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 مقدمة -ألف

الجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي واالجتماع التاسع لرفيع المستوى جزء وزاري عقد  -7
مؤتمر األطراف العامل لالثالث  االجتماعبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية و لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
حضر الجزء الرفيع و  .9172تشرين الثاني نوفمبر/ 71و 71في  ،مصر ،استخدامها التفاقية التنوع البيولوجي في شرم الشيخ

وزراء البيئة ورؤساء الوفود والوزراء  ،لناس والكوكب"من أجل اموضوع "االستثمار في التنوع البيولوجي المتعلق ب ،المستوى
اقة والتعدين والتجهيز والطوالصناعات التحويلية  لبنية التحتيةالمعنين بقطاعات اوغيرهم من الممثلين رفيعي المستوى اآلخرين 
 ،والقطاع الخاص ،الوطنيةدون فضال عن ممثلي المنظمات الوطنية والدولية والسلطات المحلية والحكومات  ،والصحة

 .والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والشباب

 ةاالفتتاحي اتالبيان -باء

 71:11التي افتتحت االجتماع في الساعة و  ،وزيرة البيئة في مصر ،ياسمين فؤاد ترأس الجزء الرفيع المستوى السيدة -9
أن االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف  إلى فؤاد ياسمين السيدةوأشارت  .9172 /تشرين الثانينوفمبر 71من صباح يوم 
شددت على تركيز االجتماع ف ،األسماك والحراجة مصايدالتنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة والسياحة و  ركز على تعميم

أشارت كما  .والصحة الصناعات التحويليةتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية و  وهو ،حاليال
ورحبت بمشاركة وزير المالية المصري في  ،ينبغي تعميم التنوع البيولوجي في السياسات والميزانيات والخطط الوطنيةإلى أنه 
لبلدان األفريقية األخرى من خالل الشراكات والسياسات وتبادل الخبرات والتعاون الدعم إلى ابلدها  أن يقدموتعهدت ب .االجتماع

تحديد  ينبغي أال يكونالهدف من االجتماع الحالي  أضافت أنو  .الكامل مع المنظمات الدولية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
مبادرة  ستُقدمو  .مبتكرة لتعميم التنوع البيولوجي وآلياتاعتماد مبادرات أيضا  أن يكون بل ينبغي ،األولويات للمستقبل فحسب

 .هج الطبيعية قبل بدء اجتماع مؤتمر األطرافجديدة للتصدي لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ من خالل استخدام النُ 
والتقاسم الستخدام المستدام من أجل ا مصطفى طلبة، لسيدا للعالم المصريإلى أن االتفاقية كانت في األصل رؤية  وأشارت

نشاءواتخاذ خطوات تنفيذية و  ،دعت المشاركين إلى تحديد األولوياتو  ،للمواردالمنصف  أهداف مع  تتواءمخارطة طريق  ا 
 .لصالح الشباب واألجيال القادمة ،البرامج والسياسات الوطنيةومع التنمية المستدامة 
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 ،وكتافيو تريب فيالنويفاأ السيد خوسيهو  ؛محافظ جنوب سيناء ،خالد فودة السيد كل من: ة أيضاافتتاحيات ببيانوأدلى  -3
كريستيانا  السيدةو  ؛المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب( ،إريك سولهايم السيدو  ؛مصر لدىسفير المكسيك 

وزير البيئة في إستونيا ورئيس الدورة الرابعة  ،سييم كيسلر السيدو  ؛األمينة التنفيذية التفاقية التنوع البيولوجي ،بالمر باسكا
 .لجمعية األمم المتحدة للبيئة

حفظ إن هناك احترام عالمي لدور مصر في  توقال ."المدينة الخضراء" ،فودة بالمشاركين في شرم الشيخ رحب السيدو  -1
 وهي ؛البيئةفيما يتعلق بحترام االنفتاح والتسامح و األولوية لألخوة واالتعطي المدينة  وأشار إلى أن .ثقافة والبيئةالكل من 
 .طبيعية مثل رأس أم السيد ونبق بمحمياتمحاطة 

 ،9131و 9191 يتريب فيالنويفا إن هناك حاجة إلى تسريع الجهود للوفاء بجميع التعهدات بحلول عام وقال السيد -1
الدولية، مثل جمعية األمم المتحدة للبيئة ومنظمة  والعملياتبمشاركة وزراء البيئة والزراعة والغابات ومصايد األسماك والسياحة 

ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة لألمم المتحدة  األغذية والزراعة
اإلدارة  وأضاف أن .اإليكولوجيةخدمات النظم و  الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي العالمية والمنبر

 أشار إلى أنو  .للتغلب على الفقر وعدم المساواة مسألة بالغة األهميةلطاقة والتعدين والقطاعات األخرى قطاعات االمستدامة ل
 .للحوار البناء فيما بين تلك القطاعات، إليجاد بدائل للتنمية المحلية واإلقليميةفرصة هامة يمثل الجزء الرفيع المستوى 

، بما في ذلك حظر بيع قرن وحيد القرن وزيادة عدد حيوانات الباندا السارةسولهايم بإعالن بعض األخبار  بدأ السيدو  -6
نشاء في الصين، و  زالة ا  ومع ذلك،  .االنقراضشدة بقائمة األنواع المهددة بالثلج من  فهودمركز لألراضي الخثية في إندونيسيا وا 

إلى لطبيعة"، هناك حاجة من أجل الى "صفقة جديدة فمن أجل التوصل إ .فإن نجاح البشر ال يزال يمثل خطرا على اآلخرين
في بوتسوانا ة على سبيل المثال، كانت السياحو  ؛مقترحا يحقق فائدة لجميع األطرافالحفظ ف .نماذج أعمالو لقيادة السياسية، ا

وفي والية  .إليه على أنه مفيد وننظر السكان يفعاال إال إذا كان يمكن أن يكون ال الحفظ غير أن  .ثاني أكبر مصدر لإليرادات
حيث تقل فيها األسمدة  ،الصفرية"الميزانية "ذات الزراعة الطبيعية في الطبيعة و الزراعة يجري الجمع بين أندرا براديش بالهند، 

كانت اللغة المستخدمة في مجتمع و  .الواضحة أساسية ت االتصاالتكانو  .وحماية الطبيعة غلةال تزيد ومبيدات اآلفات، ولكن
من أجل حركة سياسية أي يحب الطبيعة وسيدعم  فالكل .اختصاراتها المتعددة، غير مفهومة للعالم الخارجيو  ،التنوع البيولوجي

 .لطبيعةا

ينبغي إشراك جميع و  .إنه لم يتم القيام بما يكفي إليقاف فقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي بالمر باسكا السيدةوقالت  -1
للعيش في  9111التنوع البيولوجي والمساهمة في رؤية االتفاقية بحلول عام  فقدانقطاعات المجتمع واالقتصاد لثني منحنى 

 األهمية توضيحكمجتمع، نحن بحاجة إلى و  .ويمكن تنفيذ ذلك بطرق مختلفة وبين جهات فاعلة مختلفة .انسجام مع الطبيعة
هناك و  .االقتصادية واالجتماعية والبيئية واألخالقية لحفظ التنوع البيولوجي، وتقديم األدلة والدراسات العلمية لدعم هذا الخطاب

ينبغي و  .تنوع البيولوجي، مع خطط وبرامج وسياسات مواضيعية شاملةإجراءات متسارعة لتحقيق أهداف أيشي للحاجة إلى 
عملية  9191ينبغي أن تكون عملية اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد و  .إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة

 .9111مع الطبيعة بحلول عام  انسجامالفرص المتنامية لتحقيق رؤية العيش في اغتنام تحويلية وكافية لالستجابة للتحديات و 
 .نحن بحاجة إلى الحكمة والشجاعة الجماعية لتوجيه التغيير الالزم إلى األمامف .للتصرف ياكاف اهناك وقت يعدلم و 

زيادة كفاءة الموارد، والسياسات و كيزلر على أهمية الحلول المبتكرة لالستهالك واإلنتاج المستدامين،  وشدد السيد -2
 .ونظم البيانات البيئية التي يمكن الوصول إليها، واإلدارة المستدامة للموارد والشراكات بين جميع الجهات الفاعلةالبيئية الفعالة، 

لضمان الدعم من و  .جديدة لقطاع خاص مسؤولأعمال وينبغي توفير حوافز لإلدارة المستدامة لألراضي، بما في ذلك فرص 
وينبغي أن تكون  .واالستهالك المستدامين مجال العيشتعليم بيئي في على األطفال  يحصلجميع المواطنين، ينبغي أن 

دارة مستدامة لألراضي، وتحسين إدارة النفايات وسياسات كما يلي الخطوات متعلقة بالمواد : استراتيجية عالمية لبيانات البيئة، وا 
 .، وبيئة صحية لألشخاص األصحاءمستدامة البالستيكية، وتمويل مستدام لخدمات النظم اإليكولوجية، ومشتريات عامة وأسواق
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 والكوكب الناسمن أجل : أهمية االستثمار في التنوع البيولوجي فريق المناقشة -جيم

 ،أهمية االستثمار في التنوع البيولوجي بشأنعقدت حلقة نقاش  ،رفيع المستوىالخالل الجلسة العامة االفتتاحية للجزء  -2
وصف السيد رودريغيز  ،في مالحظاته االفتتاحيةو  .كوستاريكا في وزير البيئة والطاقة ،رودريغيزأدارها السيد كارلوس مانويل 

تنعكس قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في أسعار  حيث ال ،أنه أزمة غير مرئيةعلى فقدان التنوع البيولوجي 
أهمية  تناول أعضاء فريق المناقشة إلىوطلب  .القرار بشكل عام وضع السياسات وصنعراعى في عملية تُ  وبالتالي ال ،السوق

لتوسيع نطاق إجراءات  فعليةاالستثمار في التنوع البيولوجي من منظور القطاعات الحكومية وغير الحكومية وتحديد فرص 
عية الملحة والمساهمة في لتحديات االقتصادية واالجتماللتصدي لسياسات التنوع البيولوجي لتقديم حلول قائمة على الطبيعة 

 .التنمية المستدامة تحقيق

قال ف .اتقديمي اعرض ،الجمعية الوطنية للجغرافياب ،نائب الرئيس التنفيذي وكبير العلماء ،السيد جوناثان بيليوقدم  -71
قط من الثدييات في المائة ف 1فإن  ،في المائة من التنوع البيولوجي العالمي مهدد باالنقراض 91السيد بيلي إنه في حين أن 

وقد حول البشر المناطق األحيائية ألكثر من  .والماشيةالبشر  لثتم ةالباقي ؛ والنسبةحيوانات برية تمثلاألرض الموجودة على 
 الرغموعلى  .وفروهاتفي العالم والفوائد التي  نظم إيكولوجيةعلى أنواع و  كبرىمع ما يترتب على ذلك من آثار  ،نصف الكوكب

هدف حماية  تحقيقويمكن  ،في المائة من األراضي 71حماية المتمثل في هدف أيشي للتنوع البيولوجي  تحقيقتم  ،من ذلك
 .9191في المائة بحلول عام  1إلى  1من البالغة من النسبة الحالية  ،في المائة من المحيطات 71

الجمعية الوطنية  رأتو  .يستند إلى القيم ينبغي أنمقدار التنوع البيولوجي الذي يجب حمايته:  أن يحددال يمكن للعلم و  -77
يتعين كانت أول حجة  ،ابحمايته التزامالبشر على حق في الوجود وأن لها الألنواع اأي أن  ،المتأصلةأن القيمة  للجغرافيا
 ليستالمتأصلة حجة القيمة  أن غير .المتأصلةأهمية القيمة  لنشرعرض شريط فيديو أعده مصورون ورواة القصص و  ؛تقديمها
هو أن  األكثر أهميةالسرد و  .فائدة التنوع البيولوجي لإلنسانية توضح ،عالمتعود بفائدة على الوينبغي إعداد وجهة نظر  ؛كافية

