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 - 208 /70االنسجام مع الطبيعة
إن اجلمعية العامة،
إذ تعيد تأكيد إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية( )1وجدول أعمال القرن  )2(21وبرنـام
مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن  )3(21وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة( )4وخطـة
تنفيذ نتائ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة (خطة جوهانسربغ للتنفيذ)(،)5
وإذ تشيير إىل الوثيقــة ااتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة الــذ عقــد يف
ريـــو د جــــاناو ،الربازيــــت ،يف الفتــــرة مــــن  20إىل  22حزيران/يونيــــه  ،2012املعنونــــة
”املستقبت الذ نصبو إليه“(،)6
وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها  1/70املؤرخ  25أيلول/سـبتمرب  ،2015املعنـون
”حتويــت عاملنــاة خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  ،“2030الــذ اعتمــدت فيــه جمموعــة مــن
_______________

جييانرو 14-3 ،حزيران/ي نييي ،1992
( )1تقرييير مييؤألر اامييد ااملعييدا ااعييو بالميةيية والملنمييية ،ييي
اجمللد األول ،القرا ات اليت اختذها ااؤألر (منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  A.93.I.8والتصويب) ،القرار ،1
املرفق األول.
( )2املرجع نفسه ،املرفق الثاين.
( )3القرار دإ ،2/19-املرفق.
( )4تقريييير ميييؤألر القمييية العيييااس للملنميييية ااغي يملدامة ،ج هانغي ي  ،جني ي أ ريقييييا 26 ،آ /أغغي ي -
 4أيل ل/سييمملم ( 2002منشــورات األمــم املتحــدة ،رقــم املبيــع  A.03.II.A.1والتصــويب) ،الفصــت األول،
القرار  ،1املرفق.
( )5املرجع نفسه ،القرار  ،2املرفق.
( )6القرار  ،288/66املرفق.
)15-16962 (A
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األهداف والغايات العاملية الشاملة والبعيدة املد املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة ،الـ تركـز علـ
الناس وتفضي إىل التحول ،وتعيد تأكيد التزامها بالعمت دون كلت من أجت تنفيذ هـذ ااطـة
بالكامـــت للـــول عـــام  ،2030وإدراكهـــا أن القضـــاء علـ ـ الفقـــر بميـــع صـــور وأبعـــاد ،
مبــا يف ذلــا الفقــر املــدقع ،هــو أكــرب حتــد يواجهـه العــاو و ـرط ال غــع عنــه لتحقيــق التنميــة
املســتدامة ،والتزامهــا بتحقيــق التنميــة املســتدامة بأبعادهــا الثالثــة  -االقتصــاد واالجتمــاعي
والبيئـــي  -علــ مـــو متـــوازن ومتكامـــت ،وباالســـتناد إىل اإلجنـــازات الــ حتققــ يف إ ـــار
األهداف اإلمنائية لأللفية والسعي إىل استكمال ما و يُنفّذ من تلا األهداف،
وإذ تشييييير إىل قراراهتـــــا  196/64املـــــؤرخ  21كـــــانون األول/ديســـــمرب 2009
و  164/65املـــؤرخ  20كـــانون األول/ديســـمرب  2010و  204/66املـــؤرخ  22كـــانون
األول/ديســمرب  2011و  214/67املــؤرخ  21كــانون األول/ديســمرب  2012و 216/68
املــــــــؤرخ  20كــــــــانون األول/ديســــــــمرب  2013و  224/69املــــــــؤرخ  19كــــــــانون
األول/ديســـمرب  2014املتعلقـــة باالنســـجام مـــع الطبيعـــة ،وإىل قرارهـــا  278/63املـــؤرخ
 22نيسان/أبريت  2009الذ أعلن مبوجبه يوم  22نيسان/أبريت يوما دوليا ألمنا األرض،
وإذ تشر أيضا إىل امليثاق العاملي للطبيعة لعام ،)7(1982
وإذ حتيييع علمييا بلســات التحــاور الـ عقــدهتا اجلمعيــة العامــة بشــأن االنســجام مــع
الطبيعة يف  27نيسان/أبريت  2015مبناسبة االحتفال باليوم الـدو ألمنـا األرض ،وذلـا مـن
أجت التشجيع عل حتقيق التكامت املتوازن بني األبعاد االقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة للتنميـة
املستدامة من خالل االنسجام مع الطبيعة،
وإذ تغي لد بــأن كوكــب األرض ونامــه اإليكولوجيــة مبثابــة البيـ الــذ نــأو إليــه
وبأن ’’أمنا األرض‘‘ تعبا ائع يف عدد من البلدان واملنا ق ،وتالحظ أن البعض من البلـدان
يعترف لقوق الطبيعة يف سياق النهوض بالتنميـة املسـتدامة ،وتعـر عـن اقتناعهـا بـأن حتقيـق
تــوازن عــادل بــني االحتياجــات االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة لألجيــال اباةــرة واملقبلــة
يستلزم حتقيق االنسجام مع الطبيعة،
وإذ تالح ي أن علــم الناــام األرةــي يقــوم بــدور ه ـام يف التشــجيع عل ـ اتبــا
مشو لتحقيق التنمية املستدامة يف ظت االنسجام مع الطبيعة،

