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 وثيقة الختامية ال

من أهداف  الخامس عشر  تسريع وتيرة التقّدم في تنفيذ الهدف لالرسائل الرئيسية المقترحة 

 التنمية المستدامة في المنطقة العربية 

جامعة  ل  العامةاالمانة    جتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بالتعاون معقتصادية واال نظمت لجنة األمم المتحدة اال

شباط/فبراير   16في  اجتماع تشاوري افتراضي    ج األمم المتحدة للبيئة/مكتب غرب آسياام رنوبة  بيل العرالدو

الطبيعة في حفظ التنوع   األبعاد البيئية ألجندة التنمية المستدامة: دور الحلول المستمدة من"حول    2022

العربية المنطقة  )منعة(  مرونة  وتعزيز  التصّحر  ومكافحة  الوك  ."البيولوجي  تبادل تماع  ج االمن    فد هان 

الحلول    من خالل تعزيز الخامس عشر    وتيرة التقدّم في تنفيذ الهدفحول تسريع  والتجارب    اآلراء والخبرات 

    .المستمدة من الطبيعة

مع    في المنطقة العربية  15لتسريع وتيرة التقدّم في تنفيذ الهدف  تناولت مناقشات االجتماع األولويات اإلقليمية  

الت المعني    ينفالهد   عم  رابطأخذ  عشر  المناخي  الثالث  المعني  وبالعمل  السابع  وبأسعار الهدف  نظيفة  بطاقة 

ب السلبية  و.  عتباراالعين  معقولة  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  االجتماع  فقدانتناول  عن  التنوع    المترتبة 

 .ريفيةق المناطالي ف كانالسسبل عيش اآلثار على ، وباألخص البيولوجي وتدهور األراضي والجفاف

التي تعكس وجهات النظر الرئيسية  التي تتضمن مجموعة من الرسائل  نتج عن االجتماع هذه الوثيقة الختامية  

 كذلك  ت هذه الوثيقةواسترشد  .في المنطقة العربية 15اإلقليمية حول المسارات المختلفة لتسريع تحقيق الهدف 

ب عن لما  ربيالعفريق  للعشرين  ال  جتماعاالبتوصيات   بالاي  المعنية  الدولية  البيئية  التصحر  مكافحة  تفاقيات 

وستقدّم هذه الوثيقة إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  .  والتنّوع البيولوجي التابع لجامعة الدول العربية

ال2022آذار/مارس    15-17)  2022 السياسي  المنتدى  لدورة  اإلقليمية  المدخالت  وتدعم  المستوى  رفيع  ( 

(. وأخيًرا، ستُعرض الرسائل والنتائج أيًضا  2022تموز/يوليو    15-5)  2022تنمية المستدامة لعام  باللمعني  ا

 .2022على الدورة المقبلة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في عام 

في   يزيد    االجتماعشارك  والمؤ  من   عربية  دولة  18من  ومشاركة    مشارك 150عن  ما  سسات الحكومات 

مكافحة  االتفاقيات البيئية الدولية المعنية ببالفريق العربي المعني  من  ووالدولية    قليميةية والمنظمات االمكاديألا

 .منظمات المجتمع المدني والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقةمن و ، التصحر والتنّوع البيولوجي

 :الرسائل الرئيسية

 

 : 15تحقيق الهدف  والراهن منطقة وضع ال  -أ

البق طنالمني  تعا - والتنوع  للزراعة  الصالحة  لألراضي  متسارع  فقدان  من  العربية  وتواجه يولوجي  ة 

شتّى تحقيق    عوائق  )غايات(في  عشر.  الهدف  مقاصد  من    فتسعون  الخامس  المائة  التنوع    فقدانفي 
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الموارد ومعا استخراج  ناتج عن  المائي  المائة    ني تسعأكثر من  و  ،1لجتها البيولوجي واإلجهاد  من  في 

.  2هطول محدود لألمطار  في المنطقة العربية مصنّفة على أنها قاحلة أو شديدة الجفاف معضي  اراأل

