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 اتفاقية التنوع البيولوجي- ٦٢/١٩٤
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٢٠٠٠ديــــــسمرب/ كــــــانون األول٢٠ املــــــؤرخ٥٥/٢٠١ إىل قراراــــــاإذ تــــــشري

ــؤرخني٥٧/٢٦٠ و٥٧/٢٥٣  و٢٠٠١ديــسمرب/ كــانون األول٢١ املــؤرخ٥٦/١٩٧ و  امل
 ٢٠٠٣ديــسمرب/ كــانون األول٢٣ املــؤرخ٥٨/٢١٢  و٢٠٠٢مربــديــس/ كــانون األول٢٠

ــسمرب/ كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ٥٩/٢٣٦ و  كـــانون٢٢ املـــؤرخ٦٠/٢٠٢  و٢٠٠٤ديـ
 ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون٢٠ املؤرخ٦١/٢٠٤  و٢٠٠٥ديسمرب/األول

 ٢٠٠٦ديـــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٦١/٢٠٣ إىل قرارهــاأيــضا وإذ تــشري
 ،٢٠١٠السنة الدولية للتنوع البيولوجي،ب املتعلق

 هـي الـصك الـدويل األساسـي)١(أن اتفاقية التنوع البيولـوجيعلى التأكيد وإذ تكرر
للحفاظ على املوارد البيولوجية واالستفادة منها بصورة مستدامة وتقاسم الفوائـد الناشـئة عـن

 راثية على حنو عادل ومنصف،استخدام املوارد الو
أن مائة وتسعا ومثانني دولة ومنظمة إقليمية واحـدة للتكامـل االقتـصاديوإذ تالحظ

 للتكامـل إقليميـة واحـدةني وأربعـني دولـة ومنظمـةتقد صدقت على االتفاقيـة، وأن مائـة واثنـ
اقيـة التنـوع امللحـق باتفللسالمة البيولوجيـة رتاخينااصدقت على بروتوكول كقداالقتصادي
 ،)٢(البيولوجي

_______________

 .٦١٩٣٠رقمال،١٧٦٠ الد، املعاهداتجمموعةاملتحدة،األمم )١(
 .٣٠٦١٩، الرقم٢٢٢٦املرجع نفسه، الد )٢(
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 إىل التزامات مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة مبتابعـة تنفيـذ األهـدافوإذ تشيـر
الثالثة لالتفاقية مبزيـد مـن الكفـاءة واالتـساق وحتقيـق خفـض كـبري يف املعـدل الـراهن لفقـدان

يـع الـصعد، مبـا يف، األمر الذي سـيتطلب العمـل علـى مج٢٠١٠التنوع البيولوجي حبلول عام
ذلك تنفيذ استراتيجيات وخطـط عمـل وطنيـة للتنـوع البيولـوجي وتـوفري مـوارد ماليـة وتقنيـة

 جديدة وإضافية للبلدان النامية،
 مـن اسـتمرار فقـدان التنـوع البيولـوجي، واعترافـا منـها بـضرورةوإذ يساورها القلق

ــوع البيولــوجي حبلــولغــري مــسبوقة لتحقيــق خفــض كــبري يف معــدل فقــدان بــذل جهــود التن
 ،٢٠١٠ عام

اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي واتفاقيـة األمـم ضرورة تعزيز التعاون فيما بـنيوإذ تالحظ
التـصحر، وخباصـةمنأو/املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

، مـع)“اتفاقيـات ريـو” ()٤(تغري املنـاخ واتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة املتعلقـة بـ،)٣(يف أفريقيا
فقـدان التنـوع البيولـوجي والتـصحر وتـدهور ألن وإذ يساورها القلـق كل منها،ةاحترام والي

، وإذ تقـر بالفوائـد احملتملـة ألوجــه يـؤثر كــل منـها يف اآلخـر تـأثريا ســلبيااألرض وتغـري املنـاخ
ــة ــةمتعاضــدةالتكامــل يف التــصدي هلــذه املــشاكل بطريق حتقيــق أهــداف اتفاقيــة التنــوع بغي

 البيولوجي،
ي ميكن أن يقدمه العمـل املتواصـل للجنـة احلكوميـة الدوليـةذم الاسهإل باوإذ تعترف

املعنية بامللكية الفكرية واملـوارد الوراثيـة واملعـارف التقليديـة والفنـون الـشعبية التابعـة للمنظمـة
 ،ال ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجيالعاملية للملكية الفكرية يف تعزيز التنفيذ الفع

