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 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة
حفظ البيئة أمهية  تدركوإذ  ،أهداف التنمية املستدامةو  2030إىل خطة التنمية املستدامة لعام إذ تشري 

التنمية مستدام يف حتقيق أهداف بشكل  هتااألراضي وإدار  واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي، واستصالح
 ،املستدامة

الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان نتائج  تالحظ وإذ
سبتمرب أيلول/لصني يف اب ي عقد يف أوردوسذال ،اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا

صر يف مب ،يف شرم الشيخ الذي عقدالبيولوجي األطراف يف اتفاقية التنوع  ؤمتراالجتماع الرابع عشر ملو  ؛2017
 بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 73/233 وقرار اجلمعية العامة ؛2018نوفمرب تشرين الثاين/

 يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا،
وحتويلي إطار عاملي طموح  لوضعيف شرم الشيخ  اليت اعتمدتالعملية التحضريية  تقديرتالحظ مع ال وإذ

بشأن التنوع البيولوجي قمة القرار الذي اختذته اجلمعية العامة بعقد مؤمتر و  ،2020عام للتنوع البيولوجي ملا بعد 
تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن  73/234واحلكومات على النحو املوضح يف قرارها  رؤساء الدولعلى مستوى 

اإلنسان االستثمار يف التنوع البيولوجي من أجل ” بشأن إعالن شرم الشيخوإسهامه يف حتقيق التنمية املستدامة؛ و 
 القدرة على الصمود؛النظم اإليكولوجية من أجل تعزيز  إلصالحالبلدان األفريقية مجيع  وخطة عمل ،“واألرض
واسعة واليت هتدف مجيعها إىل تعبئة مشاركة  ،بيجنيإىل  شرم الشيخطبيعة والناس من من أجل ال العمل وبرانمج

 ؛أصحاب املصلحةني و سياسيمن ال
 ،تدهور األراضي حتييد أثرصندوق  مع التقدير إنشاء وإذ تالحظ أيضا  

األراضي والنظم اإليكولوجية املتدهورة ميكن أن  واستصالحأن العمل على مكافحة التصحر  تدرك وإذ
 ،ل لتحقيق أهداف التنمية املستدامةج  ع  مبثابة م   ، وقد يعملحيقق فوائد متعددة
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عقد األمم ابعتباره  2030-2021الذي يعني   73/284 قرار اجلمعية العامة تالحظ مع التقدير وإذ
 ،النظم اإليكولوجية إلصالحاملتحدة 

التدابري اختاذ مبا يف ذلك  ة،النظم اإليكولوجيو الربية  لفقدان األحياء التصدي للعوامل احملركةية أبمه تسلم وإذ
تعزيز تدابري بضرورة واالستغالل املفرط هلا و  امنتجاهتو الربية  األحياءيف  القانوينملكافحة االجتار غري  الالزمة العاجلة
 ،اإلنفاذ

 ة،ئيسي ومتنام لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجيأبن تغري املناخ حمرك ر  أيضا   تسلم وإذ
إسهاما  كبريا   انسهمي ة واستخدامها املستدام،ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجيحفظ التنوع البيولوجي أبن و

 ،والتغذيةاألمن الغذائي يف وكذلك  ،ه واحلد من خماطر الكوارثآاثر يف التكيف مع تغري املناخ وختفيف 
دارة األراضي إلممارسات غري املستدامة لواآلاثر السلبية ل طويلة األمدأن حاالت اجلفاف  تالحظ وإذ

وتسهم يف تدهور ؛ تزيد نطاق املناطق املتأثرة ابلعواصف الرملية والرتابية ،اليت ميكن أن تتفاقم بسبب تغري املناخ
 يضانتاجية األر وتضر إب ،تصحر وإزالة الغاابت وفقدان التنوع البيولوجيوتزيد ال ؛املوارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية

بشكل تعاوين على املستوايت الوطنية عيشهم، األمر الذي يعين أن املسألة حتتاج إىل املعاجلة وسبل البشر  ورفاهية
 ،واإلقليمية والعاملية

فقدان التنوع ل للتصدياإليكولوجية فوائد احللول املستدامة واملبتكرة القائمة على النظم ب تسلم وإذ
 ،الفوائد تلكتعزيز قدرة الطبيعة على مواصلة تقدمي  وبضرورة ،البيولوجي وتدهور األراضي

تعبئة املوارد املالية مع  ،أبمهية االستثمار يف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام أيضا   تسلم وإذ
ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها  ،والتعاون الدويل ،بناء القدراتو  احملتملة، من مجيع املصادرالالزمة لذلك 

