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 اتفاقية التنوع البيولوجي - ٦٤/٢٠٣
 

،إن اجلمعية العامة
 ٢٠٠٠ديــــــسمرب/ كــــــانون األول٢٠ املــــــؤرخ٥٥/٢٠١ إىل قراراــــــاإذ تــــــشري 
ــسمرب/ كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ٦١/٢٠٤ و  كـــانون١٩خ املـــؤر٦٢/١٩٤  و٢٠٠٦ديـ

ــؤرخ٦٣/٢١٩  و٢٠٠٧ديــسمرب/األول ــسمرب/ كــانون األول١٩ امل ــن ٢٠٠٨دي وغريهــا م
 ،)١(القرارات السابقة املتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي

 ٢٠٠٦ديـــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٦١/٢٠٣ إىل قرارهــاوإذ تــشري أيــضا 
 ،٢٠١٠ يف عامالسنة الدولية للتنوع البيولوجيب املتعلق

املـواردللحفاظ علىالصك الدويل األساسيهيتفاقيةاال على أنالتأكيد وإذ تكرر 
 املــوارد اجلينيــةاســتغالل الناشــئة عــناملنــافعبــصورة مــستدامة وتقاســمواســتغالهلاالبيولوجيــة

 ،ا ومنصف عادالتقامسا
ف، مبـا يف املتعـددة األطـرا األخـرىالتفاقـات البيئيـةأن تسهم به امبا ميكن تسلموإذ 

ــالتنوع البيولــوجي املتــصلةذلــك االتفاقيــات ألهــداف الثالثــةواملنظمــات الدوليــة يف دعــم ا ،ب
 ،التفاقيةل
 املنـاخ والتكيـفألنشطة التخفيف من حدة تغـري اآلثار اإلجيابية والسلبيةوإذ تالحظ 

 التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ذات الصلة، يف معه
واحـدة للتكامـل االقتـصادي تسعني دولة ومنظمةاثنتني ومائة وأن  أيضاوإذ تالحظ 

ا وأربعـني دولـة ومنظمـة واحـدة للتكامـلسـبع قد صدقت على االتفاقية، وأن مائـة واإلقليمي
_______________

 .٣٠٦١٩رقمال،١٧٦٠ الد، املعاهداتجمموعةاملتحدة،األمم )١(
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ــصادي ــياالقت ــة امللحــقاإلقليم ــسالمة البيولوجي ــا لل ــى بروتوكــول كارتاخين ــد صــدقت عل ق
 ،)٢(باتفاقية التنوع البيولوجي

ــةلاألهــداف الثالثــةمــن املهــم إجنــاز  بــأنوإذ تــسلم ــةمــن أجــلالتفاقي حتقيــق التنمي
 املتفـق اإلمنائيةحتقيق األهداف يعززوأن ذلك ميثل عامال رئيسيااملستدامة والقضاء على الفقر

 ، األهداف اإلمنائية لأللفيةهاعليها دوليا، مبا في
ستدامة مبتابعـة تنفيـذ األهـداف إىل التزامات مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـوإذ تشري 

الثالثة لالتفاقية مبزيـد مـن الكفـاءة واالتـساق وحتقيـق خفـض كـبري يف املعـدل الـراهن لفقـدان
، األمر الذي سـيتطلب العمـل علـى مجيـع الـصعد، مبـا يف٢٠١٠التنوع البيولوجي حبلول عام

ارد ماليـة وتقنيـةذلك تنفيذ استراتيجيات وخطـط عمـل وطنيـة للتنـوع البيولـوجي وتـوفري مـو
 جديدة وإضافية للبلدان النامية،

 باســتمرار احلاجــة إىل إحــراز مزيــد مــن التقــدم يف تنفيــذ الــدول األطــرافوإذ تــسلم 
يف هـذا تـشدد،وإذ،االتفاقيـة مبوجـب االتفاقيـة مـن أجـل حتقيـق أهـدافالتزاماالواجباا و

التفاقيـةل تعـوق التنفيـذ الكامـللعقبـات الـيتضرورة التصدي على حنـو شـامل ل على،الصدد
 ،د الوطين واإلقليمي والعاملييالصعكل منعلى

