مؤتمر قمة األمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي
 30أيلول/سبتمبر 2020
أعده رئيس الجمعية العامة
موجز ّ

أول  -مقدمة
عقد مؤتمر القمة المعني بالتنوع البيولوجي على مستوى رؤساء الدول والحكومات ،بدعوة من رئيس

الجمعيةة العةامةة ،وأل اعرءعةاء  30أ لول/سة ة ة ة ة ة ةةبتمبر  ،2020وفقةا لقرار الجمعيةة  269/74ومقررهةا .562/74

وكةةام موعة ة ة ة ة ة ةةوع مؤتمر القمةةة هو ”اتخةةاإ رجراءات عةةاجلةةة لحنو التنوع البيولوجي من أجةةا تحقية التنميةةة

المسةةتدامة  .واسةةترؤةةد مؤتمر القمة أوضةةا بموعةةوع اليكرى السةةنواة الخامسةةة والسةةاعين دة،ةةاء اعم المتحدة،
”المستقبا اليي ةصبو رليه ،اعم المتحدة التي ةن،دها :رعادة تأكيد التزامنا الجماعي بتعددوة اعطراف .

وتةةألم مؤتمر القمةةة من جزء افتتةةازي ،وجزء عةةاأل للمنةةا،،ة ة ة ة ة ة ة ةةة العةةامةةة ،وزواران للقةةادة ب،ة ة ة ة ة ة ة ةةأم

”التص ة ة ة ة ة ة ةةدي لنقةدام التنوع البيولوجي وتعمي م ارعةاة التنوع البيولوجي من أجةا تحقية التنميةة المس ة ة ة ة ة ةةتةدامةة ؛

و ”تسةخير العل والتننولوجيا واببتنار ،وءناء القدرات ،وفر

من أجا زنو التنوع البيولوجي  ،وجزء ختةامي ،صة ة ة ة ة ة ةةير .وة
بستيعاب بياةات الدول اععضاء.

ابسةتنادة وتقاسة المناف ،،والتمواا ،وال،ةراكات

رئيس الجمعيةة العةامة اجتمةاعين رعة ة ة ة ة ة ةةافيين

وؤ ة ة ة ة ةةارو رؤس ة ة ة ة ةةاء الدول والحكومات والوةراء والمن مات الحكومية الدولية ومن ومة اعم المتحدة

وممثلو أصةحاب المصةلحة في مؤتمر القمة من خلل عر
أو تقدو عرو

ؤخصية.

بياةات مسةجلة مسةاقاو أو البل المااؤةر للبياةات

وءماادرة من رئيس الجمعية العامة ،وفر مؤتمر القمة أوضة ةةا منصة ةةة رلنتروةية بعنوام ”أص ة ةوات من

أجا الطبيعة  ،تضمنت بياةات ورسائا والتزامات من طائنة أوس ،من أصحاب المصلحة.

وأب ةةام مؤتمر القم ةةة عن التزاأل ،وي وأبرة الح ةةاج ةةة الملح ةةة رلى اتخ ةةاإ رجراءات ع ةةاجل ةةة على أعلى

المس ةةتواات دعماو دطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاأل  2020وس ةةف في تننيي خطة التنمية المس ةةتدامة
لعاأل  2030واضة ة ةة ،المجتم ،العالمي على مسة ة ة ى
ةار ونضة ة ةةي به رلى تحقية الفدف من رؤاة عاأل  2050لحنو
التنوع البيولوجي ،أي ”العيش في وئاأل م ،الطبيعة .

و،ةد أعةد هةيا الموجز رئيس الجمعيةة العةامةة ،وفقةا للقرار  ،269/74ليعكس المنةا،،ة ة ة ة ة ة ةةات التي دارت

في مؤتمر القمة(.)1

__________
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ثانيا  -الجزء الفتتاحي
أدلى ببياةات ،خلل الجزء ابفتتازي ،كا من سةةعادة السةةيد فولنام بوةكير ،رئيس الجمعية العامة،

وسة ة ة ةةعادة السة ة ة ةةيد أةطوةيو لوتيراش ،اعمين العاأل لام المتحدة ،وسة ة ة ةةعادة السة ة ة ةةيد منير أكرأل ،رئيس المجلس

اب،تص ةةادي وابجتماعي ،وفخامة الس ةةيد عبد النتاس الس ةةيس ةةي ،رئيس مصة ة ر ومض ةةيال ابجتماع الراب ،ع ،ةةر

لمؤتمر اعطراف في اتناقية التنوع البيولوجي ،وفخامة السةةيد ؤةةي جينبينئ ،رئيس الصةةين ومضةةيال ابجتماع

الخامس ع،ر لمؤتمر اعطراف في اتناقية التنوع البيولوجي.

وعقدت محادثة لير رسةمية بين السةيدة رة ر أةدرسةن ،المد رة التننييوة لبرةامل اعم المتحدة للبيئة،
ُ
والسة ةةيدة رليزابيل ماروما مراما ،اعمينة التننييوة عماةة اتناقية التنوع البيولوجي ،والسة ةةيدة اةا ماراا هيرةاةدوس

سة ة ة ة ة ةةال ار ،رئيسة ة ة ة ة ةةة المنبر الحكومي الدولي للعلوأل والسة ة ة ة ة ةةياسة ة ة ة ة ةةات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات الن

ادوكولوجية ،أدارها السة ة ة ةةيد أخي ؤة ة ة ةةتا نر ،مد ر برةامل اعم المتحدة ادةمائي .كما أدلى صة ة ة ةةاز

السة ة ة ةةمو

الملني اعمير ت،ةةارلز ،بصةةنته مناص ة ار بار اة للتنوع البيولوجي ،والسةةيدة أرؤةةاةا س ةرةئ ،ممثلة ال،ةةااب ،ببياةين

خلل الجلسة ابفتتازية.

ومفةد المتنلموم في الجلسة ة ة ة ة ة ةةة ابفتتةازيةة الطراة لمؤتمر القمةة وةةا،،ة ة ة ة ة ة ةوا رلى أي مةدى وعةد التنوع

البيولوجي والن

ادوكولوجية ع ة ة ة ةةروراين للتقدأل الا ،ة ة ة ةةري ،وابةدهار ،واعمن ال يائي ،والت يوة ،والص ة ة ة ةةحة،

وأكدوا أهمية تحقية أهداف التنوع البيولوجي لتحقية خطة عاأل  2030وتننيي اتناق باراس ب،ةأم ت ير المنا..

وم ،إلة ،،فعلى الرل من ابلت ازمةات المتنررة ،ل تنن الجفود الوطنيةة والعةالميةة كةاليةة لتحقية أهةداف التنوع

البيولوجي المحددة لعاأل .2020

واعةد فقةدام التنوع البيولوجي وتةدهور الن

ادوكولوجيةة زةاليةا من بين أكبر التفةد ةدات التي تواجةه

الا ،ةراة .وم ،ت از د وفور اثار ت ير المنا ،.سةةيصةةان فقدام التنوع البيولوجي أوض ةاو متن،ةةياو ومدم اور في ةفاوة
المطةاف .وذإا اسة ة ة ة ة ة ةةتمرت ابتجةاهةات الحةاليةة ،فة م كوكة اعر ومكن أم ونقةد الثروة الطبيعيةة التي توفرهةا
ة مه ادوكولوجية ،وهو ما سة ة ة ةةيعر

بدورا للخطر اعمن ال يائي العالمي ،وذمدادات المياا ،وسة ة ة ةةبا العيش؛

واضة ة ة ة ة ة ةةعم ،ةدرة الا،ة ة ة ة ة ة ةةر على مكةافحةة اعم ار

ومواجفةة ال واهر الجواةة الاةال ةة ال،ة ة ة ة ة ة ةةدة؛ وانةا ،التوترات

والص ةراعات الجيوسةةياسةةية .وهيا الثار المترتاة على فقدام التنوع البيولوجي وتدهورا ت،ةةاهد بالنعا في جمي،

أةحاء العال .

ف فور أم ار

فتاكة ،مثا فيروس ةقص المناعة الا،ة ة ة ة ة ةراة/اد دة واد بوب وكوفيد ،19-هو ةتيجة

لخلا في التواةم في عل،ة الا،ةةر بالطبيعة ،ودليا على الترابا الوثية بين صةةحة النوك

وصةةحة ادةسةةام.