_______________

( )7القرار  ،7/37املرفق.
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وإذ تعر عن القلق إزاء التدهور البيئي املوثّق ،والكوارث الطبيعية الـ مـن اتتمـت
أن تصــبأ أكثــر تــواترا وحــدة ،ومــا ختلفــه األنشــطة البشــرية مــن تــأثا ســلة عل ـ الطبيعــة،
وإذ تسلم بضرو رة تعزيز املعرفـة العلميـة باثـار األنشـطة البشـرية علـ الـنام األرةـية ،ـدف
تشجيع وإرساء عالقة منصفة ومتوازنة ومستدامة مع األرض،
وإذ حتيع علما بانعقاد املؤمتر العاملي للشعو املعين بتغا املناخ وحقـوق أمنـا األرض
الـــذ استضـــافته دولـــة بوليفيـــا املتعـــددة القوميـــات يف كوتشـــابامبا يف الفتـــرة مـــن  20إىل
 22نيسان/أبريت ،)8(2010
وإذ تغ لد بأن عددا من البلدان يعترب أمنا األرض مصدر كت أ ـكال ابيـاة والغـذاء،
وأ ا والبشرية كيان حي غا قابت للتجزئة تعيش الكائنات يف ظله بترابط وتعاةد،
وإذ تالح أن السـنوات األخـاة ـهدت اختـاذ العديـد مـن املبـادرات يف جمـال إدارة
التنمية املستدامة ،منها ما يتعلق بإعداد وثائق سياساتية حول العيش يف انسجام مع الطبيعة،
وإذ حتيييع علمييا باإل ــار املفــاهيمي للمنــرب ابكــومي الــدو للعلــوم والسياســات يف
جمال التنو البيولوجي وخدمات النام اإليكولوجية(،)9
وإذ تغلد بأن النات اتلـي اإلاـا و يوةـع ليكـون مؤ ـرا لقيـاس التـدهور البيئـي
النــاجم عــن األنشــطة البشــرية ،وبأن ـه مــن الضــرور التغلــب عل ـ هــذا القصــور فيمــا يتعلــق
بالتنمية املستدامة وباألعمال املنفذة ذا الشأن،
وإذ تغلد أيضا بوجود تفاوت يف مد تـوافر البيانـات اإلحصـائية األساسـية لألبعـاد
الثالثة للتنمية املستدامة وبضرورة حتسني هذ البيانات نوعا وكما،
وإذ تؤكد من جديد أن إحداث تغياات جذرية يف األسلو الـذ تتبعـه اجملتمعـات
يف اإلنتاج واالستهالك أمـر ال غـع عنـه لتحقيـق التنميـة املسـتدامة علـ الصـعيد العـاملي ،وأنـه
ال بــد جلميــع البلــدان مــن أن تشــجع ،مــع مراعــاة مبــادو ريــو ،أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج
املستدامة ،مع تو البلدان املتقدمة النمـو زمـام املبـادرة يف هـذا الصـدد واسـتفادة كـت البلـدان
من هذ العملية،

