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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/437/Add.6( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[

  

  املستدامة وإسهامه يف حتقيق التنميةذ اتفاقية التنوع البيولوجي ينفت  - ٦٧/٢١٢
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ٢٠٠٩ديــــــسمرب / كـــــانون األول ٢١ املــــــؤرخ ٦٤/٢٠٣ إىل قراراـــــا  إذ تـــــشري   

ــؤرخ ٦٥/١٦١ و ــانون األول٢٠ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٦/٢٠٢ و ٢٠١٠ديـ ــانون ٢٢ املـ  كـ

  ،)١( وإىل القرارات السابقة املتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي٢٠١١ديسمرب /األول

 الـذي  ؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة      ملـ  الوثيقـة اخلتاميـة    إىل   وإذ تشري أيضا    

 وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول     )٢(١٩٩٢يونيه  /ندي جانريو، الربازيل يف حزيرا     ريو  يف عقد

 وخطـة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر     )٤( وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املـستدامة     )٣(٢١أعمال القرن   

 والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم         )٥()خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ     (القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة        

_______________ 

 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠، الد  جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(

، الـد  ١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،             )٢(
، ١ ، القــرار) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  ( القـرارات الــيت اختــذها املــؤمتر ول،األ

  .املرفقان األول والثاين

 .، املرفق١٩/٢ - القرار دإ )٣(

ــا،     )٤( ــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـ ــاملي للتنميـ ــة العـ  -أغـــسطس / آب٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـ
ــول ٤ ــبتمرب /أيل ــع     (٢٠٠٢س ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل األول، ) والت ، الف

  .، املرفق١ القرار

 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٥(



  A/RES/67/212  املستدامة وإسهامه يف حتقيق التنميةنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ت
 

2/8 

 والوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع       )٦(“تقبل الـذي نـصبو إليـه      املس”املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة     

  ،)٧(العام الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية

   ومبادئه،)٨( إعالن ريو بشأن البيئة والتنميةوإذ تعيد تأكيد  

  ،)٩( إىل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةوإذ تشري  

ــشري   ــضاوإذ ت ــة إىل أن أهــداف   أي ــا    االتفاقي ــسعي إىل حتقيقهــا وفق ــيت مــن املقــرر ال ال

 هــي حفــظ التنــوع البيولــوجي واســتخدام مكوناتــه بــصورة  باملوضــوعألحكامهــا ذات الــصلة

 ، بطـرق   علـى حنـو عـادل ومنـصف        ملنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية     امستدامة وتقاسم   

املـستخدمة يف    بشكل مناسب والنقـل املالئـم للتكنولوجيـات          منها احلصول على املوارد اجلينية    

التكنولوجيـات، وتـوفري التمويـل    تلـك  احلقـوق يف تلـك املـوارد و       مجيـع ، مـع مراعـاة      هذا اال 

  املناسب،

ينيــة اجليكولوجيــة واإلقــيم وال القيمــة املتأصــلة يف التنــوع البيولــوجي وإذ تعيــد تأكيــد  

للتنـوع البيولـوجي    ماليـة   اجلترفيهيـة و  الثقافيـة و  التربويـة و  الة و علميالقتصادية و االجتماعية و االو

بالغ األمهية يف حفـظ الـنظم اإليكولوجيـة الـيت تـوفر خـدمات أساسـية تـشكل ركـائز                     ال ودوره

  حيوية لتحقيق التنمية املستدامة ورفاه البشر،

ــسلم   ــأن وإذ ت ــق ب ــة  حتقي ــة لالتفاقي ــة ل  األهــداف الثالث ــر مهــم للغاي ــق التنأم ــة تحقي مي

 يــدعم حتقيــق األهــداف عامــل رئيــسياملــستدامة والقــضاء علــى الفقــر وحتــسني رفــاه البــشر، و 

  اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،

 أن للدول، وفقا مليثاق األمـم املتحـدة ومبـادئ القـانون الـدويل، حقـا                 وإذ تعيد تأكيد    

أال تلحـق األنـشطة   كفالـة  ا لـسياساا البيئيـة وعليهـا مـسؤولية         سياديا يف استغالل مواردها تبع    

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

  نطاق واليتها الوطنية،

_______________ 

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )٦(

 .٦٥/١القرار  )٧(

، الـد  ١٩٩٢نيـه  يو/ حزيـران ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،             )٨(
، ١  القــرار،) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  ( القـرارات الــيت اختــذها املــؤمتر األول،
  .األول املرفق