وهناو زاجة ملحة رلى مواءمة عل،ة الا،ةةر بالطبيعة بطراقة أكثر تواةةا واسةةتدامة .وتمثا جفود التعافي من

جائحة كوفيد 19-فرصةة للتأكيد على ادجراءات الرامية رلى زماوة التنوع البيولوجي وءناء عال أكثر اسةتدامة

و،درة على الصمود.
واج

أم تدمل الحلول المس ة ةةتمدة من الطبيعة في خطا التعافي من جائحة كوفيد 19-وفي خطا

التنمية ب،كا عاأل .و،د زام الو،ت للةتقال رلى ةموإج ا،تصادي واجتماعي جد د ُوقدر قيمة الطبيعة ،ةموإج
وكرس ابسة ة ة ةةتدامة باعتاارها جزءا ب تج أز من التنمية .وب وعكس رجمالي الناتل الطبيعي وةصة ة ة ةةي النرد من
الدخا قيمة الطبيعة أو رأس المال الطبيعي.
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وأكد المتنلموم في الجزء ابفتتازي أم مؤتمر القمة توج

عليه روجاد ةخ س ة ةةياس ة ةةي لتأمين رطار

عالمي طموس للتنوع البيولوجي لما بعد عاأل  2020في ابجتماع الخامس ع ،ة ة ةةر لمؤتمر اعطراف في اتناقية
التنوع البيولوجي في كوةمينئ ،بالص ةةين .وا،ترزوا أم وقوأل ابجتماع الخامس ع ،ةةر لمؤتمر اعطراف من أجا

التنوع البيولوجي بما ،امت به الدورة الحادوة والع ،ة ة ة ة ة ةةروم لمؤتمر اعطراف في اتناقية اعم المتحدة ادطاراة

ب ،ة ة ة ةةأم ت ير المنا .في باراس من أجا ت ير المنا – .وهو ابرتقاء بالخطاب ب ،ة ة ة ةةأم زنو التنوع البيولوجي
والن

ادوكولوجية لجعله تيا ار رئيس ة ة ةةيا ،ودمجه بقوة في جدول اععمال الس ة ة ةةياس ة ة ةةي العالمي ،والمس ة ة ةةاعدة في

عةةمام أم ُونف و،م فقدام التنوع البيولوجي واددارة المسةةتدامة للن
أساس تحقية أهداف التنمية المستدامة.
وت الترزية

ادوكولوجية لنوك

اعر

على أةفما

م ،التقةد ر بتعفةد الديةادات من أجةا الطبيعةة ،وءةالتحةالنةات من ،بيةا الحملةة من أجةا

الطبيعة التي أطلقت في ،مة العما المناخي في عاأل  .2019وترسة ةةا تحالنات الديادات من هيا القبيا رؤة ةةارة

،واة لزاادة مس ةةتوى الطموس الس ةةياس ةةي في النترة التي تس ةةبة ابجتماع الخامس ع ،ةةر لمؤتمر اعطراف وتلتزأل
بمعالجة أس ة ة ةةااب فقدام التنوع البيولوجي .وانا ي أم تص ة ة ةةان أهداف او ،ة ة ةةي للتنوع البيولوجي وأهداف ادطار

العةةالمي للتنوع البيولوجي لمةةا بعةةد عةةاأل  2020عنصة ة ة ة ة ة ة ار محوراةةا في خطا التنميةةة المسة ة ة ة ة ة ةتةةدامةةة الوطنيةةة

واس ة ة ة ةةتراتيجيات تننيي أهداف التنمية المس ة ة ة ةةتدامة لجمي ،البلدام ،وأم ت ر رادها بالناما في ابس ة ة ة ةةتع ارع ة ة ة ةةات

الوطنية الطوعية التي تعد سنوااو للمنتدى السياسي الرلي ،المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

ومن المف تعزاز التعاوم المتعدد اعطراف وءناء أوجه التآةر في سةبيا ررسةاء الحوكمة العالمية في

مجال البيئة .واج

أم تراعي الن

اب،تصة ة ة ةةادوة واعسة ة ة ةواق المالية الطبيعة وأم تسة ة ة ةةتثمر فيفا ،واج

على

الحكومات أم تدرج التنوع البيولوجي باعتاارا معيا ار في عملية صة ةةن ،الق اررات المالية .وكاةت هناو دعوة رلى

أم تقوأل الحكومات بما لي :وع ة ة ةة ،أهداف ملموس ة ة ةةة و،ابلة للدياس؛ وذدراج وس ة ة ةةائا للتننيي ،وب س ة ة ةةيما اليات

للتمواةا والرصة ة ة ة ة ة ةةد؛ وتعبئةة ؤة ة ة ة ة ة ة اركةة كةاملةة وفعةالةة بين الةدول والمجتمعةات ،تضة ة ة ة ة ة ة جمي ،اععمةال التجةاراةة

والمسةتفلنين إوي الصةلة ،وال،ةااب ،والنسةاء ،وال،ةعوب اعصةلية ،والمجتمعات المحلية .وانا ي تعزاز العيش
في وئةاأل م ،الطبيعةة من خلل التعلي والعل والتننولوجيةا والمعةارف التقليةدوةة ،م ،الحنةاو في الو،ةت ةنسة ة ة ة ة ة ةةه

على زقوق ال،عوب اعصلية وتمكين السلطات المحلية والنساء وال،ااب.

ثالثا  -الجزء العام
تضة ة ة ة ة ة ةةمن الجزء العاأل بياةات أدلت بفا الدول اععضة ة ة ة ة ة ةةاء في اعم المتحدة ،وأعضة ة ة ة ة ة ةةاء الوكابت

المتخصصة ،واعطراف في اتناقية التنوع البيولوجي ،والمرا،بوم في الجمعية العامة.
وؤملت القضاوا الرئيسية التي ت تناولفا ما لي:

اللتزام السيييياسيييي والتوجي لدعم التنوع البيولوجي البرح والإحرح و فماج في تنم التنمية المسيييتدامة
الوطنية واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020

أعرءت الدول اععضاء عن التزامفا بالنجاس في وع ،رطار عالمي طموس للتنوع البيولوجي لما بعد

عاأل  .2020وأ،رت بأم التنوع البيولوجي عنصة ةةر أسة ةةاسة ةةي لتحقية خطة عاأل  ،2030وأ دت تحد ل ال اوات
إات الصلة في رطار أهداف التنمية المستدامة.
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وؤدد عدة متنلمين على الحاجة الملحة رلى اتخاإ ادجراءات اللةمة لو،م فقدام التنوع البيولوجي،

وأثنوا على الةدوائر التي تزاةد جفودهةا من أجةا رزراة تقةدأل ،بمةا في إلة ،المن مةات ادةمةائيةة وادةس ة ة ة ة ة ة ةةاةيةة،
وال،ة ة ةةركات والمدم ،ومن مات ال،ة ة ةةااب والمن مات الد نية ،وجمي ،البلدام والمناطة زول العال التي التزمت
بو،م فقدام التنوع البيولوجي وعكس اتجاهه .وأهاب الاعض بجمي ،البلدام رلى توفير قيادة زاةمة ومحاس ة ةةاة

بعضفا الاعض.

وفي زين أكد كثير من البلدام من جد د اس ة ة ة ة ة ةةتعدادها لمواص ة ة ة ة ة ةةلة زماوة مواردها الطبيعية وزن فا

وذصةلزفا ،أفادت بعض البلدام بأةفا سةوف تنعا إل ،م ،مراعاة الحاجة رلى تعزاز ا،تصةاداتفا وتوفير سةبا

العيش لس ةةكاةفا .وأؤ ةةار العد د من البلدام رلى الص ةةعوءات التي تواجففا في التننيي الناما بس ةةتراتيجياتفا في

مجال التنوع البيولوجي بسب

الصراعات وةقص الموارد.

وأفادت البلدام ب جراءاتفا الرامية رلى تعمي اسةتراتيجيات زماوة التنوع البيولوجي والبيئة في خططفا

للتنمية الوطنية ،و،دمت تناصيا عن رة،ائفا أو توسيعفا مناطة محمية براة وءحراة ومحميات للمياا العيبة.

وأكد العد د منفا أوض ة ةاو أةفا بصة ةةدد ردماج أهداف التنوع البيولوجي في ت ،ة ةراعاتفا الوطنية .وأعلن العد د منفا
عن تقدو دع مالي وطني ودولي من أجا التنوع البيولوجي.
وجددت بلدام عد دة تعفدها بتحقية رؤاة عاأل  2050للعيش في وئاأل م ،الطبيعة .وتنرر ادعراب

عن ابلتزاأل على ةطةةاق واسة ة ة ة ة ة ةة ،بةالحنةةاو على الن

ادوكولوجيةةة البراةة والاحراةة ،والحةةد من التلو  ،وةاةادة

التخفيال من اثار ت ير المنا .والتنيال معه ،ومكافحة تدهور اعراعي ،وو،م فقدام التنوع البيولوجي.

وأؤة ة ة ة ة ة ةةارت البلةدام كثي ار رلى اعهةداف الوطنيةة المتعلقةة بحنو الموارد البراةة والاحراةة واسة ة ة ة ة ة ةةتخةدامفةا

المس ة ةةتداأل ،والتحوبت الر،مية ،والحد من اةاعاثات لاةات الدفيئة ،ع ة ةةمن أمور أخرى .وص ة ةةي ت خطا تنمية
وطنية لتعزاز القدرة المؤسة ة ة ة ة ة ةس ة ة ة ة ة ةةية على زماوة التنوع البيولوجي وذدارته ،وتعزاز الطا،ة الن ينة والس ة ة ة ة ة ةةيازة

ادوكولوجية ،وتعزاز التثديال البيئي ،وت،ة ة ةةجي ،ابسة ة ةةتثمارات الخضة ة ةراء والزر،اء ،والتحول رلى ا،تصة ة ةةاد أكثر

اتااعاو ُلن ُفل التدوار .وأفادت البلدام أوض ة ة ة ة ةةا بأةفا كثنت جفودها الرامية رلى زنو اعةواع المفددة وذةقاإها من
ابةق ار  .وتوجد ت،ةراعات وطنية لحنو البيئة ،و ُؤةرع في تننيي برامل لحنو اعةواع المفددة في بلدام عد دة،
واسر بعضفا اببتنارات في مجال التننولوجيا الاحراة المتعلقة بأؤجار المن روف وترءية ال،عاب المرجاةية.

