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قرار اختذته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف  15آذار/مارس 2019
 10/4االبتكار يف جمايل التنوع البيولوجي وتدهور األراضي
إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
إذ تشري إىل خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة ،وإذ تدرك أمهية حفظ البيئة
واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي ،واستصالح األراضي وإدارهتا بشكل مستدام يف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة،
وإذ تالحظ نتائج الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان
اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصحر ،وخباصة يف أفريقيا ،الذي عقد يف أوردوس ابلصني يف أيلول/سبتمرب
2017؛ واالجتماع الرابع عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد يف شرم الشيخ ،مبصر يف
تشرين الثاين/نوفمرب 2018؛ وقرار اجلمعية العامة  233/73بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصحر ،وخباصة يف أفريقيا،
وإذ تالحظ مع التقدير العملية التحضريية اليت اعتمدت يف شرم الشيخ لوضع إطار عاملي طموح وحتويلي
للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  ،2020والقرار الذي اختذته اجلمعية العامة بعقد مؤمتر قمة بشأن التنوع البيولوجي
على مستوى رؤساء الدول واحلكومات على النحو املوضح يف قرارها  234/73بشأن تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي
وإسهامه يف حتقيق التنمية املستدامة؛ وإعالن شرم الشيخ بشأن ”االستثمار يف التنوع البيولوجي من أجل اإلنسان
واألرض“ ،وخطة عمل مجيع البلدان األفريقية إلصالح النظم اإليكولوجية من أجل تعزيز القدرة على الصمود؛
وبرانمج العمل من أجل الطبيعة والناس من شرم الشيخ إىل بيجني ،واليت هتدف مجيعها إىل تعبئة مشاركة واسعة
من السياسيني وأصحاب املصلحة؛
وإذ تالحظ أيضا مع التقدير إنشاء صندوق حتييد أثر تدهور األراضي،
وإذ تدرك أن العمل على مكافحة التصحر واستصالح األراضي والنظم اإليكولوجية املتدهورة ميكن أن
حيقق فوائد متعددة ،وقد يعمل مبثابة معجل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة،
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وإذ تالحظ مع التقدير قرار اجلمعية العامة  284/73الذي يعني  2030-2021ابعتباره عقد األمم
املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية،
وإذ تسلم أبمهية التصدي للعوامل احملركة لفقدان األحياء الربية والنظم اإليكولوجية ،مبا يف ذلك اختاذ التدابري
العاجلة الالزمة ملكافحة االجتار غري القانوين يف األحياء الربية ومنتجاهتا واالستغالل املفرط هلا وبضرورة تعزيز تدابري
اإلنفاذ،
وإذ تسلم أيضا أبن تغري املناخ حمرك رئيسي ومتنام لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية،
وأبن حفظ التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية واستخدامها املستدام ،يسهمان إسهاما كبريا
يف التكيف مع تغري املناخ وختفيف آاثره واحلد من خماطر الكوارث ،وكذلك يف األمن الغذائي والتغذية،
وإذ تالحظ أن حاالت اجلفاف طويلة األمد واآلاثر السلبية للممارسات غري املستدامة إلدارة األراضي
اليت ميكن أن تتفاقم بسبب تغري املناخ ،تزيد نطاق املناطق املتأثرة ابلعواصف الرملية والرتابية؛ وتسهم يف تدهور
املوارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية؛ وتزيد التصحر وإزالة الغاابت وفقدان التنوع البيولوجي ،وتضر إبنتاجية األراضي
ورفاهية البشر وسبل عيشهم ،األمر الذي يعين أن املسألة حتتاج إىل املعاجلة بشكل تعاوين على املستوايت الوطنية
واإلقليمية والعاملية،
وإذ تسلم بفوائد احللول املستدامة واملبتكرة القائمة على النظم اإليكولوجية للتصدي لفقدان التنوع
البيولوجي وتدهور األراضي ،وبضرورة تعزيز قدرة الطبيعة على مواصلة تقدمي تلك الفوائد،
