A

قرارات الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي
الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي
مسقط ،عمان 42-42 ،سبتمبر /أيلول

4102

4102/5

القرار
العالقة مع اتفاقية التن ّوع البيولوجي
إن الجهاز الرئاسي،
إذ يذ ِّكر بأن المادة  2-1من المعاهدة تنصّ على وجوب تحقيق أهدافها منن الن ا النربل الوثينق بنين
هذه المعاهدة وبين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة واتفاقية التن ّوع البيولنوجي ،وبنأن المنادة
( 3-11ز) و(ا) من المعاهدة تنص على أن يقنيم الههناز الرئا ني أواانر التعناون ويحناف عليهنا،
وأن يحاط علما ً كذلك بالقرارات ذات الصلة لمؤتمر األطراف في اتفاقية التن ّوع البيولوجي؛
وإذ يذ ِّكر بأن المادة  3من المعاهدة تننص علنى أن المعاهندة تتعلنق بهمينع المنوارد الوراثينة النباتينة
لألغذية والزراعة؛
وإذ يالح ظ نتننائا االجتمنناع الحننادل عتننر لمننؤتمر األطننراف فنني اتفاقيننة التن ن ّوع البيولننوجي ذات
األهمية بالنسنبة للمعاهندة ،والاانة قراراتن عنن بروتوكنوا ناغوينا بتنأن الحصنوا علنى المنوارد
الهينينة والتقا ننم العننادا والمنصننف للمنننافع الناتنئة عننن ا ننتخدامها (بروتوكننوا ناغويننا) ،والخ ننة
اال تراتيهيّة للتنوع البيولوجي للفترة ( 2121-2111الخ ة اال تراتيهية)؛
وإذ يذ ِّكر بما قرره ،بموجب القرار  ،2111/8بإقامة تعناون ومواانلت منع اللهننة الحكوميّنة الدوليّنة
المخصصة لبروتوكوا ناغويا المفتوحة العضويّة التي أنتأها مؤتمر األطراف في االتفاقية ،ولند
بدء نفاذ هذا البروتوكوا ،مع مؤتمر األطراف العامل بواف اجتماعا ً لألطراف في البروتوكوا؛
وإذ يذ ِّكر بأن مؤتمر األطراف ،باعتماده بروتوكوا ناغويا ،أقر باالتفاقية باعتبارهنا أحند الصنكو
المكملة التي تتكل النظام الدولي بتأن الحصوا على الموارد الوراثية وتقا م منافع ا تخدامها؛
وإذ يالح المنادة  4منن برتوكنوا ناغوينا بتنأن الع قنة بنين بروتوكنوا ناغوينا واالتفاقنات الدولينة
األالر ؛
وإذ يالح أنن الن ا منؤتمر األمنم المتحندة للتنمينة المسنتدامة (رينو  ،)21أ ّكندت الحكومنات علنى
أهمية تنفيذ الخ ة اال تراتيهية للتنوع البيولوجي للفترة  2121-2111وتحقيق أهداف آيتتني للتنن ّوع
البيولوجي؛
طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على
المناخ .ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التك ّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية
منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليhttp://www.planttreaty.org :
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وإذ يالح أيضا المساهمة المحتملة للمعلومات والتعاون التقني والعلمي وبناء القدرات ذات الصنلة
بموجب المنهاج الحكومي الدولي للسيا ة العلمية بتنأن التنن ّوع البيولنوجي والخندمات اإليكولوجينة
في تنفيذ االتفاقية والخ ة اال تراتيهية للتنوع البيولوجي للفترة  2121-2111والمعاهدة؛
وإذ يأخظذ يظظي ابعتبظظار أحكننام المنادة  5-21مننن المعاهنندة التنني ت لننب منن األمانننة التعنناون مننع أمانننة
اتفاقية التنوع البيولوجي؛
وإذ يذ ّكر بمذكرة التعاون والمبادرة المتتركة التي أبرمها أمين الههاز الرئا ي مع األمين التنفيذل
ل تفاقية من أجل التعاو ن المؤ سي بين األمانتين في مهاالت تحظى باهتمامهما المتبادا ،وتقع في
ن اق والية ك ّل منهما؛
وإذ يذ ّكر بالقرار  2111/8الذل طلب بموجب الههاز الرئا ي إلى األمنين تقنديم تقرينر عنن التعناون
مع أمانة االتفاقية في ك ّل دورة من دورات الههاز الرئا ي؛
وإذ يدرك أهميّة زيادة تعزيز التعاون والتآزر بين المعاهدة واتفاقيّة التنوع البيولنوجي ،وكنذلك بنين
هيئتيهما وأمانتيهما الحكوميّتين الدوليّتين ،ومع ائر االتفاقيات ذات الصلة بالتن ّوع البيولوجي؛
يعيظظد التأكيظظد علننى أهميننة الحفننا علننى تعنناون وثيننق مننع اتفاقيننة التنن ّوع البيولننوجي ومننؤتمر
-1
األطراف الخاص بهنا ،ومنع أجهزتهنا الفرعينة وأمانتهنا ،منن أجنل ضنمان التنفينذ المتسنق للمعاهندة
واالتفاقية.
يتط ّلع إلى دالنوا بروتوكنوا ناغوينا بتنأن الحصنوا علنى المنوارد الهينينة وتقا نم المننافع
-2
الناتئة عنن ا نتخدامها حيّنز التنفينذ وتنفينذه بتنكل كامنل ،علنى نحنو يتّسنق منع المعاهندة ،وبمنا فين
