
 

 

 

 

 مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي
 الجزء الرفيع المستوى

 "االستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب والكوكب"
 8142نوفمبر/تشرين الثاني  41-41شرم الشيخ، مصر، 

 مقدمة

ريان لرفاه اإلنسان، واألنشطة االقتصادية واألولويات االجتماعية. ويشكل و وخدمات النظم اإليكولوجية ضر التنوع البيولوجي 
التنوع البيولوجي األساس لتوفير الغذاء، واأللياف والمياه العذبة، ويوفر القدرة على الصمود أمام التغير، بما في ذلك تغير المناخ 

مهمة إضافية لتنوع البيولوجي في التدهور في جميع مناطق العالم. وهناك حاجة إلى إجراءات والكوارث الطبيعية. ومع ذلك، يستمر ا
 لتنوع البيولوجي وتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي.لمستمر لفقدان االلمعالجة 

. وينبغي أن على ذلك نصناع القرار المعنيي أن يعملو ، ينبغي فهم أهمية التنوع البيولوجي الزمومن أجل القيام بالتحول ال
لرخاء االقتصادي بالنسبة لتعترف بقيمة التنوع البيولوجي  جتعتمد السياسات الحكومية وممارسات األعمال التجارية تدابير وُنه

لوجي في القطاعات و وتتمثل الوسيلة المركزية في تحقيق هذا التحول في اتخاذ إجراءات لتعميم ودمج التنوع البيواالجتماعي. 
 االقتصادية ذات الصلة، فضال عن السياسات الوطنية الشاملة، مثل الخطط والعمليات اإلنمائية، والميزانيات، والسياسات االقتصادية.
ويشار عادة إلى أنواع اإلجراءات هذه "بتعميم التنوع البيولوجي"، ويفهم عموما على أنه ضمان أن التنوع البيولوجي والخدمات التي 

 و المالئم والكافي في السياسات والممارسات التي يؤثر عليها.حي الحسبان على النؤخذ فتيوفرها 
ي تؤخذ فيه اإلجراءات لتعميم التنوع البيولوجي على المستوى ذوبالرغم من القرارات المهمة والجهود المحددة، فإن المدى ال

الفتقار إلى فهم قيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمصالح الوطني يبدو متأخرا. وهناك تفسيرات عديدة محتملة لذلك. أوال، يستمر ا
عند التخطيط وصنع القرار اللذين  رالفشل في ضمان أن هذه القيمة تؤخذ في االعتبا ،االقتصادية واالجتماعية الوطنية وبناء عليه

ع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وثالثا، قد يمكن أن يؤثرا سلبيا على التنوع البيولوجي. وثانيا، غالبا ال تلتقط األسواق قيمة التنو 
مستفيدين بخالف هؤالء الذين تؤدي إجراءاتهم إلى إمكانية اإلضرار به. ورابعا، من المرجح أن تكون دفق قيمة التنوع البيولوجي إلى تت

ذ إجراءات بشأن المسائل مثل االقتصاد المنافع السياسية لحماية التنوع البيولوجي أقل وضوحا بالنسبة للقادة السياسيين عن اتخا
 والوظائف.

 دمج التنوع البيولوجي ضمن قطاعات محددة

، نظر الوزراء في تعميم 8142في مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي السابق، المعقود في كانكون، المكسيك، في عام 
ومصايد األسماك والسياحة، واعتمد مؤتمر األطراف في االتفاقية الزراعة، والحراجة، قطاعات التنوع البيولوجي مع تركيز خاص على 

وفي نفس المقرر، قرر مؤتمر األطراف أن ينظر في اجتماعه الرابع عشر، في تعميم  (.41/1مقررا بشأن هذه القطاعات )المقرر 
 تجهيز، فضال عن الصحة.التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية وال

، بما في ذلك االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف 8142ولذلك، فإن مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي في عام 
في إجراءات بشأن تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات.  ر عقده في شرم الشيخ، مصر، سينظروالجزء الرفيع المستوى، المقر 
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في اجتماعه الخامس عشر، يتم اعتماده جديد للتنوع البيولوجي، على أن عالمي ر األطراف أيضا عملية إلعداد إطار وسيطلق مؤتم
 . ومن المؤكد أن مسألة تعميم التنوع البيولوجي لها أهمية رئيسية في اإلطار الجديد.8181الذي سيعقد في بيجين في عام 

صناعات وأنشطة متنوعة. وبينما تعتمد تحتية، والصناعات التحويلية والتجهيز من وتتألف قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية ال
محتملة لها آثار  يدرجات متفاوتة، على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية التي يرتكز عليها التنوع البيولوجي، فهبكلها، 

المرافق  شكلالقطاعات مترابطة على نحو وثيق. فعلى سبيل المثال، تكبيرة على التنوع البيولوجي. وهذه المجموعات الثالث من 
الجديدة للطاقة جزءا كبيرا من البنية التحتية المتوقعة في المستقبل. ويمكن استخراج المواد والوقود عن طريق التعدين، قبل تجهيزها 

 وبدورها، فهي الزمةحتية موادا وطاقة إلنشائها، واستخدامها في الصناعات التحويلية بواسطة صناعات أخرى. وتتطلب البنية الت
 توزيعها.ل

