
 

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشروناالجتماع 
  2016نيسان /أبريل 30-25 كندا، ،مونتلایر

  من جدول األعمال 10البند 
 

  ية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية معتمدة من الهيئة الفرع
  استعادة النظم اإليكولوجية  -  20/12

  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،
  :يبأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر مقررا على غرار ما يل توصي

  إن مؤتمر األطراف،
  ،12/19و 11/16والمقررين ) و(8إلى المادة  إذ يشير

الوطنية وخطط عملها في استراتيجياتها  ةم اإليكولوجياستعادة النظاحتياجات  قد حددت أن األطراف إذ يدركو
من  ل في عدده جار العملخطط الوطنية واإلقليمية والعالمية األخرى، وأنأو ا/االستراتيجيات ووفي للتنوع البيولوجي 

أن العديد من النظم  يالحظوإذ بدعم من مختلف المنظمات والحكومات،  ةم اإليكولوجياستعادة النظالمتعلقة ب األنشطة
 ،استعادةال تزال في حاجة إلى  المتدهورة يةاإليكولوج

دائرة الغابات في  هاتدعمبالتقدم المحرز في تنفيذ مبادرة استعادة النظم اإليكولوجية للغابات، التي  وإذ يرحب
  جمهورية كوريا،

أهداف أيشي للتنوع على تحقيق العديد من فحسب أن التنفيذ الفعال الستعادة النظم اإليكولوجية ال يساعد  يؤكدوإذ 
التكيف القائم على النظام اإليكولوجي، و 1أهداف التنمية المستدامة، العديد من ، ولكنه يساعد أيضا في تحقيقالبيولوجي
 2في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، ودعم التخفيف ،والتخفيف من آثار الجفاف ،التصحرة ومكافح

واالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة في إطار  3وحيادية تدهور األراضي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،
هداف العالمية األربعة بشأن الغابات الخاصة بمنتدى األمم المتحدة بشأن واأل 4اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة،
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وتحدي بون للشراكة العالمية المتعلقة  5الغابات، وااللتزامات المحددة في إطار اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة،

  ،المبادرات األخرىأهداف العديد من باستعادة الغابات والمناظر الطبيعية و
توازن بين األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وأن  وسائلحتاج إلى أن تتم بتستعادة االأن  يالحظوإذ 

 اأمريعد  والمجتمعات المحلية والشعوب األصلية األرض، الكمإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، على سبيل المثال 
عوامل ال إحدى ما يتعلق بمشاركة المرأة، مع االعتراف بأن المرأة هيفي جميع مراحل عملية االستعادة وخاصة في احاسم

  ،المتجددة الموارد الطبيعيةإدارة بالغ األهمية في تنشيط المجتمع و اأمر ن تعدقيادتهأن تغيير وحداث قوية إلال
  ،2020دة بحلول عام ستعاباالإلى الحاجة الملحة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق األهداف المتعلقة  وإذ يشير

يجري االضطالع بها حاليا التي ها، ستصالحواتدهور األراضي لعي يضاموالتقييم ال: ‘1‘)ب(3 اتجالن يالحظوإذ 
المقرر أن يكتمل  ةم اإليكولوجيالتنوع البيولوجي وخدمات النظفي مجال علوم والسياسات الحكومي الدولي لل منبرالمن قبل 
  ،2018في عام 

بهذا مرفق العمل قصيرة األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية على النحو الوارد في الخطة  يعتمد -1
 12و 5لإلجراءات الفورية في سبيل تحقيق األهداف  مع الظروف والتشريعات الوطنيةقابل للتكيف و مرن، كإطار المقرر

تراتيجية العالمية لحفظ النباتات، وغيرها من من أهداف االس 8و 4من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، والهدفين  15و 14و
 سيما األهداف المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالمتفق عليها دوليا؛ والوالغايات األهداف 

 ؛األخرى ذات الصلةخطط الاالستراتيجيات و أو

الشعوب األصلية  ذلك، بما في خرى والمنظمات ذات الصلةالحكومات األ ويشجعاألطراف  يحث -2
من أجل استعادة النظم اإليكولوجية، من بين جملة أمور، من  واتخاذ إجراءاتعلى تعزيز ودعم  ،والمجتمعات المحلية

كإطار مرن وفقا  خالل، وحسب االقتضاء، االستفادة من خطة العمل قصيرة األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية
 ؛للظروف الوطنية

تحديث االستراتيجيات عند عند وضع وتنفيذ خطط عمل الستعادة النظم اإليكولوجية واألطراف،  يشجع -3
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، على أن تأخذ في الحسبان األهداف وااللتزامات الحالية المتعلقة باالستعادة، بما في 

درجها في استراتيجيتها وخطط عملها الوطنية وأن ت ،ذلك تلك التي تم اإلعالن عنها في إطار العمليات األخرى ذات الصلة
 للتنوع البيولوجي؛

، مثل وكاالت التمويل الدولية، بما غيرها من الجهات المانحةالقيام بذلك، والقادرة على األطراف  يدعو -4
فضال عن رصد ، نشطة استعادة النظم اإليكولوجيةأللى تقديم الدعم إ ،في ذلك مرفق البيئة العالمية وبنوك التنمية اإلقليمية