الصالت بين التنوع البيولوجي والمجتمعات والقتصافات
رتاا التنوع البيولوجي وليرا من القضةةاوا البيئية ارتااطاو محكما بالقضةةاوا اب،تصةةادوة وابجتماعية.
و،د أ،ر مع المتنلمين بالصة ة ة ةةلة التي ب تننص ة ة ة ة بين البيئة وصة ة ة ةةحة ادةسة ة ة ةةام ،معترفين بأم فقدام التنوع

البيولوجي نطوي على مخاطر هائلة تفدد رفاا الا،ةر .فعلى سةبيا المثال ،ؤدي تدمير الموائا الحيواةية رلى
ةاادة المخاطر المرتاطة بابتصة ة ة ةةال بين الناس والحياة البراة التي ومكن أم تعر

كما تضن من جائحة كوفيد 19-واثارها المدمرة.

الصة ة ة ةةحة العامة للخطر،

ولتسة ة ةةارع وتيرة فقدام التنوع البيولوجي أسة ة ةةااب عد دة ،مثا التوسة ة ةة ،الزراعي والصة ة ةةناعي ،والتلو ،

وت ير المنا ،.وأةماط ابس ة ة ة ةةتفلو وادةتاج لير المس ة ة ة ةةتدامة .وؤ ة ة ة ةةددت بلدام كثيرة على الص ة ة ة ةةلة بين التنوع
البيولوجي واب،تص ة ةةاد ،وأبرةت على س ة ةةبيا المثال كيال تعتمد ة

اعليوة المس ة ةةتدامة على التنوع البيولوجي

للمحاص ة ةةيا الزراعية ومص ة ةةائد اعس ة ةةماو والماؤ ة ةةية وال ابات .وبرتناع درجة ز اررة المحيطات أثر مدمر على

ال،عاب المرجاةية .واعد زرق الو،ود اعزنوري وذةالة ال ابات عاملين ؤدوام رلى ت ير المنا .مما تسب
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الملقحات في جمي ،أةحاء العال
اةق ار اعةواع والحد من ،درة الطبيعة على الصة ة ة ةةمود .واعد اةخنا أعداد ُ
مؤؤةة ار مثي ار للقلة على فقدام التنوع البيولوجي له اثار كارثية على اعمن ال يائي في المس ةةتقبا القرا  .ومن

المرجن أم تعاةي أ،ا البلدام ةموا أؤد المعاةاة من هيا الثار.

وأؤ ة ة ة ة ة ةةارت البلدام النامية لير الس ة ة ة ة ة ةةازلية رلى معاةاتفا من رةالة ال ابات وتدهور اع ارع ة ة ة ة ة ةةي ،م،

محدودوة ،درتفا على التص ة ةةدي للص ة ةةدمات اب،تص ة ةةادوة وابجتماعية ،ودعت رلى تجد د ابلتزاأل باعتماد ةفل

ؤاملة ومنصنة رةاء التنمية المستدامة.

وأبرةت عدة دول أعض ة ة ةةاء أوض ة ة ةةا أوجه الترابا النرادة والوثيقة بين الن

البراة والمائية والس ة ة ةةازلية

ليما تعلة بضة ة ةةعم الدول الجزراة الص ة ة ة يرة النامية ال،ة ة ةةد د رةاء الت يرات المناخية ومحدودوة ،درات الموارد

الا،ة ة ة ة ةراة .وكثي ار ما ؤة ة ة ة ةةددت الدول الجزراة الصة ة ة ة ة يرة النامية على اعتمادها على المحيطات وعلى جفودها

الراميةة رلى زمةاوةة مواردهةا من أجةا رفةاا اعجيةال الحةاليةة والمقبلةة .وؤة ة ة ة ة ة ةةدد أزةد البلةدام على اعثر الضة ة ة ة ة ة ةةار

للةسكابات الننطية على التنوع البيولوجي الاحري والموائا الاحراة.

واتنقةت البلةدام على وجوب اتخةاإ تةدابير جمةاعيةة على النور لو،م النقةدام والتةدهور المسة ة ة ة ة ة ةةتمران

للتنوع البيولوجي ،وءناء ا،تصة ة ة ةةاد عالمي أكثر اسة ة ة ةةتدامة .وهيا وعني ردماج الحد من أوجه عدأل المسة ة ة ةةاواة في

ةماإج التنمية؛ وتعزاز اليات ابس ة ة ةةتنادة وتقاسة ة ة ة المناف،؛ والحد من ادةتاج وابس ة ة ةةتفلو لير المس ة ة ةةتدامين؛

وتجن

الفدر المتن،ي؛ والتصدي لت ير المنا .وللتدهور البيئي اعوس ،ةطا،ا.

وأكد عدة متنلمين على أهمية التحول رلى ا،تص ةةاد دائري واعتماد أةماط رةتاج واس ةةتفلو مس ةةتدامة،

كح ر اسةةتخداأل البلسةةتي ،اعزادي ابسةةتخداأل على سةةبيا المثال .وإكر أزد البلدام أم القطاع المالي ومكن

أم وكوم ،وة للت يير ادوجابي في مجال التنوع البيولوجي ،وأؤ ة ةةار رلى أم س ة ةةلطته ادؤ ة ةرالية ترس ة ة المخاطر
المةةاليةةة المرتاطةةة بنقةةدام الطبيعةةة .وطل ة

لصالن النوك

بلةةد اخر أم وعو

مةةاليةةا عن الجفود المبةةيولةةة لحمةةاوةةة الطبيعةةة

بأسرا ،بينما أكد بلد اخر التزامه بمواصلة إل ،رل التناليال الااه ة.

الروابم بين تنة عام  2030والتفاقات البيئية المتعدفة األطراف األترى المتعلقة بالتنوع البيولوجي
و،ة ةةكا التنوع البيولوجي أسة ةةاس جمي ،أهداف التنمية المسة ةةتدامة تقراااو واكتسة ةةي أهمية بال ة لتحقية
التنمية المسة ة ة ةةتدامة .كما أم اتناقيات راو الثل  -المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنا .والتصة ة ة ةةحر  -مترابطة

أوض ةاو .وب زال تس ةةارع وتيرة فقدام التنوع البيولوجي وعوق تحقية خطة عاأل  ،2030واتجلى في اثارا الس ةةلبية
على الن ادوكولوجيةة للنوكة وعلى سة ة ة ة ة ة ةكةاةةه ،وعلى ،ةدرتنةا على تحقية ابسة ة ة ة ة ة ةةتقرار في الن ةاأل المنةاخي
العةالمي .وءةالمثةا ،فة م ابتجةاهةات التنةاةليةة في تحقية العةد ةد من لةاوةات أهةداف التنميةة المسة ة ة ة ة ة ةتةدامةة اعخرى،

بما في إل ،تل ،المتعلقة بالنقر المد ،،،تض ،زاليا أعااء رعالية على البيئة والجفود الرامية رلى و،م فقدام

التنوع البيولوجي.

وأعرءت بلدام كثيرة عن أسنفا لعدأل تحقية أهداف او،ي الع،ران للتنوع البيولوجي المتنة عليفا في

الخطة ابسة ة ة ةةتراتيجية للتنوع البيولوجي لعاأل  ،2010والتي توردها أهداف التنمية المسة ة ة ةةتدامة وتدعمفا ،بفدف

رةجةاةهةا بحلول عةاأل  .2020وأفةادت الطاعةة الخةامس ة ة ة ة ة ة ةةة للتو،عةات العةالميةة للتنوع البيولوجي الص ة ة ة ة ة ة ةةادرة في

أ لول/سبتمبر  2020بأةه ل تحقة أي من أهداف عاأل  2020بالناما ،وأم ستة أهداف فقا تتحققت جزئياو.
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وأفادت البلدام النامية بمواجفتفا صة ةةعوءة في التصة ةةدي للتحدوات المتعلقة بحماوة التنوع البيولوجي،

وءالتالي في تننيي خطة عاأل  ،2030ولننفا تبيل جفوداو للتصة ة ةةدي لفيا التحدوات من خلل تنسة ة ةةية وترؤة ة ةةيد
ادجراءات الحكومية على سة ة ة ة ة ة ةةبيا المثال .وأؤة ة ة ة ة ة ةةارت بلدام كثيرة رلى تركيز اهتمامفا على اسة ة ة ة ة ة ةةتعادة التنوع
البيولوجي ،وهي تبيل جفودا لتعد ا السة ة ة ة ةةياسة ة ة ة ةةات القائمة من أجا تجن

المزاد من فقدام التنوع البيولوجي.

وأفةاد أزةد البلةدام أم رطةار التنوع البيولوجي لمةا بعةد عةاأل  2020نا ي أم وحةدد أهةدافةاو فعةالةة ومكن أم تنمةا
اعهداف اعخرى المتنة عليفا دولياو ،ولنن ب تحا محلفا ،م ،مراعاة القدرات الوطنية المختلنة على أس ة ة ة ةةاس

لير تمييزي.