مصلحة اون التنوع البيولوجي واال تخدام المستدام ل ؛
يدعو مجددا األطنراف المتعاقندة إلنى أن تضنمن أن تكنون أل تندابير تتنريعيّة أو إداريّنة أو
-3
يا يّة متخذة لتنفيذ المعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي ،أو بروتوكنوا ناغوينا الملحنق بهنا ،متسنقة
وتدعم بعضها البعض؛
يطل ظ مننن جهننات االتصنناا الوطنيّننة للمعاهنندة تعزيننز التعنناون والتنسننيق مننع نظيراتهننا مننن
-4
جهننات االتصنناا الوطنيّننة المعنيننة باتفاقيّننة التننن ّوع البيولننوجي بتننأن كافننة العمليّننات ذات الصننلة،
وبخااة في مهاا ا تعراض وتحديث ا تراتيهياتها وال ل عملها الوطنية للتنوع البيولنوجي منن
أجل أالذ أهداف المعاهدة في الحسبان وكذلك ال ة العمل العالمية المح ّدثة لصون المنوارد الوراثينة
النباتية لألغذية والزراعة وا تخدامها على نحو مستدام؛
ير ّح ظ بوضننع منهنناج العمننل الحكننومي النندولي بتننأن التنننوع البيولننوجي والنندمات النننظم
-5
اإليكولوجيننة ،ويت نهّع علننى أن يقننر المنهنناج بصننورة كاملننة بأحكننام المعاهنندة فنني مننا يخننصّ تننوفير
معلومات ذات الة عن التن ّوع البيولوجي من أجل دعم تنفيذ أهداف المعاهدة بمنا يتسنق منع اتفاقينة
التن ّوع البيولوجي والخ ة اال تراتيهية للفترة  ،2121-2111فضن ً عنن أهنداف االتفاقينات األالنر
ذات الصلة بالتن ّوع البيولوجي ،حسب االقتضاء؛
يطل من األمين مواالة تعزيز تعاون مع أمانة اتفاقية التن ّوع البيولوجي في تنفينذ برنناما
-6
عمننل االتفاقيننة بتننأن التنننوع البيولننوجي الزراعنني ،واننون التنننوع البيولننوجي وا ننتخدام بتننكل
مستدام في المزرعة وفي الموقع ،وكذلك الخ ة اال تراتيهية للتن ّوع البيولوجي للفتنرة 2121-2111
وأهداف آيتتي للتنوع البيولوجي ،بما يتّسق مع عمل المعاهدة.
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يحيط علما بالمبادرة المتتركة الموقعة بين أمين المعاهدة واألمين التنفينذل التفاقينة التنن ّوع
-7
البيولوجي في ياق مذكرة التعاون بين األمانتين ،ويثني على األمين التخاذه هذه المبادرة ،ويطل
إلى األمين ،أن يواال ،بقدر اإلمكان ،ا تكتاف الو ائل واألنت ة العملية لتفعيل هذا التعاون منع
أمانننة اتفاقيننة التنننوع البيولننوجي ،بسننبل منهننا تنظننيم حلقننات عمننل وحلقننات درا ننية وغيرهننا مننن
الفعاليات ،وتنسيق المساعدة التقنية فض ً عن تبادا الخبرات والمعلومات؛
يحظظظيط علمظظظا بالمبنننادرات ذات الصنننلة لزينننادة التنننآزر بنننين االتفاقينننات المتصنننلة بنننالتن ّوع
-8
البيولنوجي ،ويطلظ إلنى األمنين ،رهننا بتننوافر المنوارد البتنرية والمالينة ،مواانلة المتنناركة و/أو
المسننناهمة فننني االجتماعنننات ذات الصنننلة باتفاقينننة التنننن ّوع البيولنننوجي واللهننننة الحكوميّنننة الدوليّنننة
المخصصة لبروتوكوا ناغويا المفتوحة العضويّة ،بما في ذلك ألية مراكنز تبنادا المعلومنات بتنأن
الحصننوا علننى المننوارد وتقا ننم منافعهننا ،فض ن ً عننن مهموعننة االتصنناا المعنيّننة باتفاقيّننات التن ن ّوع
البيولوجي ،والمنهاج الحكومي الدولي بتأن التن ّوع البيولوجي والدمات النُظم اإليكولوجينة ،حسنب
االقتضاء؛
ير ّح ب ريقة العمل التي اعتمندتها مهموعنة االتصناا المعنينة بنالتنوع البيولنوجي لتعزينز
-1
التنسننيق واالتسنناق والتننآزر علننى الصننعيد الننوطني بننين االتفاقيننات ذات الصننلة بننالتن ّوع البيولننوجي،
ويدعو المنظمات الدولية والههات المانحة إلى توفير موارد مالية لدعم الههنود التني تتنهّع التنآزر
في مهاا وضع السيا ات والوفاء بااللتزامات في إطار االتفاقيات ذات الصلة بالتن ّوع البيولوجي؛

4

 -11ير ّحظ بههننود األمانننة وتننركائها للهمننع بننين أاننحاب المصننلحة والخبننراء المعنيننين بتنفيننذ
المعاهدة واالتفاقية وبروتوكوا ناغويا ،ويطل إلى األمين ،رهنا ً بتوافر الموارد البتنرية والمالينة،
مواالة تيسير هنذا التفاعنل فني الندعم المتبنادا والتنفينذ المتسنق لهنذه الصنكو  ،بسنبل منهنا تنظنيم
حلقات عمل وفعاليات أالر  ،وتقديم تقرير إلى الههاز الرئا ي بتأن نتائا هذه األنت ة؛
 -11يطل من األمين أن يقدم تقريراً عن التعاون مع االتفاقيّنة فني كنل دورة منن دورات الههناز
الرئا ي.

