغیر المناخ، بأن استعادة النظ، السیما في ظ  
  ،تحدیا متزایدا وقد ال یمكن تحقیقه دائما

ذ یؤكد ٕ      وا   وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي الخاصة بها 2020-2011 أن الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي   
 المشتركة بین ، وینبغي أن یوجها العمل في المستقبل لجمیع القضایا2020تقدمان اإلطار الشامل لالتفاقیة حتى عام 
  ،القطاعات والمجاالت المواضیعیة لالتفاقیة

 الحكومات األخرى والمنظمات المعنیة على بذل جهود منسقة لتحقیق ویشجع األطراف یحث  -1
 من االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات، 8 و4 من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، والهدفین 15 و14الهدفین 
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 عن طریق ةم االیكولوجی البیولوجي من خالل استعادة النظمیع أهداف أیشي األخرى للتنوعواإلسهام في تحقیق ج
  :مجموعة من األنشطة استنادا إلى الظروف الوطنیة، تشمل

 الواردة في المقررات السابقة لمؤتمر ةم االیكولوجی النظالتنفیذ الفعال لألحكام المتعلقة باستعادة  )أ(
  اضیعیة والمشتركة بین القطاعات ذات الصلة؛األطراف وبرامج العمل المو 

 واستخدام ا أو تجزئتهةم االیكولوجیب الكامنة والمباشرة لتدهور النظتحدید وتحلیل ومعالجة األسبا  )ب(
م تآكل أو التدهور أو التدمیر للنظالمعارف المكتسبة في منع أو تقلیل األنشطة التي تتسبب في المزید من ال

  ؛ةاالیكولوجی
دید النظم اإلیكولوجیة المتدهورة التي یحتمل استعادتها، مع األخذ في الحسبان أن هذه المناطق تح  )ج(

 یمكن أن تشغلها أو تستخدمها المجتمعات األصلیة والمحلیة؛

یقها بشكل مثمر على استعادة النهوض بأفضل الممارسات والتكنولوجیات المناسبة التي یمكن تطب  )د(
  ؛ةم اإلیكولوجیالنظ

النظر في إجراء تقییم األثر االجتماعي عند تحدید النظم اإلیكولوجیة المتدهورة إلمكانیة االستعادة   )ه(
  سلبیة على المجتمعات األصلیة والمحلیة التي تستخدم األراضي؛ ال یكون لها تأثیراتمن أجل التأكد من أن المشروعات 

  تحسین قدرة النظم االیكولوجیة على التحمل؛  )و(
وض بالمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، واستخدام المعارف التقلیدیة النه  )ز(

من ) د(10و) ج(10و) ي(8، وفقا للمواد ةم االیكولوجی األنشطة المالئمة الستعادة النظوالممارسات ذات الصلة، في
  االتفاقیة؛

اإلیكولوجیة، من خالل جملة أمور من تحدید فرص الربط بین القضاء على الفقر واستعادة النظم   )ح(
بینها إعادة تأهیل أو استعادة النظم اإلیكولوجیة التي تقدم خدمات یعتمد علیها مباشرة النساء، والمجتمعات األصلیة 

عداد مشروعات االستعادة التي تقدم فرص للعمل وتحسین المهارات؛ ٕ                                                          والمحلیة، والفقراء والمهمشون، وا                                    
 2020-2011ن الغایة االستراتیجیة دال من الخط االستراتیجیة للتنوع البیولوجي إذ یأخذ في الحسبا  )ط(

لق لدى اتخاذ قرارات تتع") تعزیز المنافع التي تعود على الجمیع من التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة("
تأهیل النظم اإلیكولوجیة المتدهورة ، مع إعطاء العنایة الواجبة إلعادة ةم االیكولوجیبتخصیص الموارد الستعادة النظ

یصال المنافع إلى األفراد؛ ٕ                        من أجل استعادة الوظائف الحیویة للنظم اإلیكولوجیة وا                                                      
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الحكومیة الدولیة المعنیة، وجمعیة االستعادة یدعو  -2