 ،يف مجيع القطاعات ابعتبارها آليات متكينية ملعاجلة فقدان التنوع البيولوجي والتعميم ة،متبادل بصورة
دورا  مجيعها  تؤديالشعوب األصلية واجملتمعات احمللية والنساء والفتيات والشباب فئات أن  تالحظ وإذ

فقدان من جراء بشكل غري متناسب  ولكنها تتأثر للتنوع البيولوجي، املستدام البيئة واالستخدامهاما  يف حفظ 
يف اجلهود املبذولة ملناسب، جمد، وعلى النحو ابشكل  اوابلتايل ينبغي إشراكه ،التنوع البيولوجي وتدهور األراضي

 ،املسائلملعاجلة هذه 
لتنوع لوالتقييمات اإلقليمية  ،تدهور األراضي واستعادهتالابلتقييمات املواضيعية  حتيط علما  مع التقدير وإذ

احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع اليت أجراها املنرب  النظم اإليكولوجيةالبيولوجي وخدمات 
اتفاقية الذي نشرته التوقعات العاملية لألراضي  تقريراألول من  وابإلصدار ،ولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالبي

 ألغذية والزراعة، الذي نشرته منظمة احالة التنوع البيولوجي للغذاء والزراعةاألمم املتحدة ملكافحة التصحر، وبتقرير 
 ،رسائلها وتوصياهتا الرئيسيةبو  لألمم املتحدة،

ظهر أن ي  الذي  (1)األخريتقييم إزاء التنوع البيولوجي و الفقدان الكبري للإزاء استمرار عميق  بقلق تشعر وإذ
وتؤكد أمهية الرصد املتكامل والقوي  ،2020حبلول عام ال يتوقع أن تتحقق شي للتنوع البيولوجي تيآمعظم أهداف 

من  ، وذلكبياانت علمية حديثة على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعامليةابالستناد إىل حلالة التنوع البيولوجي 
 ،2020 عام إلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعدأجل ا

                                                                 

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، التقييم العاملي للتنوع املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال  ( 1)
 .)يصدر قريبا ( البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
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فقدان التنوع للتصدي لاع هنج متسق تعزيز اتبالرامية إىل مبادرة حكومة مصر  تالحظ مع التقدير وإذ
 النظم اإليكولوجية،البيولوجي وتغري املناخ وتدهور األراضي و 

التنوع البيولوجي وتدهور  فقدانوتكثيف جهودها ملنع  التزاماهتاالدول األعضاء على تعزيز  تشجع -1
السياسات املناسبة والتدابري وضع بو  ،واستخدامه املستدام حفظ التنوع البيولوجي بوسائل منها ،األراضي والرتبة

 ؛وآليات التمويل وعمليات نقل التكنولوجيا املتفق عليها بصورة متبادلةمثل ترتيبات الشراكة  ،املبتكرة
لدعم من التقييمات الدول األعضاء على إجراء تقييمات بيئية اسرتاتيجية وغريها  أيضا  تشجع  -2

اآلاثر السلبية احملتملة للربامج واملشاريع  الرامية إىل تقليل وجتنباإلجراءات غريها من القرارات املتعلقة ابلسياسات و 
 ؛واخلطط على التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية

املصلحة غريها من اجلهات صاحبة و  احلكوميةدعو اجلهات الفاعلة غري تو  ،الدول األعضاء ثحت -3
اإلطار العاملي  وضعكامل يف عملية بشكل   وأن تشاركالتنوع البيولوجي يف مجيع القطاعات ذات الصلة  أن تعمم

لتنوع األطراف يف اتفاقية اؤمتر مل الدورة اخلامسة عشرة يف املقرر اعتماده 2020للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
 ؛2020ابلصني يف عام  كومنينغاملقرر عقدها يف  البيولوجي 
غريها من اجلهات صاحبة دعو القطاع اخلاص واألوساط األكادميية و تو  ،الدول األعضاء تناشد -4

اإلدارة املستدامة للتنوع أجل  منمراكز االمتياز الوطنية واإلقليمية  وتطويراملصلحة إىل دعم التدابري املبتكرة لتعزيز 
 ؛البيولوجي ورصد تدهور األراضي

بناء  على الطلب ورهنا  بتوافر  أن تقوم، لربانمج األمم املتحدة للبيئة ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -5
يف  يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اليت هي أطراف أيضا   األعضاء دولبتقدمي الدعم إىل ال ،املوارد

