
 الهيئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية
 العشرون االجتماع 

 5326أبريل/نيسان  03-52 ،كندا، مونتلاير
 *من جدول األعمال المؤقت 23البند 

 

 النظم اإليكولوجيةاستعادة المناطق المحمية و 
 مذكرة من األمين التنفيذؼ

 مقدمة -أوال

. وترد اواستعادتي ةاإليكولوجي بشأن حفع النظم 25/29ر األطراف في اجتماعو الثاني عشر المقرر اعتمد مؤتم -2
النظم أن استعادة )بش ثالثاتم االضطالع بيا في إطار متابعة ىذا المقرر في القسمين بشأن األنشطة التي  مرحميةتقارير 

  )بشأن المناطق المحمية( من ىذه المذكرة.ورابعا ( اإليكولوجية

يذؼ إعداد إلى األمين التنف 29/2من التوصية  8طمبت الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية في الفقرة و  -5
مصمحة لمنظمات وأصحاب ال، بالتشاور مع اةالنظم اإليكولوجياستعادة جل بشأن عمل قصيرة األالعناصر الرئيسة لخطة 

ات ذات الصمة، بيدف تقديم توصية من الييئة الفرعية إلى مؤتمر األطراف في اجتماعو ياالتفاق المعنيين، بما في ذلك أمانات
 الثالث عشر.

النظم  استعادةشأن قصيرة األجل ب عمل، أعد األمين التنفيذؼ مشروع العناصر الرئيسية لخطة عمى ذلك وبناء -0
 ، وجمعية استعادة النظم اإليكولوجيةية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، بالتعاون مع اتفاق1، مرفقة بيذه المذكرةاإليكولوجية

معمومات أساسية.  اثانيباستعادة الغابات والمناظر الطبيعية. وُتتاح في القسم  المتعمقةوغيرىم من أعضاء الشراكة العالمية 
نفيذ خطة العمل في مذكرة إعالمية ت تدعماإلرشادات واألدوات التي يمكن أن بيضا قائمة وُتتاح أ

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/35 .)الستعادة يكولوجية بشأن الجوانب التقنية من جمعية استعادة النظم اإل معمومات إضافية وترد
لشبكة الدولية لمغابات ا أمثمة لدراسات حالة من وترد UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/36 في مذكرة إعالميةالنظم اإليكولوجية 

 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/41 النموذجية في الوثيقة

                                                           
* UNEP/CBD/SBSTTA/20/1/Rev.1. 
 UNEP/CBD/SBSTTA/20/12/Add.1( الوثيقة UNEP/CBD/SBSTTA/20/1/Rev.1تدرج شروح جدول األعمال المؤقت ) 1

". بيد أن العناصر الرئيسية ترد ىنا في صورة مرفق بيذه ةاإليكولوجي النظمصر الرئيسية لخطة عمل قصيرة األجل بشأن استعادة "العنا
 اإلضافة. إصدارالوثيقة وليس كإضافة. وال ُيجرػ 
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النظم ستعادة بشأن اقصيرة األجل  عملخطة عن العناصر الرئيسية ل معمومات أساسية -اثاني
 اإليكولوجية

ولكن أيضا لمتخفيف من آثار تغير المناخ  تحديا متناميا، ليس فقط لمتنوع البيولوجي النظم اإليكولوجيةيمثل تدىور  -4
وفقدان  النظم اإليكولوجيةمدػ االنتشار واالتجاه الحاليين لتدىور و  والتكيف معو، والتنمية المستدامة ورفاه اإلنسان بشكل عام.

النظم استعادة  أن توفر، يمكن عمى النقيض. و السكان واألمن اإليكولوجي لمكوكب عيشخدماتو الناتج عن ذلك ييدد بشدة سبل 
أىداف مجتمعية أوسع  لمعالجةفضال عن وسائل  المستدامفعالة لضمان حفع التنوع البيولوجي واستخدامو  وسيمة اإليكولوجية

 مثل األمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر.نطاقا 

وا عادتيا إلى حالتيا ة النظم اإليكولوجية المتدىور  إصالح( من االتفاقية، التي تدعو األطراف إلى ")و8المادة  وتوفر -2
استراتيجيات اإلدارة األخرػ  وضع خطط أو إلى أوضاعيا السوية بجممة أمور منيا األنواع الميددةوتشجيع إعادة  الطبيعية
 في إطار االتفاقية. النظم اإليكولوجيةأساسا الستعادة  وتنفيذىا"

 24 نيواليدف 5353-5322البيولوجي لمفترة من  الخطة االستراتيجية لمتنوع في النظم اإليكولوجيةاستعادة  وتنعكس -6
في أنو  لمخطة االستراتيجية 5323عام وتتمثل رؤية  2.أىداف أخرػ  وترتبط بعدةمن أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي  22و

ؤدؼ إلى مما ي، النظم اإليكولوجيةخدمات  وُتصان، ُيقيم التنوع البيولوجي وُيحفع ويستعاد ويستخدم برشد، 5323"بحمول عام 
من  اإلصدار الرابع من أجلالذؼ ُأجرؼ  السيناريوىات". ويشير تحميل الشعوبلجميع  أساسيةمنافع سميم وتقديم كوكب  استدامة

من اإلجراءات الالزمة لتحقيق رؤية  اأساسي اكون جزءست النظم اإليكولوجيةأن استعادة  إلى 3لمتنوع البيولوجيالتوقعات العالمية 
 .5323عام 

 5353-5322جية لمتنوع البيولوجي لمفترة من ي، أيدت الجمعية العامة لألمم المتحدة الخطة االسترات5323عام وفي  -7
4إطار عمل متفق عميو عالميا لإلجراءات الخاصة بالتنوع البيولوجي وأساس التنمية المستدامة لجميع أصحاب المصمحة.ك

 

، اإلضافة إلى ذلكبو . النظم اإليكولوجيةإلى استعادة  4في ىدفيا أيضا  5وتدعو االستراتيجية العالمية لحفع النباتات -8
 واالستعادة. االنتعاشإلى إتاحة مجموعات أنواع النباتات الُميددة خارج مواقعيا الطبيعية لبرامج  8يدعو اليدف 

عدة ليذا االجتماع الم . وقدمت الوثائقالنظم اإليكولوجيةوتناولت الييئة الفرعية في اجتماعيا الخامس عشر استعادة  -9
استخدام بشأن بخصوص الموضوع، بما في ذلك  شاممةواالجتماع الحادؼ عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية معمومات 

، في اجتماعيا السابع عشر، نظرت الييئة الفرعية، اإلضافة إلى ذلكبو المصطمحات، وطرق ووسائل الدعم، واألدوات والُنيج. 
 سياسات الخاصة بكل ىدف من أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي.دعم ال ومنيجيات أدواتفي 

. وترد ىذه القائمة UNEP/CBD/SBSTTA/15/4في  النظم اإليكولوجيةذات الصمة باستعادة  بالمقرراتقائمة  وترد -23
 وثيقة إعالميةتمر األطراف في مؤ لاالجتماعين الحادؼ عشر والثاني عشر  مقرراتمشروحة ومحدثة مع 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/37) األطراف والجيات المانحة  22/26و 25/29. وعمى وجو الخصوص، يدعو المقرران
بصورة فعالة، وتقديم طمبات لألمين التنفيذؼ بشأن بناء  النظم اإليكولوجيةستعادة ودعم الوالشركاء التخاذ إجراءات محددة 

