
 

 

 مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 

 كانكون، المكسيك
  تقرير الجزء رفيع المستوى

 2016ديسمبر  2-3
 المقدمة

ُيعرف الجزء الوزاري الرفيع المستوى لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، واجتماعات  .1
، معا باسم مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، كانكون، بالمكسيك، عام مؤتمر األطراف في بروتوكولي ناغويا وقرطاجنة

2016،1
الجزء الرفيع المستوى،  وحضرفي مدينة كانكون، بالمكسيك.  2016ديسمبر  3 -2والذي يعقد في الفترة ما بين   

وزيرا من الحكومات، ونحو  50ذلك في  مشاركا، بما 382، نحو "إدماج التنوع البيولوجي من أجل الرفاه"تمشيا مع موضوع 
[ من رؤساء المنظمات xممثال عن المنظمات الوطنية والدولية، بما في ذلك نحو ] 250نائبا من نواب الوزراء، ونحو  42

 الدولية.

وركز الجزء الرفيع المستوى على أربعة من القطاعات التي لها آثار كبيرة على التنوع البيولوجي وهي: الغذاء  .2
باإلضافة إلى وزراء  ة، والسياحة، ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية، والغابات. وشمل الجزء الرفيع المستوى،والزراع

البيئة، عددا كبيرا من الوزراء وغيرهم من الممثلين رفيعي المستوى من هذه القطاعات األربعة. ونظر الجزء الرفيع المستوى 
نوع البيولوجي وتغير المناخ، فضال عن أهمية التنوع البيولوجي في جدول أعمال عام  أيضا في الروابط بين العمل بشأن الت

 للتنمية المستدامة. 2030

وقد افتتح وترأس الجزء الرفيع المستوى صاحب السعادة السيد رافائيل باتشيانو أالمان، وزير البيئة والموارد الطبيعية  .3
 .اافتتاحي بيانفي المكسيك، الذي قام بإلقاء 

االفتتاحي، رحب صاحب السعادة السيد رافائيل باتشيانو بمشاركة الوفود وممثلي المنظمات الدولية  بيانهوفي  .4
والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية والحكومات دون الوطنية، والقطاع الخاص، والشعوب األصلية والمجتمعات 

الزراعة والسياحة ومصايد األسماك والغابات، وسلط الضوء على المحلية، والشباب، فضال عن ممثلين من وزارات البيئة و 
وقال السيد رافائيل باتشيانو أيضا أن تعميم التنوع البيولوجي في  لقطاعات الممثلة في هذا االجتماع. لفريدة التعددية ال

ي صميم إعالن كانكون الذي للتنمية المستدامة هو ف 2030القطاعات ودعم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وجدول أعمال عام 
 أعدته حكومة المكسيك بالتشاور الوثيق مع األطراف.

                                                           
وكول االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في بروت 1

بشأن الحصول على المنافع وتقاسمها قرطاجنة للسالمة األحيائية،  واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا 
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لقى كل من السيد تشون كيو بارك، المدير العام لمكتب حماية الطبيعة في وزارة البيئة لجمهورية كوريا أوبعد ذلك  .5
ير الشؤون المتعددة األطراف والسيد ميغيل رويز كابانياس، نائب وز (  COP 12-االجتماع الثاني عشر لألطراف )رئيس

وحقوق اإلنسان، وزارة الشؤون الخارجية، بالمكسيك، والسيدة هيلين كالرك، مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والسيد إريك 
التنوع سولهايم، المدير التنفيذي لألمم المتحدة للبيئة، والسيد بروليو دي سوزا دياس، األمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة ب

 في المؤتمر. ببياناتالبيولوجي، والسيدة ناوكو إيشي، الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية، 

األمم حكومة المكسيك على ترحيبها الحار بالمشاركين في مؤتمر عن شكرهم لجميع المشاركين في المؤتمر  وأعرب .6
بروليو دياس خالل واليته التي تمتد لخمس سنوات، والذي يقترب كما أعربوا عن تقديرهم لعمل السيد  المتحدة للتنوع البيولوجي.

 أمينا تنفيذياوقام بتهنئة السيدة كريستينا باسكا، وهي مواطنة من رومانيا، على تعيينها ، 2017من نهاية واليته في فبراير
 التفاقية التنوع البيولوجي.

دماج التنوع االفتتاحي، ناقش السيد تشون كيو بارك أهمية رفع  بيانهوفي  .7 الوعي حول قيمة التنوع البيولوجي وا 
البيولوجي في السياسة العامة، ودعوة المندوبين لالستفادة من الجزء الرفيع المستوى لمناقشة واقتراح حلول عملية أفضل إلدماج 

قدم بشأن فهمنا للكون في ، أنه قد ُأحرز تبيانهوقال السيد ميغيل رويز كابانياس في  التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات. 
السنوات األخيرة على قدم وساق، مما يدل، في األساس، على أن البشرية تعتمد على كوكب األرض للحفاظ على وجودها، 

وقالت السيدة هيلين كالرك أن ثالثة كواكب  وكان على البشرية أن تتخذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على الحياة على األرض. 
تسعة قد تجاوزت الحدود وأنه ينبغي مضاعفة الجهود وااللتزامات في العالم من أجل البقاء ضمن تلك  يكواكب من إجمال

الحدود والحفاظ على رأس المال الطبيعي الذي يساعد على بقائنا، مشيرة إلى أن الدعوة إلى إعالن كانكون لتعميم التنوع 
أضافت أن االستثمارات في التنوع البيولوجي كانت: و تابعتها. البيولوجي في خطط وبرامج وطنية كانت دعوة هامة ينبغي م

ضرورية لرفاه اإلنسان؛ وفعالة حيث أنها تحقق عوائد عالية؛ وذات كفاءة ألنها يمكن أن تحفز على التقدم في مجاالت مثل 
يوفر شبكة أمان للجميع، الغذاء والحد من مخاطر الكوارث، ونوع الجنس، من بين أمور أخرى؛ ومنصفة بوصفها تنوع بيولوجي 

، تحدث السيد إريك سولهايم عن قصص النجاح حول بيانه االفتتاحيفي ك األشخاص الذين يعيشون في فقر. و بما في ذل
الحفاظ على التنوع البيولوجي في كل من رواندا وكوستاريكا والبرازيل والمكسيك. وأشار، مع ذلك، إلى أن هناك الكثير الذي 

جميع القطاعات من الحكومات، من كل المناطق، فضال عن القطاع الخاص والمواطنين للعمل معا  ودعى يتعين القيام به،
الوزراء والقادة من مختلف القطاعات التي تجمع أشاد السيد بروليو دياس بمبادرة المكسيك  لحماية األنواع والنظم اإليكولوجية. و

يا لتطوير اإلجراءات العملية والعمل معا بشكل متماسك وفعال نحو تحقيق وأشار إلى أن الدروس المستفادة والحوار كان أساس
وقالت السيدة ناوكو إيشي أن التجديد القادم  للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي. 2050أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ورؤية 

لتنوع البيولوجي وسيجعل التعميم بمثابة ركيزة سيركز على العوامل الرئيسية لتدهور البيئة وا (GEF) لمرفق البيئة العالمية
هامة مذكرة الحضور الأساسية في استراتيجية مرفق البيئة العالمية، مشيرة إلى أن إعالن كانكون يمكن أن يكون بمثابة المنارة 

ر القادم لألطراف . وقالت إن المؤتمقويةكانت بمثابة خارطة طريق  2020 -2011بأن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 الغذاءسيكون لديه مهمة لتعزيز جهوده لتعميم التنوع البيولوجي وتحقيق التحول في النظم االقتصادية الرئيسية، وال سيما 

 والزراعة.

رئيسية من خالل قيادة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى، بشأن الموضوعات ذات الصلة  بيانات ُألقيثم  .8
، األمين العام لمنظمة السياحة العالمية، طالب الرفاعي. كما ألقى كل من السيد  "تعميم التنوع البيولوجي"ز بمجاالت التركي

والسيدة ماريا هيلينا سيميدو، نائب المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والسيدة باتريسيا اسبينوزا، األمين 
ر أندرسون، المدير العام لالتحاد الدولي للحفاظ غطارية بشأن تغير المناخ التغيير، والسيدة إنالتنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإل

 أيضا. ببياناتعلى الطبيعة، 

، قال السيد طالب الرفاعي أن السياحة كان لها القدرة على أن تكون حافزا للتغيير لصالح الحفاظ بيانه الرئيسيوفي  .9
ودعا الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين إلى دعم جهود  بيولوجي والتراث الطبيعي.على النظم اإليكولوجية والتنوع ال

القطاع السياحي من خالل وضع السياسات واألدوات التي تدعم االستهالك واإلنتاج المستدامين، وتعزيز مراقبة وقياس تأثير 
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ة الدولية القادمة للسياحة المستدامة من أجل التنمية، السياحة وزيادة االستثمارات في الممارسات المستدامة، مشيرا إلى أن السن
، ستكون فرصة فريدة لزيادة الوعي بين صناع القرار والجمهور لمساهمة السياحة في تحقيق أهداف التنمية 2017لعام 

اء الشراكات والتحالفات أشارت السيدة ماريا هيلينا سيميدو إلى أن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ملتزمة ببنو المستدامة. 
الجهات المعنية لبناء الجسور، وتحديد أوجه التآزر والجمع بين  ية لتعميم التنوع البيولوجي، ودعتمن أجل اتخاذ خطوات تحول

ما حددت أن منظمة األغذية والزراعة من شأنها أن تدعم األعضاء فيما يتعلق بالتزاماتها كالمهارات الالزمة لتعميم الكفاءة. 
وقالت السيدة باتريسيا  أن اتخاذ خطوات ملموسة للمحاصيل المستدامة وتربية المواشي وتنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. بش

اسبينوزا أن الروابط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي كان يجب أن تنعكس بشكل أكثر وضوحا في العمليات الحكومية الدولية 
بيولوجي واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وينبغي أن تتضافر االتفاقيات مع جهودها في إطار اتفاقية التنوع ال

مع البحث عن عمليات صنع القرار التكميلية. وقدمت السيدة إنجر أندرسن أمثلة على الممارسات الجيدة في مجال الحفاظ على 
والمناطق المحمية، وأشادت بالجهود التي تبذلها الدول والمنظمات في الربط  التنوع البيولوجي بما في ذلك بالنسبة لجودة التربة

بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ. وأكدت أيضا على أهمية اتفاقيات ريو للعمل على التآزر وشددت على أهمية اإللهام 
 والحشد ألصحاب المصلحة، مثل الشباب وقطاع األعمال في جهود الحفاظ على البيئة.

