
 

 

 لتنوع البيولوجيلالقمة الوزارية األفريقية 
 8132نوفمبر/تشرين الثاني  31شرم الشيخ، مصر، 

 اإلعالن الوزاري األفريقي بشأن التنوع البيولوجي

لتنوع ل، وقد اجتمعنا بمناسبة اليمة الوزارية األفرييية ةفرييياأل نبلداالمن اآلخرين رؤساء الوفود و الوزراء  ،نحن
نوفمبر/تشرين  31في  ،ها حكومة مصر بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفرييي في شرم الشيخ، مصرتفاستضالبيولوجي التي ا

تثمارات في التنوع البيولوجي "تدهور األراضي والنظم اإليكولوجية واستعادتها: أولويات لزيادة االس شعارتحت  8132الثاني 
 واليدرة على الصمود في أفريييا"،

الصادر عن جمعية االتحاد األفرييي والذي دعا، من بين  Assembly/AU/Dec.352(XVI)يرر مالإذ نشير إلى 
 جملة أمور، إلى إدراج التنوع البيولوجي بين أولويات االتحاد األفرييي،

ذ نير  باألهمية الحيوية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في دعم النمو االقتصادي، والتنمية المستدامة، وا 
وخطة التنمية المستدامة لعام  8101االتحاد األفرييي لعام  خطةوسبل العيش ورفاه اإلنسان في أفريييا، ومساهمته في تنفيذ 

 يها،وأهداف التنمية المستدامة الواردة ف 8111

ذ نشير إلى  )خامسا( الذي اعتمده المؤتمر الوزاري األفرييي المعني بالبيئة في دورته السادسة عشرة  30/8يرر مالوا 
الذي تم فيه، من بين جملة أمور، تأييد ودعم اقتراح حكومة مصر باستضافة حدث رفيع المستوى بشأن التنوع البيولوجي 

عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلية بالتنوع البيولوجي لتيديم اإلرشاد السياساتي مع االجتماع الرابع  بالتزامناألفرييي 
 التفاقية وبروتوكوليها،العمل المستيبلية لواالستراتيجي بشأن أولويات أفريييا فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي إلدراجها في برامج 

ذ نشير أيضا إلى  وجي الذي اعتمده المؤتمر الوزاري األفرييي المعني بالبيئة في بشأن التنوع البيول SS.7/1يرر مالوا 
 دورته االستثنائية السابعة،

ذ نرحب  لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي ابالتيارير والرسائل الرئيسية من وا 
صالحاألراضي و التيييم العالمي بشأن تدهور في  (IPBES)وخدمات النظم اإليكولوجية  ها والتيييم اإلقليمي بشأن التنوع ا 

 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ألفريييا،

ذ نالحظ  نتاجية األراضي،  مع اليلقوا  األثر الكبير لتدهور األراضي والنظم اإليكولوجية على التنوع البيولوجي، وا 
مليار دوالر  9,1ويؤدي إلى تكبد تكلفة سنوية تيديرية تبلغ  سمةنمليون  524ورفاه اإلنسان في أفريييا، مما يؤثر على أكثر من 

 أمريكي،

ذ ندرك  الضرورة الملحة التخاذ إجراءات للحيلولة دون المزيد من تدهور األراضي والنظم اإليكولوجية، والستعادة وا 
الحيوية لحماية الحياة على األرض،  النظم اإليكولوجية المتدهورة من أجل حماية التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 وتحسين األمن الغذائي والمائي، وضمان رفاه اإلنسان وتحييق أهداف التنمية المستدامة األخرى،

ذ نشي إلى الميررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلية بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك  روا 
 بموجبه األطراف خطة عمل قصيرة األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية،الذي اعتمدت  31/4الميرر 
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ذ نرحب  بااللتزامات التي تعهدت بها البلدان األفرييية بالفعل بشأن استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية في سياق وا 
أيشي للتنوع البيولوجي(، واتفاقية األمم من أهداف  34و 35، و4االتفاقية المتعلية بالتنوع البيولوجي )بما في ذلك األهداف 

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف 
سار بشأن و/أو التصحر الشديد، السيما في أفريييا )بما في ذلك بشأن أهداف تحييد أثر تدهور األراضي(، واتفاقية رام

 من أهداف التنمية المستدامة(، 34)السيما الهدف  8111األراضي الرطبة، وخطة التنمية المستدامة لعام 

ذ نحيط علما بالتيدم الذي أحرزته بعض البلدان األفرييية في تعزيز استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية من خالل  وا 
( التي تهدف AFR100المبادرة األفرييية الستعادة المناظر الطبيعية للغابات ) مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج، من قبيل

، 8111مليون هكتار من األراضي المتدهورة والتي ُأزيلت أشجارها في أفريييا جنوب الصحراء بحلول عام  311إلى استعادة 
 ،والساحل ومبادرة الجدار األخضر لمنطية الصحراء الكبرى

ذ نشدد على  ، والخطط والبرامج ذات الصلة اليطاعية والشاملة في السياسات النظم اإليكولوجيةدماج استعادة أهمية إوا 
 وفيدان التنوع البيولوجي، والتأثر بتغير المناخ، ،لمواجهة تحديات تدهور األراضي

 :أننعلن ونقرر 

اليدرة على الصمود، الواردة في  من أجل زيادةبشأن استعادة النظم اإليكولوجية  ةفرييياألعمل الخطة  نعتمد -3
 المرفق الثاني بتيرير اليمة كأساس للعمل المستيبلي بشأن استعادة األراضي والنظم اإليكولوجية في المنطية؛