وكةةام هنةةاو اتنةةاق على أم ادطةةار العةةالمي للتنوع البيولوجي لمةةا بعةةد عةةاأل  2020نا ي أم وكوم

متس ة ةةقا م ،خطة عاأل  ،2030ودعا كثيروم رلى ردراج عنص ة ةةر ،وي لتعبئة الموارد ،معرءين عن أملف في أم

وسة ة اعد مؤتمر القمة في دف ،المجتم ،العالمي على طراة تحقية رؤاة عاأل  2050للتنوع البيولوجي” ،العيش
في وئ ةةاأل م ،الطبيع ةةة  .وأف ةةاد الاعض أم إل ةة ،ب ومكن أم تحقة رب ب ةةالعم ةةا بطراق ةةة متواةة ةةة على الوف ةةاء
بأهداف ابتناقية الثلثة ،وهي زنو التنوع البيولوجي ،وابس ة ة ة ة ة ةةتخداأل المس ة ة ة ة ة ةةتداأل لمكوةاته ،والتقاسة ة ة ة ة ة ة العادل

والمنصم للمناف ،الناؤئة عن استخداأل الموارد الجينية.

التنوع البيولوجي وتغير المناخ
اعترفت لالبية الدول اععض ةةاء بالص ةةلة الجوهراة بين التنوع البيولوجي وت ير المنا ..واس ةةف ت ير

المنةا .في فقةدام التنوع البيولوجي ،وترتاا التحةدوات المت از دة والمسة ة ة ة ة ة ةةتمرة النةاجمةة عن ت ير المنةا .والنوار
الطبيعية بنقدام التنوع البيولوجي وخدمات الن

ادوكولوجية .وامكن أم تسةاعد الحلول المسةتمدة من الطبيعة

والمرتنزة على التنوع البيولوجي في التصة ة ةةدي لت ير المنا .وتحقية التنمية المسة ة ةةتدامة ،وزماوة وتوفير سة ة ةةبا

العيش ،وعمام اعمن ال يائي ،ومكافحة التصحر ،واستعادة التنوع البيولوجي ،وتحييد أثر تدهور اعراعي.

وؤةددت لالبية البلدام على الحاجة رلى اتخاإ رجراءات عاجلة من أجا أهداف ولاوات طموزة في

ابجتماع الخامس ع ،ة ة ة ة ةةر لمؤتمر اعطراف ،على لرار أهداف اتناق باراس .والتزأل البلد المض ة ة ة ة ةةيال لمؤتمر

اعطراف المقبا بتناقية اعم المتحدة ادطاراة ب،ةةأم ت ير المنا .بالتعاما م ،فقدام التنوع البيولوجي وت ير

المنةا .بوصة ة ة ة ة ة ةةنفمةا أةمتين مترابطتين ترابطةاو جوهراةاو .واعتمةدت بلةدام عةد ةدة ماةادرات للطةا،ةة الن ينةة والحيةاد
النرءوةي ،وؤةددت على أهمية الحلول المسةتمدة من الطبيعة للتصةدي للزترار العالمي والوفاء باتناق باراس.
وبز ت مجموعة من البلدام أم ت ير المنا .وفقدام التنوع البيولوجي وعزة كا منفما الخر ،وؤ ة ةةددت على

وجوب كسر هيا الحلقة المنرلة.

األمراض الحيوانية المصدر وكوفيد19-
أكدت جائحة كوفيد 19-أهمية العل،ة بين الا،ةةر والطبيعة .فالن

ادوكولوجية السةةليمة هي أسةةاس

التنمية الا ،ة ة ةراة والرفاا الا،ة ة ةةري ،و،د تنا،مت تحدوات التنمية ب،ة ة ةةكا خطير بسة ة ةةب

المؤكد أم اثارها سة ة ةةت ا تلمس زتى بعد عاأل  ،2020رإ سة ة ةةتؤدي رلى تآكا المكاسة ة ة

جائحة كوفيد .19-ومن

ادةمائية التي تحققت

على مةةدى عقود عةةد ةةدة ،وامكن أم تعوق الجفود الراميةةة رلى و،م فقةةدام التنوع البيولوجي في العةةال  .و،ةةد

تؤدي جةةائحةةة كوفيةةد ،19-رلى جةةاة ة

فقةةدام التنوع البيولوجي وت ير المنةةا ،.رلى تقواض الجفود العةةالميةةة

الرامية رلى تحقية التنمية المسة ة ة ةةتدامة المنصة ة ة ةةنة ،و،د تؤدي أوضة ة ة ةةا اثار الجائحة رلى ةاادات كبيرة في النقر
العالمي ،ما سيقو
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وإكرت عدة بلدام أم الجائحة أوفرت أم اب،تصة ة ةةادات والثروة والصة ة ةةحة تعتمد على الطبيعة ،وأم

عدأل العيش في وئاأل م ،الطبيعة ومكن أم تنوم له ةتائل كارثية .وأؤ ة ة ةةار أزد البلدام رلى أم ادطار العالمي

أم راعي اعثر المةدمر عةمةة فيروس كوروةةا على اب،تص ة ة ة ة ة ة ةةاد

للتنوع البيولوجي لمةا بعةد عةاأل  2020وجة

العالمي ،ب س ة ة ة ةةيما في البلدام النامية .ورأى عدد من البلدام في التحدي اليي تمثله الجائحة فرص ة ة ة ةةة دعادة
أولوااتفا وذعادة تقوامفا ،وسة ة ةةلطت الضة ة ةةوء على

النفل المتاعة رةاء التنمية المسة ة ةةتدامة وذعادة ترتي
تصة ة ةةور ُ
دبئةةا على تعةةافي البيئةةة على ةحو لير متو ،،خلل جةةائحةةة كوفيةةد 19-إكرت منفةةا على سة ة ة ة ة ة ةةبيةةا المثةةال
اةخنا

تلو الفواء والماء بس ةةب

تدةي الحراو الا ،ةةري ةتيجة لتدابير الحجر الص ةةحي .ودعت بلدام أخرى

رلى ابعتراف بالحاجة رلى ع ة ة ة ةةمام تحقية تواةم متنال بين الن ،ة ة ة ةةاط الا ،ة ة ة ةةري والطبيعة وذإكاء الوعي بفا،
وؤددت على عرورة التأكيد على أهمية التنوع البيولوجي لاجيال الحالية والمقبلة.

أوج الترابم مع اجتماعات أترى
تزامن تو،يةت مؤتمر القمةة المعني بةالتنوع البيولوجي م ،ةفةاوةة عقةد اعم المتحةدة للتنوع البيولوجي

( ،)2020-2011وءداوة عقد العما وادةجاة من أجا التنمية المسة ة ة ة ةةتدامة ( .)2030–2020وو ،،رؤسة ة ة ة ةةاء
دول وزكومةات عةدة بلةدام على تعفةد الديةادات من أجةا الطبيعةة ،ودعةت عةدة بلةدام المجتم ،الةدولي رلى أم

و ةا ملتزمةا ،وأم وعمةا جمةاعيةا ،وأم ةدع البلةدام بتخةاإ ادجراءات اللةمةة لو،م فقةدام التنوع البيولوجي.

وؤ ة ة ةةدد عدد من البلدام على أهمية تعددوة اعطراف ،وكررت ادؤ ة ة ةةارة رلى موع ة ة ةةوع ازتنابت اعم المتحدة

باليكرى السنواة الخامسة والساعين دة،ائفا.

وذعة ةةافة رلى التنوع البيولوجي البري ،ت تسة ةةليا الضة ةةوء أوضة ةةا على أهمية التنوع البيولوجي الاحري

والدور الحيوي للمحيطات في امتص ةةا

لاةات الدفيئة ،وأؤ ةةارت عدة بلدام رلى رة ،ةةاء مناطة محمية بحراة

جد دة .ودعت بلدام عد دة رلى ابةتفاء من المناوعة ة ةةات المتعلقة بوعة ة ةة ،صة ة ةة ،دولي ملزأل ،اةوةاو في رطار
اتنةاقيةة اعم المتحةدة لقةاةوم الاحةار ب،ة ة ة ة ة ة ةةأم زنو التنوع البيولوجي الاحري في المنةاطة الوا،عةة خةارج ةطةاق
الوبوة الوطنية واست لله على ةحو مستداأل.

اإلجراءات والمإافرات المعجلة لتوفير المنافع والحلول للناس من التنوع البيولوجي
رم و،م فقةدام التنوع البيولوجي هةدف م،ة ة ة ة ة ة ةةترو للا،ة ة ة ة ة ة ةراةة .و،ةد دعةت البلةدام رلى اتخةاإ رجراءات

عةالميةة عةاجلةة تُحمةا كةا فرد المسة ة ة ة ة ة ةةؤوليةة وتضة ة ة ة ة ة ةةمن م،ة ة ة ة ة ة ةةاركةة جمي ،المواطنين في زنو التنوع البيولوجي
واسةةتعادته .وكثي اور ما أكد على ابزتياجات الخاصةةة للدول الجزراة الص ة يرة النامية وأ،ا البلدام ةمواو والبلدام
النامية لير السةةازلية ،وؤةةدد المتنلموم في كثير من اعزيام على عةةرورة أخي هيا البلدام في ابعتاار عند
التناو

ب،ة ة ة ةةأم ادطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاأل  .2020واج

أم تؤدي ال،ة ة ة ةةعوب اعصة ة ة ةةلية

أوض ة ةاو دو اور محوراا في تصة ةةورا وتننييا ،بجية ردماج الحلول وابسة ةةتراتيجيات المسة ةةتمدة من الطبيعة في عملية
رس السياسات .وتنتسي المعارف التقليدوة أهمية خاصة ،ب سيما على الصعيد المحلي.
وأفادت جمي ،البلدام بالتزاماتفا وماادراتفا الوطنية ،بما في إل ،توسة ةةي ،وذة،ة ةةاء مناطة محمية مثا

المنتزهةات الوطنيةة والموا ،،ادوكولوجيةة الوطنيةة بسة ة ة ة ة ة ةةتعةادة التنوع البيولوجي المتوطن؛ وتعمي م ارعةاة التنوع

ال بيولوجي في خطا التنمي ةةة الوطني ةةة ،وذة،ة ة ة ة ة ة ة ةةاء وز ةةدات التنوع البيولوجي داخ ةةا و اةرات البيئ ةةة؛ ووعة ة ة ة ة ة ةة،

ابستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية وتقاس منافعفا؛ وابةتقال رلى ةماإج ا،تصادوة

جد دة من أجا الحياد النرءوةي.
)20-14812 (A

8/15

الن

وأكد العد د من البلدام أوض ة ةةا على ع ة ةةرورة مض ة ةةاعنة الجفود لمواجفة ابتجاهات الس ة ةةلبية وزماوة

ادوكولوجية ،بما في إل ،من خلل رص ة ةةلس ال ابات المتدهورة ،وةاادة الحنو وادص ة ةةلس ب ،ة ةةكا كبير

على الصعيد العالمي ،استنادا رلى مبدأ المسؤوليات الم،تركة ولنن المتاا نة.

