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  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])A/69/468/Add.6(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[

  

ــوجي    ت  - ٦٩/٢٢٢ ــوع البيولـ ــة التنـ ــذ اتفاقيـ ــة   نفيـ ــق التنميـ ــهامه يف حتقيـ وإسـ
  املستدامة

  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ٢٠٠٩ل/ديســــــمرب كـــــانون األو  ٢١املــــــؤرخ  ٦٤/٢٠٣إىل قراراـــــا   إذ تشـــــري   
ــؤرخ  ٦٥/١٦١ و ــمرب   ٢٠املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٦/٢٠٢و  ٢٠١٠كـ ــانون  ٢٢املـ كـ

 ٦٨/٢١٤ و ٢٠١٢كــانون األول/ديســمرب  ٢١املــؤرخ  ٦٧/٢١٢و  ٢٠١١األول/ديســمرب 
ــؤرخ  ــانون ٢٠املـــ ــمرب  كـــ ــ ٢٠١٣األول/ديســـ ــة    اوإىل قراراـــ ــة باتفاقيـــ ــابقة املتعلقـــ الســـ

  ،)١(البيولوجي  التنوع

إىل النتائج املنبثقة عن مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة والتنميـة الـذي     أيضا وإذ تشري  
١٩٩٢عقــد يف ريــو دي جــانريو، الربازيــل، يف حزيران/يونيــه     

 ، وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ  )٢(

٢١جدول أعمـال القـرن   
، وخطـة تنفيـذ   )٤(، وإعـالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة     )٣(

_______________ 

)١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619. 

، ١٩٩٢حزيران/يونيــه   ١٤-٣تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جــانريو،          )٢(
، ١ والتصويب)، القرار A.93.I.8(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  األول، القرارات اليت اختذها املؤمتر الد

 املرفقان األول والثاين.

 ، املرفق.١٩/٢-القرار دإ  )٣(

ــا،     )٤( ــة املســـتدامة، جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـ ــاملي للتنميـ ــة العـ  -آب/أغســـطس  ٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـ

والتصــويب)، الفصــل األول،    A.03.II.A.1(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٤
 ، املرفق.١ القرار
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، والوثيقـة اخلتاميـة   )٥(لتنفيـذ) لعـاملي للتنميـة املسـتدامة (خطـة جوهانسـربغ      نتائج مؤمتر القمة ال
للمناسبة اخلاصـة املعقـودة بـدعوة مـن رئـيس اجلمعيـة العامـة يف سـياق متابعـة اجلهـود املبذولـة            

  ،)٦(صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

الـــذي  ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب   ١٠املــؤرخ   ٦٨/٣٠٩إىل قرارهـــا  وإذ تشــري كــذلك    
)٧(املعــين بأهــداف التنميــة املســتدامةاملفتــوح بــاب العضــوية رحبــت فيــه بتقريــر الفريــق العامــل 

 

دمـاج  إلهـو األسـاس الرئيسـي    املفتـوح بـاب العضـوية    وقررت أن يكون مقترح الفريق العامل 
، مـع التسـليم بأنـه سـينظر     ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعـد عـام   صلب أهداف التنمية املستدامة يف 

ا يف مــدخالت أخــرى يف عمليــة التفــاوض احلكوميــة الدوليــة يف الــدورة التاســعة والســتني أيضــ
    للجمعية العامة،

الوثيقـة اخلتاميـة الصـادرة عـن مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة           وإذ تعيد تأكيد  
“املســـتقبل الـــذي نصـــبو إليـــه”املعنونـــة 

، مبـــا يف ذلـــك مـــا تتضـــمنه مـــن التزامـــات تتعلـــق  )٨(
  البيولوجي،  لتنوعبا

  ومبادئه، )٩(إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية وإذ تعيد أيضا تأكيد  

إىل أن أهداف االتفاقية اليت من املقـرر السـعي إىل حتقيقهـا وفقـا ألحكامهـا      وإذ تشري   
ــه بصــورة مســتدامة      ذات الصــلة باملوضــوع هــي حفــظ التنــوع البيولــوجي واســتخدام مكونات