ــد  ــافع الناشــئة عــنوإذ تؤكــد مــن جدي  اســتغالل أن التقاســم العــادل واملنــصف للمن
 التفاقية،ل هو أحد األهداف الثالثةاجلينيةاملوارد

،)٣(٢٠٠٥لعـاملعـامليلقمـة اإىل الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر ا، يف هذا الـصدد،وإذ تشري 
فـض معـدل فقـدان التنـوعتعهـدها بالوفـاء بالتزاماـا وخب تأكيـدمجيع الدولاليت أعادت فيها

نظــاموضـع ومواصـلة اجلهـود اجلاريــة مـن أجـل٢٠١٠ حبلــول عـام خفـضا كـبرياالبيولـوجي
 والتفاوض بشأنه،دويل بشأن احلصول على املوارد اجلينية وتقاسم املنافع

ــم حــظوإذ تال  ــة األم ــوجي واتفاقي ــوع البيول ــة التن ــني اتفاقي ــاون ب ــز التع ضــرورة تعزي
أو من التـصحر، وخباصـة/املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

، مـع)“اتفاقيـات ريـو” ()٥(تغري املنـاخبـ املتعلقـة، واتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة)٤(يف أفريقيا
فقـدان التنـوع البيولـوجيل اآلثـار الـسلبيةوإذ تعـرب عـن قلقهـا إزاء،ة كـل منـهاواليـاحترام

_______________

 .٣٠٦١٩، الرقم٢٢٢٦املرجع نفسه، الد )٢(
 .٦٠/١انظر القرار )٣(
 .٣٣٤٨٠، الرقم١٩٥٤، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٤(
 .٣٠٨٢٢، الرقم١٧٧١املرجع نفسه، الد )٥(
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وإذ تـسلم بإمكانيـة جـين فوائـد مـن،بعضا بعضهايف وتغري املناخاألراضيوالتصحر وتدهور
  حتقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي،بغية متكاملة ومتداعمةمعاجلة هذه املشاكل بطريقة

 العمـل املتواصـل للجنـة احلكوميـة الدوليـةاميكن أن يقـدمهسامهة اليتبامل وإذ تعترف 
املعنيـة بامللكيـة الفكريـة واملـوارد اجلينيـة واملعـارف التقليديـة والفنـون الـشعبية التابعـة للمنظمـة

  أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي،فعالية تنفيذالعاملية للملكية الفكرية يف تعزيز
بـني بلـدان اجلنـوب يف مـاالتعـاون فييقـدمهاميكـن أنسامهة اليتاملأمهية وإذ تالحظ 

 البيولوجي، جمال التنوع
اخلامـسة دورـا خـالل،تعقـدفيـه أن قـررت الـذي٦٣/٢١٩إىل قرارهـاوإذ تـشري 

 رؤسـاء الـدوليـشارك فيـه رفيع املـستوى للجمعيـة العامـة،ا، اجتماع٢٠١٠ يف عامنيوالست
 ،السنة الدولية للتنوع البيولوجي االحتفال بيفمنهممسامهة واحلكومات

ــها  ــع املـــ بـــأنواقتناعـــا منـ ــاع الرفيـ ــةستوىاالجتمـ ــة العامـ ــ  للجمعيـ التنوعاملتعلـــق بـ
، مبـشاركة رؤسـاء الـدول٢٠١٠اميف عـ ني اخلامسة والستدورايف، املقرر عقدهالبيولوجي

 فرصـةيتـيحلتنـوع البيولـوجي، لة الدوليـبالـسنةالحتفـالكمسامهة يف ا  والوفود،واحلكومات
 األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي،يات بستوامل على أعلىللتوعيةمثينة

 ،)٦( بتقارير تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية علماحتيطوإذ 
احليـاة الـيت تـروج هلـاشـبكة مبـادرةتبـذل يف إطـار املتواصلة الـيت اجلهودوإذ تالحظ 

 نيا وبلدان أخرى،حكومة أملا
ــضا  ــيتوإذ تالحــظ أي ــادرة ال ــة اســتهلت املب ــدانموعــةيف اجتمــاع وزراء البيئ   البل

