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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/55/582/Add.2) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

اتفاقية التنوع البيولوجي  - ٢٠١/٥٥
 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـري إىل قرارهـا ٢٢١/٥٤ املـؤرخ ٢٢ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩ بشــأن اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي(١) وإىل القـــــرارات 

األخـــــــرى ذات الصلــة، مبــا فيــها قـــــرارها ١١٩/٤٩ املــؤرخ ١٩ كــــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٤، الـــذي أعلنـــت فيـــه يـــوم ٢٩ كـــانون 

األول/ديسمرب، تاريخ بدء نفاذ االتفاقية، اليوم الدويل للتنوع البيولوجي، 

وإذ تشري أيضا إىل أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي، 

وإذ تؤكد من جديد أن حفظ التنوع البيولوجي ميثل أحد الشواغل املشتركة للجنس البشري، 

وإذ تشري إىل أن للدول، وفقا مليثاق األمم املتحـدة ومبـادئ القـانون الـدويل، احلـق السـيادي يف اسـتغالل مواردهـا وفقـا لسياسـاا 

البيئيـة، واملسـؤولية عـن كفالـة أال تتسـبب األنشـطة املضطلـع ـا يف إطـار واليتـــها أو رقابتــها، يف أي ضــرر لبيئــة دول أو منــاطق أخــرى تقــع 

خارج نطاق واليتها الوطنية، 

ـــق حبفــظ التنــوع البيولوجــي، والفصــل ١٦ املتعلــق  وإذ تشـري إىل جـدول أعمـال القـرن ٢١(٢)، وال سـيما الفصـل ١٥ منـه املتعل

باإلدارة السليمة بيئيا للتكنولوجيا اإلحيائية، والفصول ذات الصلة، 

وقد نظــرت يف تقريـر األمـني التنفيـذي التفاقيـة التنـوع البيولوجـي كمـا قدمـه األمـني العـام إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا اخلامسـة 

واخلمسني(٣)، 

                                                           
انظر: برنامج األمم املتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي (مركز األنشطة الربناجمية للقانون البيئي واملؤسسات البيئية)، حزيران/يونيه ١٩٩٢.  (١)

ـــران/يونيـــه ١٩٩٢ (منشـــورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع  تقريــر مؤمتــر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جانــريو، ٣-١٤ حزي (٢)
A.93.I.8 والتصويبان)، الد األول: القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار ١، املرفق الثاين. 
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وإذ تؤكد على أمهية تثقيف اجلمهور وتوعيته ألجل تنفيذ االتفاقية على مجيع املستويات، 

ـــوم الــدويل  وإذ تالحـظ التوصيـة الصـادرة عـن مؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي يف اجتماعـه اخلـامس بتغيـري تـاريخ الي

للتنوع البيولوجي من أجل زيادة التعريف به، 

ــة،  وإذ يسـاورها بـالغ القلـق إزاء اسـتمرار فقـدان التنـوع البيولوجـي يف العـامل، وإذ تؤكـد مـن جديـد، اسـتنادا إىل أحكـام االتفاقي

االلتزام حبفظ التنوع البيولوجي، واستخدام عنـاصره علـى حنـو مسـتدام، وتقاسـم الفوائـد الناشـئة عـن اسـتخدام املـوارد اجلينيـة، بشـكل منصـف 

وعـادل، بوسـائل تشـمل توفـري إمكانيـة مالئمـة للوصـول إىل املـوارد اجلينيـة، كمـا تشـمل نقـل التكنولوجيـات ذات الصلـة بصـورة مالئمـة، مــع 

مراعاة مجيع احلقوق املترتبة على تلك املوارد والتكنولوجيات، وتشمل كذلك توفري التمويل املالئم، 

وإذ تسلِّم مبسامهة اتمعات األصلية واحمللية اليت تتجسد فيها أسـاليب احليـاة التقليديـة، ومسـامهة املـرأة ـذه اتمعـات، يف حفـظ 

املوارد البيولوجية واستخدامها على حنو مستدام، 

ــة املعنيـة بالتجـارة والبيئـة التابعـة ملنظمـة التجـارة العامليـة بشـأن أحكـام االتفـاق املتعلـق جبوانـب  وإذ تالحظ احلوار اجلاري يف اللجن

حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة(٤)، 

وإذ يشجعها العمل املضطلع به حىت اآلن يف إطـار االتفاقيـة، وتشـعر باالرتيـاح ملصادقـة معظـم الـدول وإحـدى منظمـات التكـامل 

