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 ])A/59/483/Add.6( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

 اتفاقية التنوع البيولوجي - ٥٩/٢٣٦
 ،إن اجلمعية العامة 
ــا إذ تشـــــري  ــ٥٥/٢٠١ إىل قراراهتـــ ــانون األول٢٠ؤرخ  املـــ ــمرب / كـــ  ،٢٠٠٠ديســـ

 املـؤرخني   ٥٧/٢٦٠  و ٥٧/٢٥٣  و ،٢٠٠١ديسـمرب   / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٥٦/١٩٧ و
 ،٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٨/٢١٢  و،٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٠

هـي الصـك الـدويل األساسـي املـربم           )١(ي أن اتفاقية التنـوع البيولـوج      وإذ تكرر تأكيد   
ســتدام، والتقاســم املنصــف والعــادل  امل عماهلامــن أجــل احلفــاظ علــى املــوارد البيولوجيــة واســت  

  املوارد اجلينية،عمالاشئة عن استللفوائد الن
 إىل التزامـات مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة مبتابعـة تنفيـذ األهـداف          وإذ تشري  

املعـدل الـراهن لفقـدان    كـبري يف  خفـض  حتقيـق  الثالثة لالتفاقيـة مبزيـد مـن الكفـاءة واالتسـاق و           
 علـى مجيـع الصـعد، مبـا يف          ، األمر الذي سـيتطلب العمـل      ٢٠١٠التنوع البيولوجي حبلول عام     

ذلك تنفيذ اسـتراتيجيات وخطـط عمـل وطنيـة للتنـوع البيولـوجي وتـوفري مـوارد ماليـة وتقنيـة                     
 جديدة وإضافية للبلدان النامية،

ببدء سريان املعاهدة الدولية لتسخري املـوارد الوراثيـة النباتيـة ألغـراض         وإذ حتيط علما   
سـتدام  امل عماهلاا يف حفـظ املـوارد الوراثيـة النباتيـة واسـت            اليت تتمثل أهـدافه    ،)٢(األغذية والزراعة 

يف اتسـاق   عماهلا،لفوائد الناشئة عن اسـت املنصف والعادل لتقاسم الألغراض األغذية والزراعة و 
  ،ألغراض الزراعة املستدامة واألمن الغذائي مع اتفاقية التنوع البيولوجي،

_______________ 
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(

تقرير مؤمتر منظمة األغذية والزراعة، الدورة احلادية  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، )٢(  
 .، التذييل دال)(C 2001/REP ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٣-٢والثالثون، روما، 
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ــا الوإذ تعــرب عــن بــالغ تقــديرها   ستضــافة االجتمــاع الســابع ملــؤمتر   حلكومــة ماليزي
األطراف يف اتفاقية التنـوع البيولـوجي واالجتمـاع األول ملـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة بوصـفه                   

 ، للسـالمة البيولوجيـة، اللـذين عقـدا يف كواالملبـور     كارتاخينـا اجتماع األطراف يف بروتوكول  
ــر ــن ةيف الفت ــر و/شــباط ٢٧يف مث  ٢٠ إىل ٩ م ــرة فرباي ــنيف الفت ــر / شــباط٢٧ إىل ٢٣ م فرباي
 ، على التوايل،٢٠٠٤

 حلكومــة الربازيــل لعرضــها استضــافة االجتمــاع وإذ تعــرب عــن بــالغ تقــديرها أيضــا 
ــة التنــوع البيولــوجي واالجتمــاع الثالــث ملــؤمتر األطــراف يف      الثــامن ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقي

ــراف يف بروتوكــول     ــاع األط ــة بوصــفه اجتم ــااالتفاقي ــع   للســالكارتاخين ــة، املزم مة البيولوجي
 ،٢٠٠٦عقدمها يف النصف األول من عام 

 مـؤمتر متعلـق بـالتنوع البيولـوجي     تنظيم اجلهود اليت تبذهلا حكومة فرنسا ل     وإذ تالحظ  
 ،٢٠٠٥يف باريس يف عام 

 هحالـ الـذي أ   ، بتقرير األمـني التنفيـذي التفاقيـة التنـوع البيولـوجي           حتيط علما  - ١ 
 ؛)٣(ية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسنياألمني العام إىل اجلمع

 بنتائج االجتمـاع السـابع ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع               حتيط علما أيضا   - ٢ 
 ونتــائج االجتمــاع األول ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي بوصــفه    )٣(البيولــوجي