بمبادرة استعادة النظام اإليكولوجي لمغابات  25/29ف في مقرره القدرات، واألدوات، والتعاون مع الشركاء. ورحب مؤتمر األطرا
الزراعة لألمم و وىي تعمل بشكل وثيق مع آلية إعادة الغابات والمناظر الطبيعية إلى ىيئتيا األصمية الخاصة بمنظمة األغذية 

 في إطار االتفاقية. النظم اإليكولوجيةالمتحدة بيدف دعم أنشطة استعادة 

                                                           
2 https://www.cbd.int/sp/targets/ 
3 https://www.cbd.int/gbo4/ 
 .5323بر/كانون األول ديسم 53الصادر في  62/262 انظر قرار الجمعية العامة 4
5 https://www.cbd.int/gspc/targets.shtml 
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أباد التخاذ إجراءات  ة االجتماع الحادؼ عشر لمؤتمر األطراف، أيد عدد من البمدان والمنظمات دعوة حيدروبمناسب -22
التي دعت "جميع الحكومات، واألطراف المشاركة في اتفاقيات ريو وغيرىا من  النظم اإليكولوجيةمتضافرة بشأن استعادة 

، وتشمل البنك الدولي ومصارف التنمية اإلقميمية، والمانحين من القطاع االتفاقات البيئية متعددة األطراف، والوكاالت المانحة
الخاص وقطاع الشركات، واتحادات األعمال فضال عن الييئات والمنظمات الدولية األخرػ ذات الصمة، ومنظمات المجتمعات 

تنفيذ أنشطة  وتيسيرالموارد  دحشاألصمية والمحمية والمجتمع المدني، إلى بذل جيود متضافرة ومنسقة طويمة األجل بيدف 
وكافة األنواع األخرػ التي نتشارك معيا  البشرعمى أرض الواقع من أجل دعم وتحسين صحة ورفاه  النظم اإليكولوجيةاستعادة 

 العيش في ىذا الكوكب".

لمتنوع وخطط عمميم الوطنية من خالل استراتيجياتيم  النظم اإليكولوجيةاستعادة بوتعيد العديد من األطراف  -25
 وثيقة إعالمية. وتخضع ىذه االلتزامات لمزيد من البحث في أدناهاألخرػ المذكورة  المنتديات، وكذلك من خالل البيولوجي

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/38). 

ليس فقط في تحقيق العديد من أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي في إطار االتفاقية،  النظم اإليكولوجيةويساعد استعادة  -20
لمناخ في إطار باريس بشأن ا واتفاق النظم اإليكولوجيةفي التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره القائم عمى  اكن أيضول

تغير المناخ، وحيادية تدىور األراضي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، شأن ب اإلطارية ألمم المتحدةا اتفاقية
ألراضي الرطبة، واألىداف العالمية األربعة بشأن الغابات ابشأن الرطبة في إطار اتفاقية رامسار  لألراضي الرشيدواالستخدام 
طار شأن منتدػ األمم المتحدة بالخاصة ب الغابات، وااللتزامات المتخذة في إطار اتفاقية حفع أنواع الحيوانات البرية المياجرة، وا 

 5303.6-5322سينداؼ لمحد من مخاطر الكوارث لمفترة 

لتخفيف من آثاره يبرز دور النظم اإليكولوجية في التكيف مع تغير المناخ وا 7،لمناخباريس بشأن ا وفي إطار اتفاق -24
النظم استعادة ب، وُيدرج مفيوم تسعير الكربون في الديباجة. وتعيدت بمدان 2، ويبرز دور الغابات في المادة 8و 7في المادتين 
مثال كو . االمناسبة عمى المستوػ الوطني الخاصة بيم، والمساىمات المقررة المحددة وطني عبر إجراءات التخفيف اإليكولوجية

 أعمنت عن عزمياوالتي  8بالمرفق األول المدرجة مدانمن البخمسة و ة البمدان الناميمن طرفا  79 من أصل 06ذلك، قام عمى 
بتحديد المنطقة المخصصة  9،األخرػ  المنتدياتأو  ايفي مساىماتيا المقررة المحددة وطن تعزيز مخزون الكربون في الغابات

بيا بحمول أكتوبر/تشرين  ازمتمم اىكتار  242، والتي بمغ مجموع مساحتيا ما يزيد عن زراعة الغابات/التشجير/إعادة لالستعادة
5322.10األول 

 

5303وتتضمن خطة التنمية المستدامة لعام  -22
( 5-24ة والساحمية )الغاية النظم اإليكولوجية البحريأىدافا الستعادة  11

ىدفا محددا الستعادة الغابات المتدىورة و ( 2-22)الغاية الداخمية والنظم اإليكولوجية األرضية والنظم اإليكولوجية لممياه العذبة 
 يمأن تس (. كما يمكنب-22 الغاية)( وحشد الموارد ليذه األغراض 0-22( واستعادة األراضي والتربة )الغاية 5-22)الغاية 

 2لتنمية المستدامة بما في ذلك القضاء عمى الفقر والجوع )اليدفان من أىداف اأخرػ  تحقيق أىداف إجراءات االستعادة في
 (.5و

                                                           
 ، المرفق الثاني.69/580 العامةقرار الجمعية  6
)انظر  52-/م أ2اخ، مقرر الدورة الحادية والعشرين اإلطارية بشأن تغير المن األمم المتحدة اتفاقيةمؤتمر األطراف في  7

FCCC/CP/2015/10/Add.1 .) فيوُيتاح https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/109r01.pdf 
8 http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php 
، دوق الكربون وصناألخرػ في ىذا السياق إجراءات التخفيف المناسبة عمى المستوػ الوطني، واالتفاقات الثنائية،  المنتدياتتتضمن  9

 .الغابات وتحدؼ بون شأن مثل إعالن نيويورك بوالشراكات الدولية ألصحاب المصمحة المتعددين 
 . برنامج األمم المتحدة لمبيئة، نيروبي.5322تقرير فجوة االنبعاثات لعام  (.5322برنامج األمم المتحدة لمبيئة ) 10
 ، المرفق.73/2 العامةقرار الجمعية  11
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شأن بون، وا عالن نيويورك ب ، تحدؼضمن غيرىاوتتضمن االلتزامات الطوعية الستعادة النظم اإليكولوجية الكبيرة،  -26
لممناظر  فريقيةجدار األخضر العظيم لمنطقة الصحراء الكبرػ والساحل، والمبادرة األ، ومبادرة ال20X20الغابات، ومبادرة 

(. وُيجرػ الترويج لمبادرة رعاية السواحل، AFR100الستعادة المناظر الطبيعية لمغابات ) فريقيةالطبيعية المرنة، والمبادرة األ
من الحركة العالمية الستعادة األراضي الرطبة  امبادرة جزء، باعتبار ىذه الالمنظمة الدولية لحماية الطيورالتي اقترحتيا 

 الساحمية.

