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 الدورة السابعة للجهاز الرئاسي

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  3 –أكتوبر/تشرين األول  30كيغالي، رواندا، 

 تقرير عن التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية
 

 موجز
)ز( من املعاهدة الدولية على أن يقيم اجلهاز الرئاسي أواصر التعاون وحيافظ عليها مع املنظمات  3-19تنص املادة 

الدولية وأجهزة املعاهدات األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع 
 هذه املعاهدة. تغطيهاالبيولوجي، بشأن املسائل اليت 

 
دف هل وي                              لصلة يت سم باألمهية من أجل الرت واملنظمات ذات ا املعنيني الرئاسي بأن التعاون مع الشركاء اجلهاز ويعرتف

                     أيضا  دورا  حموريا  يف  يؤدي املعنيةويقر بأن التعاون مع املؤسسات لى نطاق عاملي والنهوض بتطبيقه. املعاهدة الدولية ع
الدعم املتناسق واملتبادل ز يتمتع بقيمة هامة يف تعز وي ،مساعدة البلدان يف عملية التطبيق الفعالة على املستوى الوطين

 الصكوك األخرى ذات الصلة.و  املعاهدة لتنفيذ
 

يق ت الدولية األخرى بدعم تطبكات مع األجهزة واملنظماا الشر كل من التعاون و   ، استمرهذهوخالل فرتة السنتني 
 احلالية. من تعاون وأنشطة تعاونية خالل فرتة السنتني أقيم                                                       املعاهدة الدولية. وتتضمن هذه الوثيقة تقريرا  موجزا  عما 

 
 التوجيهات المطلوبة

املتواصل  للتعاون                                                                                      إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل اإلحاطة علما  هبذا التقرير وإعطاء أي توجيهات أخرى يراها مناسبة 
ذه هب رفقاملال مع املنظمات وأجهزة املعاهدات ذات الصلة، مع األخذ يف احلسبان مشروع عناصر قرار يرد يف        والفع  

 الوثيقة للنظر فيه.
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 مقدمة -     أول  
 
                                                                               )ز( من املعاهدة الدولية على أن يقيم اجلهاز الرئاسيييييييييييييي نأواصييييييييييييير التعاون وحيافظ عليها مع    3 -  11          تنص املادة   - 1

                                                                                                     املنظمات الدولية وأجهزة املعاهدات األخرى ذات الصيييييلة، مبا يف ذلك على وجه اخلصيييييوص مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع 
          التمويلن.   ة        اسرتاتيجي                                                     طيها هذه املعاهدة، ومنها مشاركة هذه املنظمات واألجهزة يف                              البيولوجي، بشأن املسائل اليت تغ

 
                                                                                               ويف دورته السادسة، أكد اجلهاز الرئاسي نجمددا على ضرورة مواصلة اجلهود الالزمة لضمان أن أهداف املعاهدة   - 2

      نظمات                                   ملسييييتدام حتظى برقرار ودعم املؤسييييسييييات وامل                                                     املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسييييتخدامها ا             ودورها يف صييييون 
 1                             والعمليات الدولية ذات الصلةن.

 
     لدعم  ا                                                                                         ويف الدورة نفسييها، طلا اجلهاز الرئاسييي أيضييا  إىل األمني أن يسييه ل مبادرات األطراف املتعاقدة لتعزيز   - 3

                                                                والصيييييييكوك والعمليات الدولية األخرى ذات الصيييييييلة، بناء على الطلا ورهنا          الدولية        ملعاهدة                         املتناسيييييييق واملتبادل لتنفيذ ا
 2               باملوارد املتاحة.

 
                                                          التعاون والشيييييييراكات، فضيييييييال  عن األنشيييييييطة التعاونية ذات الصيييييييلة، مع     عن                                  وتتضيييييييمن هذه الوثيقة تقريرا  موجزا    - 4

                       تنفيذ املعاهدة الدولية.                                                               األجهزة واملنظمات الدولية األخرى خالل فرتة السنتني احلالية من أجل دعم 
 

 التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى -      ثاني ا
 التحاد األفريقي -ألف

 
                                                                                                 تتعاون األمانة ومفوضيييييييييييييية االحتاد األفريقي، بالتعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، يف مشيييييييييييييروع لتنفيذ   و   - 5

               لدولية. وشييارك                             واصييلة التصييديق على املعاهدة ا        للنهوض مب                إقليم أفريقيا و                                          النظام املتعدد األطراف يف األطراف املتعاقدة يف 
                                                                                                   األمانة أيضيييا بنشيييار يف مشيييروع منفصيييل تضيييطلع به مفوضيييية االحتاد األفريقي، أدى إىل اعتماد اخلطور التوجيهية وإطار 

           يف أفريقيا.                                هن  منسق لتنفيذ بروتوكول ناغويا                                   بشأن السياسات لالحتاد األفريقي من أجل       العمل 
 
                                                                                                 وبعد إعداد هذه الوثيقة، سييتتشييارك األمانة ومفوضييية االحتاد األفريقي يف تنظيم حلقة عمل إقليمية بشييأن تنفيذ   - 6

                                                               ، على أن تسيييييتضييييييفها حكومة رواندا يف العاصيييييمة كيغايل. وسييييييكون االجتماع     2112                              املعاهدة الدولية يف سيييييبتمولأيلول 
                                لدورة السابعة للجهاز الرئاسي.                              مبثابة اجتماع حتضريي لإلقليم قبل ا

 
ت مفوضيييية االحتاد األفريقي عن اهتمامها بدعم األطراف املتعاقدة يف إقليم  - 2                  تأدية دور تنسييييقي           أفريقيا وب                                                                        وقد عو 
       فيييذهييا.                               ويف الرتوي  للمعيياهييدة الييدولييية وتن                               التحضييييييييييييييريات لييدورات اجلهيياز الرئيياسييييييييييييييي                            لمنييدوبني واملمثلني من اإلقليم يف  ل

                                                      
     2115 ل  11       القرار     1
            املرجع نفسه.    2
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                                                                                التعاون مع مفوضيييييية االحتاد األفريقي يف جتلف جوانا عملها بشيييييأن احلصيييييول على املوارد وتقاسيييييم      انة ب م  األ        وسيييييتسيييييتمر
                                                                                      منافعها لضمان الدعم املتبادل يف تنفيذ املعاهدة الدولية والصكوك األخرى ذات الصلة يف اإلقليم.

