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القرار

التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي
إن الجهاز الرئاسي،
إذ يشي ي ي ي ييير إىل املادة  2-1واملادة ( 3-19ز) و(ل) من املعاهدة الدولية اليت تنص على أن يتوىل اجلهاز الرئاسي ي ي ي ي ي ي إ امة
التنوع البيولوج  ،واإلحاطة كذلك باملقررات ذات الص ي ي ي ي ي ييلة
التعاون واحلفاظ عليه مع مؤمتر األطراف املتعا دة يف اتفا ية ّ
لتنوع البيولوج وغريها من املنظمات الدولية واألجهةة املنشي ي ي ة مبوج معاهدات
الص ي ييادرة عن مؤمتر األطراف يف اتفا ية ا ّ
ذات الصييلة ،وب حكام املادة  5-20اليت تنص على أن يتعاون األمني مع سييائر املنظمات الدولية واألجهةة املنشي ة مبوج
التنوع البيولوج ؛
معاهدات ،مبا يف ذلك على وجه اخلصوص أمانة اتفا ية ّ
وإذ يشير إىل راره  2015/7بش ن التعاون مع مؤمتر األطراف يف اتفا ية التنوع البيولوج وأجهةهتا الفرعية واألمانة؛
وإذ يقر بض ييرورة موا ييلة توزيد األطراف ،ال س يييما البلدان النامية ،بالدعم يف جمال بناء درات ،من أجل الدعم املتبادل
يف تنفيذ املعاهدة الدولية واتفا ية التنوع البيولوج وبروتوكول ناغويا امللحق هبا؛
 -1يأخذ علما باملقررات الص ي ييادرة عن االجتماع الشال عش ي يير ملؤمتر األطراف يف اتفا ية التنوع البيولوج  ،واالجتماع
الشاين ملؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا ،واليت ه ذات أمهية بالنسبة إىل املعاهدة الدولية؛
 -2يطلب إىل األمني أن يسي ي ييتمر يف ر ي ي ييد العمليات ذات الصي ي ييلة املرتب ة باتفا ية التنوع البيولوج وبروتوكول ناغويا
امللحق هبا ويف املش ي ي يياركة نيها ،من أجل تعةية العع ات العملية واملتاانس ي ي يية واملناس ي ي ييبة ،على الص ي ي ييعيدين الوط والدوي،
املتخصصة مبوج بروتوكول ناغويا؛
مبا يف ذلك يف ما يتعلق بوضع أي معايري بالنسبة إىل الصكوك
ّ
 -3يش ي ي ي ر مكت الدورة السي ي ي ييابعة للاهاز الرئاس ي ي ي ي على إعداده لعنا ي ي ي يير املشي ي ي ييورة ملرنق البي ة العاملية يف ما يتعلق
بياملعياهيدة اليدوليية ،ويرحب بياملقرر اليذي اذيذه مؤمتر األطراف يف اتفيا يية التنوع البيولوج إلبراز هيذه العنيا ي ي ي ي ي يير ،على
املسييتوا االس يجاتيا  ،يف إطار السيينوات األربع لألولويات ال ناجمية ملرنق البي ة العاملية املعتمد يف اجتماعه الشال عشيير،
واملتعلق بالتاديد الس ي ي ي ييابع ملوارد الص ي ي ي ييندوين االس ي ي ي ييت ماين ملرنق البي ة العاملية ،ويحيط علما باالعتبارات اليت أبداها مؤمتر
األطراف يف اتفا ية التنوع البيولوج  ،من خعل املقرر  ، 21/13لوض ي ي ي ي ي ييع توجيهات اسي ي ي ي ي ي يجاتياية للتاديد الشامن ملوارد
الصندوين االست ماين ملرنق البي ة العاملية؛
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املخصصة املعنية باسجاتياية التمويل وتعب ة املوارد واملكت ،
 -4يطلب إىل األمني أن يقوم ،جنبا إىل جن مع اللانة
ّ
بوضع توجيهات اسجاتياية بالنسبة إىل التاديد الشامن ملوارد الصندوين االست ماين ملرنق البي ة العاملية ،ونقا للدعوة الواردة
يف املقرر  21/13الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفا ية التنوع البيولوج ؛
