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 اتفاقية التنوع البيولوجي - ٦٣/٢١٩
 

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

 وغريها من القرارات السابقة املتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي،٢٠٠٧ديسمرب/األول
 ٢٠٠٦ديـــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٦١/٢٠٣ إىل قرارهــاوإذ تــشري أيــضا 

،٢٠١٠ ،السنة الدولية للتنوع البيولوجيب املتعلق
 هـي الـصك الـدويل األساسـي)١( على أن اتفاقية التنوع البيولـوجيالتأكيد وإذ تكرر 
 الناشـئة عـناملنـافعاملوارد البيولوجية واالستفادة منها بصورة مـستدامة وتقاسـمعلىظالحفل

استخدام املوارد الوراثية على حنو عادل ومنصف،
قـد اإلقليمـيأن مائة وتسعني دولة ومنظمة واحـدة للتكامـل االقتـصاديوإذ تالحظ 

ا وأربعـني دولـة ومنظمـة واحـدة للتكامـل االقتـصاديسـبعائـة وصدقت على االتفاقيـة، وأن م
قد صـدقت علـى بروتوكـول كارتاخينـا للـسالمة البيولوجيـة امللحـق باتفاقيـة التنـوعاإلقليمي

،)٢(البيولوجي
 إىل التزامات مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة مبتابعـة تنفيـذ األهـدافوإذ تشري 

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

_______________

 .٣٠٦١٩، الرقم١٧٦٠، الداملعاهداتجمموعة األمم املتحدة،)١(
.٣٠٦١٩، الرقم٢٢٢٦املرجع نفسه، الد )٢(
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ذلك تنفيذ استراتيجيات وخطـط عمـل وطنيـة للتنـوع البيولـوجي وتـوفري مـوارد ماليـة وتقنيـة
جديدة وإضافية للبلدان النامية،

 مــن اســتمرار فقــدان التنــوع البيولــوجي ومــا يــصاحبه مــن يــساورها بــالغ القلــقوإذ 
ثـار بيئيـة واجتماعيـةآه مـنانـتدهور يف خدمات النظام اإليكولـوجي علـى كوكبنـا ومـا يترك

غري مسبوقة لتحقيق خفض كـبري يف بذل جهودإذ تسلم بضرورةوثقافية عميقة، وواقتصادية
،٢٠١٠  حبلول عاممعدل فقدان التنوع البيولوجي

 ضرورة تعزيز التعاون فيما بـني اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي واتفاقيـة األمـموإذ تالحظ 
أو من التـصحر، وخباصـة/املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

 ، مـع)“اتفاقيـات ريـو” ()٤(، واتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ)٣(يف أفريقيا
ترام والية كل منها، وإذ يساورها القلق ألن فقـدان التنـوع البيولـوجي والتـصحر وتـدهورـاح

 احملتملــة ألوجــهباملنــافعاألرض وتغــري املنــاخ يــؤثر كــل منــها يف اآلخــر تــأثريا ســلبيا، وإذ تقــر
ــة مت ــشاكل بطريقــ ــذه املــ ــصدي هلــ ــل يف التــ ــةالتكامــ ــداف اتفاداعمــ ــق أهــ ــة حتقيــ ــة بغيــ قيــ

البيولوجي، التنوع
 باإلسهام الذي ميكن أن يقدمه العمـل املتواصـل للجنـة احلكوميـة الدوليـةوإذ تعترف 

املعنية بامللكية الفكرية واملـوارد الوراثيـة واملعـارف التقليديـة والفنـون الـشعبية التابعـة للمنظمـة
 التنوع البيولوجي،العاملية للملكية الفكرية يف تعزيز التنفيذ الفعال ألحكام اتفاقية

 مـــا ميكـــن أن يـــسهم بـــه التعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب يف جمـــالوإذ تالحـــظ 
البيولوجي، التنوع

 حلكومـة أملانيـا الستـضافتها االجتمـاع التاسـع ملـؤمتروإذ تعرب عن تقديرها العميـق 
ألطـراف يف بوصـفه اجتمـاع االعامـل  يف اتفاقية التنـوع البيولـوجي واجتماعـه الرابـعاألطراف

