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التعريف بعقد األمم املتحدة الستعادة النظم االيكولوجية

اإلصالح_جيل#

نساناإللفائدةالعالمأنحاءجميعفيوإحيائهااإليكولوجيةالنظملحمايةحاشدةدعوةهو•
.والطبيعة

 الدعوةهذهتستهدف•
 
.عامليةأهدافتحقيقأجلمنهيئتهاوإصالحالنظمتلكتدهور وقف

2030إلى2021عاممناملتحدةاألممعقديمتد•

FAOاملتحدةلألمموالزراعةاألغذيةومنظمةUNEPللبيئةاملتحدةاألممبرنامجبقيادةيتم•

علىمالعالووضعاإلصالحجهودلتعزيزالنطاقوواسعةقويةعامليةحركةالعقدهذايبني•
حاإلصال أجلمنسياس يزخمبناءذلكويشمل.مستداممستقبلنحوالصحيحاملسار

.امليدانيةاملبادراتآالفإطالقإلىباإلضافة



ولوجيةاملسارات الثالث املتعلقة بعقد األمم املتحدة الستعادة النظم االيك

ي املنطقةزيادة املعرفة والوعي بفرص استعادة النظم البيئية ف•املسار األول 

املسار الثاني
ة النظم زيادة اإلرادة السياسية وااللتزام بتعميم جهود استعاد•

قطاعيةاإليكولوجية في الخطط واالستراتيجيات الوطنية وال

املسار الثالث
ية لنقاط تحسين القدرة التقنية على استعادة النظم اإليكولوج•

االتصال القطرية واملخططين



ذتالتياألنشطة
ّ
ف
ُ
:2022فين

للشرق االقليميواملكتب(UNEP-ROWA)آسياغربمنطقةفيللبيئةاملتحدةلألمماإلقليمياملكتبأطلق،2022مارس23في•
.العربيةاملنطقةفياملتحدةاألممعقدرسمًيا(FAO/الفاو)املتحدةلألمموالزراعةاألغذيةملنظمةافريقياوشمالاالدنى

.املتحدةاألممعقدبشأنوطنيةتنسيقكجهةالبيئةووزارةالزراعةوزارةمنأعضاءالدول عّينت•

.(وجيةاإليكولالنظمبإستعادةمتعلقةمختلفةمواضيعيةمجاالتحول )اإلنترنتعبرالندواتمنسلسلةتنظيميتم•

املنطقةزيادة املعرفة والوعي بفرص استعادة النظم البيئية في:  املسار األول 



:التنفيذصددفي

.املنطقةفييةالبيئالنظمباستعادةاملهتمينمنإقليميةشبكةإنشاءعلىالعمليتم•

من"ولوجيةااليكالنظماستعادةوبرامجمبادراتتقييم"حول اقليميتقريراعداديتم•
الكويت،لبنانالسودان،الجزائر،املغرب،:فيالتحضيرطور فيمحليةتقاريرخالل

.واألردن

املنطقةزيادة املعرفة والوعي بفرص استعادة النظم البيئية في:  املسار األول 



ذتالتياألنشطة
ّ
ف
ُ
:2022فين

Actor).املتحدةاألممعقدفيفاعلعضولتصبحالبيئيةاملنظماتدعوة• for the UN Decade)

:التنفيذصددفي
املعلوماتو املوادوتوفيرلهاالداعمينوكذلكالوطنيةاإليكولوجيةالنظماستعادةفرصتحديد•

.الوطنيللحوارالالزمة

ة النظم زيادة اإلرادة السياسية وااللتزام بتعميم جهود استعاد: املسار الثاني
اإليكولوجية في الخطط واالستراتيجيات الوطنية والقطاعية

FOR THE UN DECADE



:التنفيذصددفي

الطبيعيةواملناظرالبيئةالستعادة"توجيهيةمبادئ"وضععلىالعمليتم•
املصلحةأصحابمعبالتشاور األوسطالشرق فياملحلياملجتمعأساسعلى

.واإلقليمييناملحليين

2022مايو/أيارفيالعملبدأ

2023بدايةفياصدارهاسيتم

جية لنقاط تحسين القدرة التقنية على استعادة النظم اإليكولو : املسار الثالث
االتصال القطرية واملخططين