ــ ــسدامةالثماني ــا يف آذار، يف بوت ــصاديةإلعــداد ٢٠٠٧مــارس/ أملاني ــة االقت  دراســة عــن التكلف
 ،على الصعيد العامليلتنوع البيولوجيلفقدان ا

 لاعمــأ التفاقيــة التنـوع البيولــوجي عــن بتقريــر األمـني التنفيــذيحتـيط علمــا - ١ 
؛)٧(االتفاقيةمؤمتر األطراف يف

 مجيع الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماـا خبفض معدل فقـدان التنـوعحتث- ٢ 
تركيـزال  منـها، وتشدد على أن هذا األمر سيتطلب٢٠١٠البيولوجي خفضا كبريا حبلول عام

ــشكل لــوجي يف سياســاا العامــة وبراجمهــا ذات الــصلةمناســب علــى فقــدان التنـــوع البيوب
_______________

 .http://millenniumassessment.org:متاحة على )٦(
٧( A/64/202الفصل الثالث ،. 

http://millenniumassessment.org
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ومواصلة توفري موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلـدان الناميـة، بوسـائل منـها مرفـق البيئــة
 العاملية؛

سري نقـل التكنولوجيـاعلـى تيـ )١( األطراف يف اتفاقية التنـوع البيولـوجيحتث - ٣ 
تفاقية على حنو فعال وفقـا ألحكامهـا، وحتـيط علمـا، يف هـذا الـصدد، باالسـتراتيجيةلتنفيذ اال

املتعلقة بالتنفيذ العملي لربنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيـا والتعـاون العلمـي والتكنولـوجي
ــي ــاون العلمــ ــا والتعــ ــل التكنولوجيــ ــيني املخــــصص لنقــ ــرباء التقنــ ــق اخلــ ــده فريــ ــذي أعــ الــ

ــوجي  أويل لألنــــشطة احملــــددة الــــيت تقــــوم ــــا الــــدول األطــــراف، كأســــاس)٨(والتكنولــ
 الدولية؛ واملنظمات

بــشأن مــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة الــذي اختـذه٩/١٢قررامل بــحتـيط علمــا - ٤ 
خريطـة طريـق مامبوجبـه حـدد املـؤمترنلـذيل ا)٩(ومرفقيه ، على املوارد وتقاسم املنافعاحلصول

 :وقام بأمور عدة منها ما يلي،ر املبينة يف ذلك املقرللمفاوضات
كرر تأكيد تعليماته الصادرة للفريق العامل املفتوح بـاب العـضوية املخـصص )أ( 

ملوضوع احلصول علـى املـوارد وتقاسـم املنـافع بإكمـال صـياغة النظـام الـدويل للحـصول علـى
االجتمـاعاملوارد وتقاسـم املنـافع واختتـام التفـاوض بـشأنه يف أقـرب وقـت ممكـن قبـل انعقـاد

 ؛)١١( ألف٨/٤  و)١٠( دال٧/١٩لمقررينل وفقاالعاشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية،
ــة للنظــام )ب(  ــصيغة النهائي ــضع ال ــأن ي ــق العامــل ب أصــدر كــذلك تعليمــات للفري

 ١٥الدويل، وأن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف االتفاقية صكا أو صكوكا لتنفيذ أحكام املـادتني
قية وأهدافها الثالثة بفعالية لينظر فيها ويعتمدها يف اجتماعه العاشـر، دونمن االتفا)ي (٨ و

بـأي دون األخـذ ـاالـصكوك أو أوإصدار حكم مسبق على أية نتائج تتعلق بطبيعـة الـصك
 حال من األحوال؛

لفريـقاحـىت اآلنه، يف هـذا الـصدد، التقـدم الـذي أحـرزالحظ مع التقديرت - ٥ 
وضع الصيغة النهائيـة للنظـام الـدويل، وفقـا لتعليمـات مـؤمترإىلالعاملق، وتدعو الفريالعامل

،٢٠١٠مــارس/ يف آذار املقــرر عقــده العامــلالفريــقاألطــراف، وتــشدد علــى أمهيــة اجتمــاع
 ؛ عرض كولومبيا استضافة هذا االجتماعيف هذا الصدد، تالحظ أيضا مع التقدير،و