االقتصادي اإلقليمي على االتفاقية، 

E املــؤرخ ٢٩ كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٠(٥)، بروتوكــول  M -I/3 وإذ تسـلِّم بأمهيـة اعتمـــاد مؤمتــر األطــــــراف، يف مقــرره

قرطاجنة للسالمة البيولوجية امللحق باتفاقية التنـوع البيولوجـي، وتوقيـع مخسـة وسـبعني طرفـا مـن األطـراف يف االتفاقيـة علـى الـربوتوكول فيمـا 

بعد، 

وإذ تعرب عن تقديرها حلكومـة كينيـا السـتضافتها االجتمـاع اخلـامس ملؤمتـر األطـراف املعقـود يف نـريويب، يف الفـترة مـن ١٥ إىل 

٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠، 

ــة  وإذ تعـرب عـن تقديرهـا أيضـا حلكومـة إسـبانيا السـتضافة االجتمـاع األول للفريـق العـامل بـني الـدورات املفتـوح بـاب العضوي

املخصـص للمـادة ٨ (ي) مـن االتفاقيـة، وهـي املـادة املعنيـة باملعـارف التقليديـة وابتكـارات وممارسـات اتمعـــات األصليــة واحملليــة، املعقــود يف 

إشبيليه، يف الفترة من ٢٧ إىل ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠،   

وإذ ترحـب بـالعرض السـخي املقـدم مـن حكومـة فرنسـا، الـذي قبلـه مؤمتـر األطـراف يف اجتماعـه اخلـامس، السـتضافة االجتمــاع 

األول للجنة احلكومية الدولية املعنية بربوتوكول قرطاجنة املعقود يف مونبلييه، يف الفترة من ١١ إىل ١٥ كانون األول/ ديسمرب ٢٠٠٠، 

                                                           
انظر: الصكوك القانونية املتضمنة نتــائج جولــة أوروغــواي للمفاوضــات التجاريــة املتعــددة األطــراف، احملــررة يف مراكــش، يف ١٥ نيســان/أبريــل  (٤)

 .(GATT/1994-7 منشورات أمانة جمموعة االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة، رقم املبيع) ١٩٩٤

انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، اجلزء الثاين، املرفق.  (٥)
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ـــذي قبلــه مؤمتــر األطــراف يف اجتماعــه اخلــامس، الســتضافة  وإذ ترحـب أيضـا بـالعرض السـخي املقـدم مـن حكومـة هولنـدا، ال

االجتمـاع السـادس ملؤمتـر األطـراف، واالجتمـاع الثـاين للجنـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بـربوتوكول قرطاجنـة، اللذيـن ســـيعقدان يف الهــاي، يف 

الفترة من ٨ إىل ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢،  

وإذ حتث األطراف يف االتفاقية على االضطـالع بأعمـال حتضرييـة شـاملة لدفـع عجلـة التقـدم الذي سـيحرز يف االجتمـاع السـادس 

ملؤمتر األطراف، 

ـــائج االجتماعــات املقبلــة  وإذ تشـري إىل دعوـا املقدمـة إىل األمـني التنفيـذي لالتفاقيـة كـي يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة تقريـرا عـن نت

ملؤمتر األطراف، 

حتث الدول األطراف اليت مل تنضم بعد إىل اتفاقية التنوع البيولوجي(١) على أن تصبح أطرافا فيها دون تأخري؛  - ١

يـب بـالدول األطـراف يف االتفاقيـة أن توقِّـــع علــى بروتوكــول قرطاجنــة للســالمة البيولوجيــة(٥) وتصــدق عليــه يف  - ٢

أقرب وقت ممكن؛ 

حتيط علما بنتـائج االجتمـاع اخلـامس ملؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي املعقـود يف نـريويب، يف الفـترة مـن  - ٣

١٥ إىل ٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠(٦)؛ 

تؤكـد مـن جديـد أمهيـة املقـرر الصـادر عـن مؤمتـر األطـراف بشـأن اعتمـاد برنـامج العمـل والنـهج املواضيعـي لتوجيـــه  - ٤

أعماله يف تطوير االتفاقية يف املستقبل املنظور، مبا يف ذلك نظره املتعمق يف النظم اإليكولوجية وغريها من القضايا ذات الطابع الشامل(٦)؛ 

تالحظ مقرر مؤمتر األطـراف القـاضي بـاالضطالع بعـدد حمـدود مـن التقييمـات العلميـة النموذجيـة إعـدادا الجتماعـه  - ٥