 .، املرفق٦١/٢٩٥القرار  )٩(
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 ٢٠٢٠-٢٠١١، العقـد ٦٥/١٦١ إىل أن اجلمعية العامة أعلنت، يف قرارهـا       شريتوإذ    

ع البيولـوجي مـن أجـل املـسامهة يف تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية للتنـوع         عقد األمم املتحدة للتنو 

  ،)١٠(٢٠٢٠-٢٠١١البيولوجي للفترة 

لــشعوب  تمعــات ا بــأن املعــارف واالبتكــارات واملمارســات التقليديــة      وإذ تــسلم    

 يف حفـظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه بـصورة      كـبري بقـدر  األصلية واتمعات احمللية تـسهم     

كـسب  أن يـدعم الرفـاه االجتمـاعي وسـبل     ميكـن  تطبيقهـا علـى نطـاق أوسـع      بـأن   ومستدامة،  

   املستدامة،الرزق

تفاقيـة يف اجتماعـه   اال الذي اختذه مـؤمتر األطـراف يف       ١١/١٤املقرر  ب وإذ حتيط علما    

التوصــيات الــواردة يف  ب وقــد أحاطــت علمــا  مبوجبــه األطــراف،  طلبــت و )١١(احلــادي عــشر 

 ،)١٢( عـن دورتـه العاشـرة   ملنتدى الدائم املعين بالشعوب األصلية    اير   من تقر  ٢٧ و   ٢٦الفقرتني  

) ي( ٨إىل الفريـــق املخـــصص العامـــل بـــني الـــدورات املفتـــوح بـــاب العـــضوية املعـــين باملـــادة  

األطـراف واحلكومـات    ، أن ينظر، آخذا يف اعتباره املسامهات املقدمة من     ااملتصلة  واألحكام  

ت الشعوب األصـلية واتمعـات احملليـة، يف هـذه املـسألة ويف         وجمتمعا واجلهات املعنية األخرى  

 لكـي ينظـر فيهـا   كل ما يترتب عليها من آثار بالنسبة لالتفاقية واألطراف، يف اجتماعه املقبل،  

  مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر،

يـا  تفاقية يف اجتماعه العاشر بروتوكـول ناغو     االمؤمتر األطراف يف     اعتماد   وإذ تالحظ   

املتعلق باحلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن اسـتخدامها             

، وإذ تقر مبا ميكن أن يؤديه احلـصول علـى املـوارد اجلينيـة               )١٣(امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي   

لتنـوع  دور يـساهم يف حفـظ ا      والتقاسم العادل واملنصف للمنـافع الناشـئة عـن اسـتخدامها مـن            

البيولــوجي واســتخدامه بــشكل مــستدام والقــضاء علــى الفقــر واســتدامة البيئــة وبالتــايل حتقيــق   

  األهداف اإلمنائية لأللفية،

لتكامـل االقتـصادي    مـن منظمـات ا    واحـدة     دولة ومنظمـة   ١٩٢أن   أيضا   وإذ تالحظ   

ــة ومنظمــة واحــدة   ١٦٣وأن  تفاقيــةال اهــي أطــراف يف اإلقليمــي ل لتكامــمــن منظمــات ادول

_______________ 

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

  .، املرفق األولUNEP/CBD/COP/11/35 رنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقةب انظر )١١(

 (E/2011/43 والتــصويب ٢٣، امللحــق رقــم ٢٠١١الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  )١٢(
  .)Corr.1 و

  .١٠/١، املرفق، املقرر UNEP/CBD/COP/10/27انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة  )١٣(
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 بروتوكول كارتاخينا للسالمة البيولوجيـة امللحـق باتفاقيـة          اإلقليمي هي أطراف يف   االقتصادي  

  ،)١٤(التنوع البيولوجي

 دولة ومنظمـة واحـدة مـن منظمـات التكامـل االقتـصادي         ٩١ أن   كذلك وإذ تالحظ   

  ،بروتوكول ناغويا اإلقليمي وقعت على

عتمـد يف اجتماعــه التاسـع اســتراتيجية   إىل أن مـؤمتر األطــراف يف االتفاقيـة ا  وإذ تـشري    

 )١١(١١/٤  و )١٦(١٠/٣املقـررين    و )١٥(املوارد دعمـا لتحقيـق األهـداف الثالثـة لالتفاقيـة           حشد

 ،طراف يف اجتماعيـه العاشـر واحلـادي عـشر بـشأن اسـتعراض تنفيـذها          األاللذين اختذمها مؤمتر    