_______________

)٨( UNEP/CBD/AHTEG-TTSTC/1/5املرفق الثالث ،. 
)٩( UNEP/CBD/COP/9/29املرفق األول ،. 
 . املرفق،UNEP/CBD/COP/7/21انظر )١٠(
 . املرفق،UNEP/CBD/COP/8/31انظر )١١(
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لتنـوعوالـسياسات العامـة مـن أجـل ا العلـم الـصلة بـنيتعزيـزضـرورة تؤكـد - ٦ 
منـهاج عمـل حكـومي دويليف هذا الـصدد، املناقـشات املتعلقـة بوضـعوتالحظ،البيولوجي،

 احلكـومي الـدويلوانعقـاد االجتمـاع ، التنوع البيولوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـةبشأن
صلة بـني للـمنـهاج عمـل حكـومي دويل الثاين املخـصص لوضـعأصحاب املصلحة املتعددينو

نـريويب يفيف ، بشأن التنوع البيولوجي وخدمات الـنظم اإليكولوجيـةعامةلالعلم والسياسات ا
 ؛٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول٩ إىل٥الفترة من

 العمل املتواصـل الـذي تقـوم بـه فرقـة عمـل رؤسـاء الوكـاالت املعنيـةتالحظ - ٧ 
يئــات االستــشارية العلميــة، ورؤســاء اهل٢٠١٠عــاميفهــدف التنــوع البيولــوجيتحقيــقب

بـالتنوع البيولـوجي، وفريـق االتـصال املـشترك ألمانـات ومكاتـب اهليئـات  املتـصلةلالتفاقيات
، واتفاقيـة األمـم)٥(الفرعية املعنيـة التابعـة التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ

أو من التـصحر، وخباصـة/فاف الشديد واملتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجل
، واتفاقية التنوع البيولوجي، دف تعزيز التعاون العلمي والتقين مـن أجـل حتقيـق)٤(يف أفريقيا

 ؛٢٠١٠هدف التنوع البيولوجي يف عام
ــسبعة،تــشجع - ٨  ــرامج العمــل املواضــيعية ال ــذ ب ــة مــن أجــل تنفي  اجلهــود املبذول

، وكــذلك العمــل اجلــاري بــشأن التنــوع البيولــوجيتفاقيــة مــؤمتر األطــراف يف اهاحــدد كمــا
 الشاملة؛ املسائل

ــشجع  - ٩  ــع األطــراف يفت ــشاتاال مجي ــى مواصــلة اإلســهام يف املناق ــة عل تفاقي
االجتماع العاشـر يفاملؤدية إىل وضع خطة استراتيجية مستكملة لالتفاقية من املقرر اعتمادها

 هذه اخلطة االستراتيجية مجيع األهـدافأن تغطيضرورةملؤمتر األطراف، واضعة يف اعتبارها
 مهم لتعزيز تنفيـذ٢٠١٠أن تنقيح اخلطة االستراتيجية بعد عام وتشدد علىالثالثة لالتفاقية،

 االتفاقية؛
التقــدم احملــرز يف وضــع خطــة عمـل متعــددة الــسنوات بــشأن التنــوعتالحـظ - ١٠ 

 ؛لتعاون بني بلدان اجلنوبارالبيولوجي من أجل التنمية استنادا إىل إطا
ــد تأكيــد- ١١  ــاحترام وحفــظ وصــونتعي ــة، ب ــشريعات الوطني ــا بالت ــزام، رهن  االلت

احملليــةاتمعــاتاألصــلية ومبجتمعــات الــشعوباملعــارف واالبتكــارات واملمارســات اخلاصــة
 بـصورةواسـتغاللهالتنـوع البيولـوجيعلـى باحلفـاظاسدة ألساليب العيش التقليدية املتعلقـة