_______________

( )8انارة  ،A/64/777املرفقان األول والثاين.
(.IPBES/2/17 )9
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وإذ تغلد بأن العديد من ابضـارات العريقـة والشـعو األصـلية وثقافـات الشـعو
األصلية أبدت مرارا عرب التـاري إدراكهـا لصـلة التعاةـد بـني البشـر والطبيعـة الـ حتفـز علـ
قيام عالقة منفعة متبادلة بينهما،
وإذ تغلد أيضا بالعمت الذ يضطلع به اجملتمع املدين واألوسـاط األكادييـة والعلمـاء
فيما يتعلق بتبيان املخـا ر اتدقـة بابيـاة علـ األرض ومبـا تبذلـه مـع ابكومـات ومؤسسـات
القطا اااص من جهود البتكار مناذج و رائق أكثر استدامة لإلنتاج واالستهالك،
وإذ ترى أن التنمية املستدامة مفهومٌ مشو يستلزم تعزيـز الصـلة بـني التخصصـات يف
خمتلف فرو املعرفة،
 - 1حتيع علما بالتقرير السادس لألمني العام()10؛
 - 2تقيير أن تشــر  ،يف عــام  ،2016يف إجــراء حــوار افتراةــي يتنــاول مســألة
االنسجام مع الطبيعة وجيمع أ رافا من بينها خرباء االجتهادات القضائية املتعلقة بـاألرض عـرب
العاو ،مبن فيهم النا طون يف عمليات التحاور الـ تعقـدها اجلمعيـة العامـة ،وذلـا مـن أجـت
حفز املوا نني واجملتمعات عل إعادة النار يف كيفية التفاعت مع عـاو الطبيعـة وتنفيـذ أهـداف
التنمية املستدامة بانسجام مع الطبيعة ،مع اإل ارة إىل أن بعض البلدان تعترف لقـوق الطبيعـة
ةمن سياق النهوض بالتنمية املسـتدامة ،وتطلـب أن يقـدم ااـرباء ملخصـا إىل اجلمعيـة العامـة
يف دورهتـــا اباديـــة والســـبعني ،وأن فـــر استضـــافة عمليــة التحـــاور علــ املوقـــع الشـــبكي
لالنسجام مع الطبيعة؛
 - 3تقيييير أيضييييا مواصــــلة االحتفــــال ســــنويا بــــاليوم الــــدو ألمنــــا األرض يف
 22نيسان/أبريت ،وتطلب إىل األمني العام تـوفا الـدعم املتواصـت ـذا اليـوم ،وتشـجع الـدول
األعضاء عل االحتفال به عل الصعيد الو ين؛
 - 4تييدع الــدول األعضــاء إىل الناــر يف مــا صــدر مــن دراســات وتقــارير عــن
االنسجام مع الطبيعة ،مبا يف ذلا متابعـة املناقشـات الـ جـرت يف إ ـار اجللسـات التحاوريـة
للجمعية العامة ،ومنها عل سبيت املثال ابوار الذ عقـد يف  27نيسـان/أبريت  2015بشـأن
حتقيق التكامت املتوازن بني األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة من خـالل
االنسجام مع الطبيعة؛

