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 [(A/56/561/Add.4) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

اتفاقية التنوع البيولوجي  - ١٩٧/٥٦
 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـري إىل قرارهـا ٢٠١/٥٥ املـؤرخ ٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ بشـأن اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي(١) الـــذي قــررت فيــه، 

يف مجلة أمور، إعالن يوم ٢٢ أيار/مايو، تاريخ اعتماد نص االتفاقية، اليوم الدويل للتنوع البيولوجي، 

E املـــؤرخ ٢٩ كـانون الثـــاين/ينــاير ٢٠٠٠(٢)،  M -I/3 وإذ تسـلم بأمهيـة اعتمـاد مؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة، فـــي مقــــرره

لــربوتوكول قرطاجنــة للســالمة البيولوجيــة امللحــق باتفاقيــة التنــوع البيولوجــي، وتوقيــع مائــــة وثالثـــــة مــن األطــــراف يف االتفاقيـــــة علــــى 

الربوتوكول حىت ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١، والتصديق عليه أو االنضمام إليه من جانب تسعة أطراف حىت اآلن، 

وإذ تعرب عن تقديرها للعرض الســخي الـذي قدمتـه حكومـة هولنـدا السـتضافة االجتمـاع السـادس ملؤمتـر األطـراف واالجتمـاع 

الثالث للجنة احلكومية الدولية املعنية بربوتوكول قرطاجنة، اللذين سيعقدان يف الهاي يف الفترة من ٨ إىل ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 

وإذ حتث األطراف يف االتفاقية على االضطالع بأعمال حتضريية شـاملة إلحـراز تقـدم يف مجيـع املسـائل املدرجـة يف جـدول أعمـال 

االجتماع السادس ملؤمتر األطراف، 

حتيط علما بتقرير األمـني التنفيـذي التفاقيـة التنـوع البيولوجـي كمـا قدمـه األمـني العـام إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا  - ١

السادسة واخلمسني(٣)؛ 

تالحظ نتائج االجتمـاع األول للفريـق العـامل املفتـوح بـاب العضويـة املخصـص للوصـول إىل املنـافع وتقامسـها، الـذي  - ٢

ــوارد اجلينيـة والتقاسـم املنصـف والعـادل للمنـافع النامجـة عـن اسـتخدامها، والـذي اسـتضافته حكومـة أملانيـا يف  يعاجل سبل الوصول املالئمة إىل امل

الفترة من ٢٢ إىل ٢٦ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١؛ 
 __________

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

انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، اجلزء الثاين، املرفق.  (٢)

 .A/56/126 انظر (٣)
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تالحـظ أيضـا نتـائج االجتمـاع الثـــاين للجنــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــربوتوكول قرطاجنــة للســالمة البيولوجيــة،  - ٣

املعقود يف نريويب يف الفترة من ١ إىل ٥ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١؛ 

ــة ومنظمـة إقليميـة واحـدة للتكـامل االقتصـادي قـد أصبحـت أطرافـا يف اتفاقيـة  ترحب بكون مائة وإحدى ومثانني دول - ٤

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

يب باألطراف يف االتفاقية أن تصبح أطرافا يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية(٢) يف أقرب وقت ممكن؛  - ٥

ـــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بتغــري املنــاخ(٤) واتفاقيــة التنــوع البيولوجــي  تشـجع مؤمتـرات األطـراف يف اتفاقيـة األم - ٦

ـــاف الشــديد و/أو مــن التصحــر، وخباصــة يف أفريقيــا(٥) وغريهــا مــن  واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلف

الصكوك الدولية املتعلقـة بالبيئـة والتنميـة املسـتدامة وأمانـات تلـك االتفاقيـات والصكـوك، فضـال عـن املنظمـات ذات الصلـة، وال سـيما برنـامج 

األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك إشراك فريق اإلدارة البيئية حسب االقتضاء، علـى أن تواصـل العمـل علـى تعزيـز أوجـه التكـامل فيمـا بينـها، مـع 

ـــزز  االحـترام التـام لوضـع أمانـات االتفاقيـات وصالحيـات مؤمتـرات األطـراف يف االتفاقيـات املعنيـة الختـاذ القـرارات علـى حنـو مسـتقل، وأن تع

التعاون دف تيسري إحراز التقدم يف تنفيذ هذه االتفاقيات على كل مـن الصعيـد الـدويل واإلقليمـي والوطـين، وأن تقـدم التقـارير عـن ذلـك إىل 

مؤمترات األطراف اخلاصة بكل منها؛ 

ترحب مبقرر مؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي بشـأن برنـامج عملـه املتعلـق بـالتنوع البيولوجـي احلرجـي،  - ٧

ـــات يف أمــور منــها، احــترام معــارف ومبتكــرات  وتشـجع األطـراف يف االتفاقيـة وأمانتـها علـى التعـاون مـع منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغاب

ـــة واحملافظــة عليــها وصوــا، وفقــا للمــادة ٨ (ي)  وممارسـات السـكان األصليـني واتمعـات احملليـة الـيت تتجسـد فيـها أسـاليب حيـام التقليدي

واألحكام املتصلة ا يف االتفاقية؛ 

ـــة الفكريــة(٦) واتفاقيــة التنــوع البيولوجــي  حتيـط علمـا بـأن أحكـام االتفـاق املتعلـق بـاجلوانب التجاريـة حلقـوق امللكي - ٨

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

للملكية الفكرية، كل يف إطار واليتـها اخلاصـة، إىل مواصلـة سـرب هـذه العالقـة، آخذتـني يف االعتبـار العمـل اجلـاري يف املنتديـات األخـرى ذات 

V ملؤمتر األطراف(٧)؛  /26 B الصلة وواضعتني يف اعتبارمها املقرر

ــــة  تدعــو مجيــع مؤســسات التمويــل واملــاحنني الثنــائيني واملتعــددي األطــراف وكذلــك مؤسســات التمويــل اإلقليمي - ٩

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

تطلـب إىل مؤمتـرات األطـراف يف االتفاقيـات املتعـددة األطـراف املتعلقـة بالبيئـة أن تراعـي جـدول اجتماعـات اجلمعيــة  - ١٠

العامة وجلنة التنمية املستدامة عند حتديد تواريخ اجتماعات مؤمتراا لضمان متثيل البلدان النامية يف تلك االجتماعات متثيال مالئما؛ 
 __________

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٧٧١، رقم ٣٠٨٢٢.  (٤)

املرجع نفسه، الد ١٩٥٤، رقم ٣٣٤٨٠.  (٥)

املرجع نفسه، الد ١٨٦٩، الرقم ٣١٨٧٤.  (٦)

انظر UNEP/CBD/COP/5/23، و Corr.1، املرفق الثالث.  (٧)
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يب باألطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي أن تقوم بتسـديد متأخراـا علـى وجـه السـرعة ودفـع مسـامهاا بالكـامل  - ١١

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

تتطلع إىل مسامهة اتفاقية التنـوع البيولوجـي يف االسـتعدادات لعقـد مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، واضعـة يف  - ١٢

اعتبارها املقررات اليت اختذا جلنة التنمية املستدامة يف دورا العاشرة؛ 

ـــدمي تقريــر إىل اجلمعيــة العامــة عــن العمــل اجلــاري بشــأن  تدعـو األمـني التنفيـذي التفاقيـة التنـوع البيولوجـي إىل تق - ١٣

االتفاقية؛ 

 

تقـرر أن تـــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لدورــا الســابعة واخلمســني البــند الفرعــي املعنــون �اتفاقيــة التنــوع  - ١٤

البيولوجي�. 

اجللسة العامة ٩٠ 

٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 