مستدامة، وتعزيز التوسع يف تطبيق تلك املعـارف واالبتكـارات واملمارسـات مبوافقـة أصـحاا
  الناشئة عن استخدامها؛للمنافعومشاركتهم، وتشجيع التقاسم املنصف 
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اســتراتيجيةالتاسـعيف اجتماعــهتفاقيـةاال يفاعتمـاد مــؤمتر األطـراف تالحـظ- ١٢ 
 ملقـرر مـؤمتر األطـرافوفقا،عما لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، وتدعود )١٢(لتعبئة املوارد

أنـشطةالقيـام بتفاقية آراءها بـشأناال إىل أمانة بعدتقدماألطراف اليت مل،)٩( ومرفقاته٩/١١
 مــن أجـل حتقيــقهاقياسـميكــنمؤشـراتأو/ وغايـات، مبــا يف ذلـك حتديــدحمـددةومبـادرات
، إىل الواردة يف االسـتراتيجية، وبـشأن وضـع مؤشـرات لرصـد تنفيـذها االستراتيجيةاألهداف

 ؛القيام بذلك
 بــشأنتفاقيــةالمــؤمتر األطــراف يف االــذي اختــذه  ٩/٢٠ بــاملقررحتــيط علمــا- ١٣ 

 ، أمـورعـدة ما املـؤمتر مبوجبـهاعتمـد اللـذين )٩(ومرفقيه ،التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 العلميـــة لتحديـــد املنــاطق البحريـــة ذات األمهيـــة اإليكولوجيـــة أوجمموعـــة مـــن املعــايريمنــها

لتــصميم ، وإرشــادات علميــةللمقـرريف املرفــق األول وردتالبيولوجيـة احملتاجــة إىل احلمايــة،
 يف املرفق الثاين؛، وردتالشبكات املمثلة للمناطق البحرية احملمية

التفاقيـةل الثالثـة هـدافألاتنفيـذ من أجل أمهية إشراك القطاع اخلاصتؤكد - ١٤ 
قطــاع األعمــال التجاريــة إىل مواءمــة سياســاته بلــوغ غايــات التنــوع البيولــوجي، وتــدعويفو

  منها إقامة الشراكات؛بوسائلوممارساته بشكل أكثر وضوحا مع أهداف االتفاقية،
 وضع خطـة عمـل جنـسانية يف إطـار االتفاقيـة، وتـدعو األطـراف إىلتالحظ - ١٥ 

  أمانة االتفاقية بتنفيذ اخلطة؛دعم قيام
 بــشأنالــذي اختــذه مــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة ٩/١٦ بــاملقررحتــيط علمــا - ١٦ 

أمـور، مـن بينـها بعـدة مامبوجبـهاملـؤمترقـام اللذين )٩(ومرفقيهالتنوع البيولوجي وتغري املناخ،
خ مهمتـه إسـداء املـشورةإنشاء فريق خرباء تقنيني خمصص معين بالتنوع البيولوجي وتغـري املنـا

 يتصل بتغري املناخ؛  ماالعلمية والتقنية بشأن التنوع البيولوجي يف كل
 بتقريــر فريــق اخلــرباء التقنــيني املخــصص املعــين بــالتنوعحتــيط علمــا أيــضا - ١٧ 

ــالتنوع ٩/١٦ مقــررهيف، الــذي أنــشأه مــؤمتر األطــراف)١٣(البيولــوجي وتغــري املنــاخ املتعلــق ب
 ري املناخ؛البيولوجي وتغ

 بالعمل املتواصل الذي يضطلع به فريـق االتـصال املـشتركحتيط علما كذلك - ١٨ 
التابع ألمانات ومكاتب اهليئات الفرعيـة املعنيـة التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري

أو/ديد واملناخ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الـش
_______________

)١٢( UNEP/CBD/COP/9/29باء، املرفق٩/١١، املرفق األول، املقرر . 
)١٣( UNEP/CBD/AHTEG-TTSTC/1/5. 
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 البيولـوجي، وتـشجع كـذلك علـى اسـتمرارالتنـوعمن التصحر، وخباصة يف أفريقيا، واتفاقيـة
تـرام الوضـع القـانوين املـستقلالتكامل فيما بني األمانات، مع احأوجهالتعاون من أجل تعزيز

 منها؛ لكل
لــىع التنــوع البيولــوجي البلــدان املتقدمــة النمــو األطــراف يف اتفاقيــةتــشجع - ١٩ 