حسب االقتضاء ضمن برامج ومبادرات التنمية المستدامة، واألمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، التي تم دمجها عمليات ال
 ة المناخ، والتكيف، والحد من مخاطر الكوارث، والقضاء على الفقر؛حدوخلق الوظائف، والتخفيف من 

لشعاب المرجانية لالنظم اإليكولوجية إليكولوجي في م النظر في استعادة النظاعلى ااألطراف  عشجي -5
 ؛البحريةالبيئات  والنظم اإليكولوجية الساحلية في خطط العمل، عند االقتضاء، لضمان استدامة

تنفيذ خطة العمل،  بشأنمعلومات عن أنشطتها ونتائجها  ،على أساس طوعي، األطراف أن تقدم يدعو -6
 ؛تبادل المعلوماتغرفة آلية علها متاحة من خالل وج ديماتقإلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع الت ويطلب
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م تعزيز تنفيذ استعادة النظعلى  ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المنظمات ذات الصلة شجعي -7
، وهو أمر حاسم لبلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وتعزيز تقديم خدمات النظم اإليكولوجية ودعم األطراف ةاإليكولوجي

 ؛ةم اإليكولوجياستعادة النظب المتعلقة ة األجلالرامية إلى تنفيذ خطط العمل قصيرفي جهودها 

استعادة  بشأناألطراف، والمنظمات ذات الصلة إلى إيالء االعتبار الواجب للمبادرات المجتمعية  يدعو -8
 6؛للتنوع البيولوجي المستدام المألوف االستخدامالمتعلقة بالتفاقية عمل ا في سياق خطة ةم اإليكولوجيالنظ

التنوع في مجال علوم والسياسات الحكومي الدولي لل منبرالأمانة مع  لتواصلاإلى األمين التنفيذي  بيطل -9
تقييم ال: ‘1‘)ب(3 تحضير الناتجعند بحيث يتم أخذه في الحسبان  هذا المقرر بشأن ةم اإليكولوجيالبيولوجي وخدمات النظ

 ؛واستصالحها األراضي تدهورلعي يضاموال

عمل قصيرة ال، دعم جهود األطراف في استخدام خطة المواردالتنفيذي، رهنا بتوافر إلى األمين  يطلب -10
 :األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية عن طريق

، بما في ذلك ذات الصلة بالتعاون مع الشركاء والمبادرات ودعم استخدام األدوات بناء القدرات تمكين  ) أ(
عادة إلللغابات بالتعاون مع آلية منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  ةوجيم اإليكولطريق تنفيذ مبادرة استعادة النظ عن

 ؛النظم اإليكولوجية غير الحرجية وغيرها من المبادرات التي تغطي إلى هيئتها األصليةللغابات المناظر الطبيعية 

وإتاحتها  7اإليكولوجيةة باستعادة النظم المتعلقاإلرشادات، واألدوات والمبادرات عن تحديث المعلومات   ) ب(
 .تبادل المعلومات من خالل آلية غرفة

  مرفق
  عمل قصيرة األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجيةالخطة 

 األهداف والغرض  -  أوال

، المتدهورة وشبه الطبيعية لخطة العمل هذه في النهوض باستعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية الهدف العام يتمثل -1
وتحسين قدرة النظم  ، وانتعاش الترابط،فقدان التنوع البيولوجي عكس مساركمساهمة في  ،لبيئات الحضريةبما في ذلك في ا

خدمات النظم اإليكولوجية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ومكافحة  وفيرتاإليكولوجية على الصمود، وتعزيز 
 .من المخاطر البيئية وندرة المواردالحد ع مالتصحر وتدهور األراضي، وتحسين رفاه اإلنسان 

ع ـمة أو مبادرة ذات صلة، على تسريظمن خطة العمل في مساعدة األطراف، فضال عن أي من الغرض يتمثلو -2
ة للتنوع البيولوجي ـوتهدف إلى دعم تحقيق الخطة االستراتيجي .النظم اإليكولوجيـة ورفع مستواهاأنشطة استعادة 

من  14ويهدف الهدف . ن أهداف أيشي للتنوع البيولوجيم 15و 14وخاصة الهدفين  في الوقت المناسب، 2020- 2011
 ، النظم اإليكولوجية التي توفر الخدمات األساسية،2020أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إلى استعادة وضمان، بحلول عام 

األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة في المائة على  15من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إلى استعادة  15ويدعو الهدف 
كما يمكن لخطة العمل أن تساهم في تحقيق األهداف وااللتزامات المحددة في إطار االتفاقيات األخرى، . 2020بحلول عام 

مسار بشأن بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية را
األراضي الرطبة، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، ومنتدى األمم المتحدة بشأن الغابات، فضال عن خطة 

 .2030- 2015وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030التنمية المستدامة لعام 

فضال عن المنظمات والمبادرات ذات الصلة على إلى مساعدة األطراف لخطة العمل هذه  األهداف المحددة وتهدف -3
 :ما يلي
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تعزيز ودعم وتسريع العمل في عمليات تخطيط أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية وتنفيذها ورصدها على   )أ (

 جميع المستويات؛

تحديد األهداف والسياسات واإلجراءات اإلقليمية والوطنية والمحلية الخاصة باستعادة النظم اإليكولوجية   )ب (
 إضفاء الطابع الرسمي عليها؛و

استعادة النظم اإليكولوجية ونشرها بهدف رفع وعي عامة الجمهور والحصول على دعمهم  منافعتحديد   )ج (
 .ومشاركتهم

