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 الدورة التاسعة واخلمسون
 *من جدول األعمال املؤقت) و(و ) هـ(و ) د (٨٧البنود 

 محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة
تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التصـحر يف البلـدان            

أو مـــن التصـــحر، /الـــيت تعـــاين مـــن اجلفـــاف الشـــديد و 
 وخباصة يف أفريقيا

   البيولوجيقية التنوع اتفا
 تنفيذ اتفاقيات األمم املتحدة املتعلقة بالبيئة  

 
 مذكرة من األمني العام  

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اجلمعية العامـة التقـارير الـيت قدمتـها أمانـات اتفاقيـة                    
 التصـحر يف البلـدان    األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة          

أو مــن التصــحر، وخباصــة يف أفريقيــا، واتفاقيــة التنــوع      /الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الشــديد و    
 .البيولوجي، فضال عن تقرير مشترك عن األنشطة التعاونية اليت تضطلع هبا األمانات الثالث

 
 

 * A/59/150. 
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 احملتويات
الصفحة 

ية األمم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ عـن مـؤمتر أعمـال مـؤمترتقرير األمني التنفيذي التفاق   -أوال  
.األطراف يف االتفاقية              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٣

تقرير األمني التنفيـذي التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصـحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف -ثانيا  
.أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا                 /الشديد و      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧

.ني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي                       تقرير األم       -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣
.األنشطة التعاونية واألنشطة املشتركة لالتفاقيات                           -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤
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تقرير األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ           -أوال  
 عن مؤمتر أعمال مؤمتر األطراف يف االتفاقية

 
 مقدمة -ألف  

، ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢٤٣معية العامة، بقرارها    دعت اجل  - ١
 إىل تقــدمي تقريــر إىل )١(األمــني التنفيــذي التفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ 

وهــذا . اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني عـن أعمـال مـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة          
 .تجابة لتلك الدعوةالتقرير مقدم اس

 
 نتائج الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف -باء  

 
 موجز - ١  

عقــد مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ دورتــه    - ٢
وعــاجل . ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول١٢ إىل ١التاســعة يف ميالنــو، بإيطاليــا، يف الفتــرة مــن 

، واستكشـف طائفـة واسـعة       )٢( املسائل املعلقة املتصلة بتنفيذ بروتوكول كيوتـو       املؤمتر عددا من  
. مــن اخليــارات اهلادفــة إىل احلــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة والتكيــف مــع أثــر تغــري املنــاخ   

 دولــة طرفــا ١٨٩وحظيــت االتفاقيــة اإلطاريــة بشــبه إمجــاع مــن دول العــامل، حيــث أصــبحت 
 .ى بروتوكول طوكيو دولة عل١٢٤فيها، فيما صدقت 

 
 نتائج الدورة التاسعة - ٢  

سوف تساهم املقررات الرمسية اليت اختذها املؤمتر، وبعضها مشار إليه أدنـاه، يف تعزيـز                - ٣
 .اإلطار املؤسسي لكل من االتفاقية وبروتوكول كيوتو

تصــلة وبــإبرام االتفــاق املتعلــق بــالطرائق واإلجــراءات املتبعــة لالضــطالع باألنشــطة امل    - ٤
يف إطـار آليـة التنميـة النظيفـة، اسـُتكملت      ) “البالوعـات ”(مبشاريع التحـريج وإعـادة التحـريج       

وتتــيح اآلليــة .  حبيــث وســعت نطــاق هــذه اآلليــة ليشــمل قطــاع احلراجــة )٣(اتفاقــات مــراكش
 تنفيـذ املشـاريع الـيت تسـاهم       ) األطراف املشمولة باملرفق األول هلذه االتفاقيـة      (للبلدان الصناعية   

األطـراف غـري املشـمولة يف املرفـق         (يف تقليل انبعاثات غازات الدفيئة يف أي من البلدان الناميـة            
وميكن للبلدان الصناعية االستعانة بالوحدات املعتمدة لتقليل االنبعاثـات الـيت           ). األول لالتفاقية 

وجــب نشــأت عــن هــذه املشــاريع، مبــا يســاعدها علــى حتقيــق األهــداف املتصــلة باالنبعاثــات مب
وتساعد مشاريع اآلليـة البلـدان الناميـة أيضـا علـى حتقيـق التنميـة املسـتدامة                  . بروتوكول كيوتو 

ويتوقع أن تـوفر القواعـد الـيت أقرهـا املـؤمتر            . وتسهم يف بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية اإلطارية      
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نفيـذ  حوافز للمجتمعات احملليـة للمشـاركة يف أنشـطة التحـريج وإعـادة التحـريج، وأن تكفـل ت              
 .مشاريع ذات جودة ال تنشأ عنها آثار سلبية بالنسبة للبلد املضيف

ــة مبشــاريع احلراجــة      يوســوف  - ٥ ــق املتعلق تواصــل يف املســتقبل التوســع يف وضــع الطرائ
وسوف توفر املبادئ التوجيهية اجلديدة لإلبالغ عـن االنبعاثـات، الـيت تسـتند              . الصغرية النطاق 

ارسـات اجليـدة الـيت وضـعها الفريـق احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري                  إىل التوجيهات املتعلقة باملم   
املنـاخ، أساســا سـليما وموثوقــا لإلبـالغ عــن تنحيـة األيونــات وانبعاثـات الكربــون الناجتـة عــن       

ــتغريات يف اســتعمال األراضــي واحلراجــة   ــدان    . ال ــة للبل ــارير األولي ــرر أن تصــدر التق ــن املق وم
 .٢٠٠٥الصناعية يف عام 

املؤمتر مقررات بشأن الصندوق اخلاص لتغري املنـاخ وصـندوق أقـل البلـدان منـوا                واختذ   - ٦
اللذين مكنا مرفق البيئة العاملية، بوصفه كيانا مكلفا بتشغيل اآللية املاليـة لالتفاقيـة، مـن حشـد                  

وقـد حـدد املقـرر املتعلـق بالصـندوق اخلـاص لـتغري املنـاخ               . املوارد الالزمـة لتشـغيل الصـندوقني      
التكيــف، ونقــل التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات املربوطــة  : ولــني جــديرين بالتنفيــذ مهــانشــاطني أ
تقــرر عقــد مزيــد مــن املناقشــات بشــأن هــذه املســألة يف الــدورة العاشــرة ملــؤمتر     وقــد . بــذلك

أما يف ما يتعلق بصندوق أقل البلدان منوا، فقد اختذ مقرر سـيمكن مـن متويـل تنفيـذ      . األطراف
وقــد جــددت اجلماعــة األوروبيــة  .  جمــال التكيــف يف أقــل البلــدان منــوا بــرامج عمــل وطنيــة يف

والدول األعضاء فيها، وأيسلندا وسويسرا وكندا والنرويج ونيوزيلندا التزاما سـبق أن تعهـدت              
 مليون دوالر سنويا للبلدان النامية عن طريق هـذين الصـندوقني وقنـوات         ٤٠به باملسامهة مببلغ    

 .أخرى
 بلدا ناميـا قـدمت      ١٤٨ بلدان نامية من أصل      ١٠٨االتفاقية حيث أن    ويتواصل تنفيذ    - ٧

وقـدمت عـدة بلـدان ناميـة أيضـا رسـائل اإلبـالغ الوطنيـة                . رسائل اإلبالغ األولية هبـذا الشـأن      
وأفــادت املعلومــات الــيت قدمتــها البلــدان  . الثانيــة وبــدأت بلــدان أخــرى يف العمــل علــى ذلــك 

ها التجميعـي والتحليلـي، أن إمجـايل انبعاثـات غـاز الدفيئـة              األعضاء، وخلصتها األمانة يف تقرير    
ــدان الصــناعية يف عــام   ، وهــذا يعــزى  ١٩٩٠ كانــت أقــل مــن مســتويات عــام   ٢٠٠٠يف البل

. مــن البلــدان الــيت متــر اقتصــاداهتا مبرحلــة انتقاليــةاآلتيــة بدرجــة كــبرية إىل اخنفــاض االنبعاثــات 
يت وفرهتا البلـدان الصـناعية إىل أن إمجـايل انبعاثـات            وأشارت اإلسقاطات املتعلقة بغاز الدفيئة ال     

هذه البلدان، مما يف ذلك انبعاثات البلدان اليت متـر اقتصـاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، يتوقـع أن ترتفـع                     
وخلــص املــؤمتر إىل أن مــن .  يف حــال عــدم اختــاذ أي تــدابري إضــافية٢٠١٠-٢٠٠٠يف الفتـرة  

يدا من اإلجراءات تنفيذا للسياسات والتـدابري الـيت مـن           الضروري أن تتخذ البلدان الصناعية مز     
شأهنا أن تساهم يف تعديل االجتاهات الطويلـة األجـل يف االنبعاثـات االصـطناعية، مبـا يتماشـى                   
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مع هدف االتفاقية والتزامات هذه البلدان، وحثها بشـدة علـى تكثيـف جهودهـا حتقيقـا لتلـك                   
 .الغاية
املســـتوى الـــذي عقـــد خـــالل املـــؤمتر شـــكل ثالثـــة واختـــذ النقـــاش السياســـي الرفيـــع  - ٨

وركـزت املناقشـات    . اجتماعات مائدة مستديرة عقدت بني الوزراء ورؤساء الوفـود األخـرى          
خالل اجتماعات املائدة املستديرة علـى طائفـة مـن املواضـيع، مـن قبيـل التكيـف مـع أثـر تغـري                        

ويف . ولوجيـا وتقيـيم التقـدم احملـرز       املناخ والتخفيف من هـذا األثـر، والتنميـة املسـتدامة، والتكن           
هذه املناقشات، شدد العديد من الـوزراء علـى أن تغـري املنـاخ ميثـل أخطـر حتـد عـاملي تواجهـه                        

وقـد مت التسـليم بـأن تنفيـذ تـدابري           . البشرية وأن عواقبه غدت واقعا جليا يف مجيع أرجاء العـامل          
كــامال بــني النمــو االقتصــادي التخفيــف مــن حــدة هــذا األثــر والتكيــف معــه تســتلزم تــآزرا وت 

ولـوحظ تزايـد الطلـب علـى تـدابري التكيـف، إىل       . والتكافؤ وختفيف حـدة الفقـر ومحايـة البيئـة        
جانب احلاجة إىل تعزيز املعـارف املتعلقـة بضـعف اجملتمعـات وسـبل إدمـاج تـدابري التكيـف يف                     

 ضـرورة تعزيـز قـدرة      ويف هذا السياق، مت التأكيـد جمـددا علـى         . صميم التخطيط اإلمنائي القائم   
اجملتمعات احمللية، والتسليم بأن ندرة املوارد تعيـق قـدرة البلـدان علـى التصـدي علـى حنـو واف               

 .لتغري املناخ
وشــدد العديــد مــن الــوزراء علــى أن بروتوكــول كيوتــو ميثــل خطــوة أوىل ذات أمهيــة   - ٩

زات الدفيئـة ضـمن حـدود       باجتاه حتقيق هدف االتفاقية املتمثل يف تثبيت املسـتويات اجلويـة لغـا            
وأشـري إىل أن ذلـك الربوتوكـول غـدا فعـاال            . مأمونة، داعني إىل إنفاذ هذه التدابري إنفاذا فوريا       

