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  على الويب: 4امللحق  
 (2020سبتمرب/ أيلول    30مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي )

 

، قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقد مؤمتر قمة بشأن 1حبسب ما ورد يف التقرير إىل اجمللس يف دورته األخرية -1
قبل االجتماع اخلامس   2019ديستتتتتتتتتماأل لا ون األول  20الدول واحلكومات يف  التنوع البيولوجي على مستتتتتتتتتتو  ر  تتتتتتتتتا   

الطابع امللح عشتتتتتتتتتر ملؤمتر األفراي يف اتناقية التنوع البيولوجين وقد ؤ تنايم مؤمتر القمة مي  جل تستتتتتتتتتلي  ال تتتتتتتتتو  على 
، 2020ملي فموح للتنوع البيولوجي ملا بعد الختاذ إجرا ات بشتتتتتتأن التنوع البيولوجي على  رتع املستتتتتتتورت دعم ا  فار عا

 2050وي تتتتتتتع اجملتمع العاملي على مستتتتتتتار ين تتتتتتتي به إىل  قي  ر ية عا     2030يستتتتتتتةم يف خطة التنمية املستتتتتتتتدامة لعا   
 ن2البيولوجي للتنوع

عقد مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي على مستو  ر  ا  الدول واحلكومات، وقد دعا إىل عقده   -2
ولان موضتتتوع ن  562أل74والقرار 3 269أل74مة  ا لقرار اجلمعية العا، وتق  2020 يلول أل  تتتبتما  30رئيس اجلمعية العامة يف  

ا إىل مؤمتر القمة "ا جرا ات العاجلة يف جمال التنوع   البيولوجي مي  جل التنمية املستتتتتتتتتتتتدامة"ن وا تتتتتتتتتتتتند مؤمتر القمة  ي تتتتتتتتتتت 
موضتوع الكلر  الستنوية اخلامستة والستبعأ لتأ تيس األمم املتحدةا بشتعار "املستتقبل الكإ  هتبو إليه، األمم املتحدة ال  

جا  عا  خهتتتت  و مي جا  اتتتاحي، ف مؤمتر القمة وقد  ل   ن4 نشتتتتدإاا إعادة  ليد التاامنا اجلماعي بتعددية األفراي"
تقدان التنوع البيولوجي وتعميم التنوع البيولوجي مي  جل   ةمعاجل"بشتتتتتتتتتتأن للمناقشتتتتتتتتتتة العامة، وحواريي مي حوارات القادة  

التنمية املستتتتتتتتتتدامة" والساري عي "تستتتتتتتتتوري العلو  والتكنولوجيا واالبتكار، وبنا  القدرات، واحلهتتتتتتتتتول على املوارد وتقا تتتتتتتتتم 
مائة ما يايد عي  شتتتتتتتارر يف مؤمتر القمةو مناتعةا، والتمويل والشتتتتتتترالات مي  جل التنوع البيولوجي"، وجا  ختامي موجان  

 عي العديد مي املنامات احلكومية الدولية، ومناومة األمم املتحدة قائد مي بأ ر  تا  الدول واحلكومات والوررا ، ت ت   
وممسلي  صتتحاا املهتتلحة مي خ ل البياملت املستتبلة مستتبق ا  و ال  بس ب بشتتكل مباشتتر،  و عي فري  ا دال   لبياملت 

 تتتتتيا تتتتتي ل جتماع اخلامس عشتتتتتر ملؤمتر األفراي يف اتناقية التنوع البيولوجي املامع عقده يف  بنا  رخم هبديشتتتتتوهتتتتتي ا،  
 ن2021لومننغ، الهأ، يف عا  

وقتتد ضتتتتتتتتتتتتتتم  املتتدير العتتا  ملنامتتة األثتتكيتتة والاراعتتة التتكإ  تتد م يف مؤمتر القمتتة  يتتابتتة عي ولتتاالت األمم املتحتتدة   -3
ىل اختتتاذ إجرا ات عتتاجلتتة يف جمتتال التنوع البيولوجي مي  جتتل التنميتتة الشتتتتتتتتتتتتتتقيقتتة العتتديتتدة، صتتتتتتتتتتتتتتوت املنامتتة إىل التتدعوة إ

املستتتتتتتتتتتتتتتتدامتةن وشتتتتتتتتتتتتتتد د على التاا  مناومتة األمم املتحتدة جستتتتتتتتتتتتتتا تدة األع تتتتتتتتتتتتتتا  جلعتل التنوع البيولوجي جا  ا ال يتبا  مي 
ية والستتتتتيا تتتتتات جا ي تتتتتمي ا تتتتتياتيبيات التنمية اخل تتتتترا  والنةو املبتكرة وإدارة رافر الكوارم، وتطبي  االتناقات الدول

