
 

  
  

 نداء أبوظبي... من أجل توحيد جهود حماية األنواع على المستوى العالمي
  

قادة لجنة بقاء األنواع التابعة لقد اجتمعنا في منتدى مختص،  300يزيد عن نحن، كخبراء في الحفاظ على األنواع وحمايتها وعددنا 
إلى اتخاذ إجراءات هذا ندعو من موقعنا  . ونحن2019 أكتوبر 9-6) في أبو ظبي بتاريخ IUCNالطبيعة ( لحمايةلالتحاد الدولي 

  األنشطة البشرية. والناتجة عنعلى األنواع  زايدةوالمتعاجلة وفعالة لمعالجة اآلثار غير المسبوقة وغير المستدامة 
  

  ؟نهتم باألنواعلماذا 
  

وفي المحيطات وشكلت شبكة الحياة التي تدعم  تطورت ماليين األنواع على مدى آالف السنين على سطح األرض وفي المياه العذبة
الالزمة  التي تؤمن بشكل فردي وجماعي ظروف الحياة البيئيةهي اللبنات األساسية للنظم  وجموعهااألنواع تعتبر. استدامة كوكب االرض

ترشيح المياه وتدفقها والتلقيح ومكافحة أساس تكوين التربة والتحلل و وهي أنها توفر الغذاء والدواء والمواد الخامكما و. للبشر المناسبةو
األنواع هي جزء أساسي أن المصدر الرئيسي للدخل والموارد لمئات الماليين من األشخاص حول العالم. أيضاً اآلفات وتنظيم المناخ. إنها 

  راحة واإللهام باإلضافة إلى الترفيه.على األرض، وتوفر قيمها الجمالية وأدوارها الروحية ال مجتمع من تاريخ وثقافة وتقاليد وفولكلور كل
  

باالستمرار  التناقصلهذا وإننا إن سمحنا . كوكب االرضفي جميع أنحاء  اإلحيائيناقوس الخطر مراًرا وتكراًرا حول تراجع التنوع  دقلقد 
  حياة في جميع أنحاء العالم.لتقاليدنا واقتصاداتنا وسبل عيشنا واألمن الغذائي والصحة وحتى وجود ال رئيسيةفإننا نقوض األسس ال

  
 .لضمان نقل تراث طبيعي غني لألجيال القادمة ومعا حمل مسؤولية هذه الحالة الطارئة والعمل اآلنتت أن يجب على شعوب العالم

  
  من نحن

  
في  خبير  9000أكثر من  تضمحيث أكبر شبكة في العالم  )IUCN Survival Survival Commission( بقاء األنواع تعد لجنة

(الحكومات والمنظمات غير الحكومية  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة. تم تفويضها من قبل أعضاء الحفاظ على األنواع على مستوى العالم
األحياء والبيئة ومديري الحياة البرية وعلماء في علماء  عضويتهافي هذه الهيئة الفريدة تضم ومنظمات الشعوب األصلية) لحفظ األنواع. 

بيعة بـ "عالم عادل يقدر الطوهي ملتزمة وممثلي المجتمع واالقتصاديين والمسؤولين الحكوميين  والتربوييناالجتماعية العلوم الصحة و
األشخاص أصوات عدد ال يحصى من ونحن انعكاس لإلنقاذ األنواع.  بحتطوعي ت، عموما على أساس ويحافظ عليها". نكرس حياتنا

  .رضأركان األالمعنيين من كل ركن من 
  

على نحن ندعم المؤسسات والمجتمعات والقطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم إلحداث تغيير إيجابي في النوع الذي نتشارك به 
  . نحن نقوم بذلك عن طريق توليد وتوفير المعرفة واألدوات واإلرشادات حول أفضل طريقة لحفظها.كوكب االرض

  
من خالل تبادل الخبرات ك لوذ االنقراضخطر حفظ العديد من األنواع من أن تكون فعالة وقد تم  تعمل ويجب حماية األنواع خطط عمل

  .زيادة النجاح من أجل بقاء األنواعمن خاللها يمكننا التي  معارفوال
  

  الحرجة األنواع حالة
  

معرضة المسجلة ) أن ربع األنواع IUCNالطبيعة (ماية لح من االتحاد الدوليالصادرة تكشف القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض 
٪ من  66 كما وأثر على٪ من مساحة األرض والمياه العذبة  75االنقراض. لقد غير النشاط البشري بشدة أكثر من بشكل حرج لخطر 