 .يف تغيري طريقة تصور البشر يف املناخ والطاقة واالستثمار
وناقش الـوزراء أجنـع السـبل لالسـتفادة مـن التكنولوجيـات القائمـة مـع تيسـري ابتكـار                      - ١٠

ــات ــة املســتدامة   تكنولوجي ــدة وتطويرهــا ونشــرها يف ســياق التنمي ــد مــن  .  جدي والحــظ العدي
الوزراء وجود اتسـاق بـني السياسـات املتعلقـة بـالنمو االقتصـادي وتلـك املتعلقـة بـتغري املنـاخ،                      
وأنه ميكن حتقيق مكاسب اقتصادية يف حـال اختـذت إجـراءات لطـرح تكنولوجيـات مـن قبيـل              

وإن تنفيذ تدابري مـن قبيـل املشـاريع الـيت تسـتخدم             . يف األسواق الطاقة املتجددة وحفظ الطاقة     
الطاقة بفعالية، والعمل مبصـادر متجـددة للطاقـة واسـتحداث تكنولوجيـات جديـدة، مـن قبيـل                   
التكنولوجيــات املتصــلة باهليــدروجني وتكنولوجيــات احتبــاس الكربــون وختزينــه، مــن شــأنه أن 

ياد االنبعاثات، فضال عـن حتقيـق فوائـد اجتماعيـة           يساهم يف الفصل بني النمو االقتصادي وازد      
وقد مت تسـليط الضـوء علـى أمهيـة تكنولوجيـات التكيـف يف ميـادين مـن قبيـل الزراعـة                       . وبيئية

ومت التركيز على تكثيف التعاون بـني بلـدان الشـمال           . واملياه واملناطق الساحلية والصحة العامة    
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مـن قبيـل البحـوث التكنولوجيـة وجعـل عمليـة            وبلدان اجلنـوب والتعـاون اإلقليمـي يف ميـادين           
 .اإلنتاج أقل تلويثا للبيئة

ولوحظ الدور احلفاز الذي تؤديه احلكومات يف تشجيع البحث والتطـوير واالسـتثمار     - ١١
كمـــا لـــوحظ أيضـــا أنـــه ســـيجري يف العقـــدين املقـــبلني اختيـــار أفضـــل  . يف القطـــاع اخلـــاص

ومت التسليم بأمهية التعـاون املؤسسـي       . ج الكهرباء التكنولوجيات لالستثمارات الضخمة يف إنتا    
 .على املستوى القطري ودور اجملتمع املدين

، وهــي تشــمل ختصــيص ٢٠٠٥-٢٠٠٤ومت اعتمــاد امليزانيــة الربناجميــة لفتــرة الســنتني  - ١٢
اعتماد مؤقـت لالضـطالع بأنشـطة تتصـل بربوتوكـول طوكيـو، يضـاف إىل امليزانيـة الربناجميـة                    

 .وتوكول حيز النفاذعند دخول الرب
ويف إطــار عــدد مــن األحــداث اجلانبيــة الــيت شــاركت فيهــا منظمــات حكوميــة دوليــة   - ١٣

ــة          ــاط األكادميي ــاع الصــناعي واألوس ــن القط ــثلني ع ــن مم ــة، فضــال ع ــري حكومي ــات غ ومنظم
ــا يف ذلــك الدراســات       ــة، مب ــة جاري والشــعوب األصــلية، عرضــت مشــاريع ودراســات أكادميي

 . العاملي ملراقبة األرض ومستقبل السياسة العامة الدولية املعنية مبسألة املناخاملتعلقة بالنظام
 

 احلواشي 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة معاهدات األمم املتحدة )١( 
 )٢( FCCC/CP/1997/7/Add.1 ١، املقرر (CP.3)املرفق ،. 
 .FCCC/CP/2001/13/Add.1انظر  )٣( 
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 التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان         تقرير األمني  -ثانيا  
 أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

 
 مقدمة -ألف  

، طلبت اجلمعية العامـة     ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢٤٢يف القرار    - ١
هتـا التاسـعة واخلمسـني عـن تنفيـذ القـرار املتعلـق              إىل األمني العـام أن يقـدم إليهـا تقريـرا يف دور            

باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف ومــن التصــحر،    
ــا ــا علــى     . )١(وخباصــة يف أفريقي ــة عــن عميــق تقــديرها وامتناهنــا حلكومــة كوب وأعربــت اجلمعي

ــراف يف االتفاق    ــؤمتر األطــ ــة ملــ ــدورة السادســ ــافتها الــ ــن   استضــ ــرة مــ ــا يف الفتــ ــة يف هافانــ يــ
 .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٥أغسطس إىل /آب ٢٥
ورحبــت اجلمعيــة بــاملقرر الــذي اختــذه مــؤمتر األطــراف، يف دورتــه السادســة، بقبــول    - ٢

ورحبـت أيضـا بـالقرار الـذي اختـذه جملـس       . مرفق البيئة العامليـة بوصـفها آليـة لتمويـل االتفاقيـة        
ــة العامليــة، يف اجتماعــ    ــرة مــن     مرفــق البيئ ــنطن العاصــمة يف الفت  ١٦ إىل ١٤ه املعقــود يف واش

، بإنشاء برنامج تنفيذي جديد ُيعىن باإلدارة املسـتدامة لألراضـي، وحثـت يف              ٢٠٠٣مايو  /أيار
هذا الصدد األمـني التنفيـذي علـى التشـاور مـع كـبري املـوظفني التنفيـذيني ورئـيس مرفـق البيئـة                    

لية العاملية، من أجل إعداد وإقرار مذكرة تفاهم، علـى حنـو            العاملية، بالتعاون مع املدير العام لآل     
 .ما أذن به مؤمتر األطراف، لينظر فيها املؤمتر واجمللس ويعتمداها

أغســطس / آب٢٥وافتتحــت الــدورة السادســة ملــؤمتر األطــراف رمسيــا يف هافانــا يــوم   - ٣
الرفيـع املسـتوى   وحضر أحـد كبـار مـوظفي األمـم املتحـدة احلفـل االفتتـاحي واجلـزء              . ٢٠٠٣

ومـن شـأن املقـررات      .  وزيـر  ١٠٠ رئيس دولة وحكومـة ومـا يربـو علـى            ١٣الذي شارك فيه    
 .اهلامة اليت اعتمدها املؤمتر أن تساهم يف دفع عملية تنفيذ عجلة االتفاقية بفعالية ويف حينه

 
 ٥٨/٢٤٢تنفيذ قرار اجلمعية العامة  -باء  

 إىل  ٢٦ دورهتـا الثانيـة يف هافانـا يف الفتـرة مـن               االتفاقيـة  تنفيـذ عقدت جلنة اسـتعراض      - ٤
 .، أثناء الدورة السادسة ملؤمتر األطراف٢٠٠٣أغسطس / آب٢٩
 

مـن  ) ب(و ) أ (٢استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمال بـالفقرتني       - ١  
  من االتفاقية٢٦، وباملادة ٢٢املادة 

 هيئـة فرعيـة دائمـة تسـاعده يف          هراف اللجنـة لتمثلـ    يف دورته اخلامسة، أنشأ مؤمتر األط      - ٥
 ١١ن مبقـرره    ويف ما يتعلق بعملية االستعراض، جتدر اإلشـارة إىل أن املـؤمتر بـيَّ             . تنفيذ االتفاقية 
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(COP.1)
 األهداف احملددة إلجـراءات إيصـال املعلومـات واسـتعراض التنفيـذ، وحـدد شـكل             )٢(

ويف هــذا الصــدد، تقــرر أن جيــري    . االتفاقيــةالتقــارير الــيت جيــب أن تقــدم إليــه عــن تنفيــذ       
 ١٥ إىل   ١٣االستعراض بعد الدورة السادسة للمـؤمتر وفـق اجلـدول الـزمين املـبني يف الفقـرات                  

 وأن يستمر يف التركيز على مسائل مواضيعية حتددها األطـراف، وأن            ،(COP.1) ١١من املقرر   
 .)٣( إعالن بونينظر يف امليادين ذات األولوية االستراتيجية احملددة يف

وأجرت اللجنة يف دورهتا الثانية تقييما شامال للخطـوات األخـرى الـيت يـتعني اختاذهـا                  - ٦
تنفيذا لالتفاقية، وطرحت عدة توصـيات بشـأن مسـائل هامـة مـن قبيـل حشـد املـوارد، مبـا يف                        
 ذلك اتفاقات التنسيق والشراكة، واستصالح األراضي املتـدهورة، والنـهوض بالقطـاع اخلـاص            

والفــرص االقتصــادية يف املنــاطق والبلــدان القاحلــة وشــبه القاحلــة، واجلافــة شــبه الرطبــة، وبنــاء 
القدرات يف ميادين من مجلتها العمليات القائمة على املشـاركة، واألطـر التشـريعية واملؤسسـية                
ــة،        ــالغ، والتوعي ــة اإلب ــا يف ذلــك حتســني عملي ــيم، مب ــآزر، والرصــد والتقي وتشــجيع أوجــه الت

وركزت أيضا بوضوح على الدور الذي يؤديـه كـل مـن األمانـة واآلليـة                . عالم، واالتصال واإل
 .العاملية

وسوف يقوم مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة املقرر حاليا عقـدها يف بـون، بأملانيـا،                 - ٧
ــرة مــن   ــوبر / األولتشــرين ٢٨ إىل ١٧يف الفت ــة،  ٢٠٠٥أكت ، باســتعراض اختصاصــات اللجن

ول اجتماعاهتــا هبــدف إجــراء أي تعــديل الزم، مبــا يف ذلــك إعــادة النظــر يف     وعملياهتــا وجــد 
وسوف يستند االسـتعراض    . احلاجة إىل اإلبقاء على اللجنة كهيئة فرعية وطرائق أدائها مهامها         

ــة الكلفــة     ــها، ومالءمــة الشــكل وفعالي وقــد . إىل اعتبــارات مــن قبيــل أمهيتــها، وأثرهــا، وفعاليت
ينـاير  / الثـاين كـانون  ١ وجهـات نظرهـا بشـأن هـذه املسـألة حبلـول              دعيت األطـراف إىل تقـدمي     

 هبدف تيسري عملية االستعراض، وطلب إىل األمني التنفيذي أن يعد تقريـرا يسـتند فيـه           ٢٠٠٥
 .إىل اآلراء الواردة وأن يقدم هذا التقرير إىل املؤمتر يف دورته السابعة

أخرى خالل دورهتا السادسة املعقـودة      واختذت جلنة العلم والتكنولوجيا قرارات هامة        - ٨
ــرة مـــن   ــا يف الفتـ ــها  . ٢٠٠٣أغســـطس /آب ٢٨ إىل ٢٦يف هافانـ ــة عملـ واستعرضـــت اللجنـ

واختذت قرارات بشأن تعزيز مسامهتها يف تنفيذ االتفاقيـة يف ميـادين سـجل اخلـرباء املسـتقلني،                  
ــة للشــبكات واملؤسســات والوكــاالت واهلي    ــات القائمــة،  والدراســات االستقصــائية والتقييمي ئ

واملعــارف التقليديــة، واملقــاييس واملؤشــرات، ونظــم اإلنــذار املبكــر، وتقيــيم تــدهور األرض يف  
واعتمــدت اللجنــة أيضــا برنــامج عملــها الــذي  . األراضــي اجلافــة وتقيــيم الــنظم البيئيــة لأللفيــة 