، وحتـث مجيـع األطـراف يف    )٣( للسـالمة البيولوجيـة  كارتاخينـا اجتماع األطراف يف بروتوكول  
 راهتا؛اتلك االتفاقات على تنفيذ قر

 التقدم احملرز مؤخرا يف جمال حتقيـق األهـداف الثالثـة املبينـة يف اتفاقيـة         تالحظ - ٣ 
 التنوع البيولوجي؛

التقـــدم الـــذي أحـــرزه االجتمـــاع األول ملـــؤمتر األطـــراف يف  أيضـــا  تالحـــظ - ٤ 
 للســالمة البيولوجيــة يف إنشــاء  كارتاخينــايف بروتوكــول االتفاقيــة بوصــفه اجتمــاع األطــراف  

 وتكرر تأكيد أن التنفيذ الفعال للربوتوكـول سيسـتلزم تـوفري          ،إطار تشغيلي لتنفيذ الربوتوكول   
 فيمـا يتعلـق بتـوفري املسـاعدة     خباصـة  والدعم التام من األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة، 

البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة يف بنـاء القـدرات الالزمـة               كذلك  إىل البلدان النامية و   
 للسالمة البيولوجية؛

_______________ 
 .، الفرع الثالثA/59/197انظر  )٣(
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 البلدان اليت مل تصدق على اتفاقية التنوع البيولوجي أو تنضم إليها بعـد       تدعو - ٥ 
 إىل القيام بذلك؛

ــدعو - ٦  ــى بروتوكــول      ت ــد بالتصــديق عل ــم بع ــيت مل تق ــة ال  األطــراف يف االتفاقي
 أو باالنضـــمام إىل )٤( للســـالمة البيولوجيـــة امللحـــق باتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي     اخينـــاكارت

 الربوتوكول إىل أن تنظر يف القيام بذلك؛
 البلــدان إىل النظــر يف التصــديق علــى املعاهــدة الدوليــة لتســخري املــوارد  تــدعو - ٧ 

 ؛)٢(الوراثية النباتية ألغراض األغذية والزراعة، أو يف االنضمام إليها
ــجع - ٨  ــامهة يف     تشـ ــى املسـ ــة علـ ــراف يف االتفاقيـ ــو األطـ ــة النمـ ــدان املتقدمـ  البلـ

اصــة لتعزيــز املشــاركة التامــة للبلــدان الناميــة  خبالصــناديق االســتئمانية ذات الصــلة لالتفاقيــة، و 
 األطراف يف مجيع أنشطتها؛

ا  األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي علــى تيســري نقــل التكنولوجيــ   حتــث - ٩ 
 لتنفيذ االتفاقية على حنو فعال وفق أحكامها؛

الــذي يقــوم بــه فريــق االتصــال التــابع ألمانــات املتواصــل  بالعمــل حتــيط علمــا - ١٠ 
ومكاتــب اهليئــات الفرعيــة ذات الصــلة التابعــة التفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري   

أو / البلـدان الـيت تعـاين اجلفـاف الشـديد و           ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف      )٥(املناخ
، واتفاقية التنـوع البيولـوجي، وتواصـل التشـجيع علـى اسـتمرار              )٦(التصحر، وخباصة يف أفريقيا   

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

 اشــتراطات اإلبــالغ اخلاصــة باالتفاقيــات ذات الصــلة      أمهيــة مواءمــة تؤكــد - ١١ 
  مع احترام املركز القانوين املستقل لكل منها؛،بالتنوع البيولوجي

 األمـني التنفيـذي التفاقيـة التنـوع البيولـوجي إىل مواصـلة تقـدمي تقـارير                  تدعو - ١٢ 
 كارتاخينــاوكــول إىل اجلمعيــة العامــة عــن األعمــال اجلاريــة بشــأن االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك بروت 

 امللحق هبا؛

_______________ 
 .، املرفق، اجلزء الثاينCorr.1  وUNEP/CBD/ExCOP/1/3انظر  )٤(
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤املرجع نفسه، اجمللد  )٦(
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ــدورهتا الســتني البنــد الفرعــي     تقــرر - ١٣  ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت
 .“التنمية املستدامة” يف إطار البند املعنون ،“اتفاقية التنوع البيولوجي”املعنون 

 ٧٥اجللسة العامة 
 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢٢

 