 حجمالنطاق وال  - ثانيا 

استعادة النظم اإليكولوجية إلى عملية اإلدارة أو المساعدة في انتعاش نظام إيكولوجي كان قد تدهور، أو لحق  تشير -4
وتتسم . به الضرر أو تم تدميره كوسيلة من وسائل استدامة قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود وحفظ التنوع البيولوجي

وعمليتا التدهور واالستعادة محددتا  .النظم اإليكولوجيةوظائف التنوع البيولوجي أو انخفاض أو فقدان بعملية التدهور 
 .وجية وعملياتها على حد سواءالسياق وتشيران إلى حالة النظم اإليكول

استعادة النظم اإليكولوجية عبر مختلف أنواع الموائل، والمناطق األحيائية والنظم  إلى تيسير خطة العملتهدف و -5
وغابات السافانا وغيرها  راضي الرطبة،راضي المحاصيل، واألأو اإليكولوجية، بما في ذلك الغابات، واألراضي العشبية،

جية لألراضي والمياه الداخلية، والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، وحسب االقتضاء، البيئات من النظم اإليكولو
وعلى مستوى المواقع من خالل  بق األنشطة على المستويات الوطني، واإلقليمي، ودون الوطنيويمكن أن تُط. الحضرية

راءات التي تهدف إلى الحد من الدوافع المباشرة ويمكن االضطالع باإلج. ية والبحريةرضاألالطبيعية منظور المناظر 
ها، واستعادة ظروف النظم اإليكولوجية وعملياتها وذلك في عدد من المقاييس عكس مسارللتدهور أو تخفيف حدتها أو 

وتعتبر . فاعلة مختلفة هاتجضمن فسيفساء الستخدامات األراضي، من أجل تحقيق مجموعة من األغراض ومع 
 .ضرورية لتوفير إطار مؤسسي تمكيني أو اإلقليمي طنيالوعلى المستوى اإلجراءات 

نطوي ت عمليات االستعادة بيد أن. لى المدى القصيرع يمكن االضطالع بها إلجراءات خيارات خطة العملتوفر و -6
اإلجراءات المحددة في هذه الخطة في ومن ثم، ينبغي االضطالع ب .الطويلالمتوسط و أنشطة مستدامة على األجلعلى 

 .2030خطة التنمية المستدامة لعام للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي و 2050سياق رؤية عام 

الحاالت التي تُجرى فيها بالفعل عمليات استعادة النظم اإليكولوجية، ) أ: (، فيطبيق خطة العمليمكن تو -7
النظم اإليكولوجية ) ج(جل استعادتها، والنظم اإليكولوجية المتدهورة التي تم تحديدها والنظر فيها بالفعل من أ )ب(

 .النظام اإليكولوجي وظائفكما يمكن أن تساهم خطة العمل في تعزيز . يتم النظر فيها بعد الستعادتها المتدهورة التي لم

 المبادئ  - ثالثا

. محميةعديدة في داخل وخارج المناطق ال منافع، وتوفر استعادة النظم اإليكولوجية مكمال ألنشطة الحفظ تعد -8
ينبغي إعطاء األولوية لحفظ التنوع البيولوجي والحيلولة دون تدهور الموائل الطبيعية والنظم اإليكولوجية من خالل الحد و

انظر اإلرشادات المتعلقة بدمج اعتبارات ( وتقديم خدمات النظم اإليكولوجية من الضغوط والحفاظ على السالمة اإليكولوجية
وال تعتبر استعادة النظم اإليكولوجية بديال عن الحفظ،  ).األولعادة النظم اإليكولوجية في التذييل التنوع البيولوجي ضمن است

 .كما أنها ليست ممرا للسماح بالتدمير المتعمد أو االستخدام غير المستدام

وص، تعتبر وعلى وجه الخص. االضطالع بأنشطة استعادة النظم اإليكولوجية بما يتفق مع أحكام االتفاقيةينبغي و -9
 8.أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية إرشادذات أهمية كبيرة في لالتفاقية  ام اإليكولوجيالمبادئ اإلثنى عشر لنهج النظ

 صلة في الحاالت الخاصةالتي قد تكون ذات األخرى اإلرشادات و 9إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةو

                                                           
8   https://www.cbd.int/ecosystem/. 
 .61/295قرار الجمعية العامة    9
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: والخطوط اإلرشادية أغواي 10ية لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي،رشادطوطها اإلمبادي أديس أبابا وخعلى مل تشت

 13.وخطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي 12،ري :ومدونة السلوك األخالقي تغاريواي 11،غو

باستخدام أفضل العلوم  وتنفيذهاستويات على مختلف المتخطيط أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية ينبغي و -10
وتعد الموافقة المسبقة عن علم والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية . المتاحة التقليديةوالمعارف 

. في جميع مراحل العمليات اعتبارات هامة بمثابة إشراك أصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة والنساء، فضال عن
أنشطة استعادة النظم  منافعجميع المراحل حتى يتسنى فهم هاما للنظر في ا االتصال والتثقيف والتوعية العامة ويعتبر أيض