ــدهور         ــرض األراضــي للت ــل إزاء تع ــاع هنــج متكام ــل يف اتب ــة تتمث سيشــمل مســألة ذات أولوي
 .استصالحهاو
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 التعاون مع مرفق البيئة العاملية - ٢  
، بقرار جملـس مرفـق البيئـة العامليـة بإنشـاء      ٥٨/٢٤٢رحبت اجلمعية العامة، يف قرارها      - ٩

عـالوة علـى ذلـك، رحبـت اجلمعيـة          . برنامج تنفيذي جديد ُيعىن بـاإلدارة املسـتدامة لألراضـي         
ق البيئــة العامليــة آليــة لتمويــل االتفاقيــة، عمــال  بــاملقرر الصــادر يف مــؤمتر األطــراف باعتبــار مرفــ 

ــة، وحثــت يف هــذا الصــدد األمــني التنفيــذي علــى التشــاور مــع كــبري     ٢١باملــادة   مــن االتفاقي
املوظفني التنفيـذيني ورئـيس املرفـق، بالتعـاون مـع املـدير العـام لآلليـة العامليـة، مـن أجـل إعـداد                       

 .لس ويعتمداهاوإقرار مذكرة تفاهم لينظر فيها املؤمتر واجمل
وتشاور األمني التنفيذي مع املـدير العـام لآلليـة العامليـة بشـأن مشـروع املـذكرة الـذي               - ١٠

ـــى أمانــة مرفــق البيئــة العامليــة للنظــر فيــه    ويف الــدورة الــيت يعقــدها جملــس املرفــق يف  . أرســل إل
يــذيني أن ، طلــب إىل كــبري املــوظفني التنف٢٠٠٣نــوفمرب / الثــاينتشــرينواشــنطن العاصــمة يف 

يقدم إىل اجمللس مشروع مـذكرة السـتعراض تقـدمي تعليقـات بشـأنه ضـمن مهلـة كافيـة حبيـث           
يكون من املمكن تبيان آرائـه يف مشروع املذكرة اليت ستقدم إىل املؤمتر يف دورته السـابعة الـيت      

 ٢٠٠٤مـايو  /أيـار وركـز جملـس املرفـق يف االجتمـاع الـذي عقـده يف       . ٢٠٠٥ستعقد يف عـام    
جانيب االتساق والتنفيذ يف ما يتعلـق بتخصـيص املـوارد للمشـاريع املتصـلة مبسـألة تـدهور                   على  

 .األراضي
ومنــذ أن أصــبح املرفــق اآلليــة املاليــة لالتفاقيــة، كــرس جهــوده لــدعم تنفيــذ االتفاقيــة،   - ١١
ويف هـذا الصـدد،     . سيما يف مـا يتعلـق بعنصـر بنـاء القـدرات مـن عناصـر التقـارير القطريـة                    وال
ع البنــك الــدويل مشــروعا متوســط النطــاق لــدعم إعــداد التقــارير القطريــة الــيت ســتقدمها   وضــ

 .أفريقيا إىل اللجنة الستعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثالثة
 

النظر يف نتائج مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املسـتدامة ذات الصـلة باتفاقيـة األمـم           - ٣  
 املتحدة ملكافحة التصحر

، مت التسـليم  )٤(من خطة تنفيذ مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة         ) ١ (٧لفقرة  يف ا  - ١٢
ورحـب بـذلك مـؤمتر    . بأن اتفاقية مكافحة التصحر تشكل إحـدى أدوات القضـاء علـى الفقـر         

األطراف يف دورته السادسة، مؤكدا أمهية تنفيـذ االتفاقيـة يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         
كاء اإلمنائيني على االسـتفادة مـن االتفاقيـة يف مـا يضـعونه مـن اسـتراتيجيات                  وحث مجيع الشر  

ومت تشجيع األطراف أيضا على كفالـة إقامـة روابـط متينـة بـني عمليـة                 . لتحقيق هذه األهداف  
 .متابعة املؤمتر، وال سيما ما تبذله جلنة التنمية املستدامة من جهود، واالتفاقية
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انة االتفاقيـة، بالتعـاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               ويف هذا الصدد، نظمت أم     - ١٣
ومرفق البيئة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والبنـك الـدويل، يف               

، على هامش الدورة الثانية عشرة للجنة، حدثا يتناول أوجه التـرابط            ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٣٠
 مـاري غناكادجـا، وزيـر    -وقـد شـارك يف رئاسـة احلـدث لـوك            . اهبني اجلفاف والتصحر واملي   

البيئــة واإلســكان والتنميــة احلضــرية يف بــنن، وأوالف كيــورفن، وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة   
وتناولت املناقشة مسـائل شـىت مـن قبيـل أوجـه التـآزر، يف إطـار االتفاقيـة،                . الدولية يف النرويج  

ــاف، ومنــط احلكــم، واملما  ــاج    وإدارة اجلف ــة، وإدم ــة باســتخدام األراضــي الريفي رســات املتعلق
مسألة ختفيف حدة اجلفاف يف خطط االستثمار وتسخري العلم والتكنولوجيا ألغـراض ختفيـف      

 .حدة اجلفاف
 

 أشكال التآزر مع االتفاقيات واملنظمات األخرى ذات الصلة - ٤  
اهلادفــة إىل تشــجيع   األنشــطة )٥()Cop.6 (١٢اســتعرض مــؤمتر األطــراف يف مقــرره     - ١٤

وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة واملنظمات واملؤسسات والوكالـة الدوليـة             
ويف هــذا الصــدد، الحــظ أن أشــكال التــآزر مــع اتفاقيــات ريــو قــد تعــززت مــن  . ذات الصــلة

ت وشـدد املـؤمتر علـى أمهيـة التعـاون بـني تلـك االتفاقيـا        . خالل عمـل فريـق االتصـال املشـترك       
وحمفــل األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات يف التشــجيع علــى االضــطالع بأنشــطة يف البلــدان ذات  

 .الغطاء احلرجي احملدود بغية مكافحة التصحر وتدهور األرض وإزالة الغابات
وواصــلت أمانتــا اتفاقيــة مكافحــة التصــحر واتفاقيــة األراضــي الرطبــة ذات األمهيــة          - ١٥

، عقـد مشـاورات دوريـة بغيـة         )٦(اتفاقية رامسـار  (موئال لطيور املاء    الدولية، وال سيما بوصفها     
إنفاذ مذكرة التفاهم املشتركة عن طريق االضطالع مبشاريع تعاونية، وخاصـة علـى املسـتويني               

وأخريا، أبرمت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر مذكرة تفاهم مـع أمانـة اتفاقيـة            . القطري واحمللي 
 .ة املهاجرة يف ما يتعلق باالضطالع بأنشطة مشتركةحفظ أنواع احليوانات الربي

 
 االحتفال بالذكرى العاشرة لالتفاقية - ٥  

ــران ١٧يف  - ١٦ ــه /حزيـ ــة   ٢٠٠٤يونيـ ــاد اتفاقيـ ــرة العتمـ ــذكرى العاشـ ــال بالـ ، مت االحتفـ
ويف هذه املناسبة، نظمت األمانة نشاطني أساسيني يتعلقـان بالتوعيـة العامليـة             . مكافحة التصحر 

ة التصحر مع توجيه االهتمام إىل وجـود هـذه الوكالـة مـن وكـاالت األمـم املتحـدة، يف                  مبشكل
 .بون، بأملانيا

صـفحة   ٢٠واحتفاال بالذكرى العاشرة، أصدرت األمانة أيضـا منشـورا تـذكاريا مـن               - ١٧
احلفـاظ علـى أرضـيتنا      ”وهذا املنشور، املعنـون     . يلقي الضوء على أعمال االتفاقية منذ إنشائها      
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، يتضمن طائفة من املقـاالت الـيت متثـل       “عشر سنوات على اتفاقية مكافحة التصحر     : شتركةامل
ــة    ــات االتفاقي ــة اســتراتيجية بالنســبة لعملي ــون   . مواضــيع ذات أمهي ــال الرئيســي املعن ــوفر املق وي

مثاال عن االتفاقية بوصفها أداة تنطـوي علـى إمكانـات مل ُيسـتفد              “ كفالة خري البشر أمجعني   ”
اسـتفادة كاملـة معاجلـة املشـاكل االجتماعيـة واالقتصـادية والسياسـية احلـادة املرتبطـة           منها بعد   

ويلقي هذا املنشور أيضا نظرة ثاقبـة علـى األجهـزة الـيت تتسـم بأمهيـة                 . بآثار التصحر واجلفاف  
 .حيوية بالنسبة لكفاءة االتفاقية، من قبيل مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية

 
 ء املطلوب من اجلمعية العامة اختاذهاإلجرا -جيم  

، طلبـت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن يقـدم              ٥٧/٢٥٩ من القرار    ١٨يف الفقرة    - ١٨
وهـذا التقريـر مقـدم اسـتجابة      . إليها تقريرا يف دورهتا الثامنـة واخلمسـني عـن تنفيـذ هـذا القـرار               

 .لذلك الطلب
املي للتنمية االجتماعية، تشـكل اتفاقيـة مكافحـة    فعلى حنو ما أكد عليه مؤمتر القمة الع  - ١٩

ومــن شــأن تنفيــذها يف . التصــحر أداة دوليــة هامــة مــن شــأهنا املســامهة يف القضــاء علــى الفقــر  
الوقــت املناســب وبالفعاليــة الالزمــة أن يســاعد يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حيــث أن  

ــة واملتــدهورة رقعــة الفقــر واجلــوع تتركــز مبعظمهــا يف األراضــي الر   ــة واجلاف وقــد ترغــب . يفي
اجلمعية يف التشديد على ذلك اجلانب إذكـاء أن حيـني موعـد االسـتعراض األول للتقـدم احملـرز                    

 .يف ذلك الصدد
ويسـاهم التصــحر يف انعــدام األمـن الغــذائي واجملاعــة والفقـر، وبإمكانــه أن يتســبب يف     - ٢٠

وهـو  .  بـدورها أن تـتمخض عـن صـراعات    إثارة توترات اجتماعية واقتصـادية وسياسـية ميكـن    
مـن هنـا، قـد ترغـب اجلمعيـة يف إعـادة التأكيـد               . يشكل عقبة خطرية يف وجه التنمية املستدامة      

على هذا اجلانب ودعوة مجيع أصحاب املصـلحة، وال سـيما الـدول املتقدمـة، إىل اختـاذ تـدابري                 
ستدامة، وخصوصا يف مـا يتعلـق   حمددة جلهة استخدام االتفاقية كأداة لتحقيق أهداف التنمية امل 

 .بأساسها البيئي
ورغــم تــوافر مــوارد مرفــق البيئــة العامليــة، مــن   . لقــد دخلــت االتفاقيــة مرحلــة التنفيــذ  - ٢١

الضــروري بــذل مزيــد مــن اجلهــود لتــوفري التمويــل لألنشــطة املتصــلة مبعاجلــة مشــكلة تــدهور     
لعـل اجلمعيـة تطلـب أيضـا املزيـد مـن            و. األراضي أو نظرا ملا تزال حتتاج إليه مـن اهتمـام فـائق            

ولعلها تناشـد أيضـا املـؤمتر املقبـل الرابـع لتجديـد مـوارد الصـندوق                 . التمويل من مصادر خمتلفة   
االستئماين ملرفق البيئة العاملية زيادة حجم املوارد املخصصة لتنفيـذ االتفاقيـة زيـادة ملموسـة يف                 