املسامهة يف الصناديق االستئمانية ذات الصلة لالتفاقية من أجل تعزيز مـشاركة البلـدان الناميـة
 األطراف مشاركة تامة يف مجيع أنشطتها؛

ــدعو - ٢٠  ــا إىلتـ ــضم إليهـ ــة أو تنـ ــى االتفاقيـ ـــد علـ ــصدق بعـ البلـــدان الـــيت مل تـ
 بذلك؛ القيام

 بعـد علـى بروتوكـول كارتاخينـااألطراف يف االتفاقيـة الـيت مل تـصدق تدعو - ٢١ 
 أو تنـضم إليـه إىل النظـر يف القيــام بـذلك، وتكـرر تأكيـد التـزام الــدول)٢(للـسالمة البيولوجيـة

ســيتطلب الــدعم الكامــل مــناألمــراألطـراف يف الربوتوكــول بــدعم تنفيــذه، وتؤكــد أن هـذا
ساعدة إىل البلـدان الناميـةيتعلق بتقدمي امل مااألطراف ومن املنظمات الدولية املعنية، وخباصة في

 يف بناء القدرات من أجل السالمة البيولوجية؛
ــدعو - ٢٢  ــةت ــدة الدولي ــى املعاه ــصديق عل ــدان إىل النظــر يف الت ــشأنالبل املــوارد ب

  أو يف االنضمام إليها؛)١٤(ألغذية والزراعةلالنباتية الوراثية
جتمـاع الرفيـع املـستوىاالعقدت، أن٦٣/٢١٩ قرارهامتابعةإطار، يفتقرر - ٢٣ 

اجلمعيـةدورةلـاملناقـشة العامـةالذي يستغرق يومـا واحـدا يف أقـرب موعـد ممكـن مـن افتتـاح
 :، ويف هذا الصددمسامهة يف السنة الدولية للتنوع البيولوجي بوصفه،والستنياخلامسةالعامة

، أن تكون ممثلة علـى أعلـى مـستوى ممكـنعلى األعضاء مجيع الدولتشجع )أ( 
 احلكومات؛مبا يف ذلك على مستوى رؤساء الدول أو

واللجـاناملتخصصةوبراجمها والوكاالت رؤساء صناديق األمم املتحدةتدعو )ب( 
يفراقـبامل مركـزالـيت هلـااإلقليمية، وكذلك رؤساء املنظمـات والكيانـات احلكوميـة الدوليـة

املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي، إىلطـرافالتفاقـات البيئيـة املتعـددة األ اوكـذلك،اجلمعية العامة
 الــــيت حتــــددها وفقــــا للقواعــــد واإلجــــراءات يف االجتمــــاع، حــــسب االقتــــضاء،ملــــشاركةا

 العامة؛ اجلمعية

_______________

تقريـر مـؤمتر منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، الـدورة منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، )١٤(
 .، التذييل دال)C2001/REP (٢٠٠١نوفمرب/ تشرين الثاين١٣-٢احلادية والثالثون، روما،
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رئيس اجلمعية العامة مع ممثلي املنظمـات غـري احلكوميـة الـيتيتشاور أنتقرر )ج( 
ات اتمـع املـدين والقطـاع مركز استشاري لدى الـس االقتـصادي واالجتمـاعي ومنظمـهلا

ممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـةبـشأن قائمـةمع الـدول األعـضاء، حـسب االقتـضاء،واخلاص
 ؛ يف هذا االجتماعالذين ميكنهم املشاركةومنظمات اتمع املدين والقطاع اخلاص

جلـستا مناقـشةجلسة افتتاحية عامة تليهـا ينظم االجتماع يف شكلأن تقرر )د( 
 تعقدان يف حدود املوارد املتاحـة وتتنـاوالن بطريقـة متوازنـة، وبعد الظهريعية يف الصباحمواض

 تفاقية التنوع البيولوجي؛ال الثالثة هدافاأل
الـرئيس أن إىل وتطلـب،االجتماع رئيس اجلمعية العامة يرأسأن أيضاتقرر )هـ( 