 
 المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي -اءب

 
    فيذ                                                             تعزيز التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، ال سييييييييييما لتن ب     األمني                            خالل فرتة السييييييييينتني هذه، اسيييييييييتمر  - 8

                                 . وحتقيقا  هلذه الغاية، اضطلع األمني     2115 ل  11        القرار                اجلهاز الرئاسي يف    ه   طلب    ما                                      الونام  املشرتك لبناء القدرات بناء على
       النظام                                    لوجي لدعم األطراف املتعاقدة يف تطبيق                                                               بعدد من أنشييييييييييييييطة بناء القدرات إىل جانا املنظمة الدولية للتنوع البيو 

                       تعبئة املوارد املشرتكة.          مبا يف ذلك                                        املتعدد األطراف بفعالية على املستوى الوطين، 
 
                                                                                                 ونظرا  إىل األمهييية اخليياصيييييييييييييييية للييدعم املتبييادل يف تنفيييذ اتفيياقييية التنو ع البيولوجي وبروتوكول نيياغويييا امللحق هبييا،   - 1
                   ية النباتية لألغذية    راث                                                 بروتوكول ناغويا واملعاهدة الدولية بشيييييييييييييأن املوارد الو       تنفيذ  ل             دعم املتبادل  ال                خالل تطبيق مشيييييييييييييروع    من

                                                                                                 اليذي متوليه مبيادرة داروين وتقوده املنظمية اليدوليية للتنوع البيولوجي، قيد م األمني إسييييييييييييييهياميات فنيية خالل عمليية           والزراعية
          ذ املشروع.                                         تستمر األمانة بتسهيل وتقدمي اإلسهامات يف تنفي             ن ومدغشقر. و                                       صياغة التشريعات والسياسات الوطنية يف بن

 
                                  بيالتعياون مع املنظمية اليدوليية للتنوع       2114    عيام               اليت مت تنظيمهيا                                            وبعيد اياح حلقية العميل الرتادفيية إلقليم أفريقييا   -  11

                   تقاسييييييييييييييم منافعها، قام       ارد و                                                                                        البيولوجي وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومبادرة تنمية القدرات املتعلقة باحلصييييييييييييييول على املو 
                                                                         بعقد حلقة العمل الرتادفية جلهات االتصييال الوطنية اآلسيييوية لدى املعاهدة الدولية       2112                          الشييركاء نفسييهم يف مارال ذار 

         ني املقبلة                                                 الشركاء نفسهم لعقد حلقات عمل مشاهبة خالل فرتة السنت                               يا يف لوا بانيوا، الفلبني. وخيطط               وبروتوكول ناغو 
                                                                                              ى. وفيما تستمر أنشطة بناء القدرات، ميكن أن تؤدي التجارب والدروا املستفادة إىل قيام اجلهاز الرئاسي              يف أقاليم أخر 

                                                                                     بتطوير هن  اسرتاتيجي إزاء بناء القدرات وإىل إشراك األمانة ومشاركتها بطريقة أكثر تنظيما .
 

           رية للبحوث                           ارة النظام يف اجلماعة االستشا                                                               وقد استمرت املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، بالتعاون مع مكتا إد  -  11
                                                                                                            الزراعية الدولية، بتأدية دور بارز يف تنسيييييق التقارير يف جمال السييييياسييييات ومواقف املراكز التابعة للجماعة االسييييتشييييارية يف 

     ماعة                                                                                                    بعض االجتماعات ما بني الدورات للمعاهدة الدولية. وبصييييييييورة خاصيييييييية، مث ل  املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي اجل
                  تعدد األطراف وسامه    امل                                                                                    االستشارية للبحوث الزراعية الدولية يف جمموعة العمل املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام

                                              اسرتاتيجية التمويل التابعة للمعاهدة الدولية.       يف حتسني
 

           رعني من خالل              مال حقوق املزا                                                                     باإلضيييافة إىل ذلك، قام  املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي بالرتوي  بنشيييار إلع  -  12
    شأن                                                           وشارك  يف مناقشات حول هذه املسألة ال سيما يف املشاورة العاملية ب   ،                                      البحوث واملشاريع امليدانية اليت اضطلع  هبا
                     يف بايل، إندونيسيا.      2116                                    حقوق املزارعني اليت عقدت يف سبتمولأيلول 
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 الوراثية النباتيةبرنامج التعاون األوروبي بشأن الموارد  -يمج
 

                                                                                                   مت إبرام ميييذكرة تفييياهم مع برنيييام  التعييياون األورويب بشييييييييييييييييأن املوارد الوراثيييية النبييياتيييية )برنيييام  التعييياون األورويب(   -  13
          ت وتبادهلا           لى املعلوما                                                      نلوضع إطار للتعاون يف سلسلة من األنشطة املتعل قة باحلصول ع      2116                 ديسمولكانون األول   6  يف

                                                   مع أميانية برنيام  التعياون األورويب يف اجملياالت ذات االهتميام                                أن تتعياون أميانية املعياهيدة مبوجبيه                   وتقياسييييييييييييييم اخلوات، على
                                                وألهداف املعاهدة الدوليةن. وترد مذكرة التفاهم اليت     12 و    16 و   6 و   5                                             املشييييرتك هبدف تعزيز التوزر والتنفيذ املتسييييق للمواد 

                    لعلم اجلهاز الرئاسي.  IT/GB-7/17/Inf.19                          مت التوقيع عليها يف الوثيقة 
 

                                                                                              وخالل فرتة السييييينتني احلالية، شيييييارك  أمانة برنام  التعاون األورويب يف العديد من االجتماعات ما بني الدورات   -  14
                                                                                         وتشييمل هذه االجتماعات اللجنة االسييتشييارية العلمية املعنية بالنظام العاملي للمعلومات املنصييوص عليه                    للمعاهدة الدولية.

