وزارةالبيئة

مجهورية مصر العربية
تستضيف مؤمتر األطراف الرابع عشر التفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي ( ) CBD
شرم الشيخ  29 – 13نوفمرب 2018

االستثمار يف التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية اإلنسان ومحاية الكوكب
تلعب املوارد البيولوجية على األرض دوراً حيوياً للتنمية البشرية االجتماعية
واالقتصادية .ونتيجة لذلك ،هناك اعرتاف متزايد بأن التنوع البيولوجي يشكل
قيمة عاملية ضخمة لألجيال احلالة واملقبلة .ويف الوقت ذاته ،بلغ التهديد لألنواع
واألنظمة االيكولوجية حالياً درجات عالية غري مسبوقة .فانقراض العديد من
األنواع الذي تسببه األنشطة البشرية مستمر بدرجة مقلقة للغاية.
ماهو التنوع البيولوجي:
ميثل ا لتنوع البيولوجي كافة األنواع النباتية واحليوانية والكائنات الدقيقة

سلع وخدمات التنوع البيولوجي:
تشمل السلع واخلدمات اليت يؤديها التنوع البيولوجي
العديد من الفوائد االجتماعية واالقتصادية ،مثل:


توفري وتنقية املياه،



احلماية من عواصف البحر وتآكل الشواطئ،



دوره كممصات لغازات االحتباس احلراري

واألصول الوراثية والبيئات الطبيعية اليت تعيش فيها مثل الغاباتواألراضي الزراعية
واملياه البحرية والعذبة واجلبال واألراضي اجلافة وشبة اجلافة.

(ثاني أكسيد الكربون وامليثان)،


القيمة االقتصادية للتنوع البيولوجي:
مي ثل التنوع البيولوجي ثروة طبيعية متجددة جيب احلفاظ عليها حيث انه
عماد الزراعة والصناعة والصحة واالقتصاد والسياحة .ويقدم التنوع البيولوجي
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حتتوي األراضي الرطبة على الكثري من التنوع
البيولوجي وتعترب مواقع لتكاثر األمساك
وحضانات الزريعة،



توفري الغذاء واملواد اخلام الطبيعية.

العديد من السلع واخلدمات معظمها ال يتداول يف األسواق وعليه ال ميكن تقدير قيمتها املالية منها:األكسجني الذي نستنشقه مع اهلواء من
خالل عملة البناء الضوئي و امتصاص ثاني أكسيد الكربون (الذي يؤدي تراكمه إىل االحتباس احلراري) والتخلص من الفضالت وحتليلها
وتدوير املياه وتلقيح النباتات وجتديد خصوبة الرتبة ومكافحة األمراض والتلوث وختفيف الكوارث الطبيعية واحلفاظ على املوارد الوراثية.
أكثر من  20ألف نوع داخل مصر


 2302نوع من النباتات املزهرة مثل القطن(منها  62متوطن  2،مهدد



 800نوع من النباتات غري املزهرة مثل الصنوبريات.

باالنقراض).


 111نوع من الثدييات (منها  51مهدد باالنقراض).



 17نوع من الثدييات البحرية (احليتان والدالفني).



 109نوع من الزواحف (منها  27نوع مهدد باالنقراض).



أكثر من  1000نوع من األمساك.



 480نوع من الطيور (منها  26مهدد باالنقراض).



أكثر من  325نوع من الشعاب املرجانية.



من  15-10ألف نوع من احلشرات (منها  63نوع من الفراشات).



800نوع من الرخويات (اإلخطبوط والكاليماري).



1000نوع من القشريات (اجلمربي والكابوريا).



 9أنواع من الربمائيات (الضفادع).

باإلضافة إىل العديد من الكائنات احلية الدقيقة (الفطريات والبكرتيا والفريوسات) غري معروفة العدد تتميز العديد منها مبقاومتها للجفافنظراً
لنشأتها يف األراضي اجلافة.

ً
ً
تدهور التنوع البيولوجي عامليا وحمليا:


يقدر عدد النباتات واحليوانات واألحياء الدقيقة اليت تعيش على األرض ما بني  10مليون إىل أكثر من  100مليون نوع وما مت
وصفه وتسجيله بنحو  2.3مليون نوع فقط.
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يفقد العامل حنو  150-100نوع يوميًا دون أن يدري ما الذي فقد.



