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  اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمقرر 

 2015اج التنوع البيولوجي في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام مإد  -  12/4المقرر 
  وأهداف التنمية المستدامة

  إن مؤتمر األطراف،
دعم لستدامة أهداف التنمية المو 2015لتنمية لما بعد عام األمم المتحدة لخطة على الحاجة إلى  يشدد -1

األطراف وجميع  ويشجعالتنوع البيولوجي  والتصدي للدوافع الكامنة وراء فقدانحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام 
خطة األمم المتعلقة ب تفي المناقشاالكاملة على المشاركة  ،والمجتمعات األصلية والمحلية ،أصحاب المصلحة المعنيين
الخطة االستراتيجية للتنوع و أهداف االتفاقيةوتعميم وإدماج وأهداف التنمية المستدامة  2015ام المتحدة للتنمية لما بعد ع

على نحو  في المظلة الجامعة، 2050أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والرؤية ذات الصلة لعام و 2020-2011البيولوجي 
األهمية  إبرازوفضال عن وسائل التنفيذ، ، ةذات الصل التنمية المستدامةمؤشرات غايات وأهداف وجميع في  مناسب،

األمم خطة  ، ولضمان أن تكونالنظم اإليكولوجية لتحقيق التنمية المستدامةخدمات ووظائف الحاسمة للتنوع البيولوجي و
  ؛واألرضخطة تحول لمستقبل الناس  2015لتنمية لما بعد عام المتحدة ل

 التي أعدها إليكولوجية في أهداف التنمية المستدامةا والنظمبإدماج جوانب التنوع البيولوجي يرحب  -2
  الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة؛

  :أن يقوم بما يلي، المواردتوافر ب رهنا ،إلى األمين التنفيذييطلب  -3
، في سياق 11/22و 10/6المقررين مواصلة األعمال التي طلب مؤتمر األطراف القيام بها بموجب   )أ(

مع مراعاة نتائج مؤتمر األمم  - وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
واللجنة للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة  ةيختامالرير اوالتق 1المتحدة بشأن التنمية المستدامة

والمفاوضات بشأن خطة  -  لخبراء المعنية بتمويل التنمية المستدامة التابعين للجمعية العامة لألمم المتحدةلية الحكومية الدول
لنظر و ولاأل اتنفيذ في اجتماعهللالهيئة الفرعية نظر ل هذا العملرير عن وتقديم تق ،2015األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

  ر؛مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عش

                                                           
 .، المرفق66/288قرار الجمعية العامة    1

CBD 

   
 

Distr. 
GENERAL 

UNEP/CBD/COP/DEC/XII/4 
17 October 2014 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

  



UNEP/CBD/COP/DEC/XII/4 
Page 2 
 

خطة األمم المتحدة بلمساهمة بنشاط في المناقشات المتصلة لمواصلة التعاون مع الشركاء الرئيسيين   )ب(
هامة  تطوراتذات الصلة وإبالغ األطراف بأي  تائجأهداف التنمية المستدامة ومتابعة النو 2015للتنمية لما بعد عام 

 المقترحة بشأن التنوع غاياتة والسلبية المحتملة لألهداف والاآلثار اإليجابي، بما في ذلك متصلة بالتنوع البيولوجي
  البيولوجي والنظم اإليكولوجية؛

اج التنوع البيولوجي مالمشاركة في العمليات الجارية لضمان إد مواصلةدعم األطراف من خالل   )ج(
وغايات وأهداف  2015عام  المتحدة للتنمية لما بعد األممالنظم اإليكولوجية بشكل مناسب في خطة وظائف وخدمات و

 اج التنوع البيولوجيمالتنمية المستدامة، ومن خالل مواصلة مساعدة األطراف في جهودها الرامية إلى إدومؤشرات 
  .لقضاء على الفقر وتحقيق التنميةفي ا ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية
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