وما بعده، وهي في صلب توقعات نمو التنمية  8111ومن المتوقع أن ينمو معظم هذه القطاعات بدرجة كبيرة خالل عام 
لى المستوى العالمي، يشار االقتصادية الوطنية. ويمكن أن يكون لهذا النمو آثار ضخمة على التنوع البيولوجي. فعلى سبيل المثال، ع

للبنية الكبرى فقدان التنوع البيولوجي. وتأثير تفتت المشروعات الخطية وراء إلى تطوير البنية التحتية على أنه أحد الدوافع الرئيسية 
ي يحدثها اإلنسان التحتية )مثل الطرق(، والضوضاء، والمياه، وتلوث التربة والهواء، واستخراج المياه واآلثار غير المباشرة أو الت

لنشاط البشري في السابق )المشروع وغير المشروع، مثل الصيد غير المشروع( يمكن أن يؤدي ا يتوصل إليهامجاالت لم المرتبطة بفتح 
ة إلى فقدان التنوع البيولوجي وتدهور خدمات النظم اإليكولوجية حتى بعد االنتهاء من التشييد بفترة طويلة. وسيتم بناء معظم البني

عدة عقود قادمة في المدن أو حولها، بما في ذلك التطوير على نطاق واسع للمدن الجديدة في الكثير من  على مدىالتحتية الجديدة 
 المناطق في العالم.

والتنوع البيولوجي هو أساسي لصحة اإلنسان. ويشكل األساس لمجموعة واسعة من خدمات النظم اإليكولوجية مثل مصادر 
دوية، والملجأ، والطاقة، وسبل العيش والتنمية االقتصادية ويسهم في تنظيم وظائف وعمليات متعددة للنظم اإليكولوجية، الغذاء، واأل

ية، وتنظيم المناخ، وتنظيم فذية واألمن العذائي، والهواء النقي، وكمية المياه الغذبة ونوعيتها، والقيم الروحية والثقاغالتي هي ضرورية للت
دورا معقدا في التنوع البيولوجي والصحة، وذلك بنتظيم المنافع  ضض، والحد من مخاطر الكوارث. وتلعب مسببات األمرااآلفات واألمرا

في بعض السياقات والتهديدات للتنوع البيولوجي وصحة اإلنسان في سياقات أخرى. وتتزايد مخاطر التغييرات التي يحدثها اإلنسان في 
ل األمراض المعدية بالنسبة لنقلميكروبات، ا مضاداتاستخدام المعدلة، والتوسع في الزراعة، و ر الطبيعية النظم اإليكولوجية، مثل المناظ

وآثارها. ويسهم التغير في استخدام األراضي، والحصاد المفرط، وتغيير الموائل ودوافع أخرى لفقدان التنوع البيولوجي في ظهور وانتشار 
مئات من سية على المستوى العالمي لحياة ، مما يحتمل أن تشكل تهديدات صحية رئيلمعديةواألمراض ا األمراض غير المعديةكال 
 ف وتكلف عشرات المليارات من الدوالرات سنويا.اآلال

ونظرا لآلثار المحتملة ودرجة االعتمادية )بعضها غير مباشرة( التي تفرصها على التنوع البيولوجي قطاعات البنية التحتية، 
والطاقة والتعدين والصناعات التحويلية والتجهيز، فضال عن الصحة، من الضروري تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي داخل هذه 

هذه القطاعات وقطاعات لساس األفقدان التنوع البيولوجي الذي يشكل وقف هذه القطاعات فضال عن القطاعات لضمان استمرار بقاء 
 أخرى، والتنمية المستدامة على نطاق أوسع.
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 اإلجراءات الممكنة للتعميم

وتشمل  هناك مجموعة من الفرص والُنهج لتعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات، مع إشراك طائفة من الجهات الفاعلة.
 ينهذه إجراءات يمكن اتخاذها على مدى العمليات الدولية، وعلى المستوى الوطني، ومن جانب قطاع األعمال التجارية، والقطاع

 المالي والمصرفي، وجهات فاعلة أخرى لزيادة تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات.
ع البيولوجي على نحو مفيد في عدد من الفئات، بما في ذلك ما اإلجراءات لتعميم التنو وعلى المستوى الوطني، يمكن تجميع 

 يلي:

 التخطيط االستراتيجي الوطني )االقتصادي، اإلنمائي، وخالفه(؛ ( أ)
 السياسات، والقوانين والقواعد؛ ( ب)

 التدابير الحافزة؛ )ج(
 التخطيط المكاني عبر المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية؛ )د(

 تدابير على مستوى الموقع أو مصنع اإلنتاج؛ (ھ)
 تدابير لسالسل اإلمداد. )و(

 الخالصة

ما من شك في أن دمج قيم التنوع البيولوجي في القطاعات األخرى وفي السياسات الشاملة يعتبر ضروريا لتحقيق الخطة 
واالجتماعية. ومع سنتين فقط باقيتين لتنفيذ الخطة ، فضال عن أهداف التنمية االقتصادية 8181-8144االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

قلنا االستراتيجية، يجب زيادة الجهود بدرجة كبيرة. ويعترف تعميم التنوع البيولوجي بالدور الحيوي للتنوع البيولوجي في رفاه اإلنسان وسين
 إلى طريق يضمن مستقبلنا.

 