وبعد ألقاء الكلمات الرئيسية، تم تقديم وجهات نظر مجموعة متنوعة من الشركاء وأصحاب المصلحة من ِقبل كل من  .10
، والسيد (CONABIO)السيد خوسيه ساروخان المنسق الوطني للجنة الوطنية لمعرفة واستخدام التنوع البيولوجي للمكسيك 

، والسيدة ماريا يوجينيا تشوكي، الشبكة  ICLEI-Localأجل االستدامة جينو فان بيغن، األمين العام للحكومات المحلية من
الدولية لنساء الشعوب األصلية للتنوع البيولوجي، والسيدة إليسا رومانو ديزولت، رئيس الشراكة العالمية من أجل األعمال 

 مية للتنوع البيولوجي للشباب.والتنوع البيولوجي، والسيدة ميلينا ساكيياما والسيد كريستيان شوارزر، الشبكة العال

 لمكسيكلعمل اللجنة الوطنية لمعرفة واستخدام التنوع البيولوجي  ساروخان الضوء على السيد خوسيه وسلط .11

(CONABIO) الذي كان بمثابة أداة فعالة لتوليد المعرفة وتسهيل مشاركة المجتمع العلمي والمجتمع المدني والحكومات دون ،
دارة المعرفة والمعلومات في دعم اتخاذ القرار  نأ وأشار إلى .الوطنية  كان أساسيا لتعميم التنوع البيولوجيات القدرات لتطوير وا 

السلطات المحلية  اإلجراءات التي تتخذهاإلى  لسيد جينو فان بيغنا وأشار. في القطاعات اإلنتاجية والقطاعات الخدمية
على مدى العقد الماضي، العتراف، تفاقية على ااالكر األطراف في يولوجي وشوالحكومات دون الوطنية لصالح التنوع الب

وقال  .2020-2011لمدن والمناطق والمساهمين في االستراتيجية التخطيط للتنوع البيولوجي لعاجل المتزايد األهمية و الدور بال
للتنوع  الخامسة العالمية المحافظين ورؤساء البلديات وغيرهم من المشاركين سيشاركون في القمةمن  700إن أكثر من 

، جنبا إلى جنب مع حكومة المحليةلحكومات المحلية من أجل االستدامة التي عقدتها ا لمدن والحكومات المحليةل البيولوجي
في  تشوكي وقالت السيدة ماريا يوجينيا . 2016ديسمبر  11و  10المكسيك وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في كانكون يومي 

، بما في ذلك تسهيل مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في البرامج ومحترمأن العمل معا بشكل وثيق  بيانها
لتنوع البيولوجي، وتنفيذ خطط العمل في مجال التنوع البيولوجي وتطبيق لأيشي  أهداف للوصول إلى ضرورياوالمشاريع، كان 

أن قطاع األعمال فهم الدور  ديزولت وأكدت السيدة إليسا رومانو مها.على المنافع وتقاس بروتوكول ناغويا بشأن الحصول
المستدام للتنوع البيولوجي، فضال عن الحاجة الملحة لمعالجة الحفظ الرئيسي الذي لعبته األنشطة االقتصادية في استخدام 

 األعمال والتنوع البيولوجيب المعني نكانكو  لتعهد الكبير دعمها خالل منحسبما تم توضيحه فقدان التنوع البيولوجي العالمي، 
من ممثلي ممثل  200 تواجد ومن خالل، اصدوره منأكثر من شهر بعد شركة فقط  100قبل ما يقرب من من وقعت  والتي

 .في كانكون 2016ديسمبر  3و  2يومي الذي عقد في عمال والتنوع البيولوجي ألل السادس المنتدىالقطاع الخاص في 
والسيد كريستيان شوارزر أهمية إشراك الشباب في العمليات وتنفيذ االتفاقية، وعرض نتائج  ساكيياما يلينااقشت السيدة مون

، بالتعاون مع المنظمات الدولية الخاصة والشركاء للشبابلتنوع البيولوجي العالمية ل شبكةالمشروع "أصوات الشباب" من قبل 
تقريرا موجزا عن  . كما قدماشاركة الشباب في عمليات اتفاقية التنوع البيولوجيم بشأن الوطنيين والمحليين، والتي تضمنت دليال

 .2016نوفمبر  30-28في الفترة ما بين كانكون دينة محكومة المكسيك في  الذي استضافتهالمجتمع المدني ومنتدى الشباب 

 .االجتماع لتناول الغداء وُعلق جائزة ميدوري،بشأن تم عقد حفل خاص . و ثم أعلن الرئيس ختام الجلسة االفتتاحية .12
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الضوء على أهمية  تسلط التي، التنوع البيولوجي والتنمية المستدامةالمستوى بشأن  ةرفيع ةغداء خاص ت مأدبةوُنظم .13
تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وخطتها االستراتيجية  أن للتنمية المستدامة لتعميم التنوع البيولوجي، وكيف 2030 جدول أعمال

جدول أعمال لسهم بشكل مباشر في تحقيق العديد من األهداف اإلنمائية المستدامة أن ييمكن  2020-2011تنوع البيولوجي لل
 .2030عام 

وأدلى كل من سعادة السيد رافائيل باتشيانو، وزير البيئة والموارد الطبيعية في المكسيك، والسيدة هيلين كالرك، مديرة  .14
ئي، والسيد إريك سولهايم، المدير التنفيذي لألمم المتحدة للبيئة، والسيدة ناوكو إيشي، الرئيس برنامج األمم المتحدة اإلنما

التنفيذي لمرفق البيئة العالمية، ببيانات أيضا. ثم أدار السيد بروليو دياس األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، المناقشة 
وتم عقد مناقشتي مائدة مستديرة في جلسة بعد الظهر،  الغداء. خاللركين مع وزراء وممثلين آخرين رفيعي المستوى المشا

واحدة منها كانت بشأن تعميم التنوع البيولوجي في قطاع األغذية والزراعة، برئاسة سعادة السيد خوسيه كالسادا، وزير الزراعة 
المناقشة األخرى بشأن تعميم التنوع البيولوجي في والثروة الحيوانية والتنمية الريفية ومصايد األسماك واألغذية في المكسيك، و 

لجنة من ممثلين رفيعي المستوى  قطاع السياحة، برئاسة سعادة السيد أنريكي دي ال مدريد، وزير السياحة في المكسيك. وقدمت
والزراعة، عروض  من المكسيك والبرازيل والدنمارك والمغرب وسويسرا وكذلك السيدة ماريا هيلينا سيميدو من منظمة األغذية

كما قدمت لجنة من ممثلين رفيعي المستوى من السلفادور والبوسنة  افتتاحية في المائدة المستديرة المعنية باألغذية والزراعة.
والهرسك وفرنسا وجنوب أفريقيا والصين وكذلك السيد طالب الرفاعي من منظمة السياحة العالمية، عروض افتتاحية في المائدة 

 .تدخالت من األطرافلللنقاش فتح الرؤساء االعروض،  هذه بعدو  المعنية بالسياحة.المستديرة 

تعميم التنوع البيولوجي في قطاع  بشأن منها كانت ، واحدةمستديرة في الجلسة الصباحيةمائدة مناقشتي تم عقد و  .15
زراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية مصايد األسماك وتربية األحياء المائية، برئاسة سعادة السيد خوسيه كالسادا، وزير ال

تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الغابات، برئاسة السيد خورخي واألخرى بشأن في المكسيك،  والغذاء ومصايد األسماك
نيا، من المكسيك، استو لجنة من ممثلين رفيعي المستوى  وقدمت . ، المدير العام لهيئة الغابات الوطنية في المكسيكريسكاال

في المائدة افتتاحية  عروضاليابان، وبيرو، وجمهورية كوريا، وكذلك السيدة ماريا هيلينا سيميدو من منظمة األغذية والزراعة، 
من المكسيك  لجنة من ممثلين رفيعي المستوى كما قدمت . مصايد األسماك وتربية األحياء المائيةالمعنية المعنية ب المستديرة

افتتاحية  عروضألغذية والزراعة األمم المتحدة ل ستاريكا والسويد والهند، وكذلك السيدة إيفا مولر من منظمةوبولندا وفنلندا وكو 
 .تدخالت من األطرافلللنقاش فتح الرؤساء اوبعد هذه العروض،  . الغاباتب المعنية  في المائدة المستديرة

وترد  .مناقشات المائدة المستديرة أو ممثليهم ساءرؤ  في الجلسة العامة الختامية، قدمت تقارير موجزة قصيرة منو  .16
 .الملخصات الكاملة لجميع مناقشات المائدة المستديرة في مرفق هذا التقرير

إدماج الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع  بشأنإلعالن كانكون الصيغة النهائية ثم قدم الرئيس إلى الجلسة العامة  .17
يركز إعالن كانكون على ضرورة زيادة  . والنتيجة الرئيسية للجزء الرفيع المستوىد بمثابة التي تعلرفاه، و من أجل االبيولوجي 

الجزء  مناقشات جراءات لتعميم التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات، ال سيما في القطاعات األربعة التي كانت محوراإل
وأشار إلى . مة والجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخللتنمية المستدا  2030 الرفيع المستوى، وكذلك في سياق جدول أعمال