 ما ميكـن أن يـسهم بـه التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف جمـال التنـوعوإذ تالحظ
 البيولوجي،

 ،)٥(تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفيةبرنامج بتقاريروإذ حتيط علما
ــيط علمـــا - ١  ــني التنفيـــذيحتـ نتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي عـــ ال بتقريـــر األمـ

؛)٦(االتفاقية عمل

_______________

 .٣٣٤٨٠، الرقم١٩٥٤املرجع نفسه، الد )٣(
 .٣٠٨٢٢، الرقم١٧٧١املرجع نفسه، الد )٤(
 .http://millenniumassessment.org:متاح على )٥(
)٦( A/62/276الثالث، املرفق . 

http://millenniumassessment.org
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 علــى املــسامهة يف)١(األطــراف يف االتفاقيــةالنمــو البلــدان املتقدمــةتــشجع - ٢
تعزيـز مـشاركة البلـدان الناميـةمـن أجـلالصناديق االستئمانية ذات الصلة لالتفاقيـة، وخباصـة

 األطراف مشاركة تامة يف مجيع أنشطتها؛
التزاماـا خبفض معدل فقـدان التنـوع مجيع الدول األعضاء على الوفاء بحتث - ٣ 

، وتــشدد علــى أن هــذا األمــر ســيتطلب تركيــزا٢٠١٠البيولــوجي خفــضا كــبريا حبلــول عــام
مناسبا على فقدان التنـوع البيولوجي يف سياساا العامة وبراجمها ذات الصلة، ومواصـلة تـوفري

  مرفق البيئـة العاملية؛هابوسائل من للبلدان النامية، وإضافيةموارد مالية وتقنية جديدة
تفاقية على تيسري نقل التكنولوجيا لتنفيـذ االتفاقيـة علـىاال األطراف يفحتث - ٤ 

 حكامها؛أل احنو فعال وفق
باهلدف املتـوخى أن يبلغـهإنشاء فرقة العمل لرؤساء الوكاالت املعنيةتالحظ - ٥

 األول لرؤســـاء اهليئـــاتوكـــذلك انعقـــاد االجتمـــاع  ،٢٠١٠عـــاميفالتنـــوع البيولـــوجي
 إىلترمـيبـالتنوع البيولـوجي واتفاقيـات ريـو الـيت االستشارية العلمية لالتفاقيات ذات الـصلة

 يفالتنـوع البيولـوجياهلـدف املتـوخى أن يبلغـهتعزيز التعاون العلمي والتقين مـن أجـل حتقيـق
 ؛٢٠١٠عام

بوصــفهالعامــلتفاقيــةيف االأمهيــة االجتمــاع الرابــع ملــؤمتر األطــرافبتقــر - ٦ 
 الـذي ســيعقد يف بــون،،)٢(رتاخينــا  للـسالمة البيولوجيــةابروتوكـول ك اجتمـاع األطــراف يف
، واالجتمــاع التاســع ملــؤمتر األطــراف يف٢٠٠٨مــايو/ أيــار١٦  إىل١٢أملانيــا، يف الفتــرة مــن

 ؛٢٠٠٨مايو/ أيار٣٠ إىل١٩سيعقد يف بون، يف الفترة من تفاقية الذياال
العــضوية املخــصصبــاب مــا أحــرز يف إطــار الفريــق العامــل املفتــوحتالحــظ - ٧ 

 نــافعاملللوصــول إىل مــن تقــدم صــوب وضــع النظــام الــدويل هــا وتقامساملنــافعللوصــول إىل
 أمهيـة اختتـام التفـاوض بـشأن النظـام الـدويل للوصـول إىلؤكـدوالتفاوض بشأنه، وت هاوتقامس

فـاوضتوحتث األطراف على بذل قصارى جهـدها إلمتـام ال تفاقية،يف إطار اال ها وتقامسنافعامل
 ؛٢٠١٠ يف عاميف أقرب وقت ممكن، قبل االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف املقرر عقده

ــام حتــيط علمــا - ٨  ــةبقي ــؤمتر األطــراف يف االتفاقي ــشاء ســبم ــرامج عمــلبإن عة ب
 ؛شتركةاملمواضيعية وترحب بالعمل الذي شرع فيه بشأن القضايا