مت فقدان حنو  %75من التنوع اجليين للمحاصيل الزراعية يف القرن املاضي.
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يوجد حنو  6300ساللة من احليوانات منها  1350ساللة على وشك االنقراض.



مت إزالة حوالي  10مليون هكتار من الغابات سنوياً يف املاضي.



مت فقدان حوالي  %20من الشعاب املرجانية يف العقود القليلة املاضية.



مت فقدان حنو  %35من غابات املاجنروف.
أسباب تدهور التنوع البيولوجي:
 تدهور وتفتت البيئات الطبيعية،

 االستغالل املفرط للموارد الطبيعية

 تغري استخدام األراضي،

 اإلنتاج واالستهالك الغري مستدام،

 إدخال أنواع جديدة يف الزراعة،

 الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات ونوبات اجلفاف،

 االستخدام الزائد لألمسدة واملبيدات وزيادة التلوث،

 تغري املناخ.

 انتشار األنواع الغازية،
أثر التغريات املناخية (مصر)
هناك العديد من مؤشرات تأثر التنوع البيولوجي بالتغريات املناخية ،مثل:


فقدان ألوانالشعب املرجانية نتيجة تغري املناخبالبحر األمحر (ابيضاض الشعاب)
ألول مره يف عام .2007



انكماش تواجد وتوزيع وانتشار أشجار األمبيتفي املناطق املرتفعة يف جبل علبه.



انكماش تواجد وتوزيع العديد من النباتات الطبية يف جبل سانت كاترين.



انكماش تواجد وانتشار فراشة سيناء الزرقاء الصغرية وهي أصغر فراشة يف العامل
متوطنة يف سيناء ومدى انتشارها ال يزيد عن  5كيلومرت مربع وتتغذى على نوع
من النباتات املتوطنة يف جبل سانت كاترين (الزعيرتان).

مواجهة تدهور التنوع البيولوجي يف مصر


انضمت مجهورية مصر العربية التفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي اليت
دخلت حيز التنفيذ يف  29ديسمرب  ،1993ومت حتديد اجللسة األوىل ملؤمتر األطراف يف الفرتة من  28نوفمرب –  9ديسمرب  1994يف
البهاما



إعداد وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية وخطة عمل لصون التنوع البيولوجي يف مصر على مدى  20عامًا ( )2017 - 1997وحتديثها حتى
عام .2030



إعالن حممية رأس حممد جبنوب سيناء كأول حممية طبيعية عام  1983وتواىل أنشاء احملميات حتى أصبحت اآلن  30حممية
طبيعية متتد على مساحة  %15من مساحة مصر لتشمل معظم النظم البيئية واملوارد الطبيعية يف الدولة.



إدماج صون التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام لعناصره يف القطاعات ذات الصلة.

مؤمترات األطراف لالتفاقية

استفادت البشرية من خالل استخدام املوارد البيولوجية يف التعايش بانسجام مع الطبيعة.فالتنوع البيولوجي يوفر االحتياجات األساسية مثل
الغذاء والطاقة واألدوية واخلدمات األساسية األخرى واملنافع الرتفيهية والثقافية ويساعدنا يف احلد من املخاطر النامجة عن تغري املناخ
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والكوارث الطبيعية.إال أن التقدم الذي أحرزته احلضارة اإلنسانية ،وما أعقبه من تقدم التكنولوجيا ،والنمو السكاني ،والتصنيع ،قد عجل من
اخنفاض عدد األنواع وانقراض بعضها ،فضالً عن تدهور النظم البيئية .وترجع اخلسائر اليت حدثت يف التنوع البيولوجي إىل جمموعة من
الضغوط االجتماعية واالقتصادية .وسيعمل تغري املناخ بالتآزر مع العديد من التهديدات األخرى،بإحداث عواقب خطرية على التنوع
البيولوجي.
وإدراكاً خلطر فقدان التنوع البيولوجي على الصعيد العاملي ،وافق اجملتمع الدولي على اتفاقية التنوع البيولوجي ()CBDخالل قمة األرض
يف ريو يف عام  .1992حيث دعا برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل إنشاء فريق اخلرباء العامل املخصص للتنوع البيولوجي يف نوفمرب 1988
من أجل إبرام اتفاقية دولية حول التنوع البيولوجي وفتح باب التوقيع عليها يف  5مايو  1992خالل مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة
والتنمية ("قمة األرض" يف ريو) .وقد ظل باب التوقيع مفتوحاً حتى  4يونيو  1993حيث سجل خالل عام واحد عدد  168دولة ،حتى
وصل عدد الدول املنضمة لالتفاقية حالياً إىل  196دولة .ويتبع االتفاقية بروتوكوالن معنيان بالسالمة األحيائية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة
عن استخدام التنوع البيولوجي.
وتعد اتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي ()CBDوما يتبعه من بروتوكوالت اآلن أحد أهم االتفاقات البيئية متعددة األطراف يف العامل
وأداة رئيسية للتنمية املستدامة .ويف السنوات اخلمس والعشرين املاضية منذ بدء نفاذها ،وضعت احلكومات جمموعة من االسرتاتيجيات
والقوانني حلماية التنوع البيولوجي.