  .                           ة النباتية لألغذية والزراعة                                لالسييييييييييييييتخدام املسييييييييييييييتدام للموارد الوراثي        األدوات                        واجتماع اخلواء حول جمموعة   ،   12        يف املادة 
                                                                                                        فرتة السيييييينتني القادمة، ومبوجا مذكرة التفاهم، سييييييتسييييييتمر أمانة املعاهدة الدولية بالتعاون مع برنام  التعاون األورويب    ويف
                                                    وراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.         املوارد ال                         برام  ومشاريع هتدف إىل صون   يف
 

 المنتدى العالمي للبحوث الزراعية والبتكار -الد
 

                                                                        لبحوث الزراعية واالبتكار )املنتدى العاملي( تعاوهنا لدعم عمل املعاهدة الدولية                          صييييييييييييييل  أمانة املنتدى العاملي ل  وا  -  15
               ى العاملي دورا   د                                                    وحقوق املزارعني خالل فرتة السيينتني احلالية. وأدت أمانة املنت                                       جمال االسييتخدام املسييتدام للموارد الوراثية  يف

    هذه          السييييتخدام   ات                           تعاون  يف تطوير جمموعة األدو                                                           إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزارع و                نشييييطا  يف تعزيز
      تخدام                                             جتماع الثالث للجنة الفنية املخصييييصيييية املعنية باالسيييي                                       مسييييتدام. وشييييارك  أمانة املنتدى العاملي يف اال              املوارد على حنو 

      ها مع     وعمل         أنشييطتها                  وأعدت تقريرا  حول       2116                                                                      املسييتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف أكتوبرلتشييرين األول 
      عاهدة                     أتاحها التعاون بني امل                                          وأشارت اللجنة الفنية املخصصة إىل الفرصة اليت    . 1 و   6                                  املعاهدة الدولية لدعم تطبيق املادتني 

                                                الدولية واملنتدى العاملي وإىل أمهية األثر الذي تركه.
 

                                                                                                    ودعم  أمانة املنتدى العاملي تطوير النموذج التثقيفي املتعلق حبقوق املزارعني التابع للمعاهدة الدولية وشييييييييارك    -  16
  يف         أيضييييا          اسييييتمرت                    يف بايل، إندونيسيييييا. و     16  21     يلول                                                       يف املشيييياورة العاملية بشييييأن حقوق املزارعني اليت عقدت يف سييييبتمولأ

  3                                                                    بناء القدرات بشييييييييييأن حقوق املزارعني من خالل حلقات عمل وحلقات دراسييييييييييية شييييييييييبكية. ل       املشييييييييييرتك        لونام  ل       الرتوي  
                تبادل املعارف من                     حلقة العمل العاملية ل -                                                                       وشييييييييارك  األمانتان يف برنام  املن  الصييييييييغرية التابع لونام  األمم املتحدة للبيئة

                                                                                                    أجل حتديد أوجه التوزر والفرص اجلديدة بني برنام  املن  الصييييييغرية وبناء قدرات املزارعني واجملتمعات ادلية هبدف صييييييون 
              طلع  هبا أمانة  ضيي                                                                                                املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسييتخدامها املسييتدام. وترد معلومات إضييافية عن األنشييطة اليت ا

    Inf.17/7-IT/GB. 4/12                        املنتدى العاملي يف الوثيقة 

                                                      
 حقوق املزارعني: حتقيق التكامل بني نظم البذور الرمسية وغري الرمسية.  3

https://blog.gfar.net/2017/05/10/gfar-webinar-farmers-rights-achieving-complementarity-between-the-informal-and-formal-
seed-systems/ 

  (Inf.17/7-IT/GB/12         )الوثيقة                                                           للبحوث الزراعية واالبتكار بشأن التعاون مع املعاهدة الدولية        العاملي                 تقرير أمني املنتدى     4

https://blog.gfar.net/2017/05/10/gfar-webinar-farmers-rights-achieving-complementarity-between-the-informal-and-formal-seed-systems/
https://blog.gfar.net/2017/05/10/gfar-webinar-farmers-rights-achieving-complementarity-between-the-informal-and-formal-seed-systems/


6 IT/GB-7/17/25 

 

 األرزي لبحوث المعهد الدول -اءه
 

    وجا  مب                                                                                     اسيييييييييييييتمر التعاون بني املعهد الدويل لبحوث األرز واملعاهدة الدولية خالل فرتة السييييييييييييينتني احلالية، وذلك   -  12
            تنفيذ مشروع             نظمة من أجل               عارة خبري إىل امل إل      2115                                     ومنظمة األغذية والزراعة يف سبتمولأيلول    هد                   االتفاق املوم بني املع
      لدويل                                                              املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتطويره. وأدى املعهد ا ب                للمعلومات املعين            نظام العاملي   ال            تنسيييييييييييييييق تصييييييييييييييميم 

                  العمل بشييأن النظام               تنفيذ برنام                         جمال تكنولوجيا املعلومات ل     ي ويف                                     دورا  أسيياسيييا  يف املسييامهة يف العمل العلم            لبحوث األرز
             ن مجلة مسييييييييييييييامهات  م            لبحوث األرز                  وقدم املعهد الدويل                                          املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ب        ت املعين               العاملي للمعلوما

         ة للمادة                      فات فريدة دائمة وعاملي                                                                          أخرى، الدعم التقين واالسييييييتشيييييياري إلنشيييييياء نظام معرفات الكيانات الرقمية بوصييييييفها معر 
                                                                                                        الوراثية. وأدى املعهد أيضييييييا  دورا  نشييييييطا  يف عملية املشيييييياورة والدعوة الواسييييييعة النطاق مع جمموعات متنوعة من أصييييييحاب 

                                                                                املصلحة من أجل التوعية على نظام معرفات الكيانات الرقمية واستخدامه على نطاق واسع.
 

                                         مع املركز اإلنييدونيسييييييييييييييي للبحوث والتنمييية يف جمييال             لبحوث األرز       الييدويل                            بيياإلضيييييييييييييييافيية إىل ذلييك، تعيياون املعهييد   -  18
              لعمل مع بلدان  ا                                                                                            التكنولوجيا احليوية الزراعية واملوارد الوراثية من أجل تنفيذ مشيييييييييروع صيييييييييندوق تقاسيييييييييم املنافع اهلادف إىل 

                راثية لألرز. ومن   و                                                                        نصييية بريبية لتطوير وصصييييص معرفات فريدة من نوعها على مسيييتوى العاا للمادة ال م     بناء            متعددة على 
                                                   بردماج نظام املعلوماتية اجلديد بشييييييييييأن االسييييييييييتنبات اخلاص به            لبحوث األرز                                        خالل التعاون مع األمانة، قام املعهد الدويل 

( Breeding for Resultsلي )     بالنظام العاملي للمعلومات. ويقوم املشييييييييروع يف              االتصييييييييال اخلاصيييييييية        أدوات             عمل مع جمموعة                                         
                                                                               حتتييية جييديييدة للمعلومييات تربط النظييام املتعييدد األطراف والنظييام العيياملي للمعلومييات بيياملربني            اختبييار بى              الوقيي  الراهن بيي

                   وموظفي بنك اجلينات.
 