العالمیة، والشراكة العالمیة بشأن إعادة الغابات إلى هیئتها اإلیكولوجیة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، ومعهد الموارد 
األصلیة، والمنظمة الدولیة لألخشاب المداریة، وغیرها من المنظمات والمبادرات المعنیة، مثل شبكة التقییم دون 

  :ي، وذلك من خالل ما یلةم اإلیكولوجیم البلدان في تنفیذ استعادة النظالعالمیة، حسب االقتضاء، إلى دع
  إتاحة األدوات مثل برامج التعلم اإللكتروني؛  )أ(
تجمیع ونشر دراسات الحالة، وأفضل الممارسات، والدروس المستفادة، والمعلومات عن الجوانب   )ب(
   االقتصادیة، وطرائق تقییم نجاح مشروعات االستعادة؛-االجتماعیة
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شبكات القائمة، مع مراعاة التشریع تیسیر تقاسم المعارف والمعلومات المتاحة للجمیع ودعم ال  )ج(
  الوطني لألطراف؛

  أو تنسیق مبادرات تنمیة بناء القدرات، بما في ذلك حلقات العمل والتدریب الرسمي؛/دعم و  )د(
  دون إقلیمیة حول موضوعات رئیسیة؛/عقد أنشطة تدریبیة تقنیة إقلیمیة  )ه(
ارسین العاملین في مجال االستعادة فیما بینهم تعزیز الشراكات وبرامج التبادل بین الوكاالت والمم  )و(

  بما یعود علیهم من منافع متبادلة؛
وضع وتنفیذ برامج االتصال التي تسلط الضوء على المنافع االقتصادیة واإلیكولوجیة واالجتماعیة   )ز(
مدیري الشؤون البیئیة ، بما في ذلك زیادة التوعیة بین عامة الناس، وصانعي السیاسات و ةم اإلیكولوجی النظالستعادة

م اإلیكولوجیة في توفیر خدمات النظوالمدیرین اآلخرین، لیس فحسب حول الدور الحاسم الذي تلعبه النظم 
، والدخل الضائع، والتعویضات، ونفقات ةم اإلیكولوجیل التكالیف المرتبطة بتدهور النظ، بل أیضا حو ةاإلیكولوجی

، والمنافع والحلول المحتملة التي یمكن لالستعادة أن تسهم بها في مواجهة اإلنتاج الزائدة؛ وحول وفورات التكالیف
  التحدیات السیاسیة المشتركة؛

دعم وضع وتنفیذ الخطط والبرامج أو المشروعات اإلقلیمیة أو دون اإلقلیمیة أو الوطنیة الستعادة   )ح(
د مع األخذ في الحسبان نهج النظام،النظم اإلیكولوجیة ٕ  اإلیكولوجي وا   في عملیات ةم اإلیكولوجیماج استعادة النظ             

  التخطیط األوسع نطاقا، مثل التخطیط المكاني وتخطیط المناظر الطبیعیة؛
البحوث المتعلقة دعم التكرار واسع النطاق للمشروعات والبرامج الناجحة التي تنفذ توصیات   )ط(

  ، بما في ذلك رصدها؛ةم اإلیكولوجیباستعادة النظ
لدان النامیة، السیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، فضال عن  بأن البإذ یسلم -3

البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، بما في ذلك البلدان التي هي مراكز منشأ أو مراكز تنوع للموارد الجینیة، تتطلب 
أهداف أیشي للتنوع البیولوجي ذات الصلة،  وتحقیق ةم اإلیكولوجیمن أجل تنفیذ برامج استعادة النظموارد مالیة وتقنیة 

 من اتفاقیة التنوع 20، وأن هذه الموارد ینبغي أن تقدمها اآللیات المالیة بموجب المادة 15 و14بما في ذلك الهدفین 
ستراتیجیة حشد الموارد تمشیا مع المقررات20البیولوجي وینبغي حشدها وفقا للمادة  ٕ                                        وا   ؛11/4 و10/3 و9/11    

 الحكومات األخرى، والمنظمات والجهات المانحة التي هي في وضع یسمح ویدعوف،  األطرایحث -4
  :لها بذلك على