مؤمتر األطراف الرابع عشر التفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي – شرم الشيخ – نوفمرب 2018
حتت رعاية ومشاركة السيد رئيس اجلمهورية ،تستضيف مجهورية مصر العربية فعاليات مؤمتر األطراف
الرابع عشر التفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي يف نوفمرب  ،2018كأول دولة عربية وأفريقية
تستضيف هذا احلدث الذي يعد أحد أكرب مؤمترات األمم املتحدة يف جمال التنوع البيولوجي.
من املتوقع أن يشارك يف املؤمتر الذي سيعقد مبركز املؤمترات مبدينة شرم الشيخ خالل الفرتة من –17
 29نوفمرب ( 2018يسبقه االجتماع الوزاري األفريقي للتنوع البيولوجي يوم  13نوفمرب  2018واجتماع
الشق الوزاري رفيع املستوى التحضريي ملؤمتر األطراف يومي  14و 15نوفمرب  )2018مابني 6000
و 10000مشارك من ممثلي الدول األطراف ( 196دولة) ووكاالت ومنظمات األمم املتحدة واالتفاقيات
الدولية ذات الصلة ومنظمات اجملتمع املدني العاملي باإلضافةإىل حضور العديد من مندوبي وسائل اإلعالم العاملية واإلقليمية واحمللية .وسيعقد
بالتوازي مع املؤمتر االجتماع التاسع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة بشأن والسالمة األحيائية ،واالجتماع الثالث لألطراف يف بروتوكول
ناجويا بشأن احلصول على والتقاسم العادل للمنافع الناجتة عن استخدام املوارد البيولوجية.
وسيكون عقد هذا املؤمتر يف مصر أول اجتماع ألطراف االتفاقية يف أفريقيا منذ عام  ، 2000وهو األول من نوعه يف البلدان العربية .وسيؤدي
ذلك إىل زيادة تعزيز تعاوننا لوقف تدهور التنوع البيولوجي يف مجيع أحناء العامل .وسيتيح أيضاً فرصة عظيمة لرفع مستوى الوعي بالتنوع
البيولوجي بني الشعوب واجملتمعات داخل املنطقة ،ومن ثم املساهمة يف حتقيق أهداف االتفاقية.
ال شك أن جناح مجهورية مصر العربية يف تنظيم املؤمتر سيؤدي إىل تعزيز فعالية الدور املصري يف صنع القرارات الصادرة عن االتفاقية مما
يدعم ويقوي الدور الريادي ملصر ويُعزّز مكانتها على الصعيد العاملي ،ويؤكد على توافر األمان مبصر ويعد عامالً جلذب السياحة ،عالوة على
أن املؤمتر فرصة جيدة إلظهار حجم اهتمام مصر بقضايا التنمية املستدامة على مستوى العامل ،ودعمها للعمل على دمج مفاهيم التنوع
البيولوجي يف القطاعات التنموية املختلفة ،وكذلك إتاحة الفرصة لضخ املزيد من االستثمارات يف جمال التنوع البيولوجي واحللول املبتكرة
لصونه ،وأيضاً عرض اجلهود املصرية يف جمال احلفاظ على البيئة وصون التنوع البيولوجي واحملميات الطبيعية من خالل املعرض الضخم
الذي سيتم تنظيمه خالل فرتة انعقاد املؤمتر.
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