 ،وأنه إذا تدهورت ،معرضة للخطرولكنها دعم الحياة ت نظميحتوي على  يةاألرضالكرة لف غالغالف الحيوي الرفيع الذي ي
ظهار من ارؤية  بناءمن المهم  ،ومع ذلك .جميع أشكال الحياةعواقب وخيمة على الفستكون  واضح مسار لجيل القادم لألمل وا 

 .ألشكال الحياة األخرى ذلك يوفر مجاالمع و  ،9111مليارات شخص بحلول عام  71لعالم يمكنه إطعام 

لمبلغ او مليار دوالر أمريكي  19 وقدرهكل عام  المبلغ المستثمرالفجوة بين  يجب سد ،فيما يتعلق باالستثمارو  -79
 رأس المال يمثلو  .الطبيعيأخرى لخلق قيمة في العالم  أساليبيجب استكشاف و  .مليار دوالر أمريكي 111 قدرهالمطلوب و 

 يمثلو  .بحيث يمكن تقييم استدامة التنمية ،في النظام االقتصادي اإليكولوجيدمج قيمة النظام اإلمكانات التي تُ أحد  الطبيعي
للحد من إزالة الغابات والحفاظ  إال فعاالليس ولكن ثبت أنه  ،األخرى اإلمكاناتأحد الدفع مقابل خدمات النظام اإليكولوجي 

 يوفر ال ،خيارا مثيرا حقا إلحداث األثراالستثمار  ويمثل .عند المصبالمياه للناس من فوائد تحقيق على مستجمعات المياه و 
االستثمار إلحداث مشروع  من األمثلة على ذلكو  ؛اأو بيئي ااجتماعي عائدا أيضايحقق فحسب بل  عائدا ماليااالستثمار  فيه

مع القصة  ،سرد واضحتقديم  هو في نهاية المطافالمطلوب و  .الذي يموله مرفق البيئة العالميةاألثر بشأن وحيد القرن 
ذا انخرط مجتمع األعمالو  .لمجتمع الصحيح، إلى االصحيحة لالستثمار  من قبلع األموال على نطاق لم ُيشاهد جم يمكن ،ا 

 .في تأمين المحيط الحيوي

السيدة و  ؛وزير المالية في مصر ،أسئلة إلى أعضاء الفريق: السيد محمد معيطبعد ذلك السيد رودريغيز  ووجه -73
األمينة التنفيذية  ،السيدة باتريشيا إسبينوزاو  ؛فرنسافي اإليكولوجي والشامل  االنتقالوزيرة الدولة لدى وزير  ،إيمانويل ورغون

السيد و  ؛مرفق البيئة العالمية ةورئيس ةالتنفيذية الرئيس ،ناوكو إيشيالسيدة و  ؛التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
 ؛منظمة األغذية والزراعة ،اهاألرض والميو  التنوع البيولوجيو المناخ المعني ب األمين العام المساعد ،رينيه كاسترو ساالزار

 ،والسيد عماد الدين عدلي ؛برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،نائبة مدير مكتب السياسات ودعم البرامج ،السيدة أدريانا دينوو 
 .(RAEDالمنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية )
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 .الموارد المحلية لتمويل تحقيق أهداف التنوع البيولوجيالحكومات لتعبئة المتاحة أمام خيارات العن  معيطتكلم السيد و  -71
 .لتعبئة الموارد لتنفيذ الرؤية أساليبمل الستكشاف اوتم تشكيل فريق ع ،9131في رؤية مصر  مهموقال إن البيئة عنصر 

ة متوافقة مع المشتريات الحكوميتكون من األمثلة على المبادرات الجديدة لتعبئة الموارد في مصر قانون ينص على أن و 
جراء يلغي الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية والمعدات و  ،األولويات البيئية الوطنية مثل لوحات الطاقة  ،الصديقة للبيئةا 

صدار  ،الشمسية تتضمن عناصر التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة من أجل تمويل الميزانية التي خضراء السندات الوا 
 .الوطنية

 .إلزالة الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أيشيمن أهداف  3فرنسا الهدف  تتناولالسيدة وراغون كيف  توأوضح -71
 .صافية استنادا إلى مبدأ عدم وجود خسارة 9176لتنوع البيولوجي في عام بشأن اقانونا طموحا سنت فرنسا  أشارت إلى أنو 

عدم وجود للوصول إلى تخفيض أو تخفيف األثر على التنوع البيولوجي  يليهاوشملت األنشطة ذات الصلة جمع بيانات موثوقة 
في عملها مع و  .كما تدعم الحكومة إدخال الطاقة المتجددة لضمان تجنب اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي .صافية خسارة

التنوع  فقدانجة تغير المناخ و ميزانية أكبر لمعالتوجيه الحكومة الفرنسية الضغط من أجل  تمارس ،المفوضية األوروبية
دمت اعتمادات وقُ  ،وقد تم مؤخرا تغيير اإلعانات الزراعية لتشجيع الممارسات التي تحترم حماية التنوع البيولوجي .البيولوجي

المساءلة وتطبيق السياسات التي تحمي التنوع  مراعاةكما شجعت الحكومة القطاع الخاص على  .للممارسات التي تفيد البيئة
 .البيولوجي

ئلت السيدة إسبينوزا عما يمكن عمله في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي لتعبئة المزيد من األموال من أجل تغير وسُ  -76
 ،الغاباتإعادة تشجير وتعجيل  ،زيادة االستثمار لوقف إزالة الغابات فضال عن ،المناخ من خالل الحلول القائمة على الطبيعة

دارة الغابات االستوائ أن نضع في اعتبارنا فقدان  ،وقالت إنه من المهم في مكافحة تغير المناخ .بصورة أفضل األوليةية وا 
حددت العديد من البلدان  أنو  ،االتفاقيات وأشارت إلى أن هناك ارتباطا واضحا بين .تدمير الموئل الناتج عنالتنوع البيولوجي 

وقد أشارت دراسة حديثة أجرتها األكاديمية الوطنية للعلوم في  .باريسالتنوع البيولوجي كأولوية في مساهماتها في اتفاق 
بنسبة  االحتباس الحراريالواليات المتحدة األمريكية إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن تقلل مجموع انبعاثات غازات 

هي واحدة من أكثر  ،في الغابات والسواحلال سيما  ،وأن حماية النظم اإليكولوجية 9131في المائة بحلول عام  11تصل إلى 
التخطيط والبرامج والميزانيات عمليات هذه األولويات في  إدراجوينبغي  .الوسائل فعالية من حيث التكلفة للحد من االنبعاثات

 .الوطنية

وم وتناولت السيدة إيشي مسألة تعميم التنوع البيولوجي في سياق حدود الكوكب وقدمت نظرة ثاقبة على مفه -71
رأسمالها الطبيعي كمثال لقيمة  إعطاءوأشارت إلى نجاح كوستاريكا في وقف إزالة الغابات عن طريق  ."المشاعات العالمية"
حتى اآلن ال تعكس  ُنفذتمشاريع التعميم التي و  .عدد قليل من البلدانإال  تبع مثالهاال ي ،ومع ذلك ؛حقبعلى التعميم الناجح 

القيود على ما يمكن تحقيقه عن  يمرفق البيئة العالمية ه أثناء عملها في اي تعلمتهتال ىخر س األو الدر  منو  .التغيير النظامي
جعل وزراء البيئة مسؤولين عن المهمة و  .يالجنوبالنصف طريق تحويل األموال من بلدان نصف الكرة األرضية الشمالي إلى 

أصحاب المصلحة يضم ومتعدد وهناك حاجة إلى ائتالف متعدد القطاعات  .عادال وال واقعيا ليسلتحول المتمثلة في االضخمة 
مفهوم  وأضافت أن .اتباعه في المستقبل يتعينوقد حان الوقت للتفكير في النهج الذي  ،الحكومة واألعمال والمواطنين

أحد مسؤوال  فال يوجد ،نظمهذه الالجميع من  يستفيدفي حين غير أنه  ؛إلى التفكير في النظم العالميةيدعو المشاعات العالمية 
 .المشاعات العالمية حوكمةعقد اجتماعي لإلى هناك حاجة و  .عن العناية بها

دائرة الغابات  تكونأعلى عندما  يكونأن معدل إزالة الغابات تفيد برد السيد كاسترو ساالزار على المالحظة التي و  -72
وأشار  .تحويل األطر المؤسسية يدعو إلىوزارة البيئة وما إذا كان ذلك تابعة لعندما تكون عليه  يكونوزارة الزراعة مما تابعة ل
 بعيدةاإلدارة المستدامة  ثبت أنحيث  ،ال سيما في المناطق المدارية ،ولكنها ال تزال تحدثانخفضت إزالة الغابات أن إلى 

إلى تعزى إزالة الغابات ف .سسية هي المشكلةوقال إنه غير متأكد من أن الترتيبات المؤ  .ظلة األشجارالمنال بسبب تعقيد 
نتاج اإلبلدا على األقل أنه ليس من الضروري خفض الغابات من أجل زيادة  97فقد أثبت  ،ومع ذلك ؛الحاجة إلى الزراعة
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ات من بعد سنو  ،ذلك وباإلضافة إلى .تقريبا حد المحصول الواحدقد ضاق إلى  البشريغذائي النظام الوأشار إلى أن  .الغذائي
والفرضية الحالية هي  ،سوء تغذية في شكل زيادة الوزن والسمنة نموا سريعا فيمنظمة األغذية والزراعة  تشهد ،الجوعمكافحة 

 .ةالطبيعيللنظم الغذائية الغابات ضرورية للتنوع البيولوجي  وأن ،للنظم الغذائيةتضييق التنوع البيولوجي ذلك يرجع إلى  أن

 ،(Biofinمبادرة تمويل التنوع البيولوجي ) تطبيقاألمم المتحدة اإلنمائي بتمويل حفظ الطبيعة و ومع قيام برنامج  -72
وبدأت بتوضيح حالة الفقر  .إيجابية على الطبيعة اآثار الذي يحقق زيادة التمويل  الطريقة التي يمكن بهائلت السيدة دينو عن سُ 

 .في اليومأمريكي دوالر  9.11أكثر من نصفهم على أقل من يعيش و  في المائة من الناس في فقر مدقع 71 يعيش في العالم:
ولدى  .ومصايد األسماك الحراجةبما في ذلك الزراعة و  ،عتمد أكثر من نصف الفقراء على سبل العيش القائمة على الطبيعةوي

كاالت االستثمار الشركات و  ترىو  .حسابات مصرفية أو يعرف كيفية الحصول على االئتمان أو استخدامههم عدد قليل جدا من
في  مما يشكل تحديا إضافيا للدخول ،أسعار فائدة مرتفعةتفرض عليها أنها تنطوي على مخاطر و على القائمة على الطبيعة 

في حين أن الشركات القائمة على الطبيعة ال  ،باستثمار الماليين ةمهتم ت الوكاالتكان ،لى ذلكوباإلضافة إ .هذا المجال
 غير أن .لجذب استثمارات القطاع الخاص استغالال كامال حتى اآلنلم تستغل الحكومات سياساتها و  .تحتاج إال إلى اآلالف

 كلهاان لحصول على االئتمل فقراء الريفالمتاحة أمام فرص الوزيادة  ،وزيادة التمويل األصغر ،األثرإحداث االستثمار في 
 ،أن المستثمرين مهتمون بتمويل المشاريع الصغيرة القائمة على الطبيعةتفيد بإشارات واضحة  وتظهر .أسباب تدعو إلى األمل