   أهداف أولية،يف ذلك وضعمبا 

 حلكومة اهلند الستضافتها االجتماع احلادي عشر ملـؤمتر         تقديرها بالغوإذ تعرب عن      

 واالجتمـــاع ٢٠١٢أكتـــوبر / تـــشرين األول١٩ إىل ٨تفاقيـــة يف الفتـــرة مـــن االاألطـــراف يف 

العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول كارتاخينـا يف الفتـرة       السادس ملؤمتر األطراف  

، وإذ ترحــب بقــرار بــادآ  يف حيــدر اللــذين عقــدا٢٠١٢أكتــوبر /ول تــشرين األ٥ إىل ١مــن 

مؤمتر األطراف يف اجتماعه احلادي عشر املوافقة على العـرض الـذي قدمتـه حكومـة مجهوريـة                   

كوريا الستـضافة االجتمـاع الثـاين عـشر ملـؤمتر األطـراف واالجتمـاع الـسابع ملـؤمتر األطـراف                     

توكــول كارتاخينــا واالجتمــاع األول ملــؤمتر  برو الــذي ســيعمل بوصــفه اجتمــاع األطــراف يف 

األطراف الذي سيعمل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول ناغويا، وهـي اجتماعـات مـن              

  ،٢٠١٤ املقرر أن تنعقد مجيعها يف النصف الثاين من عام

أعمــال  بتقريــر األمــني التنفيــذي التفاقيــة التنــوع البيولــوجي عــن  حتــيط علمــا  - ١  

  ؛)١٧( االتفاقيةمؤمتر األطراف يف

، وتعـرب عـن     مـؤخرا األمـني التنفيـذي اجلديـد        بتعيني   حتيط علما مع التقدير     - ٢  

  دعمها لواليته؛

 الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة املعنونــة  تعيــد تأكيــد  - ٣  

  ؛لتزامات املتعلقة بالتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك اال)٦(“املستقبل الذي نصبو إليه”

  ؛)١١(تفاقيةاالاالجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف  بنتائج ترحب  - ٤  
_______________ 

 .٣٠٦١٩، الرقم ٢٢٢٦، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٤(

  .٩/١١، املرفق األول، املقرر UNEP/CBD/COP/9/29انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة  )١٥(

  .، املرفقUNEP/CBD/COP/10/27 برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة انظر )١٦(

)١٧( A/67/295الفرع الثالث ،.  
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ــة التنــوع البيولــوجي  تقــر  - ٥   ــأن األطــراف يف اتفاقي  كــررت تأكيــد ضــرورة  )١( ب

والبــشرية والتقنيــة مــن مجيــع املــصادر وضــرورة موازنــة ذلــك مــع التنفيــذ  حــشد املــوارد املاليــة 

 ضــرورة، وتؤكــد )١٠(٢٠٢٠-٢٠١١الفعــال للخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي للفتــرة 

يف  حتقيقهـا الـيت يـتم    مواصلة النظر يف تقييم مجيع املـوارد الـيت يـتم حـشدها مـن حيـث النتـائج                    

زيـادة جممـوع    )١٨(ال التنوع البيولوجي، وترحب يف هذا الصدد بقرار األطراف يف االتفاقيـة      جم

التمويل املتصل بالتنوع البيولـوجي بدرجـة كـبرية إمجـاال مـن أجـل تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية                     

 الوطنيــةاملــوارد  حــشد مــن مــصادر خمتلفــة تــشمل  ٢٠٢٠-٢٠١١للفتــرة  البيولــوجيللتنــوع 

  آليات مالية جديدة وابتكارية؛ والبحث عناون الدويل والدولية والتع

 باملبــادرات الــيت اختــذا األطــراف يف االتفاقيــة واجلهــات املعنيــة الــيت   ترحــب  - ٦  

، على حنو فعـال    ٢٠٢٠-٢٠١١دف إىل تنفيذ اخلطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة         

د يف االجتمـاع احلـادي عـشر ملـؤمتر          وتعرب عن تقديرها للتربع الذي تقدمت به حكومـة اهلنـ          

للتربعـات الـذي يهـدف إىل تـدعيم اآلليـات      باد آمن خالل إعالن حيدر     يف االتفاقية   األطراف  

املؤسسية وتعزيز القدرات التقنية والبشرية ويشمل ختصيص األموال لتعزيز بنـاء قـدرات مماثلـة          

  بادرات مماثلة على القيام بذلك؛البلدان النامية، وتشجع األطراف اليت ميكنها االضطالع مب يف