وإذ تسلم أيضا أبمهية االستثمار يف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام ،مع تعبئة املوارد املالية
الالزمة لذلك من مجيع املصادر احملتملة ،وبناء القدرات ،والتعاون الدويل ،ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها
بصورة متبادلة ،والتعميم يف مجيع القطاعات ابعتبارها آليات متكينية ملعاجلة فقدان التنوع البيولوجي،
وإذ تالحظ أن فئات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية والنساء والفتيات والشباب تؤدي مجيعها دورا
هاما يف حفظ البيئة واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي ،ولكنها تتأثر بشكل غري متناسب من جراء فقدان
التنوع البيولوجي وتدهور األراضي ،وابلتايل ينبغي إشراكها بشكل جمد ،وعلى النحو املناسب ،يف اجلهود املبذولة
ملعاجلة هذه املسائل،
وإذ حتيط علما مع التقدير ابلتقييمات املواضيعية لتدهور األراضي واستعادهتا ،والتقييمات اإلقليمية للتنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اليت أجراها املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وابإلصدار األول من تقرير التوقعات العاملية لألراضي الذي نشرته اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة التصحر ،وبتقرير حالة التنوع البيولوجي للغذاء والزراعة ،الذي نشرته منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة ،وبرسائلها وتوصياهتا الرئيسية،
وإذ تشعر بقلق عميق إزاء استمرار الفقدان الكبري للتنوع البيولوجي وإزاء التقييم األخري( )1الذي يظهر أن
معظم أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي ال يتوقع أن تتحقق حبلول عام  ،2020وتؤكد أمهية الرصد املتكامل والقوي
حلالة التنوع البيولوجي ابالستناد إىل بياانت علمية حديثة على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية ،وذلك من
أجل اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام ،2020
( )1املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،التقييم العاملي للتنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (يصدر قريبا).
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وإذ تالحظ مع التقدير مبادرة حكومة مصر الرامية إىل تعزيز اتباع هنج متسق للتصدي لفقدان التنوع
البيولوجي وتغري املناخ وتدهور األراضي والنظم اإليكولوجية،
 -1تشجع الدول األعضاء على تعزيز التزاماهتا وتكثيف جهودها ملنع فقدان التنوع البيولوجي وتدهور
األراضي والرتبة ،بوسائل منها حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام ،وبوضع السياسات املناسبة والتدابري
املبتكرة ،مثل ترتيبات الشراكة وعمليات نقل التكنولوجيا املتفق عليها بصورة متبادلة وآليات التمويل؛
 -2تشجع أيضا الدول األعضاء على إجراء تقييمات بيئية اسرتاتيجية وغريها من التقييمات لدعم
القرارات املتعلقة ابلسياسات وغريها من اإلجراءات الرامية إىل تقليل وجتنب اآلاثر السلبية احملتملة للربامج واملشاريع
واخلطط على التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية؛
 -3حتث الدول األعضاء ،وتدعو اجلهات الفاعلة غري احلكومية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة
أن تعمم التنوع البيولوجي يف مجيع القطاعات ذات الصلة وأن تشارك بشكل كامل يف عملية وضع اإلطار العاملي
للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  2020املقرر اعتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع
البيولوجي املقرر عقدها يف كومنينغ ابلصني يف عام 2020؛
 -4تناشد الدول األعضاء ،وتدعو القطاع اخلاص واألوساط األكادميية وغريها من اجلهات صاحبة
املصلحة إىل دعم التدابري املبتكرة لتعزيز وتطوير مراكز االمتياز الوطنية واإلقليمية من أجل اإلدارة املستدامة للتنوع
البيولوجي ورصد تدهور األراضي؛
 -5تطلب إىل املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن تقوم ،بناء على الطلب ورهنا بتوافر
