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 غانغوان إعالن

  مةالمستداالتنوع البيولوجي من أجل التنمية  بشأن

 

 

أكتوبر/تشرين األول  51و 51يومي  كوريا،جمهورية  غانغوان،مقاطعة  شانغ،في بيونغ  المجتمعين ،الوفودورؤساء  وزراءال نحن،
 بمناسبة االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، 4152

 
التفاقية التنوع البيولوجي وهي: حفظ التنوع البيولوجي، واالستخدام المستدام لمكوناته والتقاسم  الثالثةالرئيسية إلى األهداف  نشير إذ

 حيوية للتنمية المستدامة؛لالجينية، وأهميتها االعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 

ذ التي اعتمدها مؤتمر األطراف وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  4141-4155إلى الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  نشير وا 
: 4111رؤيتها لعام ؛ و 4151في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه العاشر، المنعقد في ناغويا، في أكتوبر/تشرين األول 

 خدمات وتصانحفظ ويستعاد ويستخدم برشد، يُ و ، ُيقّيم التنوع البيولوجي 4111"بحلول عام حيث مع الطبيعة"  العيش في وئام"
 ؛مما يؤدي إلى استدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع الشعوب" ،ةاإليكولوجي مالنظ

ذ  44-41"، ريو دي جانيرو، البرازيل، 41إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة )"ريو+ نشير وا 
هو  لتنوع البيولوجيا أنتأكيد  أعادت( 5، ضمن جملة أمور: )يت(، المعنونة "المستقبل الذي نصبو إليه" ال4154يونيو/حزيران 

 ادور أن له يكولوجية وجينية واجتماعية واقتصادية وعلمية وتربوية وثقافية وترفيهية وجمالية و إقيم  في حد ذاته قيمة وينطوي على
 (4؛ )تشكل ركائز حيوية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاه البشر ،في حفظ النظم اإليكولوجية التي توفر خدمات أساسية بالغ األهمية

ض أن هذه العوامل تقوّ  تكدأو ( 3) ؛النظم اإليكولوجية على الصعيد العالميفقدان التنوع البيولوجي وتدهور  جسامةمدى  تدركأو 
مكانية الحصول عليها وصحة الفقراء يوتوف ،األمن الغذائي والتغذية يمسبما  ،العالميعلى الصعيد التنمية  في ر مياه الشرب وا 

أن المعارف واالبتكارات والممارسات وأدركت ( 2) ؛الريف والسكان في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم األجيال الحالية والمقبلة
التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تسهم إسهاما هاما في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة، ويمكن 

الخطة االستراتيجية  أهمية تنفيذأكدت و  (1) ؛المستدامة الرزقكسب لتطبيقها على نطاق أوسع أن يدعم الرفاه االجتماعي وسبل 
بوجود ُنهج مختلفة ورؤى ونماذج وأدوات وأقرت  (1وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ ) 4141-4155للتنوع البيولوجي 

 ؛متاحة لكل بلد، وفقا لظروفها وأولوياتها الوطنية، لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر

ذ ، وهو أيضا الركيزة الحيوية لنظام بعدة وسائل بشرتنوع الحياة على األرض، يسهم مباشرة في رفاه ال البيولوجي،التنوع بأن  نقر وا 
 األجيال الحالية والمقبلة؛ فاهيةعتمد عليها ر تالتي  ،دعم الحياة على األرض

ذ عتمد على التنوع يقتصادية الا قطاعاتالبيولوجي، وأن الكثير من الاالقتصادية، والثقافية، واالجتماعية للتنوع  القيمةب نقر وا 
والصحة، المياه، والزراعة، ومصايد األسماك، والحراجة، قطاعات خدمات النظم اإليكولوجية، بما في ذلك وظائف و البيولوجي و 

 ارة، والصناعة، والنقل والسياحة،والطاقة، والتجواإلسكان، والتعليم، والتغذية، 

ذ نقرو  بالنسبة للمجتمعات ، السيما المستدامة الرزقكسب سبل ل شكل خاصالتقليدية هي مهمة بأن التنوع البيولوجي والمعارف ب ا 
 ة؛ضعيفات الفئلفقراء والاألصلية والمحلية فضال عن ا
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ذ أن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام واستعادة النظم اإليكولوجية يمكن أن تحسن وظائف النظم اإليكولوجية  نالحظ وا 
 حمايةه، وتوفير إمدادات نظيفة وآمنة من المياه، و من خفيفتغير المناخ والت عيف مكوقدرته على الصمود وبالتالي يسهم في الت

 من التعرض ألخطار الكوارث؛ الحدالسواحل ومستجمعات المياه، و 

ذ ، مثل أن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام واستعادة النظم اإليكولوجية هي عناصر رئيسية لُنهج مختلفة أيضا نالحظ وا 
 التنمية المستدامة ؛ لمساهمة فيلو ، بشرورفاه ال الرزقكسب سبل لخلق فرص العمل، ودعم  االقتصاد اإلبداعي،

ذ بأن تعميم مراعاة التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية األوسع نطاقا، من خالل دمج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه  نقر وا 
 ؛وللقضاء على الفقر تقدم التنمية المستدامةل احيوي يعدالمستدام في مختلف القطاعات، 