ــشجع  - ٧   ــى أن تتخــذ،     ت ــة عل ــات املعني ــع اجله ــات ومجي ــا أل احلكوم حكــام وفق

 االتفاقيـــة، تـــدابري ـــدف إىل تقاســـم نتـــائج أنـــشطة البحـــث والتطـــوير واملنـــافع الناشـــئة عـــن

االســتخدام التجــاري للمــوارد اجلينيــة وأوجــه اســتخدامها األخــرى علــى حنــو عــادل ومنــصف  

  روط متفق عليها؛وبش

 بالــدور الــذي ميكــن أن تؤديــه جمتمعــات الــشعوب األصــلية واتمعــات   تقــر  - ٨  

احملليــة يف اإلشــراف علــى املــوارد الطبيعيــة املتجــددة وإدارــا بــصورة مــستدامة وبالــدور الــذي  

  لنهج السوقية وغري السوقية يف إدارة تلك املوارد؛أن تؤديه اميكن 

ــب  - ٩   ــ ي ــب ــتراتيجياا وخطــط     األطراف ومجي ــضمن اس ــة أن ت ــات املعني ع اجله

ــة      ــلية واتمعـــات احملليـ ــارف جمتمعـــات الـــشعوب األصـ ــرام معـ ــدابري الحتـ ــة تـ ــها الوطنيـ عملـ

 حبفـظ التنـوع البيولـوجي      فيما يتـصل  اليت جتسد أساليب العيش التقليدية      وابتكاراا وممارساا   

وصـوا   واالبتكـارات واملمارسـات       هذه املعـارف   علىلحفاظ  لوواستخدامه بصورة مستدامة    

_______________ 

 الـذي  “ األهـداف  وضـع استعراض تنفيذ اسـتراتيجية حـشد املـوارد، مبـا يف ذلـك              ” املعنون   ١١/٤ املقرر )١٨(
ــة   اختــذ يف ــؤمتر األطــراف يف االتفاقي ــة     انظــر ( االجتمــاع احلــادي عــشر مل ــة، الوثيق ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم برن

UNEP/CBD/COP/11/35املرفق األول ،(. 
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ــا   ــزز تطبيقه ــة أصــحاا ومــشاركتهم   وأن تع ــى نطــاق واســع مبوافق ــشجع التقاســم  ،عل  وأن ت

  املنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه املعارف واالبتكارات واملمارسات؛

 أمهيـة إشـراك القطـاع اخلـاص يف تنفيـذ األهـداف الثالثـة لالتفاقيـة ويف                  تؤكد  - ١٠  

أهــداف التنــوع البيولــوجي، وتــدعو قطــاع األعمــال التجاريــة إىل مواءمــة سياســاته          حتقيــق

  منها إقامة الشراكات؛ بطرقوممارساته بشكل أكثر وضوحا مع أهداف االتفاقية، 

مــستدام ميكــن أن بــشكل  بــأن حفــظ التنــوع البيولــوجي واســتخدامه   تــسلم  - ١١  

لـتغري املنـاخ،     املناوئـة  احلـد مـن اآلثـار        يف احلد مـن أخطـار الكـوارث ويف         كبريايسهما إسهاما   

  منها إضفاء القدرة على التكيف على النظم اإليكولوجية اهلشة وجعلها أكثر مناعة؛ بطرق

، تـدابري   اجلهـات املعنيـة   ، بالتعـاون الوثيـق مـع        تتخذ األطراف على أن     تشجع  - ١٢  

ــة االحمــددة لتحقيــق أهــداف   ــة   تفاقي وبروتوكــول ناغويــا املتعلــق باحلــصول علــى املــوارد اجليني

، تنفـذ ، وتطلب إىل األطراف أن      )١٣(والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها      

علــى حنــو متــسق ، التزاماــا وتعهــداا مبوجــب االتفاقيــة  اجلهــات املعنيــةبالتعــاون الوثيــق مــع 

 بـصورة شـاملة وعلـى مجيـع املـستويات     ، وتشدد يف هذا الـصدد علـى ضـرورة أن تعـاجل       الوفع

  ؛ على حنو تامالتفاقيةا تنفيذ تعرقلالصعوبات اليت 

 األطراف يف االتفاقية على تيسري نقل التكنولوجيا لتنفيـذ االتفاقيـة علـى              حتث  - ١٣  

اتيجية التنفيـذ العملـي لربنـامج       حنو فعال وفقا ألحكامها، وحتيط علما، يف هـذا الـصدد، باسـتر            