. سوف يؤدي فقدان األنواع بالمعدالت المحيطات. يؤدي تغير المناخ وعدم االستقرار السياسي إلى تفاقم هذه األزمة على جميع المستويات
الضغوط  بذاتها حيث أناألزمة تتجاوز فقدان األنواع إن هذه واالقتصادية والثقافية التي تؤديها.  البيئيةالحالية إلى القضاء على األدوار 

فيه أن الطريقة الحالية للحياة  األنواع (ال رجعة عنه في كثير من األحيان). مما ال شكقد أثرت على انخفاض شديد في جموع البشرية 
 غير مستدامة وأن التغيير التحويلي أمر حيوي.

  
  2020لماذا االن؟ 

  
األمم برنامج مراجعة أهداف حيث أنه سيتم حاسمة بالنسبة لمستقبل الكوكب.  2020ستكون القرارات التي اتخذها صانعو السياسة في عام 

. 2020العالمي لما بعد عام  الحيويوسيتم اعتماد إطار التنوع  مم المتحدة بشأن تغير المناخلألالمتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس 
البحري في أعالي البحار. سيجتمع المؤتمر العالمي  الحيوييجري التفاوض بشأن اتفاق ملزم قانوني جديد لألمم المتحدة بشأن التنوع أيضاً 

المجتمع  لحشدفرصة فريدة  وهي الحيويالطبيعة وقمة رؤساء دول األمم المتحدة بشأن التنوع  لحمايةلحفظ الطبيعة التابع لالتحاد الدولي 
  .الحرجة ز اإلجراءات الالزمة للتصدي لحالة األنواعيحفتو
  

  دعوة لحماية األنواع
  

الجهود المبذولة لحفظ جميع األنواع يكثف وأن  وجموعهايجب على المجتمع العالمي أن يعترف بالدور الحيوي الذي ال غنى عنه لألنواع 
  فوائدها بشكل منصف.يتم تقاسم أن بمستدام وبشكل لتأكد من استخدامها وا
  

هذا معنا تشارك تندعو إلى اتخاذ إجراء عالمي قائم على التفاؤل والمسؤولية المشتركة وااللتزام والتعاون لضمان بقاء جميع األنواع التي 
 الكوكب.
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  العالم والوكاالت الدولية إلى:ندعو حكومات 

  
  بدعم برنامج وذلك  2020الحيوي لما بعد عام االلتزام بأهداف واضحة وطموحة بشأن حفظ األنواع في اإلطار العالمي للتنوع

 األنواع. حمايةعمل طموح بشأن 
  وضمان  تعزيز 2050يتسبب به البشر وبحلول عام وقف انخفاض عدد األنواع ومنع االنقراض الذي  2030بحلول عام

 استعادة جميع األنواع المهددة.
 ى األخرات واالتفاقي الحيويواتفاقية التنوع  2030اف التنمية المستدامة لعام الوفاء بالتزامات حفظ األنواع من خالل تنفيذ أهد

 الحيوي"ريو" والتنوع 
  إدارة وغيرها من المناطق الحيوية لحفظ األنواع من خالل المناطق المحمية وحماية وإدارة  لتأسيساتخاذ إجراءات عاجلة

 .الرئيسية الحيويمناطق التنوع في فعالة ال سيما 
 بما في ذلك الخطط  طيط التنمية الوطنية واإلقليميةالتعرف على حجم التغير التحويلي المطلوب واألنواع الرئيسية في تخ

 المكانية لألراضي والمياه العذبة والمحيط
 خدام المستدام واستعادة تدعم االستزيد من تهديد األنواع أو سكانها بل ويجب أن ات التجارية ال تيمن أن العولمة واالتفاق التأكد

 األنواع
  االستخدام المستدام لموارد الحياة البرية ومساهمتهم في سبل وصون الطبيعة و األريافاحترام الروابط بين العديد من سكان