عائد أعلى  وذاتقيمة  أعلىوالصغيرة في عروض  الصغرىالشركات التي تجمع المبادرات  - الشركات القائمة بالتجميعو 
الشركات  التي تحصل بهاطريقة الوقد حدثت ثورة في  .نطاقاللى الموارد وتوسيع عصول حساعد في المما سي –ومخاطر أقل 

 واختتمت .أصبح وزراء المالية في جميع أنحاء العالم أكثر مشاركةو  .المستدامة اإلمدادمع االستثمار في سالسل  ،على المواد
تستخدم دفع الشركات التي تحيث  ،األمم المتحدة اإلنمائياألسد الجديدة لبرنامج نصيب ذكر مبادرة بالسيدة دينو مالحظاتها 

 .بيئيةلمسائل في المائة من ميزانيتها  1.1حيوانا في إعالناتها نسبة 

مع أكبر فعالية بإن المنظمات غير الحكومية يمكن أن تعمل  ،األخيرالمناقشة  عضو فريق ،وقال السيد عدلي -91
وهناك مؤشرات  ،شاملة ألهداف التنمية المستدامة مسألةوقال إن المياه  .واالجتماعيةالحكومة لربط المياه بالتنمية االقتصادية 

على المنظمات غير الحكومية أن تطبق استراتيجياتها و  .واضحة لقياس تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية وحماية الموارد
بناء الحوار و  ويعتبر إقامة .في السياسات الوطنية الحكومات التنوع البيولوجي تعمم بهابنفس الطريقة التي  الميدانفي 

 ال يمكن أن يحسن إالالعمل المحلي و  ؛لتوسيع نطاق المشاريع الصغيرة نييضرور  ينالشراكات بين أصحاب المصلحة أمر 
ال سيما فيما يتعلق  ،مع الشركاء الحكوميين اتالسياس تناقشمنظمته جزء من شبكة قوية  أشار إلى أنو  .نوعية الحياة المحلية

 .إشراك الشباب مهم حتى يتمكنوا من تعلم كيفية المشاركةوأضاف أن  .بالعالقة الهامة بين المياه والغذاء وأمن الطاقة

لى القائمة ع ةإطالق المبادرة العالمية لمصر لتشجيع استخدام نُهج النظم اإليكولوجي  -دال

النظم األراضي وغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي وتفقدان الطبيعة لمعالجة 

 اإليكولوجية بصورة متسقة

فؤاد الجلسة العامة الصباحية بإطالق مبادرة عالمية للتشجيع على استخدام ُنهج النظم ياسمين اختتمت السيدة  -97
بصورة  ةاإليكولوجياألراضي والنظم تدهور القائمة على الطبيعة للتصدي لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ و  ةاإليكولوجي

وقالت إن الجميع يدركون أن التحديات التي يطرحها فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور األراضي ضخمة  .متسقة
أشارت و  .تشكل العمود الفقري للتنمية المستدامة هيو  المسائل جنبا إلى جنبتلك تتناول االتفاقيات التي  أنشئتوقد  .ومتداخلة
لتوليد أقصى قيمة بعين االعتبار االتفاقيات األخرى، العمل في إطار أي من االتفاقيات أن يأخذ تدعو إلى مصر  إلى أن

 .تم تصميم المبادرة الجديدة لدعم هذا النهجوأضافت أنه  .بناء على نجاح كل منهاالو 
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 رئيس وزراء مصر ،بيان السيد مصطفى مدبولي  -هاء

لجزء الرفيع المستوى بكلمة عامة أدلى بها السيد من اتحت جلسة بعد الظهر افتُ  ،9172تشرين الثاني /نوفمبر 71في  -99
 جدامهمة  اإليكولوجيةوقال السيد مدبولي إن البيئة والطبيعة والتنوع البيولوجي والنظم  .رئيس وزراء مصر ،مصطفى مدبولي

ن البلد قدو  ،لمصر  ،لبلدافي المائة من مساحة  71ن ما يقرب من وتشكل المناطق المحمية اآل .حمايتهاكبيرة لجهودا  بذل ا 
 .برامج خاصة إلشراك الشباب والمجتمعات المحلية والنساء في حماية البيئة تضعو و 

هناك حاجة إلى نقلة نوعية لتعميم التنوع البيولوجي في  ،بالنظر إلى التحديات التي تواجه العالمأشار إلى أنه و  -93
عندما  كلهاتعاني  التيو  ،والتمويلالحضرية وكذلك في التنمية  ،صناعة والصحة والمعادنقطاعات الطاقة والبنية التحتية وال

من المتوقع أن  إنهحيث  ،البنية التحتية مصدر قلق خاص وأضاف أن .يتدهور التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
ينبغي للحكومات و  .للبنية التحتية ةشامل تنميةوستحتاج المدن إلى  9111سكان الحضر بشكل ملحوظ بحلول عام عدد  يزيد

في  أولويات تغير المناخ والتنوع البيولوجي وضععن طريق  تخطيط التنميةو بشكل صحيح  التوسع الحضريتقييم احتياجات 
 .لضمان حياة صحية لجميع األجيال القادمة االعتبار

لسابق عن خطة عمل طموحة لألولويات بالنسبة للقارة وقد أسفر مؤتمر القمة الوزاري األفريقي الذي عقد في اليوم ا -91
قد طورت و  .ال سيما إبطاء فقدان التنوع البيولوجي واستعادة األراضي المتدهورة وتوفير نظم إيكولوجية أكثر صحة ،األفريقية

االقتصادية  مسائلالحيث تم تعميم البيئة في جميع البرامج والسياسات الوطنية ومعالجة  9131لعام  الذاتيةمصر رؤيتها 
" تكافؤ الفرص واالستخدام األمثل والتوزيع العادل 9131تحترم "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر و  .واالجتماعية

 .للموارد وتشكل إطارا لجميع الشراكات بين أصحاب المصلحة في مصر
مما  ،بما في ذلك القطاع الخاص ،القطاعاتكان المشاركون في الجزء الرفيع المستوى يمثلون مجموعة واسعة من و  -91

 .تعميم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات التنمية بشكل شامل خالل االجتماع الذي استمر يومينلكفل استكشاف فرص 
من  ينالقادم األسبوعينالمناقشات خالل أن تثري مبادرة مهمة من شأنها  ،إعالن شرم الشيخوهو  ،كانت نتيجة االجتماعو 

 .9172مر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام مؤت

 الموائد المستديرة  -واو

هما عن تعميم التنوع البيولوجي في احدإ ،9172 /تشرين الثانينوفمبر 71، عقدت مائدتان مستديرتان في اليوم األول -96
/تشرين نوفمبر 71في و  .والتجهيز الصناعات التحويلية يتعميم التنوع البيولوجي في قطاع عن ىخر قطاع البنية التحتية واأل

تعميم التنوع البيولوجي في قطاع  إحداهما عن ،ن خالل الجلسة الصباحيةياخر أ مائدتان مستديرتان تعقد ،9172 الثاني
 .وترد ملخصات المناقشات في مرفق هذا التقرير .الصحة واألخرى حول تعميم التنوع البيولوجي في قطاعي التعدين والطاقة

  تتام الجزء الرفيع المستوىاخ  -زاي

التفاقية التنوع  ةالتنفيذي ةبعرض من األمين ،9172نوفمبر/تشرين الثاني  71في  ،بدأت الجلسة العامة الختامية -91
 .تذكاري بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لبدء نفاذ االتفاقية لمنشورالبيولوجي 

 الموائدإلى تقارير موجزة عن مناقشات المائدة المستديرة من قبل الرؤساء المشاركين في بعد ذلك استمع الممثلون و  -92
 .وترد الموجزات في مرفق هذا التقرير .المستديرة

الذي  ،لناس والكوكبمن أجل اإعالن شرم الشيخ بشأن االستثمار في التنوع البيولوجي ة بعد ذلك الرئيس وعرضت -92
فقدان التنوع التصدي لوكان اإلعالن بمثابة بيان قوي بشأن  .مكثفة مع األطراف في االتفاقيةأعدته حكومة مصر بعد مشاورات 

مد اعتُ و  .المستديرة الموائدال سيما في القطاعات األربعة التي تم تناولها في مناقشات  ،البيولوجي واتخاذ إجراءات أكثر فعالية
 .اإلعالن بالتزكية
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أدارته  ،"9111حتى عام و  9191ار العالمي للتنوع البيولوجي والرؤية لما بعد حول "اإلطبعد ذلك جرت حلقة نقاش و  -31
واإلصالح اإلداري في  والمتابعة نائب وزير التخطيط ،وكان أعضاء فريق المناقشة هم: السيد أحمد كمالي .فؤادياسمين السيدة 
 ؛والبيئة في الصين الشؤون اإليكولوجية نائب وزير ،كيونالسيد هوانغ ر و  ؛مفوض االتحاد األوروبي ،السيد كارمينو فيالو  ؛مصر

 ،ويتينالسيدة كلير توتو للطبيعة؛  الدوليالصندوق  في المناخ والطاقةالمعني ب دوليالمدير ال ،السيد مانويل بولجار فيدالو 
شبكة العالمية للتنوع للالتابعة  ةاللجنة التوجيهي ،والسيدة ميرنا إينيس فرنانديز ؛البيئةمن أجل شركات لمنظمة ال المديرة التنفيذية

التفاقيات بين ارامسار نيابة عن مجموعة االتصال تفاقية األمينة العامة ال ،والسيدة مارثا روخاس أوريغو ؛البيولوجي للشباب
 .المتعلقة بالتنوع البيولوجي

بين االستمرار في مسار  اخيار نواجه  ناوأشارت إلى أن .ا بالمر "الضرورة الملحة اآلن" لالتفاقيةسكالسيدة با وأوضحت -37
أو عكس اتجاه فقدان ارتفاع درجات الحرارة العالمية وفقدان التنوع البيولوجي  المتمثلة في التي تقترب بسرعةنقطة التحول 

بحلول عام و  .لى الطبيعة والتغيرات في اإلنتاج واالستهالكالقائمة عمن خالل التكنولوجيا العالمية والحلول التنوع البيولوجي 
ينبغي  ،9131بحلول عام و  .تحقيق أهداف أيشي الحاليةحو نستكون هناك حاجة إلى زيادة العمل لتصحيح المسار  ،9191

وبحلول عام  ؛مساره في طريقه إلى االنخفاض وعكس الفقدانكون يالتنوع البيولوجي تدابير لضمان أن  فقدانأن يكون لمنحنى 
هناك حاجة إلى عمل و  .مع الطبيعة على المسار الصحيح للوصول إليها انسجامش في ينبغي أن تكون رؤية العي ،9111

يتم تنفيذه من  ،جدول أعمال شاملوهناك حاجة إلى  .ا معاتعايشيأن ويمكن  .عاجل لحل األزمات المتشابكة للطبيعة والتنمية
والمنظمات غير الحكومية والشعوب األصلية  ااإلعالم وقطاع التكنولوجي لخالل تحالف عالمي من الحكومات والشركات ووسائ

بيجين من أجل الطبيعة والشعوب أن يغير  إلىشرم الشيخ  أن يؤدي جدول األعمال منيمكن و  .والمجتمعات المحلية والشباب
 .فاتوالتحالأصحاب المصلحة متعددة منابر الو  األبطالالسرد من خالل التواصل الفعال لضمان الملكية والمساءلة من خالل 

ولذلك  .9131على الحكومات والمجتمع المدني العمل معا من أجل "ثني المنحنى" بحلول عام  قال السيد كمالي إنو  -39
ال ينبغي اعتبار و  .أهم عناصر الحكوماتبمشاركة  ،يجب تصميم السياسات بحيث تشمل القطاع الخاص وتحول العقليات