 -5يدعو األطراف املتعا دة ،متاشي ي ي ي ي يييا مع املادة ( 4-18أ) من املعاهدة الدولية ،إىل ضي ي ي ي ي ييمان إيعء االهتمام الواج
للخ ط وال امج اليت تدعم تنفيذ املعاهدة الدولية ضييمن األجهةة الرئاسييية ملرنق البي ة العاملية ،مبا يف ذلك اسييتخدام ،عند
اال تضاء ،عنا ر املشورة ملرنق البي ة العاملية يف ما يتعلق باملعاهدة الدولية اليت يعدها املكت ؛
 -6يالحظ مع التقدير خييارات العميل لتعةية التعياون والتنس ي ي ي ي ي يييق وأوجيه التيازر نيميا بني االتفيا ييات املتعلقية بيالتنوع
البيولوج اليت وضعتها حلقة العمل املعقودة يف جنيف يف ن اير/شباط 2016؛
 -7يرحب باخليارات لتعةية أوجه التازر نيما بني االتفا يات املتعلقة بالتنوع البيولوج على املس ي ي ييتوا الوط  ،وخارطة
ال ريق لتعةية أوجه التازر بني االتفا يات املتعلقة بالتنوع البيولوج على املسي ي ييتوا الدوي للفجة  ،2020-2017الواردة يف
املرنقني األول والشاين من املقرر  24/13الصادر عن االجتماع الشال عشر ملؤمتر األطراف يف اتفا ية التنوع البيولوج ؛
 -8يدعو األطراف املتعا دة إىل النظر يف دعم تنفيذ هذه اخليارات ،من أجل زيادة التعاون والتنسي ي ي ي يييق مع الصي ي ي ي ييكوك
الدولية األخرا ذات الصلة وتعةية أوجه التازر معها؛
 -9يطلب إىل األمني أن يتخذ اإلجراءات ذات الصييلة املتوخاة يف هذه اخليارات ،حسي اال تضيياء ورهنا بتوانر املوارد
املالية ،وال سيما يف سياين نريق االتصال املع باالتفا يات املتعلقة بالتنوع البيولوج  ،وبرامج العمل املشجكة مع الصكوك
الدولية األخرا ذات الص ي ي ييلة ،وإدارة املعلومات واملعارف ،واإلبعغ والر ي ي ييد ،والتوا ي ي ييل على املس ي ي ييتوا العام ،وأنشي ي ي ي ة
تنمية القدرات؛
 -10يشييير إل أن متابعة اخل ة االسي يجاتياية للتنوع البيولوج  2020-2011تتيح نر يية لةيادة االتس يياين والتعاون بني
املعاهدة الدولية واتفا ية التنوع البيولوج  ،حس اال تضاء؛ ويشدد على أمهية احلفاظ على أهداف املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والةراعة ،مبا يف ذلك االعتماد على معلومات الر ي ي ي ي ي ييد املتاحة من خعل عملييت اإلبعغ للمعاهدة الدولية وهي ة
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والةراعة ،وباألخذ يف االعتبار اخل ة املكتس ي ي ي ي ي ييبة يف ر ي ي ي ي ي ييد ا دف  5-2من أهداف التنمية
املس ييتدامة؛ وععوة على ذلك ،يشييدد على أنه ينبغ لألهداف املتعلقة باحلص ييول على املوارد الوراثية واالس ييتخدام العادل
واملنص ي ي ييف للمنانع الناش ي ي ي ة عن اس ي ي ييتخدامها ،أن تراع املعاهدة الدولية ونظامها املتعدد األطراف للحص ي ي ييول على املوارد
وتقاسم منانعها؛
 -11يرحب بالدعوة املوجهة من األمني إىل أمانة اتفا ية التنوع البيولوج لك يص ييبحا ش ي يريكني رئيس يييني يف البحوث
املشجكة بش ن أهداف آيتش ذات الصلة باالستدامة يف الةراعة والروابط القائمة بني احلفظ يف املو ع ال بيع  /اإلدارة يف
املةرعة واملبادرات وال امج القائمة على مسي ي ييتوا اجملتمع احملل املتعلقة باالسي ي ييتخدام املسي ي ييتدام لأل ار ال ية للمحا ي ي ييل
والسعالت واألنواع غري املستغلة استغعال كانيا.