 لحماية األصناف النباتية الجديدة الدوليالتحاد  -اوو 
 

           ملتبادل، مع  ا                              يف االخنرار، بطريقة تتسيم بالدعم               األمني ناالسيتمرار                                  ه السيادسية، طلا اجلهاز الرئاسيي إىل      يف دورت  -  11
           سييييييا االقتضيييييياء    ، ح                                                                                       االحتاد الدويل حلماية األصييييييناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية من أجل التشييييييارك

  يف                                                                              يف وضع اللمسات األخرية على عملية حتديد اجملاالت ادتملة للرتابط بني صكوك كل  منهما، مبا                        ورهنا  باملوارد املتاحة،
                                     األمني نمواصلة املشاركة يف االجتماعات ذات                              وطلا اجلهاز الرئاسي أيضا  إىل  5  ن.                 ية تشاركية وشاملة            ك من خالل عمل  ذل

                                                                                                               الصلة لالحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، وال سيما اللجنة احلكومية الدولية 
 6                             واملعارف التقليدية والفلكلورن.                                         املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية

 
  يل                                                  الدورة احلادية والتسييعني للجنة االسييتشييارية لالحتاد الدو         ورئيسييه                   أمني اجلهاز الرئاسييي                    وبناء على دعوة، حضيير   -  21

                                           هبدف إعالم أعضاء االحتاد بالعمليات اجلارية مبوجا       2116                         يدة اليت عقدت يف مارال ذار                          حلماية األصناف النباتية اجلد
                                                                                                          املعاهدة الدولية وعرض اخلطور العريضيييية للخطوات التالية املمكنة. وبعد أن قام مكتا الدورة السييييابعة للجهاز الرئاسييييي 

     األخري       لربع                          فاق على عقد ندوة مشييييييييرتكة يف ا                                                                 بالنظر يف نتائ  اجتماع اللجنة االسييييييييتشييييييييارية والتقرير الصييييييييادر عنه، مت االت

                                                      
     2115 ل 5          من القرار     12       الفقرة     5
     2115 ل  11       القرار     6
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                                                                                        . وقام  األمانة، بالتشيييياور مع املكتا، بالتحضييييريات والرتتيبات الالزمة للندوة، مبا يف ذلك وضييييع الئحة     2116    عام    من
                                                                            باملتحدثني أقر ها املكتا باالتفاق مع االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة. 

 
        الزراعيية                                                      عيياهييدة الييدولييية بشيييييييييييييييأن املوارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية و                   الرتابط ادتمييل بني امل بيي          املتعل قيية             وعقييدت النييدوة   -  21

                  يف مقر االحتاد الدويل       2116                  أكتوبرلتشييييييييييييرين األول     26                                                        واالتفاقية الدولية حلماية األصييييييييييييناف النباتية اجلديدة، بنجاح يف 
                   ن احلكومات واملزارعني            شيييخصيييا  ميثلو      141                                                                حلماية األصيييناف النباتية اجلديدة يف جنيف، سيييويسيييرا. وشيييارك فيها أكثر من 

                                                                                             والقطاع اخلاص. واستمع املشاركون إىل عدد من العروض بشأن الرتابط بني املعاهدة الدولية واتفاقية االحتاد       املدين       واجملتمع 
                                                        شييييييييأن بارب البلدان األعضيييييييياء يف تطبيق الصييييييييكني على املسييييييييتوى الوطين،                              اية األصييييييييناف النباتية اجلديدة وب        الدويل حلم

را  م                             . ويف مالحظاهتما اخلتامية، أشييييار                                           صيييية ملناقشيييية هذه املسييييائل مع املتحدثني ويف ما بينهم              وسيييينح  هلم الفر          الندوة،       يسيييي 
                      نائا رئيس االحتاد الدويل       صييفته ب  Raimundo Lavignolle                           رئيس اجلهاز الرئاسييي، والسيييد                         الدكتور حممد صييوان بصييفته

    دعم                                          ا وإىل احلاجة إىل تفسيييييريمها وتطبيقهما من خالل ال                                                    حلماية األصيييييناف النباتية اجلديدة، إىل أهداف الصيييييكني وفوائدمه
                                                                                               املتبادل، مع أخذ السياق اخلاص لكل طرف متعاقد يف احلسبان. وشددا على احلاجة إىل إشراك مجيع أصحاب املصلحة 

       مداوالت       وترد     دف.      هلذا اهل                                  قد حتتاج املنظمتان إىل تقدميه للرتوي                                               يف مثل هذه العملية وسيييييييل طا الضيييييييوء على الدعم الذي 
                                                               وترد تفاصييييييييييييييل إضيييييييييييييافية عن عملية تنفيذ مطلا اجلهاز الرئاسيييييييييييييي يف الوثيقة   Inf.17/7-IT/GB، 7/14                 الندوة يف الوثيقة 
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            لجنة الفنية  ل                                                                                 وشييييييارك كثلو مكتا االحتاد الدويل حلماية األصييييييناف النباتية اجلديدة بنشييييييار يف االجتماع الثالث  -  22
  ،     2116         رين األول                   املنعقد يف أكتوبرلتشيييي                                                                           املخصييييصيييية املعنية باالسييييتخدام املسييييتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

                  يف بايل، إندونيسيا.      2116      أيلول  ل     سبتمو                     وق املزارعني املنعقدة يف                        املشاورة العاملية بشأن حق   ويف
 

 التنوع البيولوجي فريق التصال المعني باتفاقيات -ايز 
 

    وجي               التنو ع البيول                         زيادة التوزر بني اتفاقيات      أمهية     على   ،     2115 ل  11                                       أكد اجلهاز الرئاسييييييي جمددا ، من خالل القرار   -  23
              ملعين باتفاقيات  ا                                                         وطلا إىل األمني مواصيييييلة املشييييياركة واملسيييييامهة يف أنشيييييطة فريق االتصيييييال                           لتنفيذها على املسيييييتوى الوطين

                                       ، شيييارك سيييتة أعضييياء من مكتا اجلهاز الرئاسيييي     2116              ويف فوايرلشيييبار             ذات الصيييلة.             ريق االتصيييال(                   التنوع البيولوجي )ف
                    وشارك  األمانة أيضا    9                             لوجي اليت عقدت يف جنيف، سويسرا.                                                     حلقة العمل بشأن أوجه التوزر بني اتفاقيات التنوع البيو   يف