الصحة البشرية تحسين ري لتحقيق األمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر و ضرو  كموضوع التنوع البيولوجي موضوعا منفصال ولكن
نظر إلى التنوع الينبغي وال  .عدا بيئياإذا كانت تتضمن بُ إال على المشاريع يوافق وزراء التخطيط يجب أن وال  .وتنمية المجتمع

نما كفرصة ،البيولوجي على أنه تكلفة  .بما في ذلك للقطاع الخاص ،وا 
وقد  .ويت بأن عقلية األعمال قد تغيرت ولم تعد تعتبر التنوع البيولوجي مسألة منفصلة عن عملهانوعلقت السيدة توتوي -33

ولذلك  .ويشعرون بالقلق بشأنه التنوع البيولوجي بفقدانفي المائة من السكان كانوا على دراية  21أن  االستقصاءاتأظهرت 
ولذلك فإن "الشركات الكبرى" تتخذ  .فيها كات من خالل المستثمرين والمساهمينسياسية تؤثر أيضا على الشر  مسألة أصبح

العلماء والمجتمعات المحلية مع أنشطة طموحة وذات صلة الشركات بفي المائة من تلك  11أكثر من تقوم و  ،إجراءات طوعية
الشركات الملوثة من  بإزالةت فردية صارمة التزاما تالمساءلة وقدممبدأ على  توأكد .لى الطبيعةقائمة عإليجاد حلول مبتكرة 

 .االستثمارية حوافظها

ال ال تزال األهداف  ،ومع ذلك ؛والحظ السيد فيال أن الضغوط والمطالب على التنوع البيولوجي آخذة في الزيادة -31
طار عمل ذي أولوية عالية للزمنيا متابعة محددة و  ،وينبغي وضع أهداف وأولويات أكثر طموحا .تتحقق لى ما استنادا إ ،تنفيذوا 

وينبغي تعزيز التنفيذ  .مثل استخدام المبيدات ،التنوع البيولوجي انخفاضسباب للتصدي أليجب تحديد األهداف و  .تحقق بالفعل
التنوع البيولوجي  فقدانتعهد بمكافحة وال ،العامة والخاصة وغير الحكوميةالمنظمات قطاعات  من خالل االلتزامات الطوعية من

دول الرؤساء تضم  ألمم المتحدةل واقترح تنظيم قمة رفيعة المستوى .المناطق المحمية ورصد تنفيذ االلتزامات أعدادوزيادة 
 .بعكس االتجاهات الحالية ويلتزمون فيها

نماذج أنماط الحياة و تحويل  وينبغي .في انسجام مع الطبيعة ،إنه ينبغي حماية البيئة مثل الحياة السيد هوانغوقال  -31
وكان التمويل األخضر وأسواق الكربون والتنمية  .تحقق أقصى قدر للنظم اإليكولوجيةاإلنتاج بحيث تحافظ على الطبيعة و 
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وفي مجال مكافحة التصحر في  .مليارات طن 1مستويات الكربون بمقدار إلى تخفيض بالفعل  أدتالخضراء في الصين قد 
وزاد عدد  .في المائة وتحسنت حياة المزارعين 31في المائة إلى  73من  األشجارازداد غطاء  ،البلد منقصى الغرب األ

التحاد الدولي لحفظ من االنقراض لتمت إزالة الباندا من قائمة األنواع المهددة بشدة  ،9176وفي عام  ،المناطق المحمية
مبدأ االنسجام بين البشر والطبيعة في التنمية الخضراء إلى  9111ينبغي أن يستند إطار العمل العالمي لعام و  .الطبيعة

والمؤشرات  المعايير المرجعيةمع نظام من  ،ينبغي تعميم التنوع البيولوجي في شراكة عالميةو  .واالقتصادات منخفضة الكربون
شراك قطاع األعمال والمجتمع المدني ،القابلة للقياس الكمي  .وا 

تتضمن أربعة عناصر: تعزيز  ،ينبغي أن يحدد والية قوية 9191ن إطار ما بعد إقائال عّلق السيد بولجار فيدال و  -36
تغيير  وهناك حاجة إلى .وضمان الزخم السياسي وتشجيع االلتزامات الطوعية ،جهة فاعلةوتعزيز التزام كل  ،التنفيذ الواضح
يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة و  .ياسقابلة للقأن تكون ينبغي الرؤية  غير أن ؛البيولوجي فقدان التنوعتحويلي لوقف 
التنوع البيولوجي في خططها  أن تدرج الحكوماتوعلى  .التي تحدث اضطراباتتجنب التدخالت  ينبغيولكن  ،تغييرا سلوكيا

هات الفاعلة ستتطلب "الصفقة الجديدة" للتنوع البيولوجي إشراك الجو  .الظروف التمكينية والهياكل والسياسات والحوافز تتيحوأن 
التأكيد على األهمية االقتصادية  وينبغي .صاحب مصلحةالطبيعة ك تنظر إلىالتي ينبغي أن  ،وقطاع األعمال الحكوميةغير 

 .الطبيعة في القطاع المالي ينبغي تعميمو  ،للتنوع البيولوجي والطبيعة

وأعربت عن أسفها لعدم وجود ثقة ودعم لمشاركة  .السيدة فرنانديز الضوء على التناقض بين األقوال واألفعال وسلطت -31
 ،قريبا من الطبيعة ملم يكن الكثير منهو  .وأشارت إلى أن شباب اليوم هم األكثر تعليما في التاريخ .الشباب في صنع القرار

 لمعارفا وأشارت إلى أن .الهشة يدافعون عنها بشجاعة اإليكولوجيةفي النظم  يعيشونعلى الرغم من أن أولئك الذين 
 وينبغي ."ةم "الغربيو العل جانببشكل رسمي من  تعميمهااالعتراف بها و  ينبغيضائعة و  أصوالتعتبر اإليكولوجية التقليدية 

وطلبت أن  .وضع أهداف قابلة للقياس لضمان المساءلة وينبغي .الجديدة التكنولوجياتتطبيق المبدأ التحوطي قبل إدخال 
 .حتى يكونوا شركاء متساوين في التنفيذ ،يشارك الشباب في المناقشات الوطنية واإلقليمية قبل اتخاذ القرارات الدولية

األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها األمينة العامة التفاقية  ،وتحدثت السيدة مارثا روخاس أوريغو -32
 ،بالتنوع البيولوجي المتعلقةالتفاقيات السبع األخرى فريق االتصال التابع لنيابة عن  ،رامسار()اتفاقية  موئال للطيور المائية

من أولويات اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض  وأشارت إلى أن .9191 ما بعد عام طارإلأولوياتها  وحددت
بما في ذلك األدلة التي يمكن أن تدعم حجم  ،كام االتفاقية ذات الصلة( النظر في أحCITESمن الحيوانات والنباتات البرية )

إبراز دور الثقافة مواصلة ينبغي  ،بالنسبة لالتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعيو  .ونطاق اإلجراء المطلوب
يتعلق بالنظم اإليكولوجية الساحلية ولكنها دعت إلى االهتمام فيما تجذب اتفاقية رامسار  أضافت أنو  .في حفظ التنوع البيولوجي

وقد اعتمدت لجنة الحفظ التابعة للجنة الدولية لصيد الحيتان  .لألراضي الرطبة في المياه العذبة ةاألولويالمزيد من  إعطاء
الفريق العامل المعني باتفاقية حفظ أنواع  يرىفي حين  ،بإدارة جيدة للمجموعات الصحية التي تتمتعبالفعل رؤية طويلة األجل 
تطور  إدراك صلة الوصل بينأفضل من خالل  بشكلاحتياجات األنواع المهاجرة  ه يمكن تمثيلالحيوانات البرية المهاجرة أن

غذية والزراعة هو تركيز المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لأل وأشارت إلى أن .المناظر الطبيعية والبيئة والموئل
 للنباتاتدور التنوع البيولوجي في ضمان األمن الغذائي العالمي والزراعة المستدامة وأهمية االستخدام المستدام للتنوع الجيني 

ينبغي أن يعكس أولويات ومساهمات جميع  9191وقالت السيدة أوريغو إن إطار ما بعد  .في تكييف الزراعة مع تغير المناخ
 .الثماني المتعلقة بالتنوع البيولوجياالتفاقيات 

من جانب حكومتي  ،اإلطالق المشتركببالمر والسيد هوانغ حلقة النقاش  باسكافؤاد والسيدة ياسمين اختتمت السيدة و  -32
الهدف و  .لطبيعة والناسمن أجل ا شرم الشيخ إلى بيجينمن  لجدول األعمال ،مصر والصين وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

هو تحفيز موجة من العمل من جانب جميع  ،اإلنترنت علىعلى منصة  ستتم استضافتهي ذال ،العمل لادول أعمجمن 
االجتماع الخامس  اللتين تسبقانفي السنتين واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي االقطاعات وأصحاب المصلحة دعما لحفظ 
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تصميم إطار التنوع في و  9191-9177وسيسهم في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  .ألطرافاعشر لمؤتمر 
 .الذي سُيعتمد في بيجين 9191البيولوجي لما بعد 

مشيرة إلى أن الممارسات اليومية  ،"مبادرة نحو تحالف من أجل الطبيعة والثقافة"بعد ذلك بالمر  باسكاقدمت السيدة و  -11
وكانت الروابط الوثيقة بين التنوع الثقافي  .لمجتمعات المحلية فعالة للغاية في الحفاظ على التنوع البيولوجيللشعوب األصلية وا

ويجب حماية كل من التنوع  ،والبيولوجي أساسية بالنسبة إلى قدرة المجتمعات البشرية والنظم اإليكولوجية المحلية على الصمود
دف من المبادرة هو استكشاف الروابط بين الطبيعة والثقافة وتحقيق تقارب بين الطبيعة اله وأشارت إلى أن .الثقافي والبيولوجي

 .9191والثقافة في فترة ما بعد 
مدير المكتب اإلقليمي للعلوم في الدول العربية التابع لمنظمة األمم  ،وأدلى ببيانات بشأن المبادرة السيد غيث فريز -17

السيد محمد و  ؛االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةة بالعام ةالمدير  ،ندرسونأالسيدة انجر و  ؛المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(
 .ةاألصلي الشعوبشباب  ةممثل ،بون يوسو والسيدة يشينغ أ ؛وزارة البيئة في مصر ،الطبيعة حفظمدير قطاع  ،سالم

وقال إن  ،وشدد السيد فريز على أهمية التعاون مع االتفاقية بشأن الروابط بين التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي -19
تحويل  الضروريمن  ،التنوع البيولوجي تراجعمن أجل وقف و  .9191كبير في إعداد إطار ما بعد  بشكلاليونسكو ستساهم 

برنامج اإلنسان والمحيط  أشار إلى أن .الثقافية تصوراتهمناس وأعمالهم وعالقاتهم بالتنوع البيولوجي من خالل معارفهم و أدوار ال
 7219اتفاقية التراث العالمي لعام  أنو  ،رائدا في فهم التفاعالت بين الناس وبيئتهمكان  ،7217الذي أطلق في عام  ،الحيوي
 نظملعيش في انسجام مع الطبيعة تعاونا أكبر و بشأن اتتطلب الرؤية العالمية سو  .الطبيعيالتنوع كل من التنوع الثقافي و تغطي 
 .وقال إنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع االتفاقية .متنوعة معارف