ات االستعادة من أنو باإلضافة إلى ىذه العمميات الدولية، ُيجرػ تنفيذ العديد من مشاريع ومبادر  مالحظةومن الميم  -27
والمجتمعات المحمية، ومن خالل  والشعوب األصميةحكومية، والمؤسسات األكاديمية، والحدائق النباتية الغير خالل المنظمات 
من أنشطة إدارة األراضي التي العديد بوالمجتمعات المحمية  الشعوب األصمية تضطمع، وعمى سبيل المثال. القطاع الخاص

. كما اواستعادتي النظم اإليكولوجيةوفعالة من حيث التكمفة في عمميات حفع  ومستدامةيم بشكل كبير في جيود مؤثرة، تس
 .اذىطا ليا وتنفضع خطتو  النظم اإليكولوجيةتقدم التزامات نحو استعادة وىي  البمدان تجميع ىذه الجيوديتعين عمى 

، بما في ذلك األنشطة النظم اإليكولوجيةباستعادة  المتعمقةتقرير مرحمي بشأن األنشطة  -اثالث
 التعاونية لألمانة والشركاء والوكاالت

قترح الم عييالمواضإلى األمين التنفيذؼ، فيما يتعمق بالتقييم  25/29 مقررالمن  8طمب مؤتمر األطراف في الفقرة  -28
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم والسياسات معموم ممنبر الحكومي الدولي لل تيابشأن تدىور األراضي واستعاد

الخطوات  إعدادفي  وأن يتعاون  ليالدو  الحكوميمع المنبر  جميع المعمومات والنتائج ذات الصمة أن يتبادلة، اإليكولوجي
عن  الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية وأن يبمغازدواجية العمل،  وتجنب أوجو التآزرتعزيز بغرض ، القادمة

 في اجتماع ُيعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف. التقدم المحرز

تيا دبشأن تدىور األراضي واستعا مواضيعيالخبراء لممشاركة في التقييم  ةربعوبناء عمى ذلك، رشح األمين التنفيذؼ أ -29
 وعمى الرغم من أنوة. في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيوالسياسات معموم لمنبر الحكومي الدولي لاب الخاص

وحدة الدعم التقني ذات الصمة بعمى اتصال ، ظمت األمانة مواضيعيالالتقييم  فريق لم يتم قبول ىؤالء الخبراء كجزء من
يذا التقييم لاالستعراض. وُيتاح تحديث  الخاصة بعمميةنقاط اتصال االتفاقية لة مشور الوستشارك في عممية االستعراض وستقدم 

في اجتماعو  مؤتمر األطرافإلى قدم تحديث آخر وسيُ  (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/39)في مذكرة إعالمية  مواضيعيال
 الثالث عشر.

دعم البمدان في  من أجل وتوفير القدراتاإلرشادات واألدوات والتخطيط  وضع أنشطة مثلاألمانة في وتتعاون  -53
د من الشركاء بما فييم: . ومن أجل تنفيذ ىذه األنشطة، تعمل األمانة مع العديالنظم اإليكولوجيةاستعادة  بعمميةاالضطالع 
الطبيعية إلى ىيئتيا األصمية، واتفاقية األمم المتحدة  والمناظرآليتيا إلعادة الغابات تحدة و الزراعة لألمم المو غذية منظمة األ

 ألمم المتحدةا لمبيئة، واتفاقيةألراضي الرطبة، وبرنامج األمم المتحدة اتفاقية رامسار بشأن المكافحة التصحر وآليتيا العالمية، و 
الغابات، ومرفق البيئة العالمية، والبنك الدولي، والشراكة العالمية شأن حدة بتغير المناخ، ومنتدػ األمم المت بشأن اإلطارية
ومعيد الموارد العالمية، واالتحاد الدولي لحفع  باستعادة الغابات والمناظر الطبيعية، وجمعية استعادة النظم اإليكولوجية، المتعمقة

جية الدولية، والمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية، والمنظمات ، ومركز البحوث الحر المنظمة الدولية لحماية الطيورالطبيعة، و 
 الخاص. القطاعو  الييئات األكاديميةو ، ، والوكاالت والبنوك اإلقميميةوالمجتمعات المحمية صميةالممثمة لمشعوب األ

استعادة النظام  كجزء من تنفيذ مبادرة بناء القدرات والدعم المباشر البمدان النامية من ألطرافلاألمانة  ووفرت -52
من البمدان طراف ألوتوفر ىذه المبادرة بناء القدرات ل( التي أيدتيا دائرة الغابات في جميورية كوريا. FERIاإليكولوجي لمغابات )

من أىداف أيشي لمتنوع  22و 24و 2دعم مالي صغير لمشروعات استعادة الغابات سعيا إلى دعم تحقيق األىداف النامية مع 
 النظم اإليكولوجيةباستعادة  المتعمقةوقد تمت الموافقة عمى تقديم دعم مباشر لمشروع من أجل تنفيذ الخطة الوطنية البيولوجي. 



UNEP/CBD/SBSTTA/20/12 
Page 5 

 

قية المتعمقة بالتنوع البيولوجي واتيماال، وذلك في سياق المبادرة المشتركة بين المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية/واالتفافي غ
مسمة من حمقات عمل بناء القدرات ات االستوائية. وفيما يتعمق ببناء القدرات، تجرؼ األمانة حاليا سلمغاب جيو لتنوع البيولبشأن ا

غذية منظمة األ استعادة الغابات والنظم اإليكولوجية األخرػ دعما لتحقيق أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي بالتعاون معفي مجال 
 ُعقدتخرين. وقد اآلشركاء المن ( وبدعم والمناظر الطبيعية إلى ىيئتيا األصميةآليتيا إلعادة الغابات الزراعة لألمم المتحدة )و و 

ويتم التخطيط لممزيد  5322.12أكتوبر/تشرين األول  فريقيا فيأغرب  منطقةلمن ىذه السمسمة  بناء القدرات أولى حمقات عمل
وع البيولوجي في مختمف القطاعات حمقات العمل تعميم التن وتيسر. 5327-5326عمل لمناطق أخرػ خالل المن حمقات 

في  النظم اإليكولوجيةتخطيط وتنفيذ استعادة  الستكشاف عممياتلغابات والتنوع البيولوجي الخبراء الوطنيين المعنيين باوتجمع 
 وسبل االنخراط مع القطاع الخاص.المناظر الطبيعية 

 بالمناطق المحمية المتعمقةتقرير مرحمي عن األنشطة  -ارابع
 الذؼ انقضى جراءات متعددة عمى مدار العقدحافزا التخاذ إ (PoWPAالمحمية ) المناطق بشأنبرنامج العمل  كان -55

في  6وزيادة قدرىا  في المناطق المحمية العالمية لألراضي والمياه الداخمية تقريبا في المائة 0ا زيادة قدرىمنذ اعتماده من بينيا: 
طالق مبادرات إقميمية مثل تحدؼ ميكرونيزيا، و الوالية الوطنية؛ حرية والساحمية ضمن البفي المناطق المحمية  تقريبا المائة ا 

مميار دوالر أمريكي  2.2أكثر من  وتقديمأخرػ؛ مبادرات بين من لممناطق المحمية، ورؤية األمازون، والشبكة الكارباثية 
ا عداد نقطة اتصال وطنية لممناطق المحمية؛ و  223ما يزيد عن  وتعيين؛ العالميةالبيئة من خالل مرفق  لممناطق المحمية

الوعي العالمي والوطني بقيم المناطق المحمية  وزيادةلمتعمم اإللكتروني؛  وحدة نموذجية 22مجموعة كبيرة من األدوات تتضمن 
 22/54 رالمقر ودعا مؤتمر األطراف في  المناطق المحمية.بشأن خطط عمل لبرنامج العمل الوطني  238 ووضع؛ وفوائدىا