 .ضوء االحتياجات املبينة
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ــة كــذلك  - ٢٢ ــة لكــي تســدد    ولعــل اجلمعي ــدائها إىل األطــراف يف االتفاقي ــه ن  تكــرر توجي
مسامهاهتا يف امليزانية األساسية، وهـي مسـامهات ينبغـي أن تسـدد علـى الفـور يف أول يـوم مـن           

 .، حيث أهنا ما زالت توفر املوارد خلدمات املؤمتراتيناير/ الثاينكانونشهر 
 

 احلواشي 
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤لد جمموعة معاهدات األمم املتحدة، اجمل )١( 
 .ICCD/COP (1)/11/Add.1انظر  )٢( 
 .(COP.4) ٨، املقرر ICCD/COP (4)/11/Add.1انظر  )٣( 
سبتمرب /أيلول ٤ -أغسطس /آب ٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  )٤( 

 .، املرفق٢، الفصل األول، القرار )، والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٢
 .ICCD/Cop (6) 11/Add.1انظر  )٥( 
 .١٤٥٨٣، الرقم ٩٩٦جمموعة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد  )٦( 
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 تقرير األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي -ثالثا  
 مقدمة -ألف  

 كـــانون ٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢١٨قرارهـــا  مـــن ١٥دعـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف الفقـــرة  - ١
 إىل مواصــلة تقــدمي  )١(، األمــني التنفيــذي التفاقيــة التنــوع البيولــوجي    ٢٠٠٣ديســمرب /األول

التقــارير إليهــا عــن األعمــال اجلاريــة فيمــا يتعلــق باالتفاقيــة، مبــا يف ذلــك بروتوكــول قرطاجنــة  
 .)٢(للسالمة البيولوجية التابع هلا

، انعقـــد )A/58/191(مــني التنفيـــذي إىل اجلمعيــة العامــة    ومنــذ آخــر تقريـــر قدمــه األ    - ٢
فربايـر ومـن   / شـباط ٢٠ إىل ٩االجتماع السابع ملؤمتر األطراف يف االتفاقية يف كواالملبـور مـن           

واالجتماع األول للمـؤمتر الـذي كـان مبثابـة اجتمـاع لألطـراف يف               . ٢٠٠٤فرباير  / شباط ٢٧
ــة انعقــ   ــة للســالمة البيولوجي ــرة مــن  بروتوكــول قرطاجن  ٢٧ إىل ٢٣د يف نفــس املكــان يف الفت

 .٢٠٠٤فرباير /شباط
ــاعني    - ٣ ــرا االجتمـــــ ــات تقريـــــ ــع احلكومـــــ ــيح جلميـــــ  UNEP/CBD/COP/7/21(وأتـــــ
ــدورة،    ) UNEP/CBD/COP/MOP/1/15 و ــائق مــا قبــل ال ــوائم باملشــاركني ووث باإلضــافة إىل ق

ويقـدم اجلـزء بـاء الـوارد        . http:/www.biodiv.orgوهي متاحة على موقع األمانة على اإلنترنت        
أدناه استعراضا عاما للمؤمتر واالجتماع، وهو يركز علـى إجـراءات متابعـة خطـة تنفيـذ مـؤمتر                   

ويــربز اجلــزء جــيم عــددا مــن املســائل ذات الصــلة املباشــرة . )٣(القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة
 .بأعمال اجلمعية العامة

ودخـل  .  طرفا ١٨٨ األطراف يف االتفاقية     ، بلغ عدد  ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٠وحىت   - ٤
ــاذ يف    ــز النف ــة حي ــول١١بروتوكــول قرطاجن ــران١٠وحــىت . ٢٠٠٣ســبتمرب / أيل ــه / حزي يوني

 . بلد على الربوتوكول١٠٠، صّدق ٢٠٠٤
 

ــؤمتر     -باء   ــاع األول ملـ ــؤمتر األطـــراف واالجتمـ ــابع ملـ ــائج االجتمـــاع السـ عـــرض لنتـ
 كول قرطاجنةاألطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتو

 
 نتائج االجتماع السابع ملؤمتر األطراف - ١  

 مشــارك تقريبــا، ميثلــون حــوايل ٢ ٣٠٠شــارك يف االجتمــاع الســابع ملــؤمتر األطــراف  - ٥
 منظمة، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة               ٣٩٤ حكومة و    ١٦٢

للشـــعوب األصـــلية واألوســـاط األكادمييـــة واملنظمــات احلكوميـــة الدوليـــة واجملتمعـــات احملليـــة  
 .واعتمد اجلزء الوزاري الرفيع املستوى إعالن كواالملبور الوزاري. والقطاع الصناعي
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ويف اجتماعه األول بعد انعقـاد مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، اضـطلع املـؤمتر                  - ٦
بـالتنوع البيولـوجي املتعهـد هبـا يف     مبهمة ذات أمهية كبرية متثلـت يف ترمجـة االلتزامـات املتصـلة             

مؤمتر القمة إىل تدابري حمددة وتشمل هذه االلتزامات حتسني معـدل التنـوع البيولـوجي بدرجـة                 
، والتفاوض بشأن نظـام دويل ُيعـىن بالوصـول إىل املـوارد اجلينيـة وتقاسـم                 ٢٠١٠كبرية حبلول   

 .الفوائد وإنشاء شبكات وممرات أيكولوجية
 املعتمدة يف االجتماع السادس، التزمت األطـراف        )٤(ستراتيجية لالتفاقية ويف اخلطة اال   - ٧

 يف املعدل احلايل للتنوع البيولـوجي علـى املسـتويات العـاملي         ٢٠١٠بتحقيق حتسن كبري حبلول     
واإلقليمي والوطين، وذلك كإسهام يف التخفيف من حـدة الفقـر ولصـاحل كافـة أشـكال احليـاة         

وخـالل اجتماعـه السـابع    . ؤمتر القمة العاملي للتنميـة املسـتدامة     على األرض، وهو هدف أقره م     
ــيم التقــدم احملــرز مــن أجــل حتقيــق أهــداف عــام        ٢٠١٠وضــع املــؤمتر إطــار عمــل لتيســري تقي

واإلبالغ عن ذلك التقييم، وللعمل على حتقيـق االتسـاق فيمـا بـني بـرامج عمـل االتفاقيـة الـيت                      
ويغطـي إطـار   . قليميـة، فضـال عـن حتديـد املؤشـرات         ميكن أن حتدد فيها األهـداف الوطنيـة واإل        

زيـادة مكونـات التنـوع البيولـوجي؛ وتشـجيع االسـتغالل            : العمل سبعة جمـاالت تركيـز، وهـي       
املســتدام للتنــوع البيولــوجي والتصــدي لألخطــار األساســية الــيت هتــدد التنــوع البيولــوجي؛          

دمات املتأتيــة مــن التنــوع   واحملافظــة علــى ســالمة النظــام اإليكولــوجي وتــوفري الســلع واخلــ       
ــارات     ــة املعـــارف واالبتكـ ــان؛ ومحايـ ــاه اإلنسـ ــا لرفـ ــة دعمـ ــنظم اإليكولوجيـ البيولـــوجي يف الـ
واملمارسات التقليدية؛ وكفالة التقاسم العادل واملنصـف للفوائـد النامجـة عـن اسـتخدام املـوارد              

ات الفرعية لكل جمـال مـن       وينبغي حتديد األهداف والغاي   . اجلينية؛ وحشد املوارد املالية والتقنية    
وضــمن هــذا . جمــاالت التركيــز، ولقــد وضــعت مؤشــرات وســيجري حتديــد مؤشــرات أخــرى

اإلطار املرن دعا املؤمتر األطـراف واحلكومـات إىل وضـع أهـداف وغايـات وطنيـة أو إقليميـة،                     
وإدراجها، حسب االقتضاء، يف اخلطط والربامج واملبـادرات ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك خطـط                  

 ).٧/٣٠املقرر (ل واالستراتيجيات الوطنية املعنية بالتنوع البيولوجي العم
وعزز االجتماع السابع كذلك التحول من وضع السياسـات إىل تنفيـذها الـذي كـان                 - ٨

ولقـد  . ٢٠٠٢ واالجتمـاع السـادس لعـام        ٢٠٠٠واضحا بالفعـل يف االجتمـاع اخلـامس لعـام           
يعية والشـاملة أهـدافا واضــحة ترمـي إىل حتقيــق    حـددت املقـررات املعنيــة بـربامج العمـل املواضــ    

. النتائج ومشلت استحداث وإدمـاج مؤشـرات لقيـاس التقـدم احملـرز أو دعـت إىل القيـام بـذلك               
، ركـز برنـامج العمـل املتعـدد السـنوات للمـؤمتر أساسـا علـى تقيـيم التقـدم                     ٢٠١٠وحىت عـام    

، سـيتمثل  ٢٠١٠اعاته حـىت عـام   ويف كل اجتماع من اجتم . احملرز يف عملية التنفيذ أو دعمها     
اهلــدف األساســي للمــؤمتر يف تقيــيم التقــدم احملــرز، مبــا يف ذلــك العقبــات، وذلــك فيمــا يتعلــق    

 ٢٠١٠بتحقيق أهداف اخلطة االستراتيجية والتقدم احملرز من أجـل حتقيـق اهلـدف احملـدد لعـام                  
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طــراف فريــق عمــل ويف هــذا الصــدد شــكل مــؤمتر األ. واألهــداف اإلمنائيــة ذات الصــلة لأللفيــة
خمصص مفتوح باب العضوية الستعراض تنفيذ االتفاقية بغيـة النظـر يف التقـدم احملـرز يف عمليـة                   

 .التنفيذ وبالنسبة خلطة االستراتيجية
وإذ يؤكــد املــؤمتر علــى أمهيــة االتفاقيــة كصــك دويل أساســي إلدراج مســائل التنــوع    - ٩

أهدافها فقد سعى املؤمتر يف اجتماعـه السـابع إىل          البيولوجي يف برنامج األلفية للتنمية ولتحقيق       
توضــيح تضــمني بــرامج عملــه والصــالت بــني التنــوع البيولــوجي واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة    

 .وهدف القضاء على الفقر
ــام بعمليــات االســتعراض املتعمقــة للمجــاالت املواضــيعية      - ١٠ ــد القي ــه، عن وقــرر املــؤمتر أن

ــود الــيت     وللمســائل الشــاملة القائمــة يف  ــوجي، ينبغــي النظــر يف البن ــوع البيول ــة التن  إطــار اتفاقي
اعتربها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من األولويات فيمـا يتعلـق بـربامج العمـل القائمـة،                  
وقرر املؤمتر أيضا أنه ال بد مـن حتديـد السـبل املالئمـة لبحـث املسـائل ذات األمهيـة القصـوى،                       

اعية واالقتصـادية ذات الصـلة الـيت حـددها مـؤمتر القمـة، مبـا يف ذلـك                   خصوصا املسائل االجتم  
 .يف إطار اجلزء الوزاري

واعتمد املؤمتر برامج عمل جديدة يف جمال التنوع البيولوجي للجبـال واملنـاطق احملميـة                 - ١١
، )٧/٢٩ و ٧/٢٨ و ٧/٢٧املقـــررات (ونقـــل التكنولوجيـــا والتعـــاون يف جمـــال التكنولوجيـــا 

