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 إعالن كونمينغ

 إعالن من الجزء الرفيع المستوى لمؤتمر 
 )الجزء األول( تحت شعار: 0202األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 

 "الحياة على األرض كاف:يكولوجي:: بناء مستببل متشار  لاإلحضارة "ال

 (النهائية)المسودة 

وعبر حضوريا في كونمينغ، بمقاطعة يونان، جمهورية الصين الشعبية،  نحن الوزراء ورؤساء الوفود األخرى، وقد اجتمعنا
بدعوة من حكومة  1،بمناسبة مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، 1212أكتوبر/تشرين األول  21و 21االنترنت، يومي 

 ،جمهورية الصين الشعبية

 "الحياة في انسجام مع الطبيعة"، :البيولوجي للتنوع  1202أهمية رؤية عام إلى  إذ نشيرمن الديباجة(  2)الفقرة 

ذ نشير إلىمن الديباجة(  1)الفقرة  األبعاد البيئية أن تحقيقها الكامل عبر  دركون 1212خطة التنمية المستدامة لعام  وا 
للتنوع  1202هو أمر ضروري للتمكين من تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي ورؤية عام االجتماعية واالقتصادية و 

 ،البيولوجي

ذ نشددمن الديباجة(  1)الفقرة  دعم جميع تها، وفر على أن التنوع البيولوجي، ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية التي ي وا 
 اه، والنمو االقتصادي والتنمية المستدامة،فصحتنا البشرية وصحة الكوكب والر  يهاكز علتالحياة على األرض وتر  شكالأ

ذ يساورنا القلقمن الديباجة(  4)الفقرة  تحقيق أهداف التنمية المستدامة  للخطر الفقدان الجاري للتنوع البيولوجي يعرض بأن وا 
 ،واألهداف والغايات الدولية األخرى

ذ نسلممن الديباجة(  0)الفقرة  ، 1212-1222الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  بموجب، عقد األخيربالتقدم المحرز في ال وا 
 ولكن يساورنا بالغ القلق بأن مثل هذا التقدم لم يكن كافيا لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،

ذ من الديباجة(  6)الفقرة  األزمات غير المسبوقة والمترابطة لفقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ،  بأنشديد القلق  نسلم معوا 
صحة اإلنسان واألمن الغذائي، تشكل على واألخطار المتزايدة والتلوث،  ،حيطاتموتدهور ال، التصحرو  األراضي تدهورو 

 ائنا وكوكبنا،خور وثقافتنا تهديدا وجوديا على مجتمعنا 
                                                           

بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، ليتضمن: االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع  1
 بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.لواالجتماع الرابع 
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ذمن الديباجة(  7)الفقرة   أن هذه األزمات تتشارك في الكثير من محركات التغيير الكامنة، دركن وا 

ذ نمن الديباجة(  8)الفقرة  أن المحركات المباشرة الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي هي التغير في استخدام  أيضا دركوا 
 الغازية،األراضي/البحار، واالستغالل المفرط، وتغير المناخ، والتلوث واألنواع الغريبة 

ذ نمن الديباجة(  9)الفقرة  لتنوع واالستخدام المستدام لحفظ الفي  تسهمبأن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  سلموا 
 اعلى التنوع البيولوجي في أراضيه ا، ومن خالل إشرافهالبيولوجي من خالل تطبيق المعارف التقليدية واإلبتكارات والممارسات

 ،التقليدية اوأقاليمه

ذ نمن الديباجة(  22)الفقرة   ها النساء والفتيات والشباب،ؤديأهمية األدوار التي تأيضا  دركوا 

ذ نشددو من الديباجة(  22)الفقرة  قطاعات جميع عبر للتغيير التحويلي، على الحاجة إلى عمل عاجل ومتكامل  ،بالتالي ،ا 
على المستوى  أوجه التآزرتحقيق السياسات على جميع مستويات الحكومة، و  اتساقالمجتمع، من خالل  جزاءاالقتصاد وجميع أ

، من أجل تشكيل مسار مستقبلي للطبيعة والناس، حيث يتم ذات الصلة عبر االتفاقيات والمنظمات المتعددة األطرافالوطني 
على نحو عادل  الموارد الجينية عمالالمنافع الناشئة عن استحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام، وتقاسم 

 ومنصف، كجزء ال يتجزأ من التنمية المستدامة،

ذ نمن الديباجة(  21)الفقرة  التنوع البيولوجي وعكس مساره، بما في  فقدانأن هناك حاجة إلى مزيج من التدابير لوقف  الحظوا 
ظ النظم اإليكولوجية واستعادتها، والتخفيف من تغير تعزيز حفلتغير في استخدام األراضي والبحار، و ا لمعالجةذلك إجراءات 