كما أفادت بلدام كثيرة باس ة ة ة ة ة ةةتراتيجياتفا وس ة ة ة ة ة ةةياس ة ة ة ة ة ةةاتفا وذجراءاتفا الوطنية للحد من تدهور الموائا

الطبيعيةة ،وو،م فقةدام التنوع البيولوجي ،وزمةاوةة اعةواع المفةددة ،ومن ،اةق ارعة ة ة ة ة ة ةفةا .و ُزةددت تةدابير لحمةاوةة
التنوع البيولوجي في رطار السة ة ة ة ةةياسة ة ة ة ةةات الرامية رلى التصة ة ة ة ةةدي دةالة ال ابات من خلل و،م منن تراخيص

اسة ةةت لل ال ابات؛ وذصة ةةلس اع ارعة ةةي المتدهورة؛ ودع أةواع الو،ود البد لة للطفي؛ وتن ي زملت من أجا
رص ة ة ة ةةلس ال ابات .كما اةض ة ة ة ة عدد من البلدام رلى تحالنات وماادرات ر،ليمية في مس ة ة ة ةةعى رلى الحناو على

الموارد الطبيعية واسة ةةتخدامفا على ةحو مسة ةةتداأل .وجرى تسة ةةليا الضة ةةوء على ماادرة الجدار اعخضة ةةر الع ي

للصحراء النبرى والسازا بوصنفا ماادرة ةاجحة في المنطقة اعفرادية.

ودعت بعض البلدام رلى ةاادة تعبئة الموارد لدع ادجراءات اللةمة لو،م فقدام التنوع البيولوجي،

وإكرت أم البلةدام المتقةدمةة النمو نا ي أم تزاةد ب،ة ة ة ة ة ة ةكةا كبير الت ازمةاتفةا المةاليةة دتةازةة تننيةي ادطةار العةالمي

للتنوع البيولوجي لما بعد عاأل  2020في البلدام النامية .وأكدت هيا البلدام أوضةاو على الحاجة رلى تعبئة كا
من التمواا العاأل والخا  ،فضةلو عن التننولوجيا والمعارف ،بما في إل ،معارف ال،ةةعوب اعصةةلية .ودعت

بعض البلةدام كةيلة ،رلى تقةدو الةدع في مجةال التمواةا وءنةاء القةدرات وةقةا التننولوجيةا رلى أ،ةا البلةدام ةموا

من أجا زنو التنوع البيولوجي واستعادته على ةحو مستداأل.

رابعا  -حوار القيييافة  :1التصيييييييييييدح لفقيييدال التنوع البيولوجي وتعميم مراعييياة التنوع
البيولوجي من أجل تحقيق التنمية المستدامة
ركز زوار القادة اعول على ابعتراف على ةطاق واس ة ة ة ةة ،بالحاجة الملحة رلى و،م اعةمة العالمية

المتمثلة ةةة في فقة ةةدام التنوع البيولوجي وعكس اتجة ةةاهفة ةةا .رإ وقو

فقة ةةدام التنوع البيولوجي خة ةةدمة ةةات الن

ادوكولوجية التي تدع المجتم ،بطرق متعددة .وأؤةار كثيروم رلى أم جائحة كوفيد 19-هي بمتابة تنبيه رلى
ععم ادةسام والصلة بين التدهور البيئي والصحة.
وؤملت القضاوا الرئيسية التي ت تناولفا ما لي:

اآلثار الضارة لفقدال التنوع البيولوجي على الإشر والبيئة
كام هنةاو اعتراف على ةطةاق واسة ة ة ة ة ة ةة ،بالحةاجة الملحةة رلى و،م اعةمة العةالميةة المتمثلةة في فقةدام

التنوع البيولوجي وعكس اتجاهفا .رإ وقو

فقدام التنوع البيولوجي اب،تصةةاد ،وكيل ،الصةةحة الا،ةراة والرفاا

الا،ري ،التي تعتمد جميعفا على التنوع البيولوجي وخدمات الن

ادوكولوجية بطرق متعددة.

وأؤةار بعض المتنلمين رلى الصةلت بين اعةمات العالمية المترابطة والحاجة رلى معالجتفا بطراقة

متناملة .وفي هيا الصدد ،استرعى عدة متنلمين ابةتااا رلى الصلت بين التنوع البيولوجي وت ير المنا..
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التقدم المحرز والجهوف المبذول ة بشييييهل أ داف وتااات التنوع البيولوجي ول سيييييما تله التي لها تار

استحقاق في عام 2020

اتخةيت البلةدام عةدة تةدابير لحمةاوةة التنوع البيولوجي وعة ة ة ة ة ة ةمةام اسة ة ة ة ة ة ةةتخةدامةه على ةحو مس ة ة ة ة ة ةةتةداأل.

وأُفيد ب زراة تقدأل في دمل أهداف ولاوات التنوع البيولوجي في الت،راعات والسياسات الوطنية.

وأكدت عدة بلدام أةه ونتقر رلى القدرات والموارد المالية لتننيي أهداف او ،ة ة ة ةةي للتنوع البيولوجي ،وأم

هيا القدرات ،د تضةعم أكثر بسةب

جائحة كوفيد ،19-بينما ت ا اعة،ةطة الضةارة كثيرة ،بما فيفا ادعاةات

الضارة بستخداأل الو،ود اعزنوري والممارسات الزراعية لير المستدامة.

و،ةدأل المتنلموم أمثلةة عن التةدابير التي اتخةيتفةا بلةداةف للتصة ة ة ة ة ة ةةدي لنقةدام التنوع البيولوجي ،وتقةدو

الدع للبلدام اعخرى لحماوة التنوع البيولوجي ،بما في إل ،من خلل التمواا الخا

والعاأل على زد سواء.

وءةادع ة ة ة ة ة ة ةةافةة رلى دع رؤاةة عةاأل  2050للتنوع البيولوجي” ،العيش في وئةاأل م ،الطبيعةة  ،وذطةار

عالمي طموس للتنوع البيولوجي لما بعد عاأل  ،2020أكدت عدة بلدام على أهمية دع تعفد الديادات من أجا
الطبيعةة ،وكةيا تحةالم الطموس النبير من أجةا الطبيعةة والنةاس وهةدفةه المتمثةا في زمةاوةة  30في المةائةة من

الن

ادوكولوجية البراة والاحراة للنوك

بحلول عاأل  ،2030وعةةمام الموارد المالية النالية ،وءناء القدرات،

وةقا التننولوجيا ،وابستنادة وتقاس المناف.،

المخاطر واألسإاب الكامنة وراء فقدال التنوع البيولوجي والنقاط العامة بشهل الحلول
أُفيد بوجود تحدوات مسة ةةتمرة تتعلة بدواف ،مااؤ ة ةرة ولير مااؤ ة ةرة لنقدام التنوع البيولوجي ،كما وثّقفا

المنبر الحكومي الدولي للعلوأل والسة ة ة ة ة ة ةةياسة ة ة ة ة ة ةةات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات الن

ادوكولوجية .وامكن

لاة،ةطة في ،طاعات ت،ةما الصةناعات ابسةتخراجية والزراعة والفياكا اعسةاسةية والحراجة ومصةائد اعسةماو

أم تؤثر س ة ة ة ةةلاا على التنوع البيولوجي ،واج

أم تت ير هيا اعة ،ة ة ة ةةطة لني وكوم لفا دور مس ة ة ة ةةاه في زنو

التنوع البيولوجي .وتتنا ،جمي ،هيا العواما المؤدوة رلى فقدام التنوع البيولوجي بسب
واقو

التلو الاحري والصة ة ة ةةيد لير الم،ة ة ة ةةروع ولير المبلئ عنه ولير المن

ت ير المنا..