_______________

(.A/70/268 )10
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 - 5تقر أن ترجئ مسألة موعد تنايم عملية حتاور ـاملة يف إ ـار اجلمعيـة العامـة
بشـــأن االنســـجام مـــع الطبيعـــة ،انتاـــارا ملـــا تســـفر عنـــه املناقشـــات املتعلقـــة بتنشـــيط اللجنـــة
أعمال الثانية؛
 - 6تشييير إىل قراراهتـــا الـ ـ لبـ ـ فيهـــا إىل األمـــني العـــام أن ينشـــئ صـــندوقا
استئمانيا لتمويت مشاركة خـرباء مسـتقلني يف عمليـات التحـاور هـذ  ،وتـدعو يف هـذا الصـدد
الـــدول األعضـــاء وســـائر أصـــحا املصـــلحة املعنـــيني إىل الناـــر يف اإلســـهام يف الصـــندوق
االستئماين عند إنشائه؛
 - 7تشر أيضا إىل قيام أمانة مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة و ـعبة التنميـة
املســتدامة التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة يف األمانــة العامــة بتد ــني املوقــع
الشبكي املخصص ملوةو االنسـجام مـع الطبيعـة خـالل انعقـاد مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة
املســتدامة ،وتطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــت االســتفادة مــن املوقــع الشــبكي ابــا الــذ
تتعهد الشعبة يف اع املعلومات واإلسهامات بشأن األفكار املطروحة واألنشطة املضـطلع ـا
ال تشجع عل اتبـا ـ مشـو يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة علـ مـو ينسـجم مـع الطبيعـة،
وتنهض بالتكامت بني األعمال العلمية يف العديـد مـن التخصصـات ،ومنـها التجـار الناجحـة
يف استخدام املعارف التقليدية والتشريعات الو نية القائمة؛
 - 8تييدع إىل تــوخي نُه ـ مشوليــة متكاملــة يف تنــاول التنميــة املســتدامة بأبعادهــا
الثالثــة ،حــري تــنا ســبيت البشــرية يف العــيش بانســجام مــع الطبيعــة وتفضــي إىل بــذل جهــود
الستعادة عافية النام اإليكولوجية لألرض وسالمتها؛
-9

تدع الدول إىلة

مواصـلة بنـاء ـبكة معرفيـة مـن أجـت إرسـاء تصـور مشـو للتنميـة املســتدامة
(أ)
بأبعادها الثالثة يسـمأ بتحديـد نُ هـ اقتصـادية جديـدة تعكـا حـوافز العـيش يف انسـجام مـع
الطبيعــة وقيمــه ،وذلــا باالعتمــاد عل ـ املعلومــات العلميــة اباليــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة،
ويُيسر دعم أوجه الترابط اجلوهر بني البشرية والطبيعة واالعتراف ذ األوجه؛
( ) تشجيع االنسجام مع أمنا األرض عل مو ما هو ـائع يف ثقافـات الشـعو
األصــلية ،والــتعلم مــن تلــا الثقافــات ،ودعــم وتشــجيع اجلهــود املبذولــة انطالقــا مــن املســتو
الو ين وحري املستو األهلي لكي تعكا هذ اجلهود محاية الطبيعة؛
 - 10تشجع ايع البلدان عل تطـوير وحتسـني نوعيـة وكميـة البيانـات اإلحصـائية
الو نيـة األساســية املتعلقــة باألبعـاد الثالثــة للتنميــة املســتدامة ،وتـدعو اجملتمــع الــدو وا يئــات
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املختصة يف مناومة األمم املتحدة إىل مساعدة البلدان النامية يف اجلهود الـ تبـذ ا عـن ريـق
تقدمي الدعم يف جمال بناء القدرات والدعم التقين؛
 - 11تقر بضرورة وةع مقـاييا أوسـع بشـأن التقـدم تكـون مكـم IPBES/2/17لـة
للنات اتلي اإلاا وذلا بغية اختـاذ قـرارات مسـتناة يف جمـال السياسـات العامـة ،وتالحـظ
يف هذا الصدد استمرار اللجنة اإلحصائية يف العمت علـ وةـع برنـام عمـت إلعـداد مقـاييا
أوسع بشأن التقدم ،وإلجراء استعراض تقين للجهود املبذولة حاليا يف هذا اجملال()11؛
 - 12تقيير أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقـ لــدورهتا اباديـة والســبعني البنــد
الفرعـــي املعنـــون ”االنســـجام مـــع الطبيعـــة“ يف إ ـــار البنـــد املعنـــون ”التنميـــة املســـتدامة“،
ما و يُتَّفق عل خالف ذلا يف املناقشات املتعلقة بتنشيط أعمال اللجنة الثانية.
اجللغة العامة 81
 22كان ن ااول /يغم 2015

_______________

( )11ال ثائق الرمسية للمجل االقملصا
الفر جيم ،املقرر .114/44
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