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 ])A/61/422/Add.6( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
 

 اتفاقية التنوع البيولوجي - ٦١/٢٠٤
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــا إذ تشـــــري  ــؤرخ ٥٥/٢٠١ إىل قراراهتـــ ــانون األول٢٠ املـــ ــمرب / كـــ  ،٢٠٠٠ديســـ

 املـؤرخني   ٥٧/٢٦٠  و ٥٧/٢٥٣  و ،٢٠٠١ديسـمرب   / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٥٦/١٩٧ و
 ،٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٣ املـؤرخ    ٥٨/٢١٢  و ،٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠
 كـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٦٠/٢٠٢  و،٢٠٠٤ديســـمرب / كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ ٥٩/٢٣٦ و

 ،٢٠٠٥ديسمرب /األول
 ،)١(٢٠٠٥لعام لقمة العاملي ا نتائج مؤمترإىل  أيضاشري توإذ  
لحفـاظ  لهي الصك الدويل األساسي      )٢(اقية التنوع البيولوجي  أن اتف وإذ تكرر تأكيد     

ــها بصــورة مســتدامة، وتقاســم        ــتفادة من ــة واالس ــوارد البيولوجي ــى امل ــن   اعل ــد الناشــئة ع لفوائ
 ، على حنو عادل ومنصفاستخدام املوارد اجلينية

ي  دولة ومنظمـة إقليميـة واحـدة للتكامـل االقتصـاد     مائة ومثانيا ومثانني أن   الحظوإذ ت  
 قد صدقت على االتفاقية،

إىل التزامات مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة مبتابعـة تنفيـذ األهـداف                  وإذ تشري    
املعـدل الـراهن لفقـدان    كـبري يف  خفـض  حتقيـق  الثالثة لالتفاقيـة مبزيـد مـن الكفـاءة واالتسـاق و           

، مبـا يف    الصـعد ع  ، األمر الذي سـيتطلب العمـل علـى مجيـ          ٢٠١٠التنوع البيولوجي حبلول عام     

_______________ 
 .٦٠/١انظر القرار  )١(
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠، اجمللد جمموعة املعاهداتألمم املتحدة، ا )٢(
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ذلك تنفيذ اسـتراتيجيات وخطـط عمـل وطنيـة للتنـوع البيولـوجي وتـوفري مـوارد ماليـة وتقنيـة                     
 جديدة وإضافية للبلدان النامية،

 مـن اسـتمرار فقـدان التنـوع البيولـوجي، واعترافـا منـها بضـرورة                  القلق يساورهاوإذ   
وع البيولـوجي حبلـول عـام       معـدل فقـدان التنـ     كـبري يف    خفـض    لتحقيق   ةقوسبم غريبذل جهود   

٢٠١٠، 
مبــا ميكــن أن تســهم بــه األعمــال اجلاريــة للجنــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة    وإذ تســلم  

بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعـارف التقليديـة والفنـون الشـعبية التابعـة للمنظمـة العامليـة                  
 نوع البيولوجي،للملكية الفكرية يف زيادة فعالية تنفيذ أحكام اتفاقية الت

ميكـن أن يسـهم بـه التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف جمـال التنـوع                       ما وإذ تالحظ  
 البيولوجي،

 ،)٣(تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفيةبرنامج  بتقارير وإذ حتيط علما 
ستضــافة االجتمــاع الثــامن ملــؤمتر  الحلكومــة الربازيــل وإذ تعــرب عــن بــالغ تقــديرها  

ملـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة بوصـفه         لـث   تفاقية التنوع البيولوجي واالجتمـاع الثا     األطراف يف ا  
كوريـتـيـبــا يف  يف  املعقـودين   للسـالمة البيولوجيـة،      كارتاخينـا  اجتماع األطـراف يف بروتوكـول     

ــرة مــــن  / آذار٣١ إىل ٢٠الفتــــرة مــــن  ، ٢٠٠٦مــــارس / آذار١٧ إىل ١٣مــــارس، ويف الفتــ
 التوايل، على

حلكومة أملانيا لعرضها استضافة االجتمـاع التاسـع        ن بالغ تقديرها أيضا     وإذ تعرب ع   
ملــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة الرابــع ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي واالجتمــاع  

 ،٢٠٠٨ يف عام للسالمة البيولوجية كارتاخينا بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول
 الـذي أحالـه     ، التنفيـذي التفاقيـة التنـوع البيولـوجي         بتقرير األمـني   حتيط علما  - ١ 

 ؛)٤(الستني احلادية واألمني العام إىل اجلمعية العامة يف دورهتا
ــظ - ٢  ــوع      تالحــ ــة التنــ ــراف يف اتفاقيــ ــؤمتر األطــ ــامن ملــ ــاع الثــ ــائج االجتمــ نتــ
 ؛)٥(البيولوجي