     فريق    هبا    ع                  طة املشييييييرتكة اليت اضييييييطل       يط لألنشيييييي                                                          يف اجتماع غري رمسي لفريق االتصييييييال عقد على هام  حلقة العمل للتخط
   .     2116        خالل عام         االتصال

 

                                                      
         النباتية                                                                          املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واالتفاقية الدولية حلماية األصيييييييييناف                                                        مداوالت الندوة بشيييييييييأن الرتابط ادتمل بني املعاهدة الدولية بشيييييييييأن     7

   (.IT/GB-7/17/Inf.14         )الوثيقة         اجلديدة
   (.IT/GB-17/17/7         )الوثيقة                                  التقرير بشأن تنفيذ حقوق املزارعني    8
2/1/2016UNEP/CBD/BRC/WS/ ،  -01-2016-/official/brcws01-2016-https://www.cbd.int/doc/meetings/biodiv/brcws        الوثيقييييية       9

02-en.doc 

https://www.cbd.int/doc/meetings/biodiv/brcws-2016-01/official/brcws-2016-01-02-en.doc
https://www.cbd.int/doc/meetings/biodiv/brcws-2016-01/official/brcws-2016-01-02-en.doc
https://www.cbd.int/doc/meetings/biodiv/brcws-2016-01/official/brcws-2016-01-02-en.doc
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       العام،                              حول االتصيياالت والتعليم والوعي       األخرى                           اتفاقيات التنوع البيولوجي                             عقدت األمانة أيضييا  مشيياورات مع   و   -  24
      تنسيييق               بميع املوارد و         من ذلك    دف  ُ                                  ن بُعد ومناقشييات أخرى غري رمسية. وكان اهل                             مبا يف ذلك من خالل مؤمترات عقدت ع
   ت       ة يف جماال                                                   تقدمي الدعم لألطراف املتعاقدة واهليئات املعنية يف االتفاقي         فضيييال  عن   ،                                  جهود املراسيييلة بشيييأن التنوع البيولوجي

                              االتصال والتعليم والوعي العام.
 

           التصييال املعين        لفريق ا                                                                               وبعد إعداد هذه الوثيقة، سييتسييتضيييف أمانة املعاهدة الدولية االجتماع العادي الثاين عشيير   -  25
     يجمع  سيييييييييييييي  و    .10    2112            سييييييييييييييبتمولأيلول     21 و    28                                                                باتفاقيات التنوع البيولوجي يف مقر منظمة األغذية والزراعة يف روما يف 
                          ز التنسيق بني الوكاالت لدعم             يهدف إىل تعزي س                                                                        االجتماع الرؤساء التنفيذيني لالتفاقيات العاملية املتعلقة بالتنوع البيولوجي و 

                العاملية املتعلقة         لغايات ا                                 التفاقيات التنوع البيولوجي، وحتقيق              ألهداف املشيييرتكة                          عاملي للتنوع البيولوجي، وا              جدول األعمال ال
                   بالتنوع البيولوجي.

 
                      ( التابعة لونام  األمم InforMEA                                                                        ويف إطار مبادرة بوابة املعلومات املتعلقة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف )  -  26

                                                                                                     املتحدة للبيئة، مت تطوير منوذج تدرييب إلكرتوين متهيدي بشييييييييييييييأن املعاهدة الدولية. والدورة متاحة على املوقع االلكرتوين 
                              تعر ف املسييييييييييييييتخيدمني على الروابط بني    هي     ، و InforMEA                                                      للمعياهيدة اليدوليية ومن خالل برنيام  التعلم اإللكرتوين لبوابية 

                                                                                               جي للمحاصييييييل واألمن الغذائي واملكونات واآلليات الرئيسيييييية للمعاهدة الدولية. ويتم التحضيييييري حاليا  لدورة                التنوع البيولو 
     اركية                    واسييييييييييييييتمرت األمييانيية بيياملشييييييييييييييي                             اد إىل حمتوى النموذج التثقيفي.                                        إلكرتونييية جييديييدة بشيييييييييييييييأن حقوق املزارعني بيياالسييييييييييييييتنيي

           راف من أجل                            التفاقات البيئية املتعددة األط              ومات واملعارف ل            ة إدارة املعل                                        االجتماعات السيييييييييييييينوية للجنة التوجيهية ملبادر   يف
                                                                      مع مؤسيييييسيييييات األمم املتحدة األخرى اليت تعمل على جمموعات التنوع البيولوجي بغية                        تقاسيييييم البيانات واخلوات     حتسيييييني

                              تسهيل إعادة استخدام البيانات.
 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة -اءح
 

                                                                                                        بناء على طلا من برنام  األمم املتحدة للبيئة، سامه  أمانة املعاهدة الدولية مبقال مبناسبة انعقاد الدورة الثانية   -  22
   ئة                 األمم املتحدة للبي        برنام                                          . وتعاون  األمانة أيضيييييا  مع شيييييعبة القانون يف     2116                                     جلمعية األمم املتحدة للبيئة يف مايولأيار 

                                               وهدف املنشور إىل حتسني االتساق بني االتفاقيات املتعلقة    .11    2116ُ                  ُنشر يف سبتمولأيلول     لفني                        يف إعداد جمل د متعدد املؤ 
      ، وإىل                                          النظم اإليكولوجية واسيييييتخدامهم على حنو مسيييييتدام                                                       بالتنوع البيولوجي يف مسيييييألة صيييييون التنوع البيولوجي وخدمات

  .             والبناء عليها                                          فرص من أجل التعاون والتنسيق بني االتفاقيات       حتديد ال
 

                                                                                                 وتتعاون األمانة أيضييييييييييييييا  مع برنام  األمم املتحدة للبيئة إلعداد وتنفيذ مشييييييييييييييروع حول أوجه التعاون والتوزر بني   - 8 2
                                                                                                     االتفاقات املتعل قة بالتنوع البيولوجي والصييييييييييييييكوك األخرى من أجل حتقيق األهداف الشيييييييييييييياملة للتنوع البيولوجي وأهداف 

                                                      
  ؛                       احليوانات الوية املهاجرة      نواع أ                                             تفاقية التنوع البيولوجي؛ واتفاقية ادافظة على                                                               يتألف فريق االتصيييييييييييييييال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي حاليا  من: ا    10