ة عــن اســتخدام املــوارد اجلينيــة علــى حنــو عــادل ومنصــف، بطــرق منــها  وتقاســم املنــافع الناشــئ
ــة الوصــول بشــكل مناســب إىل   إتاحــة النقــل املالئــم للتكنولوجيــات  مــن خــالل املــوارد اجليني

املستخدمة يف هذا اال، مـع مراعـاة مجيـع احلقـوق يف تلـك املـوارد والتكنولوجيـات، وتـوفري         
  التمويل املناسب،

لقيمــة املتأصــلة يف التنــوع البيولــوجي والقــيم اإليكولوجيــة واجلينيــة  ا وإذ تعيــد تأكيــد  
واالجتماعية واالقتصادية والعلمية والتربويـة والثقافيـة والترفيهيـة واجلماليـة للتنـوع البيولـوجي       

_______________ 

 ق.، املرف٢املرجع نفسه، القرار   )٥(

  .٦٨/٦القرار   )٦(

)٧(  A/68/970  وCorr.1.  

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار   )٨(

، ١٩٩٢حزيران/يونيــه   ١٤-٣تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جــانريو،          )٩(
، ١ ويب)، القراروالتص A.93.I.8(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  األول، القرارات اليت اختذها املؤمتر الد

 املرفق األول.
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ودوره البالغ األمهية يف حفـظ الـنظم اإليكولوجيـة الـيت تـوفر خـدمات أساسـية تشـكل ركـائز          
  ملستدامة ورفاه البشر،حيوية لتحقيق التنمية ا

ــة        وإذ تســلم   ــق التنمي ــة لتحقي ــر مهــم للغاي ــة أم ــة لالتفاقي ــق األهــداف الثالث ــأن حتقي ب
املســتدامة والقضــاء علــى الفقــر وحتســني رفــاه البشــر، وعامــل رئيســي يــدعم حتقيــق األهــداف   

  ،اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية

 أن للدول، وفقا مليثاق األمـم املتحـدة ومبـادئ القـانون الـدويل، حقـاً       دوإذ تعيد تأكي  
يف استغالل مواردها تبعا لسياسـاا البيئيـة وعليهـا مسـؤولية كفالـة أال تلحـق األنشـطة         سيادياً

املضطلع ا يف إطار واليتها أو حتت سـيطرا ضـررا ببيئـة دول أخـرى أو منـاطق تقـع خـارج        
  نطاق واليتها الوطنية،

ــري   ــا    وإذ تشـ ــت، يف قرارهـ ــة أعلنـ ــة العامـ ــد٦٥/١٦١إىل أن اجلمعيـ -٢٠١١ ، العقـ

عقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجي مـن أجـل املسـامهة يف تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية        ٢٠٢٠
٢٠٢٠-٢٠١١للتنوع البيولوجي للفترة 

)١٠(،  

الشــعوب  بــأن املعــارف واالبتكــارات واملمارســات التقليديــة تمعــات        موإذ تســلّ   
األصلية واتمعات احمللية تسـهم بقـدر كـبري يف حفـظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه بصـورة         
مستدامة، وبـأن تطبيقهـا علـى نطـاق أوسـع ميكـن أن يـدعم الرفـاه االجتمـاعي وسـبل كسـب            

  الرزق املستدامة،

ــون  وإذ حتــيط علمــا     ــاملقرر املعن ــادة ”ب ــا  ٨امل  (ي) واألحكــام املتصــلة“
ــذي  )١١( ال

  اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي إبان اجتماعه الثاين عشر،

وإىل الوثيقـة   )١٢(إىل إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق الشـعوب األصـلية        وإذ تشري  
اخلتامية لالجتماع العـام الرفيـع املسـتوى للجمعيـة العامـة املعـروف باسـم املـؤمتر العـاملي املعـين           

  ،)١٣(بالشعوب األصلية

بالدور احليوي الذي تؤديـه املـرأة يف حفـظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه        موإذ تسلّ  
ــع    تشــارك بصــورة مســتدامة، وإذ تؤكــد جمــددا ضــرورة أن     ــى مجي ــة عل ــرأة مشــاركة كامل امل

