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البند  11من جدول األعمال املؤقت

الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
روما ،إيطاليا 9-5 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

تقرير عن التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى
موجز
تضم هذه الوثيقة تقريرا عما أحرز ،منذ الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي ،من تقدم يف إقامة الشراكات وأوجه
-1
التآزر والتعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية ذات الصلة وتعزيزها واحلفاظ عليها .وقد ازدادت أوجه التعاون
والشراكات يف فرتة السنتني احلالية ووضعت أطر لتوفري رؤية ومعامل بارزة وبرامج عمل متفق عليها يف أشكال التعاون
على حنو ما هو وارد يف هذه الوثيقة .كما تعرض وصفا للرتتيبات املتخذة والدروس املستخلصة جلعل أوجه التعاون
والشراكات ملموسة ومتماسكة وفعالة.

التوجيهات املطلوبة
إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل اإلحاطة علما بهذا التقرير ،والنظر يف مشروع القرار الوارد يف مرفق الوثيقة واعتماده.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املشاركني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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بيان احملتويات
أوال-

مقدمة

ثانيا -التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى
ألف-

املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

باء-

مكتب احتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية

جيم-

اتفاقية التنوع البيولوجي

دال-

املنتدى العاملي للبحوث الزراعية

هاء-

الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل

واو-

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

زاي-

االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة

حاء-

فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي

طاء-

برنامج األمم املتحدة للبيئة

كاف-

املنظمة العاملية للملكية الفكرية

الم-

املنظمات اجلماعية لألطراف املتعاقدة

ثالثا -الرتتيبات املتخذة إلقامة الشراكات والتعاون
رابعا -االستنتاجات
خامسا -التوجيهات املطلوبة
املرفق :مشروع القرار **  :2015 /التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى
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أوال -مقدمة
 -1تنص املادة (3-19ز) من املعاهدة الدولية على "إقامة تعاون مع املنظمات الدولية وأجهزة املعاهدات األخرى
ذات الصلة ،مبا يف ذلك على وجه اخلصوص مؤمتر األطراف املتعاقدة يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،بشأن املسائل اليت
تغطيها هذه املعاهدة مبا يف ذلك مشاركة هذه املنظمات يف اسرتاتيجية التمويل".
وإن اجلهاز الرئاسي ،خالل دورته اخلامسة[" ،أكد] على ضرورة مواصلة بذل اجلهود الالزمة اليت تكفل
-2
اعرتاف املنظمات واملؤسسات والعمليات الدولية املعنية بأهداف املعاهدة ودورها يف صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة واستخدامها على حنو مستدام".1
وإن اجلهاز الرئاسي ،يف الدورة نفسها[" ،طلب] إىل األمني مواصلة استكشاف جماالت التعاون مع املنظمات
-3
الدولية املعنية األخرى للتوسع يف بلورة أوجه التآزر والدعم املتبادل يف تنفيذ املعاهدة ككلّ وضمان مراعاتها للمعاهدة يف
عملياتها."...
ويتضمن اجلزء ثانيا من هذه الوثيقة حملة عامة وتقارير عن اجلوانب املتعلقة بالربامج والسياسات إضافة إىل
-4
األنشطة املضطلع بها يف إطار الشراكات وأوجه التعاون خالل فرتة السنتني احلالية .بينما يقدم اجلزء ثالثا حملة موجزة
عن الرتتيبات املتخذة إلقامة الشراكات وأوجه التعاون .وترد خمتلف التقارير اخلاصة بالربامج والسياسات على حدة
يف الوثائق اخلاصة بها املتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي والصندوق العاملي لتنوع احملاصيل وهيئة املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة ويشار تبعا لذلك إىل الوثائق ذات الصلة يف اجلزء ثانيا.