ــد تأكيــد - ٩  ــاحترام وتعي ــة، ب ــشريعات الوطني ــا بالت ــزام، رهن صــونحفــظ و االلت
ــاليب ــة اــسدة ألس ــات األصــلية واحمللي ــارف واالبتكــارات واملمارســات اخلاصــة باتمع املع
العـيش التقليديــة املتعلقـة باحلفــاظ علـى التنــوع البيولـوجي واالســتفادة منـه بــصورة مــستدامة،
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 يف تطبيـــق تلـــك املعـــارف واالبتكـــارات واملمارســـات مبوافقـــة أصـــحااوتعزيـــز التوســـع
  وتشجيع التقاسم املنصف للفوائد الناشئة عن استخدامها؛،ومشاركتهم 

 إجنـاز تنفيـذ أهـداف االتفاقيـة ومـن أجـل أمهية إشراك القطـاع اخلـاصؤكدت - ١٠ 
ىل مواءمـــة سياســـااإالتجاريـــة وتـــدعو األعمـــال،٢٠١٠ عـــاميف املتـــوخى حتقيقـــه اهلــدف

  الشراكات؛بوسائل منهاوممارساا بشكل أكثر صراحة مع أهداف االتفاقية،
التفاقيـة، وال سـيمال تعزيز تنفيذ األهـداف الثالثـةب تعلقةباملبادرات امل حتيط علما  - ١١ 

 تشجع البلدان النامية؛حتظى باليت األهداف
 األخـرى واملنظمـات الدوليـة املعنيـة األطراف يف االتفاقيـة واحلكومـاتتدعو- ١٢ 
 لالحتفال بالسنة الدولية للتنـوع البيولـوجيإىل التحضرياملعنيني املصلحةغريها من أصحابو
 ؛٢٠١٠عام يف
 بالعمــل املتواصــل الــذي يقــوم بــه فريــق االتــصال املــشترك التــابعحتــيط علمــا - ١٣ 

يـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغرياهليئات الفرعيـة ذات الـصلة التفاق ألمانات ومكاتب
اجلفـاف الـشديدمـنواتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين  )٤(املناخ

علـىعيتـشجتواصـل ال واتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، و)٣(وخباصة يف أفريقيـا التصحر،منأو/و
تكامـــل فيمـا بـني األمانـــات، مـع احتـرام املركـــزأجـــل تعزيـــز أوجـــه ال مـناملستمرالتعاون

 منها؛ القانوين املستقل لكل
  البلــدان الــيت مل تــصدق بعـــد علــى االتفاقيــة أو تنــضم إليهــا إىل القيــامتــدعو - ١٤ 

 بذلك؛
 املــواردلتــسخري البلــدان إىل النظــر يف التــصديق علــى املعاهــدة الدوليــةتــدعو - ١٥ 
 االنضمام إليها؛يف أو)٧(ألغذية والزراعةاض األغر النباتيةوراثيةال
 رتاخينـااك األطراف يف االتفاقيـة الـيت مل تـصدق بعـد علـى بروتوكـولتدعو - ١٦ 

للسالمة البيولوجيـة أو مل تنـضم إليـه إىل النظـر يف القيـام بـذلك، وتكـرر تأكيـد التـزام الـدول
 مـن األطـرافالكامـلب الـدعمسيتطل اذه أنؤكدربوتوكول بدعم تنفيذه، وتالاألطراف يف

لبلـدان الناميـة يف بنـاءإىل ا فيما يتعلـق بتقـدمي املـساعدةخباصةومن املنظمات الدولية املعنية، و
  السالمة البيولوجية؛من أجلالقدرات

_______________

ــة والزراعــة، )٧( ــة،منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي ــة والزراع ــة األمــم املتحــدة لألغذي ــر مــؤمتر منظم تقري
C (٢٠٠١نوفمرب/ الثاينتشرين ١٣-٢الدورة احلادية والثالثون، روما، 2001/REP(التذييل دال ،. 
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 أمانة اتفاقية التنوع البيولـوجي إىل أن تقـدم، عـن طريـق األمـني العـام،تدعو - ١٧ 
 يف دورا الثالثة والستني عن أعمال مؤمتر األطراف؛تقريرا إىل اجلمعية العامة

ــدتقــرر - ١٨  ــستني البن ــة وال ــدورا الثالث ــت ل ــدرج يف جــدول األعمــال املؤق  أن ت
 .“التنمية املستدامة”، يف إطار البند املعنون“اتفاقية التنوع البيولوجي”الفرعي املعنون

 ٧٨اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩

 