اددارة المسة ة ة ةةتدامة

للمحيطات .فعلى الص ةةعيد العالمي ،ت ص ةةيد أكثر من  30في المائة من اعرص ةةدة الس ةةمكية بمس ةةتواات لير

مس ة ة ةةتدامة بيولوجيا ،وتتعر

الن

بوص ة ةةنه ؤ ة ةةالل ملحا بوجه خا

ادوكولوجية الاحراة والس ة ة ةةازلية لخطر التلو  ،اليي كثي ار ما ُو ،ة ة ةةار رليه
للدول الجزراة الصة ة ة يرة النامية .وب زال ابس ة ةةت لل لير القاةوةي للحياة

البراة وابتجار لير الم،ة ةةروع بفا و،ة ةةكلم تفد داو لتنوع الحيواةات الضة ةةخمة وءقائفا ،وأؤة ةةارت عدة بلدام رلى
تدابير رةناإ جد دة في هيا الصدد.
ومن الممكن من ،ابسة ة ة ة ة ة ةةت لل المنرط للن

ادوكولوجيةةة البراةةة والاحراةةة .كمةةا أم ةمةةاإج ادةتةةاج

وابسة ة ة ة ة ة ةةتفلو الحةاليةة ب تراعي التنوع البيولوجي وخةدمةات الن
رلى رزدا

ت ييرات روجابية مجزأة.

ادوكولوجيةة ،وكثي اور مةا تنوم التةدابير الراميةة

اإلجراءات والمإافرات المعجلة
الن
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تعتبر ة

اعليوة لير المسة ة ة ة ةةتدامة العاما الرئيسة ة ة ة ةةي المؤدي رلى فقدام التنوع البيولوجي وتدهور

ادوكولوجيةةة .وأبرة العةةد ةةد من المتنلمين الروابا بين مؤتمر القمةةة ومؤتمر ،مةةة اعم المتحةةدة المعني
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بن

اعليوة اليي سةيعقد في عاأل  .2021واعتمد مسةتقبا ة

والاحري ،كما وعتمد مستقبا التنوع البيولوجي على ة

اعليوة العالمية على التنوع البيولوجي البري

اعليوة المستدامة.

وؤة ة ة ة ة ة ةةددت البلةدام على أهميةة الوفةاء بةابلت ازمةات بموجة

اتنةاق بةاراس بةالحةد من اثةار ت ير المنةا..

وكاةت هناو أوض ةةا دعوة رلى الدع في المناوع ةةات المتعلقة بوع ةة ،ص ةة ،دولي ملزأل ،اةوةاو في رطار اتناقية
اعم المتحةدة لقةاةوم الاحةار ب ،ة ة ة ة ة ة ةةأم زنو التنوع البيولوجي الاحري في المنةاطة الوا،عةة خةارج ةطةاق الوبوةة
الوطنية واست لله على ةحو مستداأل.

وةجح ةةت البل ةةدام في اعتم ةةاد الع ةةد ةةد من الت ةةدابير لحم ةةاو ةةة التنوع البيولوجي ،كم ةةا أدمج ةةت التنوع

البيولوجي في الت،ة ةراعات وابسة ةةتراتيجيات والسة ةةياسة ةةات من أجا مختلم القطاعات ولصة ةةالن التنمية الوطنية؛

وم ،إلة ،،هنةاو زةاجةة أوض ة ة ة ة ة ة ةةا رلى تعزاز القةدرات ،وتعزاز الجفود المبةيولةة على ةطةاق الحكومةة بةأكملفةا،

وذرسةةاء الت يير التحوالي لمعالجة العواما المااؤ ةرة ولير المااؤ ةرة لنقدام التنوع البيولوجي على النطاق اللةأل
لتحقية ةتةةائل دائمةةة .وأكةةد عةةدة متنلمين على أهميةةة تعمي م ارعةةاة التنوع البيولوجي في مختلم القطةةاعةةات

و،دموا أمثلة على ادجراءات المتخية.

القتصاف الدائرح والشتراء العمومي المستدام
تسة ةةتن،ة ةةم البلدام زالياو زوافز للتقدأل اب،تصة ةةادي وادوكولوجي ،م ،اسة ةةتخداأل المؤسة ةسة ةةات والليات
القةةائمةةة في الو،ةةت إاتةةه .وأفةةاد الاعض عن جفوده للعمةةا م ،القطةةاع الخةةا على اعتمةةاد اسة ة ة ة ة ة ةةتراتيجيةةات
وس ةةياس ةةات درس ةةاء ا،تص ةةاد أكثر اتااعاو ُلن ُفل التدوار ،وس ةمةل العد د من المتنلمين بأم ابس ةةتثمار في الطبيعة
هو استثمار في مستقبا أفضا للناس وللنوك .
وكاةت هناو دعوة رلى اةتعاش أخضر وض ،البلدام على المسار الصحين للت ل

على أةمة التنوع

البيولوجي من خلل الت يير المنفجي والتخطيا الطواةةا اعجةةا ،بمةةا في إلةة ،رعةةادة توجيةةه التةةدفقةةات المةةاليةةة

لدع الطبيعة وذل اء ادعاةات الضة ة ةةارة بالبيئة ،والتحول رلى ا،تصة ة ةةاد دائري ،ودع ة

اعليوة المسة ة ةةتدامة،

وذؤةراو القطاعات الصةناعية اعخرى لتصةان جزءا من الحا .وءادعةافة رلى إل ،،أبرة العد د من المتنلمين
الحاجة رلى ت يير السةةلوو وأسةةالي

الحياة ،وابسةةتجابة للعل  ،وابرتقاء بالطموزات .وت تسةةليا الضةةوء على

ممارسات اددارة المستدامة وعمليات رصدار ال،فادات في ،طاعات مثا الزراعة.

أفوار جميع أصحاب المصلحة و فماجهم و س هامهم في جهوف مكافحة فقدال التنوع البيولوجي
أؤة ةةير رلى تجزؤ التدابير باعتاارا سة ةةباا رئيسة ةةيا لعدأل النناءة في معالجة أةمة التنوع البيولوجي على

الصةةعيد العالمي .وتدعو الحاجة رلى اتااع ةفل سةةياسةةاتية ؤةةاملة .وعلى هيا النحو ،ب ومكن أم نجن تعمي

الس ة ةةياس ة ةةة البيئية رب باتااع النفل ”ال ،ة ةةاما للمجتم ،بأس ة ةرا اليي و ،ة ةةما الحكومة والقطاع الخا

والمجتم،

المدةي وال،عوب اعصلية وال،ااب والنساء والمجتمعات المحلية ،رعافة رلى ابعتراف بدور التعلي في تزواد

الجيا القادأل بأدوات لحماوة التنوع البيولوجي.

وؤة ة ة ة ة ة ة ّةدد العةد ةد من المتنلمين على أم العةال و،ة ة ة ة ة ة ةفةد زةاليةا زةالةة طوارط ومر منفةا النوكة

تتطلة

اس ة ة ةةتجابة من الجمي ،على ص ة ة ةةعيد العال  ،ووجفوا دعوة رلى العما رلى جمي ،أص ة ة ةةحاب المص ة ة ةةلحة .وأفادت
البلدام بالجفود المبيولة لحماوة التنوع البيولوجي بابس ة ة ة ة ةةتعاةة بالمجتمعات المحلية في ماادرات ادص ة ة ة ة ةةلس،

وتننيي برامل التثديال ،وذوجاد فر
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تامسا  -حوار القيافة  :2تسيييييييييخير العلم والتكنولوجييا والبتكيار وتنياء القيدرات وفر
الستفافة وتقاسم المنافع والتمو ل والشراكات من أجل حفظ التنوع البيولوجي
كرر زوار القةادة الثةاةي الةدعوة رلى ةجةاس ابجتمةاع الخةامس ع،ة ة ة ة ة ة ةةر لمؤتمر اعطراف في اتنةاقيةة

التنوع البيولوجي على لرار الةدورة الحةاد ةو ة والع،ة ة ة ة ة ة ةران لمؤتمر اعطراف في اتنةاقيةة اعم المتحةدة ادطةاراةة

ب ،ة ة ة ة ة ة ةةأم ت ير المنةا ،.ووعة ة ة ة ة ة ةة ،رطةار عةالمي طموس للتنوع البيولوجي لمةا بعةد عةاأل  2020لحمةاوةة الطبيعةة

وذصلزفا ،وعمام استنادة الناس من الطبيعة ،ومكافحة ت ير المنا ،.وتحقية أهداف التنمية المستدامة.

وأؤة ة ة ة ة ة ةةار عدة متنلمين رلى ؤة ة ة ة ة ة ةةدة فقةدام التنوع البيولوجي وعواقاةه ،كمةا تجلى في تقييمات أجرات

مؤخرا .وأفاد عدد من المتنلمين بالتقدأل اليي أزرةوا في تننيي سة ة ة ة ة ةةياسة ة ة ة ة ةةات التنوع البيولوجي والتزاماتف ببيل
المزاد من الجفد ،وأؤة ة ة ة ةةار بعضة ة ة ة ةةف رلى تعفد الديادات من أجا الطبيعة .وأؤة ة ة ة ةةار العد د من المتنلمين رلى

جسة ة ةةامة اثار جائحة كوفيد .19-وأؤة ة ةةار بعض المتنلمين أوضة ة ةةا رلى أهمية التعاوم المتعدد اعطراف لتحقية

اعهداف الم،تركة.

وؤملت القضاوا الرئيسية التي ت تناولفا ما لي:

أ مية العمل والتعاول على الصعيد المتعدف األطراف
أكةد العةد ةد من المتنلمين أهميةة العل  ،وءنةاء القةدرات ،وةقةا التننولوجيةا ،والموارد المةاليةة النةاليةة من

جمي ،المصادر لتننيي ادطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاأل  2020على ةحو فعال في العقد القادأل.

