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مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة 
 لربانمج األمم املتحدة للبيئة

 الدورة الثالثة
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4نريويب، 

التلوث من خالل تعميم مراعاة التنوع البيولوجي يف القطاعات  ختفيف حدة - 3/2القرار 
 الرئيسية

 األمم املتحدة للبيئة،إن مجعية 
توقف ي وأن ذلكمجيع أشكال احلياة، يف رفاه الأساسي لتحقيق  أبن توفر بيئة صحية شرط   إذ تسلم

يدعمها سلع وخدمات النظم اإليكولوجية اليت و إىل حد كبري على احلفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي 
 هذا التنوع،

 إزاء اآلاثر السلبية على التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي وصحة وإذ يساورها القلق
 ،الرتبة واملياه الداخلية واحمليطاتو  ليت يسببها تلوث اهلواء واألراضييف مجيع أحناء العامل ا اإلنسان

 ومصائدعة مثل الزرا اإلنتاجيةو  يةقطاعات اخلدمالأن بعض األنشطة اليت تقوم هبا  وإذ تضع يف اعتبارها
وكذلك والطاقة،  ،والغاز والتعدين الصناعات االستخراجية مثل النفطاألمساك وتربية األحياء املائية، والسياحة، و 

 ،الرتبة واملياه الداخلية واحمليطاتو  املعاجلة، تؤدي إىل تلوث اهلواء واألراضيالتحويلية وصناعات  الصناعات
 والربامج اخلططو  السياسات املستدام يف هالبيولوجي واستخداملتنوع اأبن تعميم مراعاة حفظ  قرتإذ و 
قطاعات الزءا  حيواي  من سري عمل أن التنوع البيولوجي يشكل ج الشاملة لعدة قطاعات يعين ضمنا  و القطاعية 

، مبا يف ذلك السلبيةجتنب وختفيف آاثرها تسعى إىل تقليل و القطاعات أن  على هذه، وأن اإلنتاجيةو  يةاخلدم
فتساهم إجيابية على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،  ا  يف الوقت نفسه آاثر  بينما تولد لتلوث،ا

 اخلدمات األساسية لصحة اإلنسان ورفاهه،تقدمي يف يف التنمية املستدامة و  بذلك
 القطاعات املختلفةيف املستدام  هلتنوع البيولوجي واستخداماحفظ  تعميم مراعاةأبن  وإذ تسلم أيضا  

االتفاقات اتفاقات خمتلفة من تحقيق غاايت وأهداف لوفر فرصة الشاملة لعدة قطاعات يبادرات املوتشجيع 
-2011اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  مبا يف ذلكالبيئية املتعددة األطراف وااللتزامات الدولية، 
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لتنمية ا وأهداف 20٣0نمية املستدامة لعام خطة الترتبطة هبا، و امل للتنوع البيولوجي وأهداف آيتشي 2020
 الواردة فيها، املستدامة

  ،تعميم مراعاة التنوع البيولوجي من أجل حتقيق الرفاهشأن ب 2/16 هاإىل قرار وإذ تشري 
املستدام من  هلتنوع البيولوجي واستخداماحفظ  مراعاة تعميمإعالن كانكون بشأن  ابعتماد وإذ ترحب
ر األطراف يف اتفاقية التنوع ملؤمت عشر وذلك أثناء اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع الثالثأجل حتقيق الرفاه، 

 ،2016يك، يف عام البيولوجي، الذي عقد يف كانكون، املكس
بشأن اإلجراءات االسرتاتيجية الرامية إىل تعزيز تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية  1٣/٣أيضا  ابملقرر  وإذ ترحب

، وحتقيق أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك فيما يتعلق 2020-2011للتنوع البيولوجي للفرتة 
لك سائر املقررات اليت اعتمدها بتعميم مراعاة التنوع البيولوجي وإدماجه يف داخل القطاعات وفيما بينها، وكذ

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه الثالث عشر،
شأن موعد ومكان انعقاد االجتماعات املقبلة ملؤمتر األطراف، ب 1٣/٣٣ابملقرر وإذ ترحب كذلك 

تفاقية، االشر ملؤمتر األطراف يف أن االجتماع الرابع عمؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي  قرر فيهالذي 
واالجتماع الثالث  انيخاتر اكوكذلك االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول  

 الربع األخري من عامملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول انغواي ستعقد يف مصر يف 
حلكومة بريو على عرضها استضافة االجتماعات املفتوحة ملا بني الدورات اليت  اعن تقديره تعرب، وإذ 201٨