  ة                                                                                                          األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليوان والنبات الوية؛ واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ واملعاهدة الدولي   يف                               واالتفاقية بشيييييييييييييييأن التجارة الدولية 
                                                                                                                  اتية لألغذية والزراعة؛ واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة؛ واتفاقية الرتاث العاملي؛ واهليئة الدولية لشؤون صيد احليتان.                  وارد الوراثية النب       بشأن امل

  .                                         حتقيق التكامل بني اتفاقيات التنوع البيولوجي                  فهم أوجه التوزر و     11



IT/GB-7/17/25 1 

 

            تطوير أدوات    إىل   و    ،                                     حتقيق التوزر على املسييييييتويني العاملي والوطين                                            التنمية املسييييييتدامة. ويهدف املشييييييروع بشييييييكل خاص إىل
   ا.                        واإلبالغ عنها واالتصال بشأهن                     أن التنوع البيولوجي                                             لدعم تنفيذ االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطني ة بش

 
 المنظمة العالمية للملكية الفكرية -طاء

 
                                                 األمني نمواصيييييلة املشييييياركة يف االجتماعات ذات الصيييييلة لالحتاد     إىل                                   يف دورته السيييييادسييييية، طلا اجلهاز الرئاسيييييي   -  21

                                                                                                          الدويل حلماية األصييييييييييييييناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، وال سيييييييييييييييما اللجنة احلكومية الدولية املعنية 
 12                                                              بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفلكلورن.

 
                                                                                        الطلا، شييييييييارك األمني يف الدورة التاسييييييييعة والعشييييييييرين للجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية            وتلبية هلذا   -  31

                     اللجنيييية اجتميييياعهييييا األخري      هييييذه         واختتميييي   .     2116                                                          واملوارد الوراثييييية واملعييييارف التقليييييدييييية والفلكلور يف فوايرلشييييييييييييييبييييار 
       واصيييييلة م                                             العاملية للملكية الفكرية أنه يتعني  على اللجنة                                       وأوصييييي  بأن تقرر اجلمعية العامة للمنظمة      2112             يونيولحزيران   يف

     معية           وسيييييتنعقد اجل                   والية وبرنام  عمل.        اختيار   مة                             ، وأنه يتعني  على اجلمعية العا    2111 -    2118                     عملها خالل فرتة السييييينتني 
    .    2112                                                                         العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف النصف األول من أكتوبرلتشرين األول 

 
   اد                                                      االسييتمرار يف االخنرار، بطريقة تتسييم بالدعم املتبادل، مع االحت            األمني العام ن    إىل                         وطلا اجلهاز الرئاسييي أيضييا    -  31

                                                                                                      الدويل حلماية األصييييييييناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية من أجل التشييييييييارك، حسييييييييا االقتضيييييييياء ورهنا  
      ذلك                                                           على عملية حتديد اجملاالت ادتملة للرتابط بني صكوك كل  منهما، مبا يف                                     باملوارد املتاحة، يف وضع اللمسات األخرية

   13  ن.                           من خالل عملية تشاركية وشاملة
 

                                                                                     واسييييييتمر األمني يف اسييييييتكشيييييياف إمكانيات االضييييييطالع بأنشييييييطة مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف هذا   -  32
               ة ادتملة يف لف    لي                   ، سييييييتتمثل اخلطوة التا                      لعاملية للملكية الفكرية        املنظمة ا                                       الصييييييدد. واسييييييتنادا  إىل املشيييييياورات األولية مع 

      مشرتكة       بصورة    ية          حلقة دراس   م    تنظي           ك اقرتاحا  ل                                   العملية يف أقرب فرصة ككنة. وسيشمل ذل                            انتباه أعضاء املنظمة إىل هذه
                  ة للملكية الفكرية         ة العاملي                                                                         خالل فرتة السيينتني القادمة من أجل حتديد جماالت الرتابط ادتملة بني صييكوك كل من املنظم

                  واملعاهدة الدولية.
 

 التعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين -       ثالثا  
 المدنيالمجتمع  -ألف

 
                يف عملياهتا يف جمال       املدين                                                                         خالل فرتة السيييييينتني احلالية، اسييييييتمرت املعاهدة الدولية بالتفاعل مع املزارعني واجملتمع   -  33

                           السياسات ويف أنشطتها األخرى.
 

                                                      
     2115 ل  11       القرار     12
     2115 ل 5          من القرار     12       الفقرة     13
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              املتعدد األطراف                سري عمل النظام      عزيز                           بنشار يف العملية اهلادفة إىل ت                            منظمات املزارعني واجملتمع املدين       وشارك    -  34
                                                                                             من خالل كثليها يف جمموعة العمل املفتوحة العضيييييييييييييوية املخصيييييييييييييصييييييييييييية املعنية بتعزيز سيييييييييييييري عمل النظام املتعدد األطراف 

                                                   ء الرئيسييييني املشيييياركني وقد م  إسييييهامات خطية بناء على طلا                             كما أهنا شييييارك  يف جمموعات أصييييدقا         العمل(.         )جمموعة
             جمموعة العمل.

 
    دام                                                           يف االجتماع الثالث للجنة الفنية املخصييييصيييية املعنية باالسييييتخدام املسييييت                           املزارعون وكثلو اجملتمع املدين       وشييييارك  -  35

                               إسيييييييييييهامات إليها. باإلضيييييييييييافة إىل ذلك،        وقدموا       2116                                                              للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف أكتوبرلتشيييييييييييرين األول 
                 يف بايل، ويف مشيييييياورة       2116                                                                        شيييييياركوا بنشييييييار يف املشيييييياورة العاملية بشييييييأن حقوق املزارعني اليت عقدت يف سييييييبتمولأيلول 

                                                يف زمبابواي، ويف املشاورة غري الرمسية يف جمموعات صغرية      2116                                             أصحاب املصلحة ألفريقيا اليت عقدت يف يونيولحزيران 
          يف سويسرا.      2116                                          بشأن حقوق املزارعني اليت عقدت يف يونيولحزيران         املصلحة         من أصحاب 

 
        الرتابط     االت جم                             يذ مطلا اجلهاز الرئاسييييييييي لتحديد                                                 واسييييييييتمر املزارعون واجملتمع املدين باملشيييييييياركة بنشييييييييار يف تنف  -  36

               لعاملية للملكية                    ديدة وصييييييييييييكوك املنظمة ا                        حلماية األصييييييييييييناف النباتية اجل                              الدولية واتفاقية االحتاد الدويل                   ادتملة بني املعاهدة
              اثية النباتية                                                  الرتابط ادتمل بني املعاهدة الدولية بشيييييأن املوارد الور  ب                                     وأدوا دورا  نشيييييطا  يف الندوة املتعل قة                   الفكرية ذات الصيييييلة. 