ذ نقر  لالتفاقية، في تعميم التنوع البيولوجي وتنفيذ االتفاقية، والخطة بمساهمة مرفق البيئة العالمية، باعتباره اآللية المالية وا 
 ، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها؛4141-4155االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ذ فيذ الخطة تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية وتن واحدا من العوائق الرئيسية نحو يظلنقص الموارد المالية الكافية بأن  نقر وا 
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها؛ 4141-4155االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ذ وصياغة أهداف  4151في المناقشات الجارية داخل األمم المتحدة بشأن خطة التنمية لما بعد عام  المساهمة في ونأمل ندرك وا 
 التنمية المستدامة؛

للتنوع اد استراتيجيات وخطط عمل وطنية بالتقدم الذي أحرزته األطراف في االتفاقية والحكومات في إعد نرحب -5
 وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 4141-4155تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لالبيولوجي 

يا بشأن الحصول على الموارد الجينية بروتوكول ناغو ل 4152أكتوبر/تشرين األول  54في نفاذ الببدء  حتفلن -4
كبيان مبكر اللتزامنا والتقاسم العادل المنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي 

إلى التصديق على  ،تفعل ذلك بعداألطراف في االتفاقية التي لم  وندعولتنوع البيولوجي، ل أهداف أيشي بتحقيق
 ؛البروتوكول أو االنضمام إليه

كافيا  ال يعدبأن التقدم المحرز لتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي من ااستنتاجات الطبعة الرابعة ، مع ذلك، نالحظ -3
 ؛لبشرمع آثار ضارة على رفاه ا يستمرلتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأن فقدان التنوع البيولوجي 

وتحقيق أهداف  4141-4155الكامل للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  نا على التنفيذتصميمالتزامنا و  تأكيد نعيد -2
لسياسات عبر إدارات الحكومة مجموعة من التدابير وتناسق اقرار بأن هذا يتطلب أيشي للتنوع البيولوجي، مع اإل

 ؛ومراعاة مختلف القيم االجتماعية والثقافية االقتصادية، قطاعاتالو 

 بين البلدان لتنفيذ أهداف االتفاقية؛معزز علمي تعاون تقني و بالحاجة إلى  نقر -1

 بالدور الحاسم للمجتمعات األصلية والمحلية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛نقر  -1

لتنوع بحشد الموارد المالية من جميع المصادر من أجل التنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية ل ناالتزام تأكيد نعيد -7
 من االتفاقية؛ 41والمادة  ، بما يتمشى4141-4155البيولوجي 

وتحقيق أهداف  4141-4155الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تعزيز تنفيذ ل بخارطة طريق بيونغ شانغ نرحب -8
 بخارطة طريق بيونغ شانغ(؛من اآلن فصاعدا أيشي للتنوع البيولوجي )التي تعرف 
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جسر البيولوجي لتعزيز التعاون التقني المبادرة  – يا في دعم خارطة طريق بيونغ شانغبمبادرات جمهورية كور  نرحب -9
 عادة النظم اإليكولوجية الحرجية، فضال عن دعم برنامج بناء القدرات في مجال المحيطات؛والعلمي، ومبادرة است

مفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية تامية للفريق العامل لتنوع البيولوجي في الوثيقة الخباألهمية المعطاة ل نرحب -51
 ؛4151التنمية لما بعد عام لتنوع البيولوجي في خطة ادمج وتعميم مواصلة إلى  وندعو المستدامة

أهداف أيشي للتنوع و ومساهمتها الرئيسية  4141-4155لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي اأهمية على  نشدد -55
 وندعو، على جميع المستويات 4151بالنسبة لخطة التنمية لما بعد عام  4111البيولوجي المذكورة فيها ورؤية عام 

 ؛4151في خطة التنمية لما بعد عام على نحو فعال ها دمجإلى  الجمعية العامة لألمم المتحدة

بعد عام  األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة إلى ربط تنفيذ خطة التنمية لما ندعو -54
خطط عمليات األخرى ذات الصلة مثل عملية إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية واالستراتيجيات و بال 4151

لى دمج تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وا 
في التنمية ومساهمتهن لنساء ل، مع إعطاء االعتبار الواجب للدور الرئيسي 4151في تنفيذ خطة ما بعد عام 

 المستدامة؛

تنفيذ وتعزيز التعاون،  أن تواصلاالتفاقيات والمنظمات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  حسب مقتضى الحال،ندعو،  -53
 ؛4141-4155والتنسيق وأوجه التآزر عند تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

لوجي ئة عن استخدام الموارد الجينية في المساهمة في حفظ التنوع البيو شدور الحصول وتقاسم المنافع الناب نقر -52
 ؛البيئية ستدامةاالواستخدامه المستدام، والقضاء على الفقر، وتحقيق 

يمكن أن مع الطبيعة،  المتجانس كليوالمنظور ال، االقتصاد اإلبداعينهج أن مختلف الُنهج، مثل  كذلك نالحظ -51
 ؛لتنمية المستدامةوتشق الطريق نحو اصون التنوع البيولوجي ت

للنهوض حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام واستعادة النظم اإليكولوجية، وأيضا  ضمانبأهمية التعاون ل نقر -51
بمبادرة الحوار من أجل السالم والتنوع البيولوجي لجمهورية  ونرحبلسالم بين األمم في المناطق عبر الحدود، با

 .حول هذه المسائلدعم عمل االتفاقية لكوريا 

 -انتهى    -