 .اإليكولوجية وتكاليفها على نطاق واسع

 األنشطة الرئيسية لخطة العمل  - رابعا 

لخيارات، على قائمة من اكالخطة من أربع مجموعات رئيسية من األنشطة التي يمكن االضطالع بها، تتألف  -11
األطراف والحكومات األخرى، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، وفقا للتشريعات الوطنية جانب أساس طوعي، من 
 :المجموعات األربعة الرئيسية لألنشطة هيو .والظروف واألولويات

 تقييم فرص استعادة النظم اإليكولوجية؛  )أ (

 ؛اإليكولوجيةالستعادة النظم المواتية تحسين البيئة المؤسسية   )ب (

 تخطيط أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية وتنفيذها؛  )ج (

 .الرصد والتقييم والتعقيبات ونشر النتائج  )د (

انظر ( تعقيبات فيما بين هذه المجموعات األربع من األنشطة وداخلها معية فاعلتكون هناك حاجة لعلمية ت قدو -12
 ).الجدول الزمني اإلرشادي في التذييل الثاني

 فرص استعادة النظم اإليكولوجيةتقييم   -  ألف

عالية مع األخذ بعين الولوية والمجاالت ذات األ االستعادةفي المجاالت التي تتطلب  لضمان تنفيذ أنشطة االستعادة -13
في  واسعة النطاق، بما ةالبيئي اتالتقييمحقائق البيئية واالقتصادية واالجتماعية والمؤسسية، فإنه من المفيد تنفيذ للاالعتبار 

كن إجراء هذه التقييمات على مختلف المستويات وفقا للظروف ويم. ذلك رسم الخرائط، أو االستفادة من التقييمات الموجودة
النظر يمكن و. جيم الموقع في الخطوةمستوى على أكثر تفصيال التي تنتج عن األنشطة  اتالوطنية وتعديلها في ضوء تقييم

 :حسب االقتضاء، واتخاذها إلجراءات التاليةا في

اإلقليمي والوطني  اتعلى المستوي مدى النظم اإليكولوجية المتدهورة وأنواعها ودرجة تدهورها ومواقعها ديرقت - 1
الجارية، وكيف ستعادة الا نشطة ومبادراتأويتعين مراعاة . تدهور النظم االيكولوجيةدوافع والمحلي، وكذلك 

 .البيولوجي اعتبارات التنوعهذه دمج تأن يمكن 

التي ستساهم عمليات االستعادة فيها بشكل كبير في تحقيق أهداف على  الجغرافية تحديد وترتيب أولويات المناطق - 2
تنوع المناطق ذات األولوية لحفظ المثل (مما يساهم في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  ،الصعيد الوطني

من سالمة المناطق  ززعللنظم اإليكولوجية، والمناطق التي ست سيةاألساوالمناطق التي توفر الخدمات  البيولوجي
 ).البحرية األوسع نطاقاالمناظر الطبيعية ية ورضاألالطبيعية المحمية ودمجها ضمن المناظر 

                                                           
  .، المرفق الثاني7/12المقرر   10 
 .واو 7/16المقرر    11
 .، المرفق10/42المقرر    12
 .باء، المرفق 12/12المقرر    13
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والحصول عليها تحديد الموافقة المسبقة عن علم . إشراك السكان المحليين وأصحاب المصلحة المعنيين - 3

أصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة إشراك لفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمشاركة الكاملة واو
 .في العملية، بما في ذلك النظر في التوازن الجنساني، عند تحديد المناطق ذات األولوية لالستعادة

ويمكن لهذه  .ات الصلةعلى المستويات ذ المتعددة الستعادة النظم اإليكولوجية منافعالتكاليف المحتملة وال يردتق - 4
 ،االقتصاديةاالجتماعية  منافعأن تتضمن تلك التي ترتبط بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وال منافعال

والحد من  الصحية، منافعوال مثل األمن المائي والغذائي، وحجز الكربون وتخزينه، والوظائف وسبل العيش،
تحديد الفرص المتاحة لتحقيق أقصى و). ق وتحات التربة، وحماية السواحلمثل مكافحة الحرائ(مخاطر الكوارث 

كما يمكن أن تكون تكاليف . قدر من المنافع المشتركة ولخفض أو القضاء على الصراعات بين المنافع المشتركة
ر خدمات النظم ويتعين االستفادة من إمكانيات عمليات استعادة النظم اإليكولوجية لتوفي. العمل كبيرة التقاعس عن
 .بنية تحتية خضراء وإنشاءة من خالل الحلول القائمة على الطبيعاإليكولوجية 

وتحديد الموارد المالية والتقنية، فضال عن الثغرات،  ذات الصلة ةوالقانوني ةوالسياساتي ةالمؤسسي األطرتقييم  - 5
 ستعادة، بما فيهاالة لبتكارياالة للنهج تحليل الفرص المتاحو. من أجل تنفيذ عمليات استعادة النظم اإليكولوجية

 .المالية النهج

فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية على شتى المستويات وراء دوافع التحديد الخيارات للحد من  - 6
والتشاور مع الخبراء  حيثما كان ذلك مناسبا التدهوراالستفادة من خطوط األساس قبل و. والقضاء عليها

خطوط األساس وغيرها من  لتحديد ، بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةوأصحاب المصلحة
وتبنّي ممارسات اإلدارة  ؛رةاضومعالجة الحوافز ال ؛ةافزاآلليات الحالموارد؛ وتغيرات السلوك؛ و: مثلالمتطلبات 