 14                                                               لألغذية والزراعة واالتفاقية الدولية حلماية األصناف النباتية اجلديدة.
 

                                                                                     جلنة التخطيط الدولية للسييييييييادة الغذائية مشيييييييروعا  لتعزيز تنفيذ نتائ  املشييييييياورة العاملية بشيييييييأن                 وقد أطلق  أمانة   -  32
    غار                            وإطالق مبادرات لبناء قدرات صيييي   ،                                                                 حقوق املزارعني. ويشييييمل ذلك تنظيم املزيد من املشيييياورات بشييييأن حقوق املزارعني

              ني بلدان اجلنوب          التعاون ب                         اعة على حنو مسييييييييتدام يف إطار      الزر                                                         منتجي األغذية والسييييييييتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية و 
 15                       منظمة األغذية والزراعة.   يف
 

 القطاع الخاص -اءب
 

                                                                                              خالل فرتة السييينتني هذه، اسيييتمر قطاع البذور بتأدية دور يف عملية تعزيز سيييري عمل النظام املتعدد األطراف عن   -  38
        املشييياركني    ني                                           البذور بنشيييار يف اجملموعات األربعة ألصيييدقاء الرئيسييي                                             طريق كثليه يف جمموعة العمل. وشيييارك خواء من قطاع 

            بصفة شخصية.
 

                                                                                              وبعد املسييييييييامهة اليت أعلن  عنها الرابطة األوروبية للبذور خالل الدورة السييييييييادسيييييييية للجهاز الرئاسييييييييي، وهي أول   -  31
  ،                                                                فاعلة يف قطاع البذور لصندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة الدولية                           اعية على اإلطالق تقدمها جهات  مج             مسامهة مالية

  .    2116                                                                                         قدم االحتاد الدويل للبذور أيضا  التمويل للدورة الرابعة ملشروع صندوق تقاسم املنافع يف أواخر عام 
 

                                                      
   (.IT/GB-17/17/7                                                                                                       ميكن إجياد املزيد من التفاصيل عن هذا االجتماع يف الوثيقة املعنونة نالتقرير بشأن تنفيذ حقوق املزارعنين )الوثيقة     14
                                                                                                           أرسل كل من الوازيل ومايل والنروي  رسائل دعم للمشروع الذي اقرتحته أمانة جلنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية.    15
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                  ة املعاهدة الدولية          ذور بدعو                                                                                ولتسييييهيل التوعية حول املعاهدة الدولية وفهمها، قام األمني العام للرابطة األوروبية للب  -  41
                                      يف روما، إيطاليا. ومت تنظيم أنشطة عديدة       2116                                                              للمشاركة يف اجلمعية العامة للرابطة اليت عقدت يف أكتوبرلتشرين األول 

                              بني القطيياع واملمثلني احلكوميني عن                                                             خالل احلييدث هبييدف التوعييية حول املعيياهييدة الييدولييية واسييييييييييييييتحييداث فرص للحوار 
                                                                                             ونظم  الرابطة األوروبية للبذور واملعاهدة الدولية معرضا  حول صندوق تقاسم املنافع إضافة  إىل طاولة                  ألطراف املتعاقدة. ا

                                                                                                    مستديرة لعرض النتائ  والتأثريات الرئيسية ملشاريع الصندوق، وقام الشركاء يف تنفيذ املشروع بتقاسم بارهبم.
 

   اد                                  املؤمتر العاملي للبذور الذي عقده االحت   يف             جملموعة العمل                     األمني والرئيس املشيييارك        ، شيييارك    2116             ويف مايولأيار   -  41
        ويف مؤمتر                             ا املؤمتر يف بودابسييييييييييييي ، هنغاريا.       ، حضييييييييييييير     2112                                                    الدويل للبذور يف بونتا دل اسييييييييييييييت، أوروغواي، ويف مايولأيار 

            لبذور. وعقد          د الدويل ل                                                                          ، نظم األمني طاولة مسييييييييييييييتديرة حول املعاهدة الدولية يف إطار جلنة املربني التابعة لالحتا    2116    عام
        تدام، ال                                                        املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املس    صون                                               املشاركون نقاشا  حيويا  بشأن دور القطاع اخلاص يف 

  .  ها     منافع                            راف للوصول إىل املوارد وتقاسم                                                  سيما من حيث مواصلة تعزيز سري عمل النظام املتعدد األط
 

 التوجيهات المطلوبة -      رابع ا
 

                                                                                              إن اجلهاز الرئاسييييييييييييييي مدعو إىل اإلحاطة علما  هبذا التقرير وإعطاء أي توجيهات أخرى يراها مناسييييييييييييييبة للتعاون   -  42
                                                                                                     املتواصل والفعال مع املنظمات وأجهزة املعاهدات ذات الصلة، مع األخذ يف احلسبان عناصر قرار ككن يرد يف مرفق هذه 

                   الوثيقة للنظر فيه.
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 فقالمر 
 xx/2017مشروع القرار 

 التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى
 

ّ                 إّن الجهاز الرئاسي،   
           ذات الصلة؛       األخرى         السابقة                     وبالقرارات واملقررات      2115 ل  11       بقراره        ّ  إذ يذّكر
                                                                          التعاون مع املنظمات واملؤسيييييسيييييات الدولية ذات الصيييييلة والشيييييركاء املعنيني، وتعزيزه من                 أمهية احلفاظ على            يعيد تأكيد    وإذ 
    ها؛                                  نهوض بأهداف املعاهدة الدولية وتنفيذ      أجل ال

      الية؛                 خالل فرتة السنتني احل           ذات الصلة                املنظمات الدولية                                 استمرار التعاون والدعم من جانا            مع التقدير          وإذ يالحظ
      املدين                           الصيييييييلة، ال سييييييييما منظمات اجملتمع            األخرى ذات                     جملموعات أصيييييييحاب املصيييييييلحة                باملشييييييياركة النشيييييييطة           وإذ يرحب

                                                                                        واملزارعني وقطاع البذور، يف دعم تنفيذ املعاهدة الدولية وعمليات السياسات ذات الصلة اخلاصة هبا؛
              ما على املسييتوى       ة ال سييي        ذات الصييل               كوك والعمليات   الصيي                                          املتناسييق واملتبادل لتنفيذ املعاهدة الدولية و             أمهية الدعم          وإذ يدرك