يتطلب اإلشراف على الطبيعة والثقافة فهم و  .ن إن الطبيعة والثقافة ترتبطان ارتباطا ال ينفصمو السيدة أندرسقالت و  -13
على الرغم و  .الممارسات الزراعية وحقوق المجتمعات األصلية والمحلية في ممارسة اإلدارة السليمة للتنوع البيولوجي ودور اللغة

تستند الحلول و  .الطبيعة لتجنب تآكل المجتمعبمن المهم الحفاظ على اتصال  فإن ،لسكانلالمتزايد التوسع الحضري من تزايد 
 .لتنوع الثقافيلى الطبيعة على االقائمة ع

أظهرت النصوص القديمة فقد  .احترامهم للتنوع البيولوجي يزيدقال السيد سالم إن ارتباط الناس بتراثهم الثقافي و  -11
استخدمت حكومة مصر وقد  .روابط قوية بالطبيعة وحلول عملية لتدهورهاوجود لبرديات والمعارف التقليدية المكتوبة على ا

 .عليها لحفظ التنوع البيولوجي وصياغة التشريعات المتعلقة بالسياحة اإليكولوجية على سبيل المثالالمعارف التقليدية وحافظت 

في المائة من التنوع  21 ،الحياة نظمبسبب  ،تحتل أراضي الشعوب األصلية إلى أنبون يوس السيدة يو وأشارت  -11
ها حلفاء طبيعيين في ت منجتمعات المحلية جعلللشعوب األصلية والم ةالقيم المساهمةن أضافت أو  .البيولوجي في العالم

ينبغي إعادة تنشيط المعارف التقليدية حتى يمكن نقلها إلى األجيال و  .فقدان التنوع البيولوجياتجاه الكفاح من أجل عكس 
وينبغي أن تسفر االلتزامات المتعهد بها في مختلف االتفاقيات عن إحراز تقدم في االعتراف بأراضي الشعوب األصلية  .القادمة

لضمان  طوعيواقترحت إنشاء صندوق  .ها األخرىمواردنباتاتها و ومواردها ولغاتها وحقها في الموافقة المستنيرة على استخدام 
 .محلية في عمليات االتفاقيةمشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات ال

المجموعة  بالنيابة عنوأدلى ببيان ممثل رواندا  .ممثلي المجموعات اإلقليمية لإلدالء ببيانات ة بعد ذلكالرئيس تدعو  -16
وممثل األرجنتين بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية  ،وممثل ساموا بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ،األفريقية

كما أدلى ببيان ممثل كندا  .خرىالبلدان األأوروبا الغربية و مجموعة  بالنيابة عناالتحاد األوروبي ممثل و  ،ر الكاريبيوالبح
 .JUSCANZ منظمة بالنيابة عن

كوكب  للحفاظ علىإن على جميع البلدان أن تعمل معا  ،ا بالنيابة عن المجموعة األفريقيةمتكلم ،وقال ممثل رواندا -11
 .م ببذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدفأفضل وأن تلتز 
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ينبغي أن يقدم التزامات جريئة  9191إن إطار ما بعد  ،ا باسم مجموعة آسيا والمحيط الهادئمتكلم ،وقال ممثل ساموا -12
 .موارد مالية كافيةب ،وطموحة للتغييرات التحويلية لتحسين التنوع البيولوجي العالمي

 ،مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي، على أهمية االعتراف بخصوصيات البلدانا باسم متكلم ،وشدد ممثل األرجنتين -12
 وأضاف أن .يجب إيجاد بروتوكوالت متناسقة لضمان المنافع العادلة والمتساويةوأشار إلى أنه  .مثل التنوع الكبير في المنطقة

 .اتضمان التعاون المنسجم فيما بين القطاعلمفيدا كان الجزء الرفيع المستوى 
وأشار  .عن تأييده الكامل إلعالن شرم الشيخدولة  92وأعرب ممثل االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  -11

واقترح رصد االلتزامات التي تم  .التعميم الفعال للتنوع البيولوجي سيضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريسإلى أن 
يجب أن جميع القطاعات  وأشار إلى أن .ستوى قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطرافالتعهد بها وعقد قمة رفيعة الم

 .عمل معا لتحقيق التغيير التحويليت

نوعا  11و هكتار 2 111تغطي  ،كولومبيا البريطانية مقاطعة ذكر ممثل كندا أنه تم إنشاء منطقة محمية جديدة فيو  -17
 .قابلة للتحقيق ايتطلب مساءلة قوية وأهدافو  ،وقد تم اتباع نهج جديد لتقييم المشروع .معرضا للخطر

 .رئيس لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطرافكأدلى السيد هوانغ بمالحظات ختامية بالنيابة عن حكومة الصين و و  -19
 .ينبغي عملهالذي ما زال هناك الكثير  ،الماضية من االتفاقيةين ر السنوات الخمس والعشنتائج ملحوظة خالل  توبينما تحقق

والجهد  ،الذي سيتم اعتماده في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف ،9191الصين أهمية اإلطار العالمي لما بعد تدرك و 
لى ع الموضوعيلالتفاق على اإلجراءات بحيث يمكن أن يبدأ العمل  معاوناشد جميع أصحاب المصلحة العمل  .الالزم إلعداده

بقوة استضافة تؤيد حكومة الصين  أضاف أنو  .يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 9191تحويلي لما بعد و  إطار طموح وضع
جميع أصحاب المصلحة إلى  شواغل ومراعاةوهي ملتزمة بإجراء مشاورات مكثفة  ،االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف

 .أقصى حد ممكن
غرس بشرم الشيخ في اليوم السابق  في لسالماحديقة ح اافتتفؤاد في مالحظاتها الختامية إلى ياسمين السيدة أشارت و  -13

 ،9172 /تشرين الثانينوفمبر 71ودعت الممثلين إلى حفل استقبال في الحديقة يوم السبت  ،لسالملرمز وهي  ،أشجار الزيتون
طلبت من و  ،ر أفريقيا في التنوع البيولوجي العالميوشددت على أهمية دو  .لالحتفال بالتنوع الثقافي والبيولوجي لمصر

وزيرة المياه والبيئة في جنوب أفريقيا التي توفيت في  ،لسيدة إدنا مويواحدادا على االمشاركين التزام الصمت لمدة دقيقة 
 .9172سبتمبر /أيلول

 تشرين الثاني/نوفمبر 71 يوم الخميسمساء  من 6:11 الساعة االجتماع في اختتام فؤاد ياسمين السيدةوأعلنت  -11
9172.  

 حدث ذو الصلة  -حاء

حل لتغير  :" التنوع البيولوجي موضوع حول 9172نوفمبر/تشرين الثاني  71 في خاص تم تنظيم حفل غداء وزاري -11
وقدم  ،ة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةالعام ةوأدار النقاش كل من السيدة إنجر أندرسون، المدير  .المناخ وتدهور األراضي"

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في ل ةالتنفيذي ةالمدير  ،ودريغآن الريالسيدة  ن فيهمبم ،نو ن الرئيسيو مداخالت الممثل
مفوض  ،السيد كارمينو فيالو  وزيرة البيئة في السلفادور ،السيدة لينا بولهو  ،مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 .وبياالتحاد األور 
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 المرفق
 المستديرة الموائدملخص مناقشات 

 تعميم التنوع البيولوجي في قطاع البنية التحتية -أوال

 مقدمة –ألف
 ،في مصر العمرانية والمجتمعاتنائبة وزير اإلسكان والمرافق  ،المائدة المستديرة السيدة رندا المنشاوي مناقشة ترأست -7

ورندا لفتت السيدة  ،االفتتاحية مالحظاتهاوفي  .وزير األشغال العامة في جنوب أفريقيا ،يز نكسالسيدة ثوالس باالشتراك مع 
في خطة  على النحو المشار إليهالمنشاوي االنتباه إلى الفرص الناشئة عن استثمارات البنية التحتية للتنمية الحضرية المناسبة 

مسار مشترك نحو مستقبل عادل ومستدام يتم فيه اتباع لى إ يز نكسة السيد ودعت .9131لمصر لعام التنمية االستراتيجية 
 .لو صبوصفه أحد األاالعتراف بالتنوع البيولوجي 

بعض العروض الرئيسية من مختلف البلدان والمنظمات حول أفضل السبل لتعميم إلى مع المشاركون بعد ذلك تساو  -9
 .التنوع البيولوجي في قطاع البنية التحتية

الفرص الناشئة عن التعاون الدولي في  ،والبيئة في الصين الشؤون اإليكولوجيةنائب وزير  ،رنكيووأبرز السيد هوانغ  -3
إلى عملية  ،فرنسافي وزيرة الدولة للتحول اإليكولوجي والشامل  ،وأشارت السيدة إيمانويل وراغون .تنمية البنية التحتيةمجال 

السيدة ماري واسترعت  .الصافي للتنوع البيولوجي الفقدانتفادي ل في المتمثعلى المبدأ األساسي القائمة الموافقة الصارمة 
االنتباه إلى الحاجة إلى معالجة  ،االجتماعية والحوكمة في مؤسسة التمويل الدوليةالشؤون البيئة و قسم مديرة  ،بورتر بيشكا

 6معيار األداء رقم ي هذا السياق إلى فوأشارت  اوتصميمه اتحل األولى من تخطيط المشروعاالتنوع البيولوجي في المر  مسائل
أهمية االلتزام  ،China Harbour Engineering نائب رئيس شركة ،السيد يون ليانغ وأبرز .مؤسسة التمويل الدوليةل

 .اتالبيئية خالل تنفيذ المشروع المسائلبالتشريعات القائمة ورصد 

تقديم دعا الرئيس المشارك الوزراء ورؤساء الوفود وغيرهم من الممثلين رفيعي المستوى إلى  ،بعد العروض االفتتاحيةو  -1
 .حكومة 92المستوى من  ون رفيعو وقدم مداخالت وزراء أو ممثل .المداخالت

1 

 ملخص المناقشات  -باء

إلى التزام بلدانهم بالتنمية المستدامة واألحكام الدستورية أو غيرها من  مداخالتهمن في يمتكلمالعديد من الأشار  -1
واعتبرت  .التنوع البيولوجي بشكل كامل بمسائلاألحكام القانونية التي تدعم التغيير التحويلي نحو مستقبل يتم فيه االعتراف 

 ،لى البيانات والمعلوماتعصول حالوعي وال رفعة و وكذلك المشاركة العام ،الرشيدة واإلرادة لتنفيذ السياسات القائمة الحوكمة
 ،لى ذلكوباإلضافة إ .تطبيق المبدأ التحوطي الحاجة إلىمتكلمين إلى العديد من الكما أشار  .لدعم هذا التغيير عوامل أساسية

 .تغير المناخو لتنوع البيولوجي ا تحقيق تكامل أفضل بين مسائلتمت الدعوة إلى 
والتقييمات البيئية  ،بما في ذلك تخطيط استخدام األراضي ،التخطيط المتكاملة أدرجت عمليات وسياساتو  -6

مدونات المعايير و الفضال عن اعتماد وتطبيق  ،القطاعات طر المحددةاألو  ألحواض األنهار ةالمتكاملاإلدارة و  ،االستراتيجية

                                                           
كرروادور والسررلفادور وغررابون وغينيررا بيسرراو  1 ندونيسرريا  وهنغاريرراالجزائررر والنمسررا وبرريالروس وبوتسرروانا وبوركينررا فاسررو والكونغررو وجيبرروتي وا  وا 

سرررائيل والكويررت وجمهوريررة الو الديمقراطيررة الشررعبية وليتوانيررا وماليزيررا ومررالي والمغرررب ونيجيريررا والنرررويج  سررامواو  بولنررداو  دولررة فلسررطينو  وا 
سرربانياو  جنرروب أفريقيراو  سرريراليونو  سيشريلو  المملكرة العربيررة السررعوديةو  لبريطانيررا العظمررى المملكرة المتحرردة و  روانررداو  توغرروو  تايلنردو  سويسررراو  ا 