شي لمتنوع البيولوجي. من أىداف أي 22عناصر اليدف  جميعلتحقيق  كبيرةبشأن المناطق المحمية األطراف إلى بذل جيود 
عن  معمومات، جيودا بغية الوصول إلى األطراف وجمع ة، بالتعاون مع المنظمات الشريكة، بذلت األمان5322يار ومنذ مايو/أ

من أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي وصياغة اإلجراءات ذات األولوية التي ستقوم بيا  22من عناصر اليدف  حالة كل عنصر
لى اآلناليدف ىذا تحقيق  تيسيرفي والتي سيساىم تنفيذىا المقبمة  ةاألطراف في األعوام الخمس ، عمى المستوػ العالمي. وا 

البحر الكاريبي. وترد معمومات و وأمريكا الالتينية آسيا،  مناطقمن  اإقميمية لبناء القدرات أطراف دون ثالث حمقات عمل  غطت
اإلقميمية واإلقميمية والعالمية من  دون من أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي عمى المستويات  22مفصمة عن حالة تنفيذ اليدف 

 انظرمن جدول األعمال ) 0البند إطار عمنا ومن نتائج حمقات العمل الثالث ىذه في  المتاحةالمعمومات 
UNEP/CBD/SBSTTA/20/2.) 

االتحاد  عقد(. وقد WPCبتنظيم المؤتمر العالمي السادس لمحدائق ) 22/54ورحب مؤتمر األطراف في المقرر  -50
. وُتتاح لمييئة الفرعية لممشورة العممية 5324ستراليا في نوفمبر/تشرين الثاني في سيدني بأالمؤتمر ىذا  الدولي لحفع الطبيعة

لحفع الطبيعة بشأن نتائج المؤتمر نولوجية وثيقة إعالمية قدميا االتحاد الدولي والتقنية والتك
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/40)شأن ، بما في ذلك تقرير مرحمي عن عمل الييئة العالمية لالتحاد الدولي لحفع الطبيعة ب

 فع.إرشادات حول المعايير المتعمقة بتدابير فعالة أخرػ لمح لوضع المناطق المحمية

                                                           
 .https://www.cbd.int/doc/?meeting=ERCWS-2015-01 تقرير حمقة العمل، انظرلالطالع عمى  12



UNEP/CBD/SBSTTA/20/12 
Page 6 

 

 مقترحةالتوصية ال -اخامس

را مقر الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعو الثالث عشر  توصي
 :عمى غرار ما يمي

 إن مؤتمر األطراف،
 ،2/29و 22/26والمقررين  ()و8دة الما إلى إذ يشير

ذ يرحب التي أيدتيا دائرة الغابات في جميورية  لمغابات، النظم اإليكولوجيةدرة استعادة مبابالتقدم المحرز في تنفيذ  وا 
 كوريا،

ذ ي من أىداف أيشي لمتنوع تحقيق العديد  عمى ال يساعد النظم اإليكولوجيةستعادة التنفيذ الفعال الأن  الحعوا 
تكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره القائم وال 13،أىداف التنمية المستدامة في تحقيق اأيض و يساعد، ولكنفحسب البيولوجي

وحيادية تدىور األراضي في إطار اتفاقية  14،تغير المناخبشأن  اإلطارية ألمم المتحدةافي إطار اتفاقية  النظم اإليكولوجيةعمى 
 16،ألراضي الرطبةاشأن بواالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة في إطار اتفاقية رامسار  15،األمم المتحدة لمكافحة التصحر

في إطار اتفاقية  المحددةالغابات، وااللتزامات شأن واألىداف العالمية األربعة بشأن الغابات الخاصة بمنتدػ األمم المتحدة ب
باستعادة الغابات والمناظر الطبيعية والمبادرات  المتعمقةوتحدؼ بون لمشراكة العالمية  17،حفع أنواع الحيوانات البرية المياجرة

 خرػ؛األ
في  واردال عمى النحو النظم اإليكولوجيةالعناصر الرئيسية لخطة عمل قصيرة األجل بشأن استعادة  يعتمد -2

من أىداف أيشي  22و 24و 2كإطار عمل مرن لإلجراءات العاجمة في سبيل تحقيق األىداف  ،مشروع المقرر الحاليبمرفق ال
 ؛ايجية العالمية لحفع النباتات، وغيرىا من األىداف المتفق عمييا دوليمن أىداف االسترات 8و 4لمتنوع البيولوجي، واليدفين 

العناصر الرئيسية  باالستفادة من النظم اإليكولوجيةاستعادة  عمى النيوض بالعمل من أجلاألطراف  يحث -5
 ؛النظم اإليكولوجيةاستعادة شأن عمل قصيرة األجل باللخطة 

وخطط العمل وتحديث االستراتيجيات  اإليكولوجية النظمستعادة الاألطراف، عند وضع خطط  يشجع -0
، بما في ذلك تمك النظم اإليكولوجيةباستعادة االلتزامات الحالية المتعمقة  لحسبان، عمى أن تأخذ في الوطنية لمتنوع البيولوجيا

 ؛ذات الصمة في إطار العمميات األخرػ التي تم اإلعالن عنيا 

تنمية مثل مصارف الت التمويل الدولية وىيئات التمويل األخرػ كاالوكاالت التنمية في الخارج، وو  يحث -4
برامج  ضمنحسب االقتضاء  عمى أن يتم دمج ىذا الدعم، النظم اإليكولوجيةاستعادة  من أجلتقديم الدعم اإلقميمية عمى 

 والقضاء عمى الفقر؛الوظائف  وخمقتنمية، واألمن الغذائي، ومبادرات ال

استعادة الغابات شأن أعضاء الشراكة العالمية ب ،حسب االقتضاء بما في ذلك، المنظمات ذات الصمة يشجع -2
النظم خطط عمل قصيرة األجل بشأن استعادة  تنفيذ الرامية إلى جيودىاودعم األطراف في  تشجيعوالمناظر الطبيعية، عمى 

 ؛اإليكولوجية

                                                           
 ، المرفق.73/2 العامةانظر قرار الجمعية  13
 .03855، الرقم 2772مجمد ، المجموعة المعاىداتاألمم المتحدة،  14
 .00483، الرقم 2924المرجع نفسو، المجمد  15
 .24280، الرقم 996المرجع نفسو، المجمد  16
 .58092، الرقم 2622المرجع نفسو، المجمد  17



UNEP/CBD/SBSTTA/20/12 
Page 7 

 

في استخدام العناصر الرئيسية من  ، دعم جيود األطرافاألموالاألمين التنفيذؼ، رىنا بتوافر  إلىيطمب  -6
  عن طريق: النظم اإليكولوجيةأجل وضع خطة عمل قصيرة األجل بشأن استعادة 

تنفيذ مبادرة استعادة عن طريق  بناء القدرات بالتعاون مع الشركاء والمبادرات، بما في ذلكو  األدوات توفير ( أ)
عادة الغابات والمناظر الطبيعية إلى إلة والزراعة لألمم المتحدة غذيغابات بالتعاون مع آلية منظمة األالنظام اإليكولوجي لم