تحت مظلة عقد األمم املتحدة" غرب آسيا-يونيب "مشاريع خاصة ب

:التنفيذصددفي

آسياغربفيمختلفةمناطقفيايكولوجيةنظماستعادةمشاريععدةتنفيذ•

ةمبادراتفيالشبابإشراك• ّ
(شبابيةومنظماتجامعاتمعبالتعاون )التشجيرمثلعد

والِعلماملعرفةلزيادةااليكولوجيةالنظمباستعادةمتعلقةومحاضراتندواتتنظيم•

االيكولوجيةالنظماستعادةعلىالعملبأهميةاملتعلقالوعيزيادة•

عليهاواملحافظةاألخطارمنللحد(طبيعيةغيرأوطبيعية)بمخاطرمهددةمواقعدراسة•

:مثلوجمعياتومؤسساتمنظماتمعالشراكاتمنالعديدتنفيذتمّ ،2022في

(األردنفي)جهد-البشريةللتنميةالهاشمياألردنيالصندوق /(لبنانفي)التحريججمعية

 ونقوم
ً
.العربيةالبلدانمنوغيرهاعمان،الكويت،فيجمعياتمعبالتواصلحاليا



MIDDLE-EAST-األخضراألوسطالشرق مبادرة GREEN INITIATIVE

املناخيالتغيرمكافحةجهودفيللمساهمةوتهدف.2021مارس27فيسلمانبنمحمداألميرالعهدوليعنهاأعلنسعوديةمبادرةهي
علىالحفاظو األراض ي،وتدهور التلوثومكافحةالكربون،انبعاثاتوتقليلاألوسط،الشرق دول فيالنباتيالغطاءرفعخاللمن

.البحريةالحياة

مليار50لزراعةبرنامجبموجباألوسطالشرق فيشجرةمليار40لزراعةاألوسطالشرق دول فياألشقاءمعبالشراكةتسعىاململكة
.العالمفيتشجيرإعادةبرنامجأكبروهوشجرة،

ع،2020عامففي.السعوديةالعربيةاململكةمعاألمدطويلةشراكةللبيئةاملتحدةاألممبرنامجلدى
ّ
للبيئةاملتحدةاألممبرنامجوق

الطبيعيةمواردهاةوحمايالبيئية،الحمايةوتعزيزاململكة،فيالبيئيةالتحدياتملواجهةالجاريةالجهودتكملاستراتيجيةاتفاقية
.عامليةبيئيةأهدافإلىللوصول أهدافهاودعم

مبادرات اقليمية في الشرق األدنى وشمال أفريقيا 



الستعادة النظم االيكولوجيةدعوة لالنضمام الى عقد األمم املتحدة

النظماستعادةبعقدةساهماملاألخرى والكياناتللمنظماتيمكن•
العقدلهذارسمييكشر لتصبحالتقدمخاللمنةاإليكولوجي

للشراكةفئاتسبعاإلطاريشمل•
 ما

ّ
لشخص ياملفهمتناسبالتيللفئةالتقدماملحتملون الشركاءنيمك

لتمثيلالشركاءاختياريتمكما.متجددأساسعلىالشركاءقبول يتم•
البيئيةللنظمالكاملالنطاقوتغطيةاملختلفةاملصلحةأصحابمجموعات





(2030–2021)عقد األمم املتحدة الستعادة النظم األيكولوجية 

73\284القرار •

رؤية مشتركة الستعادة النظم اإليكولوجية•

عملية وقف وعكس التدهور •

يؤدي إلى تحسين خدمات النظم اإليكولوجية واستعادة التنوع البيولوجي•

االستعادة البيئية•

استعادة الغابات واملناظر الطبيعية•

حاجة إلى مبادئ لدعم جميع األنشطة التي تشكل جزءا من سلسلة استعادة النظم البيئية•



عشرة مبادئ لدعم عملية استعادة النظم اإليكولوجية

مبادئ مكملة لبعضها البعض•

تحسين نتائج االستعادة ملختلف أنواع املشاريع والبرامج واملبادرات•

التخفيف من تغير املناخ •

حماية التنوع البيولوجي •

تقليص ظاهرة تدهور األراض ي•



أسس وضع مبادئ العمل

نهج النظام اإليكولوجي•

خطة العمل القصيرة األجل الستعادة النظم اإليكولوجية•

مبادئ نهج املناظر الطبيعية •

مبادئ استعادة الغابات واملناظر الطبيعية•

املبادئ واملعايير الدولية لتطبيق االستعادة البيئية •

اإلدارة املستدامة لألراض ي•

النهج اإليكولوجي إلدارة مصائد األسماك•

•...



مساهمة عاملية -1

2030خطة التنمية املستدامة لعام •

أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر•

القضاء على الفقر•

الحفاظ على التنّوع البيولوجي•

مكافحة تغير املناخ•

تحسين سبل العيش للجميع•



مشاركة واسعة -2

تأمين فرص املشاركة واالندماج في أنشطة هادفة ومجانية وفعلية•

الوصول املتكافئ واملنتظم إلى املعلومات واملعرفة•

االعتراف بأوجه التباين االجتماعي ومعالجتها•

التماس املوافقة الحرة واملسبقة واملستنيرة•

توفير حوافز فعالة وتحسين سبل العيش وتعزيز األمن الغذائي•

دعم اإلدارة املشتركة وضمان اضطالع املجتمعات املحلية بدور رئيس ي•

ضمان حقوق حيازة األراض ي•

•...