 المتحدة للتنمية المستدامةالعيش وأهداف األمم 
  ور األنواع والموائل على األرض وفي المياه العذبة التي تؤدي إلى نضوب وتدمير وتدهبرامج "التعويضات" إزالة

 ؛ والزراعة وصيد األسماكبما في ذلك  والمحيطات
 التي تتسم بالشفافية والمساءلة.ستدام وواالستخدام الم األنواع وحماية إنشاء وتعزيز األطر السياسية والقانونية والمؤسسية لحفظ 

  
  ندعو الحكومات والمؤسسات المانحة والمجتمع المدني إلى:

  
 النقراضخطر ااتخاذ تدابير طارئة إلنقاذ تلك األنواع األكثر تعرًضا ل. 
  األراضي والمديرين معالجة التهديدات الرئيسية التي تدفع أعداد األنواع لالنخفاض واالنقراض: عدم وجود حوافز ألصحاب

 في الزراعة ومصائد األسماك والغابات غير المستدامةأو السلبية الممارسات و بالموائل الطبيعيةباالنواع االصيلة  فاظلالحت
األنواع و عدم كفاية إدارة النفايات والتصريفاتو اضطراب تدفق المياهو األمراض المعدية الناشئةو الحياة البريةوجرائم 
  المحيطات. وزيادة حموضةتغير المناخ ب ما يرتبط الغازية وبشكل متزايدالغريبة 

  
المستدام  واالستخدامإلى زيادة الموارد المستثمرة في الحفظ  ندعو الجهات المانحة والمؤسسات المالية المحلية والوطنية والعالمية

  لألنواع وموائلها.
  

التي  والموائل وجموعهاطموحة لتقليل تأثيرها على األنواع التزامات من االلمجموعة  ومراقبةإلى وضع وتنفيذ  ندعو القطاع الخاص
  .تعيش بها

  
وضمان عدم تدهور  مخاطر الطبيعة والمخاطر الماليةإلى االعتراف بالصلة بين  ندعو الحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية

أو استمثاري حماية األنواع المهددة وعدم  يتطويرمشروع كل  يضمنألنواع وموائلها. يجب أن المخصصة لحماية االتدفقات المالية 
  .هاإيذاء

  
  األنواع.وحماية بدرجة أكبر لحفظ ومباشر الدعم الإلى توفير  نحن ندعو المجتمع الخيري

  
وحماية إلى وضع برنامج عمل بشأن حفظ  الحيويبالتنوع  المرتبطةواالتفاقيات األخرى  الحيويندعو األطراف في اتفاقية التنوع  

  .2020لما بعد عام  الحيويحفظ األنواع من خالل اإلطار العالمي للتنوع المرتبطة بجراءات تنفيذ مجموعة من اإلز يحفتاألنواع ل
  

  األنواع.وحماية إلى زيادة التزامهم بحفظ  والمتاحف ندعو حدائق الحيوان والحدائق النباتية وحدائق األحياء المائية
  

  .وحقها في البقاء إلى الوقوف والتحدث عن جميع األنواع وخاصة الشباب أخيًرا ، ندعو جميع الناس
  

  لدينا تعهد
  

. نتعهد بتكثيف جهودنا وجموعهاالتزامنا بإنقاذ األنواع  نؤكد، الطبيعةلحماية نحن ، أعضاء لجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدولي 
بدرجة مقدرة فيه األنواع  تكون. سوف نسعى جاهدين من أجل مستقبل مستدام للناس في عالم العالقةوالمشاركة مع جميع أصحاب 

ات تنفيذ اإلجراءأن نعمل على ووالمعلومات عالية من حيث قيمتها الجوهرية باإلضافة إلى الفوائد التي توفرها. نلتزم بتوفير المعرفة 
 الرائع لألجيال القادمة.الحيوي إرث التنوع حفظ األنواع. نتعهد ب لحماية
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The Abu Dhabi Call for Global Species Conservation Action is supported by:

IUCN Species Survival Commission Network
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IUCN Species Survival Commission Network
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IUCN Members and Partners

The Abu Dhabi Call for Global Species Conservation Action is supported by IUCN Species Survival Commission and many other organisations. 
Please contact species@iucn.org if your organisation would like to join the Call and take action for species.

Please help us push the Call on social media using the following hashtag #SpeciesActionNow
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