 ؛ىيئتيا األصمية

 18النظم اإليكولوجيةتحديث المعمومات الخاصة باإلرشادات، واألدوات والمبادرات ذات الصمة باستعادة  )ب(
تاحتيا من خالل آلية   تبادل المعمومات. غرفةوا 

 
 

                                                           
18 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/35. 
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 مرفقال
 النظم اإليكولوجيةصيرة األجل بشأن استعادة العناصر الرئيسية لخطة عمل ق

 األهداف والغرض -أوال

استعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية وشبو الطبيعية كمساىمة في إيقاف ب النيوضلخطة العمل في  اليدف العاميتمثل  -2
، والتخفيف من نظم اإليكولوجيةال، وتعزيز تقديم خدمات عمى الصمود النظم اإليكولوجية قدرةفقدان التنوع البيولوجي، وتحسين 

وندرة  الحد من المخاطر البيئيةو وتحسين رفاه اإلنسان  آثار تغير المناخ والتكيف معو، ومكافحة التصحر وتدىور األراضي،
 .الموارد

ورفع مستواىا  النظم اإليكولوجيةاستعادة أنشطة  تسريعمل في مساعدة األطراف عمى من خطة الع الغرضويتمثل  -5
من أىداف أيشي  22و 24ن ، وخاصة اليدفي5353-5322ي لمفترة لمتنوع البيولوج ةاالستراتيجي الخطةم تحقيق بيدف دع

المائة عمى األقل من النظم في  22متنوع البيولوجي إلى استعادة من أىداف أيشي ل 22ويدعو اليدف  لمتنوع البيولوجي.
االتفاقيات  المحددة في إطار ىدافاألالعمل أن تساىم في تحقيق  . كما يمكن لخطة5353اإليكولوجية المتدىورة بحمول عام 

تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية بشأن  اإلطارية ألمم المتحدةا اتفاقيةاألخرػ، بما في ذلك 
الغابات، فضال عن شأن األمم المتحدة ب األراضي الرطبة، واتفاقية حفع أنواع الحيوانات البرية المياجرة، ومنتدػشأن رامسار ب

طار سينداؼ لمحد من مخاطر الكوارث لمفترة  5303لعام  المستدامة خطة التنمية  .5303-5322وا 

 ما يمي:فيلخطة العمل ىذه  األىداف المحددةتمثل تو  -0

عامة الجميور والحصول عمى دعميم  وعي رفعبيدف  ونشرىا النظم اإليكولوجيةاستعادة  فوائدتحديد  ( أ)
 ؛ومشاركتيم

 جميعوتنفيذىا ورصدىا عمى  النظم اإليكولوجيةفي عمميات تخطيط أنشطة استعادة دعم وتسريع العمل  ( ب)
 المستويات؛

 النظم اإليكولوجيةاستعادة بتحديد األىداف والسياسات واإلجراءات اإلقميمية والوطنية والمحمية الخاصة  ( ج)
ضفاء الطابع ا  .عمييالرسمي وا 

 نطاق وحجم الخطة

 ، أونظام إيكولوجي كان قد تدىور انتعاش أو المساعدة في إلى عممية اإلدارة الفعالة النظم اإليكولوجيةتشير استعادة  -4
 وتتسموحفع التنوع البيولوجي. عمى الصمود  النظم اإليكولوجية قدرة استدامةتدميره كوسيمة من وسائل تم  أو الضرر بو لحق
إلى وتشيران  االستعادة محددتا السياقعمميتا التدىور و و . السالمة و/أو اإلنتاجية اإليكولوجيةة التدىور بفقدان أو نقص في عممي
 عمى حد سواء. اوعممياتي النظم اإليكولوجيةحالة 

إليكولوجية، بما حيائية والنظم ا، والمناطق األموائلعبر مختمف أنواع ال النظم اإليكولوجيةوتعزز خطة العمل استعادة  -2
الغابات، واألراضي العشبية، وغابات السافانا وغيرىا من النظم اإليكولوجية لألراضي والمياه الداخمية، والنظم في ذلك 

وحسب االقتضاء، البيئات الحضرية. ويمكن أن ُتطبق األنشطة عمى المستويات الوطنية،  والساحمية، البحريةاإليكولوجية 
والبحرية. ويمكن االضطالع باإلجراءات التي  البريةطنية وعمى مستوػ المواقع من خالل منظور المناظر الو  ودون واإلقميمية، 

وذلك في  وعممياتيا النظم اإليكولوجية، واستعادة ظروف وقفياأو  المباشرة لمتدىور أو تخفيف حدتيا الدوافعمن  تيدف إلى الحد
. موعة من األغراض ومع أطراف فاعمة مختمفةمن أجل تحقيق مجي، ستخدامات األراضعدد من المقاييس ضمن فسيفساء ال

 يني.كمت إطار مؤسسيضرورية لتوفير  ةاإلقميميأو  ةاإلجراءات الوطني وتعتبر
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. بيد أنو يتعين 5353من اآلن وحتى عام  االضطالع بيايمكن التي جراءات قصيرة األجل اإلخطة العمل وتعزز  -6
. ويتعين القيام باإلجراءات قصيرة األجل المحددة في أنشطة مستدامة عمى األجل الطويل أن تتضمنعمى عمميات االستعادة 

 .5303وخطة التنمية المستدامة لعام لمتنوع البيولوجي لمخطة االستراتيجية  5323عام رؤية  ىذه الخطة في سياق

لنظم ا ستعادةعل عمميات ابالف فييا ُتجرػ )أ( الحاالت التي ويمكن تطبيق خطة العمل، حسب االقتضاء، في:  -7
التي تم تحديدىا والنظر فييا بالفعل من أجل استعادتيا، و)ج( النظم اإليكولوجية  المتدىورة اإليكولوجية، )ب( النظم اإليكولوجية

 .طبقا لذلكاألىداف واإلجراءات  تعديلالمتدىورة التي لم يتم النظر فييا بعد الستعادتيا، وذلك من خالل 

 مبادئال

لحفع، كما أنيا ليست سبيال لمسماح بالتدمير المتعَمد أو االستخدام عن ا بديال النظم اإليكولوجيةتبر استعادة ال تع -8
وحيثما كان  ألنشطة الحفع ويمكن أن تعزز كثيرا قيمة المناطق المحمية.مكمال  النظم اإليكولوجيةاستعادة  وتعد. غير المستدام

الطبيعية والنظم اإليكولوجية من خالل  موائلالتنوع البيولوجي والحيمولة دون تدىور ال علحف، ينبغي إعطاء األولوية اذلك ممكن
استعادة  ضمنالتنوع البيولوجي  اعتباراتدمج المتعمقة ب )انظر اإلرشادات اإليكولوجيةالحد من الضغوط والحفاظ عمى السالمة 

 (.2 تذييلفي ال النظم اإليكولوجية

بما يتفق مع أحكام االتفاقية. وعمى وجو الخصوص، تعتبر  النظم اإليكولوجيةتعادة وينبغي االضطالع بأنشطة اس -9
النظم استعادة ب المتعمقةاألنشطة التوجييية في توجيو كبيرة  أىميةذات  النظم اإليكولوجيةالمبادغ اإلثنى عشر لنيج 

 ذات الصمة وتتضمن اإلرشادات األخرػ  20.بشأن حقوق الشعوب األصمية إعالن األمم المتحدة شأنيا شأن 19،اإليكولوجية
مدونة و  22،ةمبادغ أغواؼ: غو التوجيييو  21،لالستخدام المستدام لمتنوع البيولوجي وخطوطيا التوجيييةمبادؼ أديس أبابا 

