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اتفاقية التنوع البيولوجي  - ٢٦٠/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

ـــــــانون  إذ تـــــشـيـر إلـى قــراريــهـــــــا ٢٠١/٥٥ الـمـؤرخ ٢٠ كانـــــــون األول/ديـســـــمـبـر ٢٠٠٠ و١٩٧/٥٦ املـــــؤرخ ٢١ ك

األول/ديسمرب ٢٠٠١ بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي(١)، 

وإذ تؤكد من جديد أن اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي هـي الصـك الـدويل األساسـي املـربم مـن أجـل احلفـاظ علـى التنـوع البيولوجـي 

واالستفادة منه بصورة مستدامة، والتقاسم املنصف والعادل للفوائد الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية، 

وإذ تشــدد علــى أمهيــة املعــارف التقليديــة واالبتكــارات واملمارســات اخلاصــة باتمعــات األصليــة واحملليــــة يف حفـــظ التنـــوع 

البيولوجي واالستفادة منه بصورة مستدامة، وأمهية تنمية تلـك املعـارف واالبتكـارات واملمارسـات وتوسـيع نطـاق اسـتخدامها مبوافقـة أصحاـا 

ومشـاركتهم، وتوفـري احلمايـة القانونيـة هلـا طبقـا للتشـريعات الوطنيـة، والتقاسـم املنصـف والعـادل للفوائــد الناشــئة عــن اســتخدامها لألغــراض 

التجارية، وفقا ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي، 

وإذ تأخذ يف اعتبارها إعالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة(٢) وخطـة التنفيـذ ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (خطـة 

تنفيذ جوهانسربغ)(٣)، 

وإذ تالحظ باهتمام مبادرات الشراكة اليت اضطلعت ا طوعا بعـض احلكومـات واملنظمـات الدوليـة واجلماعـات الرئيسـية، والـيت 

مت اإلعالن عنها يف أثناء مؤمتر القمة، 

 __________

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٧٦٠، الرقم ٣٠٦١٩.  (١)

تقرير مؤمتر القمة العـــاملي للتنمـــية املســـتدامة، جوهانســـربغ، جنــــوب أفريقـــيا، ٢٦ آب/أغـسـطـــس - ٤ أيلــول/ ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم  (٢)
املتحدة، رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 

املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٣)
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وإذ تعـرب عـن بـالغ تقديرهـا حلكومـة هولنـدا الســـتضافتها االجتمــاع الســادس ملؤمتــر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي 

واالجتمـاع الثـــالث للجنــة احلكوميــة الدوليــة لــربوتوكول قرطاجنــة للســالمة البيولوجيــة، اللذيــن عقــدا يف الهــاي يف الفــترة مــن ٧ إىل ٢٦ 

نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 

وإذ تعـرب عـن بـالغ تقديرهـا أيضـا للعـرض السـخي املقـدم مـن حكومـة ماليزيـا السـتضافة االجتمـاع السـابع ملؤمتـــر األطــراف، 

الذي سيعقد يف كواالملبور يف عام ٢٠٠٤، 

حتيط علما بتقرير األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، الذي قدمه األمني العام إىل اجلمعية العامة(٤)؛  - ١

تالحـظ نتـائج االجتمـاع السـادس ملؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي(٥)، الـذي اسـتضافته حكومـة هولنـــدا  - ٢

يف الفترة من ٧ إىل ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢؛ 

تالحظ أيضا نتائج االجتمـاع الثـالث للجنـة احلكوميـة الدوليـة لـربوتوكول قرطاجنـة للسـالمة البيولوجيـة، املعقـود يف  - ٣

الهاي يف الفترة من ٢٢ إىل ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢؛ 

ترحـب بـأن مائـة ومخسـة ومثـانني بلـدا ومنظمـة إقليميـة واحـدة للتكـامل االقتصـادي قـد أصبحـــت أطرافــا يف اتفاقيــة  - ٤

التنوع البيولوجي(١)، وحتث الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية على أن تصبح أطرافا فيها؛ 

تدعـو األطـراف يف االتفاقيـة إىل أن تصـدق علـى بروتوكـول قرطاجنـة للسـالمة البيولوجيـة(٦) امللحـق باتفاقيـة التنـــوع  - ٥

البيولوجي أو أن تنضم إليه يف أقرب وقت ممكن؛ 

تكرر تأكيد أمهية القرار الصادر عن املؤمتر الـوزاري الرابـع ملنظمـة التجـارة العامليـة بالقيـام، مـن خـالل جملـس منظمـة  - ٦

التجـارة العامليـة املعـين جبوانـب حقـوق امللكيـة الفكريـة املتصلـة بالتجـارة، بدراسـة العالقـة بـني االتفـاق املتعلـق جبوانـب حقـوق امللكيـــة الفكريــة 

املتصلة بالتجارة(٧) واتفاقية التنوع البيولوجي، فضال عن محاية املعارف التقليدية؛ 

تذكـر بـااللتزامني املتعـهد مـا يف مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة بتوخـي قـدر أكـرب مـن الكفـاءة واالتســاق يف  - ٧

تنفيذ األهداف الثالثة التفاقيـة التنـوع البيولوجـي، وحتقيـق خفـض كبـري، حبلـول عـام ٢٠١٠، يف املعـدل احلـايل لفقـدان التنـوع البيولوجـي، ممـا 

سيتطلب توفري موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان الناميـة، ويشـمل إجـراءات يتعيـن اختاذهـا علـى مجيـع الصعـد، ويـب بـاتمع الـدويل 