  مستويات وضع السياسات العامة والتنفيذ فيما يتعلق حبفظ التنوع البيولوجي،
_______________ 

  .١٠/٢، املرفق، املقرر UNEP/CBD/COP/10/27برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )١٠(

  .١٢/١٢، املقرر UNEP/CBD/COP/12/29األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة برنامج   )١١(

 ، املرفق.٦١/٢٩٥القرار   )١٢(

 .٦٩/٢القرار   )١٣(
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تفاقيــة التجــارة الدوليــة بــأنواع احليوانــات والنباتــات بالــدور اهلــام ال أيضــا موإذ تســلّ  
، وهي اتفاق دويل ميثـل نقطـة التقـاء بـني التجـارة والبيئـة والتنميـة        )١٤(الربية املهددة باالنقراض

ويعــزز حفــظ التنــوع البيولــوجي واســتخدامه بصــورة مســتدامة، ومــن املفتــرض أن يســهم          
عـدم تـداول أي أنـواع مهـددة بـاالنقراض       حتقيق منافع ملموسـة للسـكان احمللـيني، ويكفـل     يف
باآلثار االقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة املترتبـة عـن الصـيد      كذلك التجارة الدولية، وتسلم  يف

املشروع واالجتار غري املشروع باألحياء الربية، حيث يلـزم اختـاذ إجـراءات حازمـة معـززة       غري
هـذا الصـدد، أمهيـة التعـاون علـى حنـو        يف جمايل العـرض والطلـب علـى السـواء، وإذ تؤكـد، يف     

فعال على الصعيد الدويل بـني هيئـات االتفاقـات البيئيـة املتعـددة األطـراف واملنظمـات الدوليـة         
  املعنية، وإذ تؤكد كذلك أمهية وضع قوائم أنواع األحياء استنادا إىل معايري متفق عليها،

بيولوجي، يف اجتماعـه العاشـر،   اعتماد مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع ال وإذ تالحظ  
بروتوكــول ناغويــا املتعلــق باحلصــول علــى املــوارد اجلينيــة والتقاســم العــادل واملنصــف للمنــافع  

، وإذ تقــر مبــا ميكــن أن يؤديــه )١٥(امللحــق باتفاقيــة التنــوع البيولــوجيوالناشــئة عــن اســتخدامها 
عن استخدامها مـن دور يسـاهم   احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم املنصف للمنافع الناشئة 

سـتدامة  حتقيـق اال يف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام والقضاء على الفقـر و 
  وبالتايل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ،ةيالبيئ

دولــة ومنظمــة واحــدة مــن منظمــات التكامــل االقتصــادي   ٩١أن  وإذ تالحــظ أيضــا  
دولـة ومنظمـة واحـدة مـن منظمـات التكامـل        ٥٦يـا وأن  اإلقليمي قد وقعت بروتوكـول ناغو 

ف يف االتفاقية قد أودعت صكوك تصديقها علـى الربوتوكـول   اطرمن األاالقتصادي اإلقليمي 
، وإذ تالحـــظ يف هـــذا الصـــدد إيـــاه أو موافقتـــها عليـــه أو انضـــمامها إليـــه قبوهلـــا املـــذكور أو

  ،٢٠١٤/أكتوبر تشرين األول ١٢قد دخل حيز النفاذ يف   الربوتوكول  أن

يهدف إىل تقاسم املنافع الناشـئة عـن   الذي  ،بروتوكول ناغويا أنوإذ تالحظ كذلك   
بطرق منـها إتاحـة الوصـول بشـكل مناسـب       ،استخدام املوارد اجلينية على حنو عادل ومنصف

 مـع مراعـاة   ،النقل املالئم للتكنولوجيات املستخدمة يف هذا اـال من خالل املوارد اجلينية إىل 
هم يف حفــظ ايســ ،مجيــع احلقــوق يف تلــك املــوارد والتكنولوجيــات، وتــوفري التمويــل املناســب 

  التنوع البيولوجي واستخدام مكوناته بصورة مستدامة،

_______________ 

)١٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537. 