24المستدام لمتنوع البيولوجي. المألوفباالستخدام  المتعمقة، وخطة العمل 23رؼ  السموك األخالقي تغاريواؼ:
 

. وتعد المتاحة المحمية والمعارفباستخدام أفضل العموم وتنفيذىا  النظم اإليكولوجيةشطة استعادة وينبغي تخطيط أن -23
 إشراكوالفعالة لمشعوب األصمية والمجتمعات المحمية والنساء، فضال عن  الكاممةوالمشاركة  عن عممالموافقة المسبقة الحرة 
 والتوعيةويعتبر أيضا االتصال والتثقيف مراحل العمميات.  عجميفي  خرين ذوؼ الصمة أمورا أساسيةأصحاب المصمحة اآل

وتكاليفيا عمى نطاق  النظم اإليكولوجيةأنشطة استعادة  فوائدحتى يتسنى فيم  في جميع المراحلمن األمور األساسية  ةالعام
 واسع.

 العناصر الرئيسية لخطة العمل

 تتألف الخطة من أربع مجموعات رئيسية من األنشطة: -22

 مؤسسية؛الو  اإليكولوجيةحقائق الفي ضوء  النظم اإليكولوجيةييم فرص استعادة تق )أ(

)عمى المستوػ الوطني أو مستوػ الواليات  النظم اإليكولوجيةستعادة المؤسسية التحسين البيئة التمكينية  )ب(
 القضائية األخرػ ذات الصمة(؛

 وتنفيذىا؛ النظم اإليكولوجيةتخطيط أنشطة استعادة  )ج(

                                                           
19 https://www.cbd.int/ecosystem/ 
 .62/592 العامةقرار الجمعية  20
 ، المرفق الثاني.7/25المقرر  21
 واو. 7/26المقرر  22
 مرفق.ال، 23/45المقرر  23
 مرفق.الباء،  25/25المقرر  24
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 .ونشر النتائج والتعقيباتالرصد والتقييم  )د(

المجموعات  فيما بين ىذه تعقيباتأن تكون ىناك عممية  ومن المرجح أن تكون ىناك حاجة لعممية تكرارية وينبغي -25
 .األربع من األنشطة وداخميا

 تقييم فرص استعادة النظم اإليكولوجية -ألف

اإليكولوجية ي تستمزم االستعادة وليا أولوية كبيرة في ضوء الحقائق لضمان تنفيذ أنشطة االستعادة في المناطق الت -20
الخرائط.  رسممنظم اإليكولوجية، بما في ذلك لمن الضرورؼ تنفيذ تقييمات واسعة النطاق  فإن والمؤسسية عمى حد سواء،

ون الوطنية أو تمك التي تتخطى د القضائية وسُيستيل العمل في ىذه التقييمات عمى المستوػ الوطني )أو عمى مستوػ الواليات
السمطات الوطنية، حسب االقتضاء(، وسُيجرػ تعديميا في ضوء تقييمات أكثر تفصيال ناتجة عن األنشطة المنَفذة عمى مستوػ 

 .أدناهالمواقع في إطار الخطوة جيم 
جتمعات المحمية وأصحاب والفعالة لمشعوب األصمية والم الكاممةوالمشاركة  عن عممتحديد الموافقة المسبقة الحرة  -2

تحديد  عندفي العممية، بما في ذلك النظر في التوازن الجنساني،  ااآلخرين ذوي الصمة والحصول عميه المصمحة
 .لالستعادةاألولوية المناطق ذات 

ني )بما في ذلك الوط الصعيدعمى  تحديد مدى النظم اإليكولوجية المتدهورة وأنواعها ودرجة تدهورها ومواقعها -5
 دوافع النظم اإليكولوجية وتحديدخدمات الناجمة في التنوع البيولوجي و  انالفقد وحاالتحيائية تمو األخرػ( طقة أمن

 .أعمال استعادة النظم اإليكولوجية الجارية، وتحديد معمومات خطط األساس. ويتعين مراعاة تدىور النظم اإليكولوجية

أن تتضمن  الفوائدالوطني. ويمكن ليذه  الصعيدعمى  نظم اإليكولوجيةالمحتممة الستعادة ال والفوائدتقييم التكاليف  -0
المائي األمن مثل االجتماعية واالقتصادية  والفوائدالنظم اإليكولوجية، خدمات التنوع البيولوجي و بتمك التي ترتبط 

الحرائق وتحات حة مكاف، والوظائف وسبل العيش، والحد من مخاطر الكوارث )مثل وتخزينو الكربون  وحجزالغذائي، و 
عمميات  االستفادة من إمكانياتيتعين . و عدم العمل كبيرةالتربة، وحماية السواحل(. كما يمكن أن تكون تكاليف 

 الخضراء". التحتيةتوفير خدمات النظم اإليكولوجية أو "البنية لاستعادة النظم اإليكولوجية 

موارد المالية والتقنية، فضال عن الثغرات، من أجل تنفيذ وتحديد ال والقانوني تقييم اإلطار المؤسسي والسياساتي -4
 الوطني )أو عمى مستوػ الواليات الصعيد إجراء ىذا التقييم عمى وينبغيعمميات استعادة النظم اإليكولوجية. 

 دون الوطنية أو تمك التي تتخطى السمطات الوطنية، حسب االقتضاء(. القضائية

والتشاور  .والقضاء عميهااإليكولوجية عمى شتى المستويات  النظمولوجي وتدهور فقدان التنوع البيدوافع الحد من  -2
ي ممارسات وتبن  مطموب، مثل: الموارد؛ وتغيرات السموك؛ وآليات الحوافز؛ ال لتحديدصحاب المصمحة مع الخبراء وأ

حقوق الاألراضي؛ واالعتراف ب األسماك والزراعة؛ وتنويع حيازة مصايدوالغابات و  اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه
 الموارد.المرتبطة ب

الصعيد عمى التي ستساىم عمميات االستعادة فييا بشكل كبير في تحقيق أىداف  تحديد وترتيب أولويات المناطق -6
لمتنوع البيولوجي )مثل المناطق الرئيسية لمتنوع البيولوجي، والمناطق التي  أيشيالوطني مما يساىم في تحقيق أىداف 

المناظر  ودمجيا ضمنالمناطق المحمية  من سالمةفر الخدمات الرئيسية لمنظم اإليكولوجية، والمناطق التي ستزيد تو 
 والبحرية األوسع نطاقا(. البرية
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تدىورىا فضال عن المخاطر األخرػ فقدان الموائل و  نقل مواقعلمحد من مخاطر  حمايةالنظر في الحاجة إلى تدابير  -7
 23-8" )الفقرات نظر أيضا "المبادغاات المحمية. )وع البيولوجي والشعوب األصمية والمجتمعلتنا التي يتعرض ليا

 (.ة النظم اإليكولوجية" في التذييلاستعاد ضمناعتبارات التنوع البيولوجي  دمجرشادات من أجل أعاله( و"إ

 المؤسسية التمكينيةتحسين البيئة  -باء

ن الضرورؼ مواصمة تطوير اإلطار المؤسسي التمكيني من أجل استعادة النظم لتحقيق أىداف االستعادة، قد يكون م -24
التخطيط المناسبة، وتعزيز التعاون بين  وآلياتاإليكولوجية. ويتضمن ذلك توفير حوافز قانونية واقتصادية واجتماعية، 