األسماك والزراعة؛ وتنويع حيازة األراضي؛ واالعتراف بالحقوق  المستدامة لألراضي والمياه والغابات ومصايد
 ةم اإليكولوجياستعادة النظ تنفيذ ممارسات اإلنتاج المستدامة فييمكن أن يساهم تقييم المجاالت التي و .المواردفي 

 .ومنع تدهور األراضي

  الستعادة النظم اإليكولوجية المواتية تحسين البيئة المؤسسية  -  باء
 مواتي، ينبغي النظر في مواصلة تطوير إطار مؤسسي ةم اإليكولوجيالنظ تيسير تنفيذ أعمال استعادة لمن أج -14
دعم مناسبة، وة واقتصادية واجتماعية، وآليات تخطيط ويتضمن ذلك توفير حوافز قانوني. ستعادة النظم اإليكولوجيةال

التقييمات بهذا العمل يسترشد وقد . النظم اإليكولوجيةاالستعادة والحد من تدهور  تعزيزالتعاون بين القطاعات، بغية 
التوازي مع أنشطة التخطيط والتنفيذ المضطلع بها ب، وسيتم تنفيذ هذا العمل 5المضطلع بها في الخطوة ألف، وباألخص ألف

 :حسب االقتضاءواتخاذها،  اإلجراءات التالية النظر فيويمكن  .في الخطوة جيم

وقد يتضمن ذلك، . الستعادة النظم اإليكولوجيةومالية طر قانونية وسياساتية استعراض وتحسين أو وضع أ - 1
، فضال عن حسب االقتضاء، قوانين ولوائح وسياسات وغيرها من المتطلبات الالزمة لحماية الموائل واستعادتها

لبحار وقد يتطلب ذلك اإلبقاء على نسبة معينة من األراضي أو السواحل أو ا. النظم اإليكولوجية وظائفتحسين 
 .على حالتها الطبيعية

العتراف بحقوق الشعوب األصلية ل، وحيازة األراضيلاستعراض أو تحسين أو وضع أطر قانونية وسياساتية  - 2
 .والمجتمعات المحلية

وأنشطة التقسيم في إطار اإلدارة  استعراض أو تحسين أو وضع عمليات التخطيط المكاني األرضي والبحري - 3
 .المتكاملة

فضال عن المخاطر  هاوفقدان الموائل وتدهور نزوحللحد من مخاطر  الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية النظر في - 4
 ).انظر المبادئ والتذييل األول( األخرى للتنوع البيولوجي والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
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هذه وستعكس . كولوجيةستعادة النظم اإليالاستعراض أو تحسين أو وضع أهداف وسياسات واستراتيجيات  - 5

أو الخطط الوطنية للتنمية المستدامة، /األنشطة عادة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، و
االلتزام السياسي  هدافاألتحديد  ويمكن أن يوضح. والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وإدارة األراضي

األهداف المتاحة التي وضعت في  أيضا في الحسبانوقد يؤخذ . مشاركةالدعم والالعام والوعي ويساعد في زيادة 
 .إطار العمليات األخرى ذات الصلة

والخدمات  وظائفال، وشبه الطبيعيةالطبيعية و النظم اإليكولوجيةفي الحسبان قيم تأخذ  وضع عمليات محاسبية - 6
 .التي تقدمها

لتنوع با رةاضالالحوافز  ء على والخفض التدريجي أو إصالحوالقضا تشجيع الحوافز االقتصادية والمالية - 7
، ةم اإليكولوجيتعزيز استعادة النظو ،فقدان النظم اإليكولوجية وتدهورهاوراء دوافع المن أجل الحد من  البيولوجي

 .بما في ذلك من خالل األنشطة اإلنتاجية المستدامة

جل دعم استعادة النظم اإليكولوجية من مصادر وطنية وضع إطار لحشد الموارد من أ. الموارد حشدل خطةوضع  - 8
والجهات المانحة والشركاء، بما  ،وزيادة الميزانيات الوطنية ،وثنائية ومتعددة األطراف، مثل مرفق البيئة العالمية

 العمل خططلتنفيذ  ،والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والشعوب األصلية ،في ذلك القطاع الخاص
واألدوات لزيادة العامة ويمكن استعمال األموال . الواردة في الخطوة ألف لثغرات التي تُحدد خالل التقييماتوسد ا

ظم مقابل خدمات النمدفوعات توفير ضمانات ضد المخاطر وال ها، من بينالتمويل الخاص عن طريق أساليب
 .والنهج المالية التحفيزية األخرى ،والسندات الخضراء ،اإليكولوجية

 حسينتلاستعادة النظم اإليكولوجية  ورصد خطيط وتنفيذلت ونقل التكنولوجيا تعزيز ودعم بناء القدرات والتدريب - 9
 .فعالية برامج االستعادة

 وتنفيذها النظم اإليكولوجية استعادةتخطيط أنشطة    -  جيم

ف وأن ييسر التنفيذ عن طريق ينبغي تخطيط أنشطة االستعادة على أساس األولويات التي تُحدد في إطار الخطوة أل -15
مع أصحاب المصلحة والخبراء من مختلف شاورات ممن الاإلجراءات  وستستفيد. اإلجراءات الواردة في الخطوة باء