                                                                                         الوطين، وإذ يشري إىل أمهية مواصلة تقدمي الدعم لألطراف املتعاقدة من البلدان النامية يف هذا الصدد؛
 
       املوارد    ون  ص                               أهداف املعاهدة الدولية ودورها يف      حتظى                                    ضرورة مواصلة اجلهود الالزمة لضمان أن                  يعيد التأكيد على  ( 1 )

   ات                                                 برقرار ودعم املؤسسات واملنظمات والعمليات الدولية ذ                             الزراعة واستخدامها املستدام،                           الوراثية النباتية لألغذية و 
       الصلة؛

    راف         ودعم األط    ية     الدول                                                                   بالتعاون مع مفوضيييييييييييييية االحتاد األفريقي ويرحا باهتمامها بالرتوي  للمعاهدة             يحيط علما    ( 2 )
      قليم؛                                                     تأدية حسييييييييا االقتضيييييييياء، دور تنسيييييييييقي للمندوبني واملمثلني من اإل ب    ، و        تنفيذها                            املتعاقدة من إقليم أفريقيا يف 

                                                                                    األمني مواصيييلة تعزيز هذا التعاون والبحث عن فرص إلقامة التعاون مع منظمات ومؤسيييسيييات إقليمية     إىل       ويطلب
         تنفيذها؛                          للرتوي  للمعاهدة الدولية و          ذات صلة      أخرى

              عاهدة الدولية  مل        لتنفيذ ا                 املتناسييييييييييييييق واملتبادل        الدعم                                                األطراف املتعاقدة على األخذ بزمام املبادرات لتعزيز      يشججججججججججججع  ( 3 )
                                                                                         والصييييييكوك والعمليات الدولية األخرى ذات الصييييييلة بغية تعزيز اتسيييييياق السييييييياسييييييات وحتسييييييني الكفاءة على مجيع 

  ؛           بادلة الدعم      حة ومت                     ة بطريقة متناسقة وواض                 والتزاماهتا املختلف    ها           تطبيق أهداف ل           املستويات و 
  ؛            توافر املوارد              الطلا ورهنا  ب                                      أن يسه ل مثل هذه املبادرات بناء على    األمني    إىل      يطلب  ( 4 )
           شط يف تنسيق            تأدية دور ن                أن تواصل األمانة                                                      احلاجة إىل توسيع الونام  املشرتك لبناء القدرات واحلرص على       يؤكد  ( 5 )

    دعم                                                 األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة إىل توفري متويل إضييييييييييييييايف ل       ويدعو                                  النتائ  والتأثريات ورصييييييييييييييدها وحتليلها، 
                     استمرارية الونام ؛ 
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        ة تنمية   ر                                                                                 التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومباد   ة          األمني مواصل    إىل      يطلب  ( 6 )
       وسيييييييييييييييعه          وتعزيزه وت                                                                              القدرات املتعلقة باحلصييييييييييييييول على املوارد وتقاسييييييييييييييم منافعها ومقدمي بناء القدرات اآلخرين،

  ا                                                                                  لألطراف املتعياقيدة يف تنفييذ املعياهيدة اليدوليية واتفياقيية التنوع البيولوجي وبروتوكول نياغويي                يقيدمونيه من دعم   ميا  يف
                                         امللحق هبا بطريقة متناسقة ومتبادلة الدعم؛ 

              كل واحد منهم،      ة                                                                             أعضيياء فريق االتصييال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي على مواصييلة تعاوهنم وفقا لوالي      يشجججع  ( 2 )
       االتصييال                                         املشيياركة بنشييار يف األنشييطة ذات الصييلة لفريق          أن يسييتمر ب                              ، رهنا بتوافر املوارد املالية،    األمني    إىل      ويطلا 

                        املعين بالتنوع البيولوجي؛
                                                                                             األطراف املتعيياقييدة على اصيياذ التييدابري الالزميية لتعزيز أوجييه التييوزر يف مييا بني االتفيياقيييات املتعلقيية بييالتنوع      يحجج   ( 8 )

                                                                                              البيولوجي للنهوض باتسيييياق السييييياسييييات وحتسييييني الكفاءة وتعزيز التنسيييييق والتعاون على مجيع املسييييتويات، ويدعو 
   ضييييييييييييع                                               لية الالزمة لدعم اجلهود اليت تشييييييييييييجع التوزر يف جمال و           املوارد املا                             لدولية واجلهات املاحنة إىل توفري         املنظمات ا

                  التنوع البيولوجي؛    يات      اتفاق                            سات والوفاء بااللتزامات مبوجا      السيا
                          ( اليت يأخذ بزمامها برنام  InforMEA                                                     األمني مواصيييييييلة املشييييييياركة يف مبادرة إدارة املعلومات واملعارف )    إىل      يطلب  ( 1 )

     وابييية  ب   ل                                              ميييات لألطراف املتعييياقيييدة وأصييييييييييييييحييياب املصييييييييييييييلحييية اآلخرين من خال                               األمم املتحيييدة للبيئييية وتوفري املعلو 
InforMEAمبا يف ذلك إصدار دورات تدريبية إلكرتونية؛ ،                                         

       اجلديدة                       ماية األصييييناف النباتية                                                       األمني مواصييييلة املشيييياركة يف االجتماعات ذات الصييييلة لالحتاد الدويل حل    إىل      يطلب  (  11 )
                                                                        وال سيييييييييييييييمييا اللجنيية احلكومييية الييدولييية املعنييية بييامللكييية الفكرييية واملوارد الوراثييية                                لمنظميية العيياملييية للملكييية الفكرييية،   ول

                                                                       واملعارف التقليدية والفلكلور، حسا االقتضاء ورهنا  باملوارد املالية املتاحة؛
               واملزارعني وقطاع                                      ذات الصييييييلة، ال سيييييييما منظمات اجملتمع املدين                           جمموعات أصييييييحاب املصييييييلحة األخرى      يشججججججع  (  11 )

                                                                 على مواصلة تعزيز مشاركتها وتعاوهنا للنهوض بتنفيذ املعاهدة الدولية؛         البذور،
      أخرى   ة                         هدة مع أجهزة ومنظمات دولي                                                         األمني مواصييلة رفع التقارير إىل اجلهاز الرئاسييي بشييأن تعاون املعا    إىل      يطلب  (  12 )

                                    ، وبشأن األنشطة التعاونية ذات الصلة.       ذات صلة
 

 