وأؤة ة ةةار بعض المتنلمين رلى أهمية التعاوم والتآةر ليما بين ابتناقيات واعدوات السة ة ةةياسة ة ةةاتية إات

الصةةلة ،بما في إل ،بخصةةو

التنوع البيولوجي وت ير المنا ..وأؤةةار العد د من المتنلمين رلى أهمية العما

والتعاوم في هي ن المجالين على الصةعيد المتعدد اعطراف ،وأبرة العد د منف الروابا بين مختلم التحدوات
البيئية العالمية ،وب سيما بين التنوع البيولوجي وت ير المنا..

فور العلم والتكنولوجيا والبتكار في منع فقدال التنوع البيولوجي
أبرة عدد من البلدام الحاجة رلى تسة ة ةةخير المعارف العلمية والتننولوجيا لتننيي اسة ة ةةتراتيجيات التنمية

المستدامة وادصلزية وتحقية أهداف التنمية المستدامة.

وتمتل ،الدول الجزراة الص ة ة ة يرة النامية ،درة محدودة على مجابفة الصة ة ةةدمات الخارجية ،وب سة ة ةةيما

تلةة ،النةةاجمةةة عن أةمةةات مثةةا ت ير المنةةا ،.ودعةةت هةةيا البلةةدام رلى رتةةازةةة فر

التننولوجيا والحلول المبتنرة وةقلفا.

أكبر للحصة ة ة ة ة ة ةةول على

وأكد بعض المتنلمين على دور ال،ة ةةعوب اعصة ةةلية والمجتمعات المحلية ،بما في إل ،أهمية ابعتراف

بالمعارف التقليدوة بادعافة رلى العلوأل التقليدوة كأساس للعما على معالجة فقدام التنوع البيولوجي.

أمثلة على بناء القدرات لمنع فقدال التنوع البيولوجي
أفةةاد عةةدد من البل ةةدام بب ةةيل جفود لبن ةةاء الق ةةدرات ،عل ار

منف ةةا زم ةةاوةةة الموارد الاحراةةة وذدارتف ةةا

والحناو عليفا وتعزاز اب،تصة ة ة ةةادات الزر،اء .وعرعة ة ة ةةت ماادرات تسة ة ة ةةتفدف ال،ة ة ة ةةااب في مجال زنو التنوع
البيولوجي ،بم ،ة ة ة ة ة ة ةةاركةة النوادي البيئيةة والمجتمعةات المحليةة ومةدارس اععمةال التجةاراةة ،وتفةدف رلى تمكين
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الجفات الناعلة لير الحكومية من الم ،ةةاركة في زنو التنوع البيولوجي من خلل ال ،ةراكات ابس ةةتراتيجية .وأفاد

أزد البلدام بجفودا الرامية رلى المس ة ة ةةاعدة في تنمية ،درة البلدام ابس ة ة ةةتوائية على الحد من رةالة ال ابات وتعزاز

وؤدد عّدة متنلمين على المسؤولية عن ابستثمار في ال،ااب واعجيال المقبلة.
اددارة المستدامة لل اباتّ .
و ،ةةدأل مع

المتنلمين أمثل ةةة على الت ةةدابير التي اتخ ةةيتف ةةا بل ةةداةف لحنو التنوع البيولوجي ولتحقية

أهداف الخطة ابسة ة ة ة ةةتراتيجية للتنوع البيولوجي للنترة  ،2020-2011بما في إل ،في سة ة ة ة ةةياق اسة ة ة ة ةةتراتيجياتفا

وخطا عملفا الوطنية للتنوع البيولوجي ،ولنن أوضة ة ة ة ةةا في سة ة ة ة ةةياق أهداف التنمية المسة ة ة ة ةةتدامة إات الصة ة ة ة ةةلة،
بما في إل ،تل ،المتعلقة بت ير المنا ،.والاحو .

حوافر للإحث العلمي ونقل التكنولوجيا
أفةادت بعض البلةدام عن بةيل جفود متواصة ة ة ة ة ة ةلةة لتعزاز دور العل والتننولوجيةا واببتنةار في تحقية

أهداف التنوع البيولوجي ،بسبا منفا دع برامل الاحل والتطوار وءرامل العلوأل.

ودعا الاعض رلى تعزاز جم ،وتاادل المعارف والبياةات لدع عملية رس ة ة السة ةةياسة ةةات القائمة على

العل  ،وأؤار أزد المتنلمين رلى ؤراكة لتوفير البياةات عن خطر التنوع البيولوجي.

التدابي ر المتخذة من أجل التقاسم العافل والمنصف للمنافع مع تيسير الحصول على الموارف الجينية
أؤة ةةار عدة متنلمين رلى أهمية الفدف الثالل بتناقية التنوع البيولوجي ،وهو الحصة ةةول على الموارد

الجينية والتقاسة العادل والمنصةم للمناف ،الناؤةئة عن اسةتخدامفا ،ودعوا رلى تحسةين التدابير التننييوة للسةتنادة

من المساهمات في اببتنار التننولوجي وتحسين سبا عيش ال،عوب اعصلية والمجتمعات المحلية.

وأؤ ة ة ةةار عدة متنلمين رلى التدابير التي اتخيتفا بلداةف لتطبية مبدأ ابس ة ة ةةتنادة وتقاسة ة ة ة المناف ،في

سياق بروتوكول ةالواا.

النتعاش القتصافح بعد جائحة كوفيد19-
أكد جمي ،المتنلمين العوا،

منف رلى النر

ابجتماعية  -اب،تص ة ة ة ة ةةادوة الخطيرة للجائحة الحالية .وأؤ ة ة ة ة ةةار العد د

المتازة دعادة البناء ب ،ة ة ة ة ةةكا أفض ة ة ة ة ةةا ،بما في إل ،بيل الجفود من أجا رةناق المزاد من

الموارد على ابسةةتدامة وعلى روجاد ا،تصةةادات أكثر خض ةرة وأكثر ةر،ة م ،عةةمام ادةصةةاف وتحسةةين سةةبا

عيش ال،عوب اعصلية والمجتمعات المحلية.

وت التةأكيةد على أم خطا ابةتعةاش وجة

أم وكوم محورهةا ادةسة ة ة ة ة ة ةةام وأم تنوم متجةيرة في رعةادة

بناء عل،ة أكثر تواةةا م ،الطبيعة ،م ،التركيز على الحلول التننولوجية المبتنرة لض ة ة ةةمام ا،تص ة ة ةةاد مس ة ة ةةتداأل

و،ادر على الصمود.

وأكد العد د من البلدام النامية على اعهمية المس ة ة ة ة ة ةةتمرة والمتنامية للتمواا الدولي بالنس ة ة ة ة ة ةةاة للبلدام

النامية ومروةة الحص ةةول عليه ،ب س ةةيما بالنس ةةاة ع،ا البلدام ةموا ،والدول الجزراة الص ة يرة النامية ،والبلدام

التي تمر ا،تصةةاداتفا بمرزلة اةتقالية ،ودعت رلى التعفد بالتزامات بزاادة هيا التمواا في العقد القادأل .ودعت
بعض البلدام أوضا رلى مضاعنة هيا التدفقات لصالن أ،ا البلدام ةموا في العقد القادأل.
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أفوات تمو ل فعالة جديدة لتغيير التدفقات المالية والتجار ة العالمية وضمال أل تكول لصالح النبيعة
ؤ ة ة ة ة ة ّةدد بعض المتنّلمين على أهمية تعبئة موارد مالية رع ة ة ة ة ةةالية ،بما في إل ،من مص ة ة ة ة ةةادر دولية،
وتحسةةين توافر التمواا من القطاعين العاأل والخا لدع البلدام النامية .وأؤةةير أوضةةا رلى زلول مبتنرة مثا

مقاوضة الد وم بالطبيعة وذصدار سندات ةر،اء.

وأبرة العةةد ةةد من المتنلمين من البلةةدام المتقةةدمةةة النمو مةةا أزرةوا من تقةةدأل في الوةةةة اعخيرة في

ةاادة التمواا الدولي ،وكيل ،ما ت التعفد به من التزامات وما اتخي من ماادرات ملموسةةة مؤخ اور ،بما في إل،
رة ،ةةاء ص ةةناد ة في رطار ؤة ةراكات م ،القطاع الخا  ،وذة ،ةةاء ص ةةندوق للزراعة الدائراة .وأعلن أزد البلدام
عن الفدف اليي ن،دا وهو مضاعنة زصة التمواا المناخي في سياسته ادةمائية الدولية.

وأفاد عدد من المتنلمين بتقدأل بلداةف في تعبئة الموارد محليا ،من مص ةةادر عامة وخاص ةةة على زد

سةواء .وأبلئ أزد البلدام عن رة،ةاء صةندوق وطني للتنوع البيولوجي وعن تآةر الجفود لتوفير التمواا للتنيال
م ،ت ير المنا.؛ وأعلن بلد اخر عن رطلق أول سند سيادي مستداأل في أوروءا.

وأؤة ة ة ة ة ةةار عدة متنلمين رلى الروابا القائمة بين تعبئة الموارد والتمواا وخطة تعمي التنوع البيولوجي

اعوسة ة ة ة ة ة ةة ،ةطا،ا ،بما في إل ،اعتماد ةفل على ةطاق الحكومة بأكملفا ،واتااع أطر رةمائية متناملة ،وتطوار
الن

اب،تص ةةادوة والمالية ،وتحقية ادةتاج وابس ةةتفلو المس ةةتدامين ،وذعادة توجيه الموارد من دع اعة ،ةةطة

الضارة ةحو ابستدامة.