 بعرض حكومة اليابان أن تعقد يف عـاموإذ ترحببروتوكول كارتاخينا للسالمة البيولوجية،
 بوصـفه اجتمـاع األطـرافالعامل اخلامسه االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف واجتماع٢٠١٠

، للسالمة البيولوجيةيف بروتوكول كارتاخينا
،)٥(اإليكولوجية يف األلفية بتقارير برنامج تقييم النظموإذ حتيط علما 

_______________

.٣٣٤٨٠، الرقم١٩٥٤املرجع نفسه، الد )٣(
.٣٠٨٢٢، الرقم١٧٧١املرجع نفسه، الد )٤(
.http://millenniumassessment.org:متاح على )٥(

http://millenniumassessment.org
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 شبكة احليـاة الـيت تروجهـا حكومـة أملانيـامبادرة إطاراجلهود املبذولة يف وإذ تالحظ 
وغريها من البلدان،

 مبشاركة أصحاب مـصلحة، انعقاد اجتماع حكومي دويل خمصصأيضا وإذ تالحظ 
لتنوع البيولـوجياللـسياسات العلميـة املتعلقـة بـمتعددين، معين بوضـع منـهاج حكـومي دويل

 تـــشرين١٢ إىل١٠ترة مــنـ ماليزيــا يف الفــ،وخــدمات النظــام اإليكولــوجي، يف بوتراجايــا
، بدعوة من املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة،٢٠٠٨نوفمرب/الثاين

 اجتمــاع وزراء البيئــة موعــة البلــدانيف اســتهلت املبــادرة الــيتوإذ تالحــظ كــذلك 
راسـة للتكلفـةإعـداد د، مـن أجـل٢٠٠٧مـارس/ أملانيـا يف آذار، املعقود يف بوتـسدام،الثمانية

االقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي على الصعيد العاملي،
 لاعمــأ بتقريــر األمـني التنفيــذي التفاقيــة التنـوع البيولــوجي عــنحتـيط علمــا - ١ 

؛)٦(االتفاقية يفمؤمتر األطراف
 علـى)١( التنـوع البيولـوجيتقدمة النمـو األطـراف يف اتفاقيـة البلدان املتشجع- ٢ 

ــصلة لالتفاقيــة، وخباصــة مــن أجــل تعزيــز مــشاركة املــسامهة يف الــصناديق االســتئمانية ذات ال
البلدان النامية األطراف مشاركة تامة يف مجيع أنشطتها؛

ان التنـوع مجيع الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماـا خبفض معدل فقـدحتث- ٣ 
، وتــشدد علــى أن هــذا األمــر ســيتطلب تركيــزا٢٠١٠البيولــوجي خفــضا كــبريا حبلــول عــام

مناسبا على فقدان التنـوع البيولوجي يف سياساا العامة وبراجمهـا ذات الـصلة ومواصـلة تـوفري
موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان النامية، بوسائل منها مرفق البيئـة العاملية؛

 هواجتماعـ)٧(تفاقيـةال بنتائج االجتماع التاسع ملـؤمتر األطـراف يف احتيط علما- ٤ 
؛)٨( اجتماع األطراف يف بروتوكول كارتاخينا للسالمة البيولوجيةوصفه بالعاملالرابع

تفاقية على تيسري نقل التكنولوجيا لتنفيـذ االتفاقيـة علـىال األطراف يف احتث- ٥ 
 باالستراتيجية املتعلقة بالتنفيذ العملـي، هذا الصدديف ،ا، وحتيط علماحنو فعال وفقا ألحكامه

لربنامج العمل املعين بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي الذي أعده فريق اخلـرباء

_______________

)٦( A/63/294املرفق الثالث ،.
)٧( UNEP/CBD/COP/9/29. 
)٨( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/18. 
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 ليكـون مبثابـة األسـاس)٩(التقنيني املخصص لنقل التكنولوجيـا والتعـاون العلمـي والتكنولـوجي
احملددة اليت تقوم ا الدول األطراف واملنظمات الدولية؛األويل لألنشطة

 العمل املتواصـل الـذي تقـوم بـه فرقـة عمـل رؤسـاء الوكـاالت املعنيـةظحالت- ٦ 
، ورؤسـاء اهليئـات االستـشارية العلميـة لالتفاقيـات ذات٢٠١٠عامللبيولوجيلتنوع اادف
ألمانـات ومكاتـب اهليئـات الفرعيـة املعنيـةاملـشتركبالتنوع البيولوجي، وفريق االتصال الصلة

 واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة)٤(التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ
،)٣(أو مـن التـصحر، وخباصـة يف أفريقيـا/التصحر يف البلدان اليت تعاين مـن اجلفـاف الـشديد و

ــتقين مــن أجــل حتقيــق اهلــدف تعزيــزدف ــ،جيواتفاقيــة التنــوع البيولــو  التعــاون العلمــي وال
؛٢٠١٠املتوخى للتنوع البيولوجي يف عام

يف اجتماعـهالتنوع البيولوجي يف اتفاقيةاعتماد مؤمتر األطراف الحظ أيضات- ٧ 
 دعمـــا لتحقيـــق األهـــداف الثالثـــة لالتفاقيـــة، وتـــدعو)١٠(اســـتراتيجية لتعبئـــة املـــواردالتاســـع

تفاقيـةاال، إىل أن تقـدم إىل أمانـة)١١( ومرفقاتـه،٩/١١ رر مـؤمتر األطـرافقـملوفقـا،األطراف
مؤشـراتأو/ وغايـات، مبـا يف ذلـك حتديـدحمـددةأنشطة ومبادراتاستحداثآراءها بشأن

 االسـتراتيجية الـواردة يف االسـتراتيجية، وبـشأن وضـعاألهـداف من أجـل حتقيـقهاقياسميكن
مؤشرات لرصد تنفيذها؛

 ،املــوارد وتقاســم املنــافعالوصــول إىلاملتعلــق ب ٩/١٢ قرربــامل  علمــاحتــيط- ٨ 
 خريطــةؤمتر مبوجبــهاملــالــذي حــددوتفاقيــةالالــذي اختــذه مــؤمتر األطــراف يف ا ،)١١(ومرفقاتــه

:منهارملة أمووقام جب،قرراملطريق للمفاوضات املنصوص عليها يف ذلك
املخــصصالعــضويةبــابتــوحللفريــق العامــل املفالــصادرةكــرر تعليماتــه )أ( 

املـوارداملنافع بإكمال صياغة النظام الـدويل للوصـول إىلاملوارد وتقاسملوصول إىلملوضوع ا
 واختتام التفاوض عليه يف أقرب وقت ممكن قبل انعقاد االجتماع العاشر ملـؤمتروتقاسم املنافع

؛ ألف٨/٤ و دال٧/١٩ قررينبامل، عمال يف االتفاقيةاألطراف
الــصيغة النهائيــة للنظــامأصــدر كــذلك تعليمــات للفريــق العامــل بــأن يــضعو )ب( 

صـكوكا للتنفيـذ الفعـال ألحكـام أو صـكا يف االتفاقيـةالدويل، وأن يقدم إىل مؤمتر األطـراف
ــاد ــه)ي (٨ و١٥ تنيامل ــة،  لينظــر فيهــا ويعتمــدها يف اجتماع ــدافها الثالث ــة وأه ــن االتفاقي م

_______________

)٩( UNEP/CBD/AHTEG-TTSTC/1/5رفق الثالث، امل. 
)١٠( UNEP/CBD/COP/9/29املرفق األول، القرار ،IX/11 Bاملرفق ،. 
 .، املرفق األولUNEP/CBD/COP/9/29انظر )١١(
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الـصكوك أو اسـتبعادها/العاشر، دون إصدار حكم مسبق على أية نتائج تتعلق بطبيعـة الـصك
؛بأي حال من األحوال

ــيط علمـــا- ٩  املتعلـــق بـــالتنوع البيولـــوجي البحـــري ٩/٢٠ قرر بـــاملأيـــضا حتـ
ــساحلي ــةالمــؤمتر األطــراف يف االــذي اختــذه ،)١١(هومرفقاتــ ،وال ــدذيالــوتفاقي  املــؤمتر اعتم

جمموعة من املعـايري العلميـة لتحديـد املنـاطق البحريـة ذات األمهيـةمن بينها ، مجلة أمورمبوجبه
، وإرشــاداتللقــرار يف املرفــق األولوردتاإليكولوجيــة أو البيولوجيــة احملتاجــة إىل احلمايــة،