الجهود التي تبذلها حكومة المكسيك للتشاور مع الحكومات األخرى على مدار السنة، وخالل الجزء الرفيع المستوى، للتأكد من 
 .عالن بالتزكيةاإلمد اعتُ . وقد وجهات النظر وتبادلع األصوات ه تم االستماع إلى جميأن

قدمت مصر بيانا نيابة عن المجموعة األفريقية، و . إلدالء ببياناتلرئيس ممثلي المجموعات اإلقليمية ثم دعا ال .18
 .نيابة عن االتحاد األوروبي اقدمت بيرو بيانا نيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وقدمت سلوفاكيا بيانو 

 مجموعة البلدان بالنيابة عن  بياناغواتيماال  ألقتوأخيرا،  .ية في المحيط الهادئبالنيابة عن الدول الجزر  اببيانوألقت ساموا 
اعتراف األطراف التي أعلنت التزامات لتعزيز العمل نحو  في لجلسة الختاميةوتمثل العنصر الخاص ل ر.المتقاربة التفكي الكبرى

قدم األمين التنفيذي بروليو المعزز. و  تنفيذللكانكون تزامات ائتالفات والوالمعروفة باسم تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 
 لتحقيق هدفبها دياس هذا البند، موضحا أنه دعا جميع األطراف إلى تقديم معلومات بشأن اإلجراءات وااللتزامات التي تعهدوا 



 

5 

تسليط الضوء على األمثلة  في يأمل هوأضاف أن. لتنوع البيولوجي أو مجموعة من األهداف الملموسةمعين من أهداف إيتشي ل
 هدفا أو أكثر. في الواقع قأن تحقاإليجابية التي أظهرت كيف يمكن لبلد أو مجموعة من البلدان 

التزامات نيابة عن أنفسهم أو مجموعة من البلدان، وسوف يتم نشر  قد قدمطرفا  20وأشار إلى أن ما يقرب من  .19
مجموعة متنوعة من  بشأنالتزامات  تقدم التيثم دعا تسع دول، . ع البيولوجيجميع هذه االلتزامات على موقع اتفاقية التنو 

النيابة عن بأيشي للتنوع البيولوجي  من أهداف 11بشأن الهدف التزاما  تشي، على النحو التالي: غواتيماال، قدمتأهداف أي
نيابة عن فرنسا وعدد أيشي للتنوع البيولوجي  افمن أهد 10الهدف  بشأنقدمت فرنسا التزاما و ، رالمتقاربة التفكي الكبرىالبلدان 

 12و 7بالهدفي  نيابة عن نفسها وعدد من الدول األوروبية بشأن الملقحات، والمتعلقة اقدمت هولندا التزامو من الدول األخرى، 
قدمت و ؛ لبيولوجيمن أهداف أيشي للتنوع ا 12و 9بشأن الهدفي قدمت البرازيل التزاما و ؛ من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

يتعلق بالدعم المالي لتنفيذ جميع  اقدمت اليابان التزامو ؛ من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 20بشأن الهدف ألمانيا التزاما 
أيشي للتنوع البيولوجي؛ وقدمت جنوب  من أهداف 9بشأن الهدف قدمت نيوزيلندا التزاما و أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 13بشأن الهدف  أفريقيا التزاما

على الشكر والثناء لحكومة المكسيك  جزيل وقدم األمين التنفيذي .الختاميليلقي ببيانه ثم دعا الرئيس األمين التنفيذي  .20
اعات األربعة التي ووزراء البيئة والقط ،، في الجزء الرفيع المستوىرؤيتها التي تمثلت في جمع جميع األطراف في هذا المؤتمر

التي جلبت وزراء الوأشار إلى المناقشات الممتازة التي عقدت طوال الجزء الرفيع المستوى، مع  . كانت محور المناقشات
 التي قدعن مختلف القضايا  مسؤولونواعترف أيضا بأن رؤساء وكاالت األمم المتحدة  مع حلول دائمة.وجهات نظر مختلفة 

وأشار إلى أنه هيئاتهم اإلدارية ومناقشاتهم. تعميم التنوع البيولوجي في كما عمل بجد لهذه العملية، تأتي أيضا معا نتيجة ل
تقارير من مناقشات المائدة المستديرة األربعة، والتعهدات وااللتزامات الإعالن كانكون، و  -ملموسة النتائج الباإلضافة إلى 

مهد الطريق لعملية ناجحة تأن  امواقف البناءة في مختلف القطاعات من شأنهتعميم، كان على قناعة بأن الالتنفيذ و اللتعزيز 
داعيا األطراف إلى استخدام نتائج الجزء الرفيع المستوى اليجاد سبل لتجاوز الخالفات اختتم و  .على مدى األسبوعين المقبلين

التي كانت الزمة لتحقيق أهداف أيشي للتنوع المؤتمر على مدى األسبوعين المقبلين لتمهيد الطريق لعملية التحول  واستغالل
 .لعيش في وئام مع الطبيعةلالمستدامة ورؤية طويلة األجل  التنميةالبيولوجي، وأهداف 

على االستجابة لدعوة  المشاركيننريكي بينيا نييتو، كافة السيد أ الوزير شكر سعادةنيابة عن رئيس المكسيك،  و .21
لتنوع البيولوجي في القطاعات ذات التأثير بشأن ا على اتخاذ إجراءات ولموافقتهمع المستوى المكسيك لالنضمام إلى الجزء الرفي

إرثا غير  سابقة يعتد بها وقدمت هذه المشاركة في هذا الحدث. وتشكل الزراعة والسياحة والغابات ومصايد األسماكفي  الكبير
من القطاعات في االجتماع في  الممثلين وغيرهم يشارك نوتأمل حكومة المكسيك أ .لكوكب األرض واألجيال المقبلةمسبوق 

االجتماعات المقبلة لمؤتمر األطراف ومواصلة العمل على اتخاذ إجراءات فعالة لصالح التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة في 
منظمة السياحة العالمية كحلفاء ورحب بالتعاون الوثيق لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة و  .إطار األمم المتحدة

وحث األطراف على تحقيق االلتزامات المنصوص عليها في إعالن كانكون، مشيرا إلى أن اإلعالن سيكون جزءا ال  ين.أساسي
واختتم حديثه  يئة.الب الدورة القادمة لجمعية األمم المتحدة يتجزأ من نتائج االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف وسيقدم إلى

ر على ابالم باسكا بتوجيه الشكر إلى األمين التنفيذي المنتهية واليته، السيد بروليو دياس، ومتمنيا كل التوفيق للسيدة كريستينا
الوطنية  وخطط العمل ستراتيجيةاالخطة الإطالق  بشأنودعا المشاركين إلى حدث جانبي  .لالتفاقيةأمينا تنفيذيا جديدا تعيينها 

 .لمكسيكللمنقحة ا للتنوع البيولوجي

 مساًء. 06:30واختتم االجتماع في الساعة  .22

 

 



 

 

 المرفق

الموائد المستديرةموجز عن مناقشات   

 المائدة المستديرة المعنية بقطاع األغذية والزراعة أوال.

 موجز الرئيس

 المقدمة ألف.

السيد رئيس الدورة، سعادة  سلطفي كلمته االفتتاحية، . و مشاركا 250 مستديرة ما يقرب منالمائدة الحضر مناقشة  .1
 الضوء على آثار ،المكسيكومصايد األسماك والتغذية في خوسيه كالسادا، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية 

 . لزراعةهج التي تحافظ على البيئة الطبيعية والموارد التي تعتمد عليها ابالنسبة للتنوع البيولوجي والحاجة إلى تطوير النُ  الزراعة

 :معالجة المسائل التاليةإلى  مستديرةالمائدة المشاركين في ال عضاءاألودعا 

 تعميم التنوع البيولوجي في قطاع األغذية والزراعة؟لمحددة الما هي بعض األمثلة اإليجابية  (أ )

 ما هي اإلجراءات اإلضافية الالزمة لتمكين ودعم تعميم التنوع البيولوجي في هذا القطاع؟ (ب )

ما هي أكبر و أكبر التحديات والعوائق التي تحول دون تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الزراعة؟ ما هي  (ج )
 لدينا اآلن؟ المتاحة الفرص

 من هي الجهات الفاعلة الرئيسية التي لها دور رئيسي في تحقيق تعميم التنوع البيولوجي في هذا القطاع؟ (د )

زراء ورؤساء الوفود وغيرهم من الممثلين رفيعي المستوى لتقديم وبعد عدد من العروض االفتتاحية، دعا الرئيس الو  .2
 2 حكومة. 29 وزراء أو ممثلين رفيعي المستوى من من وكانت هناك مداخالت . مداخالت

 موجز المناقشات باء.

بيولوجي اتفق المتحدثون على أن التنوع ال. و أكدت الدورة أن الزراعة كانت قطاعا استراتيجيا بالنسبة لمعظم البلدان .3
أيضا يوفر أساسا لدعم الزراعة لزيادة المرونة واإلنتاجية، فحسب، بل  إلنتاج الغذاء وفرص العمل في الريفضروريا ليس كان 

على أنه يعزز كل منهما اإلنتاج الزراعي والحفاظ على التنوع البيولوجي  إلى ولذلك ينبغي أن ينظر ،واألمن الغذائي والتغذية
 اآلخر.

لمتحدثين فكرة أن تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي في السياسات والممارسات الزراعية، فضال عن جميع ا ودعم .4
للتنمية   2030 جدول أعمال . وقدم لبيئةا لتحقيق األمن الغذائي وتجنب المزيد من ضرر اضروري اأمر يعد القطاعات األخرى، 

في هذا . و يربط بين األبعاد الزراعية والبيئية شامال المستدامة، نهجا التنميةهداف ألمتكاملة الطبيعة الالمستدامة، من خالل 
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي ضرورة تماسك السياسات المعززة وأهمية المتحدثونالسياق، الحظ 

لمستدامة وتحقيق أهداف أيشي للتنوع السياسات الزراعية كأدوات لتعميم ودمج هذه األبعاد ضمن السياق األوسع للتنمية او 
 .البيولوجي

يتطلب لكنه س ،اتفق معظم المتحدثين على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء بطريقة مستدامة وقابلة للتحقيقو  .5
. الغذائي بأكمله السياسات العامة لتعزيز اإلنتاج المستدام عبر النظام فيويتمثل أحد الشروط الرئيسية تغييرا تحويليا رئيسيا. 