 اإلطار االسرتاتيجي لكي تطبق البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر وخباصة يف أفريقيا،
األراضي  تدهوراملتعلقة ابلتصحر و  اوعملياهت هاوخطط هاوبراجم ايف سياساهت 2030-2018 لالتفاقية للفرتة

، وذلك وفقا  للظروف احمللية لتلك البلدان، ولكي توائم تلك السياسات والربامج واخلطط والعمليات مع واجلفاف
 اإلطار االسرتاتيجي؛ حسب االقتضاء؛

 بتقدمي الدعم إىل ،بناء  على الطلب ورهنا  بتوافر املوارد ة أن تقوم،التنفيذي ةإىل املدير  أيضا  تطلب  -6
 ابلقيام بذلك،اليت تعهدت و  ،يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أيضا   اليت هي أطراف ضاءاألع الدول

خطوط األساس  تعريفمبا يف ذلك  ،تدهور األراضي فيما يتعلق بتحييد أثرأهداف طوعية لكي تضع وتنفذ 
، على 2030ألراضي حبلول عام ا تدهور وما يرتبط هبا من تدابري هتدف إىل حتقيق حتييد أثرواألهداف الوطنية 

 النحو املناسب؛
 املعنية،املصلحة  وغريها من اجلهات صاحبةدعو املنظمات الدولية ، وتالدول األعضاء تشجع -7

وذلك حسب  ،واملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةاجتاهه فقدان التنوع البيولوجي وعكس  احلد منإىل 
ملناطق احملمية وغريها من تدابري احلفظ الفعالة القائمة على املناطق يف بري اخلاصة ابالتدادمج من خالل  االقتضاء،

يف مجيع  وابلتعميم ،داخل الوالية الوطنية البحريةالتدابري األوسع نطاقا  املوجهة للمساحات الطبيعية الربية و 
بشأن املناطق احملمية وغريها من  14/8مقرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي  مع مراعاة ،القطاعات

هج املكانية واإلقليمية لنظر يف الن  ابو ؛ املمارسات املستدامة املبتكرة تدابري احلفظ القائمة على املناطق لتشجيع
 ؛على الصمود النظم اإليكولوجيةتعزيز قدرة املوائل واألنواع املهددة ابالنقراض و  تناولالتدابري الرامية إىل و 
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وغريها من اجلهات ابلشراكة مع كياانت األمم املتحدة األخرى  ة،التنفيذي ةإىل املدير  تطلب -8
 الوطنيةتدابري السياسات و الوضع يف جمال  ،لدول األعضاءأن تقدم الدعم ل ،واردورهنا  بتوفر امل صاحبة املصلحة،

 قدرة النظم اإليكولوجية على الصمودلتنوع البيولوجي وحفظه واستخدامه املستدام وتعزيز استعادة االرامية إىل 
 آيتشي للتنوع البيولوجيدعما  ألهداف  على حد سواء، داخل املناطق احملمية وخارجها اوخدماهت هاوظائفتعزيز و 

 :ما يلي الستكشاف ،ذات الصلة
والبناء على  الربية األحياءبني البشر و  واملرناملستدام ممارسات فعالة للتعايش تقوية وتعزيز و  وضع )أ(

هبدف املسامهة  ،الربية األحياءاالقتصادات املستدامة القائمة على  يشملمبا  ،حسب االقتضاء تلك املمارسات،
 التوجيهاتمع مراعاة مجلة أمور من بينها  ،اجملتمعات احملليةو  ال سيما للشعوب األصلية ،يف حتسني سبل العيش

اتفاقية التنوع األطراف يف  ه مؤمترلحوم الربية على النحو الذي اعتمدمستدام الستغالل ال قطاعجياد إل ةالطوعي
 بشأن اإلدارة املستدامة لألحياء الربية؛ 14/7مقرره البيولوجي يف 
من أجل  النظم اإليكولوجيةهج القائمة على النظم اإليكولوجية والن   إلصالحالتمويل املبتكر  )ب(

 واستخدامه املستدام؛ لتنوع البيولوجياحفظ 
للتنمية املستدامة  كبريا    اليت ميكن أن تشكل حتداي   ،لعواصف الرملية والرتابيةوسائل التصدي ل )ج(

هتدد ميكن أن و  ،املرتفعاتال سيما النظم اإليكولوجية يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة مثل  ،للمناطق املتأثرة
والدروس  ،وأفضل املمارسات تقاسم املعلومات،عن طريق تشجيع  ،األرواح واالقتصادات يف تلك املناطق