السـادس، وباملشـاركة يف التقييـم املقـترح للنظـم اإليكولوجيـة يف األلفيــة اجلديــدة، والطلــب الــذي وجهــه املؤمتــر إىل اهليئــة الفرعيــة للمشــورة 

العلمية والتقنية والتكنولوجية لتحديد فرص التعاون؛ 

تشدد على أمهية أنشطة بناء القدرات، وخباصـة يف البلـدان الناميـة، ألجـل تنفيـذ االتفاقيـة وبروتوكـول قرطاجنـة، وال  - ٦

سيما تطوير النظم اليت تتيح لألطراف تنفيذ االتفاقية والربوتوكول، وتشجع البلدان املتقدمة النمو على تقدمي الدعم الالزم لتلك األنشطة؛ 

حتث البلدان املتقدمة النمو على تيسـري نقـل التكنولوجيـا اإلحيائيـة السـليمة بيئيـا مـن أجـل التنفيـذ الفعـال لـربوتوكول  - ٧

قرطاجنة، وفقا للمواد ذات الصلة من االتفاقية والربوتوكول؛ 

تقرر إعالن ٢٢ أيار/مايو، وهو يوم اعتماد نص االتفاقية، يوما دوليا للتنوع البيولوجي من اآلن فصاعدا؛  - ٨

تكرر تأكيد طلبها إىل األمني العام واألمني التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة واألمـني التنفيـذي لالتفاقيـة  - ٩

اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان جناح االحتفال باليوم الدويل للتنوع البيولوجي؛ 

                                                           
انظر UNEP/CBD/COP/5/23 و Corr.1، املرفق الثالث.  (٦)
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ترحب مبقرر مؤمتر األطـراف املتعلـق باملسـامهة يف االسـتعراض العشـري لتنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١(٢) وبرنـامج  - ١٠

مواصلة تنفيذ جـدول أعمـال القـرن ٢١(٧)، وتقـرر دعـوة األمـني التنفيـذي ورئيـس االجتمـاع السـادس ملؤمتـر األطـراف، حسـب االقتضـاء، إىل 

تقدمي تقرير إليها يف دورا ذات الصلة؛ 

تدرك أمهية اإلسراع يف تطويـر  وتنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية لالتفاقيـة، وتشجـــع الـــدول األطـراف علـى أن تقـدم إىل  - ١١

األمني التنفيذي يف أقرب وقت ممكن، آراء مفصلة بشأن املسألة، وفقا للمقرر ٢٠/٥ الذي اختذه مؤمتر األطراف(٦)؛ 

ترحـب بالتعـاون يف العمـل بـني أمـانة االتفاقيـة وأمانـات االتفاقيـات ذات الصلـة، وال سـيما اتفاقيـة األراضـــي الرطبــة  - ١٢

ـــــالمية، يف ٢  ذات األمهيـــة الدوليـــة وخاصـــة بوصفـــها موئــــــال للطيــــــور الــــــمائية، الـــيت اعتمـــدت يف رامســـار، مجهوريــــــة إيـــران اإلسـ

شباط/فرباير١٩٧١(٨)؛ 

ترحب أيضا مبقرر مؤمتر األطراف بشأن برنامج عملـه املتعلـق بـالتنوع البيولوجـي احلراجـي، وتشـجع األطـراف علـى  - ١٣

التعاون مع منتدى األمم املتحدة املعين بالغابــات، وال سـيما فيمـا يتعلـق بـاحترام ومحايـة وصيانـة معـارف اتمعـات األصليـة واحملليـة وابتكاراـا 

وممارساا اليت جتسد أساليب احلياة التقليدية، وفقا للمادة ٨ (ي) واألحكام ذات الصلة من االتفاقية؛ 

حتيـط علمـا باالرتبـاط القـائم بـني أحكـام االتفـاق املتعلـق جبوانـب حقـوق امللكيـة الفكريـة املتصلـة بالتجـــارة(٤) وبــني  - ١٤

االتفاقيـة، وال سـيما فيمـا يتعلـق حبقـوق امللكيـة الفكريـة واألحكـام ذات الصلـة مـن االتفاقيـة، وتدعـو منظمـة التجـارة العامليــة واملنظمــة العامليــة 

للملكية الفكرية إىل القيام، يف إطار والية كل منـهما، باستكشـاف هـذه العالقـة، مـع مراعـاة األعمـال املضطلـع ـا يف املنتديـات األخـرى ذات 