ج العمــل القائمــة املعنيــة بــالنظم اإليكولوجيــة للميــاه الداخليــة والتنــوع البيولــوجي  ونقــح بــرام
ــا   ويف برنـــامج العمـــل املتعـــدد  ). ٧/٥ و ٧/٤املقـــرران (البحـــري والســـاحلي ووســـع نطاقهـ

السنوات اجلديد، سيشكل موضوع التنوع البيولوجي للجـزر مسـألة ينبغـي إمعـان النظـر فيهـا                  
ويف هذا الصدد، فقد كُلف األمـني التنفيـذي بالشـروع           . ؤمتر األطراف أثناء االجتماع الثامن مل   

 والتقنية والتكنولوجية بشأن هـذه      يف عملية حتضريية لعمل اهليئة الفرعية املعنية باملشورة العلمية        
املسألة، مـن خـالل مجلـة أمـور، منـها االسـتناد إىل نتـائج االجتمـاع الـدويل السـتعراض تنفيـذ                        
ــوي،       ــذي ســيعقد يف بورل ــة ال ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــة املســتدامة لل ــامج عمــل التنمي برن

 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٤ إىل ١٠مبوريشيوس يف الفترة من 
ويوفر برنامج العمـل املعـين باملنـاطق احملميـة إطـار عمـل هـام للوفـاء بااللتزامـات ذات                      - ١٢

الصلة املتعهد هبا يف مـؤمتر القمـة العـاملي ولتنفيـذ نتـائج املـؤمتر العـاملي اخلـامس للحـدائق الـذي                    
وهــو يرمــي إمجــاال إىل إنشــاء . ٢٠٠٣ســبتمرب /نظمــه االحتــاد العــاملي حلفــظ الطبيعــة يف أيلــول

صيانة نظم وطنية وإقليمية للمنـاطق احملميـة تكـون شـاملة وتتمتـع بـإدارة فعالـة وممثلـة للنظـام                      و
وممثلـة للنظـام اإليكولـوجي للمنـاطق البحريـة          . ٢٠١٠اإليكولوجي للمناطق الربية حبلول عـام       

 .٢٠١٢حبلول عام 
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، سـعى مـؤمتر     وباعتماده برنامج العمل املعين بنقل التكنولوجيـا والتعـاون التكنولـوجي           - ١٣
ــة حصــول األطــراف، يف مجلــة أمــور، علــى القــدرات التكنولوجيــة لتنفيــذ      األطــراف إىل كفال
االتفاقية وفقا ألهداف اخلطة االستراتيجية واللتزامات احلكومات الواردة يف خطة التنفيذ الـيت             

ث ويشـمل برنـامج العمـل إجـراء تقييمـات تكنولوجيـة، واسـتحدا             . أقرها مـؤمتر القمـة العـاملي      
ــا         ــة جلمــع ونشــر املعلومــات ذات الصــلة بشــأن نقــل التكنولوجي ــة ودولي ــة وإقليمي نظــم وطني
والتعاون التكنولوجي، وإجياد بيئة متكينية من الناحية اإلدارية والتشـريعية ومـن ناحيـة السياسـة               

 .العامة، وبناء أو تعزيز القدرات التقنية والعلمية واملؤسسية واإلدارية
مــن خطــة تنفيــذ مــؤمتر القمــة، الــيت أعــادت اجلمعيــة العامــة ) س (٤٤ وعمــال بــالفقرة - ١٤

 ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٧/٢٦٠التأكيــد عليهــا فيمــا بعــد يف قرارهــا     
، قــرر مــؤمتر األطــراف تكليــف فريــق العمــل املفتــوح العضــوية املخصــص    ٥٨/٢١٢وقرارهــا 

نظـام دويل للوصـول إىل املـوارد اجلينيـة          للوصول إىل املوارد وتقاسم فوائـدها بالتفـاوض بشـأن           
وأسـند املـؤمتر إىل فريـق العمـل اختصاصـات واسـعة النطـاق، وأبقـى بالتـايل                   . وتقاسم فوائـدها  

على مستوى عال من املرونة فيما يتعلـق بطبيعـة ونطـاق وعناصـر أي صـك أو صـكوك يـتعني                 
 .السابع والثامن للمؤمتروسيجتمع فريق العمل مرتني أثناء فترة ما بني االجتماعني . وضعها
ويف اجتماعــه الســابع، اعتمــد املــؤمتر أيضــا مبــادئ توجيهيــة بشــأن مســائل أساســية،     - ١٥
، )٥(مبــادئ أديــس أبابــا وخطوطهــا اإلرشــادية لالســتغالل املســتدام للتنــوع البيولــوجي  : وهــي

تماعيـة فيمـا    التوجيهية إلجراء تقييمـات لآلثـار الثقافيـة والبيئيـة واالج          ) غون: أغواي(ومبادئ  
يتعلــق بــأي تنميــة مقترحــة أو مــن املــرجح أن تــؤثر يف املواقــع واألراضــي وامليــاه املقدســة الــيت   

ــة    ــديا الشــعوب األصــلية واجملتمعــات احمللي ــة  )٦(تشــغلها أو تســتخدمها تقلي ــادئ التوجيهي ، واملب
ة توافقـا   ومتثـل هـذه اخلطـوط واملبـادئ التوجيهيـ         . )٧(بشأن التنـوع البيولـوجي وتنميـة السـياحة        

دوليا يف اآلراء بشأن التدابري املناسبة لتنفيـذ أحكـام االتفاقيـة وتـوفري اإلرشـاد املفيـد لألطـراف                    
 .بشأن العمل على الصعيدين الوطين واإلقليمي

وعنــد النظــر إىل مجلــة املقــررات الــيت اعتمــدها املــؤمتر يف اجتماعــه الســابع، يتــبني أهنــا   - ١٦
األخذ بتدابري حمددة لتيسري إحراز تقدم يف حتقيق هـدف عـام            تؤكد على اعتزام األطراف على      

وهي تعيد التأكيد أيضا علـى التـزام األطـراف بـدور            .  وإجناز األهداف الثالثة لالتفاقية    ٢٠١٠
االتفاقية الرائد بشأن مسائل التنوع البيولوجي على الصعيد الدويل وإسهامها اهلـام يف الربنـامج       

 .العاملي للتنمية املستدامة
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 نتائج االجتماع األول ملؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول - ٢  
ــاع األطــراف يف بروتوكــول       - ١٧ ــؤمتر األطــراف بوصــفه اجتم ــاع األول مل حضــر االجتم

ــة   ــة للســالمة البيولوجي ــا و  ٧٩ مشــاركا مــن  ٨٩٥قرطاجن ــة طرف ــة غــري طــرف  ٧٦ دول  دول
االت األمـم املتحـدة، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة       منظمة، مبا يف ذلـك هيئـات ووكـ      ١٥٨ و

واملنظمات غري احلكوميـة وجمتمعـات الشـعوب األصـلية واجملتمعـات احملليـة والقطـاع الصـناعي                  
ولقــد جنــح االجتمــاع يف التصــدي للتحــدي املــزدوج املتمثــل يف إنشــاء . واألوســاط األكادمييــة

ضــطالع بالعمليــات الالزمــة للمضــي يف إطــار عمــل تشــغيلي للتنفيــذ الفعــال للربوتوكــول واال 
 .تطوير بعض أحكامه

وحيث أن قيام األطراف املستوردة باختاذ القرارات بصورة فعالة ويف الوقـت املناسـب           - ١٨
هو أمر هام وحاسم بالنسبة لتنفيذ الربوتوكول تنفيذا سلسـا، فقـد وضـع االجتمـاع إجـراءات                  

ــرارات مــ     ــة اختــاذ الق ــات خمصصــة لتيســري عملي ن جانــب األطــراف املســتوردة، وخاصــة   وآلي
، شـــدد )BS-I (٢ويف املقـــرر . األطـــراف الـــيت تواجـــه صـــعوبات يف عمليـــة اختـــاذ القـــرارات 

االجتماع على أنه ينبغي إيالء األولوية إىل بناء قدرات البلـدان الناميـة والبلـدان األطـراف الـيت               
وشدد أيضا على ضـرورة     . القراراتمتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف معرض تيسري عملية اختاذ          

التعاون بني األطراف لكفالة وصوهلا إىل مركـز تبـادل املعلومـات املتعلقـة بالسـالمة البيولوجيـة                 
، املتعلــق بتبــادل املعلومــات ومركــز  )BS-I (٣٥وحــدد املقــرر . وإىل املعلومــات املتــوفرة لديــه

يل مركــز تبــادل املعلومــات املتعلــق تبــادل املعلومــات املتعلــق بالســالمة البيولوجيــة طرائــق لتشــغ
بالسالمة البيولوجية وشـجع األطـراف واحلكومـات وغريهـم مـن املسـتعملني علـى اسـتحداث                  
ــوطين واإلقليمــي ودون اإلقليمــي واملؤسســي تكــون مرتبطــة       اتصــال ُعقــد علــى املســتويات ال

 .باملوقع املركزي
لتوســيم بالنســبة للكائنــات احليــة أمــا فيمــا يتعلــق بأعمــال املناولــة والنقــل والتغليــف وا  - ١٩

تدابري مؤقتـة بشـأن االحتياجـات مـن     ) BS-I (٦احملورة، فقد اعتمد االجتماع، مبوجب مقرره   
الوثائق فيما يتعلق بالكائنات احلية احملورة املخصصة لالستخدام املباشـر كأغذيـة أو كعلـف أو               

يف االجتمـاع الثـاين ملـؤمتر       للتجهيز، وذلك إىل أن يـبني بالتفصـيل مـا سـيعتمد مـن احتياجـات                 
األطراف الذي يعمل بوصفه اجتماع لألطراف يف الربوتوكول املزمع عقـده يف النصـف األول       

ــام  ــد    . ٢٠٠٥مـــن عـ ــوية ُيعـــىن بتحديـ ــرباء مفتـــوح بـــاب العضـ ــأ االجتمـــاع فريـــق خـ وأنشـ
 وفيمــا يتعلــق. االحتياجــات وتكــون مهمتــه تقــدمي املســاعدة إىل االجتمــاع يف اختــاذ أي قــرار  

بالكائنات احلية احملـورة ذات االسـتخدام احملـدود والـيت سـيتم إدخاهلـا مباشـرة يف البيئـة، حـدد                      
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االجتماع االحتياجات من املعلومات بالنسبة للوثائق املرافقـة وأوصـى باعتمـاد أشـكال حمـددة                
 .هلذه الوثائق

 األطـراف الـيت     واعترب االجتماع أن بناء قدرات األطراف من البلـدان الناميـة والبلـدان             - ٢٠
ويف هـذا الصـدد     . متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية عنصر أساسي لتنفيـذ الربوتوكـول تنفيـذا فعـاال             

أنشأ االجتماع صندوق تربعـات ووضـعه يف متنـاول خـرباء مـن قائمـة اخلـرباء املتخصصـني يف             
ســتويات جمــال الســالمة البيولوجيــة؛ ودعــا إىل اتبــاع هنــج منســق لبنــاء القــدرات علــى مجيــع امل 

حبيث يكون من املمكن التعاون وتشـجيع الشـراكات بـني خمتلـف اجلهـات الـيت تبـذل اجلهـود                     
لبناء القدرات ومبادرات التمويل، واعتمد خطة العمل لبناء القـدرات مـن أجـل حتقيـق التنفيـذ                  

