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قرار اختذته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف  15آذار/مارس 2019
 -16/4حفظ أراضي اخلث وإدارهتا املستدامة
إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
إذ تشري إىل االلتزام الذي تعهد به رؤساء الدول واحلكومات يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية
املستدامة املعنونة ’’املستقبل الذي نصبو إليه‘‘( ،)1اليت تعرتف أبمهية تيسري حفظ النظم اإليكولوجية وجتديدها
واستعادهتا وقدرهتا على الصمود يف مواجهة التحدايت اجلديدة والناشئة،
وإذ تسلم أبن أراضي اخلث موجودة يف أكثر من  180بلدا يف خمتلف مناطق العامل ،وأن أراضي اخلث
ال تغطي سوى  ٣يف املائة تقريبا من إمجايل مساحة اليابسة( ،)2إال أهنا حتتوي على نسبة أعلى بكثري من كربون
الرتبة العضوي العاملي ،مما جيعلها واحدة من أكرب أماكن ختزين الكربون يف العامل ويسهم يف التخفيف من آاثر تغري
املناخ على الصعيد العاملي عن طريق عزل الكربون،
وإذ تسلم أيضا أبن أراضي اخلث املتدهورة نتيجة أنشطة متعددة تسهم يف فقدان التنوع البيولوجي وتدهور
البيئة ،وتشكل مصدرا كبريا النبعااثت غازات االحتباس احلراري على الصعيد العاملي،
وإذ أتخذ يف االعتبار فوائد وقيمة أراضي اخلث اليت تشمل ،على سبيل املثال ال احلصر ،توفري وظائف
وخدمات النظام اإليكولوجي احليوية اليت حتد من حجم الفيضاانت واجلفاف وختفف من أتثريمها ،وحتافظ على
التنوع البيولوجي ،وتوفر الغذاء واملاء اللذين حيافظان على النظم اإليكولوجية وحيسنان سبل عيش اإلنسان،

( )1قرار اجلمعية العامة  ،288/66املرفق
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وإذ تسلم بقيمة حتسني إدارة أراضي اخلث من أجل تعزيز قدرهتا على ختزين الكربون يف املواقع املتدهورة،
وتعزيز القدرة على الصمود ،وحتسني سبل العيش االجتماعية واالقتصادية للسكان القاطنني حول هذه األراضي،
وزايدة التنوع البيولوجي ،وإذ تالحظ أن هذه األعمال ميكن أن تسهم يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ واتفاق ابريس( )٣امللحق هبا ،واتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئال
للطيور املائية (اتفاقية رامسار) ،واتفاقية التنوع البيولوجي وخطتها االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة -2011
 ،2020وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي ،وخطة التنمية املستدامة لعام  ،)4(20٣0وإطار سنداي للحد من
خماطر الكوارث للفرتة  ،)5(20٣0-2015ومعاهدة األنواع املهاجرة من احليواانت الفطرية ،ومبادرات حمددة
متصلة أبراضي اخلث مثل إعالن برازافيل( )6الذي اعتمد يف االجتماع الثالث للشركاء يف املبادرة العاملية ألراضي
اخلث ،واملبادرة العاملية ألراضي اخلث ،واجلمعية الدولية ألراضي اخلث،
وإذ تسلم أيضا أبن اختاذ إجراءات للنهوض ابحلفظ املستدام ألراضي اخلث وإدارهتا املستدامة ميكن أن
يسهم أيضا يف التصدي لتغري املناخ،
وإذ تالحظ قرارها  5/٣املعنون ’’االستثمار يف احللول البيئية املبتكرة للتعجيل بتنفيذ أهداف التنمية
املستدامة‘‘ ،الذي حث الدول األعضاء على أن تعتمد ،حسب االقتضاء ،تدابري ملنع تدهور وفقدان النظام
اإليكولوجي واحلد منهما وعكس اجتاههما من أجل استخدام وإدارة املوارد الطبيعية على حنو مستدام من أجل
التنمية املستدامة،
وإذ تشري إىل القرار  1٣/1٣الصادر عن مؤمتر األطراف املتعاقدة يف اتفاقية رامسار ،بشأن استصالح
أراضي اخلث املتدهورة للتخفيف من آاثر تغري املناخ والتكيف معه وتعزيز التنوع البيولوجي واحلد من خماطر
الكوارث،
وإذ تسلم ابملصاحل املشرتكة بني البلدان يف خمتلف املناطق اليت هتدف إىل متكني إدارة أراضي اخلث بشكل
أفضل ،واجلهود اجلارية اليت تبذهلا احلكومات حلفظ أراضي اخلث واستخدامها على حنو مستدام،
وإذ تعرب عن استعدادها لزايدة القدرات من خالل التعاون لتعزيز أفضل املمارسات يف جمال حفظ أراضي
اخلث وإدارهتا املستدامة،
وإذ تقدر املشاركة يف اجلهود املذكورة أعاله من جانب شركاء مثل برانمج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،واتفاقية رامسار ،ومركز البحوث احلرجية الدولية ،واملؤسسات البحثية الوطنية،
وإذ تسلم أبن مقرري السياسات واملمارسني وأفراد اجملتمعات احمللية يلزمهم الوصول إىل املعلومات السليمة
ذات املصداقية املستندة إىل العلم والتحليالت واألدوات ذات الصلة الالزمة لتصميم وتنفيذ احلفظ واالستخدام
املستدام ألراضي اخلث ومبا يتسق مع القوانني واللوائح يف البلدان املعنية،