 .١٠/١، املرفق، املقرر UNEP/CBD/COP/10/27برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )١٥(
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دولة ومنظمة واحدة من منظمات التكامـل االقتصـادي اإلقليمـي     ٥٠أن وإذ تالحظ   
التعويضـي، املكمـل لربوتوكـول     كواالملبور بشأن املسؤولية واجلرب -وقعت بروتوكول ناغويا 

ــة ومنظمــة  ٢٦، وأن )١٦(قرطاجنــة للســالمة األحيائيــة امللحــق باتفاقيــة التنــوع البيولــوجي   دول
ــة   يفاألطــراف  مــن واحــدة مــن منظمــات التكامــل االقتصــادي اإلقليمــي   بروتوكــول قرطاجن

و قبوهلـا  كواالملبـور أ  -للسالمة األحيائية قد أودعت صك تصـديقها علـى بروتوكـول ناغويـا     
  ،)١٧(إياه أو موافقتها عليه أو انضمامها إليه

دولة ومنظمـة واحـدة مـن منظمـات التكامـل االقتصـادي        ١٩٣أن  أيضا وإذ تالحظ  
دولــة ومنظمــة واحــدة مــن منظمــات التكامــل   ١٦٧اإلقليمــي هــي أطــراف يف االتفاقيــة، وأن 

  حيائية،االقتصادي اإلقليمي هي أطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األ

إىل أن مـؤمتر األطــراف يف االتفاقيـة اعتمـد يف اجتماعــه التاسـع اســتراتيجية      وإذ تشـري   
الذي اختـذه   ١٠/٣، إضافة إىل املقرر )١٨(حشد املوارد دعما لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية

بشــأن اســتعراض تنفيــذها، مبــا يف ذلــك وضــع مــؤمتر   )١٩(مــؤمتر األطــراف يف اجتماعــه العاشــر
  ،)٢٠(الذي اختذه يف اجتماعه احلادي عشر ١١/٤راف أهدافا أولية مبوجب املقرر األط

ــائج االجتمــاع   وإذ تالحــظ   ــايننت ــة   الث ــؤمتر األطــراف يف االتفاقي واالجتمــاع  عشــر مل
قرطاجنـة واالجتمـاع   ألطراف يف بروتوكول لملؤمتر األطراف الذي كان مبثابة اجتماع  بعالسا

اع لألطراف يف بروتوكول ناغويا، اليت عقدت مجيعهـا يف بيونـغ   األول ملؤمتر األطراف كاجتم
  ،٢٠١٤شانع جبمهورية كوريا يف عام 

  ؛)٢١(بتقرير األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي حتيط علما  - ١  

بروتوكول ناغويا املتعلق باحلصول علـى املـوارد   بدء نفاذ  تالحظ مع التقدير  - ٢  
امللحــق باتفاقيــة التنــوع وواملنصــف للمنــافع الناشــئة عــن اســتخدامها  اجلينيــة والتقاســم العــادل

  ؛٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٢يف  )١٥(البيولوجي

_______________ 

)١٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 2226, No. 30619. 

 .BS-V/11، املرفق، املقرر UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/17برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )١٧(

 .٩/١١، املرفق األول، املقرر UNEP/CBD/COP/9/29انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )١٨(

 ، املرفق.UNEP/CBD/COP/10/27انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )١٩(

 ، املرفق األول.UNEP/CBD/COP/11/35انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )٢٠(

)٢١(  A/69/317.الفرع ثالثا ، 
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بعقــد االجتمــاع الثــاين عشــر ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع    حتــيط علمــا  - ٣  
  ؛)٢٢(وبنتائجه ،٢٠١٤يف عام  ،ية كورياالبيولوجي يف بيونغ شانغ، مجهور

بـإعالن غـانغوون بشـأن التنـوع البيولـوجي مـن أجـل         حتيط علما مع التقدير  - ٤  
التنمية املستدامة الذي اعتمده اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع الثاين عشـر ملـؤمتر األطـراف    

  تفاقية؛االيف 

أصـحاب  ون الوثيـق مـع   علـى أن تتخـذ، بالتعـا    ذات الصـلة  األطـراف  تشجع  - ٥  
وبروتوكـول   )١(، تدابري حمددة لتحقيـق أهـداف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي     ذوي الصلة املصلحة