ثانيا -التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى
ألف -املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
تستمر األمانة ،خالل فرتة السنتني احلالية ،يف توطيد أواصر التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي،
-5
من خالل مجلة أمور ،منها االشرتاك ،جنبا إىل جنب مع اتفاقية التنوع البيولوجي ومبادرة تنمية القدرات املتعلقة
باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،يف تنظيم حلقة عمل خرباء مشرتكة جلهات االتصال الوطنية بشأن املعاهدة
الدولية وبروتوكول ناغويا يف روما يف يونيو/حزيران  .2014ومتثل هدف حلقة العمل يف النهوض بالدعم املتبادل يف تنفيذ
الصكني .واستعرضت حلقة العمل جتارب أصحاب املصلحة عند نقطة تقاطع الربوتوكول والنظام املتعدد األطراف

1

الفقرة  1من القرار  2013/6يف

الوثيقة
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للمعاهدة وسلطت الضوء على أمثلة تبيّن الطريقة اليت تعاجل بها احلكومات الوطنية واملنظمات اإلقليمية مسألة التنفيذ
املشرتك.
وأعاد اجلهاز الرئاسي ،خالل دورته اخلامسة ،التأكيد على ضرورة مواصلة الربنامج املشرتك لبناء القدرات
-6
لكامل فرتة السنتني  2015-2014ودعا إىل توفري متويل إضايف .2ويف إطار املرحلة الثانية ملشروع "املساعدة يف جمال
سياسات املوارد الوراثية" الذي متوله حكومة هولندا ،استمرت املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي يف تقديم املساعدة الفنية
وخدمات بناء القدرات لعدة بلدان ومؤسسات ،بالتعاون مع أمانة املعاهدة .وتشمل األنشطة واملنتجات ذات الصلة تنظيم
حلقات عمل تدريبية وإعداد حبوث وأدوات تنفيذ ومواد تدريبية.
وقدمت املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي إسهامات متعددة يف عمل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة
-7
املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها .وقامت جبمع املعلومات املتعلقة
باهتمامات البلدان النامية وطلبها ملزيج من أنشطة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل املعلومات ذات الصلة باملوارد
الوراثية النباتية ،وحتليل هذه املعلومات وتلخيصها .واستفاد هذا البحث من اخلربات واألفكار املنبثقة عن العمل
املتعلق بتنفيذ املعاهدة الذي جيري االضطالع به حاليا مع الشركاء يف عدد من البلدان بدعم من الربنامج املشرتك لبناء
القدرات بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي وأمانة املعاهدة ،وصندوق تقاسم املنافع ،ومصادر
أخرى .وعالوة على ذلك ،عقدت حوارا متعدد أصحاب املصلحة بشأن اخليارات املبتكرة لتقاسم املنافع وتعزيز النظام
املتعدد األطراف وعرضت النتائج اليت مت التوصل إليها على االجتماع الثاني جملموعة العمل.
كما قدمت املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي إسهامات إىل مشاورة اخلرباء بشأن النظام العاملي لإلعالم
-8
املنصوص عليه يف املادة  17من املعاهدة ،يف شكل وثيقة إسهامات مشرتكة بني املركز الدولي للزراعة االستوائية واملركز
الدولي للبطاطس واملرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي ،بعنوان " النظام العاملي لإلعالم لصون املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة يف مواقعها الطبيعية وإدارتها يف املزارع" .3ودعت الوثيقة إىل العمل بشكل تعاوني على بلورة
مكون للنظام العاملي لإلعالم من أجل توفري املعلومات عن املوارد الوراثية النباتية املوجودة يف مواقعها الطبيعية ويف
املزارع لتلبية احتياجات املستخدمني املستهدفني ،مثل املزارعني القيّمني على عمليات الصون ومنظمات البحوث
واملنظمات غري احلكومية والسلطات الوطنية ،ولرصد التغيريات احلاصلة يف هذا التنوع ،وهو ما سيساعد عمليات اختاذ
القرارات من قبل خمتلف املستخدمني املستهدفني وسيدعمها.
وظلت املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي تتعاون أيضا مع أمانة املعاهدة يف تقديم املعلومات واإلسهامات الفنية
-9
إىل العمليات ذات الصلة لربنامج النهج املتكامل ملرفق البيئة العاملية بشأن "تعزيز االستدامة والقدرة على الصمود لتحقيق
األمن الغذائي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى".
2
3