واتفق  .وباإلضافة إلى ذلك، فإن مثل هذا التحول يعتمد على المشاركة الفعالة والدعم من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة
يمكن أن يتحقق إال من خالل إشراك المجتمعات الزراعية بشكل كامل، بما في ذلك  ال أن مثل هذا التحول المتحدثينكثير من 

                                                           
لوكسمبورغ، ( الجمهورية اإلسالمية)أندورا، النمسا، بنغالديش، البرازيل، كوستاريكا، الدنمارك، السلفادور، إثيوبيا، ألمانيا، غواتيماال، هنغاريا، إيران  2

ج، بيرو، ساموا، المملكة العربية السعودية، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، سري النكا، سورينام، سويسرا، جمهورية مالي، المغرب، موزامبيق، نيوزيلندا، النروي
 .وزيمبابوي ،تنزانيا المتحدة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
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صغار المزارعين لمحلية والقطاع الخاص والمستهلكين. وينبغي االعتراف ب، والشعوب األصلية والمجتمعات االنساء والشباب
 الجهود الرامية إلى تعزيز قدراتهمللتنوع البيولوجي، وينبغي تعزيز  راعين على نطاق واسع باعتبارهمومربي الثروة الحيوانية 

 .ألسواقوحصولهم على البيانات والمعلومات والخدمات وا

يتطلب و . تكثيف المستدام لإلنتاج الزراعي ونهج المناظر الطبيعية المتكاملةال الحاجة إلى إلىوأشار المتحدثون أيضا  .6
المعارف وممارسات اإلدارة بهذا استثمارات في مجال التكنولوجيا والبحث واالبتكار في نظم اإلنتاج الزراعي، واالعتراف 

دارة المياه، وتعزيز المواد الغذائية وكفاءة استخدام المياه، وتعزيز إدماج معنية بالالتقليدية، واالستراتيجيات  التربة المستدامة وا 
ستخدام االالتنوع البيولوجي البري، مثل الملقحات وموائلها، مع التقليل من استخدام المبيدات وغيرها من الملوثات والحد من 

حماية الموائل ذات األولوية، مثل مراكز المنشأ ومراكز التنوع من خالل المناطق أهمية  إلىوأشار المتحدثون . المفرط لألسمدة
وفي هذا السياق، أشار أيضا  .المناطق القائمة على الفعالة األخرى والُنهجالمحمية والمحميات الخاصة، والممرات البيولوجية 

نظام اإليكولوجي والسيطرة على األنواع الغريبة الغازية إلى أهمية استعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة وخدمات الالمتحدثون 
 .إلى فقدان التنوع البيولوجي وفقدان اإلنتاجيةالتي تؤدي 

هدار الطعام. طكما أدرك المتحدثون قيمة المبادرات ال .7 وعية التي تهدف إلى تغيير أنماط االستهالك وتقليل فقدان وا 
صدار تثمين وتسو وهناك أمثلة على ذلك بما في ذلك،  نشاء مشاريع التعاونيات، وا  يق المنتجات المحلية واإلنتاج العضوي، وا 

أيضا ضرورة  المتحدثون وأقر .مقابل خدمات النظام اإليكولوجي الدفع، والحوافز اإليجابية، مثل ومخططات اإلشرافالشهادات 
يمكن أن  الذيالتكلفة البيئية الحقيقية لإلنتاج ا هأسعار ال تعكس  ثار التجارة أو التسويق للمنتجات التيآلاألخذ بعين االعتبار 

 .زيد الضغوط على النظم اإليكولوجية الطبيعيةي

وأشاروا . األمثلة الناجحة منهاوا بأشار المتحدثون إلى الدور الهام إلدارة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة، واستشهدو  .8
. مستمر في التنوع الغذائي والجودةالنخفاض كان مرتبطا باالاصيل على عدد قليل من أنواع المحاالعتماد المفرط  أن إلى
القادرة على التأقلم مع  الموقع لتحقيق األمن الغذائي والزراعةالحفظ خارج وداخل  نهج الجمع بين دورب المتحدثون اعترفو 

األنواع غير المزروعة في الغذاء  دورإلى وأشار المتحدثون كذلك  .الوراثية والمواد، بما في ذلك بنوك البذور تغير المناخ
ووصف العديد من المتحدثين أهمية نظم اإلنتاج واإلدارة . بذور المجتمعة على النهج المحلية، مثل بنوك أمثلقدموا والدواء و 

والمناظر النظم الرعوية في المناطق الجافة و ، الثقافة الزراعية  فريدة من نوعها وتكييفها محليا، مثل حدائق الغابات، ونظمال
المهمة عالميا  الزراعي نظم التراث بعض المخططات، مثل بها فيإلى أن هذه النظم تم االعتراف  واالطبيعية الجبلية، وأشار 

كولوجية أو الزراعية، وتوفير مصدر اإلي تجذب السياحةالتي النظم قدموا أمثلة مثل كما  .منظمة األغذية والزراعةل التابعة
 .للدخل في الريف

األدوات  أشاروا إلى سياق وفي هذاار العديد من المتحدثين إلى ضرورة تمويل التحول نحو الزراعة المستدامة وأش  .9
صالح أو إلغاء اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي فضال عن  ليات اآلالمالية، مثل الحوافز اإليجابية والتخلص التدريجي، وا 

 علىمصممة تصميما جيدا كأداة فعالة يمكن أن تكون أرخص الت الزراعية البيئية دور المخططابرف وقد اعتُ  .مبتكرةالمالية ال
 .ستعادة نظم اإلنتاج المتدهورةالالمدى الطويل 

 الذيمتحدثون إعالن كانكون كخطوة نحو تحسين إدماج التنوع البيولوجي والزراعة والنظم الغذائية، الفي الختام، أيد و  .10
إعالن كانكون الوعي بالتنوع البيولوجي لألمن الغذائي والفرص الناشئة عن . وسيولد سواء دى إلى نتائج إيجابية على حديؤ 

والمنتجين، والقطاع الخاص، من الحكومات  أوسعلتحالف  النواةويمكن أن يكون  المجتمع البيئي.االستخدام المستدام لها خارج 
تعزيز مثل هذا التحالف من خالل العمل  األغذية والزراعة نظمةمعرضت و  .المواد الغذائية والنقل والتجارة والمستهلكين وصناع

عالقته أن و االعتراف على نطاق واسع كأداة للتقدم  إلىالتنوع البيولوجي ويحتاج  .بشكل وثيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
وكالء لهذا بمثابة ، الوزراءنحن، ": لقولواختتم أحد المتحدثين با .حاسمة بالنسبة لمستقبل البشريةكانت الزراعة المستدامة ب

 .التغيير
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 المائدة المستديرة المعنية بقطاع السياحة ثانيا.

 موجز الرئيس

 المقدمة ألف.

رئيس المائدة المستديرة، سعادة السيد انريكي دي ال  ورحب. ممثال 70 مستديرة ما يقرب منالمائدة الحضر مناقشة  .11
، األمين العام لمنظمة السياحة العالمية طالب الرفاعيودعا السيد بالمشاركين مدريد، وزير السياحة في المكسيك، 

(UNWTO) ، المستوى من قطاع السياحة من السلفادور والبوسنة والهرسك  يرفيعالممثلين افتتاحية، أعقبها كلمة كلمة إللقاء
وغيرهم من الممثلين رفيعي المستوى لتقديم الوزراء ورؤساء الوفود  بعد ذلك رئيسالدعا . و وفرنسا وجنوب أفريقيا والصين

 .خالل اجتماع المائدة المستديرة مداخالت رفيع المستوى  3ممثال 20 ما مجموعهقدم . و مداخالت

 ، وهي كما يلي:وقد تم تبادل األسئلة التالية مع األطراف للمساعدة في تشكيل مالحظاتهم .12

 وع البيولوجي في قطاع السياحة؟تعميم التنلمحددة الما هي بعض األمثلة اإليجابية  (أ )

الميزانية، تطوير )ما هي اإلجراءات اإلضافية الالزمة لتمكين ودعم تعميم التنوع البيولوجي في هذا القطاع؟  (ب )
 اإلجراءات؟(تشريعات أو سياسات الالعمليات، 

ما هي أكبر ما هي أكبر التحديات والعوائق التي تحول دون تعميم التنوع البيولوجي في قطاع السياحة؟  (ج )
 لدينا اآلن؟ المتاحة الفرص

 من هي الجهات الفاعلة الرئيسية التي لها دور رئيسي في تحقيق تعميم التنوع البيولوجي في هذا القطاع؟ (د )

 موجز المناقشات باء. 