 وأيرلندا الشمالية.
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الميزانية لتنفيذ هذه العمليات  اعتمادات في تخصيصالحاجة إلى  وتم تسليط الضوء على .ضمن ُنهج حماية التنوع البيولوجي
 .بفعالية

 بوصفها عواملوالخبرات  تبادل التجاربنقل التكنولوجيا و تعزيز ج التعاون الدولي واالستثمارات في البحوث و وأدر  -1
 .البنية التحتية مجال تنميةحاسمة في النهوض بأفضل الممارسات في 

وأشاروا إلى الصعوبات  ،بالتنمية الحضرية بوصفها تحديات صعبة للغايةمسائل تتعلق  نيمتكلمالوأثار العديد من  -2
دارة النفايات و  نشاء ألحزمة الخضراء و اظر إلى الجهود المبذولة لتخطيط ونُ  .الصحةو  المياهالمتعلقة بالتوسع الحضري وا  ا 

وتعزيز المباني  ،خرىاألترفيهية الفرص الفضال عن  ،والمستنبتاتمثل الحدائق الحضرية والحدائق النباتية  ،مساحات خضراء
وأشار أحد المتكلمين إلى تعهد من المطورين بتحقيق مكاسب صافية في التنوع  .ُنهج واعدة للغاية اعلى أنه الخضراء

 .البيولوجي المرتبط بأنشطتهم

متأصلة في البرية مشكلة  لألحياءالموئل وما يرتبط به من اضطرابات في طرق الهجرة  ؤواعتبر كثيرون أن تجز  -2
البرية المحلية والجسور واألنفاق إلى عمليات  األحياءبدءا من معابر  ،من خالل تخطيط الممراتو  .البنية التحتية تنمية

واعتُبر إنشاء المناطق المحمية  .هاتخفيفيمكن التقليل من هذه االضطرابات أو  ،ة النطاقالتخطيط المكاني العابرة للحدود واسع
دارتها الفعالة  لتحقيق التوازن بين االحتياجات اإلنمائية  ةُنهجا رئيسيعلى الصمود النظم الطبيعية  قدرةواستعادة الموئل وتعزيز وا 

كما اعتبرت إدارة مسارات  .اإليكولوجية األكثر هشاشة نظمالحاجة إلى إعطاء األولوية لل مع مالحظة ،واالعتبارات البيئية
 .ولويةسائل ذات األمن المإدخال األنواع الغريبة الغازية 

لتحقيق  9191لتنوع البيولوجي لما بعد لالعالمي طار اإل وضعإلى الفرص الناشئة عن  المتكلمونأشار  ،وفي الختام -71
 .ألولويات البيئية واإلنمائيةبين اتكامل أفضل 

 والتجهيز الصناعات التحويلية يالتنوع البيولوجي في قطاع تعميم  -ثانيا

 مقدمة –ألف 
السيدة أوجيني باالشتراك مع  وزير الصناعة والتجارة في مصر ،اجتماع المائدة المستديرة السيد عمرو نصار ترأس -77
سلط السيد نصار الضوء على اآلثار التي تخلفها  ،االستهاللية اوفي مالحظاتهم .انيوزيلندفي وزيرة حفظ الموارد  ،ساج

من خالل األطر التشريعية  هودعمبيولوجي وجهود مصر لتطوير القطاع والتجهيز على التنوع ال الصناعات التحويليةقطاعات 
نحو  في المفهومالتحول  وأثار االنتقال إلى االقتصاد الدائريعملية قدمت السيدة سيج  بينما ،والتعاون بين الوزارات والصناعة

 .دعم الطبيعة على القطاع
وزير السياحة في جنوب أفريقيا بالتشديد على أن التنوع  ،يكمبدأ السيد ديريك هانف .افتتاحية اعروضستة ممثلين وقدم  -79

لوزارة االتحادية للبيئة باوزير الدولة بعد ذلك قدم و  .السليمةفي مصلحة الجميع وأننا نعتمد على إدارته  يصبالبيولوجي 
ة فهم قيمة التنوع البيولوجي من السيد يوخن فالسبارث عرضا وأبرز أهمي ،والمحافظة على الطبيعة والسالمة النووية في ألمانيا

السيد إدسون  ،وشدد وزير البيئة في البرازيل .اإلمدادُبعد اقتصادي وأهمية إدراج اعتبارات التنوع البيولوجي في صناعات سلسلة 
وذكر أن  .على أن مشاركة القطاع الخاص أمر ال غنى عنه في الجهود الرامية إلى تعميم التنوع البيولوجي ،دوارتي يزغونسالف

 .تقييم االعتماد على النظم اإليكولوجية تزيد الوعي بآثارهاالمعدة لأدوات إدارة األعمال 

وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند عرضا  ،ميشرا .ك .السيد س قدم ،ممثل البرازيل العرض الذي قدمهبعد و  -73
والتي تهدف إلى خلق فرص عمل وتعزيز المهارات في  9171" التي أطلقت في عام صنع في الهندافتتاحيا حيث قدم حملة "

لشؤون وزير الدولة  عرض ،الهند مداخلةوبعد  .لتصميم الصناعات التحويلية بهدف تحويل الهند إلى مركز عالمي ،قطاعا 91
أن  سلط الضوء علىو  ،تجربة بلده في مجال التعميم في قطاع الصناعات التحويلية ،مينورو كيوتشيالسيد  ،في اليابانالبيئة 

السيد بيتر العرض األخير االفتتاحي قدم و  .مهمة لالستخدام القطاعي ببلدهدورة الموارد مهمة وأن مبادرة ساتوياما الخاصة 
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سريعة إلى  مقترحاتوقدم خمسة  .الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس األعمال العالمي المعني بالتنمية المستدامة ،وايت
وأكد على أن  .لتحديد األهداف وتحديد الحلول وتنفيذها ،بدال من القطاعات نظمبما في ذلك التفكير في ال ،يرةالمائدة المستد

لى الطبيعة باستخدام بنيتها التحتية قائمة عبإمكان القطاع الخاص والجهات الفاعلة غير الحكومية تطوير وتنفيذ حلول 
 .الطبيعية

 ين الوزراء ورؤساء الوفود وغيرهم من الممثلين الرفيعاالمشارك الرئيساندعا  ،وفي أعقاب عدة عروض افتتاحية -71
 .منظمات 3و حكومة 71المستوى من  ون رفيعو وزراء أو ممثل وقدم مداخالت .تقديم المداخالتالمستوى إلى 

2 

 ملخص المناقشات  -باء

ا ماعتبارات التنوع البيولوجي في عملياته تعميمبدأ في  والتجهيزالصناعة التحويلية  قطاعي أكد المشاركون أن -71
جراءاته يشكل و  .مخرجاتهماو ا ممدخالتهكل من في  ،البيولوجي غير الضروري فقدان التنوعا من أجل تقليل ما وسياساتهموا 

ام تنفيذ تحديات أم ،ذات الصلة اإلمدادوسالسل  للصناعات التحويليةبما في ذلك العولمة المتزايدة  ،ينالنطاق الهائل للقطاع
مجموعة واسعة من  تجهزصناعات تنتج وتصنع و  ان علىمل القطاعتشي ،باإلضافة إلى ذلكو  .ظ التنوع البيولوجيحفإجراءات 

 .ة والحاجة إليهاالمحتمل الُنهجالسلع التي تزيد تعقيد مجموعة 
والتعاون بين الحكومات والهيئات التنظيمية من  االشتراك في العملين فكرة أنه من الضروري زيادة متكلمأيد جميع الو  -76

لتعاون بين الوزارات نقطة انطالق لزيادة أن يوفر اكما يمكن  .من ناحية أخرى ينالقطاع ينومجتمع األعمال في هذ ناحية
اإليكولوجية  وتدعم مجموعة متنوعة من خدمات النظم .والتجهيز للصناعات التحويليةالبيئية  باآلثارالسياسات والوعي  تماسك

 .السياسات والتخطيط ذلك صنعويجب أن يعكس  ينالقطاع ينهذ

على  باآلثارالوعي لدى مجتمع األعمال فيما يتعلق  لرفعستكون هناك حاجة إلى تعزيز الجهود  ،باإلضافة إلى ذلكو  -71
هذه  تحفيزالتي تعمل على  منصات التنوع البيولوجياألعمال و إلى تطوير عديدة وأشارت بلدان  .ةخدمات النظم اإليكولوجي

فعال كوسيلة لدعم األعمال بشكل كما تم تسليط الضوء على الحاجة إلى تبادل المعلومات والبيانات  .وزيادة الوعي الصالت
ومجتمع األعمال ألهداف التنمية المستدامة  العاموأشار المتكلمون إلى زيادة فهم المجتمع  .السياسات على السواء صناعو 
زيادة االهتمام باإلنتاج واالستهالك المستدامين )هدف التنمية يمكن لكيف  علىوتبادلوا أمثلة  .بينها المتبادلة تصالالو 

فرض حظر من خالل  مثال ،(71 على صحة المحيطات )هدف التنمية المستدامة ةمباشر  آثار اكون لهت( أن 79 المستدامة
تدابير  أشير إلى أنو  .المماثلة اتتدابير السياسالجزئيات البالستيكية و و  ية التي تستخدم لمرة واحدةلبالستيكالمواد اعلى 
 .كبيرالبيئي األثر الهذه ستتطلب ابتكارات إضافية في تلك القطاعات لتوفير بدائل للمواد الخام ذات  اتالسياس

الحكومات على جميع  قومالحاجة إلى أن تأكد العديد من المتكلمين  ،ولذلك .للسلع اكبير  االقطاع العام مستهلكويعد  -72
ويمكن دعم هذه الممارسات  .العامة ها المتعلقة بالمشترياتاالستهالك المستدام في عمليات لممارساتالمستويات بوضع نماذج 

 .بتكنولوجيا المعلومات لتبادل معلومات عن الُنهج والدروس المستفادة بين المسؤولين عن المشتريات العامة

أنه من الصعب العثور على معلومات  إلى ،بالنسبة لكل من القطاع العام وعامة الجمهورأشير  ،وباإلضافة إلى ذلك -72
واقُترح تتبع هذه المعلومات من خالل "جواز سفر"  .المتاحة للشراء المجهزةعن استدامة العديد من المنتجات المصنعة أو 

نظرا للطبيعة العالمية في كثير من األحيان و  .وتحسين الوعيالمنتج أو موقع إلكتروني أو وسم المنتج كتدبير لتعزيز الشفافية 
االهتمامات  إذا كان يمكن إدراجولذلك سيكون من المفيد  .هذه المعلوماتمن الصعب تدبير كون يقد  ،اإلمدادلسلسلة 

 .الحالية اإلمدادواالعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في معايير سلسلة 
                                                           

ستونياو  تشادو  البرازيلو  بلجيكا 2 يطالياو  الهندو  ألمانياو  فنلنداو  ا  برنرامج و  السرويدو  جنروب أفريقيراو  المكسريكة و مالطرو  مدغشقرو  كينياو  اليابانو  ا 
منطقرة البحرر منظمة األمم المتحدة للتربية والعلرم والثقافرة )اليونسركو( واالتحراد مرن أجرل و  (SPREPالبيئة اإلقليمي لجنوب المحيط الهادئ )

 المتوسط.
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إلى الحاجة إلى أطر وسياسات تشريعية فعالة لضمان مراعاة االلتزام بالمعايير  ينممتكلالأشار العديد من و  -91
لى و  ،مصانعمرافق و التخطيط إلنشاء األولى من مراحل الوالمتطلبات البيئية في  الرصد وجودة البيانات  ه ينبغي مراعاةأنا 