التقييمات سترشاد في ىذا العمل باالالقطاعات، بغية تشجيع عممية االستعادة والحد من تدىور النظم اإليكولوجية. وسيتم 
مع أنشطة التخطيط والتنفيذ المضطمع  ، وسيتم تنفيذ ىذا العمل عمى التوازؼ 4الخطوة ألف، وباألخص ألف المضطمع بيا في

 الخطوة جيم.بيا في 
وقد يتضمن  بشأن حماية النظم اإليكولوجية واستعادتها. تحسين أو وضع إطار قانوني وسياساتي استعراض أو -2

واستعادتيا. الضعيفة حماية الموائل وسياسات وغيرىا من المتطمبات الالزمة لذلك، حسب االقتضاء، قوانين ولوائح 
 وقد يتطمب ذلك اإلبقاء عمى نسبة معينة من األراضي أو السواحل أو البحار عمى حالتيا الطبيعية.

واالعتراف بحقوق الشعوب األصمية  ي،بشأن حيازة األراض وسياساتي قانونيتحسين أو وضع إطار  استعراض أو -5
 والمجتمعات المحمية.

وأنشطة التقسيم في إطار اإلدارة  استعراض أو تحسين أو وضع عمميات التخطيط المكاني األرضي والبحري  -0
 المتكاممة.

 ينبغيو  .استعراض أو تحسين أو وضع أهداف وسياسات واستراتيجيات وطنية بشأن استعادة النظم اإليكولوجية -4
، و/أو الخطط الوطنية وخطط العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي االستراتيجياتفي أن تنعكس عادة األنشطة  ذهلي

دارة األراضي. وقد يساعد  وطنية في تحديد أىداف لمتنمية المستدامة، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معو وا 
ذ في الحسبان األىداف الوطنية المتاحة التي ُوضعت في إطار . كما ينبغي األخالعامزيادة اإلرادة السياسية والوعي 

 .ذات الصمة العمميات األخرػ 

 تأخذ في الحسبان قيم الموائل الطبيعية. ةيوضع عمميات محاسب -2

فقدان النظم اإليكولوجية وتدىورىا  دوافعمن أجل الحد من  الضارةوتفادؼ الحوافز  تشجيع الحوافز االقتصادية -6
 تيا.والنيوض باستعاد

الموارد من أجل دعم استعادة النظم اإليكولوجية من مصادر  لحشدوضع إطار  الموارد. لحشدوضع استراتيجية  -7
وطنية وثنائية ومتعددة األطراف، مثل مرفق البيئة العالمية وزيادة الميزانيات الوطنية والجيات المانحة والشركاء، بما 

منظمات غير الحكومية لدعم تنفيذ الخطط وسد الثغرات التي ُتحدد في ذلك القطاع الخاص والمجتمعات المحمية وال
خالل التقييمات. ويمكن استعمال األموال واألدوات العامة لزيادة التمويل الخاص عن طريق أساليب مثل توفير 

 دفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية والسندات الخضراء.اللمخاطر و ضد اضمانات 

بشأن تخطيط وتنفيذ استعادة النظم اإليكولوجية لزيادة فعالية برامج االستعادة في  لتدريبالنهوض ببناء القدرات وا -8
 المستقبل.
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 تخطيط أنشطة االستعادة وتنفيذها  -جيم

ينبغي تخطيط أنشطة االستعادة عمى أساس األولويات التي ُتحدد في إطار الخطوة ألف وأن ُييسر التنفيذ عن طريق  -22
في الخطوة باء. وستحتاج اإلجراءات إلى التشاور مع أصحاب المصمحة والخبراء من مختمف المجاالت اإلجراءات الواردة 

األمر بناء قدرات أصحاب المصمحة،  يتطمبلممساعدة في جميع مراحل عمل المشروع )التقييم والتخطيط والتنفيذ والرصد(. وقد 
 المرأة والشعوب األصمية والمجتمعات المحمية.حقوق عمال الدعم القانوني والتشريعي إلتقديم بما في ذلك 

استنادا إلى مجموعة من الخيارات ومراعاة المالءمة اإليكولوجية  التدابير الستعادة النظم اإليكولوجية،أنسب تحديد  -2
والفعالية من حيث التكمفة وتوفير الدعم لألراضي والمناطق المحمية لمشعوب والمجتمعات األصمية واحترام معارفيا 

 وممارساتيا العرفية التقميدية.

في الزراعة  النظر في الكيفية التي تدعم بها أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية االستدامة اإليكولوجية واالقتصادية -5
واألنشطة اإلنتاجية األخرػ إضافة إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معو والحد من مخاطر الكوارث 

. وينبغي النظر في التأثيرات الطبيعية من تخطيط المناظرلحضرية. ويتعين تعميم االستعادة ضواحتياجات المناطق ا
المتوقعة ألنشطة االستعادة عمى الوظيفة اإليكولوجية لألراضي والمياه المجاورة، وذلك عمى سبيل المثال من خالل 

ضع في الحسبان التغيرات البيئية المستقبمية . وينبغي أن تو ةاالستراتيجي ةالبيئي اتاألثر البيئي والتقييم اتتقييم
 التغيرات الناجمة عن تغير المناخ.مثل المحتممة، 

من أجل تحقيق النتائج البيئية  أهدافا واضحة وقابمة لمقياس تتضمنوضع خطط الستعادة النظم اإليكولوجية  -0
لى جانب الغايات ياواالجتماعية المتوخاة، باإلضافة إلى مؤشرات لتقييم الخطط واألىداف، ينبغي أن تتضمن . وا 

مدػ المشروع وعمره وجدوػ تخفيف قوػ التدىور والمتطمبات من الميزانيات والموظفين وخطة متسقة لرصد تنفيذ 
المشروع وفعاليتو. وينبغي أن تتضمن غايات المشروع الظروف المستقبمية المرغوبة في المناطق الجارؼ استعادتيا 

التي الجتماعية واالقتصادية لمنظام اإليكولوجي المرجعي )النظم اإليكولوجية المرجعية( والخصائص اإليكولوجية وا
لغايات صراحة أىدافا إيكولوجية واجتماعية )مثل الكتمة أن تحدد اإنجازىا. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي  يتعين

جراء لكل ىدف )مو  ،اإلحيائية لمغطاء النباتي والوظائف( مثال(، في المائة  23) وحجما ثل خفض، زيادة، حفع(،ا 
طار  سنوات مثال(. وينبغي أن توضع األىداف بعد ذلك بحيث ُتحدد بالتفصيل الخطوات المحددة لتحقيق  2) ازمنيا وا 

 الغايات.

نبغي مراعاة التفاصيل المتوقعة لمتنفيذ، بما في ذلك، تجييز ي. د مهام وجداول زمنية وميزانيات صريحة لمتنفيذيتحد -4
باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن ُتحدد صراحة معايير األداء إلى جانب المسائل و لتوطين وأنشطة المتابعة. الموقع وا

تستخدم في اختبار مدػ نجاح المشروع في فترات زمنية سالتي يتعين معالجتيا من خالل الرصد والبروتوكوالت التي 
دارتيا وحفظيا لمرصد وال األساسيةمحددة أثناء عممية االستعادة. ومن األمور  تقييم، وضع معايير لجمع البيانات وا 

 وتحميميا وتبادل الدروس المستفادة.