كلفة االقتصادية  توتقدّر ال  ،2015و  2000من غطائها الحرجي بين عامي  %  6.3وقد خسرت المنطقة  

ً مليار دوالر  9 بنحولتدهور األراضي في المنطقة    .3سنويا

كيفت مع الضغوط الطبيعية  تاد والتي  األنواع واألعد وجي من حيث  بيوللالتنوع  المنطقة العربية غنية با -

في تزايد مستمر وال   بالتنوع البيولوجي  إال أن المخاطر المحيطة  ،على مدى السنينة الصعبة  ي والبشر

لحياة  ليكولوجية الالزمة  لنظم اإلخدمات استمرار  عليه من أجل المحافظة  لبد من توسيع نطاق التدخل  

 . ستدامة في المنطقة العربيةالم ةلتنميلو

األراضي   - تدهور  من  والحد  الحيوي  التنوع  على  للمحافظة  العالمي  التوجه  دعم  في  المنطقة  ساهمت 

( التفاقية األمم المتحدة 14والتخفيف من أثار التغير المناخي من خالل استضافتها لمؤتمر األطراف )

تمري األطراف  لمؤالمقبلة واستضافتها ، 2020  مارين لعواجتماعات مجموعة العش البيولوجي، للتنوع

 ( التفاقية األمم المتحدة للتغير المناخي. 28و   27)

البيولوجي  تدهور األراضي والحفاظ على التنوع من  واعدة تهدف للحد ووطنية إقليمية هنالك مبادرات  -

ي العالمي لمكافحة  تيج اراالست  ارالخطة العربية لدعم تنفيذ االط  مثل  والتصدي ألثار التغيرات المناخية

 ( )   ؛(2030-  2018التصحر  الرعوية  للموارد  المستدامة  لإلدارة  العربية  -  2020واالستراتيجية 

األخضر  و  ؛(2040 األوسط  الشرق  في    (MGI)مبادرة  السعودية  العربية  المملكة  أطلقتها  التي 

األ  ؛2021 السد  الجزائر  ومشروع  في  األفريقية  ضمن  خضر  الكبخألادار  لج"االمبادرة  ير" ضر 

بشو المصرية  وفقدان  المبادرة  األراضي  وتدهور  المناخية  التغيرات  لمواجهة  متسق  نهج  اتباع  أن 

البيولوجي العراقية حول    ؛التنوع    المناخي   التغير  آثار  لمواجهه  الرافدين  وادي  بالد   نعاشإوالمبادرة 

 .رات رها من المباد يوغ 

 : 15ف الهد  تنفيذ  يللتقدم ف المنطقة العربية احتياجات -ب

اإلقليمية - الشراكات  ذلك    -تعزيز  في  الدول  ا  تلكبما  بين  وما  الجنوب  بلدان  بين  فيما  بالتعاون  لمعنية 

والممارسات الجيدة وزيادة المعرفة وتبادل الخبرات    ،التخطيط اإلقليميدعم  ل  -المانحة ودول الجنوب 

 .البيولوجي التنوععلى   فاظحلحر واص ت ة للحدود الخاصة بمكافحة اللقضايا العابرفيما يتعلق با

الزراعية    األراضيوعلى  البيئية  المعتدين على النظم    لمحاسبةتشريعات وقوانين  وسن وإصدار    وضع -

واالحتالل   المسلحة  الصراعات  عن  الناتجة  البيئية  االنتهاكات  فلسطينخاصولوقف  في  ان    ،ة  علما 

 . أمنيه توترات و ت اصراع د هالتي تشالدول قوانين في التنفيذ في  بة عوص كهنال

 
1 outlook-resources-https://www.resourcepanel.org/reports/global 
2-nablesustai-fibre-feed-food-2020-day-drought-and-https://www.unescwa.org/publications/desertification 
 and-production 