وتطوير نظم اإلنذار املبكر وآليات  ،وتعبئة املوارد ،ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ،املستفادة
الذي  مكافحة العواصف الرملية والرتابيةحتالف مثل  ،درات اإلقليمية والدولية القائمةىل املبااستنادا  إتقييم األثر 

بشأن مكافحة العواصف الرملية  72/225لقرار اجلمعية العامة  ا  أنشأه فريق إدارة البيئة التابع لألمم املتحدة وفق
 والرتابية؛

 ألمم املتحدة وشراكتها العامليةلوالزراعة  ألغذيةامة أن تتعاون مع منظ ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -9
واتفاقية  ،واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،لتنوع البيولوجياألمم املتحدة ل واتفاقية ،الرتبةمن أجل 

ار الدويل أبنواع مبا يف ذلك اتفاقية  ،كافحة التصحر وغريها من االتفاقيات ذات الصلةاألمم املتحدة مل االجت 
املعاهدة و  ، ومعاهدة احملافظة على األنواع املهاجرة من احليواانت الفطريةاحليواانت والنبااتت الربية املعرضة لالنقراض

وخاصة بوصفها  اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدوليةو الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
للتصدي بتكرة امل الوسائلتعزيز من أجل  حسب االقتضاء، املعنية،واألفرقة احلكومية الدولية  موئال  للطيور املائية

 ؛فقدان التنوع البيولوجي وتغري املناخ وتدهور الرتبة واألراضي والنظم اإليكولوجية بطريقة متكاملةل
للتهديدات اليت يتعرض هلا  يتعلق ابلربامج اليت تتصدىفيما الدول األعضاء على التعاون  حتث -10

من  ومنتجاهتا،الربية  األحياءيف  القانويناالستغالل املفرط واالجتار غري  تلك اليت تعاجل سيما ال ،التنوع البيولوجي
 لالعمسرتاتيجيات وخطط االتنفيذ بو يف الوقت نفسه  ا  ومستدام ا  أي استخدام قانونييكون خالل ضمان أن 

 ؛مستدامبشكل األنواع والنظم اإليكولوجية واستخدامها  اليت تكفل حفظناسبة امل
جهود النمذجة وحتليل  بوسائط منها املساعي اليت تبذهلا،الدول األعضاء على تعزيز  تشجع -11

على التنوع البيولوجي واملرتتبة  ،تغري املناخلاملخاطر واآلاثر احلالية واملستقبلية لتحديد  ،على نطاق مناسب ،املخاطر
األصلية واجملتمعات احمللية مع  وبوجه خاص سبل عيش الشعوب ،على التنوع البيولوجي اليت تعتمدوسبل العيش 
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راضي واحلد من خماطر الكوارث األ واستصالح ،مراعاة أمهيتها ابلنسبة للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره
 ؛وإدارهتا

استجابة للدعوة الواردة يف قرار اجلمعية  ،لربانمج األمم املتحدة للبيئة ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -12
أن  ،(2030-2021األمم املتحدة إلصالح الن ظم اإليكولوجية ) بشأن عقد 73/284العامة لألمم املتحدة 

)اتفاقية التنوع البيولوجي “ اتفاقيات ريو”أماانت زراعة لألمم املتحدة وابلتعاون مع تقوم مع منظمة األغذية وال
االتفاقات غريها من و  واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ(

تنفيذ عقد  ، بتويل الدور الرايدي يفةتعددة األطراف والكياانت ذات الصلة يف منظومة األمم املتحداملالبيئية 
 النظم اإليكولوجية؛ إصالح

 الرامية إىل تشجيع حكومة مصرع تنفيذ مبادرة تشجو  أن تدعم ةالتنفيذي ةإىل املدير  أيضا  تطلب  -13
مقرر متشيا  مع  النظم اإليكولوجية،فقدان التنوع البيولوجي وتغري املناخ وتدهور األراضي و للتصدي ل متسقهنج 

بشأن التعاون مع االتفاقيات واملنظمات واملبادرات الدولية  14/30مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي 
 األخرى؛

يف تعاون وثيق مع اتفاقية التنوع  أن تساهم،لربانمج األمم املتحدة للبيئة إىل  ةالتنفيذي ةاملدير  تدعو -14
للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة، الذي ستعقده يف األعمال التحضريية  ،البيولوجي

 ؛2019أيلول/سبتمرب  25و 24واحلكومات، وذلك يف نيويورك يومي دول الرؤساء اجلمعية العامة على مستوى 
تقريرا  إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا اخلامسة عن  تقدمأن  ةيذيالتنف ةإىل املدير  تطلب -15

 التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار.
___________ 