وقد يتطلب األمر بناء ). واإلبالغ التقييم والتخطيط والتنفيذ والرصد(المجاالت للمساعدة في جميع مراحل عمل المشروع 
 .حقوق المرأة والشعوب األصلية والمجتمعات المحليةلحاب المصلحة، بما في ذلك الدعم القانوني والتشريعي قدرات أص

 :حسب االقتضاءواتخاذها،  اإلجراءات التالية النظر فيويمكن 

مة ومراعاة المالءالمتاحة،  األدلةأفضل  ، استنادا إلىاستعادة النظم اإليكولوجيةجراء تحديد أنسب التدابير إل - 1
وتوفير الدعم ، التكلفةجدوى من حيث العمليات التي سيتم استعادتها بنطاق التدابير المرتبطة واإليكولوجية 

 .واحترام معارفها وممارساتها العرفية التقليدية ،لألراضي والمناطق المحمية للشعوب والمجتمعات األصلية
 .عيش مستدامة إنشاء سبلأو /اظ على وحفبالينبغي التركيز على النهج واألنشطة التي تسمح للناس و

في  النظر في الكيفية التي تدعم بها أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية االستدامة اإليكولوجية واالقتصادية - 2
والحد من مخاطر  ،التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه فضال عن ،الزراعة واألنشطة اإلنتاجية األخرى

االستعادة ضمن ويمكن تعميم . المناطق الحضريةالنظم اإليكولوجية، بما في ذلك، ، وتعزيز خدمات الكوارث
ألنشطة  ةتوقعالموينبغي النظر في التأثيرات . البحريةاألرضية والمناظر الطبيعية  تخطيط المناظر الطبيعية

ن خالل تقييمات األثر االستعادة على الوظيفة اإليكولوجية لألراضي والمياه المجاورة، وذلك على سبيل المثال م
وينبغي أن توضع في الحسبان التغيرات البيئية المستقبلية المحتملة، مثل . البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية

 .التغيرات الناجمة عن تغير المناخ

بيئية من أجل تحقيق النتائج ال واضحة وقابلة للقياس وغايات أهداف معوضع خطط الستعادة النظم اإليكولوجية  - 3
 ،المشروع وعمره نطاقتتضمن الخطط قد وإلى جانب الغايات واألهداف، . ةقعاالقتصادية واالجتماعية المتوو
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. وخطة متسقة لرصد تنفيذ المشروع وفعاليته ،والموظفين ، والمتطلبات من الميزانيةتخفيف قوى التدهور إمكانيةو

لخصائص وا ،في المناطق الجاري استعادتها تتضمن غايات المشروع الظروف المستقبلية المرغوبة وقد
). النظم اإليكولوجية المرجعية(للنظام اإليكولوجي المرجعي  المتوقعة االقتصاديةاإليكولوجية واالجتماعية 

مثل الكتلة اإلحيائية ( اقتصادية اجتماعيةوالمتوقعة صراحة أهدافا إيكولوجية  تحدد الغايات قدوباإلضافة إلى ذلك، 
، وإطارا )في المائة مثال 50(، وحجما )مثل خفض، زيادة، حفظ(، وإجراء لكل هدف )والوظائف ،نباتيللغطاء ال

الخطوات  تفصيلل من خالل برنامج رصد مناسب توضع األهداف بعد ذلك وقد). مثال ،سنوات خمس(زمنيا 
 .لتحقيق الغايات الالزمة المحددة

التفاصيل المتوقعة للتنفيذ، بما في ذلك  النظر في مكني .فيذتحديد مهام وجداول زمنية وميزانيات صريحة للتن - 4
قائمة  إلى جانب ،تُحدد صراحة معايير األداء قدوباإلضافة إلى ذلك، . أنشطة المتابعة وأ التركيبتجهيز الموقع و

تخدم في التي ستس المقترحة لمسائل التي يتعين معالجتها من خالل الرصد والبروتوكوالتل أولية وقابلة للتكيف
وضع  وقد يستفيد الرصد والتقييم من. اختبار مدى نجاح المشروع في فترات زمنية محددة أثناء عملية االستعادة

 .وتبادل الدروس المستفادة ،تحليلهامعايير لجمع البيانات وإدارتها وحفظها و

ووحدات المناظر المتدهورة جية لحفظ النظم اإليكولو تنفيذ التدابير المحددة في خطة استعادة النظم اإليكولوجية - 5
مستدام، واستعادتها بطريقة فعالة ومنسقة، باستخدام العلوم والتكنولوجيا  على نحوالطبيعية المتدهورة وإدارتها 

 .القائمة التقليديةوالمعارف 

  الرصد والتقييم والتعقيبات ونشر النتائج  -  دال
وجية ع للتمكين من قياس ظروف النظم اإليكولتبدأ أنشطة الرصد في المراحل المبكرة من تطور المشرو ينبغي أن -16

تخطيط مكثف قبل انطالق أنشطة على الرصد الفعال  وقد يشتمل. االقتصادية مقابل نموذج مرجعيوالتأثيرات االجتماعية 
واضحة  لالستعادة تكون استخدام المؤشرات البيولوجية، ووضع أهدافو، االستعادة، بما في ذلك وضع خطوط األساس

فعالة من حيث التكلفة في  رصدتقنية بمثابة قد يكون االستشعار عن بعد أيضا و. على هذه المؤشرات وترتكزللقياس وقابلة 
وينبغي توثيق نتائج الرصد والدروس المستفادة من األنشطة . بسهولة ية التي يمكن أن تتكرريكولوجبعض النظم اإل