 لعرضـه يف اجللـسة العامـةوىالرفيـع املـست االجتمـاع خاللجترىيعد موجزا للمناقشات اليت
 ، يف ناغويـااملقـرر عقـدها، حتت سلطته، إىل الدورة العاشرة ملـؤمتر األطـراف وإلحالتهاخلتامية

ــشرين األول ــوبر/اليابـــان يف تـ ــاءمـــسامهة يفك،٢٠١٠ أكتـ ــةإذكـ ــداف الثالثـ ــوعي باألهـ  الـ
 لالتفاقية؛

الجتمــاع الرفيــعلاألمــني العــام أن يعــد ورقــة معلومــات أساســية إىل تطلــب )و( 
 ؛املستوى بالتشاور مع الدول األعضاء

ــشجع - ٢٤  ــة ذات الــصلةت ــات اإلقليميــة والدولي  مجيــع الــدول األعــضاء واملنظم
الـسنة الدوليـة للتنـوع البيولـوجي دعم على وأصحاب املصلحة اآلخرينواموعات الرئيسية

 الـسنةم فرصة االحتفال ـذهاغتناب التربعات،بوسائل منها ،حسب االقتضاء،٢٠١٠يف عام
 ؛حتقيق التنمية املستدامةيفالوعي بأمهية التنوع البيولوجيإلذكاء

يف األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك اللجــان الفنيــةاملعنيــة مجيــع األجهــزةتــشجع - ٢٥ 
تقـدميعلـى مجيـع وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا،وكـذلكواللجان اإلقليميـة،

ــدعم، حــ ــضاء،ال ــشطةلسب االقت ــنألن ــيت م ــوخىال ــذها املت ــسامهة واملــشاركةوتنفي فيهــاامل
ــارالــسنة الدوليــة للتنــوع البيولــوجي،وصــفهب ٢٠١٠عــامباحتفــاالبالكامــل  آخــذة يف االعتب

بالـسنة،لالحتفـالأمانة اتفاقية التنوع البيولوجيية اللتني أعدماطة التنفيذاخلستراتيجية واال
ــها  االجتماعــاتبــشكل خــاص يفعليهــاأو التركيــزخاصــة بــشأا مناســبة ظــيمتنبطــرق من

منــشوراايفوــالس إدارــا أو يف األجــزاء الوزاريــة الرفيعــة املــستوى الــيت تعقــدهاالــسنوية
 ؛٢٠١٠عام صدورهاالرئيسية السنوية املقرر

مـــاع اجتالعامـــل بوصـــفه ملـــؤمتر األطـــرافاخلـــامساالجتمـــاعبأمهيـــةتقـــر - ٢٦ 
 اليابــان يف،، املقــرر عقــده يف ناغويــارتاخينــا للــسالمة البيولوجيــةابروتوكــول ك األطــراف يف

 ملـؤمتر األطـراف يفالعاشـر، واالجتمـاع٢٠١٠أكتـوبر/ تـشرين األول١٥ إىل١١الفترة من
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 تــــشرين٢٩ إىل١٨اتفاقيــــة التنــــوع البيولــــوجي املقــــرر عقــــده يف ناغويــــا يف الفتــــرة مــــن
 ؛٢٠١٠رأكتوب/األول

تفاقية إىل أن تقدم، عن طريق األمني العام، تقريـرا إىل اجلمعيـةاال أمانةتدعو - ٢٧ 
  والستني عن أعمال مؤمتر األطراف؛اخلامسةالعامة يف دورا

 إىلالتقريـر الـذي مـن املقـرر أن يقدمـه يف،األمني العام أن يـدرج إىل تطلب - ٢٨ 
 وأجزاء هـذا٦١/٢٠٣تنفيذ القرار عن معلومات،الستني والسادسةاجلمعية العامة يف دورا

 السنة الدولية للتنوع البيولوجي؛وصفهب ٢٠١٠عامباالحتفالالقرار ذات الصلة ب
والـستني البنــداخلامـسة أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدوراتقـرر - ٢٩ 

 .“التنمية املستدامة”عنون، يف إطار البند امل“اتفاقية التنوع البيولوجي”الفرعي املعنون
 ٦٦اجللسة العامة

 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٢١
 