اعترف ، رىمن الناحية األخ . اآلثار والفوائد المحتملة للسياحة على التنوع البيولوجي إلىخالل الدورة،  الممثلون أشار .13
وفي الوقت نفسه،  .بأهمية الحد من اآلثار السلبية للتنمية السياحية على النظم اإليكولوجية والمجتمعات المحلية الممثلون
أن السياحة تعتمد على الموارد الطبيعية وأن السياحة يمكن أن تكون أداة فريدة من نوعها لتمويل صيانة ورفع  الممثلون اعترف

 .قيمة الطبيعة والثقافة بشأنقيف المسافرين مستوى الوعي، وتث

السياحة المستدامة، والمشاريع التي تربط بين و لسياحة البيئية ل الوطنية التوجيهية هامبادئ وأشارت األطراف إلى .14
تنمية مكسبا كبيرا لل تأن المناطق الطبيعية والمناطق المحمية، على وجه الخصوص، كان ن علىممثلو الاتفق . و السياحة والبيئة

دارة استخدامها بشكل فعال؛ لكن هناك حاجة إلى وضع السياحية  .البرامج والسياسات المالئمة من أجل حماية وا 

وكانت تلك العالقة أكثر أهمية للدول  .لتطوير السياحةبمثابة أصول هامة وأشار النواب إلى أن التنوع البيولوجي كان  .15
عرضت العديد من . و اقتصاداتها وسبل معيشة سكانها على الطبيعة حيث تعتمد، وأقل البلدان نموا النامية الجزرية الصغيرة

تنويع المنتجات ويعتزم العديد  .لتنوع البيولوجيباالسياحة  تربط، التي المستدامة السياحةبشأن وسياساتها مبادراتها األطراف 
تعزيز مراقبة األنواع الكاريزمية من خالل احة المجتمعية، و القائمة على الطبيعة والسي السياحة والخدمات السياحية لتشمل أكثر

 (.الثدييات البرية والبحرية، واألنواع المهاجرة، و الطيور الجارحة الكبيرة)

مزيج من تنظيم عدد الزوار وتثقيف  يتطلبوأشار بعض ممثلي الحزب أن إدارة أثر السياحة على التنوع البيولوجي  .16
 :وتبادل المشاركون بعض األساليب الناجحة في مجال السياحة المستدامة، بما في ذلك. كهمحداث تغيير في سلو إلالسياح 

                                                           
بليز، بيرو، غواتيماال، التشيك، جزر المالديف، اليابان، السنغال،  بنما، مصر، جامايكا، ناميبيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، هندوراس، سوازيالند، 3

 .وتونغا ،سيشيل، المغرب، الهند، اندونيسيا، فيجي
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المضيفين والضيوف ومهنيي قطاع السياحة، بما في ذلك المرشدين التوعية وتثقيف  إذكاءحمالت  (أ )
 السياحيين؛

 ؛إلدارة تأثير الزائر "حدود التغير المقبول"تطبيق أدوات مثل  (ب )

 ؛المجتمعات المحلية إنشاء محميات تديرها (ج )

 استدامة من خالل المعايير والعالمات البيئية؛ اتإصدار شهاد (د )

 ؛شركاتعنية باستدامة المال آليات االسترداد، مثل رسوم السياحة والضرائب (ه )

 ؛االستدامة بأبطال وقادةالجوائز والدعم واالعتراف  (و )

 بتنفيذها.درة المكلفة متماسكة في مجال السياحة المستدامة، والمؤسسات القاوسياسات خطط  (ز )

وفي  مصلحة.مسألة تقاسم الفوائد االقتصادية للسياحة مع المجتمعات المضيفة وأصحاب الالعديد من المتحدثين أثار  .17
 .لقطاع للمساهمة في تكاليف إدارة التنوع البيولوجيلاستفادت السياحة من المعالم الطبيعية والموارد، كان هناك مسؤولية حين 

لمعالم الطبيعية إلى توفير وظائف الئقة وفرص عمل للمجتمعات المحلية من خالل لغي أن تهدف اإلدارة العامة وبالمثل، ينب
 .السياحة

من أجل تحويل وتحسين الممارسات الحالية، ذكرت العديد من األطراف ضرورة دمج التنمية السياحية مع القطاعات و  .18
لمنافع االقتصادية من خالل تنويع محفظة المنتج لأكثر إنصافا توزيع و فرص على طول سلسلة التوريد، الاألخرى، وتحسين 

 .السياحي

لتعاون المتعدد األطراف في مجال السياحة والتنوع البيولوجي، مثل المبادئ باالمتحدثون األدوات ذات الصلة وذكر  .19
 ألخالقياتالمستدامة، والمدونة العالمية  السياحة المستدامة، واألهداف اإلنمائية بشأنالتوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي 

دول الجزرية الصغيرة النامية في الالدولي الثالث حول  المؤتمر نتيجةو ساموا، مسار السياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية، و 
 .2014عام 

يانات متسقة علميا وذكرت معظم المداخالت ضرورة مراقبة وقياس تأثيرات السياحة على التنوع البيولوجي من خالل ب .20
لسلطات لالدور الحاسم الضوء على أيضا  كما سلط المتحدثون .لتوجيه صانعي القرار وواضعي السياسات على نحو أفضل

وأشار العديد  . مع الحوافز وبناء القدرات الذين يلعبون دوراوالمجتمعات المحلية في استدامة السياحة والحاجة إلى توفير هؤالء 
أجدادهم في اإلدارة المستدامة  معرفة الطبيعي للبيئة وأن بمثابة الحاميلى أن المجتمعات التقليدية كانت من المتحدثين إ

 .للطبيعة يمكن أن تكون ذات قيمة إضافية للسياحة

ضرورية أجزاء  أن السياحة القائمة على الطبيعة والسياحة البيئية كانت إلى في حين أشارت العديد من األطرافو  .21
 .شراك القطاع السياحي بأكمله في االستدامة وحماية النظم اإليكولوجيةإأيضا  من الضروريأشار آخرون إلى أنه ف، لتعزيزل

 االستنتاج جيم.

االتفاقية قد أخذت على إلى أن لمرة أشار وألول  الفريقأن إلى في بيانه الختامي،  أشار وزير السياحة في المكسيك .22
من مجموعة واسعة من  ثريةبيانات تلقي  تعميم التنوع البيولوجي في السياحة، معقة بالمتعلهج نُ العاتقها مهمة مراجعة 

كانت ة في العالم، االقتصادي األنشطةكثالث أكبر  اواختتم األمين العام لمنظمة السياحة العالمية مشيرا إلى أنه .األطراف
رفاه في  ساهم حفظ التنوع البيولوجي في السياحة. و بيولوجيالسياحة تشكل قوة كبيرة وأداة تعليمية لتحقيق االستدامة والتنوع ال

هج متكاملة في مختلف القطاعات ذات الصلة، تعتمد االستدامة على نُ . و اإلنسان، وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات المضيفة
ال تزال سائدة في  التي صومعة"ال" عقلية ومن المهم كسر. لمؤتمر التنوع البيولوجيربعة المختار القطاعات األبما في ذلك 
 واالستمتاعالتعلم، من أجل السفر و مكونات أساسية للسياحة المستدامة، بمثابة والتوعية والتدريب  التثقيفوكان . معظم الحاالت
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اء جميع األطراف والشركالذي دعا فيه عالميا قيما في تلك المناقشة،  حدثايمثل إعالن كانكون على البيئة. و  حترام والحفاظاالو 
 للتنفيذ.اآلن 

 د األسماك وتربية األحياء المائيةبمصايالمائدة المستديرة المعنية  .ثالثا

 موجز الرئيس

 المقدمة ألف.

 160حضر مناقشة مائدة مستديرة حول تعميم التنوع البيولوجي في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية نحو  .23

المؤتمر الدولي  1992كانكون في عام  حيث استضافت مدينةاريخي لهذا التجمع، معنى التالوأشار المشاركون إلى  .مشاركا
إعداد المدونة الدولية لقواعد السلوك بشأن الصيد  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةإلى للصيد المسؤول، الذي طلب 

 .سماكالعمود الفقري لتمكين اإلدارة المستدامة لمصايد األ بمثابة الرشيد، التي ظلت

خوسيه كالسادا، وزير الزراعة والثروة الحيوانية  السيدرئيس المائدة المستديرة، سعادة سلط في كلمته االفتتاحية،  .24
ضرورية  تعد مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الضوء على أنوالتنمية الريفية ومصايد األسماك واألغذية في المكسيك، 

العيش واالقتصاديات المحلية ورفاهية المجتمعات الساحلية، ولكن أيضا من حيث  سبك لإلنسان، ليس فقط من حيث سبل
التنوع  حفظأن تحقيق التوازن الصحيح بين . ومن ثم تم تسليط الضوء على األمن الغذائي وتوفير مصادر أساسية للبروتين

دارة مصايد األسماك هو مفتاح التنمية المستدامة، والمساهمة في  أهداف بيولوجي، و تحقيق أهداف أيشي للتنوع الالبيولوجي وا 
 .ساموا المستدامة، وتنفيذ مسار التنمية

 ودعا األطراف المشاركة في المائدة المستديرة إلى معالجة المسائل التالية: .25

قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء ما هي بعض األمثلة اإليجابية المحددة لتعميم التنوع البيولوجي في  (أ )
 ؟المائية

 هي اإلجراءات اإلضافية الالزمة لتمكين ودعم تعميم التنوع البيولوجي في هذا القطاع؟ ما  (ب )

قطاع مصايد األسماك وتربية هي أكبر التحديات والعوائق التي تحول دون تعميم التنوع البيولوجي في ما  (ج )
 لدينا اآلن؟ المتاحة ما هي أكبر الفرصو ؟  األحياء المائية

 الرئيسية التي لها دور رئيسي في تحقيق تعميم التنوع البيولوجي في هذا القطاع؟ هي الجهات الفاعلةمن  (د )

الممثلين رفيعي  الرد على هذه األسئلة من قبل ممثلي الوزراء أو دلى بمداخالت بشأن، أُ  4عقب العروض االفتتاحيةو  .26
 .6منظمات 4، ونحو  5طرفا 21لنحو  المستوى

 موجز المناقشات .باء

مزيد من االهتمام للصراعات بين حفظ التنوع البيولوجي إيالء إلى أنه على الرغم من  أشار المشاركون .27
العديد من أوجه الشبه، و مشتركة  امصايد األسماك والمحافظة على التنوع البيولوجي جذور  حوكمة إدارةل كاناألسماك، فمصايدو 

 اإلدارة وأشار المشاركون إلى أهمية تعزيز .لقائم على العلمنموذج اإلدارة، والنهج او االستدامة، الخاصة ب مبادئهمبفيما يتعلق 

