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للهيئة الفرعية لتنفيذ  لالجتماع األولاالفتتاحية العامة بيان من المكسيك في الجلسة 
 اتفاقية التنوع البيولوجي

 

 وكيل الوزارة السيد كواتيموك أوتشوا
 

 جاي تشو، البروفيسورالسيد الرئيس، 
 اتفاقية التنوع البيولوجي، الموقرون فياألعضاء 

 من أنه ما لم تعميم  2002في الهاي في عام السادس لمؤتمر األطراف االجتماع  وار الذين حضوزراء حذر ال
 فإنه لن يكون من الممكن تحقيق أهداف االتفاقية. ،التنوع البيولوجي بشكل كامل في القطاعات األخرى

  هذا التحذير.ب ال نكترثأربعة عشر عاما، ما زلنا وبعد 
  ،جتماع رفاه اإلنسان الموضوع الرئيسي لالمن أجل لوجي المكسيك تعميم التنوع البيو  جعلتونظرا لهذا الوضع

 ألطراف.امؤتمر الثالث عشر ل
  في تخطيط وتنفيذ المستدام  استخدامهاو حفظ جميع مكونات التنوع البيولوجي  على إدراجهذا التعميم ويشتمل

 األنشطة في القطاعات اإلنتاجية،
 ؛هاد منها وتخفيفوالح إلنتاج واالستهالكلبهدف منع التأثيرات السلبية 

 ؛وقادرة على الصمودوبالتالي الحفاظ على نظم إيكولوجية صحية 
 اإلنسان. ان توفير الخدمات الضرورية لرفاهوضم

  ها بشكل مستداماستخدامو  من أجل تحقيق ذلك، علينا حفظ واستعادة عناصر التنوع البيولوجيو. 
  إقامة االلتزامات وتقييم تنفيذ هذه بح لنا تسمالتي سمؤشرات الولكن علينا أيضا تحديد قيمتها ووضع

 االلتزامات.
 ال، سيكون من الصعب بالنسبة لنا، كمجتمع عالمي، تحقيق األهداف التي وضعناها ألنفسنا  من أجل وا 

 القضاء على الفقر،
 معالجة آثار تغير المناخ،و 

 .2030عام لالتنمية  خطةبقية أهداف  وتحقيق
 هاستخدامحفظ التنوع البيولوجي و تعميم لعمل داخل حكوماتنا لباالتعهد دعونا نذهب إلى كانكون بهدف ف 

 المستدام
 في خطط التنمية،

 القطاعية، والمتعددةفي السياسات العامة القطاعية و 
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 وكذلك في إطار أنشطة اإلنتاج ذات الصلة.
  اص والمجتمع التآزر؛ بدعم من القطاع الخ وأن يعزز، متعدد القطاعاتو  نهج شامالاليجب أن يكون و

 لبشرية.ارفاه تحقيق شرط أساسي لضمان الحفاظ على التراث الطبيعي و كالمدني، 
  ةواالقتصادي ةالسياسي ةكمو لتعميم التنوع البيولوجي في الح ذي الصلةاإلطار القانوني  أن نعززعلينا و 

 .ةواالجتماعي
  أهدافنا في مجال التنوع البيولوجي مع االلتزامات التي تعهدت بها األمم المتحدة مواءمة نحن بحاجة إلى و

 .التي وضعتها المستدامة التنمية، وتحقيق أهداف 2030عام لالتنمية  للمضي قدما بخطة
 ،المستدام هاواستخدام لحياة تحت الماء والحياة على األرضاحماية ، من أجل على وجه الخصوصو 

 مكافحة التصحر،
 المناخ،من أجل عمل ال
 جيدة،الصحة ال

 المياه النظيفة والصرف الصحي،
 غذائي،المن األ
 ،بشكل مسؤول نتاج واالستهالكاإل

 العمل الالئق،و النمو االقتصادي 
 المساواة االجتماعية. انعدامقوية للحد من الفقر و المؤسسية الالسالم والعدالة والتنمية 

 في صنع الفارق، نحو تنفيذ  ونبدأاجتماع الهيئة الفرعية للتنفيذ  يحها لناالتي يتدعونا نغتنم هذه الفرصة ف
 مةمتوائهذه الصكوك تكون تأكد من أن وأن ن، الملحقين بهاويا غنابرتوكول قرطاجنة و برتوكول االتفاقية و 
 مع بعضها البعض.دائما ومتسقة 

  على أعلى مستوى إلشراك القطاعات لضمان اإلرادة السياسية المطلوبة  الالزمةالعناصر  نحضردعونا و
 اإلنتاجية على نحو فعال.

  الوطنية للتنوع البيولوجي  ناعملوخطط استراتيجياتنا  ونستعرض ونحدثتطور أن نعلينا ، ذلك نقومولكي
 التنفيذ المشترك. فضال عنهج متكاملة، نتاج العتماد ن  ضمان إشراك قطاعات اإلل

 والسياحة للمشاركة في  الحراجةد األسماك و يزراء الزراعة ومصاو بيئة و المكسيك وزراء ال ، دعتالسبب ولهذا
 في كانكون.ألطراف امؤتمر جتماع الثالث عشر لالاالجزء الرفيع المستوى من 

  الالزمةقوية النتائج التحقيق ل للتنفيذلهيئة الفرعية األول لالمكسيك جميعا للعمل في االجتماع  كموأخيرا، تدعو 
 في كانكون. بنجاحألطراف امؤتمر لثالث عشر لجتماع االالعقد 

  لكم شكرا جزيالو! 


