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 الفريق العامل المفتوح العضوية 
 االتفاقية ذالمخصص الستعراض تنفي

 االجتماع الرابع
 2112أيار /مايو 11-7مونتلاير، 

 من جدول األعمال 4البند 

 (02+ريو)المتحدة بشأن التنمية المستدامة  الرسالة الموجهة إلى مؤتمر األمم

 مشروع توصية مقدم من الرئيس
 

 :ستعراض تنفيذ االتفاقيةعني باالمفتوح العضوية المالمخصص الفريق العامل  إن
لتنمية المستدامة بشأن أىمية التنوع البيولوجي في مجال االرسالة  وجيورئيس مؤتمر األطراف إلى ت يدعو .1

إلى مؤتمر األمم المتحدة ( المرفق 11/2المقرر ) 2121-2111، وكذلك الخطة اإلستراتيجية لمفترة يةتمشيا مع ىذه التوص
 ؛(21+ريو)بشأن التنمية المستدامة 

، وكذلك الخطة اإلستراتيجية لمتنوع المرفق بيذه المذكرة بادلإلى تغيرىا االتصال الوطنية و جيات  يدعو .2
من أجل أىمية التنوع البيولوجي لمتأكد من أن  ،21+ولين عن التحضير لمؤتمر ريو مع المسؤ ، 2121-2111البيولوجي لمفترة 

 ؛21+المواقف الوطنية لمؤتمر ريو تتبدى في لتنمية المستدامة ا
 المرفق

 
  02+مؤتمر ريو  بشأن أهمية التنوع البيولوجي في مجال التنمية المستدامة المزمع توجيهها فيرسالة ال

 لطبيعةالعيش في تجانس مع ا

 

اعُتمدت منذ عشرين سنة مضت االتفاقية طرفا في االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي فقد  193ىذه دعوة من  .1
المتعمقة بالتنوع البيولوجي في مؤتمر ريو بشأن البيئة والتنمية اعترافًا بأن التنوع البيولوجي في العالم، والخدمات األساسية 

التي يقدميا، تشكل األساس لما نزخر بو من صحة، وثقافة، وثروة، ورفاىية؛ ولذا فإن الحفاظ عميو  المتعمقة بالنظم اإليكولوجية
ويشكل مؤتمر األمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة فرصة سانحة إلعادة تأكيد . ىو عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة
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ة في صون التنوع البيولوجي، واستخدام مكوناتو بصورة مستدامة، والتبادل االلتزام نحو تحقيق األىداف الثالثة لالتفاقية المتمثم
 .المنصف والعادل لممنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية

بما في ذلك اعتماد . وعمى مدار العشرين سنة الماضية ُأحرز تقدم كبير، وىو ما ساىم في تنفيذ أحكام االتفاقية .2
عية والثقافية واالقتصادية لمتنوع ألحيائية ودخولو مرحمة النفاذ وقد تحسن فيمنا لمقيم االجتمابروتوكول قرطاجنة لمسالمة ا

وتزايد االعتراف بدوره اليام في تحقيق األمن الغذائي والتخفيف من آثار تغير . البيولوجي خالل السنوات األخيرة بدرجة كبيرة
تشجيع المناخ والتكيف معو في السياسات والتدابير الوطنية، وفي القرارات المتخذة عمى مستوى القطاع الخاص، بالفعل إلى 

 .المضي نحو تحقيق التنمية المستدامة والقضاء عمى الفقر

حماية التنوع البيولوجي، والذي ىو  ما أردنا وعمى الرغم من ىذا التقدم، فإن التنوع البيولوجي في حالة خطرة فإذا .3
عاجمة الفعالة والجراءات اإلاتخاذ البد من المستقبل في الحاضر و في جيال األلتحقيق التنمية المستدامة ونمو  األساس الجوىري

قامت األطراف في االتفاقية المتعمقة بالتنوع ، 2111في عام  رضالغ اىذولتحقيق  بوصفو الضرورية أكثر من أي وقت مضى
من  اىدفتشمل عشرين ، 2121-2111لمفترة لمتنوع البيولوجي طموحة  بإعداد واعتماد خطة إستراتيجية 193البيولوجي البالغة

أيضا ت ىذه األطراف واعتمدواتفقت عمى أنشطة ومبادرات لتعبئة الموارد لتنفيذ االتفاقية  ،لمتنوع البيولوجي يايتشأىداف 
. بشأن الحصول عمى الموارد الجينية والتبادل المنصف والعادل لممنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينيةبروتوكول ناغويا 

وليذا الغرض، ينبغي زيادة حشد . لوجي شرطا أساسيا لتحقيق أىداف التنمية المستدامةويعتبر تحقيق أىداف أيتشي لمتنوع البيو 
 .الموارد المالية من جميع المصادر زيادة كبيرة

تمثل عقد األمم المتحدة بشأن التنوع  2121-2111وفي ضوء إعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة بأن الفترة  .4
لتأكد من أن اعتبارات التنوع البيولوجي مجسدة في جميع النتائج ذات الصمة لمؤتمر البيولوجي، فإننا نحث الزعماء عمى ا

والتأكد من حشد موارد مالية كافية وفي الوقت . والقرارات التي تتخذىا الحكومات والقطاع الخاص في المستقبل 21+ريو
 .و المستقبل الذي نتطمع إليو جميعاوبذلك، فإنيم سيساعدون عمى إرساء األسس لتحقيق مستقبل مستدام، وى. المناسب
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