، أصـحاب املصـلحة ذوي الصـلة   ناغويا، وتطلـب إىل األطـراف أن تنفـذ، بالتعـاون الوثيـق مـع       
علـى حنــو متســق وفعـال، وتشــدد يف هــذا   كــول والربوتوالتزاماـا وتعهــداا مبوجـب االتفاقيــة   

الصدد علـى ضـرورة أن تعـاجل بصـورة شـاملة وعلـى مجيـع املسـتويات الصـعوبات الـيت تعرقـل            
  على حنو تام؛ مهاتنفيذ

ــتدامة ميكــن        متســلّ  - ٦   ــتخدامه بصــورة مس ــوجي واس ــوع البيول ــظ التن ــأن حف ب
ليـل مـن اآلثـار الضـارة النامجـة      يسهما إسهاما كبريا يف احلد مـن أخطـار الكـوارث ويف التق    أن

  النظم اإليكولوجية اهلشة وجعلها أكثر مناعة؛زيادة صالبة عن تغري املناخ، وذلك بسبل منها 

ــة      حتــث  - ٧   ــذ االتفاقي ــا لتنفي ــى تيســري نقــل التكنولوجي ــة عل األطــراف يف االتفاقي
 لتطبيـق لحنـو فعـال، وفقـا ألحكامهـا، وحتـيط علمـا يف هـذا الصـدد باالسـتراتيجية املعـدة            علـى 

ربنـامج العمـل املتعلـق بنقـل التكنولوجيـا والتعـاون العلمـي والـتقين الـيت وضـعها فريـق            العملي ل
 ١١/٢، وبــاملقرر والــتقين اخلــرباء الــتقين املخصــص املعــين بنقــل التكنولوجيــا والتعــاون العلمــي 

استعراض التقدم احملرز يف جمال تنفيذ االستراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة املتعلقـة     ” املعنون
ــا مـــن دعـــم مقـــدم إىل األطـــراف لبنـــاء القـــدرات   بـــالتنوع البيولـــوجي ومـــا “يتصـــل ـ

)٢٠( ،
ــان ا        وأيضــا ــذا الصــدد إب ــراف يف ه ــؤمتر األط ــذها م ــيت اخت ــاملقررات ذات الصــلة ال ــه ب جتماع
  ؛عشر  الثاين

 االتفاقيـة واألطـراف فيهـا    اجلهـود املبذولـة مـن قبـل أمانـة      التقدير مع تالحظ  - ٨  
ــة  ــة العاملي ــق البيئ ــاون مــع صــناديق األمــم املتحــدة       ،ومرف ــة، بالتع ــة لالتفاقي ــة املالي بوصــفه اآللي

قـدرات  تنظيم حلقـات عمـل لبنـاء ال   لاملتخصصة ومع الكيانات األخرى، والوكاالت وبراجمها 
حتديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنـوع البيولـوجي، بغيـة تعزيـز      لدعم البلدان يف

القـدرات وتلبيـة االحتياجـات مـن املـوارد البشـرية والتقنيـة واملاليـة لتنفيـذ اخلطـة االســتراتيجية           

_______________ 

  .UNEP/CBD/COP/12/29برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )٢٢(
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ــرة   ــوجي للفت ٢٠٢٠-٢٠١١للتنــوع البيول
ــوجي   وأهــداف آي )١٠( ــالتنوع البيول تشــي املتعلقــة ب

سـيما   ، وال)١٠(اعتمدها مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي يف اجتماعـه العاشـر       اليت
  بالنسبة للبلدان النامية؛

ــياق    حتــــث  - ٩   ــانية يف ســ ــارات اجلنســ ــاة االعتبــ ــز مراعــ األطــــراف علــــى تعزيــ
طـــط العمـــل الوطنيـــة، واإلقليميـــة حســـب االقتضـــاء، املتعلقـــة       االســـتراتيجيات وخ  وضـــع
البيولوجي وتنفيذها وتنقيحها هـي ومـا يعادهلـا مـن صـكوك يف إطـار تنفيـذ األهـداف          بالتنوع