 ،يف االتفاقية تعقد قبل االجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف
 الوطنية املختلفة: هاالدول األعضاء إىل القيام مبا يلي، مع مراعاة ظروف تدعو -1

داخل املستدام  هالبيولوجي واستخداملتنوع احفظ  مراعاةتعزيز جهودها الرامية إىل تعميم  )أ(
والصناعات االستخراجية مثل  األمساك وتربية املائيات والسياحة ومصائدما بينها، مثل الزراعة القطاعات وفي
التشجيع على  ، من أجلوالصناعات التحويلية والتحضرييةلطاقة اهلياكل األساسية لالتعدين و و  النفط والغاز

، التنوع البيولوجي وسلع وخدمات النظم اإليكولوجيةعلى  تعلقة بتلك القطاعاتختفيض اآلاثر السلبية امل
 ؛والتخفيف من تلك اآلاثر، مبا فيها التلوث، وإصالحها

تنظيمية وإدماج هنج التشريعية و الؤسسية و املطر أو تشجيع األ العمل على إنشاء أو تعزيز )ب(
، مثل الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، املعنينيأصحاب املصلحة  مستدام بيئيا  مبشاركةو  اجتماعيو  اقتصادي

 ؛، حسب االقتضاءواحلكومات الوطنية ودون الوطنية ،والقطاع اخلاص ،واألوساط األكادميية، واجملتمع املدين
أنواع التكنولوجيا دعم اإلنتاج واالستهالك املستدامني من خالل سالسل القيمة، وتطبيق  )ج(

وتعزيز وتشجيع  وإلغاء احلوافر اليت تضر ابلتنوع البيولوجي أو التخلص التدرجيي منها أو إصالحها، النظيفة،
 ؛واستخدامه على حنو مستدام، مبا يتسق مع االلتزامات الدولية لتنوع البيولوجيااحلوافز اإلجيابية من أجل حفظ 

ابلتنوع البيولوجي يف  علقفيما يتمعايري ومبادئ توجيهية ألفضل املمارسات  وضعتشجيع  )د(
قطاعات اخلدمات والقطاعات اإلنتاجية، مع مراعاة النهج القائمة على النظام اإليكولوجي وعواقب اآلاثر البيئية 

 املرتاكمة ابلنسبة للتنوع البيولوجي؛
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 ، وحفظ املناطق الطبيعيةاملستدامة اخلضراء والزرقاء اهلياكل األساسيةممارسات  تكييف تشجيع )هـ(
اتباع أو تعزيز التدابري الرامية إىل و  واالستخدام املستدام للتخطيط املكاين البحري والربي،والنظم اإليكولوجية، 

 منع التلوث؛التوعية ابلقيم املتعددة للتنوع البيولوجي، اليت تساهم يف 
دمات اليت تشجيع االستثمار يف التنوع البيولوجي كوسيلة لتعزيز عمل النظم اإليكولوجية واخل )و(

 توفرها؛
املتعلقة التآزر والتنسيق والعمل املشرتك الوثيق وأوجه  التعاون أن يعززإىل املدير التنفيذي  طلبت -2

واالتفاقات  ،منظومة األمم املتحدة يفاملنظمات اجلهات املعنية من  بتعميم مراعاة التنوع البيولوجي، وذلك بني
 ؛األخرى املنظمات واملبادرات الدولية والعملياتبني ، حسب االقتضاء، وكذلك البيئية املتعددة األطراف

إىل املدير التنفيذي أن يتعاون عن كثب مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، على  تطلب كذلك -٣
 النحو املناسب وضمن والية برانمج األمم املتحدة للبيئة، بشأن تنفيذ ومتابعة مقررات مؤمتر األطراف يف اتفاقية

سيما بشأن اجلوانب املتعلقة ابلتخفيف من حدة التلوث من  ، والالثالث عشر هاجتماعيف  التنوع البيولوجي
 خالل تعميم مراعاة التنوع البيولوجي يف القطاعات املعنية؛

املسائل اليت ستنظر التنوع البيولوجي ابعتباره أحد  يف إدراجالدول األعضاء إىل النظر  تدعو -4
 ؛الرابعة هتادور يف  األمم املتحدة للبيئةمجعية فيها 

أن لتنوع البيولوجي و املتعلقة اباملعامل املقبلة بشأن إىل املدير التنفيذي أن يعد مذكرة  تطلب -5
لجنة املمثلني لاالجتماع احلادي واألربعني بعد املائة قدمها إىل الدول األعضاء للنظر فيها يف موعد ال يتجاوز ي

 .201٨ عام االجتماع األول ملكتب مجعية البيئة يفو الدائمني لدى برانمج األمم املتحدة للبيئة 
_____________ 