المذكورة أعاله العتمادها من ِقبل جمعية رؤساء دول وحكومات االتحاد  األفريييةعمل الخطة  نيدم -8
 األفرييي؛

النظم بشأن استعادة  األفريييةعمل الفي االتحاد األفرييي إلى دعم وتنفيذ خطة جميع الدول األعضاء  ندعو -1
لى  من أجل زيادة اإليكولوجية ومن خالل مصادر التمويل الثنائية،  على الصعيد المحليالموارد  تعبئةاليدرة على الصمود، وا 

خضر، وصندوق التكيف، وصندوق تحييد أثر تدهور واإلقليمية والعالمية، من قبيل مرفق البيئة العالمية، وصندوق المناخ األ
 األراضي، لدعم تنفيذ هذه الخطة؛

إلى الييام، بالتعاون  (NEPAD) الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريييامفوضية االتحاد األفرييي و ندعو  -5
تيديم الدعم للبلدان األفرييية في بعات االقتصادية اإلقليمية وبدعم من الشركاء الماليين والتينيين ذوي الصلة، االوثيق مع الجم

 اليدرة على الصمود بطريية متسية ومنسية؛ من أجل زيادةبشأن استعادة النظم اإليكولوجية  العمل األفريييةتنفيذ خطة 

لألمم  ألغذية والزراعةhاألمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة  برنامج األمم المتحدة للبيئة، وبرنامجندعو  -4
والمجتمع الدولي  التنميةشركاء ألمم المتحدة، و الوكاالت التابعة ل، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريييا، وغيرها من المتحدة

اليدرة على الصمود من  لزيادةنظم اإليكولوجية بشأن استعادة ال العمل األفريييةفي تنفيذ خطة إلى تيديم الدعم للبلدان األفرييية 
 أجل:

 مكافحة تدهور األراضي وتعزيز استعادة النظم اإليكولوجية في المنطية؛ )أ(

اليطاعية لتدهور األراضي وفيدان التنوع  وافعتيسير تعزيز مبادرات تعميم التنوع البيولوجي لمعالجة الد )ب(
 البيولوجي؛

 غذائية مستدامة لرفاه اإلنسان والطبيعة؛العمل صوب تنفيذ نظم  )ج(

االتحاد  خطةالمذكورة أعاله مع  العمل األفريييةالدول األعضاء على ربط ومواءمة تنفيذ خطة  نشجع -0
وأهداف التنمية المستدامة، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  8111، وخطة التنمية المستدامة لعام 8101األفرييي لعام 
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قصيرة األجل لالتفاقية المتعلية بالتنوع البيولوجي بشأن استعادة  ، وخطة العمل8181ها بعد عام ة لمتابعأية و  8133-8181
النظم اإليكولوجية، ومع إعداد وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وأهداف تحييد أثر تدهور 

 محددة وطنيا؛األراضي، وخطط التكيف الوطنية، والمساهمات ال

باسم "عيد  8111-8183بتسمية العيد لألمم المتحدة االقتراح الذي يدعو إلى أن تيوم الجمعية العامة دعم ن -7
 األمم المتحدة الستعادة النظم اإليكولوجية"؛

معالجة  هدفُنهج اليائمة على الطبيعة بالاستخدام لتعزيز بإطالق مبادرة عالمية  مصرقتراح ادعم أيضا ن -2
 فيدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ وتدهور األراضي والنظم اإليكولوجية بشكل منسق؛

الدول األعضاء على اإلحاطة علما بالدور الهام للمناطق المحمية في حفظ التنوع البيولوجي، وعلى حث ن -9
ية في المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي ة للحفظ من أجل تعزيز دور المناطق المحمابتكاريإعداد آليات تمويل مستدامة و 

 والتنمية المستدامة؛

ونطلب  أولويات أفريييا فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي على النحو الوارد في المرفق الثالث بتيرير اليمة نعتمد -31
اف في بروتوكولي مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلية بالتنوع البيولوجي ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطر إلى 

 ؛8181النظر في هذه األولويات عند إعداد واعتماد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام إلى قرطاجنة وناغويا 

الدول األعضاء والهيئات اإلقليمية ذات الصلة على إجراء مشاورات تشمل جميع اليطاعات، حسب نحث  -33
 ودعم تنفيذه؛ 8181د اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام االقتضاء، والمساهمة بشكل استباقي في إعدا

ضرورة تعزيز التمويل واالستثمار في التنوع البيولوجي لإلنسان والكوكب على نطاق يتناسب مع نشدد على  -38
مليات الدولية األخرى ذات حجم احتياجات التمويل واالستثمار التي تم تيييمها في إطار االتفاقية المتعلية بالتنوع البيولوجي والع

 الصلة؛

األخرى االتفاقيات والعمليات و الدول األعضاء على مواصلة تعزيز أوجه التآزر في تنفيذ اتفاقيات ريو نحث  -31
لفيدان التنوع البيولوجي، وتدهور األراضي والنظم اإليكولوجية، والتصحر  المتداخلةالمتعلية بالتنوع البيولوجي لتناول اليضايا 

 وتغير المناخ بطريية متسية؛

عيد قمم وزراية أفرييية بشأن التنوع البيولوجي في المستيبل الستعراض التيدم المحرز في تنفيذ  نوافق على -35
، وللنظر في اليضايا األخرى ذات اليدرة على الصمود دةزيامن أجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية  العمل األفريييةخطة 

 ؛المتعلية بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام عبر اليارة األفريييةو األولوية 

 .االمتنان الخالص لحكومة مصر على تنظيمها الناجح لليمة الوزارية األفرييية للتنوع البيولوجي عننعرب  -34
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