النظم اإليكولوجية ووحدات المناظر الطبيعية حفع ل اإليكولوجيةتنفيذ التدابير المحددة في خطة استعادة النظم  -2
دار المتدىورة  العموم والتكنولوجيا  استخدامبنسقة، طريقة فعالة ومب تيا حسب االقتضاءاستعادتيا بشكل مستدام، و وا 

 .القائمةوالمعارف المحمية 

 ونشر النتائجوالتعقيبات الرصد والتقييم  -دال

أنشطة الرصد في المراحل المبكرة من تطور المشروع لمتمكين من قياس ظروف النظم اإليكولوجية  أن تبدأينبغي  -26
رجعي. ويحتاج الرصد الفعال إلى تخطيط مكثف قبل انطالق أنشطة نموذج م مقابلوالتأثيرات االجتماعية واالقتصادية 
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األنشطة المضطمع بيا في  مننتائج الرصد والدروس المستفادة وينبغي توثيق  .االستعادة، بما في ذلك وضع خطوط األساس
 إطار الخطوتين باء وجيم، وتحميميا واستخداميا لدعم اإلدارة التكيفية.

بما في ذلك نجاح أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية  نفيذ خطة استعادة النظم اإليكولوجية،تقييم فعالية وتأثيرات ت -2
والفوائد البيئية والتكاليف المالية. وينبغي القيام بذلك بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصمحة المعنيين وأن ُيستند إلى 

 خطوة جيم أعاله(.خطط االستعادة )المن المسائل والتحميالت المحددة في قسم الرصد 

نتائج الرصد والدروس المستفادة  إلىاستنادا  اإلدارة التكيفية لتعديل الخطط والتوقعات واإلجراءات والرصد من خل  -5
 وضمان االستمرارية بعد نياية المشروع، بما في ذلك من خالل اإلدارة الجماعية.

نظم اإليكولوجية بالتعاون مع الباحثين، بما في من تخطيط وتنفيذ ورصد خطط استعادة التبادل الدروس المستفادة  -0
ذلك عبر الوزارات ومع الجميور لتوضيح الممارسات والمجاالت التي توفر فوائد متعددة الستعادة النظم اإليكولوجية 

 منطقةوتحسين نتائج جيود االستعادة في المستقبل محميا وفي المواقع األخرػ داخل  المقصودةغير  اآلثاروتحديد 
 أو في أماكن أخرػ. ةمعين ةيائيحأ

 دعم اإلرشادات واألدوات والمنظمات والمبادرات المتعمقة باستعادة النظم اإليكولوجية

ترد اإلرشادات واألدوات التي ُوضعت في إطار االتفاقية وتمك التي وضعتيا منظمات ومبادرات شريكة إضافة إلى  -27
تبادل  غرفةآلية في وسُتتاح  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/35المية عاإلوثيقة الالمنظمات والمبادرات ذات الصمة في 

 المعمومات.

 التذييل
 إرشادات من أجل دمج اعتبارات التنوع البيولوجي ضمن استعادة النظم اإليكولوجية

 التجزؤو والتدىور أو تغيير الموائل  يضابما في ذلك التغيير في استخدام األر  ،فقدان التنوع البيولوجي التصدؼ لدوافع 
 واالستغالل الجائر والتموث واألنواع الغريبة الغازية: ينبغي أن يكون الحفع عمى رأس األولويات ألن استعادة النظم
اإليكولوجية تكمف بوجو عام أكثر من تفادؼ التدىور، كما أن فقدان بعض األنواع وبعض خدمات النظم اإليكولوجية 

فإن الموائل الطبيعية تعمل كممجأ ألنواع يمكنيا توفير فرص استعادة  قد يتعذر استرجاعيا. وباإلضافة إلى ذلك،
 لمناطق أخرػ.

  التي كانت ستكون عمييا إذا لم يحدث التدىور، مع التسميم بأن ىذا  لمحالةاإليكولوجية العمل عمى استعادة النظم
 األمر قد ال يمكن تحقيقو دائما، خاصة في ظل تغير المناخ.

  ذات الغطاء الشجرؼ المنخفض طبيعيا، مع العمم بأن النظم  العشبية والنظم اإليكولوجيةمنع تحريج األراضي
 اإليكولوجية قد ال تكون متجانسة دائما، والنظم اإليكولوجية غير المتوازنة قد تضم طبيعيا مناطق بدون غابات.

 ميمة بالنسبة لييكل النظم اإليكولوجية التقميدية لالختالالت البيئية )نتيجة لمحرائق أو الرعي مثال( قد تكون  النظم
 ووظائفو، وقد يتعين الحفاظ عمييا أو استعادتيا.

  التي  األنواعاالستفادة من األبحاث في وظائف األنواع في النظم اإليكولوجية: ينبغي إيالء االعتبار الواجب الستعادة
ضوارؼ قيح والحفاظ عمى الشبكة الغذائية )مثل المثل نشر البذور والتممباشرة النظم اإليكولوجية خدمات ووظائف  تقدم

 الرئيسية( وتدفقات المغذيات.
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  أو  اإلجيادبعد إزالة عوامل بأن تستعيد حالتيا ذاتيا متدىورة لمنطقة سمح يفي االعتبار أن التجدد الطبيعي قد وضع
ذا استدعى األمر استعادة نشطة، مثل إزالة األنواع الغريبة الغازية وا   عادة إدخال نباتات وحيوانات أصمية خفضيا. وا 

 المزيد من الموارد خالل فترة زمنية أطول.سيحتاج عادة ذلك  فإنوا عادة إنعاش التربة والعمميات الييدرولوجية، 

  الجينية  مراعاة االختالفاتواالستفادة من األنواع األصمية، ينبغي بالزراعة إذا تم دعم عممية استعادة النظم اإليكولوجية
 األنواع األصمية وفيما بينيا وتاريخ حياتيا وتداعيات التفاعل فيما بينيا ومع بيئتيا. داخل

  .ينبغي اتخاذ اإلجراءات القائمة عمى الموقع في سياق الممارسات الخاصة باإلدارة المتكاممة لممناظر البرية والبحرية
من استعماالت األراضي؛  جية ضمن فسيفساءفعمى سبيل المثال: يمكن منح أولوية الستعادة خدمات النظم اإليكولو 

من مالجئ  القريبةأو النيوض باالرتباط اإليكولوجي وحفع التنوع البيولوجي عن طريق استعادة النظم اإليكولوجية 
المواقع األنواع )مثل المناطق المحمية والمناطق الرئيسية لمتنوع البيولوجي ومناطق الطيور والتنوع البيولوجي اليامة و 

 (، أو إنشاء مناطق عازلة أو ممرات ارتباط بينيا.متحالف من أجل منع مطمق لالنقراضتبعة لال

  منع إدخال األنواع الغريبة التي تيدد النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع: وفي حالة النظر في استخدام األنواع
فإنو ينبغي في ذلك اتباع نيج عممي وتحوطي سميم  ،ربداية لمتربة شديدة التدىو في اللتحقيق االستقرار مثال الغريبة، 

 لتفادؼ فقدان الموائل واألنواع بسبب األنواع الغريبة الغازية.

______________ 