ون متكلموأبرز ال .اتفي تصميم المشروع ،أخرىمن بين أمور  ،المتعلقة بجودة الهواء واالنبعاثات والتخلص من النفايات
 .ألن تكلفة التكنولوجيا آخذة في االنخفاض ،إمكانية تطبيق تكنولوجيا المعلومات على العديد من هذه االحتياجات

من  ،يحضر التوسع الالسريعة في زيادة مع الوال سيما  ،التجهيزو  الصناعات التحويليةيعتبر الموقع الفعلي لمصانع و  -97
بعيدة عن المناطق البعض البلدان تحديد المواقع الصناعية  تناقشو  .ةلبناء الجديدااالعتبارات الضرورية عند منح تصاريح 

 .الحضرية
فترة ممكنة في دورة  ألطولالدائري والحاجة إلى إبقاء المواد  االقتصادمبادئ  ينمتكلمالأيد العديد من  ،وأخيرا -99

 االستخدامولكن أيضا في أنماط االستهالك و  ،يرات أساسية ليس فقط في الممارسات االقتصاديةتغيذلك يتطلب سو  .االستهالك
بشأن اآلثار  ،أو بين القطاعات الجمهورسواء مع عامة  ،ون الضوء على أهمية حمالت التوعيةمتكلمسلط البالتالي و  .ةالبشري

ين إلى زيادة الوعي العام متكلمالعديد من الوأشار  .على التنوع البيولوجي والبيئة التجهيزالتي تخلفها الصناعة التحويلية و 
قد يلزم حدوث المزيد من  غير أنه .التنوع البيولوجي مسائلالبيئية للمواد البالستيكية كمؤشر إيجابي على الوعي ب باآلثار

القيم االقتصادية للتنوع  وسيتعين إدماج .لالستهالك التغييرات األساسية لتجاوز الفلسفة االقتصادية التي تعطي األولوية
 .تفهم وتقدر بشكل أفضل آثارها على البيئةأن هذه القطاعات لالبيولوجي والبيئة كذلك إذا كانت 

وضع غايات  يتمثل فيالجمهور وقطاع األعمال وقياس التقدم عامة هج المقترحة لزيادة الوعي بين كان أحد النُ و  -93
عبارات ون الحاجة إلى زيادة الوعي من خالل استخدام متكلمناقش الو  .مو نوع البيولوجي تستند إلى العلوأهداف واضحة للت

 .ليهااالطالع عواضحة يمكن للجمهور بسيطة و 
 يون الحاجة إلى مواصلة متابعة الجهود الرامية إلى تعميم التنوع البيولوجي في قطاعمتكلمأيد ال ،وفي الختام -91

واعتبرت األهداف  .المترابطة للقيام بذلك الُنهجكان هناك إجماع على أن هناك العديد من و  .والتجهيز الصناعات التحويلية
الهامة للتقدم نحو االستثمار في التنوع  المسائلاألعمال والتنوع البيولوجي من  يوالغايات الواضحة وبناء التعاون بين مجال

 .على التنوع البيولوجي التجهيزو  الصناعات التحويلية بآثاربشكل أفضل ويتعين االعتراف  .لكوكبالناس و من أجل االبيولوجي 
 ."نحن جميعا في هذا الزورق معا" ،ينمتكلموكما أشار أحد ال

 التنوع البيولوجي في قطاع الصحة تعميم  -ثالثا

 مقدمة –ألف 
وزيرة  ،السيدة كارولينا سكوغباالشتراك مع  ،وزيرة الصحة في مصر ،اجتماع المائدة المستديرة السيدة هالة زايد ترأس -91

 .البيئة في السويد
على  ،بما في ذلك تلوث الهواء ،البيئية للمحركاتزايد اآلثار السلبية هالة أبرزت السيدة  ،وفي مالحظاتها االستهاللية -96

موضحة أن وزارة  ،البيولوجي في قطاع الصحة كما أشارت إلى الجهود الناشئة في مصر لتعميم التنوع .النتائج الصحية
وتشمل األمثلة قياس تلوث الهواء وعواقبه  .الصحة اعتمدت سياسات واضحة ومتكاملة لدمج مجموعة من العناصر المختلفة

نوعية  وتنفيذ تدابير لرصد ،وفهرسة النباتات الطبية ،من خالل استخدام أكثر منهجية لتقييم األثر البيئي ،على صحة اإلنسان
 .المياه والتلوث

بما في ذلك  ،التعرض للطبيعة نتيجةالصحة العقلية التي تعود على الفوائد  ،في مالحظاتها ،السيدة سكوغناقشت و  -91
 ،وسلطت الضوء على التدابير الوطنية والحوافز المالية لدعم التخطيط الحضري .ال سيما في المناطق الحضريةو  ،بين األطفال

الحفاظ على مجموعة من خدمات النظم و مشيرة إلى أن المساحات الخضراء الحضرية ساهمت في بناء القدرة على الصمود 
  .اإليكولوجية والحد من آثار العوامل البيئية األخرى المحددة للصحة مثل تلوث الهواء والضوضاء
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نائبة وزير شؤون البيئة  ،السيدة باربرا طومسون قدمت ،انتان المشاركتها الرئيستوعقب العروض االفتتاحية التي قدم -92
، لصحةاألخرى لمحددات اللشؤون المناخ و  ةالمساعد ةالعام ةالمدير  ،عرضا وقدمت السيدة جوي سانت جون ،في جنوب أفريقيا

 1و اقيةطرفا إضافيا في االتف 96وزراء أو ممثلون رفيعو المستوى من مداخالت  بعد ذلكقدمت و  منظمة الصحة العالمية.
 .منظمات

3  

 ملخص المناقشات  -باء

الضرورية للصحة  ةأكد المشاركون أن التنوع البيولوجي هو الركيزة األساسية إليصال خدمات النظم اإليكولوجي -92
وأكدوا أيضا أن زيادة  .بالغ األهمية لتعميم التنوع البيولوجي يعتبرالصحة قطاع فإن  ،وعلى هذا النحو ،والتنمية يةوالرفاه

دماج الروابط المتعلقة بالصحة والتنوع البيولوجي واألهداف المتعلقة  التنسيق بين القطاعات بشأن التنوع البيولوجي والصحة وا 
 ،سيكون أمرا أساسيا لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة 9191لتنوع البيولوجي لما بعد لعالمي الطار اإلبالصحة في 

أجيال الحاضر والمستقبل  يةلتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة من أجل صحة ورفاهلو  ،71و 3 الهدفينا في ذلك بم
العمل الحاسم لالتفاقية على اعتراف كامل يحصل هناك "حاجة إلى ضمان أن  ،وحسب تعبير أحد المشاركين .على حد سواء

 .المستويات"في قطاعات السياسات الصحية على جميع 

القطاعات عبر  المتعددةقليمية للسياسات والمبادرات اإلوطنية و التجارب التبادل المشاركون  ،وتمشيا مع هذه اإلقرارات -31
توسيع والتي يوفر العديد منها إمكانيات للتعميم والتكرار و  ،ةالتنوع البيولوجي والصح المسائل المرتبطة بكل منمجموعة من 

 .وتحسن النتائج الصحية ةأطر تشريعية وتنظيمية مشتركة تدعم اإلدارة السليمة للنظم اإليكولوجي عرضكما تم  .النطاق
ال تزال هناك  ،أكدت التجارب المشتركة أنه بينما تتزايد الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التكامل بين القطاعاتو  -37

زيادة التمويل والتنفيذ الوطني للخطط و  ؛الصحية لحفظ التنوع البيولوجي الفوائدحاجة إلى بذل جهود كبيرة: زيادة الوعي العام ب
ودعم  ؛تدعم بعضها البعضومالية وضريبية أدوات تشريعية  ووضع ؛القطاعات التي تركز على الوقاية المتعددةوالسياسات 

 .التدابير السلوكية التي تعزز بعضها البعض والرامية إلى حفظ التنوع البيولوجي وتحسين النتائج الصحية
إيالء مزيد من التركيز على حفظ التنوع البيولوجي من أجل تعزيز  أنه يجب وكان هناك أيضا توافق في اآلراء على -39

 ."لسياساتلصحة في جميع ابشأن "الدعم نهج متماسك ومنسق  ،الصحة
فق أيضا على أن األدوات المستهدفة مثل واتُ  4

المنسقة التي تدعم الكشف المبكر عن تفشي  الرقابةو ونظم الرصد  ،وتقاسم البيانات عبر القطاعات ،تقييمات األثر البيئي
كما تم  .التعزيزيق و التنس زيادةتتطلب  ،السياسات وعامة الجمهور ناعالمخاطر لصالتواصل بشأن وأدوات  ،األمراض المعدية

 رفعوقد تم تحديد كل من  .من أجل دعم تنفيذ تدابير متسقة قائمة على األدلة متعددة التخصصاتالتأكيد على أهمية البحوث 
 فضال عنالصحية المرتبطة باإلدارة المستدامة وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بشأن الفوائد تثقيف الالوعي وبناء القدرات و 

ه لم وأكد أحد المشاركين على أن .قطاعات في مجال الصحة باعتبارها أساسية لتحقيق هذه األهداف المشتركةالمتعددة الهج النُ 
 ،على التدابير الوطنية الطوعيةلدعم النتائج الصحية  واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياحفظ أن يقتصر  يعد من الممكن

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  بموجبمحددة وطنيا المساهمات للعادل م ،إلى الحاجة إلى اتفاق عالمي ملزم قانونا امشير 
الوعي داخل مجتمع الصحة العامة باعتباره أهم عمل ذي  لرفعوشدد مشارك آخر على أنه ينبغي إعطاء األولوية  .تغير المناخ

من  كثيرا ما ال تكون مفهومة جيدالصحة اإلنسان كبيرة ولكن بالنسبة اية التنوع البيولوجي أولوية ألن الفوائد المشتركة لحم
 .جانب الممارسين في مجال السياسات الصحية

                                                           
ندونيسررياو  هنغاريرراو  غانرراو  غررابونو  فنلنررداو  السررلفادورو  مصرررو  نمركاالرردو  جمهوريررة الكونغرروو  البرازيررلو  النمسرراو  أنغرروال 3 سرررائيلو  ا   مرراليو  لكسررمبرغو  الكويررتو  ا 
جنرروب شرررق آسرريا  أمررممركررز رابطررة و  االتحرراد األوروبرريو  نررام تيررفيو  السررويدو  جنرروب أفريقيرراو  سررلوفينياو  دولررة فلسررطينو  النرررويجو  نيجيريرراو  هولنررداو  ةمالطررو 
(ASEANللتنرروع البيولرروجي )  يرررة الثقافررة والتنمو  المكتررب اإلعالمررري المتوسررطي للبيئرررةاالتحررراد الرردولي لحفررظ الطبيعرررة و و  المنظمرررة الدوليررة للتنررروع البيولرروجيو

 واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.( SPREPبرنامج البيئة اإلقليمي لجنوب المحيط الهادئ )و  ((MIO-ECSDEالمستدامة 

4 ttp://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/enh. 
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فق أيضا على أن وضع األطر التشريعية والمبادئ التوجيهية التي تعزز استخدام التنوع اتُ  ،ومن بين التدابير األخرى -33
 ،ووضع مبادئ توجيهية غذائية ،التغذويإنتاج وتسويق األنواع المحلية عالية المحتوى ، وزيادة عيةالبيولوجي في النظم الزرا

ومزيج من التدابير التي تستهدف سلسلة  ،الضارة والمواد الكيميائية ومبيدات اآلفات جينيا والحد من استخدام الكائنات المعدلة
دعم األمن الغذائي والنظم وتستطيع أن ت ،الصمودغذائية أكثر قدرة على  نظمبناء مهمة لتعتبر كلها لبنات اإلمداد الغذائي 