) BS-I (٤انظـر املقـرر     . (الفعال للربوتوكول، فضال عن جمموعة من املؤشرات لرصد تنفيـذها         
 )).BS-I (٥رر واملق
اعتمد االجتماع إجراءات وآليات لتعزيز االمتثال ألحكـام      ) BS-I (٨ومبوجب املقرر    - ٢١

الربوتوكــول، والتطــرق إىل حــاالت عــدم االمتثــال مــن جانــب األطــراف، وتقــدمي املشــورة أو  
ــيت تتعــرض للمصــاعب    ــة    . املســاعدة إىل األطــراف ال ــال، جيــوز للجن ويف حــاالت عــدم االمتث

عن االمتثال اختاذ التدابري الالزمة مراعيـة يف ذلـك قـدرة الطـرف املعـين علـى االمتثـال                    مسؤولة  
وباإلضـافة إىل ذلــك، أنشــأ  . وعوامـل مــن قبيـل ســبب عـدم االمتثــال ونوعــه ودرجتـه ووتريتــه    

االجتماع فريق خرباء عامال خمصصا مفتوح باب العضوية لوضع القواعد واإلجراءات املتعلقـة             
عويض عن األضـرار النامجـة عـن حـاالت النقـل العـابر للحـدود للكائنـات احليـة                    باملسؤولية والت 

 .احملورة
 

 النتائج ذات األمهية اخلاصة بالنسبة للجمعية العامة -جيم  
 

يف اجتماعــه الســابع، اعتمــد مــؤمتر األطــراف عــددا مــن املقــررات ذات أمهيــة خاصــة    - ٢٢
 مسائل واسعة النطاق قيـد نظـر اجلمعيـة العامـة            وتتناول هذه املقررات  . بالنسبة للجمعية العامة  

أو مســائل تقتضــي اختــاذ إجــراء بشــأهنا مــن جانــب اجلمعيــة العامــة أو مــن جانــب مؤسســات   
 . املتحدةاألممأخرى مبنظومة 

 
  بالنسبة للتنوع البيولوجي واألهداف اإلمنائية لأللفية٢٠١٠هدف عام  - ١  

 األمـم  اإلمنائية لأللفية إطار عمـل متسـقا ملنظومـة           توفر األهداف : الحظ املؤمتر ما يلي    - ٢٣
بأسرها ميكنها من االضطالع مبهام مكافحـة الفقـر واجلـوع واملـرض واألمّيـة وتـدهور                 املتحدة  

البيئة والتمييز ضد املرأة؛ يتوقـف حتقيـق األهـداف علـى حفـظ التنـوع البيولـوجي واالسـتغالل                
ــه، ويف حــال عــدم االضــطالع باألنشــطة    اإلمنائيــة علــى حنــو يتماشــى مــع أهــداف   املســتدام ل
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االتفاقية، فقد يؤدي ذلك إىل تفاقم تدهور التنوع البيولـوجي، والنيـل مـن االسـتدامة وسـتحد                  
لـــذا فقـــد حـــث املـــؤمتر األطـــراف واحلكومـــات . بالتـــايل مـــن القـــدرة علـــى إجنـــاز األهـــداف

دولية ذات الصلة علـى تنفيـذ   واملؤسسات املالية الدولية واجلهات املاحنة واملنظمات احلكومية ال       
ــوجي وهــدف عــام       ــة التنــوع البيول ــة بشــكل يتســق مــع حتقيــق أهــداف اتفاقي األنشــطة اإلمنائي

 . كإسهام منها حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية بدون النيل منها٢٠١٠
 :وباإلضافة إىل ذلك، طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي القيام مبا يلي - ٢٤

اإلمنـائي، وبرنـامج األمـم       املتحـدة    األمـم ن يعمل على حنو وثيـق مـع برنـامج           أ )أ( 
للتربيـة والعلـم والثقافـة، ومشـروع األمـني العـام لأللفيـة              املتحـدة    األمـم املتحدة للبيئة، ومنظمة    

وغريهــا، إلجيــاد الوســائل الالزمــة للتعريــف بصــورة فعالــة بأمهيــة التنــوع البيولــوجي يف بلــوغ   
ــة     األهــداف اإلمنائ ــوجي وأهــداف التنمي ــراز العالقــة بــني التنــوع البيول ــة، وحتديــد وإب ــة لأللفي ي

 البشرية على مجيع املستويات؛
 هدفا مؤقتـا    ٢٠١٠أن يستكشف، مع األمني العام إمكانية اعتبار هدف عام           )ب( 

م  من األهداف اإلمنائية لأللفية، أال وهو كفالة االستدامة البيئيـة حبلـول عـا              ٧حنو بلوغ اهلدف    
 ؛٢٠١٥

 املسـاعدة يف حتقيـق      )٨(٢٠١٠أن جيد سبل استغالل أهداف ومؤشـرات عـام           )ج( 
 من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة واألهـداف          ٧من اهلدف   ) احنسار فقدان املوارد البيئية    (٩الغاية  

 الرامــي إىل تقلــيص ١األخــرى ذات الصــلة مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة؛ وال ســيما اهلــدف 
 .وع بنسبة النصف وحتقيق األهداف املتصلة بالصحةالفقر واجل

 
 التعاون مع اتفاقيات ومنظمات دولية أخرى - ٢  

ويف ما يتعلق مبسألة التعاون مع اتفاقيات ومنظمات دوليـة أخـرى، رحـب املـؤمتر، يف                  - ٢٥
، للعمل الذي يقـوم بـه       ٥٨/٢١٢ بالدعم الذي قدمته اجلمعية العامة، يف قرارها         ٧/٢٦مقرره  

ريــق االتصــال التــابع لألمانــات واهليئــات الفرعيــة ذات الصــلة التابعــة التفاقيــة األمــم املتحــدة   ف
 .اإلطارية واتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي

ــع          - ٢٦ ــزز م ــاون املع ــز التع ــى املضــي يف تعزي ــؤمتر كــذلك عل ــياق، حــث امل ــذا الس ويف ه
ــة  ــة   االتفاقيــات واملنظمــات واهليئــات الدولي ــدعيم الترتيبــات التعاوني  ذات الصــلة مــن خــالل ت

القائمــة واإلفــادة منــها مــن أجــل تعزيــز التــآزر ومعاجلــة مســألة االفتقــار إىل الكفــاءة، وتعزيــز    
وبالتحديـد، طلـب إىل األمـني       . ترتيبات احلكم اجليد والربامج املقررة، ضمن املـوارد املوجـودة         

ــا   ــات االتفاقي ــه دعــوة إىل أمان ــذي توجي ــوجي   التنفي ــالتنوع البيول ــة ب ــع األخــرى املتعلق ت األرب
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اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املعرضة لالنقراض؛ واتفاقيـة األراضـي             (
الرطبــة ذات األمهيــة الدوليــة وخاصــة بوصــفها مــوئال للطيــور املائيــة واملعروفــة عمومــا باتفاقيــة 

لتشـكيل  ) وانـات الربيـة املهـاجرة واتفاقيـة التـراث العـاملي           ، واتفاقية حفظ أنـواع احلي     )٩(رامسار
 .فريق اتصال يعزز االتساق والتعاون يف تنفيذها

وطلــب املــؤمتر أيضــا إىل األمــني التنفيــذي أن يقــوم، بالتعــاون الوثيــق مــع االتفاقيــات     - ٢٧
ــع       ــني مجي ــرن ب ــارات إلنشــاء إطــار عمــل م ــالنظر يف خي ــات ذات الصــلة، ب  واملنظمــات واهليئ

 .اجلهات ذات الصلة، مثل الشراكة العاملية بشأن التنوع البيولوجي
 

 احمليطات وقانون البحار - ٣  
يتضمن برنامج العمل املفصـل بشـأن التنـوع البيولـوجي البحـري والسـاحلي األنشـطة                  - ٢٨

مـة  وقـد ُوجـه انتبـاه اجلمعيـة العا        . ذات الصلة الواردة يف خطة تنفيذ نتائج مـؤمتر القمـة العـاملي            
 الـذي يتصـل حبفـظ التنـوع      ٧/٥بصورة مباشرة إىل عدد من الفقرات الواردة يف مقـرر املـؤمتر             

البيولوجي واالستغالل املستدام له يف املناطق البحرية خـارج حـدود الواليـة القانونيـة الوطنيـة،                 
ينيـة يف  مبا يف ذلك املناطق البحريـة احملميـة خـارج حـدود الواليـة القانونيـة الوطنيـة واملـوارد اجل            

 .قاع البحار العميقة
ــرتني   - ٢٩ ــارة إىل الفقـ ــة    ٥٢ و ٥١وباإلشـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــن قـ ــؤرخ ٥٨/٢٤٠ مـ  املـ
مـن خطـة    ) ج(و  ) أ (٣٢، فضـال عـن الفقـرتني الفـرعيتني          ٢٠٠٣ديسـمرب   / األول كانون ٢٣

لواقعـة علـى   تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي، أعرب املؤمتر عـن القلـق إزاء التهديـدات اخلطـرية ا             
التنوع البيولوجي يف املنـاطق البحريـة اخلارجـة عـن حـدود الواليـة الوطنيـة، وال سـيما املنـاطق                   
ذات الــتالل واجلبــال البحريــة واملخــارج اهليدروحراريــة والشــعاب املرجانيــة يف امليــاه البــاردة،  

ة يف املـاء،   وغريها من النظم اإليكولوجية املعرضة للمخاطر وبعض التضاريس األخـرى املنغمـر           
الناشئة عن عمليات وأنشطة تلـك املنـاطق وشـدد علـى احلاجـة إىل خطـوات سـريعة للتصـدي                

 .لتلك التهديدات على أساس النهج التحوطي وهنج النظم اإليكولوجية
ودعا مؤمتر األطراف اجلمعية واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة األخـرى ذات الصـلة، يف                - ٣٠

ئحها الداخلية، إىل أن تتخذ على عجـل التـدابري الالزمـة علـى املـدى                حدود والياهتا ووفقا للوا   
القصري واملتوسط والطويل إلزالة أو تفادي املمارسات التدمريية، مبا يتمشى والقـانون الـدويل،              
وعلى أساس علمي، مبا يف ذلك توخي احلذر، مثال على أساس كل حالة على حـدة، واحلظـر                  

يت هلا أثر ضار يف التنـوع البيولـوجي واملرتبطـة باملنـاطق احملـددة              املؤقت للممارسات التدمريية ال   
 .وأوصى املؤمتر أيضا األطراف بأن تتخذ فورا التدابري الالزمة يف هذا الشأن. أعاله
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وفيما يتعلق باملناطق البحرية احملمية يف املناطق اليت تقع خارج حدود الواليـة القانونيـة                - ٣١
هــذه املنــاطق تعــاين مــن نقــص شــديد مــن حيــث الغــرض والعــدد    الوطنيــة، الحــظ املــؤمتر أن  

ووافق على وجود حاجة ملحة إىل التعاون والعمل الـدوليني لتحسـني حفـظ التنـوع                . والتغطية
البيولوجي واالستغالل املستدام له يف املناطق البحرية اخلارجة عـن حـدود الواليـة الوطنيـة، مبـا                  

سـتقبل تتمشـى والقـانون الـدويل، وتقـوم علـى أسـاس              يف ذلك إنشاء مناطق حمميـة حبريـة يف امل         
املعلومات العلمية، مبا يف ذلك املناطق مثل الـتالل واجلبـال البحريـة واملخـارج اهليدروحراريـة،                 