تحويل النظم المناخ، والحد من التلوث، والسيطرة على األنواع الغريبة الغازية، ومنع االستغالل المفرط، فضال عن إجراءات ل
 تأيا من هذه التدابير ليس ، والحد من النفايات، مع االعتراف بأنينالمستدامواالستهالك اإلنتاج ضمان لاالقتصادية والمالية و 

 وأن فعالية كل تدبير تعززها تدابير أخرى، ،ةعات جزئيمو جمة سواء وحدها أو كانت في كافي

ذ نالحظ من الديباجة(  21)الفقرة  أراضيها وبحارها من  مناطقفي المائة من  12حماية لالجهود وااللتزامات لكثير من البلدان وا 
المنطقة بحلول عام أساس الفعالة األخرى القائمة على  الحفظ تدابيرالمترابطة على نحو جيد و المحمية نظم المناطق  خالل
1212، 

ذ نعيد التأكيدمن الديباجة(  24)الفقرة  على إعالن كانكون بشأن تعميم الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي من أجل  وا 
عالن شرم الشيخ بشأن االستثمار في ا  والكوكب، ناسلتنوع البيولوجي من أجل الالرفاهية وا 

ذ نشير إلىمن الديباجة(  20)الفقرة  ، مع شعار "إجراءات 1212مؤتمر قمة األمم المتحدة للتنوع البيولوجي في سبتمبر/أيلول  وا 
 عاجلة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة"،



3 

 

ذ نحيط علمامن الديباجة(  26)الفقرة  : "الحضارة اإليكولوجية: بناء 1212بشعار مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي  وا 
 مستقبل متشارك لكافة الحياة على األرض"،

عقد األمم المتحدة للعمل من أجل  أن وضع التنوع البيولوجي على مسار التعافي يمثل تحديا في هذا العقد، في سياق نعلن
وعقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية ح النظم اإليكولوجية المتحدة بشأن إصالعقد األمم التنمية المستدامة، و 

 ،1212للتنوع البيولوجي لما بعد عام  طموح وتحويلي عالمي قويا إلعداد واعتماد وتنفيذ إطاريتطلب زخما سياسيا المستدامة، 
 ،األهداف الثالثة لالتفاقية بطريقة متوازنة عززالذي ي

 :نلتزم بما يلي

 يتضمنواعتماده وتنفيذه،  1212إطار عالمي فعال للتنوع البيولوجي لما بعد عام  إعدادضمان  -2
من وآليات مالئمة للرصد واإلبالغ واالستعراض، بما يتماشى مع االتفاقية، ، الالزمة وسائل التنفيذتوفير 

على مسار التعافي وضمان وضع التنوع البيولوجي لتنوع البيولوجي ل أجل عكس مسار الفقدان الحالي
"الحياة في انسجام مع  1202كامل لرؤية عام التحقيق التقدير، نحو  قصىعلى أ 1212بحلول عام 

 الطبيعة"؛

وخطة عمل لبناء  1212بعد عام فعالة تنفيذ خطة  ، حسب االقتضاء،واعتماد وتنفيذ إعداددعم  -1
 مة األحيائية؛لبروتوكول قرطاجنة للسال ،القدرات

لتنوع الحفظ واالستخدام المستدام ل، أو "تعميم" إدراجالنهوض ب لمواصلة كل منا ةالعمل عبر حكوم -1
في  بما في ذلك من خالل إدراج القيم المتعددة للتنوع البيولوجيالبيولوجي في عمليات صنع القرار 
، والمحاسبة االقتصادية وتعزيز آليات واستراتيجيات الحد من الفقر ،السياسات والقواعد وعمليات التخطيط

 التنسيق المتعددة القطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

، وتعزيزها في إعداد وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي اإلسراع -4
 ؛على المستوى الوطني 1212لضمان التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

على المستوى  اوتعزيز مدى تغطيتهالمنطقة أساس على القائمة تحسين فعالية الحفظ واإلدارة  -0
نشاء نظم فعالة للمناطق المحمية واعتماد تدابير الحفظ الفعالة األخرى تعزيز و من خالل العالمي،  القائمة ا 

والحد من والتنوع الجيني ماية األنواع حل ،فضال عن أدوات التخطيط المكانيعلى أساس المنطقة، 
، مع االعتراف بحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات التهديدات على التنوع البيولوجي أو القضاء عليها

 ؛المحلية وضمان مشاركتها الكاملة والفعالة

 تعزيز االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي من أجل تلبية احتياجات الناس؛ -6
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اإلطار البيئي القانوني العالمي وتعزيز القانون البيئي على المستوى تعزيز  العمل بنشاط على -7
نفاذه الوطني ن أجل حماية التنوع البيولوجي ومكافحة االستخدام غير القانوني، والنظر في التزامات م، وا 

 ؛جراءات لحماية التنوع البيولوجيعند اتخاذ إواحترامها وتعزيزها حقوق اإلنسان 

، من خالل االتفاقية وبروتوكول ناغويا واالتفاقات األخرى ذات الصلة، ضمانلجهودنا  زيادة -8
من استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك المعارف للمنافع التقاسم العادل والمنصف  حسب االقتضاء،