الفقرة  7من القرار .2013/6

ميكن االطالع على هذه الوثيقة على العنوان التالي:

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/cogis1Inf4a3.pdf
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مكتبب احتبباد املراكببز الدوليببة للبزببوي الزراعيببة التابعببة للمجموعببة االستشببارية للبزببوي

الزراعية الدولية
 -10اتصلت أمانة املعاهدة ،خالل فرتة السنتني احلالية ،مبكتب احتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية يف إطار
النظام العاملي لإلعالم ومبادرة  DivSeekعلى وجه اخلصوص ،والنظام املتعدد األطراف كذلك.4
 -11وساهم مكتب احتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية يف التيسري املشرتك ملبادرة  ،DivSeekمبا يف ذلك من
خالل اإلشارة إليها يف إطار ورقة بشأن اخليارات املتعلقة ببنوك جينات اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية
الدولية ،واالجتماع الثالث عشر جمللس صندوق اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية .5وتصف هذه الوثيقة
بنوك جينات اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية باعتبارها مركز الفرص اليت يتيحها مشهد تكنولوجي
سريع التطور حيث سيكون تكامل موارد املعلومات بني الشركاء داخل اجملموعة االستشارية وخارجها عامال حامسا
لتعزيز جمتمعات املوارد الوراثية يف العامل ،وإقامة الشراكات وتبادل اخلدمات بطريقة أكثر فعالية ،وتعزيز جهود بناء
القدرات الواسعة النطاق .وأشار مكتب االحتاد إىل مبادرة  ،DivSeekيف هذا السياق ،بصفتها أداة لبناء أوجه التآزر
وإضافة قيمة إىل املشاريع القائمة فعال اليت تسخر املوارد الوراثية حملاصيل حمددة ،وكفرصة جيدة الجتذاب املواهب
وتدريب جيل جديد من العلماء القادرين على تطبيق اجملاالت املستجدة لعلم اجلينوم وتكنولوجيات "البيانات الكبرية"
على البحوث الزراعية القائمة على الطلب ألغراض التنمية.
 -12ويف ما يتعلق بالنظام املتعدد األطراف ،شددت الوثيقة نفسها على أهمية االلتزامات القانونية للمجموعة
االستشارية للبحوث الزراعية بالنسبة إىل اجملموعات الدولية من خالل إبرام االتفاقات مع اجلهاز الرئاسي ،مبوجب
املادة  15من املعاهدة ،يف ما خيص :توزيع املواد يف اجملموعات والبيانات املرتبطة بها طبقا ألحكام وشروط النظام
املتعدد األطراف؛ وإدارة اجملموعات وفقا ملعايري بنوك اجلينات؛ وااللتزامات القانونية يف املراحل النهائية بالنسبة إىل
املربني التابعني للمجموعة االستشارية الذين يقومون بإدراج املواد املتأتية من بنوك اجلينات يف املواد الوراثية احملسنة
اليت يوزعونها .وكما أشارت إىل ذلك الوثيقة ،مثة أيضا مسألة ضمنية يف هذه االلتزامات مبوجب املادة  15من املعاهدة
وهي دور بنوك اجلينات التابعة للمجموعة االستشارية يف قيادة اجملتمع العاملي يف ما يتعلق بصون املوارد الوراثية
للمحاصيل واستخدامها بشكل مستدام.
 -13وبعد حتليل القضايا ذات الصلة ،حددت الوثيقة اليت أعدّها مكتب االحتاد مسأليت وضع السياسات وتقديم
الدعم باعتبارهما ضرورة مجاعية أساسية لبنوك اجلينات الدولية .وأشارت الوثيقة إىل أن عدم املشاركة يف السياسات
على مستوى النظام يعرض اجملموعة االستشارية خلطر كبري يتمثل يف املطالبات اخلاصة باملسؤولية .وهذا يعين أيضا أن
4
5

تقدم الوثيقة  IT/GB-6/15/7املزيد من املعلومات عن مبادرة .DivSeek

ميكن االطالع على هذه الوثيقة على العنوان التاليhttp://cgiarweb.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/04/CGIAR- :