_______________ 
 .http://millenniumassessment.org :متاح على )٣(
)٤( A/61/225 ،ثالثالفرع ال. 
)٥( UNEP/CBD/COP/8/31. 
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 بوصــفه نتــائج االجتمــاع الثالــث ملــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة تالحــظ أيضــا  - ٣ 
 ؛)٦(للسالمة البيولوجية كارتاخينا اجتماع األطراف يف بروتوكول

تحقيـق األهـداف الثالثـة املبينـة يف     يتعلـق ب  مـا فيرز احملـ التقـدم  تالحظ كـذلك     - ٤ 
 ؛)٢(اتفاقية التنوع البيولوجي

فض معدل فقـدان التنـوع      ـا خب ماهتالتزا مجيع الدول األعضاء على الوفاء ب      حتث - ٥ 
تركيــزا يتطلب ســ، وتشــدد علــى أن هــذا األمــر  ٢٠١٠ حبلــول عــام ا كــبريخفضــاالبيولــوجي 

ــا ذات الصــلة ومواصــلة        ــة وبراجمه ــوجي يف سياســاهتا العام ـــوع البيول ــدان التن ــى فق مناســبا عل
 مرفــق هامنــبوســائل ، مبــا يف ذلــك إضــافية للبلــدان الناميــةجديــدة ومــوارد ماليــة وتقنيــة  تــوفري
 العاملية؛ البيئـة

 التـزام الدول األطراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي وبروتوكـول             تأكيد تعيد - ٦ 
ــا ــة كارتاخين ــات     )٧( للســالمة البيولوجي ــة والربوتوكــول وكــذلك االتفاق ــذ االتفاقي ــدعم تنفي  ب

فـــض معـــدل فقـــدان التنـــوع خب والتـــزام جوهانســـربغ ،األخـــرى املتعلقـــة بـــالتنوع البيولـــوجي
مـع  و، ومواصلة التفـاوض، ضمــن إطـار االتفاقيـة،           ٢٠١٠البيولوجي خفضا كبريا حبلول عام      

 تقاسـم الفوائـد الناشئــة       مواصـلة  بشـأن نظـام دولــي لتعزيـز و        ،)٨(مراعاة مبادئ بـون التوجيهية   
مجيــع الــدول علــى االلتــزام  عــن اســتخدام املــوارد الوراثيــة علــى حنــو عــادل ومنصـــف، وحتــث 

، ومواصــلة اجلهــود ٢٠١٠حبلـول عــام  خبفـض معــدل فقــدان التنـوع البيولــوجي خفضــا كــبريا   
اجلاريــة مــن أجــل وضــع نظــام دويل للوصــول إىل املــوارد الوراثيــة وتقاســم منافعهــا والتفــاوض 

 بشأن ذلك النظام؛
 للوصـول  خصـص الفريق العامل املفتوح العضـوية امل     حرز يف إطار    ما أ  تالحظ - ٧ 

تفـاوض بشـأنه، وكـذلك القـرار        وضـع النظـام الـدويل وال      صوب  من تقدم     وتقامسها نافــعإىل امل 
املفتـوح العضـوية   كمـال عمـل الفريـق العامـل      إلاألطـراف   االجتمـاع الثـامن ملـؤمتر       الذي اختذه   

ألطـراف املقـرر عقـده يف عـام         ايف أقرب فرصـة ممكنـة قبـل االجتمـاع العاشـر ملـؤمتر                خصصامل
 اجلهــود مــن أجــل إكمــال العمــل ضــمن اإلطــار مجيــع، وحتــث األطــراف علــى بــذل )٩(٢٠١٠

 الزمين احملدد؛

_______________ 
)٦( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/15. 
 .، اجلزء الثاين، املرفقCorr.1 و UNEP/CBD/ExCOP/1/3انظر  )٧(
)٨( UNEP/CBD/COP/6/20 املرفق األول، القرار ،VI/24A. 
)٩( UNEP/CBD/COP/8/31 املرفق األول، القرار ،VIII/4A. 
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ــد  - ٨  ــا بالتشــريع تعيــد تأكي ــزام، رهن ــاحترام ة الوطنيــات االلت وصــون وحفــظ ، ب
اجملتمعــات األصــلية واحملليــة، اجملســدة ألســاليب   ب  اخلاصــةمارســاتاملبتكــارات وواالعــارف امل

بصــورة مســتدامة، االســتفادة منــه جي واحلفــاظ علــى التنــوع البيولــوب املتعلقــةالعــيش التقليديــة 
 امبوافقــــة أصــــحاهب تلـــك املعــــارف واالبتكــــارات واملمارســـات   تعزيـــز التوســــع يف تطبيــــق و