الصلة، ومع مراعاة املقرر ٢٦/٥ب الذي اختذه مؤمتر األطراف(٦)؛ 

تشجع الدول األعضاء احلاصلة على عضوية منظمة التجـارة العامليـة علـى تـأييد منـح مركـز املراقـب لألمـني التنفيـذي  - ١٥

يف اجتماعات الس املعين باالتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، واللجنة املعنية بالزراعة؛  

ـــاخ(٩) واتفاقيــة  ترحـب بـالتقدم احملـرز يف حتقيـق التعـاون مـع أمانـات اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املن - ١٦

األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو مـــن التصحــر، وخباصــة يف أفريقيــا(١٠)، وحتــث علــى زيــادة 

التعاون؛ 

تشدد على ضرورة تعزيز أوجه التكامل بــني اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي واتفـاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري  - ١٧

املناخ، لكفالة دعم أنشطة كل منهما أنشطة األخرى؛ 

                                                           
القرار دإ-٢/١٩، املرفق.  (٧)

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ٩٩٦، الرقم ١٤٥٨٣.  (٨)

املرجع نفسه، الد ١٧٧١، الرقم ٣٠٨٢٢.  (٩)

املرجع نفسه، الد ١٩٥٤، الرقم ٣٣٤٨٠.  (١٠)
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تدعــو مجيــع مؤسســات التمويــل واملــاحنني الثنــائيني ومتعــددي األطــراف، وكذلــك مؤسســات التمويــل اإلقليميـــة  - ١٨

واملنظمات غري احلكومية، إىل التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي يف تنفيذ برنامج العمل؛ 

ــدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة علـى تنفيـذ  تالحظ عمل مرفق البيئة العاملية املتعلق مبساعدة البلدان النامية والبل - ١٩

ـــى  االتفاقيـة، وحتـث املرفـق علـى تعزيـز دعمـه للمحافظـة علـى التنـوع البيولوجـي واسـتخدامه املسـتدام يف سـياق التنميـة الوطنيـة املسـتدامة، وعل

القيام، يف إطار واليته، بتحديد وتنسيق املوارد املالية اإلضافية اآلتية من املنظمات الثنائية والدولية ومن القطاع اخلاص ألجل هذا الغرض؛ 

ترحب مببادرات تنمية القدرات اليت بدأها املرفق لتقييـم احتياجـات البلـدان الناميـة وأولوياـا يف جمـال بنـاء القـدرات،  - ٢٠

ـــوع البيولوجــي، ولوضــع اســتراتيجية وتنفيــذ خطــة متعــددة الســنوات لتلبيــة هــذه االحتياجــات واألولويــات، ويــب  فيمـا يتعلـق حبفـظ التن

باملنظمات متعددة األطراف والثنائية األخرى إىل التعاون مع املرفق يف تعزيز قدرة البلدان النامية على حفظ التنوع البيولوجي وإدارته؛ 

تالحظ اجلهود اليت يبذهلا املرفق يف وضع برامج ملسـاعدة البلـدان الناميـة يف أنشـطة بنـاء القـدرات املتصلـة بـربوتوكول  - ٢١

قرطاجنة؛ 

يــب بــالدول األطــراف يف االتفاقيــة أن تقــوم بتســديد متأخراــا علــى وجــه الســرعة ودفــع مســامهاا بالكــــامل  - ٢٢

وبانتظام، وذلك ضمانا الستمرارية التدفقات النقدية الالزمة لتمويل العمل ااجلاري ملؤمتر األطراف واهليئات الفرعية وأمانة االتفاقية؛ 

تدعو األمني التنفيذي لالتفاقية إىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة عن العمل اجلاري بشأن االتفاقية؛  - ٢٣

تطلـب إىل مؤمتـرات األطـراف يف اتفاقيـات البيئـــة متعــددة األطــراف أن تراعــي جــدول اجتماعــات اجلمعيــة العامــة  - ٢٤

وجلنة التنمية املستدامة عند حتديد تواريخ اجتماعاا، وذلك ضمانا لتمثيل البلدان النامية يف تلك االجتماعات متثيال مالئما؛ 

 

 

تقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـــال املؤقــت لدورــا السادســة واخلمســني البنــد الفرعــي املعنــون �اتفاقيــة التنــوع  - ٢٥

البيولوجي�. 

اجللسة العامة ٨٧ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 

 