الحلول المستمدة من النبيعة
ةا،ش العد د من المتنلمين أهمية الحلول المسة ة ة ة ةةتمدة من الطبيعة بالنسة ة ة ة ةةاة لت ير المنا .واعولواات

ادةمائية اعخرى .وأؤة ة ةةار الاعض رلى أم العما المناخي الدائ تطل مزاداو من ابهتماأل بالحلول المسة ة ةةتمدة
من الطبيعة ،وا،ترس اخروم ردراج الحلول المس ة ة ة ة ة ةةتمدة من الطبيعة في المس ة ة ة ة ة ةةاهمات المحددة وطنياو من أجا
تحقية ابستقرار والقدرة على الصمود على المدى الطواا.

وت تسةليا الضةوء على ؤةراكة ت،ةما رطلق صةندوق ”اسةتثمار إي أثر في مجال التنوع البيولوجي

والمنا .وخصص للحلول المستمدة من الطبيعة.

الشراكات من أجل التنوع البيولوجي في القناعين العام والخا

ومع المجتمع المدني

ؤ ة ة ة ة ة ة ةةدد العةد ةد من المتنلمين على أهميةة ال،ة ة ة ة ة ة ة اركةات في مواجفةة التحةدوةات القةائمةة ،بمةا في إلة،

ال،ةراكات بين الحكومات والجفات الناعلة من لير الدول ،والقطاع الخا

المحلية ،ومؤسسات الاحو  ،والمن مات لير الحكومية.

 ،وال،ةةعوب اعصةةلية والمجتمعات

وةا،ش العد د من المتنلمين ال،ة ة ة ة ةراكات على مسة ة ة ة ةةتوى المجتم ،المحلي ،وأهمية التعاوم بين جمي،

أصة ةةحاب المصة ةةلحة .وتؤدي ابسة ةةتثمارات العامة والخاصة ةةة كلتاهما أدوا ار زاسة ةةمة في تيسة ةةير الحصة ةةول على
التننولوجيات الملئمة للبيئة التي تس ةةاعد على زنو التنوع البيولوجي واس ةةتخدامه على ةحو مس ةةتداأل ،وتيس ةةير

ةقا هيا التننولوجيات.
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وأبرة عةدة متنلمين الحةاجةة الملحةة رلى تعبئةة المزاةد من التمواةا من المصة ة ة ة ة ة ةةادر الخةاصة ة ة ة ة ة ةةة للديةاأل

باسةةتثمارات في التنوع البيولوجي والمنا ،.بما في إل ،الحلول المسةةتمدة من الطبيعة ،من خلل بناء ؤ ةراكات

بين القطاعين العاأل والخا

على جمي ،المستواات وتعزاز البيئات التمكينية.

وأبرة بعض المتنلمين ماادرات ؤفدتفا الوةة اعخيرة ،مثا رة،اء فر،ة العما المعنية بادفصازات

المالية المتصةةلة بالطبيعة ،وأؤةةاروا رلى ابلتزامات اعخيرة بزاادة الجفود ،مثا التعفد بتمواا التنوع البيولوجي

اليي و،عت عليه  26مؤسسة مالية.

سافسا  -الجزء الختامي
،الت السةةيدة أمينة ج .محمد ،ةائاة اعمين العاأل لام المتحدة ،في ملز اتفا الختامية ،رم مؤتمر

القمةة ،ةد أبرة الحةاجةة الملحةة رلى التصة ة ة ة ة ة ةةدي لنقةدام التنوع البيولوجي وتةدهور الن

ادوكولوجيةة في العةال .

وكام هيا ؤة ة ةةالل ؤة ة ةةاطرا أكثر من مليوم من المجيبين في سة ة ةةياق الم،ة ة ةةاورة العالمية التي ة مت بمناسة ة ةةاة

اليكرى الس ةةنواة الخامس ةةة والس ةةاعين دة ،ةةاء اعم المتحدة .وأكدت أم تدمير الن

ادوكولوجية وفقدام التنوع

وإكرت الم ،ة ة ة ة ة ةةاركين بأم الحلول
البيولوجي فددام تحقية أهداف التنمية المس ة ة ة ة ة ةةتدامة وأهداف اتناق باراسّ ،
المستمدة من الطبيعة توفر علجاو هاماو للزترار العالمي وتأثيرا على المجتمعات.
وأثنت على مؤتمر القمة دب ارةا ادجراءات المتخية وابلتزامات المقطوعة في جمي ،أةحاء العال من

أجةا العيش في وئةاأل م ،الطبيعةة ،م،ة ة ة ة ة ة ةةيرة رلى أم التحةدوةات ت ابعتراف بفةا ،وأم زج زةالةة الطوارط في
النوك

ت اس ةةتيعابفا ،وأم اعدوات اللةمة للتص ةةدي للعد د من التحدوات متازة .واعد زنو الطبيعة وذدارتفا

على ةحو مسة ةةتداأل مسة ةةألة أسة ةةاسة ةةية للتنمية المسة ةةتدامة .واعني ابسة ةةتثمار في الطبيعة ابسة ةةتثمار في مسة ةةتقبا

مستداأل للجمي.،

وأؤ ة ة ة ةةارت رلى أم البياةات المدلى بفا في مؤتمر القمة زددت طموزات عالية ،وتدعو الحاجة الم

رلى اتخاإ رجراءات لضةةمام المضةةي ،دما في هيا الطموزات في رطار الن األ المتعدد اعطراف ،بما في إل،
من خلل وع ة ة ة ة ة ةة ،رطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاأل  2020وتننييا بزقا .وتق ،على عاتة الجمي،
مسةةؤولية عةةمام تحقية هيا الطموزات على أر

الطبيعة في جمي ،القطاعات.

الوا ،،،وعةةمام اتخاإ رجراءات عاجلة وطموزة من أجا

واختت سة ة ة ة ة ة ةعةادة الس ة ة ة ة ة ةةيةد فولنةام بوةكير ،رئيس الجمعيةة العةامةة ،مؤتمر القمةة بقولةه رم الماةادرات

وابلتزامات التي ت ابسةتماع رليفا سةتسةاعد في ررسةاء اعسةاس للجتماع الخامس ع،ةر لمؤتمر اعطراف في

كوةمينئ .وأؤة ة ة ة ة ةةار رلى أم التصة ة ة ة ة ةةدي لنقدام التنوع البيولوجي سة ة ة ة ة ةةيتطل

ت ييرات تحولية في اب،تصة ة ة ة ة ةةادات

والمجتمعات على زد سة ةواء ،و،ال رم إل ،،رل ص ةةعوءته ،بعيد عن أم وكوم مس ةةتحيل .واختت مؤتمر القمة
بأرء ،رسائا رئيسية ليما لي بياةفا:

أوبو ،توفر جائحة كوفيد 19-فرص ة ة ة ة ة ةةة فرادة ”لتجد د أخض ة ة ة ة ة ةةر  .وامكن للمجتم ،الدولي أم وحمي

التنوع البيولوجي واعزة النمو اب،تصة ة ة ة ة ة ةةادي من خلل ابةتعةاش اعخضة ة ة ة ة ة ةةر .وهةيا تطلة

التمواا العاأل والخا

من أجا دع ابةتعاش ابجتماعي  -اب،تص ة ةةادي اليي و ،ة ةةما الحلول المس ة ةةتمدة من

الطبيعة والحد من مخاطر النوار .
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ثةاةيةاو ،مةا ل تا ،ةفل تحوالي رةاء رةتةاج اعلةيوةة وتوةاعفةا ،هنةاو ازتمةال كبير بةأم ت ادعة ة ة ة ة ة ةرار
بالتنوع البيولوجي واعمن ال يائي العالمي .ومن المف ةقا الماادرات والمكاسة ة التي تحققت من مؤتمر القمة

هيا رلى مؤتمر ،مة اعم المتحدة لن
من أجا تحنيز العما .واج

اعليوة في عاأل  2021وذلى مؤتمر اعم المتحدة الثاةي للمحيطات،

أم و ،ة ة ة ةةما التعلي والعل ال ،ة ة ة ةةعوب اعص ة ة ة ةةلية وأم وس ة ة ة ةةتنيدا منفا ،وأم دمجا

المعارف المحلية ومعارف ال،عوب اعصلية بستعادة العل،ة بين الا،ر والعال الطبيعي ،في البر والاحر.

على البلدام ابعة ة ة ةةطلع باسة ة ة ةةتجابات ؤة ة ة ةةاملة للمجتم ،بأسة ة ة ة را في مجال زماوة التنوع

ثالثاو ،وج
البيولوجي ،وذؤ ةراو جمي ،أص ةةحاب المص ةةلحة .والعما الطوعي ب وكني .وب بد من ادرادة الس ةةياس ةةية والديادة

لوع، ،واةين ولوائن لصالن الطبيعة.

وأخيرا ،تدعو الحاجة رلى اتخاإ رجراءات على جمي ،المسة ةةتواات ،وب سة ةةيما في السة ةةياق الحضة ةةري.

وفي المنا،،ة ة ة ة ة ةةات ،أؤة ة ة ة ة ةةير دعطاء مثال في هيا الصة ة ة ة ة ةةدد رلى رعلم ردةبرا للحكومات دوم الوطنية والمدم
والسلطات المحلية ب،أم رطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاأل .2020
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