أنواع مختلفة من األنشطة-3

الحد من اآلثار البيئية واملجتمعية السلبية•

إزالة امللوثات املوضعية والبيئية •

إعادة تأهيل وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية في مناطق فائقة التعديل•

إزالة التدهور واملساعدة في استعادة النظم اإليكولوجية•



إفادة الطبيعة والناس-4

:يجب أن تؤمن استعادة النظم اإليكولوجية التالي•

التنوع البيولوجي•

صحة وسالمة هذه النظم إضافة إلى السلع والخدمات املرتبطة بها•

التخفيف من آثار تغير املناخ•

تعزيز صحة اإلنسان ورفاهه على املستويات املحلية والوطنية والعاملية•



معالجة أسباب التدهور -5

استعادة النظم اإليكولوجية تعالج األسباب املباشرة وغير املباشرة للتدهور •

تحديد درجة التدهور وأسبابه،•

تطوير اإلجراءات للحد منه وتخفيف آثاره•

إزالة األسباب التي تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى زيادة تدهور النظام البيئي•

معالجة استخدامات األراض ي وأنظمة امللكية•



دمج املعارف -6

طرق املعرفة األصلية والتقليدية واملحلية والعلمية•

مبادئ املوافقة الحرة واملسبقة واملستنيرة•

تطوير املنصات والشبكات•



أهداف قابلة للقياس -7

وضع أهداف وغايات واقعية وقابلة للتحقيق، قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل•

أهداف ومؤشرات يمكن قياسها باالعتماد على خط األساس•

اإلبالغ بشكل واضح عن النتائج املتوقعة•

وضع األسس للتطوير املشترك لخطة التنفيذ•

تمكين عمليات الرصد والتقييم واإلدارة التكيفية•



البحرية / السياقات املحلية وسياقات املناظر الطبيعية -8

مراعاة السياق املحلي•

ق البيئية األوسعتصميم املشاريع والبرامج واملبادرات لتتناسب مع املناظر الطبيعية أو البحرية أو املناط•

تحقيق أكبر قدر ممكن من املكاسب الصافية•
التنوع البيولوجي•

صحة النظم اإليكولوجية وسالمتها•

(اإلنتاج املستدام للسلع والخدمات)رفاه اإلنسان •



الرصد واإلدارة-9

ينبغي أن تبدأ عملية الرصد في بداية املشروع•

تقييم اتجاه وحجم التغيير مع مرور الوقت•

إشراك أصحاب املصلحة في عملية الرصد•

يستمر الرصد إلى ما بعد انتهاء املشروع•



دمج السياسات-10

(القوانين واللوائح والسياسات واالستراتيجيات والخطط)تحديد كافة أدوات الحوكمة ذات الصلة •

إدماجها في تخطيط وتنفيذ املشاريع والبرامج  واملبادرات•

تنسيق اإلجراءات بين املؤسسات والقطاعات وأصحاب املصلحة•

تعزيز االلتزام السياس ي املحلي والوطني والدولي واالتفاقيات العابرة للحدود•

توفير فرص تنمية القدرات لتمكين املشاركة في عملية تكرار التجارب الناجحة•

تعميم املمارسات الفعالة ليكون لها تأثير واسع النطاق وتسمح بتكرارها•

تحديد وحشد التمويل الكافي•



إعالن أغادير

2017أسبوع الغابات املتوسطية •

مليون هكتار بحاجة إلى إعادة تأهيل80•

2030ماليين هكتار حتى 8عشر دول تبنت اإلعالن عبر االلتزام بإعادة تأهيل ما ال يقل عن •

تم إعادة تأهيل ما ال يقل عن مليونين ونصف هكتار2021حتى •



الغابات املتوسطية



مبادرة الشرق األوسط األخضر

التغير املناخيمكافحة•
الغطاء النباتيرفع•

الكربون تقليل انبعاثات•

مكافحة التلوث وتدهور األراض ي•

الحفاظ على الحياة البحرية•



الغابات في الشرق األوسط



خطة العمل

هكتار من األراض ي املتدهورة( مليون 200)استعادة مساحة تعادل •

مليار شجرة40زراعة •

من معدالت الكربون العاملية%( 2.5)تخفيض بنسبة •

نقل املعرفة ومشاركة الخبرات•

من املساهمات % 10% )60النفط في املنطقة بأكثر من تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج•
(العاملية



جمع البيانات

UNEPو ال  FAOعمل مشترك بين •

(السودان، لبنان، األردن، الكويت، املغرب، الجزائر)عينة من ستة دول •

تحديد الوضع الحالي لبلدان املنطقة•

وضع مقاربة مشتركة يبنى عليها خالل عقد األمم املتحدة الستعادة النظم اإليكولوجية•



 
 
شكرا