  الثالثة لالتفاقية؛

التـدابري املناسـبة لتعمـيم     إىل اختـاذ  أصـحاب املصـلحة  احلكومات ومجيع  دعوت  - ١٠  
اعية واالقتصادية حلفظ التنـوع البيولـوجي ومكوناتـه واالسـتخدام     مراعاة اآلثار واملنافع االجتم

املستدام هلما، وكذلك النظم اإليكولوجية اليت توفر خدمات أساسية، يف الـربامج والسياسـات   
  على مجيع املستويات، وفقا للتشريعات والظروف واألولويات الوطنية؛ ذات الصلة

ــددا تؤكــد  - ١١   ــة مواصــلة الســعي إىل    جم ــة    أمهي ــة لالتفاقي ــداف الثالث ــق األه حتقي
ز تـدابري التعـاون   يـ تعزإىل  وأصـحاب املصـلحة  األطـراف  تدعو واتساقا، و كفاءةحنو أكثر  على

الدويل للوفاء بااللتزامات الواردة يف االتفاقية، بطرق منها معاجلة الثغرات اليت تعتـري التنفيـذ،   
  من االتفاقية؛ ١٥وخباصة فيما يتعلق باملادة 

هـداف آيتشـي املتعلقـة    األطراف يف االتفاقية ألأمهية حتقيق  تؤكد جمددا أيضا  - ١٢  
  ؛٢٠٢٠-٢٠١١بالتنوع البيولوجي وتنفيذ اخلطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

ــة    تقـــر  - ١٣   ــأن األطـــراف يف اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي أكـــدت جمـــددا احلاجـ بـ
نيــة مــن مجيــع املصــادر وضــرورة أن يتــوازن ذلــك مــع  حشــد املــوارد املاليــة والبشــرية والتق إىل

احلاجـة   وتؤكـد ، ٢٠٢٠-٢٠١١التنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفتـرة  
مـن حيـث مسـامهتها يف النـواتج املرجـوة       تشدتقييم مجيع املوارد اليت حإىل مواصلة النظر يف 

بقرار األطـراف يف االتفاقيـة املتعلـق بزيـادة     يف جمال التنوع البيولوجي، وترحب يف هذا الصدد 
إمجــايل التمويــل املتصــل بــالتنوع البيولــوجي واملرصــود لتنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية للتنــوع          

زيـــادة عامـــة كـــبرية مـــن مصـــادر متنوعـــة، مبـــا يف ذلـــك  ٢٠٢٠-٢٠١١البيولـــوجي للفتـــرة 
طالع آليــات جديــدة التعــاون الــدويل واســت واملــوارد علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل    حشــد

رات الــيت اختـذها مـؤمتر األطــراف يف هـذا الصـدد إبــان     ا، وحتــيط علمـا بـالقر  ومبتكـرة للتمويـل  
  ؛اجتماعه الثاين عشر

ــدعو  - ١٤   ــا حــىت اآلن      ت ــة أو تنضــم إليه ــى االتفاقي ــيت مل تصــدق عل ــدان ال  إىل البل

  بذلك؛  القيام



ق التنمية املستدامةوإسهامه يف حتقينفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ت A/RES/69/222  
 

8/9 

توكول ناغويا أو االنضـمام  األطراف يف االتفاقية إىل التصديق على برو تدعو  - ١٥  
أن إىل آلية ماليـة لالتفاقيـة،   ك يف إطار واليته ،إليه، وتدعو األمني التنفيذي ومرفق البيئة العاملية

يواصال، بالتعاون مع املنظمات املعنية، مساندة أنشطة بناء القـدرات وتنميتـها دعمـا للتصـديق     
  بروتوكول ناغويا وتنفيذه؛  على

ــا   - ١٦   ــدورات املخصــص      بالع حتــيط علم ــني ال ــل ب ــق العام ــه الفري ــذي يؤدي مــل ال
يف هـذا الصـدد أمانـة    تـدعو  ، وواألحكام املتصلة ا(ي)  ٨املفتوح باب العضوية املعين باملادة 