ــق اخلــرباء       ــذي أعــده فري ــوجي ال ــا والتعــاون العلمــي والتكنول ــق بنقــل التكنولوجي العمــل املتعل

 املعنـون  ١١/٢التقنيني املخصص لنقل التكنولوجيـا والتعـاون العلمـي والتكنولـوجي، وبـاملقرر          

طنيـة للتنـوع البيولـوجي      استعراض التقدم احملـرز يف تنفيـذ االسـتراتيجيات وخطـط العمـل الو             ”

  ؛)١١(“يتصل بذلك من توفري الدعم لألطراف يف جمال بناء القدرات وما

 باحلكومــات ومجيــع اجلهــات املعنيــة أن تتخــذ التــدابري املناســبة لتعمــيم   يــب  - ١٤  

ومكوناتـه واالسـتخدام   مراعاة اآلثار االجتماعية واالقتصادية ومنافع حفـظ التنـوع البيولـوجي       

يف هـذا  النظم اإليكولوجية اليت توفر اخلدمات األساسية يف الربامج والـسياسات   واملستدام هلما 

  الوطنية؛ قا للتشريعات والظروف واألولوياتعلى مجيع املستويات، وف اال

األهـداف الثالثـة لالتفاقيـة علـى      حتقيـق  أمهيـة مواصـلة الـسعي إىل    تعيد تأكيد   - ١٥  

و أكثـر فعاليـة واتـساقا، ويـب بـاألطراف واجلهـات املعنيـة أن تعـزز تـدابري التعـاون الـدويل               حن

ــة   ــواردة يف االتفاقي ــاء بااللتزامــات ال ــذ،    ،للوف ــري التنفي ــيت تعت ــها معاجلــة الثغــرات ال  بطــرق من

   من االتفاقية؛١٥ فيما يتعلق باملادة وخباصة
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االتـصال املــشترك بـني أمانــات    العمـل الــذي يـضطلع بــه حاليـا فريــق    تالحـظ   - ١٦  
ومكاتــب اهليئــات الفرعيــة املعنيــة باتفاقيــة التنــوع البيولــوجي واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  

 )١٩( التـصحر، وخباصـة يف أفريقيـا    مـن أو/التصحر يف البلدان اليت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد و            
والعمـل الـذي يـضطلع بـه     ) يات ريواتفاق ()٢٠(واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ     

 فريق االتصال التابع لالتفاقيـات املتـصلة بـالتنوع البيولـوجي، وتقـر بأمهيـة حتـسني االتـساق يف               
تنفيذ تلك االتفاقيات، وتسلم بأمهية تعزيز التآزر بني االتفاقيـات املتـصلة بـالتنوع البيولـوجي،               

ــشجع مــؤمترات األطــراف     ــها، وت ــددة  دون املــساس بأهــداف أي من ــة املتع ــات البيئي يف االتفاق
مراعـاة   األطراف املتصلة بالتنوع البيولوجي على النظر يف تعزيز جهودهـا يف هـذا الـصدد، مـع       

  ووالياا؛ اخلربات املتصلة بذلك واملركز القانوين املستقل لكل من تلك الصكوك

ــد   - ١٧   ــد تأكي ــق أهــداف  تعي ــة حتقي ــشي أمهي ــا  آيت ــة ب ــوجياملتعلق ــيت لتنوع البيول  ال
 وتنفيــذ اخلطــة )١٠(يف اجتماعــه العاشــر اتفاقيــة التنــوع البيولــوجياعتمــدها مــؤمتر األطــراف يف 

  ؛٢٠٢٠-٢٠١١االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

لتنوع املتعلقــة بـــا  آيتــشي أهــداف  مراعــاة   اجلهــود املبذولــة لتعمــيم    تالحــظ   - ١٨  
املتحــدة لـدعم اخلطــة االســتراتيجية للتنــوع  املــسامهة املقدمــة مـن منظومــة األمــم   البيولـوجي يف 

، وتدعو منظومـة األمـم املتحـدة إىل مواصـلة تيـسري التعـاون         ٢٠٢٠-٢٠١١البيولوجي للفترة   
  بني أعضائها دعما لتنفيذ اخلطة االستراتيجية؛

ــدعو  - ١٩   ــى   ت ــصدق عل ــيت مل ت ــدان ال ــا حــىت اآلن إىل   اال البل ــضم إليه ــة أو تن تفاقي
  بذلك؛ القيام