األمي الغكائي و تتبل العيو واال تتتدامةن و شتتار لكلل إىل الرواب  انيامة بأ مؤمتر القمة احلار ومؤمتر قمة األمم املتحدة 
تقبل التنوع البيولوجي وإن  مستتتت  إن  مستتتتتقبل النام الاراعية والغكائية يعتمد على  ، قائ   2021بشتتتتأن النام الغكائية يف عا   

 ن5ع البيولوجي يعتمد على  ويل النام الغكائية وتطوير االقتهاد األخ ر واحيا  الطبيعةالتنو 
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عم ا  فار عاملي دوقد  ثبب مؤمتر القمة التاامه، و برر احلاجة إىل اختاذ إجرا ات عاجلة على  رتع املستتتتتتتتتتتتتتتورت  -4
ن ومشلب املواضتتتيع املشتتتيلة يف  يع 2030عا   ، يستتتةم يف خطة التنمية املستتتتدامة ل2020فموح للتنوع البيولوجي ملا بعد 

 ما يليا  جاا  مؤمتر القمة
و ائر   2030الروابط مع خطة عام   عي  اله ت القائمة بأ التنوع البيولوجي واجملتمعات واالقتهادات، ت     •

لقة بتغري املناخ، ال  تعمل ذات الهتتتلة  لتنوع البيولوجي، ال  تتتيما تلل املتعاالتناقات البيئية املتعددة األفراي 
عنهتتتر ا رئيستتتي ا يف   ن تهتتتبح غارت التنوع البيولوجيللمستتترع كر لات تقدان التنوع البيولوجي العديدةن وينبغي 

ا تتتتتياتيبيات تننيك  إداي التنمية املستتتتتتدامة يف  يع البلدان و ن تنعكس  لكامل يف اال تتتتتتعراضتتتتتات الوفنية 
  نور  إىل املنتد  السيا ي الرتيع املستو  املعين  لتنمية املستدامةنالطوعية ال  تُعد  وترتع 

، مع ا شتتارة إىل اآلاثر الضااارة لدادان التنوع البيولوجي على الاااوان والبي ةاملتحدثون جعامةم إىل  وتطرق •
هتتديتد األمي  تقتد يؤدإ ذلتل إىل وتتدإورإتا،  ته يف حتال ا تتتتتتتتتتتتتتتمرت االدتاإتات احلتاليتة لنقتدان التنوع البيولوجي 

الغكائي العاملي وإمدادات املياه و بل العيوا وإضعاي القدرة البشرية على مكاتحة األمراض ومواجةة الاواإر  
على حنو  لا  19-املناخية القهتتتتو ا وتناقم حدة التوترات والنااعات اجليو تتتتيا تتتتيةن وقد  بررت جائحة لوتيد

التحتتدرت العتتامليتتة امليابطتتة واملتمسلتتة يف تقتتدان التنوع البيولوجي  فوارئ جرا متتا  ر بتته لولتتب األرض مي حتتالتتة 
ترصتتة لبنا  عاأ  لسر ا تتتدامة وقدرة   19-وتغري املناخ واألرمة الهتتحيةن و سل التعايف األخ تتر مي جائحة لوتيد

لعا  واخلاص لدعم التعايف على املستتويأ االجتماعي ذلل بكل جةود لتعبئة التمويل ا الهتمودا و تيتطلبعلى 
 احللول القائمة على الطبيعة واحلد مي رافر الكوارمنعلى  ينطوإ واالقتهادإ الكإ 

عادم فدااياة التاادم اورجل وا اوب املبالولاة لتحايق أغادا  وتااع  التنوع لو عرا املتحتتدثون عي   تتتتتتتتتتتتتتنةم  •
يشتتتتتتتتتتتتتتةتد التنوع البيولوجي وختدمتات و ن 2020يض  قيقةتا حبلول عتا  ال  تتتتتتتتتتتتتتيمتا تلتل ال  مي املن ،البيولوجي

الناا  ا يكولوجي ال  يقد مةا تراجع ا على الهتتتتتتتعيد العاملي جعدالت أ يستتتتتتتب  نيا مسيل يف مري  البشتتتتتتترية، مع 
عة تناقم التأثريات على الستتتكان ولولب األرضن ومتب ا شتتتارة إىل   ه  كي لأل شتتتطة يف قطاعات تشتتتمل الارا

والغا ت ومهتتايد األكار  ن تؤثر  تتلب ا على التنوع البيولوجي، و  ه ينبغي إحدام تغيري يف تلل األ شتتطة لكي 
تمي ثري ات بتاع جو  ويلي يف إ تتاا األثكية وتوريعةتا، خة خطر لبري يف   تستتتتتتتتتتتتتتاإم يف صتتتتتتتتتتتتتتون التنوع البيولوجين

وقد يؤدإ مؤمتر قمة األمم املتحدة بشتتتأن النام الغكائية  ينإحلاق ال تتترر  لتنوع البيولوجي واألمي الغكائي العامل
 ومؤمتر اكي  لألمم املتحدة إىل  نيا العملن 2021لعا  