مبـا أحـرز مـن     ،عن طريـق األمـني العـام   السبعني، اجلمعية العامة يف دورا  بلغاالتفاقية إىل أن ت
  هذا القرار؛تنفيذ تقدم، يف سياق تقريرها عن 

ــألة التنــوع البيولــوجي و      تؤكــد  - ١٧   ع الــدول تشــجأمهيــة مواصــلة النظــر يف مس
عنـد إعـداد خطـة    ذه املسـألة  االعتبار الواجـب هلـ   إيالءعلى  أصحاب املصلحةاألطراف ومجيع 

  ؛٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

لعلــوم للمنــرب احلكــومي الــدويل ل بانعقــاد االجتمــاع العــام الثــاين  حتــيط علمــا   - ١٨  
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الـنظم اإليكولوجيـة الـذي يهـدف إىل تقـدمي      

تصلة بالسياسات يف جمال التنوع البيولـوجي بغيـة مسـاعدة    املعلومات ما هو متاح من املأفضل 
  صانعي القرار؛

يف تنفيـــذ  أصــحاب املصــلحة  أمهيــة إشـــراك القطــاع اخلــاص وســـائر     تؤكــد   - ١٩  
إىل مواءمـــة  همالثالثـــة لالتفاقيـــة ويف حتقيـــق أهـــداف التنـــوع البيولـــوجي، وتـــدعو  األهـــداف
ــا ــا مسياسـ ــة     موممارسـ ــها إقامـ ــرق منـ ــة، بطـ ــع أهـــداف االتفاقيـ بشـــكل أكثـــر وضـــوحا مـ

أمهيــة يف هــذا الصــدد  تؤكــدووفقــا للتشــريعات والظــروف واألولويــات الوطنيــة، الشــراكات، 
  ية املتعلقة باألعمال التجارية والتنوع البيولوجي؛العمل اجلاري يف إطار الشراكة العامل

العمل اجلاري الذي يضـطلع بـه فريـق االتصـال املشـترك بـني أمانـات         تالحظ  - ٢٠  
ــة األمــم املتحــدة      ــة التنــوع البيولــوجي واتفاقي ــة التابعــة التفاقي ــة املعني ومكاتــب اهليئــات الفرعي

ــاف       ــن اجلف ــاين م ــيت تع ــدان ال ــن التصــحر  ملكافحــة التصــحر يف البل وخباصــة  ،الشــديد و/أو م
(اتفاقيــات ريــو) وفريــق  )٢٤(واتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ  )٢٣(أفريقيــا يف

االتصال املعين باالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولـوجي، وتقـر بأمهيـة حتسـني االتسـاق يف تنفيـذ       
مـا بـني االتفاقيـات ذات الصـلة بـالتنوع      تلك االتفاقيات، وتسلم بأمهيـة تعزيـز أوجـه التـآزر في    

_______________ 

)٢٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480. 

 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١املرجع نفسه، الد   )٢٤(
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البيولوجي دون اإلخالل بأهداف أي منـها، وتشـجع مـؤمترات األطـراف يف االتفاقـات البيئيـة       
ــذا اــال         ــود يف ه ــز اجله ــى النظــر يف تعزي ــوجي عل ــالتنوع البيول ــة ب ــددة األطــراف املتعلق املتع

ل والواليـة اخلاصـة لكـل صــك    مراعـاة اخلـربات ذات الصـلة وأخـذ املركــز القـانوين املسـتق       مـع 
  هذه الصكوك يف احلسبان؛  من

تقريـرا عـن طريـق    السـبعني  أمانة االتفاقية إىل أن تقـدم إليهـا يف دورـا     تدعو  - ٢١  
األمني العام بشأن تنفيذ هذا القـرار، يتنـاول التقـدم احملـرز يف تنفيـذ االتفاقيـة وأهـداف آيتشـي         

  وبات اليت تواجه عملية تنفيذمها؛املتعلقة بالتنوع البيولوجي، وبشأن الصع

البنــد الفرعــي الســبعني أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا   تقــرر  - ٢٢  
  “.التنمية املستدامة”يف إطار البند املعنون “ اتفاقية التنوع البيولوجي”املعنون 

  

  ٧٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