املوارد ،بتقدمي الدعم إىل الدول األعضاء اليت هي أطراف أيضا يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف
البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر وخباصة يف أفريقيا ،لكي تطبق اإلطار االسرتاتيجي
لالتفاقية للفرتة  2030-2018يف سياساهتا وبراجمها وخططها وعملياهتا املتعلقة ابلتصحر وتدهور األراضي
واجلفاف ،وذلك وفقا للظروف احمللية لتلك البلدان ،ولكي توائم تلك السياسات والربامج واخلطط والعمليات مع
اإلطار االسرتاتيجي؛ حسب االقتضاء؛
 -6تطلب أيضا إىل املديرة التنفيذية أن تقوم ،بناء على الطلب ورهنا بتوافر املوارد ،بتقدمي الدعم إىل
الدول األعضاء اليت هي أطراف أيضا يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ،واليت تعهدت ابلقيام بذلك،
لكي تضع وتنفذ أهداف طوعية فيما يتعلق بتحييد أثر تدهور األراضي ،مبا يف ذلك تعريف خطوط األساس
واألهداف الوطنية وما يرتبط هبا من تدابري هتدف إىل حتقيق حتييد أثر تدهور األراضي حبلول عام  ،2030على
النحو املناسب؛
 -7تشجع الدول األعضاء ،وتدعو املنظمات الدولية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية،
إىل احلد من فقدان التنوع البيولوجي وعكس اجتاهه واملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،وذلك حسب
االقتضاء ،من خالل دمج التدابري اخلاصة ابملناطق احملمية وغريها من تدابري احلفظ الفعالة القائمة على املناطق يف
التدابري األوسع نطاقا املوجهة للمساحات الطبيعية الربية والبحرية داخل الوالية الوطنية ،وابلتعميم يف مجيع
القطاعات ،مع مراعاة مقرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي  8/14بشأن املناطق احملمية وغريها من
تدابري احلفظ القائمة على املناطق لتشجيع املمارسات املستدامة املبتكرة؛ وابلنظر يف النهج املكانية واإلقليمية
والتدابري الرامية إىل تناول املوائل واألنواع املهددة ابالنقراض وتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود؛
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 -8تطلب إىل املديرة التنفيذية ،ابلشراكة مع كياانت األمم املتحدة األخرى وغريها من اجلهات
صاحبة املصلحة ،ورهنا بتوفر املوارد ،أن تقدم الدعم للدول األعضاء ،يف جمال وضع السياسات والتدابري الوطنية
الرامية إىل استعادة التنوع البيولوجي وحفظه واستخدامه املستدام وتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود
وتعزيز وظائفها وخدماهتا داخل املناطق احملمية وخارجها على حد سواء ،دعما ألهداف آيتشي للتنوع البيولوجي
ذات الصلة ،الستكشاف ما يلي:
وضع وتعزيز وتقوية ممارسات فعالة للتعايش املستدام واملرن بني البشر واألحياء الربية والبناء على
(أ)
تلك املمارسات ،حسب االقتضاء ،مبا يشمل االقتصادات املستدامة القائمة على األحياء الربية ،هبدف املسامهة
يف حتسني سبل العيش ،ال سيما للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ،مع مراعاة مجلة أمور من بينها التوجيهات
الطوعية إلجياد قطاع مستدام الستغالل اللحوم الربية على النحو الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع
البيولوجي يف مقرره  7/14بشأن اإلدارة املستدامة لألحياء الربية؛
(ب) التمويل املبتكر إلصالح النظم اإليكولوجية والنهج القائمة على النظم اإليكولوجية من أجل
حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام؛
(ج) وسائل التصدي للعواصف الرملية والرتابية ،اليت ميكن أن تشكل حتداي كبريا للتنمية املستدامة
للمناطق املتأثرة ،ال سيما النظم اإليكولوجية يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة مثل املرتفعات ،وميكن أن هتدد
األرواح واالقتصادات يف تلك املناطق ،عن طريق تشجيع تقاسم املعلومات ،وأفضل املمارسات ،والدروس
املستفادة ،ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ،وتعبئة املوارد ،وتطوير نظم اإلنذار املبكر وآليات