 نلتزويد الاوا  العاجلةاإلجراءا  واملبابرا   ملا ُ ب ل مي جناح، و  على املستو  اكليخة العديد مي األمسلة   •
الوراثية لتيااااااال الىااااااول على املوارب  عي التدابري املتوكة   ت تتتتتتتت    مبنافع التنوع البيولوجي وإجياب حلول له،

 نالعابل واملنىف للمنافع الناش ة عن استخداماا والتااسم
يف منع تقتتدان التنوع البيولوجي،  العلوم والتونولوجيااا واتبتوااارا وشتتتتتتتتتتتتتتتتدد العتتديتتد مي املتحتتدثأ على دور  •

ولكلل على ضتتتتتترورة  نيا البحوم العلمية وبنا  القدرات و قل التكنولوجيا وضتتتتتترورة  ن يشتتتتتتمل التعليم والعلو  
 السك ان األصليأ و ن يدجما املعاري اكلية ومعاري السك ان األصليأن
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لدمو التنوع البيولوجي يف اخلط    الااااااااياسااااااايعلى املااااااااتو   اإلرابة والايابة    ومتب ا شتتتتتتتتتارة إىل احلاجة إىل •
وينبغي  ن تكون اال تتبا ت  و تائل التننيك، ال  تيما يليات التمويل والرصتدن  املستتدامة وإدرااالوفنية للتنمية 

، و ن تشتتتتتتترر املعنيأ مي بأ  صتتتتتتتحاا شااااااملة للمأبتمع  فمله ال  تننكإا البلدان يف جمال التنوع البيولوجي
ة واملستتتتتتتتتتةلكأ، والشتتتتتتتتتباا، والنستتتتتتتتتا ، والستتتتتتتتتكان األصتتتتتتتتتليأ واجملتمعات اكليةن وؤ اليحيب األعمال التباري

 موقت ع انفرت ا  77 الكإ  ع 6 ملبادرات واالئت تات مسل تعةد القادة مي  جل الطبيعة
وإجياد  وجه آترر  لعمل والتعاون على املااااااتو  املتعدب األ را ا على  مهية تعايا اوؤ تستتتتتتلي  ال تتتتتتو   ي تتتتتت   •

  للحولمة العاملية للبيئةن
وجا  ن إ ار الناتو اكلي الطبيعي والدخل للنرد الواحد يعكستتتتتتتتتان قيمة الطبيعة  و ر ط املال الطبيعي، تقد ؤ  •

مي  جل تغيري التدتقات املالية والتبارية العاملية    وجديدة للتمويل صاااااااااااوو  فعاالة التشتتتتتتتتتتتتتتديد على احلاجة إىل
لطبيعتةن وينبغي للحكومتات  ن تتدرا التنوع البيولوجي لمعيتار يف على اإجيتابيتة  نيتا  ثريات تكون وضتتتتتتتتتتتتتتمتان  ن

اتقتىااااااب ن ويتيح 19-بعد جائحة لوتيد التعايف اتقتىااااااب عملية صتتتتتتتنع القرار املار، جا يشتتتتتتتمل يف عملية 
 ن7واملشيرت العامة املستدامة ترص ا يف إكا الهددالدائر  

 يلول،  تامهب منامة األثكية والاراعة يف املشتاورة املواضتيعية االتياضتية بشتأن اال تتودا  املستتدا   ويف  تبتماأل -5
، ؤ  جيتل 19-ن وبستتتتتتتتتتتتتتبتب جتائحتة لوتيتد2020للتنوع البيولوجي يف  تتتتتتتتتتتتتتيتاق ا فتار العتاملي للتنوع البيولوجي متا بعتد 

 جي والعديد مي اجتماعات األجةاة النرعية السابقة لهناالجتماع اخلامس عشر ملؤمتر األفراي يف اتناقية التنوع البيولو 
فلبب اللبنة الرتيعة املستتتتتتتتتتو  املعنية وقد تواصتتتتتتتتتل املنامة االعراي يف العمليات الدولية ذات الهتتتتتتتتتلة  لتنوع البيولوجين 

ات اللبنتة يف االعتبتار  لاامو يف دورهتتا األربعأ إىل تري  العمتل املعين  لتنوع البيولوجي التتابع للبنتة  ن مختك مستتتتتتتتتتتتتتتامهت 
مواصتتتتتتلة إعداد مشتتتتتتروع النةو املشتتتتتتير ملناومة األمم املتحدة  دماا التنوع البيولوجي واحللول القائمة على الطبيعة  لد  

مي  جل التنمية املستتتدامة يف  تتيا تتات األمم املتحدة وختطي  براجمةا وتننيكإا، لكي تنار تيه اللبنة الرتيعة املستتتو  يف 
 ادية واألربعأندورهتا احل
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