                                                           
 .وجمهورية كوريا ،وبيرو ،واليابان ،واستونيا ،المكسيك 4

اإلمارات العربية و فنزويال، و تشاد، و جزر كوك، و هولندا، و  ناميبيا،و الكويت، و أوغندا، و بنما، و بليز، و جنوب أفريقيا، وكندا، وتونغا، واالتحاد األوروبي،  5
ندونيسيا، و المتحدة،   .جزر سيشل، وجزر المالديفو مالطا، و المغرب، و اسبانيا، و النرويج، و ا 

 .المجال االقتصادي ومنظمة التعاون والتنمية في ، واتفاقية رامسار،، والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 6
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الكافية واألطر التشريعية والمؤسسية، باعتبارها أساسا فعاال إلدراج  السياسات، من خالل القطاعاتعبر  لمحيطاتلالمتكاملة 
شراك مختلف أصحاب المصل  .حة والتعاون بين الوكاالتشواغل التنوع البيولوجي في اإلدارة المستدامة للمصايد األسماك وا 

عليها في عدد من الصكوك الدولية، بما  التي ُنصوقد تم االتفاق على المبادئ العامة لمصايد األسماك المستدامة  .28
التفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة لواتفاق منظمة األغذية والزراعة  1995عام ل السلوك بشأن الصيد الرشيد في ذلك مدونة

جنبا إلى جنب مع غيرها من المبادئ التوجيهية . منع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليهالميناء ل
المستدامة وكذلك األسماك صغيرة النطاق و  مصايد تأمينلالتوجيهية الطوعية  المبادئ هذه مثلعملت لمرافق وخطط العمل، ل

بشأن اإلدارة المسؤولة لحيازة األراضي والغابات ومصايد األسماك،  2012 والزراعة التوجيهية الطوعية منظمة األغذية المبادئ
 .تعميم التنوع البيولوجي في مصايد األسماك وتربية األحياء المائيةلتلك الصكوك  على تدعيم

. وفيما ء المائيةالعديد من األمثلة اإليجابية لتعميم التنوع البيولوجي في قطاع مصايد األسماك وتربية األحيا توقدم .29
صيد األسماك على نطاق صغير، الحظ المشاركون مجموعة واسعة من أفضل الممارسات في تطبيق نهج النظام يتعلق ب

تنفيذ و ؛ المتعددينالمشتركة من خالل إشراك أصحاب المصلحة  الُنهج ذات اإلدارةاألسماك، بما في ذلك  مصايداإليكولوجي ل
محددة، واستخدام معدات انتقائية للحد من النواع األومراقبة حصاد وتعزيز الضوابط، يد األسماك، لص المغلقة مناطق/ المواسمال

إمكانيات كبيرة للتكرار التي ُوضحت  العديد من األمثلة ولدىالمبتكرة المراعية للبيئة.  الصيد العرضي، وتطبيق التقنيات
 حدد السياق.م كان بعض هذه األمثلةوالتوسع في مناطق مختلفة، في حين 

. اهتمام بشأن آثارها على التنوع البيولوجيمحور األسماك على نطاق واسع في كثير من األحيان  مصايدكانت و  .30
)ب(  التشريعات الوطنية والتدابير التنظيمية؛: )أ( ، بدرجات متفاوتةوُنفذتوتبادل المشاركون الخبرات بشأن الكيفية التي أدخلت 

لتي تشجع على الصيد الرشيد واالستخدام المستدام للمناطق البحرية والساحلية والنظم اإليكولوجية خطط اإلدارة مع الحوافز ا 
ومكافحة الصيد العرضي اتخاذ تدابير للحد من  ؛ )د(.آليات للحد من جهود الصيد المفرط إلى مستويات مستدامة )ج(  المائية؛

نظم مراقبة السفن للمراقبة  ؛ )و(الشهادات لتشجيع الصيد الرشيدإصدار  )ه(؛ ر القانوني دون إبالغ ودون تنظيمالصيد غي
نهار األرصدة السمكية أالتعاون الوثيق مع الدول المجاورة العادة بناء  بشأن نجاحالقصص إلى االجتماع أيضا  . وأشارالفعالة

 .لمكافحة الصيد غير المشروع ةفضال عن تدابير التنفيذ المشترك

، من خالل المحميةحرز في زيادة تغطية المناطق البحرية والساحلية الكبير الذي أُ التقدم وأبرز المشاركون أيضا  .31
مزيد من التقدم الالزم لتعزيز فعالية إدارة وتحديد  المدارة محليا، مشيرين إلىتعيين المناطق البحرية المحمية أو المناطق البحرية 

ع مع التقدير العرض المقدم من كندا الستضافة حلقة عمل للخبراء في الحظ االجتما. و حفظ على أساس المناطقللتدابير أخرى 
والمحميات لتكاثر  ،متعددة االستخدامال والمناطق ،التي ُيمنع فيها الصيد مناطقبشأن الأيضا  وتم تبادل التجارب .هذا الشأن
 .األسماك

فعال لتطبيق النهج الدعم لرسم الخرائط لوأكد االجتماع على أهمية زيادة المعرفة العلمية من خالل الرصد والبحث و  .32
لنرويج في برنامج نانسن، الذي يجري تنفيذه من ليتبين من االستثمار طويل األجل  حسبماالتحوطي ونهج النظام اإليكولوجي، 

 .قبل منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة

. مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيداستجابة للعرضي لمعالجة آثار الصيد ا على جهودهموأكد بعض المتحدثين أيضا  .33
التي تعد  لتخفيف من الصيد العرضي لأجهزة بإنشاء والدول  األسماك إلدارة مصايد العديد من المنظمات اإلقليمية وقامت 

 .معدات الصيد بشأن إلزامية

، التي الكبيرة والصغيرة الحجم سطحيةال لمصايد األسماك ةمعالجة اآلثار البيئينهج  بشأنوجرى تبادل الخبرات أيضا  .34
هذه األنواع من اإلجراءات المطلوبة القدر الكافي من المعرفة العلمية، وتوفر   .تطبيق نظام الحصص خاللغالبا ما تدار من 

 .بما في ذلك من خالل األنواع المتعددة ونمذجة النظم اإليكولوجية

آلية مفيدة لتقييم فعالية  (مثل مجلس اإلشراف البحري)  دامةنظام إصدار الشهادات لمصايد األسماك المست وقدم .35
 .التدابير التي يجري اتخاذها إلدارة مصايد األسماك المستدامة
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لتكرار . ولتمكين ودعم تعميم التنوع البيولوجي في هذا القطاعكانت الزمة ل وناقش المشاركون أيضا إجراءات إضافية .36
لمصائد األسماك  ضروريةبعض قصص النجاح في مختلف المناطق، وبناء القدرات  ، كانتعلى نطاق واسع أو نطاق متابعة

يمكن فمصايد األسماك على نطاق واسع، . وفيما يتعلق بمن مختلف المستويات، وال سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية
األسماك الصغيرة، مصايد وفيما يتعلق ب تساعد على جعل المراقبة واإلنفاذ في البحر أكثر فعالية، أنتكنولوجيات ال ألفضل
احتياجات  بشأنبناء القدرات، وال سيما بكون مصحوبا ضروريا، وأنه بحاجة إلى أن يلتمكين الفعلي لإلدارة المجتمعية فكان ا

لوصول إلى لغار الصيادين فرص لصوفير من الضروري للغاية تكان . و النظم اإليكولوجية من مصائد األسماك المسؤولة
 .من أجل ضمان سبل العيش المستدامة لتسويق منتجاتهم ألسواقا

شراك أصحاب المصلحة من أجل  مفيدا وكان مزيد من المعلومات العلمية دائما .37 لدعم اتخاذ القرار القائم على األدلة وا 
ساحلية للدول األقل أكبر للحصول على معلومات في المناطق ال. وكانت هناك احتياجات الوفاء بااللتزامات المشتركة بينهما

عبت المعرفة المحلية األصلية دورا هاما في وضع تدابير إدارة . ولنموا وكذلك في المحيطات المفتوحة وموائل أعماق البحار
رصد استخدام األقمار الصناعية أو غيرها من التقنيات المبتكرة وتقديم إحصاءات الثروة ويمكن أن يعمل  فعالة ومحددة النطاق.

المتاحة أو المعلومات العلمية عن المناطق البحرية ذات األهمية االيكولوجية أو البيولوجية باستخدام منصات اإلنترنت السمكية 
 .تعزيز عملية اتخاذ القرارات المبنية على األدلة على

تنفيذ واإلنفاذ عالمية تفتقر ال غاياتبما فيه الكفاية وأهداف و عامة سياساتية ، كانت هناك تدابير مجال السياساتفي و  .38
. مضادة كبيرة للقضاء على الصيد غير المشروع أو ممارسات الصيد المدمرة / وتدابيرعقوباتفرض هناك حاجة لو  .الفعال

هج المشتركة بين القطاعات، مثل التخطيط من شأنه تعزيز النُ  الذيتعزيز التشريعي والمؤسسي الوكان هناك أيضا حاجة إلى 
دارة مصايد األسماك على المستويين الوطني واإلقليمي، الذي المكاني البحري، لحفظ ال على يساعد أيضا ستنوع البيولوجي وا 

 .مصايد األسماك وتربية األحياء المائية بشأنالتصدي بفعالية آلثار تغير المناخ والتلوث وتدهور الموائل 

دم المحرز نحو استدامة مصائد وسيلة متماسكة يمكن من خاللها رصد وتقييم التق إلىهناك حاجة أيضا وكان  .39
األنواع المستهدفة والصيد العرضي  6 لهدفل وتناولت عناصر أيشي. األسماك بطريقة تدمج عناصر التنوع البيولوجي

والنظم اإليكولوجية الهشة، وبالتالي دمج مجموعة من الجوانب المتعلقة بالتنوع  المهددة باالنقراض األنواعو ، ةالمنضب واألرصدة
رصد جميع العناصر المختلفة من الهدف، بما في ذلك  تضمين 6 فهم التقدم نحو الهدفتتطلب . و وجي ومصائد األسماكالبيول