تقييم األثر استنادا إىل املبادرات اإلقليمية والدولية القائمة ،مثل حتالف مكافحة العواصف الرملية والرتابية الذي
أنشأه فريق إدارة البيئة التابع لألمم املتحدة وفقا لقرار اجلمعية العامة  225/72بشأن مكافحة العواصف الرملية
والرتابية؛
 -9تطلب إىل املديرة التنفيذية أن تتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وشراكتها العاملية
من أجل الرتبة ،واتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي ،واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،واتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة التصحر وغريها من االتفاقيات ذات الصلة ،مبا يف ذلك اتفاقية االجتار الدويل أبنواع
احليواانت والنبااتت الربية املعرضة لالنقراض ،ومعاهدة احملافظة على األنواع املهاجرة من احليواانت الفطرية واملعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها
موئال للطيور املائية واألفرقة احلكومية الدولية املعنية ،حسب االقتضاء ،من أجل تعزيز الوسائل املبتكرة للتصدي
لفقدان التنوع البيولوجي وتغري املناخ وتدهور الرتبة واألراضي والنظم اإليكولوجية بطريقة متكاملة؛
 -10حتث الدول األعضاء على التعاون فيما يتعلق ابلربامج اليت تتصدى للتهديدات اليت يتعرض هلا
التنوع البيولوجي ،ال سيما تلك اليت تعاجل االستغالل املفرط واالجتار غري القانوين يف األحياء الربية ومنتجاهتا ،من
خالل ضمان أن يكون أي استخدام قانونيا ومستداما يف الوقت نفسه وبتنفيذ االسرتاتيجيات وخطط العمل
املناسبة اليت تكفل حفظ األنواع والنظم اإليكولوجية واستخدامها بشكل مستدام؛
 -11تشجع الدول األعضاء على تعزيز املساعي اليت تبذهلا ،بوسائط منها جهود النمذجة وحتليل
املخاطر ،على نطاق مناسب ،لتحديد املخاطر واآلاثر احلالية واملستقبلية لتغري املناخ ،واملرتتبة على التنوع البيولوجي
وسبل العيش اليت تعتمد على التنوع البيولوجي ،وبوجه خاص سبل عيش الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية مع
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مراعاة أمهيتها ابلنسبة للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره ،واستصالح األراضي واحلد من خماطر الكوارث
وإدارهتا؛
 -12تطلب إىل املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة ،استجابة للدعوة الواردة يف قرار اجلمعية
العامة لألمم املتحدة  284/73بشأن عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية ( ،)2030-2021أن
تقوم مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وابلتعاون مع أماانت ”اتفاقيات ريو“ (اتفاقية التنوع البيولوجي
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ) وغريها من االتفاقات
البيئية املتعددة األطراف والكياانت ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة ،بتويل الدور الرايدي يف تنفيذ عقد
إصالح النظم اإليكولوجية؛
 -13تطلب أيضا إىل املديرة التنفيذية أن تدعم وتشجع تنفيذ مبادرة حكومة مصر الرامية إىل تشجيع
هنج متسق للتصدي لفقدان التنوع البيولوجي وتغري املناخ وتدهور األراضي والنظم اإليكولوجية ،متشيا مع مقرر
مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي  30/14بشأن التعاون مع االتفاقيات واملنظمات واملبادرات الدولية
األخرى؛
 -14تدعو املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة إىل أن تساهم ،يف تعاون وثيق مع اتفاقية التنوع
البيولوجي ،يف األعمال التحضريية للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة ،الذي ستعقده
اجلمعية العامة على مستوى رؤساء الدول واحلكومات ،وذلك يف نيويورك يومي  24و 25أيلول/سبتمرب 2019؛
 -15تطلب إىل املديرة التنفيذية أن تقدم تقريرا إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا اخلامسة عن
التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار.
___________
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