يف املرفق الثاين؛ وردت،بكات املمثلة للمناطق البحرية احملميةلتصميم الش علمية
 املتعلـق بــالتنوع البيولـوجي للغابــات الــذي٩/٥ قرر بــاملكـذلك حتـيط علمــا- ١٠ 

؛)١١(تفاقيةالاختذه مؤمتر األطراف يف ا
علـى تنفيذ برامج العمـل املواضـيعية الـسبعة،من أجل اجلهود املبذولةتشجع- ١١ 

 القضايا الشاملة؛بشأنمؤمتر األطراف يف االتفاقية، وكذلك العمل اجلاريهحنو ما حدد
ــد تأكيــد- ١٢  ــاحترام وحفــظ وصــونتعي ــة، ب ــشريعات الوطني ــا بالت ــزام، رهن  االلت

احملليــةاتمعــاتاألصــلية ومبجتمعــات الــشعوباملعــارف واالبتكــارات واملمارســات اخلاصــة
التنــوع البيولــوجي واالســتفادة منــهعلــى ظافــاحلبتعلقــةاــسدة ألســاليب العــيش التقليديــة امل

بصورة مستدامة، وتعزيـز التوسـع يف تطبيـق تلـك املعـارف واالبتكـارات واملمارسـات مبوافقـة
 الناشئة عن استخدامها؛للمنافعومشاركتهم، وتشجيع التقاسم املنصف أصحاا

ــرالـــذي اختـــذه ٩/٣٣ قرربـــامل حتـــيط علمـــا- ١٣  ، يف االتفاقيـــةافمـــؤمتر األطـ
الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليــةغريهـا مـن األطـراف يف االتفاقيـة ووتـدعو ،)١١(ومرفقاتـه

ذوي الصلة إىل التحضري لالحتفـال بالـسنة الدوليـة للتنـوعاآلخريناملعنية وأصحاب املصلحة
:، ويف هذا الصدد٢٠١٠البيولوجي يف عام

 جمتمعـاتيشارك فيها ممثلونشاء جلان وطنيةتدعو مجيع الدول األعضاء إىل إ)أ( 
 مـن أجـل االحتفـال بالـسنة الدوليـة للتنـوع البيولـوجي،،احملليـةاتمعـاتاألصـلية والشعوب

ذه املناسبة؛ االحتفالوتدعو مجيع املنظمات الدولية إىل
رياألمني العام إىل النظر، يف حدود املوارد املتاحة، يف تعيني سفري فخـ تدعو)ب( 

ــة للتنــوع البيولــوجي قبــل عــام إجــراءات ختــاذاالــدعوة إىليعهــد إليــه ب،٢٠١٠للــسنة الدولي
تفاقية؛االوحلول عملية لتحقيق أهداف

ــوع البيولــوجي، أن تعقــدعلــى ســبيل اإلســهامتقــرر،)ج(  ــة للتن ــسنة الدولي  يف ال
معيـة العامـة ملـدة اجتماعـا رفيـع املـستوى للج٢٠١٠خالل دورا اخلامـسة والـستني يف عـام
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يــوم واحــد يــشارك فيــه رؤســاء الــدول واحلكومــات والوفــود، آخــذة يف اعتبارهــا جــدول
تفاقية؛االاجتماعات

وكــاالت املتخصــصةال وهــا وبراجمهاتــشجع إدارات األمــم املتحــدة وصــناديق)د( 
ــشطةالو ــضاء، يف األن ــل، حــسب االقت ــشكل كام ــشارك ب ــدعم وت ــى أن ت ــة عل لجــان اإلقليمي

 حتـت رعايـة، السنة الدولية للتنوع البيولوجيبوصفه ٢٠١٠عاملالحتفال بخى القيام ااملتو
 تفاقية؛الا أمانة

 القطـاع اخلـاص مـن أجـل تنفيـذ أهـداف االتفاقيـة وإجنـازإشراك أمهيةتؤكد- ١٤ 
 التجاريـــة إىل مواءمـــة سياســـاااألعمـــال، وتـــدعو٢٠١٠يف عـــام اهلــدف املتـــوخى حتقيقـــه

