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 األمم المتحدة للبيئة

 

التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 3216 مايو/أيار 32-32نريويب، 

 الرفاهتحقيق عميم مراعاة التنوع البيولوجي من أجل ت -2/61
 ،إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة

على أن اتفاقية التنوع البيولوجي حتدد األىداف اليت اتفق عليها اجملتمع الدويل من  إذ تؤكد جمددا  
اشئة عن أجل حفظ التنوع البيولوجي، واالستخدام ادلستدام لعناصره والتقاسم العادل وادلنصف للمنافع الن

 ،استخدام ادلوارد اجلينية

شي توأىداف آي 3232-3211فرتة على أن اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي لل وإذ تشدد
، حيظى فيها التنوع البيولوجي بالتقدير وُيسعى 3202 وضعت لعامادلتعلقة بالتنوع البيولوجي تتواصل يف رؤية 

إىل حفظو وإصالحو واستخدامو حبكمة، على حنو يصون خدمات النظام اإليكولوجي، ويعمل على استدامة  
 ،ع الشعوبم ادلنافع األساسية جلميكوكب سليم ويقد

 ،على ضرورة تعزيز أوجو التآزر بني االتفاقات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وإذ تؤكد جمددا  

احلفظ واالستخدام تعزيز لتشمل أىدافا  وغايات  3222أن خطة التنمية ادلستدامة لعام  ؤكدوإذ ت
النمو و  ،بالرفاه االجتماعي من أجل النهوض لتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ذات األولويةادلستدام ل

 ،هج ادلتكاملةاالقتصادي ومحاية البيئة عن طريق تطبيق النُ 

أمهية اعتماد وتنفيذ السياسات وادلبادئ التوجيهية الرامية إىل إدماج التنوع البيولوجي  أيضا   ؤكدوإذ ت
اتيجية للتنوع البيولوجي واستخدامو على حنو مستدام يف مجيع القطاعات ذات الصلة لضمان تنفيذ اخلطة االسرت 

 3222شي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي، وخطة التنمية ادلستدامة لعام توأىداف آي 3232-3211للفرتة 
 ،وأىداف التنمية ادلستدامة

أن االجتماع الثالث عشر دلؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، واالجتماع  تالحظ -1
 ،األحيائيةالسالمة شأن ب كارتاخينابروتوكول  يف  ألطرافيعد مبثابة اجتماع لدلؤمتر األطراف الذي  الثامن



UNEP/EA.2/Res.16 

2 

بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على ادلوارد  دلؤمتر األطراف الذي يعد مبثابة اجتماع لألطراف يف واالجتماع الثاين
ادلكسيك، يف الفرتة من  ستعقد يف كانكون، ،اجلينية والتقاسم العادل وادلنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

 الرفاه حتقيق تعميم مراعاة التنوع البيولوجي من أجل” عنوان، حتت 3216كانون األول/ديسمرب   12إىل  4
 ؛“للبشرية

أن االجتماع الثالث عشر دلؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ميثل فرصة  على تشدد -3
ربامج وااللتزامات ادلعتمدة يف إطار تلك الصكوك الدولية مع من أجل ادلواءمة، عند االقتضاء، للخطط وال

، هبدف تنشيط الدعم السياسي للجهود ادلبذولة 3222ادلبادئ والنُ ُهج ادلبينة يف خطة التنمية ادلستدامة لعام 
 ارة ادلستدامة للموارد الطبيعية؛على مجيع ادلستويات من أجل حتقيق اإلد

ميثل هنجا   3222أن إدماج السياسات الواردة يف خطة التنمية ادلستدامة لعام  على تؤكد -2
مالئما  لتعزيز حفظ التنوع البيولوجي واستخدامو ادلستدام يف خمتلف القطاعات، مبا يف ذلك الزراعة، واحلراجة، 

مع األمن الغذائي، والنمو والسياحة، وغريىا من اجملاالت، اليت تكون مرتابطة، يف مجلة أمور،  ،ومصائد األمساك
االقتصادي، والصحة البشرية، وحتسني الظروف ادلعيشية والتمتع ببيئة سليمة؛ وتدعو الدول األعضاء إىل تعزيز 
النهج ادلتكامل يف سياساهتا الوطنية، مع مراعاة اختالف الظروف والقدرات ومستويات التنمية على الصعد 

 ؛الوطنية

ا حلكومة ادلكسيك بوصفها البلد ادلضيف لالجتماع الثالث عشر ودعمه عن امتناهناتعرب  -4
دلؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، وتدعو مجيع األطراف اجملتمعة إىل ادلشاركة على حنو بّناء من أجل 

 التوصل إىل اتفاقات من شأهنا أن تسهم يف حتقيق أىداف االتفاقية.
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