 اإلجراءات التالية النظر فيويمكن  .استخدامها لدعم اإلدارة التكيفيةالمضطلع بها في إطار الخطوتين باء وجيم، وتحليلها و
 :حسب االقتضاءواتخاذها، 

بما في ذلك نجاح أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية  تقييم فعالية وتأثيرات تنفيذ خطة استعادة النظم اإليكولوجية، - 1
بذلك بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة  قيامويمكن ال. االقتصاديةواالجتماعية  البيئية منافعالالتكاليف وو

وأن يستند إلى المسائل والتحليالت المحددة في قسم الرصد  الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةبما فيهم  المعنيين
 .4 الخطوة جيمفي من خطط االستعادة 

إلى نتائج الرصد والدروس  استنادا تعديل الخطط والتوقعات واإلجراءات والرصد من خالل اإلدارة التكيفية - 2
 .االستمرارية بعد نهاية المشروع وتعزيزالمستفادة 

أصحاب وتنفيذ ورصد خطط استعادة النظم اإليكولوجية بالتعاون مع  وتمويل من تخطيط تبادل الدروس المستفادة - 3
 تداعياتوتحديد ال ،متعددة الستعادة النظم اإليكولوجية منافعلتوضيح الممارسات والمجاالت التي توفر المصلحة 

  .تائج جهود االستعادة في المستقبلوتحسين ن ،غير المقصودة
 دعم اإلرشادات واألدوات والمنظمات والمبادرات المتعلقة باستعادة النظم اإليكولوجية  -  خامسا

فة إضا ،ترد اإلرشادات واألدوات التي وضعت في إطار االتفاقية وتلك التي وضعتها منظمات ومبادرات شريكة -17
، UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/35في الوثيقة اإلعالمية  ، على سبيل المثالإلى المنظمات والمبادرات ذات الصلة
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 صالحإالتنوع البيولوجي و - الكوكب الميت، الكوكب الحي " رنامج األمم المتحدة للبيئةتقييم االستجابة السريعة التابع لبو

 .وستُتاح في آلية غرفة تبادل المعلومات من بين أمور أخرى، 14"لتنمية المستدامةمن أجل ا النظم اإليكولوجية

 الجهات الفاعلة  -  سادسا

خطة العمل هذه إلى جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات الوطنية ودون الوطنية والبلدية،  ُأعدت -18
مرفق البيئة  نحة، بما في ذلكاألطراف في اتفاقيات ريو واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى، والجهات الماو

وصناديق التقاعد واتحادات األعمال، ، ركاتشوال ةالخاص، والجهات المانحة البنك الدولي وبنوك التنمية اإلقليميةالعالمية، و
والشعوب األصلية  ،األراضي ومديري األراضي مالكو ،الدولية األخرى ذات الصلة والمنظمات وكذلك الهيئات
 .حلية، والمجتمع المدني والمواطنينوالمجتمعات الم

 التذييل األول

  إرشادات من أجل دمج اعتبارات التنوع البيولوجي ضمن استعادة النظم اإليكولوجية
والتدهور والتجزؤ  ،فقدان التنوع البيولوجي، بما في ذلك التغيير في استخدام األراضيوراء دوافع لالتصدي ل •

استعادة النظم كلف تو .واألنواع الغريبة الغازية ، وتغير المناخ،ئر والتلوثواالستغالل الجاوالفقدان لألراضي، 
اإليكولوجية بوجه عام أكثر من تفادي التدهور، كما أن فقدان بعض األنواع وبعض خدمات النظم اإليكولوجية قد 

وفير فرص استعادة ألنواع يمكنها ت جئوباإلضافة إلى ذلك، فإن الموائل الطبيعية تعمل كمال. يتعذر استرجاعها
 .لمناطق أخرى

 .منخفض طبيعياي شجربغطاء والنظم اإليكولوجية  تحريج األراضي العشبية تجنب •

والتي قد تكون مهمة بالنسبة ) نتيجة للحرائق أو الرعي مثال(تحديد كيف أن نظم االختالالت الطبيعية والتقليدية  •
ستفادة من األبحاث المتعلقة بوظائف واال .نشطة االستعادةووظائفه، قد تكون جزءا من أ ام اإليكولوجيلهيكل النظ

يالء االعتبار الواجب اوينبغي . وظائف وخدمات النظم اإليكولوجيةاألنواع في النظم اإليكولوجية والروابط بين 
 ،والتلقيح ،الستعادة وانتعاش األنواع التي تقدم خدمات ووظائف النظم اإليكولوجية مباشرة مثل نشر البذور

 .وتدفقات المغذيات) مثل الضواري الرئيسية(والحفاظ على الشبكة الغذائية 

 .يمكن أن تعطى األولوية الستعادة الموائل الهامة لتكاثر واستعادة األنواع •

التجزئة وضع في االعتبار أن التجدد الطبيعي قد يسمح لمنطقة متدهورة بأن تستعيد حالتها ذاتيا بعد إزالة عوامل  •
وإعادة  ،وإذا استدعى األمر استعادة نشطة، مثل إزالة األنواع الغريبة الغازية. أو خفضها لفقدانوالتدهور وا