 ؛معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةسياق مراعاة مع  ،المرتبطةالتقليدية 

دارة إعداد وتقييم و الرامية إلى التدابير وتنفيذ  تعزيز -9 التكنولوجيات  ، حسب االقتضاء،ونقلتنظيم وا 
األحيائية ذات الصلة، بهدف تعزيز المنافع والحد من المخاطر المحتملة، بما في ذلك تلك المخاطر 

 ؛ارة على البيئةكون لها آثار ضيأن  يرجح، التي طالق الكائنات الحية المحورةباستخدام وا  المرتبطة 

للتصدي لفقدان التنوع البيولوجي، واستعادة  ج القائمة على النظام اإليكولوجيهزيادة تطبيق الن   -22
النظم اإليكولوجية المتدهورة، وزيادة القدرة على الصمود، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، ودعم 

هج تعزيز نمع لتحديات األخرى، التصدي لمساهمة في الاإلنتاج المستدام لألغذية، وتعزيز الصحة، و 
األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية  على مدىوضمان المنافع والن هج الشاملة األخرى الصحة الواحدة 

، مع تسليط الضوء على أن مثل للتنمية المستدامة، من خالل ضمانات قوية للحماية البيئية واالجتماعية
على نحو هذه الن هج القائمة على النظام اإليكولوجي ال تحل محل اإلجراءات ذات األولوية الالزمة للحد 

 2؛من انبعاثات غازات الدفيئة بطريقة تتسق مع أهداف اتفاق باريس عاجل

يطات لحماية التنوع زيادة اإلجراءات للحد من التأثيرات السلبية لألنشطة البشرية على المح -22
البيولوجي البحري والساحلي وتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على الصمود أمام تغير 

 المناخ؛

واالستخدام حفظ الفي ألوبئة تسهم من اخطط ما بعد التعافي سياسات وبرامج و أن ضمان  -21
 ؛لشاملةمع تعزيز التنمية المستدامة وا، المستدام للتنوع البيولوجي

، وافزإصالح هياكل الحعلى  ، والوزارات األخرى ذات الصلة،العمل مع وزارات المالية واالقتصاد -21
 مع، ، أو إزالتها تدريجيا أو إصالحهااإلعانات والحوافز األخرى التي تضر بالتنوع البيولوجي القضاء علىو 

حشد موارد مالية إضافية، ومواءمة جميع التدفقات المالية  ، من أجلحماية الناس في الحاالت المهمشة
 ؛واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجيحفظ اللدعم 

                                                           
، 4، الفقرة 11/1يمكن اإلشارة أيضا إلى الن هج القائمة على النظام اإليكولوجي على أنها "الحلول القائمة على الطبيعة" حسب التوصية  2

 لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.الصادرة عن الهيئة الفرعية ل
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، الالزم لتنفيذ اإلطار العالمي الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات للبلدان النامية وفيرزيادة ت -24
 ؛التفاقيةوبما يتماشى مع أحكام ا 1212للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء، والشباب، تمكين المشاركة الكاملة والفعالة ل -20
 القطاعواألوساط األكاديمية، وقطاع األعمال التجارية و  ،والمجتمع المدني، والحكومات والسلطات المحلية

خطة  في سياقطوعية زامات الت تقديم ، وتشجيعهم علىوأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة ،المالي
م لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع خبناء الز  ومواصلةكونمينغ من أجل الطبيعة والناس، شرم الشيخ إلى عمل 

 ؛1212البيولوجي لما بعد عام 

المتعلقة بالتنوع البيولوجي دوات االتصاالت والتثقيف والتوعية العامة ألتطوير الالقيام بمزيد من  -26
 ؛واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجيحفظ اللدعم التغيرات في السلوك نحو 

، مثل الجارية جراءات مع االتفاقات البيئية المتعددة األطرافتنسيق اإلتعزيز التعاون و زيادة  -27
يات واالتفاقواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،  ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

المتعددة والعمليات الدولية  1212لعام  ةتنمية المستدامالفضال عن خطة  ،المتعلقة بالتنوع البيولوجي
لتنوع البيولوجي وحفظ واإلدارة المستدامة واالستعادة لاألخرى ذات الصلة، من أجل تعزيز حماية األطراف 

، خرى للتنمية المستدامةهداف األاألفي  اإلسهاممع  ،وللمياه العذبة والتنوع البيولوجي البحري ضياألر ل
 .1212خطة التنمية المستدامة لعام لة مئواالم

المعني بالتنمية  1211لعام  ]سيقدم هذا اإلعالن إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، والمنتدى السياسي رفيع المستوى
 سة للبيئة.[خامجمعية األمم المتحدة الالجزء الثاني من المستدامة، و 

 

 