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 -12يطلب إىل األمني موا ييلة التعاون ،وحسي اال تضيياء ،التنسيييق مع أمانة اتفا ية التنوع البيولوج  ،ولكن أيضييا مع
هي ة املوارد الوراثية لألغذية والةراعة والش ييركاء املعنيني انخرين ،بش ي ي ن املس ييائل املتص ييلة مبعلومات التس ييلس ييل الر م  1من
أجل تعةية االتساين والدعم املتبادل يف أنش تها ورنع تقرير إىل اجلهاز الرئاس ؛
 -13يطل ييب إىل األمني أن يتع يياون مع األمني التنفي ييذي التف ييا ي يية التنوع البيولوج من خعل تق ييدل معلوم ييات عن
الت ورات والتاار العملية للتنفيذ يف إطار املعاهدة الدولية ،هبدف إثراء املنا شات املقبلة بش ن املادة ( 8ي) من اتفا ية
التنوع البيولوج واملادة  10من بروتوكول ناغويا امللحق هبا؛
 -14يطلب إىل األمني أن يوا ي ي ي ي ييل اس ي ي ي ي ييتكش ي ي ي ي يياف اخليارات التقنية لةيادة إبراز مكانة النظام العامل للمعلومات التابع
للمعاهدة الدولية يف ما يتعلق مبركة تبادل املعلومات عن احلصي ي ي ي ييول على املوارد وتقاسي ي ي ي ييم منانعها التابع ل وتوكول ناغويا،
يف اجملاالت ذات االهتمام املشجك ،لصاحل األطراف املتعا دة واملستخدمني؛
 -15يرحب بيياجلهود اليت تبييذ ييا أمييانتييا املعيياهييدة الييدولييية واتفييا ييية التنوع البيولوج يف جمييال التعيياون مع املنظميية الييدولييية
للتنوع البيولوج  ،ومبادرة تنمية القدرات يف جمال احلص ي ييول على املوارد وتقاس ي ييم منانعها ،والش ي ييركاء انخرين ،للامع بني
أ ي ي ييحا املصي ي ييلحة واخل اء املشي ي يياركني يف تنفيذ املعاهدة الدولية واتفا ية التنوع البيولوج وبروتوكول ناغويا ،ويطلب إىل
األ مني ،رهنا بتوانر املوارد املالية ،تيس ي ييري هذا التفاعل بش ي ي ي ن الدعم املتبادل والتنفيذ املنس ي ييام للص ي ييكوك ،ورنع تقرير عن
نتائج هذه األنش ة إىل اجلهاز الرئاس ؛
 -16يرحب مبشيياركة أمانة املعاهدة الدولية يف أنش ي ة تنمية القدرات املتعلقة بالتنفيذ املنسييام واملتعاضييد التفا ية التنوع
البيولوج وبروتوكول ناغويا امللحق هبا واملعاهدة الدولية ،ويطلب إىل األمني موا لة املشاركة يف هذه األنش ة رهنا بتوانر
املوارد املالية؛
 -17يش ي ي ي يييد جبهود األمني الرامية إىل التعاون مع أمانة اتفا ية التعاون البيولوج  ،ويطلب إىل األمني ،رهنا بتوانر املوارد
املالية ،أن يستمر ،مع أمانة االتفا ية بش ن التنوع البيولوج  ،يف استكشاف الوسائل واألنش ة العملية ملوا لة تعةية هذا
التعاون ونقا ملذكرة التعاون واملبادرة املشجكة املو عة بني األمانتني ،وأن يرنع تقريرا إىل اجلهاز الرئاس ؛
 -18يطلب إىل األمني موا لة اإلبعغ عن التعاون مع اتفا ية التنوع البيولوج يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاس .

 1خيضع هذا املص لح للمةيد من املنا شة .وهناك إ رار بتعدد املص لحات املستخدمة يف هذا اجملال (مبا يف ذلك ،ضمن مجلة أمور أخرا" ،بيانات
التسلسل الوراث "" ،ومعلومات التسلسل الوراث "" ،واملعلومات الوراثية"" ،واملوارد الوراثية غري املادية"" ،واالستخدام باحملاكاة بواس ة احلاسو "،
وغري ذلك) وب ن هناك حاجة إىل موا لة النظر يف ما يتعلق باملص لح أو املص لحات املناسبة اليت ينبغ استخدامها.