 
3SDG15.pdf-SDGs/ASDR2020-org/sdgs/pdf/en/ASDR2020https://asdr.unescwa.ASDR 2020   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unescwa.org%2Fpublications%2Fdesertification-and-drought-day-2020-food-feed-fibre-sustainable-production-and&data=04%7C01%7Cmas147%40mail.aub.edu%7Ce1f80176acfb4dd75d0508d9f2baaf03%7Cc7ba5b1a41b643e9a1206ff654ada137%7C1%7C0%7C637807706009246210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=X7IFzrSDaRMQopS%2F1TScMss45W6DnclWBT3zW%2Fbqt0A%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unescwa.org%2Fpublications%2Fdesertification-and-drought-day-2020-food-feed-fibre-sustainable-production-and&data=04%7C01%7Cmas147%40mail.aub.edu%7Ce1f80176acfb4dd75d0508d9f2baaf03%7Cc7ba5b1a41b643e9a1206ff654ada137%7C1%7C0%7C637807706009246210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=X7IFzrSDaRMQopS%2F1TScMss45W6DnclWBT3zW%2Fbqt0A%3D&reserved=0
https://asdr.unescwa.org/sdgs/pdf/en/ASDR2020-SDGs/ASDR2020-SDG15.pdf
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والمياه  والجبلية    ،األرضيةالبيئية  ي المنطقة بما في ذلك النظم  فاالستثمار في توسيع المناطق المحمية   -

البيولوجي ئية  ي البالنظم    إصالحواالدارة السليمة لها،  في  و  ،العذبة للتنوع  المتدهورة والنقاط الساخنة 

 . البطالةقر و سيما الحد من الفوال  ،ةقليميإلتنمية االجتماعية واالقتصادية اال دعمل

المنعة    تعزيزإدراج القضايا المترابطة باالقتصاد الدائري وتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي و  -

   في الخطط الوطنية وأطر التنمية المستدامة.

المناسبة -   طاقة العلى    االعتماد إلى  العربية  المنطقة    لتحوّ ر خطط  عند تطوي  تطبيق معايير االستدامة 

في  تلبية احتياجات الطاقة للسكانو  والتنوع البيولوجيااليكولوجية ن حماية النظم اضموذلك ل المتجددة

 .آن واحد 

تشمل الحكومات ومستخدمي األراضي  مشتركة  أو استعادة األراضي المتدهورة مسؤولية    استصالح -

المدنيمنظمو)المزارعين(   المجتمع  العربيمشاركة    وتعزيز  ،وغيرهم  ات  الجهود   الشباب  هذه   في 

 . بصفتهم قادة المستقبل

المنطقة   - من  لالحاجة  الالفرصة  ستفادة  يوفرها  ومتآزرة  ضمن  العالمي  حشد  التي  مترابطة  أدوات 

المستدامة   التنمية  المختلفة: اجندة  الدولية  باريس حو2030للمسارات  اتفاقية  اتفاقية  ،  المناخ،  تغير  ل 

البيولوجي، اتفاقية االمم المتحدة حول تدهور االراضي، االتفاقية االطارية  التنوع    االمم المتحدة حول

لالمم المتحدة حول تغير المناخ، عقد االمم المتحدة إلصالح النظم االيكولوجية، اإلطار العالمي للتنوع  

كوارث وإطار سنداي للحد من مخاطر ال  حول المناخ  وتفاق غالسكا و  2020البيولوجي لما بعد عام  

2015-2030 . 

الوطنية  و  العالمي  الحشد   من  االستفادة - واالستراتيجيات  السياسات  الصلة  مواءمة   المسارات مع  ذات 

لوقف   الجاد  السياسي  االلتزام  وتحقيق  الدول البيئية  النظم  تدهور العالمية  وقيام  بالتخطيط   العربية  ، 

 ارة التنفيذ.االستراتيجي وإد 

مبادرة - ب  اعتماد  البناء  أفضلإعادة  لتنفيذ  وو،  شكل  إجراءات  النظم ضع  إلصالح  المتحدة  األمم  عقد 

   .اإليكولوجية

التعافي    الحلولدمج   - خطط  في  الطبيعة  من  في  19-كوفيد بعد    ماالمستمدة  بما   المتعلقة   تلكذلك  ، 