يف هذا الصدد أن يقدم الدعم الالزم للبلدان النامية، وتؤكد أمهية االستخدام الفعال للموارد؛ 

 __________

 .A/57/220 انظر (٤)

مع مراعاة الشواغل اإلجرائية اليت أعربت عنها بعض الدول فيما يتعلق باملقرر ٢٣/٦، ومع اإلشارة يف هذا الصدد إىل املداوالت اليت أجراهــا مكتــب  (٥)
االجتماع السادس ملؤمتر األطراف واملقررات اليت اختذها، بغية معاجلة هذه الشواغل يف االجتماع السابع ملؤمتر األطراف (انظر الفقــرات ٢٩٤-٣٢٤ 
من تقرير االجتماع السادس ملؤمتر األطراف وحمضر اجتماع مكتــب االجتمــاع الســادس، املعقــود يف مونتريــال، كنــدا، يف ٢٣ و ٢٤ أيلــول/ ســبتمرب 

 .(٢٠٠٢

انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3، و Corr.1، املرفق.  (٦)

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٨٦٩، الرقم ٣١٨٧٤.  (٧)
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تذكر أيضا بااللتزام املتعهد به يف مؤمتر القمة العــاملي للتنميـة املسـتدامة بالتفـاوض يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي،  - ٨

ومع مراعاة مبادئ بون التوجيهية(٨)، على نظـام دويل لتعزيـز وضمـان التقاسـم املنصـف والعـادل للفوائـد الناشـئة عـن اسـتخدام املـوارد اجلينيـة، 

وتدعو مؤمتر األطراف إىل القيام باخلطوات الالزمة يف هذا الصدد؛ 

تذكر كذلك بـااللتزام املتعـهد بـه يف مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة بتنفيـذ برنـامج العمـل املوسـع ذي املنحـى  - ٩

ــين  العملـي اخلـاص باتفاقيـة التنـوع البيولوجـي واملتعلـق جبميـع أنـواع التنـوع البيولوجـي احلرجـي، بالتعـاون الوثيـق مـع منتـدى األمـم املتحـدة املع

بالغابات وأعضاء الشراكة التعاونيـة املتعلقـة بالغابـات وغـري ذلـك مـن العمليـات واالتفاقيـات املتصلـة بالغابـات، ومبشـاركة مـن مجيـع أصحـاب 

املصلحة املعنيني؛ 

تالحظ األعمال اجلارية الـيت يضطلـع ـا فريـق االتصـال بـني أمانـات ومسـؤويل اهليئـات الفرعيـة ذات الصلـة التفاقيـة  - ١٠

ـــن  األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املنـاخ(٩)، واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو م

ـــي، وتشــجع علــى اســتمرار التعــاون مــن أجــل تعزيــز أوجــه التكــامل فيمــا بــني  التصحـر، وخباصـة يف أفريقيـا(١٠)، واتفاقيـة التنـوع البيولوج

األمانات، مع احترام املركز القانوين املستقل لكل منها؛ 

تطلب من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مواصلة العمل على حنو وثيق مـع مرفـق البيئـة العامليـة وغـريه مـن املؤسسـات  - ١١

ذات الصلة من أجل مساعدة البلــدان الناميـة يف بنـاء القـدرات الوطنيـة الالزمـة لالسـتعداد لبـدء نفـاذ بروتوكـول قرطاجنـة للسـالمة البيولوجيـة، 

مبا يف ذلك يف جمايل تقييم املخاطر وإدارا؛ 

ترحب ببدء املرحلة التجريبيـة ملركـز تبـادل املعلومـات املتعلقـة بالسـالمة البيولوجيـة، وتدعـو إىل تعزيـز الدعـم الـدويل  - ١٢

ــن أجـل بنـاء قدراـا الوطنيـة للتفـاعل مـع ذلـك املركـز واالسـتفادة مـن تطويـره السـريع، حـىت يصبـح يف طـور التشـغيل الكـامل  للبلدان النامية م

لدى بدء نفاذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية؛ 

ـــداث زيــادة كبــرية يف املــوارد املاليــة والتقنيــة املخصصــة لتنفيــذ اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي  تؤكـد علـى ضـرورة إح - ١٣

وبروتوكـول قرطاجنـة للسـالمة البيولوجيـة مـن جـانب البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـــر اقتصاداــا مبرحلــة انتقاليــة، وترحــب يف هــذا الصــدد 

بالتجديد الثالث ملوارد مرفق البيئة العاملية، الذي مت بنجاح وبقدر وفري؛ 

تدعو األمني التنفيـذي التفاقيـة التنـوع البيولوجـي إىل مواصلـة تقـدمي تقـارير إىل اجلمعيـة العامـة عـن األعمـال اجلاريـة  - ١٤

بشأن االتفاقية؛ 

ــــة التنـــوع  تقــرر أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لدورــا الثامنــة واخلمســني البنــد الفرعــي املعنــون �اتفاقي - ١٥

البيولوجي�. 

 __________

مبادئ بون التوجيهية بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للفوائد الناشئة عن اســتخدامها (املقــرر ٢٤/٦ ملؤمتــر األطــراف يف  (٨)
اتفاقية التنوع البيولوجي). 

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٧٧١، الرقم ٣٠٨٢٢.  (٩)

املرجع نفسه، الد ١٩٥٤، الرقم ٣٣٤٨٠.  (١٠)
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اجللسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 