 ومشاركتهم وتشجيع التقاسم املنصف للفوائد الناشئة عن استخدامها؛
 ؛التقدم احملرز يف برامج العمل املواضيعية التفاقية التنوع البيولوجيتالحظ  - ٩ 
 ملـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة        الثالـث التقدم احملـرز يف االجتمـاع        أيضا حظتال - ١٠ 

لسالمة البيولوجية واسـتمرار بـذل اجلهـود       ل كارتاخينابوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول      
 مـن األطـراف ومـن       التـام دعم  الـ  أن هـذا األمـر سـيتطلب         ؤكـد من أجل تنفيذ الربوتوكول، وت    

وكـذلك للبلـدان   سيما فيما يتعلق بتقدمي املساعدة للبلدان الناميـة   ال و،املعنيةاملنظمات الدولية   
 بناء القدرات يف جمال السالمة البيولوجية؛اليت متـر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف 

، )١٠( ملـوارد مرفـق البيئـة العامليـة        رابـع التجديد ال بنتائج  حتيط علما مع التقدير      - ١١ 
 خـالل  لصندوق االستئماين ملرفق البيئة العامليـة ا اجملتمع الدويل لمبا يف ذلك التعهدات اليت قدمه 

أغسـطس  / يف آب  ، جنـوب أفريقيـا    ،املعقـودة يف كيـب تـاون      البيئة العاملية،   اجلمعية الثالثة ملرفق    
  أمهية الوفاء بتلك االلتزامات؛ؤكد، وت٢٠٠٦

هـا إىل القيـام     مل تنضـم إلي     أو البلدان الـيت مل تصـدق بعـد علـى االتفاقيـة           تدعو   - ١٢ 
 بذلك؛

 كارتاخينـا األطراف يف االتفاقيـة الـيت مل تصـدق بعـد علـى بروتوكـول                تدعو   - ١٣ 
 مل تنضم إليه إىل النظر يف القيام بذلك؛  أوللسالمة البيولوجية

املعاهــدة الدوليــة لتســخري املــوارد البلــدان إىل النظــر يف التصــديق علــى تــدعو  - ١٤ 
 االنضمام إليها؛ يف  أو)١١(غذية والزراعةالوراثية النباتية ألغراض األ

ــجع - ١٥  ــامهة يف     تشـ ــى املسـ ــة علـ ــراف يف االتفاقيـ ــو األطـ ــة النمـ ــدان املتقدمـ  البلـ
لبلـدان الناميـة األطـراف      ااصـة لتعزيـز مشـاركة       خب لالتفاقية، و  ذات الصلة الصناديق االستئمانية   

 يف مجيع أنشطتها؛مشاركة تامة 

_______________ 
 .www.gefweb.org: متاح على. GEF/A.3/6مرفق البيئة العاملية، الوثيقة  )١٠(
تقرير مـؤمتر منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة،       مة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،    منظ )١١(

 .، التذييل دال)C 2001/REP (٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٣-٢والثالثون، روما، الدورة احلادية 
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ــا  التنــوع البيولــوجي تفاقيــةا األطــراف يف حتــث - ١٦   علــى تيســري نقــل التكنولوجي
 ؛لتنفيذ االتفاقية على حنو فعال وفق أحكامها

الــذي يقــوم بــه فريــق االتصــال التــابع ألمانــات املتواصــل  بالعمــل حتــيط علمــا - ١٧ 
التابعــة التفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري  ذات الصــلة ومكاتــب اهليئــات الفرعيــة 

أو /، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعـاين اجلفـاف الشـديد و               )١٢(املناخ
، واتفاقية التنوع البيولوجي، وتواصـل التشـجيع علـى اسـتمرار            )١٣(التصحر، وخباصة يف أفريقيا   

التعاون من أجـــل تعزيـــز أوجـــه التكامـــل فيمـا بـني األمانـــات، مـع احتـرام املركـــز القـانوين                  
 املستقل لكل منها؛

 أمهيــة التقليــل مــن االزدواج يف متطلبــات تقــدمي التقــارير النامجــة عــن    ؤكــدت - ١٨ 
واسـتقالل  لكل منـها  ركز القانوين املستقل املاالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع احترام       

 والياهتا؛
 تقـدمي تقـارير      األمـني التنفيـذي التفاقيـة التنـوع البيولـوجي إىل مواصـلة             تدعو - ١٩ 

 كارتاخينــاإىل اجلمعيــة العامــة عــن األعمــال اجلاريــة بشــأن االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك بروتوكــول  
 امللحق هبا؛

ــدورهتا   تقــرر - ٢٠  ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل ــة  أن ت ــد  الثاني والســتني البن
 .“املستدامةالتنمية ” يف إطار البند املعنون ،“اتفاقية التنوع البيولوجي”الفرعي املعنون 

 ٨٣اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠

_______________ 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٢(
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤لد  املرجع نفسه، اجمل)١٣(