 مبادرات تنمیة لتیسیرتوفیر الدعم التقني والمالي الكافي وغیر ذلك من أنواع الدعم لألمین التنفیذي   )أ(
  القدرات ومبادرات التنفیذ؛

دارة ةم االیكولوجیذ استعادة النظ القصوى، دعم تنفیمع مراعاة الظواهر الجویة  )ب( ٕ      من أجل تخفیف وا                  
 آثار الظواهر الجویة القصوى وللتكیف مع تغیر المناخ المستند إلى النظام اإلیكولوجي؛

إلى األمین التنفیذي القیام بما یلي، رهنا بتوافر التمویل، واستخدام األنشطة فیما بین الدورات یطلب  -5
لهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة والمبلغ عنها  الصادرة عن ا15/2 من التوصیة 2المبینة في الفقرة 

  :UNEP/CBD/COP/11/21في الوثیقة 
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عقد حلقات عمل إقلیمیة ودون إقلیمیة بشأن بناء القدرات، وحلقات تدریبیة واجتماعات للخبراء، بما   )أ(
  في ذلك مع مشاركة المجتمعات األصلیة والمحلیة؛

تیسیر مواصلة تطویر، استنادا إلى المعلومات المقدمة في الوثیقتین   )ب(
UNEP/CBD/COP/11/INF/17ةم اإلیكولوجیاإلرشادات العملیة الستعادة النظ، طائفة من أدوات التنفیذ و 18 و ،

تاحتها من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات، على أن تكون موجهة إلى فئات مختلفة، وترجمتها بجمیع ٕ                                                                                          وا   لغات األمم   
  المتحدة؛

، كجزء من آلیة ةم اإلیكولوجیستعمال وشاملة بشأن استعادة النظتیسیر إعداد بوابة شبكیة سهلة اال  )ج(
غرفة تبادل المعلومات، من أجل تیسیر الحصول على ونشر الوثائق ودراسات الحالة وأدوات لبناء القدرات، وذلك 

  بالتعاون مع الشركاء المعنیین؛
بطة بها ذات  جمیع المقررات الصادرة عن مؤتمر األطراف والمعلومات عن اإلجراءات المرتتجمیع  )د(

   للتوسع في نشرها بین األطراف؛ةم اإلیكولوجیالصلة باستعادة النظ
، بالتعاون مع الشركاء، نموذج قائم على القضایا بشأن استعادة النظم إعداد وتحدیث تیسیر  )ه(

  ؛TEMATEAاإلیكولوجیة، مثل نموذج 
تحدید، وحسب االقتضاء وقدر اإلمكان، السعي إلى فرص التعاون بین اتفاقیة التنوع البیولوجي،   )و(

واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، واتفاقیة رامسار بشأن 
س الجهود المبذولة الستعادة ددة األطراف من أجل تعزیز وتجاناألراضي الرطبة، وغیرها من االتفاقات البیئیة المتع

   وتجنب االزدواجیة؛ةم االیكولوجیالنظ
بالتعاون مع الشركاء، تیسیر وضع أداة لتجمیع وعرض معلومات خط األساس عن حالة النظم   )ز(

ذلك لمساعدة األطراف على  من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي و 15االیكولوجیة ومداها من أجل تیسیر تقییم الهدف 
  تحدید النظم االیكولوجیة التي تسهم استعادتها بأكبر قدر ممكن في تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي؛

، تحدید الثغرات في 19 و18 وUNEP/CBD/COP/11/INF/17استنادا إلى الوثائق اإلعالمیة   )ح(
 ؛ واقتراح السبل لسد هذه الثغراتةوجیم اإلیكولعملیة وأدوات تنفیذ استعادة النظاإلرشادات ال

إعداد شروط واضحة وتعریفات واضحة إلعادة تأهیل واستعادة النظم اإلیكولوجیة وتوضیح النواتج   )ط(
المرغوبة لتنفیذ أنشطة االستعادة، مع األخذ في الحسبان أهداف أیشي للتنوع البیولوجي واألهداف األخرى ذات 

 ؛الصلة

 المحرز في هذه المسائل إلى اجتماع للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة اإلبالغ عن التقدم  )ي(
  .والتكنولوجیة یعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف

----  