 .والشعاب املرجانية يف املياه الباردة، وغري ذلك من النظم اإليكولوجية املعرضة للمخاطر
إىل األمـني التنفيـذي أن يتعـاون علـى وجـه            عالوة على ذلـك، طلـب مـؤمتر األطـراف            - ٣٢

السرعة من األمني العام لألمـم املتحـدة واهليئـات الدوليـة واإلقليميـة ذات الصـلة، وفقـا لواليـة                     
كل منها ولوائحها الداخلية، بشأن إعداد التقريـر الـذي تطلـب اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة                    

دة أي عمل من أعمال اجلمعية العامـة         ومسان ٥٨/٢٤٠ من قرارها    ٥٢إعداده مبوجب الفقرة    
يف تبني اآلليات املالئمة يف سبيل اإلنشاء واإلدارة الفعالة يف املسـتقبل للمنـاطق احملميـة البحريـة         

وفيما يتعلق حبفـظ املـوارد اجلينيـة واالسـتغالل املسـتدام هلـا            . اخلارجة عن نطاق الوالية الوطنية    
ة الوطنيـة، فقـد رحـب املـؤمتر بقـرار اجلمعيـة العامـة               يف قاع البحار العميقة خارج نطاق الواليـ       

 ودعا األطراف إىل إثارة شواغلها بشأن هذه املسـألة يف الـدورة التاسـعة واخلمسـني         ٥٨/٢٤٠
ــق حبفــظ املــوارد اجلينيــة           ــة العامــة، ودعــا اجلمعيــة إىل املضــي يف تنســيق العمــل املتعل للجمعي

 .قة اخلارجة عن حدود الوالية الوطنيةواالستغالل املستدام هلا يف قاع البحار العمي
وكــذلك، طلــب املــؤمتر إىل األمــني التنفيــذي أن يقــوم، بالتشــاور مــع شــعبة الســلطة      - ٣٣

الدوليـة لقـاع البحـار، وبالتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة، مثـل شـعبة شـؤون احمليطـات وقـانون             
 املتحـدة   األمـم ملتحـدة، وبرنـامج     البحار التابعة ملكتب الشؤون القانونية باألمانة العامـة لألمـم ا          

للبيئــة، واللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة التابعــة لليونســكو، إذا كــان األمــر مناســبا،   
ــة لقــاع البحــار وأرضــية       ــيم ورصــد املــوارد اجليني ــيِّن وتقي بتجميــع معلومــات بشــأن طرائــق تب

لوالية الوطنية، وأن يقوم بتجميـع      احمليطات وتربتها التحتية، ويف املناطق اليت خترج عن حدود ا         
املعلومات عن احلالة واالجتاهات فيها، مبا يف ذلـك تـبني التهديـدات الواقعـة علـى تلـك املـوارد          

 . اجلينية واخليارات التقنية حلمايتها
 

 التنوع البيولوجي للجزر - ٤  
الــيت اعتمــدها وفقــا لربنــامج العمــل املتعــدد الســنوات وملــا ورد يف ورقــة االســتراتيجية  - ٣٤

االجتماع التحضريي األقاليمي لالجتماع الدويل املعين باسـتعراض تنفيـذ خطـة العمـل للتنميـة                
 كــانون ٣٠ إىل ٢٦املسـتدامة للــدول اجلزريـة الصــغرية الناميــة املعقـود يف ناســو يف الفتـرة مــن     
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مـل  ، اسـتحداث برنـامج ع     ٧/٣١، قـرر مـؤمتر األطـراف ، مبوجـب املقـرر             ٢٠٠٤ينـاير   /الثاين
 .جديد للتنوع البيولوجي للجزر

ــة يف        - ٣٥ ــدعم أعمــال االتفاقي ــة ب ــة العام ــوم اجلمعي ــا ورد أعــاله ضــرورة أن تق ويؤكــد م
جماالت معينة عن طريق متابعة السياسة العامة لتيسري عملية حتسني ترتيبـات التنسـيق والتعـاون                

ة وبروتوكوهلــا املتعلــق وهــي تركــز أيضــا علــى دور االتفاقيــ . واعتمــاد ُنهــج للتــآزر والتكامــل 
 .بالسالمة البيولوجية كصكوك أساسية لتناول املسائل اليت هتم اجلمعية العامة

 
 النتائج والتوصيات  -دال  

 
لعــل اجلمعيــة العامــة تقــوم، أثنــاء دورهتــا التاســعة واخلمســني، ومــن بــني مجلــة أمــور،     - ٣٦
 :يلي مبا

فاقية التنوع البيولوجي بالصـيغة الـيت       أن حتيط علما بتقرير األمني التنفيذي الت       )أ( 
 أحاهلا هبا األمني العام إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني؛

ــوع      )ب(  ــة التنـ ــراف يف اتفاقيـ ــؤمتر األطـ ــابع ملـ ــاع السـ ــائج االجتمـ ــظ نتـ أن تالحـ
 البيولوجي والتحول من وضع السياسات إىل التنفيذ؛

ــائج االجتمــاع   )ج(  ــؤمتر األطــراف بوصــفه اجتمــاع   أن تالحــظ أيضــا نت  األول مل
 األطراف يف الربوتوكول؛

أن ترحب بعرض حكومة الربازيل استضافة كل مـن االجتمـاع الثـامن ملـؤمتر                )د( 
األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي واالجتمــاع الثالــث ملــؤمتر األطــراف بوصــفه اجتمــاع   

 ؛٢٠٠٦األطراف يف الربوتوكول يف النصف األول من عام 
أن حتث األطراف يف االتفاقيـة الـيت مل تصـدق أو تنضـم بعـد إىل الربوتوكـول         )هـ( 

 على القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن؛
ــرابط بــني هــدف عــام    )و(  ــوارد يف اخلطــة االســتراتيجية  ٢٠١٠أن تالحــظ الت  ال

 اعتمــدها لالتفاقيــة وبــني األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وأمهيــة مؤشــرات التنــوع البيولــوجي الــيت 
املندرجــة يف إطــار ) احنســار فقــدان املــوارد البيئيــة  (٩مــؤمتر األطــراف الســابع بالنســبة للغايــة   

 ؛)كفالة االستدامة البيئية( من األهداف اإلمنائية لأللفية ٧اهلدف 
أن حتث األطراف يف االتفاقية وحكومات أخرى علـى اختـاذ التـدابري الالزمـة                )ز( 

، إىل حتقيــق حتســن كــبري يف معــدل التنــوع البيولــوجي ٢٠١٠ مــن أجــل التوصــل، حبلــول عــام
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املسجل حاليا على املستويات العاملي واإلقليمي والوطين كإسهام منـها يف التخفيـف مـن حـدة                
 الفقر ومبا فيه لصاحل مجيع أشكال احلياة على األرض؛

أن تنظر يف أي إجراءات أخـرى الزمـة فيمـا يتعلـق حبفـظ التنـوع البيولـوجي                    )ح( 
واالستغالل املستدام له يف املناطق البحرية خارج حدود الوالية القانونية الوطنيـة، مبـا يف ذلـك                 
املناطق البحرية احملمية خارج حـدود الواليـة القانونيـة الوطنيـة واملـوارد اجلينيـة يف قـاع البحـار                     

 العميقة؛
ــوجي لتشــ    )ط(  ــة التنــوع البيول ــاخلطوات املتخــذة يف إطــار اتفاقي جيع أن ترحــب ب

 التعاون الوثيق مع غريها من االتفاقيات واملنظمات الدولية؛
ــوجي علــى مواصــلة تقــدمي      )ي(  ــوع البيول ــة التن ــدعو األمــني التنفيــذي التفاقي أن ت

التقارير إىل اجلمعية العامة بشأن األعمال اجلاريـة فيمـا يتعلـق باالتفاقيـة وبروتوكـول قرطاجنـة               
 .للسالمة البيولوجية التابع هلا

 
 حلواشيا 

 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠حمموعة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد  )١( 
 .، اجلزء الثاين، املرفقCorr.1 و UNEP/CBD/EXCOP/1/3انظر  )٢( 
سبتمرب / أيلول٤ -أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  )٣( 

 .، املرفق٢، الفصل األول، القرار ) والتصويبA03.II.A.1تحدة، رقم املبيع منشورات األمم امل (٢٠٠٢
 )٤( UNEP/CBD/COP/6/20 ٦/٢٦، املرفق األول، املقرر. 
 .، املرفق الثاين٧/١٢مقرر املؤمتر  )٥( 
 .، املرفق٧/١٦مقرر املؤمتر  )٦( 
 .، املرفق٧/١٤مقرر املؤمتر  )٧( 
 األهداف والغايات الفرعية واملؤشرات لكل جمال من جماالت التركيز املشار إليها ، ُحددت٧/٣٠يف مقرر املؤمتر  )٨( 

االجتاهات يف نطاق املناطق اإلحيائية والنظم : وفيما يلي مؤشرات االختبار الفوري.  من هذا التقرير٧يف الفقرة 
مناطق حممية وترسيب النتروجني اإليكولوجية واملوائل املختارة واجتاهات يف وفرة وتوزيع أنواع خمتارة، وتغطية 

ومؤشر التغذية البحرية ونوعية املياه يف النظم اإليكولوجية املائية وحالة واجتاهات التنوع اللغوي وأعداد املتحدثني 
 .وهناك مؤشرات أخرى قيد اإلعداد. بلغات أصلية واملساعدة اإلمنائية الرمسية ملساندة االتفاقية

 .١٤٥٨٣، رقم ٩٩٦، اجمللد املتحدة األممجمموعة معاهدات  )٩( 
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 األنشطة التعاونية واألنشطة املشتركة لالتفاقيات  -رابعا  
 مقدمة  -ألف  

شــددت مــؤمترات األطــراف يف االتفاقيــات الــثالث، الــيت كانــت موضــوع مناقشــة يف  - ١
ة وتعزيـز  هذا التقرير وهيئاهتا الفرعية علـى مـر السـنني علـى احلاجـة إىل التعـاون وحتقيـق التنميـ                    

ويسـتند التعـاون   . )١(التآزر والتكامل بني االتفاقيـات علـى املسـتويات الـدويل والـوطين واحمللـي              
 .)٢(بني االتفاقيات إىل الترابط القائم بني املسائل اليت تتناوهلا تلك االتفاقيات

ولقد أُنشئ فريق اتصـال مشـترك بغيـة تيسـري التنسـيق فيمـا بـني االتفاقيـات، ويتكـون                      - ٢
 .فريق من األمناء التنفيذيني ورؤساء اهليئات الفرعية التابعة لكل من هذه االتفاقياتال
ومضــــت اجلمعيــــة العامــــة يف تشــــجيع هــــذا التعــــاون ورحبــــت، مبوجــــب قرارهــــا  - ٣

 كـانون  ٢٣ املـؤرخ    ٥٨/٢١٢ وقرارهـا    ٢٠٠٢ديسـمرب   / األول كانون ٢٠املؤرخ   ٥٧/٢٦٠
 .ت علما باألعمال اليت يقوم هبا، بإنشاء الفريق وأحاط٢٠٠٣ديسمرب /األول

 وقـام   ٢٠٠٤ينـاير   / الثـاين  كـانون وعقد فريق االتصـال املشـترك اجتماعـه اخلـامس يف             - ٤
وافـق  ) ب(اسـتعرض التقـدم احملـرز يف األنشـطة التعاونيـة واألنشـطة املشـتركة، و                 ) أ: (يلـي  مبا