االنـضمام    األطراف يف االتفاقية إىل التصديق على بروتوكول ناغويا أو         دعوت  - ٢٠  
كفالة بدء نفاذه يف وقت مبكر وتنفيذه، وتطلب كذلك إىل األمني التنفيـذي أن يواصـل،   لإليه  

، مــساندة أنــشطة بنـاء القــدرات وتنميتــها دعمـا للتــصديق علــى   املعنيـة بالتعـاون مــع املنظمــات  
العمـل الـذي    هـذا الـصدد      نفاذه يف وقت مبكـر وتنفيـذه، وتالحـظ يف          وبدء    ناغويا بروتوكول
دعـم مـشاريع   ـدف  مرفـق البيئـة العامليـة    إطـار  صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا يف   يضطلع به   

  حمددة لتنمية القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا؛

التنــوع  بإنــشاء املنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال   ترحــب  - ٢١  
 ومبـا ميكـن أن يعـود بـه مـن فائـدة علـى احلكومـات،                   وخدمات النظم اإليكولوجيـة    البيولوجي

وتـــدعو إىل التعجيـــل ببـــدء أعمالـــه لتـــوفري أفـــضل مـــا هـــو متـــاح مـــن معلومـــات ذات صـــلة   

_______________ 

 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، الد عاهداتجمموعة املاألمم املتحدة،  )١٩(

 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١املرجع نفسه، الد  )٢٠(
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أجــل مــساعدة صــانعي القــرار، وتــشجع الــدول    بالــسياسات املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي مــن 
   ذلك؛ أن تفعلاملنرب علىإىل عضوية  بعدتنضم مل األعضاء اليت 

 يفاللجنـة الثانيـة     الـيت تعقـدها      اخلاصـة    االجتماعـات  أن ختصص إحـدى      تقرر  - ٢٢  
 ـدف الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة، يف إطار عقد األمـم املتحـدة للتنـوع البيولـوجي                 

ركة بني برنـامج األمـم    حتسني االتساق، لعقد جلسة إحاطة مشت      من أجل  اجلهود    بذل مواصلة
املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية للملكية الفكريـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة          
وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة وأمانـة اتفاقيـة التنـوع            

أهداف االتفاقية، مبـا يف ذلـك اإلجـراءات          بشأن تنفيذ    املعنيةالبيولوجي وهيئات األمم املتحدة     
 املتخـذة لتعزيـز احلـصول علـى املـوارد اجلينيـة والتقاسـم العـادل واملنـصف للمنـافع الناشـئة عــن           

 يف لالجتمـاع يـرتبط بـذلك مـن معـارف تقليديـة، وأن تـدرج مـوجزا تنفيـذيا          استخدامها ومـا  
ــةمــذكرة األمــني العــام عــن تنفيــذ اتفاقيــات األمــم املتحــدة املت     الــيت ســتقدم إىل )٢١(علقــة بالبيئ

 يف  اجلمعية العامة يف دورا التاسعة والستني، قبل انعقاد االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطـراف             
  ؛االتفاقية

 األطراف ومجيع اجلهات املعنية واملؤسـسات واملنظمـات املهتمـة علـى           تشجع  - ٢٣  
ــرة      ــوجي للفت ــوع البيول ــتراتيجية للتن ــة االس ــداف ٢٠٢٠-٢٠١١أن تأخــذ اخلط ــ وأه  شيآيت

املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي يف االعتبــار عنــد إعــداد خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة ملــا بعــد عــام  
  ، مع مراعاة األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة؛٢٠١٥

 أمانـة االتفاقيـة إىل تقـدمي تقريـر، عـن طريـق األمـني العـام، إىل اجلمعيـة                     تدعو  - ٢٤  
  املتعلقـة  شيتـ يآتفاقيـة وأهـداف     االالثامنة والستني عن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ           العامة يف دورا    

  يف عملية تنفيذها؛ اليت صودفتلبيولوجي، مبا يف ذلك الصعوبات لتنوع ابا

ــد     تقــرر  - ٢٥   ــستني البن ــة وال ــدورا الثامن ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت
  .“التنمية املستدامة”يف إطار البند املعنون  “اتفاقية التنوع البيولوجي”الفرعي املعنون 

  ٦١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  

_______________ 

مذكرة من األمني العام حييل ا التقارير املقدمـة مـن أمانـات اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري                 )٢١(
 التـصحر،   مـن أو/ف الـشديد و املناخ واتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـا           

 .أفريقيا، واتفاقية التنوع البيولوجي وخباصة يف