 .النظم اإليكولوجيةجوانب تلك المتعلقة ب

الصعيد العالمي، أشار االجتماع إلى الجهود األخيرة التي بذلتها جمهورية كوريا، بالتعاون مع أمانة اتفاقية  أما على .40
ستضافة وكذلك الجهات المانحة األخرى، لال ، ومنظمة األغذية والزراعة(UNEP)األمم المتحدة للبيئة و وع البيولوجي، التن

مع منظمات البحار اإلقليمية والهيئات اإلقليمية لمصائد عالمي بشأن المبادرة المستدامة للمحيطات  حواروالتنظيم المشترك ل
الدور األساسي الذي تضطلع به المنظمات اإلقليمية في  . وتم تسليط الضوء علىطبيعتهااألسماك، واالجتماع العالمي األول ل

لتنوع البيولوجي البحري ة لدعم وتسهيل اإلجراءات من جانب الحكومات الوطنية لحفظ واستدامة استخدام النظم اإليكولوجي
مستمر للمعلومات التبادل العن طريق لدعمه ي تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى اإلقليم. وهناك حاجة إلى والساحلي

 إلى االجتماع مع التقدير . وأشاروالدروس المستفادة، واستكشاف األهداف المشتركة، ومعالجة القضايا ذات االهتمام المشترك
مع حيطات الحوارات العالمية بشأن المبادرة المستدامة للمالتزام جمهورية كوريا على مواصلة تنظيم، على أساس منتظم، 

 .منظمات البحار اإلقليمية والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك، بالتعاون مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة

من بين أكبر . وكانت كما تمت مناقشة التحديات والعوائق التي تحول دون تعميم التنوع البيولوجي في هذا القطاع .41
فعالة واإلنفاذ، وال سيما في المراقبة لملحة لالالحاجة  هيت المفتوحة التحديات لمصايد األسماك على نطاق واسع في المحيطا

بمثابة نفاذ اإلالكفاءة اإلدارية، كانت المراقبة و  المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك كان لدىوحتى عندما . أعالي البحار
 .مهمة صعبة نظرا لضخامة التغطية
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ما في ذلك ) بدارة إلكمن التحدي األكبر في عدم القدرة على وضع خطط لمصايد األسماك الصغيرة، يوفيما يتعلق ب .42
العلمية  عدم الحصول على المعلومات وشكل. ، ومراقبة ممارسات الصيدوتنفيذ هذه الخطط، (على مستوى المجتمع المحلي

/ حاجزا األسماك الصغيرة تحديا والخبرات للمساعدة في تطوير استراتيجيات للتعامل مع المشاكل التي واجهتها مصايد والتقنية
 .كذلك

. األمن الغذائي وتغير المناخ بشأنالتحديات التي تلوح في األفق  إلى المشاركون أشارمنظور أكبر إلى حد ما، ومن  .43
التصرف و أدوات السوق ويجري استخدامها بفعالية لتساعد على الحفاظ على الثروة السمكية على نطاق واسع  وتواجدت 

الجوع والفقر كلها عوامل تدفع المزيد والمزيد من الناس إلى المناطق الساحلية وتجبر مجتمعات الصيد الساحلية إن . بمسؤولية
تغير المناخ على مصادر الغذاء األرضية، فإن الحاجة إلى المزيد  . وفي حين يؤثرستغالل الموارد السمكية الخاصة بهمعلى ا

يمكن البحث عن حلول لتلك المشاكل الكبيرة في قطاع  وال. ياه العذبة تتصاعدوالممن المواد الغذائية من مصادر المحيطات 
 .صيد األسماك وحده

مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في بعض المناطق، مع اآلثار المترتبة على على تغيير تغير المناخ وعمل  .44
 ،وجزيئات البالستيك ،تلوث، بما في ذلك الحطام البحريخرى مثل الاألمتعددة المع الضغوطات  المعقدةالنظم اإليكولوجية 

متعددة في عوامل اإلجهاد البيئي ال تلك الديناميات ودمج آثارفهم وكان من المهم . وتحمض المحيطات ،وتدهور الموائل
دارة مصايد األسماك  .التخطيط واإلدارة لحفظ التنوع البيولوجي وا 

كمية  وساعد تقليل. المرتجع، وخسائر ما بعد الحصاد وفضالت الطعام يدالمص هناك حاجة إلى جهود كبيرة لتجنبو  .45
 .مزيد من الطعام لعدد السكان المتزايد الذي سيمارس ضغوطا أقل على البيئةتوفير تحقيق المهدرة أو المفقودة على الطعام 

انات الضارة الالزمة لتأخذ دارة والحد من القدرة على الصيد ولمعالجة اإلعاإل بشأن سياساتوضع  وهناك حاجة إلى .46
 .تحسين وضع األنواع المستهدفة وأداء مصائد األسماك مجردفي االعتبار مجموعة كاملة من نتائج التنوع البيولوجي، وليس 

عيش بديلة  كسب وسبللقدرة الصيد التنوع البيولوجي  بشأنالنظر في اآلثار المحتملة  هذا غالبا يتطلبعلى سبيل المثال، 
 .سياساتالمتضررين من للممكنة 

المستدامة، وزيادة االهتمام من قبل الجهات المانحة  التنميةأهداف في ربط مع التزامات السياسة الالفرص وتتضمن  .47
حوافز السوق التي أثبتت فعاليتها واالستخدام األفضل للالستثمار في إدارة مصايد األسماك والمحافظة على التنوع البيولوجي، 

 .تماما

، بما في ذلك التخطيط المكاني البحري، يمكن أن توفر عملية القطاعاتهج التخطيط المكاني عبر ة الجهود لنُ زيادإن  .48
ونهج للتخطيط أكثر تكامال من األنشطة البشرية، بما في ذلك مصايد األسماك وتربية األحياء المائية والمحافظة على التنوع 

 .طرق متماسكة في مختلف القطاعاتالبيولوجي، ومعالجة نتائج التنوع البيولوجي ب

مختلف الجهات الفاعلة أن تلعب دورا رئيسيا في تحقيق تعميم التنوع البيولوجي يمكن ل وأخيرا، ناقش المشاركون كيف .49
إلدراج شواغل التنوع بمثابة المدخالت الرئيسية وكانت هيئات إدارة مصائد األسماك على جميع المستويات  . في هذا القطاع

تعزيز وكاالت إدارة مصايد األسماك فيما يتعلق  إلى ما يلي: )أ( ومع ذلك، هناك حاجة .جي في إدارة مصائد األسماكالبيولو 
بين  البناء التعاونعملها؛ )ب( التنوع البيولوجي والنظر في نتائج التنوع البيولوجي في  بشأنقدرتها للتصدي آلثار الصيد ب

عالة من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ذوي الصلة ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الكاملة والف )ج( الوكاالت؛
 على ما يلي:على وجه الخصوص، يمكن التركيز . إدارة حفظ التنوع البيولوجي ومصائد األسماكخاصة ب كل عملية

والشباب،  لمجتمعات، بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ومجموعات النساءلتمكين أفضل  (أ )
في إدارة المناطق البحرية والموارد الساحلية والبحرية، وتسهيل وصولهم إلى مصادر المعلومات لمعالجة القضايا االجتماعية 

 ؛بإدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائيةواالقتصادية والبيئية المعقدة المرتبطة 
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 /القطاع الخاص األخرى من أجل تعزيز التمويل صناعات الصيد، وتجار التجزئة، وكياناتأفضل لمشاركة  (ب )
 "(؛األزرق /النموالقتصاد) " ا النمو االقتصادي المستداماألخضر و  االستثمار

 تعزيز التعاون اإلقليمي بين الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك والمنظمات البحار اإلقليمية؛ (ج )

 التي يمكن أن تسهم في تعبئة الموارد وبناء القدرات؛ بنوك التنمية /لجهات المانحة/اوكاالتلل التمويل الدولي (د )

 - حفظ التنوع البيولوجي بشأن وخاصة ذوي الخلفيات - مشاركة أكبر من أفرقة الخبراء العلمية والتقنية (ه )
 .التنوع البيولوجي سلبا عدم تأثر مصادر المائية، مع ضمانالإنتاج الغذاء من  زيادة لعمل معا إليجاد استراتيجيات تتيحل

وسائل اإلعالم، لجعل التدابير القائمة على العلم والمعتمدة على و لمستهلكين أكبر للتواصل مع ا جهودبذل  (و )
 .السوق أكثر فعالية

 االستنتاج  .جيم

دارة مصايد  بشأنجماعي إحراز تقدم  تعزيز إلى كان هناك إجماع عام على أن هناك حاجة .50 حفظ التنوع البيولوجي وا 
 ،اإلدارة الكافية خططو استراتيجيات/ و / على أساس علمي، وبرامج القائمة يز اإلرادة السياسية واإلدارةاألسماك من خالل تعز 

 .مستدامةالتمويل ال، وآلية ، وبناء القدراتأصحاب المصلحةومشاركة وتوعية فعالة، التشريعية الطر األو 

تعميم الناجح في االلتزام الجماعي ساس الأ ويكمن .واجباا بل كان تعميم لم يكن خيار الوخلص المشاركون إلى أن  .51
كما أعرب هؤالء والوزراء ورؤساء الوفود التزامهم الكامل بالعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات المعنية لضمان  .لعمل معال

 .استدامة مصائد األسماك وتربية األحياء المائية مع حفظ التنوع البيولوجيموائمة 

 

 لمستديرة بشأن قطاع الغاباتمناقشات المائدة ا رابعا.

 موجز الرئيس

 المقدمة        ألف.