المزيد إلى وإعادة إنعاش التربة والعمليات الهيدرولوجية، فإن ذلك سيحتاج عادة  ،إدخال نباتات وحيوانات أصلية
 .من الموارد خالل فترة زمنية أطول

التي تتكيف  االستفادة من األنواع األصلية ،ة اإلدخالستزراع وإعادظم اإليكولوجية باالاستعادة الن إذا تم دعم •
وتاريخ حياتها وتداعيات  ،االختالفات الجينية داخل األنواع األصلية وفيما بينهالى إ لعنايةايالء ا عم، حسب الموقع

 .التفاعل فيما بينها ومع بيئتها

المناظر ية ورضاألالطبيعية ات اإلدارة المتكاملة للمناظر ممارسات القائمة على الموقع في سياق اإلجراءقد تتخذ  •
أولوية الستعادة خدمات النظم اإليكولوجية ضمن فسيفساء من قد تمنح : فعلى سبيل المثال. البحريةالطبيعية 

وحفظ التنوع البيولوجي عن طريق األرضية تعزيز الترابط بين المناظر الطبيعية ات األراضي؛ أو خداماست
 ،مثل المناطق المحمية والمناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي(النظم اإليكولوجية القريبة من مالجئ األنواع  استعادة

                                                           
14   Nellemann, C., E. Corcoran (eds)..  من أجل  النظم اإليكولوجية صالحإالتنوع البيولوجي و -الكوكب الميت، الكوكب الحي
  .GRID-Arendal .www.grida.no  األمم المتحدة للبيئةرنامج ب .االستجابة السريعةتقييم  .لتنمية المستدامةا

http://www.grida.no


UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/12 
Page 10 

 
، أو إنشاء )لتحالف من أجل منع مطلق لالنقراضبعة لاوالمواقع الت ،ومناطق الطيور والتنوع البيولوجي الهامة

 .ط بينهارابتمناطق عازلة أو ممرات 

وفي حالة النظر في استخدام : لغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواعمنع إدخال األنواع ا •
في ذلك نهج علمي  يتبع ينبغي أناألنواع الغريبة، مثال لتحقيق االستقرار في البداية للتربة شديدة التدهور، 

 .نواع بسبب األنواع الغريبة الغازيةتفادي فقدان الموائل واألتمشيا مع ديباجة االتفاقية من أجل  وتحوطي سليم

 الثاني التذييل

  ةم اإليكولوجيرة األجل بشأن استعادة النظجدول زمني إرشادي إلجراءات قصي

 من ثالث إلى ست سنوات سنة إلى ثالث سنواتمن  األنشطة الرئيسية

تقيـيم   .الخطوة ألـف 
م استعادة الـنظ  فرص

 ةاإليكولوجي

الية لالستعادة، تحديد األنشطة والمبادرات الح
  .عتبارات التنوع البيولوجيال هاوكيفية دمج

ية المتـدهورة بشـكل   يكولوجالنظم اإل تحديد
ملحوظ، والمناطق التي توجـد فيهـا أكثـر    
إمكانيات االستعادة لتحقيق األهداف الوطنيـة  

صحاب أللتنوع البيولوجي، وذلك بالتعاون مع 
 .المصلحة

لتكـاليف المحتملـة   التقييمات الجارية، بما في ذلك ا
  .المتعددة منافعوال

  .تحديد وتأمين الموارد الالزمة لالستعادة
 الدوافع وراءتحديد الخيارات لتقليل أو القضاء على 

 .فقدان التنوع البيولوجي

تحسـين   .الخطوة باء
البيئــة المؤسســية  

م الستعادة النظالمواتية 
 ةاإليكولوجي

ات تقييم األهداف والسياسـات واالسـتراتيجي  
والتدابير الحافزة، وأدوات وعمليات التخطيط 
المكاني، والنظر في الحاجة إلى اتخاذ تدابير 

  .وقائية
ـ   استعراض األطـر  ية اتالقانونيـة والسياس

 .في الخطوة جيم جراءاتاإلوالمالية إلرشاد 

  .ذات الصلة تدابيرتنفيذ األدوات والعمليات وال
البحث عـن مـوارد إضـافية    وتقييم كفاية الموارد؛ 

 .تأمينها حسب الحاجةو

تخطـيط   .الخطوة جيم
وتنفيذ أنشطة اسـتعادة  

 ةم اإليكولوجيالنظ

فرص االستعادة بناء علـى  إعطاء األولوية ل
الخطوة ألف ووضع خطط لالسـتعادة مـع   

  .أهداف واضحة وقابلة للقياس
ألدوات والعمليات والتدابير إعطاء األولوية ل

  .األكثر أهمية للتخطيط والتنفيذ
 .ز أنشطة االستعادة القائمةتعزي

تنفيذ خطط االستعادة التي تم تيسيرها مـن خـالل   
  .اإلجراءات الواردة في الخطوة باء

 

الرصـد   .الخطوة دال
ــات  ــيم والتعقيب والتقي

 ونشر النتائج

تبادل الخبرات مـن األنشـطة والمبـادرات    
ــز  ــة وتعزي ــدعم اإلدارة التكيفي ــة ل الحالي

 .االستمرارية

تقديم تقرير عن الدروس المستفادة من رصد النتائج و
دارة اإلتين باء وجيم لدعم الخطواألنشطة الواردة في 

 .وتحسين نتائج الجهود المستقبلية لالستعادة يةالتكيف

  
__________ 