ض هذه الدراسـة علـى      على إعداد دراسة مشتركة بشأن اخليارات اليت قد تعزز التعاون وستعر          
ويتنـاول اجلـزءان بـاء وجـيم أدنـاه هـذه            . اهليئات ذات الصلة التابعة لكل مـن هـذه االتفاقيـات          

 .املسائل
 

 األنشطة التعاونية األخرية ألمانات االتفاقيات الثالث -باء  
 
نظمــت اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ، بالتعــاون مــع أمانــات           - ٥

، بغيـة تعزيـز التعـاون    ٢٠٠٣يوليـه  /يات األخرى، حلقة عمل يف إسبو، بفنلندا، يف متـوز  االتفاق
وكـان مـن بـني املشـاركني جهـات تنسـيق وطنيـة        . والنظر يف مدى التآزر فيما بني االتفاقيـات       

ــثالث ــادل    . لالتفاقيــات ال وحــددت حلقــات العمــل عــددا مــن اخليــارات للتعــاون يف جمــال تب
ولوجيـــا، والتعلـــيم، والتوعيـــة، والبحـــوث واملراقبـــة املنتظمـــة، وبنـــاء  املعلومـــات، ونقـــل التكن

وأبــرزت حلقـة العمـل عـددا مــن    . القـدرات، واإلبـالغ، وأثـر تغـري املنــاخ والتكيـف مـع ذلـك       
اخليــارات األخــرى، مثــل اســتخدام هنــج الــنظم اإليكولوجيــة كإطــار لألنشــطة الــيت تســاهم يف 

 .)٣(بلوغ أهداف االتفاقيات الثالث
ونظمــت أمانــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر، بالتعــاون مــع أمانــة اتفاقيــة      - ٦

أبريـل  /التنوع البيولوجي، ومع أمانة االتفاقية اإلطارية، حلقة عمل يف فيتربو بإيطاليا يف نيسـان           
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ــنظم        ٢٠٠٤ ــاألحراج وال ــق ب ــا يتعل ــثالث فيم ــات ال ــني االتفاقي ــا ب ــآزر فيم  بشــأن تشــجيع الت
وباإلضافة إىل ذلك، يعتزم األمني التنفيذي التفاقيـة التنـوع البيولـوجي،       . احلرجيةاإليكولوجية  

بالتعاون مع األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر، تنظيم حلقة عمل بشأن ممارسـة التـآزر            
لصاحل جهـات التنسـيق الوطنيـة األفريقيـة لالتفاقيـات ذات الصـلة ومرفـق البيئـة العـاملي، ودعـا            

 .تفاقية اإلطارية إىل املشاركة مشاركة نشطة يف عملية التخطيطأمانة اال
ووضعت أمانة كل مـن اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي واتفاقيـة مكافحـة التصـحر برنـامج                    - ٧

وركـز  . عمل مشترك بشأن مسألة التنـوع البيولـوجي لألراضـي اجلافـة واألراضـي شـبه الرطبـة          
 املشـترك فيمـا بـني كـل مـن األمـانتني وجهـات           الربنامج علـى جمـاالت حمـددة للتعـاون والعمـل          
ورحـب مـؤمترا األطـراف يف االتفـاقيتني هبـذا           . التنسيق الوطنية وغريها من الشركاء يف التعاون      

 .)٤(العمل
وأعد فريق اخلرباء التقنيني املخصص للتنوع البيولوجي وتغري املناخ الذي أنشأه مـؤمتر              - ٨

، تقريــرا معنونــا أوجــه التــرابط بــني التنــوع البيولــوجي  األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي
مشــورة بشــأن إدمــاج اعتبــارات التنــوع البيولــوجي يف تنفيــذ االتفاقيــة اإلطاريــة  : وتغــري املنــاخ

، وذلــك بالتعــاون مــع أمانــة االتفاقيــة  )٥(املتعلقــة بــتغري املنــاخ وبروتوكــول كيوتــو امللحــق هبــا  
ولقـد رحبـت هبـذا التقريـر اهليئـات          . املعـين بـتغري املنـاخ     اإلطارية ومع الفريق احلكـومي الـدويل        

وقامت اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة التابعـة      . العلمية الفرعية التابعة لالتفاقيتني   
ملؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطارية بتشجيع األطراف يف االتفاقية على االسـتفادة مـن التقريـر                

 .نيةلتحقيق أغراضها الوط
وتقــوم األمانــات بوضــع أدوات مشــتركة تســتخدم شــبكة اإلنترنــت مــن أجــل تيســري   - ٩

االطالع على التقارير والبالغات الوطنية لالتفاقيات الثالث وعلـى املعلومـات املتعلقـة جبهـات               
وتنشر األمانات الثالث كـذلك علـى شـبكة اإلنترنـت جـدول زمـين مشـترك                 . التنسيق الوطنية 

، ٢٠٠٥ باالتفاقيات الثالثة وتقوم اآلن بوضع تقـومي مصـور مشـترك لعـام               لألنشطة ذات صلة  
 .فضال عن كتيب بشأن االتفاقيات الثالث

وعلــى هــامش االجتمــاع اخلــامس لفريــق االتصــال املشــترك، ُنظــم معتكــف للــرئيس      - ١٠
املسـائل  التنفيذي وكبار املـوظفني التنفيـذيني ومـوظفني أقـدمني يف مرفـق البيئـة العامليـة ملناقشـة                    
 .املشتركة فيما يتعلق بالتكيف مع تغري املناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتنمية

ووجــه األمنــاء التنفيــذيون الثالثــة رســالة مشــتركة إىل رئــيس جلنــة املســاعدة اإلمنائيــة     - ١١
ملنجـزة  التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي لإلعـراب عـن تقـديرهم لألعمـال ا               
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 وطلبـوا إدمـاج املعـامل يف نظـام إبـالغ الـدائنني املعتمـد بغيــة        )٦(“عـامل ريـو  م”حـىت اآلن بشـأن   
 .تيسري حتديد التمويل من املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصص لتنفيذ كل من االتفاقيات

وتقوم األمانات كذلك بتبـادل املعلومـات وتقـدمي النـواتج إىل الفريـق املخـتص برصـد                   - ١٢
 .ألرضا

 
 العمل على تعزيز التعاون بني االتفاقيات -جيم  

 
أو اهليئـات الفرعيـة لكـل اتفاقيـة مـن فريـق االتصـال املشـترك                 /طلب مؤمتر األطراف و    - ١٣

 .)٧(النظر يف اخليارات الرامية إىل تعزيز التعاون فيما بني االتفاقيات الثالث
فاقية من هذه االتفاقيـات أيضـا املشـورة         وقدم مؤمتر األطراف واهليئات الفرعية لكل ات       - ١٤

اليت تشجع علـى حتقيـق التكامـل بـني االسـتراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة املتعلقـة بـالتنوع                      
البيولوجي، وبرامج العمل الوطنية التفاقية مكافحة التصحر والبالغـات الوطنيـة وبـرامج عمـل            

 وكـل   )٩( فيما بني اهليئات العلمية الفرعيـة       والتعاون )٨(التكيف الوطنية التابعة لالتفاقية اإلطارية    
 .)١٠(من جهات االتصال الوطنية

وســتتناول الدراســة املتعلقــة باخليــارات الــيت ســتعدها األمانــات الــثالث هــذه الطرائــق    - ١٥
وخيارات أخرى لتعزيز التعاون، وذلك حسب ما اقترحه فريـق االتصـال املشـترك ومتشـيا مـع                  

ــة مقــررات كــل مــن مــؤمترات األطــر   ــات   . اف وهيئاهتــا الفرعي ــارات علــى هيئ وســتعرض اخلي
 .االتفاقية ذات الصلة بغية النظر فيها

 
 احلواشي 

الصادر عن مؤمتر ) CP.8 (١٣واملقرر .  الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي٧/٢٠ املقرر  )١( 
الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم ) COP.6 (١٢واملقرر . األطراف يف االتفاقية اإلطارية لتغري املناخ

وفيما يتعلق باالتفاقية األخرية، ترد مسألة تشجيع تنسيق األنشطة فيما بني االتفاقيات . املتحدة ملكافحة التصحر
 ).١-٨املادة (الثالث يف صميم االتفاقية ذاهتا 

دراسات الترابط الصادرة عن : فاقيات وعلى سبيل املثال أبرز عدد من الدراسات إمكانية قيام تآزر فيما بني االت )٢( 
 Protecting Our Planet – Securing Our Future: Linkages among Globalانظر الدراسة املعنونة (البنك الدويل 

Environmental Issues and Human Needs, Robert T. Watson et al, 1998(بط؛ وجامعة األمم املتحدة، أشكال الترا :
يوليه / متوز١٦-١٤التآزر والتنسيق بني االتفاقات املتعددة األطراف املعنية بالبيئة، تقرير املؤمتر الدويل، طوكيو، 

تقرير اجتماع اخلرباء املعين بأشكال التآزر بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع ”؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ١٩٩٩
 ٢٠-١٧ التصحر واملبادئ املتعلقة باألحراج، يف سيدي بوقر، بإسرائيل، البيولوجي وتغري املناخ ومكافحة

الترابط بني جماالت التركيز ملرفق ”؛ ومرفق البيئة العاملي، الفريق االستشاري العلمي والتقين، ١٩٩٧مارس /آذار
 .٢٠٠٤“ تقرير يركز على احتياجات مرفق البيئة العاملي: البيئة العاملي

 .FCCC/SB/2003/1قة العمل يف الوثيقة  يرد تقرير حل )٣( 
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 الصادر ٧/٢الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واملقرر ) COP.6 (١٢ املقرر  )٤( 
 .عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي

 .٢٠٠٣، ١٠ اتفاقية التنوع البيولوجي، اجملموعة الفنية رقم  )٥( 
اليت وضعتها جلنة املساعدة اإلمنائية تتيح التعيني احملدد لألنشطة املوجهة حنو حتقيق أهداف اتفاقيات “ معامل ريو”  )٦( 

 .ريو اليت تندرج إىل حد كبري يف إطار تعريف املعونة البيئية
. FCCC/SBSTA/2003/15من الوثيقة ) هـ (٤٤؛ والفقرة FCCC/SBSTA/2001/2من الوثيقة ) د (٤٢ الفقرة  )٧( 

الصادر عن مؤمتر األطراف يف ) COP.6 (١٢واملقرر .  ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي٧/١٥واملقرر 
 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

املبادئ ”:  الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، املرفق(CP.7) ٢٨ املقرر  )٨( 
 الصادرة عن مؤمتر ٨/٤والتوصية ). FCCC/CP/2001/13/Add.4(“ العمل الوطنية للتكيفالتوجيهية إلعداد برامج 

 .األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي واهليئة الفرعية املعنية باملشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 ٢ألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، الفقرة الصادر عن مؤمتر ا) CP.8 (١٣ انظر املقرر  )٩( 

 ).FCCC/CP/2002/7/Add.1انظر الوثيقة (
 الصادر عن مؤمتر األطراف ٧/١٥ من املقرر ٣والفقرة ) د (٤٤، الفقرة FCCC/SBSTA/2003/15 انظر الوثيقة  )١٠( 

 ).UNEP/CBD/COP/7/21(يف اتفاقية التنوع البيولوجي 
 