 شدد رئيس الدورة السيد خورخي، كلمته االفتتاحية في. و مشارك 200 حضر مناقشات المائدة المستديرة حوالي .52
الوطنية والدولية  الغابات في تحقيق األهداف هالدور الذي لعبتعلى المدير العام لهيئة الغابات الوطنية في المكسيك،  ريسكاال

باريس،  واتفاق 2020-2011نوع البيولوجي استراتيجية التخطيط للتالمستدامة، و للتنمية  2030 المختلفة المتعلقة بجدول أعمال
ينبغي  حيثمستديرة لعرض التجارب وأفضل الممارسات ومجاالت العمل ال المائدة تتيحها وأشار أيضا إلى الفرصة التي .وغيرها

 .م التنوع البيولوجي في قطاع الغاباتتعزيز تعمي

 ودعا األطراف المشاركة في المائدة المستديرة إلى معالجة المسائل التالية: .53

 ؟الغاباتما هي بعض األمثلة اإليجابية المحددة لتعميم التنوع البيولوجي في قطاع  (أ )

 ذا القطاع؟ هي اإلجراءات اإلضافية الالزمة لتمكين ودعم تعميم التنوع البيولوجي في هما  (ب )

ما هي أكبر و ؟ الغاباتقطاع هي أكبر التحديات والعوائق التي تحول دون تعميم التنوع البيولوجي في ما  (ج )
 لدينا اآلن؟ المتاحة الفرص

 هي الجهات الفاعلة الرئيسية التي لها دور رئيسي في تحقيق تعميم التنوع البيولوجي في هذا القطاع؟من  (د )
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الوزراء ورؤساء الوفود وغيرهم من الممثلين رفيعي المستوى لتقديم  كل من دعا الرئيس، 7عةالسب وعقب العروض االفتتاحية .54

حكومة 29مداخالت. وكانت هناك مداخالت من قبل وزراء وممثلين رفيعي المستوى من 
8

دوليةمنظمات  4ونحو  
9

. وتم تقديم بياني 
قطريين إضافيين.

 10 

 شاتموجز المناق باء.

. نقطة مركزية للمناقشة كانت بمثابة البشريةرفاه فاظ على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة و أهمية الغابات في الح .55
هج المبذولة لتعميم التنوع البيولوجي في قطاع الغابات من خالل ممارسات اإلدارة المستدامة للغابات باعتبارها النُ برف عتُ واِ 

وأشار المشاركون إلى مجموعة من السياسات واألدوات والتدابير التي تم . يحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجلمهمة ل
حفظ واالستعمال المستدام واستعادة النظم اإليكولوجية للغابات وتنوعها البيولوجي، وتحسين لتنفيذها على مختلف المستويات ل

درارسبل العيش، من خالل توفير فرص العمل   .الدخل وا 

 والُنهج يواجهونهاالتحديات التي  على المبادئ التوجيهية الحالية، أكد العديد من المشاركينوعلى الرغم من األدوات و  .56
للنسخ  األمثلة األخرى استكشاف يمكن مواصلة ، في حينمحددة السياقوكانت العديد من األمثلة . مختلفة للتصدي لهاال

 .المتماثل وتطبيقها على نطاق أوسع

لبلدان الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي ل تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل بشأنات وقد تم تحديد العديد من التحدي .57
ولوحظ أيضا تنفيذ حفظ . الغابات والزراعة ومصايد األسماك والسياحة بشأنبالتنسيق مع االستراتيجيات القطاعية األخرى 

مقابل  الدفعدور كر وذُ  الملكية الخاصة والمجتمعية.التي تقوم على  الغابات وسياسات االستخدام المستدام، ال سيما في الغابات
يمكن أن توفر وسيلة لمعالجة الفجوة في الحوافز االقتصادية، التي خدمات النظام اإليكولوجي من قبل العديد من المشاركين و 

لط الضوء . وسُ طريقة متكاملةوبالتالي حشد مالكي الغابات المختلفة والجهات المعنية لتنفيذ سياسات الغابات والتنوع البيولوجي ب
الغطاء الحرجي، ومكافحة مسار على التقدم التكنولوجي في رصد الغابات أيضا من قبل العديد من المتحدثين كفرصة لتحسين 

 .خاصةي الراضاألقطع األشجار غير المشروع وتسهيل تنفيذ تنظيم إدارة الغابات على 

من بينها، فقدان الغابات بسبب التغير في استخدام . ي للغاباتالتنوع البيولوج تهددصفت عدة تهديدات وقد وُ  .58
األراضي والتوسع في األراضي الزراعية، واإلدارة غير المستدامة للغابات، واألنواع الغريبة الغازية، وتطوير البنية التحتية، 

لبيولوجي للغابات، بما في ذلك تلك آثار تغير المناخ على التنوع اكما تم تسليط الضوء على . والتعدين، والحرائق والتلوث
وأكد . والحياة البرية يةزيادة الصراعات البشر عامل لولوحظ تجزئة الغابات أيضا كحدة. أكثر شدة و كثر األالظواهر الجوية 

 .المناظر الطبيعيةربط الفرص لتحسين  شبكات المناطق المحمية، واصفينالمشاركون التزامهم بزيادة 

مفترق الطرق بين اتفاقيات ريو الثالث وتمثل التركيز الطبيعي  فيكين إلى أن الغابات كانت وأشار عدد من المشار  .59
اإلدارة المستدامة للغابات دورا هاما في تحقيق  تلعب متعددة الوظائف، يمكن أنالنظرا لدورها . و لزيادة التعاون في تنفيذها

 للتنمية المستدامة، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2030 األهداف الوطنية والدولية المختلفة المتعلقة بجدول أعمال
الغابات في القضاء على الفقر وتحقيق األمن  تساهم على وجه الخصوص، يمكن أن. و باريس، وغيرها واتفاق 2020 -2011

ولوحظ . ن والتنمية االقتصاديةالغذائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وبلوغ األهداف اإلنمائية األخرى، المرتبطة بصحة اإلنسا

                                                           
 .ومنظمة األغذية والزراعة ،بولنداو ، كوستاريكاو السويد، و فنلندا، و الهند، و المكسيك،  7

بيرو، و زامبيا، و رواندا، و التشيك، و نيكاراغوا، و جنوب أفريقيا، وماليزيا، واإلكوادور، ورومانيا، والكاميرون، والبرازيل، وزيمبابوي، وميانمار، نيبال،  8
ندونيسيا، والمغرب، وبوتان، وبنين، وبوليفيا، (الجمهورية البوليفارية) كولومبيا، وأوغندا، وكندا، األرجنتين، سنغافورة، تركيا، روسيا، فنزويالوهايتي، و  ، وا 

 .وساموا

 الحرجية. واالتحا الدولي لمنظمات البحوث، واليونسكو، االستوائية المنظمة الدولية لألخشاباالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، و 9

 .بنما وجامايكا10 
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التكيف مع ضمان الحفاظ على التنوع أهداف قطاع الغابات لمعالجة التخفيف من آثار تغير المناخ و المعنية بفرص أيضا ال
 .البيولوجي، وكذلك أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعددة األطراف المختلفة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

، والتي تضمنت اإلصالحات السياسية والمؤسسية والمبادرات المشتركة بين القطاعات، قدمةالم هجالنُ  وُفهم من .60
. تطبيق البحوث وجمع البيانات ونظم اإلدارة والتعاون بين المؤسسات، استعداد واهتمام القطاعات للعمل معاالوصول إلى و و 

سسات لتخطيط استخدام األراضي وكذلك وضع وتنفيذ تعزيز التنسيق المشترك بين القطاعات وبين المؤ كما تم التأكيد على 
وأشار بعض المشاركين إلى . دارة المتكاملة للمناظر الطبيعيةإلتدابير فعالة لكاستراتيجيات وطنية للغابات والسياسات العامة 

أهداف أيشي للتنوع منصة لتعزيز  قد وفرمبادرة طوعية بشأن استعادة الغابات والمناظر الطبيعية،  تحدي بون، باعتباره أن
خفض االنبعاثات على  تم تسليط الضوء. و اتفاقيات ريو، واألهداف األخرى ذات الصلة ب15 البيولوجي، وخاصة الهدف

متماسك عبر االتفاقات البيئية المتعددة األطراف اليضا كنهج للعمل أ الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية
رون إلى أهمية االعتراف بحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، فضال عن الحاجة إلى حماية وأشار آخ. المختلفة

 .الغابات وخدمات النظم اإليكولوجية

دور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في إدماج المعارف التقليدية المتعلقة  إلى وأشار عدد من المشاركين أيضا .61
تم تسليط الضوء على المبادرات واألدوات التي تهدف إلى تعزيز االستخدام المستدام . و مة للغاباتبالغابات في اإلدارة المستدا

على الحصول نهج إلدارة المستدامة للغابات و ت بشأن اإصدار شهادا من خالل آليات طوعية، مثل الحرجية للسلع والخدمات
 المنافع وتقاسمها.

ي قطاع الغابات مواصلة تعزيز القدرات التقنية وتعزيز الشراكات بين التعميم الفعال للتنوع البيولوجي ف ويتطلب .62
ضافية ل كما لوحظ. أصحاب المصلحة كان دور التعاون  حسبمالغابات أيضا، المستدام ل تمويللضرورة توفير موارد جديدة وا 

 .وغيرها من المنظمات والوكاالت وأعرب العديد من المشاركين عن دعمهم لعمل تعاوني بين اتفاقية التنوع البيولوجي. الدولي
 .فت االنتباه إلى تقارير عن التنوع الجيني الغاباتتعميم ولُ النهج بشأن وأشار البعض إلى دور المنظمات في زيادة الوعي 

وفي الختام، أكدت بعض المنظمات الدولية دعمها لألطراف من أجل مزيد من تعميم التنوع البيولوجي في قطاع  .63
التنوع البيولوجي جزءا ال يتجزأ من اإلدارة  كان في حين. و بين الشركاء، وذلك تمشيا مع إعالن كانكون فيما لالغابات، والعم

مبادئ اإلدارة المستدامة للغابات فهم  ضمانمستهدفة لزال هناك حاجة إلى جهود يال إال أنه المستدامة للغابات منذ البداية، 
  .ة المعنيةوتطبيقها في السياقات الوطني بصورة جيدة

_________ 