الشراكات؛إقامةا بشكل أكثر صراحة مع أهداف االتفاقية، بوسائل منهاوممارسا
  املتعلــق بالتعــاون٩/٢٥ قــررامل ختــاذ مــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة االحــظت- ١٥ 

الـيتاملتواصـلة، واجلهـود)١١(التنميـةمـن أجـلبشأن التنوع البيولوجيبني بلدان اجلنوب فيما
 ؛ك الصدديف ذليبذهلا األمني التنفيذي

تفاقيـــة، وتـــدعواالوضـــع خطـــة العمـــل اجلنـــسانية يف إطـــار أيـــضا ظحـــالت- ١٦ 
 تنفيذ اخلطة؛ بأمانة االتفاقيةقياماألطراف إىل دعم

 ،املتعلــــق بـــالتنوع البيولــــوجي وتغــــري املنــــاخ ٩/١٦ قررمل بــــاحتـــيط علمــــا- ١٧ 
 ،ملـة أمـورجبؤمتر مبوجبـهاملـ الـذي قـاموتفاقيـةالمؤمتر األطراف يف االذي اختذه ،)١١(ومرفقاته
 خمصص معين بالتنوع البيولوجي وتغري املنـاخ مهمتـه إسـداءينيإنشاء فريق خرباء تقنمن بينها

 املشورة العلمية والتقنية بشأن التنوع البيولوجي يف كل ما يتصل بتغري املناخ؛
شترك بـه فريـق االتـصال املـضطلع بالعمل املتواصـل الـذي يـ أيضاحتيط علما- ١٨ 

اهليئات الفرعيـة ذات الـصلة التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة ألمانات ومكاتبالتابع
 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد بتغري املناخ

التـشجيع علــىوخباصـة يف أفريقيـا، واتفاقيــة التنـوع البيولـوجي، وتواصـل أو مـن التـصحر،/و
أجـــل تعزيـــز أوجـــه التكامـــل فيمـا بـني األمانـــات، مـع احتـرام املركـــز التعاون املستمر مـن

 منها؛ القانوين املستقل لكل
ــهام يفالتنـــوع البيولـــوجي مجيـــع األطـــراف يف اتفاقيـــةتـــشجع  - ١٩  علـــى اإلسـ

ة مـن املقـرر اعتمادهـا خـاللاملناقشات املؤدية إىل وضـع خطـة اسـتراتيجية مـستكملة لالتفاقيـ
االجتماع العاشر ملؤمتر األطـراف، واضـعة يف اعتبارهـا أن هـذه اخلطـة االسـتراتيجية ينبغـي أن

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

ظــر يف التــصديق علــى املعاهــدة الدوليــة لتــسخري املــوارد البلــدان إىل النتــدعو - ٢١ 
  أو يف االنضمام إليها؛)١٢(الوراثية النباتية ألغراض األغذية والزراعة

 األطراف يف االتفاقيـة الـيت مل تـصدق بعـد علـى بروتوكـول كارتاخينـاتدعو - ٢٢ 
تأكيـد التـزام الـدولللسالمة البيولوجيـة أو مل تنـضم إليـه إىل النظـر يف القيـام بـذلك، وتكـرر

ســيتطلب الــدعم الكامــل مــناألمــراألطـراف يف الربوتوكــول بــدعم تنفيــذه، وتؤكــد أن هـذا
األطراف ومن املنظمات الدولية املعنية، وخباصة فيما يتعلق بتقدمي املساعدة إىل البلـدان الناميـة

 يف بناء القدرات من أجل السالمة البيولوجية؛
ة إىل أن تقدم، عن طريق األمني العام، تقريـرا إىل اجلمعيـةتفاقياال أمانةتدعو - ٢٣ 

العامة يف دورا الرابعة والستني عن أعمال مؤمتر األطـراف، وأن تـدرج يف التقريـر معلومـات
 أعاله؛ املشار إليهللجمعية العامةعن التحضري لالجتماع الرفيع املستوى

ــد أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورتقــرر - ٢٤  ا الرابعــة والــستني البن
 .“التنمية املستدامة”، يف إطار البند املعنون“اتفاقية التنوع البيولوجي”الفرعي املعنون

 ٧٢اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩

_______________
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