( )٣انظر  ، FCCC/CP/2015/10/Add.1القرار  1م أ ،21-املرفق.
( )4قرار اجلمعية العامة .1/70
( )5قرار اجلمعية العامة  ،28٣/69املرفق الثاين.
( )6ميكن االطالع عليه على الرابطhttp://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25329/Brazzaville%20D%C3% :
.A9claration%20FR%20and%20EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 -1حتث الدول األعضاء واجلهات صاحبة املصلحة األخرى على إيالء املزيد من االهتمام حلفظ
أراضي اخلث وإدارهتا املستدامة وإصالحها يف مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذلك من خالل اجلهود احلالية اليت تبذهلا
مؤسسات مثل برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛
 -2تطلب إىل املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن تنسق ،ضمن نطاق املوارد القائمة
وابلتشاور مع أمانة اتفاقية رامسار ،اجلهود الرامية إىل إنشاء قائمة جرد شاملة ودقيقة ألراضي اخلث يف العامل،
وستكون هذه القائمة حامسة األمهية كأساس لتحديد نطاق أراضي اخلث يف العامل ،وحتديد التدخالت املناسبة،
وفهم قيمة عزل الكربون والقدرة على عزله ،والتخطيط لإلدارة املستدامة ألراضي اخلث؛
 -٣ترحب بوضع توجيهات تقنية بشأن أراضي اخلث ،مبا يف ذلك أراضي اخلث املدارية ،ويف هذا
الصدد ،تشري إىل التوجيهات الواردة يف القرار  1٣/1٣الصادر عن مؤمتر األطراف املتعاقدة يف اتفاقية رامسار
ابعتباره وسيلة هامة للتشجيع على حتسني األداء اإليكولوجي ألراضي اخلث املتدهورة؛
 -4ترحب أيضا جبهود التعاون ،ويف هذا الصدد ،تشري إىل القرار  5/14الصادر عن مؤمتر األطراف
يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،بشأن التنوع البيولوجي وتغري املناخ؛
 -5تشجع الدول األعضاء واجلهات صاحبة املصلحة األخرى على تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل
من أجل حفظ أراضي اخلث وإدارهتا املستدامة ،مبا يشمل ما يلي ،على سبيل املثال ال احلصر:
(أ)

تبادل املعلومات واملعارف وأفضل املمارسات فيما يتعلق حبفظ أراضي اخلث وإدارهتا املستدامة؛

(ب)

مواصلة البحوث املتعددة التخصصات للنهوض حبفظ أراضي اخلث وإدارهتا املستدامة؛

(ج)

بناء القدرات من أجل حفظ أراضي اخلث وإدارهتا املستدامة؛

(د) تعزيز األخذ بنهج أصحاب املصلحة املتعددين إزاء حفظ أراضي اخلث وإدارهتا املستدامة ،إلشراك
أصحاب األراضي اخلاصة وأصحاب االمتيازات واألعمال التجارية واجلهات صاحبة املصلحة األخرى؛
 -6تشجع الدول األعضاء واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص ومجيع اجلهات الفاعلة األخرى املشاركة
يف حفظ أراضي اخلث وإدارهتا وإصالحها ،على الصعيدين الوطين واإلقليمي ،مبا يف ذلك املركز الدويل ألراضي
اخلث املدارية اجلاري إنشاؤه يف إندونيسيا ،ضمن جهات أخرى ،على التعاون مع منظمات إدارة أراضي اخلث
الوطنية واإلقليمية والدولية القائمة ،ومع مجيع اجلهات الفاعلة ،مبا يف ذلك املبادرة العاملية ألراضي اخلث اليت
يقودها برانمج األمم املتحدة للبيئة ،من أجل تعزيز حفظ أراضي اخلث وإدارهتا املستدامة.
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