 كوسائل ،مثل الحدائق الحضرية ،كما تم تسليط الضوء على تلك التدابير وغيرها .على أفضل وجه والتغذية ةالمتنوع ةالغذائي
ونوعية  ،مثل التلقيح ،األخرى التي تؤثر بشكل غير مباشر في النتائج الصحية اإليكولوجيةفعالة لدعم تقديم خدمات النظم 

لى باإلضافة إو  .والسكري وسوء التغذية السمنةمثل  ،غير المعدية لألمراضوالحد من العبء المتزايد  ،وتنظيم اآلفات ،التربة
إمكانات كبيرة للحد من تفشي  توفرانالبيولوجي اتفق المشاركون على أن تحسين إدارة النظم اإليكولوجية وحفظ التنوع  ،ذلك

 .تحملها النواقلالتي و األمراض التي تنقلها الحيوانات 
والتي يتم فيها  ،"صحة واحدة وصحة كوكبية"مثل  ،هج الشاملة للصحةلى الطبيعة والنُ القائمة عتم تحديد الحلول و  -31

لتعميم للغاية نقاط دخول فعالة بوصفها  ،االستراتيجيات الوطنية فيبفعالية  ةالتنوع البيولوجي وصحة النظم اإليكولوجي تعميم
مواءمة األهداف الوطنية مع االلتزامات العالمية مثل الخطة االستراتيجية و  قطاعاتال عبرالتنوع البيولوجي وتماسك السياسات 

وخطة التنمية المستدامة لعام  ،وأهداف التنمية المستدامة ،واتفاق باريس بشأن تغير المناخ ،9191-9177للتنوع البيولوجي 
في مواجهة  الصمودفعال من حيث التكلفة لتعزيز القدرة على  كتدبيرالطبيعة القائمة على كما تم االعتراف بالحلول  .9131

 .تغير المناخ والتخفيف من مخاطر الكوارث

وجي كمصدر لألدوية التقليدية واإلثراء الثقافي والروحي حكومات على قيمة التنوع البيولالعديد من الكما شددت  -31
مما يؤكد الحاجة إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن  ،ةالبيولوجي ةالطبي اتالتقليدية واالكتشاف المعارفو

كثر حكمة لموارد األستخدام االكما تم تحديد  .تجارة وفهرسة النباتات الطبيةالو المستدام حصاد المع مالحظة أهمية  ااستخدامه
 .اإلنسانوالحد من التلوث والنفايات كتدابير لتعظيم المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي وصحة  ،المياه

البنية التحتية الخضراء  تعزيز تنميةالتنوع البيولوجي في التخطيط المكاني و  تعميمأيد عدد من المشاركين  ،وأخيرا -36
زيادة المنافع الصحية المرتبطة إلى أيضا مما سيؤدي  ،ال سيما في المناطق الحضريةو  ،ولةواالتصال بالطبيعة منذ الطف
 لتيسيركما تم تقديم سياسات ذات صلة  .البيئة والحد من مجموعة من األمراض غير المعديةفي بالتعرض للتنوع الميكروبي 

 .مثل السياسات الوطنية التي تعزز األنشطة الترفيهية في الهواء الطلق وتشجع اإلدماج االجتماعي ،االتصال بالطبيعة
فضال  ،التنوع البيولوجي على المستوى الوطنيالقطاعات المتعلقة بالصحة و  التحالفات الواسعة بين قطاع كما اعتُبرت -31
ادة التعاون بين منظمة الصحة العالمية وأمانة االتفاقية وزي ،والشراكات مع القطاع الخاص ،لمجتمعات المحليةلدعم ال عن

والصحية والتغيير التحويلي المطلوب لمواجهة أكبر التحديات البيئية  اتالسياستماسك جميعها مهمة في تحقيق  والحكومات
 .العالمية في هذا العصرواإلنمائية 

ة في صميم موضوع االجتماع الرابع عشر لمؤتمر فإن الروابط بين التنوع البيولوجي والصح ،كما أشار الكثيرونو  -32
"ينبغي النظر إلى النظم البيئية  ،كذلك كما الحظ آخرونو  .لناس والكوكب"من أجل ا"االستثمار في التنوع البيولوجي  ،األطراف

 .أساسية للرعاية الصحية الفعالة من حيث التكلفة" ركيزةبمثابة الصحية باعتبارها 

 التعدين والطاقة يالتنوع البيولوجي في قطاع تعميم  -رابعا
 مقدمة –ألف 

السيد باالشتراك مع  ،وزير البترول والثروة المعدنية في مصر ،اجتماع المائدة المستديرة السيد طارق المال ترأس -32
أنه على الرغم من إلى  المال وفي كلمته االفتتاحية، أشار السيد .وزير البيئة والطاقة في كوستاريكا ،كارلوس مانويل رودريغيز

لحد من اآلثار السلبية المباشرة إلى اهناك حاجة ملحة فإن العديد من الفوائد االقتصادية، يوفران قطاعي التعدين والطاقة  أن
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التحديات  وتناول السيد رودريغيز .امالناتجة عن أنشطته اإليكولوجيةوغير المباشرة على التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
ودعا إلى اتباع نهج أكثر شموال وتكامال على  ،المؤسسية المرتبطة بتعميم التنوع البيولوجي في قطاعي التعدين والطاقة

وأشار إلى التجارب اإليجابية في كوستاريكا منذ أن تم الجمع بين المسؤولية عن البيئة والمياه والطاقة  .المستوى الوطني
 .7226في عام  والتعدين في وزارة واحدة

إلى عدة عروض قدمها ممثلون من مختلف البلدان والمنظمات بشأن أفضل طريقة  بعد ذلك استمع المشاركونو  -11
 .لتعميم التنوع البيولوجي في قطاعي التعدين والطاقة

ه عرض السيد دينيس ساندي، وزير األراضي واإلسكان والبيئة في سيراليون، لمحة عامة عن التحديات التي تواجو  -17
الهيئات التنظيمية قدرة  ضعف، جنبا إلى جنب مع الحضريالفقر والنمو السكاني والتوسع  مشيرا إلىالعديد من البلدان النامية، 

ضغوطا متزايدة على المناطق جميعها االجتماعي والبيئي من قبل شركات الطاقة والتعدين والتي تفرض  االمتثال ذعلى إنفا
والوكاالت والمنظمات غير الحكومية  المعنيةحث الجهات الفاعلة من مختلف القطاعات )الوزارات و  .الغنية بالتنوع البيولوجي

 .بالتنوع البيولوجي في قطاعي الطاقة والتعدين المتعلقةوالشركات( على العمل معا لتعزيز إدماج االعتبارات 

النتباه إلى الحاجة إلى الموازنة بين الفوائد ا ،وزير األشغال العامة في جنوب أفريقيا ،السيد ثوالس نكسسيواسترعى  -19
كما أشار إلى  .منصفةالعادلة و القتصادية االجتماعية و االتنمية الاالقتصادية لقطاعي التعدين والطاقة وبين الحاجة إلى ضمان 

بيولوجي والنظم على التنوع ال ينالقطاعهذين من ضغوط  للحد كمحركات المعارفأهمية االبتكار ونقل التكنولوجيا وتقاسم 
 .اإليكولوجية

 ،(IPIECA) لحفاظ على البيئةمن أجل اصناعة النفط لالدولية جمعية لالمدير التنفيذي ل ،قدم السيد براين سوليفانو  -13
تبادل  عن طريقلمحة عامة عن دور منظمته في مساعدة صناعة النفط والغاز على تحسين أدائها البيئي واالجتماعي 

شراك أصحاب المصلحة المتعددين ،الجهات الفاعلة في الصناعة لجيدة فيما بينالممارسات والمعارف ا وفهم المخاطر  ،وا 
 توسيع نطاقإلى  السعيوبالتالي  ،وتشجيع اإلبالغ الشفاف عن مؤشرات التنوع البيولوجي مقابل خطوط األساس المحددة

 .الممارسات الجيدة
 .مداخالت بلدا 33المستوى من  ون رفيعو وزراء وممثل وقدم -11

5 

 ملخص المناقشات  -باء

اإلجراءات الملموسة التي اتخذتها حكوماتهم لتعميم التنوع على في مداخالتهم  الضوءن يممثلعديد من الال سلط -11
وخطة التنمية  ،9191-9177بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،البيولوجي في قطاعي الطاقة والتعدين

مزيج الطاقة للحد من انبعاثات  ضمنتم تحديد الزيادة في مصادر الطاقة المتجددة و  .واتفاق باريس 9131ام المستدامة لع
النتقال اون إلى أنه يجب تخطيط متكلمأشار ال ،وفي هذا السياق .غازات االحتباس الحراري كأولوية رئيسية للعديد من البلدان

 .اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي قتصاد منخفض الكربون بشكل جيد للحد مناالإلى 
بر إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في المراحل األولى من التخطيط عنصرا أساسيا في تقليل اعتُ  ،وفي هذا الصدد -16
د وأبلغ العدي .على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتجنب النزاعات مع المجتمعات المحلية اآلثارحد أدنى إلى 
مع الشعوب األصلية  مكثفةين عن األحكام التشريعية والتنظيمية الوطنية التي تتطلب من المشغلين إجراء مشاورات متكلممن ال

ظهار اإلدارة البيئية السليمة طوال فترة عمر المشروع  .التشغيل وقفبما في ذلك مرحلة  ،والمجتمعات المحلية وا 

                                                           
كوادورو  جيبوتيو  كوت ديفوارو  كولومبياو  تشادو  كنداو  بوركينا فاسوو  بوتسواناو  بلجيكاو  بيالروسو  بنغالديشو  أندوراو  الجزائر 5 ندونيسياو  غينياو  ألمانياو  ا   ا 
 تايلندو  سويسراو  السودانو  سامواو  البرتغالو  بولنداو  الفلبينو  النيجرو  المغرب نيبالو  ماليزياو  ليتوانياو  جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةو  جمهورية كورياو 
 البوليفارية(. -وفنزويال )جمهورية  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةو  اإلمارات العربية المتحدةو 
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 مدوناتالتي تم إبرازها للحد من اآلثار السلبية على الطبيعة تنفيذ  وتشمل بعض التدابير واألدوات والسياسات -11
وتشريعات التعدين وااللتزام الصارم بالتقييمات البيئية من جانب الجهات الفاعلة في الصناعة والحوارات بين أصحاب المصلحة 

قليمية إبرامواعتُبر  .والرصد المتعددين أمرا أساسيا لتوجيه تنفيذ  ،قواعد الدوليةفضال عن المعايير وال ،اتفاقات دولية وا 
 .الوطني والمحلي المستويينعلى  هذين القطاعينفي السليمة الممارسات البيئية والضمانات االجتماعية 

اعتُبر التعاون بشأن تقاسم المعارف وأفضل الممارسات والتكنولوجيات المبتكرة من العوامل  ،ذلك وباإلضافة إلى -12
 .بحقلتنمية المستدامة لالهامة في إشراك المجتمع العالمي في مسار 

 تفقد أبرز  ،في حين أن قطاعي الطاقة والتعدين من المصادر الهامة للنمو االقتصادي والعمالة والتنمية ،وفي الختام -12
من أجل اآلخرين المائدة المستديرة ضرورة تعزيز السياسات والممارسات من جانب الحكومات والصناعة وأصحاب المصلحة 

 .والكوكب لبشرا يةوضمان رفاه األضراروالتعويض عن  ،تقليل أو تخفيف فقدان التنوع البيولوجي بفعالية

 
__________ 

 

 