المناخيةب وتعزيزالتغيرات  عل  ،  البلدان  تحلحلول  اهذه  ى  اعتماد  على    فيالتآزر  قق  التي  المحافظة 

 والتخفيف من آثار الجفاف.  االراضي وتدهور التصحر ومكافحة ولوجيالبي نوع الت

لتعزيز    العمل - آليات  وضع  والسياسات  على  العلوم  بين  تشاركي  إعتماد  في  يسهم    مماالترابط  "نهج 

ومشاريع  لم  التنفيذ و  ميزانيات ال  وضعو   التخطيطفي    المختلفةالمجتمع    وأطياففئات    يضم بادرات 

التصحر   و  ذلك  في  بما   ،البيولوجي  التنوع  على  الحفاظومكافحة  الخاص    الريفيين،   السكانالقطاع 

  .االعاقة ذوي االشخاص و والشباب  والنساء

، ومن المهم  مع التقنيات الحديثة  دمجهاالمعارف والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية و  استخدام -

واستد   على  ركيزالت وإدارة  الطبيعية  الموارد  علىالمحافظامة  والبذور  ال  ة  واالشجار  األصلية  نباتات 

 .ةلكل منطق )المحلية( 
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 15تحقيق الهدف  سرع التي ت المحفزات -ج

  مبتكرة ليات  آوواألراضي    للمحافظة على النظم االيكولوجية  داعمةتشريعات وطنية  سياسات و   تطوير -

    .ريع ذات العالقةالمشا تمويلل

المسا - دور  المبادرات  في    لةءتعزيز  الطبيعةالهادفة  جميع  على  المحافظة  ،  ولوجي البيوالتنوع    الى 

  تابعة الم  تكثيف جهود يتوّجب  و  ،المبادرات المسؤوليات وتعزيز الثقة في غايات    تحديد والذي يضمن  

بشكل متكامل    جمع البيانات البيئيةوربط ذلك بنظام معلومات يعتمد  في هذا السياق،    واإلبالغ والتحقق

 . يةالبيئ ر الحسابات الوطنيةتطويو

 لحد ل  اإلمداد سلسلة    امتداد   على فيها    واالستثمار   الزراعياعتماد التقنيات الخضراء في عمليات اإلنتاج   -

 . الرقمية التقنيات  في االستثمارو ،هاالموارد الطبيعية وتدهور  فزااستن من

 .لأفضبشكل التنمية الوطنية والمحلية إلعادة البناء  في برامجالطبيعة  تضمين الحلول المستمدة من  -

في الحفاظ ها األساسي  دوروذلك لالبرامج التي تدعم المرأة الريفية وتعزز مهاراتها ومعرفتها  زيز  تع -

 . التنوع البيولوجيوعلى األراضي والتربة 

تعزيز القدرة  بم يسهم في    قتصاد الدائريلبحث والتطوير لتسهيل االنتقال إلى االتعزيز اتقديم حوافز ل -

 .غير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ء تة جرا على الصمود والمرون

فقدان التنوع البيولوجي    من  لحد ل  الدول العربية  تنفيذ التزامات لزيادة االستثمارات الوطنية واإلقليمية    -

األراضي آثار    وتدهور  من  فيالجفافوالتخفيف  سيما  التي  األ  العربية  نالبلدا  ، ال  والبلدان  نمواً  قل 

 . ني من شح شديد في المياهتعاالتي و نزاعات احتالل وتشهد 

البيئية - والتوعية  اإلرشاد  برامج  على  المناهج  التركيز  مستويا  التعليمية  وتطوير  وادماج  بمختلف  تها 

 . المفاهيم البيئية فيها

عزيز  وت  ،عمال في مشاريعهم التي تعنى بحفظ التنوع البيولوجيدعم ومرافقة الشباب العربي رواد ال  -

مجال  المشاريع ازراع  في  وة  الطبية  الجافة  لنباتات  وشبه  الجافة  المناطق  في  خاصة  النحل  تربية 

 .راضي حصولهم على الوتسهيل آلية 

 

 

 

 