Genebanks_OptionsPaper_6April2015_FC13.pdf
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اجملموعة االستشارية ستُفوِت الفرص للتأثري إجيابيا يف عمليات وضع السياسات وتنفيذها .وأوصت هذه الوثيقة أيضا
بإنشاء وحدة رفيعة املستوى معنية بالسياسات تكون مزودة بالقدرات والسلطات واخلربات املناسبة لتنسيق النظر على
نطاق املنظومة يف التطورات يف جمال السياسات ،ويستحسن أن يتم ذلك يف عام  ،2015وتقديم مساهمات فنية يف
احملافل الدولية املعنية بالسياسات ،وتعزيز القدرات داخل النظام لالمتثال واملشاركة الكاملة .كما ينبغي النظر يف هذه
التوصية املؤسسية يف سياق اإلصالح اجلاري هليكل احلوكمة واختاذ القرارات يف اجملموعة االستشارية ،الذي عرض
.6
على جملس صندوق اجملموعة االستشارية يف اجتماعه الثالث عشر
 -14كما يٌيسر مكتب احتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية االتصاالت مع مجاعة املمارسني املعنية بإدارة بيانات
اجملموعة االستشارية حتى يتسنى ألمانة املعاهدة دراسة وجهات نظر اجملموعة االستشارية وممارساتها بشأن إدارة
البيانات ،واليت قد تكون ذات صلة بتطوير النظام العاملي لإلعالم املنصوص عليه يف املادة  .17ويرد تقرير املراكز التابعة
للمجموعة االستشارية ومعلومات إضافية يف الوثيقة  IT/GB-6/15/20بشأن تقرير من املؤسسات اليت وقعت اتفاقيات
املادة .15

جيم -اتفاقية التنوع البيولوجي
 -15ترد اجلوانب الرباجمية والسياساتية للتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي يف الوثيقة  .IT/GB-6/15/15بينما
ترد الرتتيبات العملية لزيادة التعاون يف فرتة السنتني احلالية مبزيد من التفصيل يف اجلزء ثالثا من هذه الوثيقة.

دال -املنتدى العاملي للبزوي الزراعية
 -16استمرت أمانة املعاهدة يف تطوير شراكاتها اجلارية مع املنتدى العاملي للبحوث الزراعية خالل فرتة السنتني
احلالية .وواصل املنتدى املساهمة يف تنفيذ املعاهدة ،وال سيما يف ما يتعلق باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية
وحقوق املزارعني والتطوير املشرتك للتكنولوجيا ونقلها .وشارك املنتدى يف االجتماع الثاني للجنة الفنية املخصصة املعنية
باالستخدام املستدام ( )ACSUيف مارس/آذار  ، 2015وقدم تقريرا عن أنشطته وأوجه تعاونه مع أمانة املعاهدة ،اليت
تدعم تنفيذ املادتني  6و 9من املعاهدة .وأعرب املنتدى عن تقديره للفرصة املتاحة للتعاون بني املعاهدة واملنتدى ولقيمة
هذا التعاون.
 -17ومت وضع إطار مشرتك وبرنامج عمل للشراكة مشفوعني برؤية ومعامل بارزة وأنشطة مشرتكة وخطط عمل من
خالل خارطة طريق مشرتكة ،توفر إطارا للتعاون والتآزر واملواءمة العملية الكاملة هلذه الشراكة .وتنص خارطة الطريق
على استمرار التعاون القائم وتعزيز العمل املشرتك يف املستقبل ،مبا يف ذلك االتصال ورفع الوعي ومجع األموال وتنفيذ
ميكن االطالع على وثيقة عمل جملس صندوق اجملموعة االستشارية على العنوان التاليhttp://cgiarweb.s3.amazonaws.com/wp- :
.content/uploads/2015/04/Final-paper-Options-for-CGIAR-Governing-Structures-and-Decision-making-April-8.pdf
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برنامج مشرتك ممكن خبصوص بناء القدرات لتنفيذ حقوق املزارعني .ويرد تقرير املنتدى بشأن تعاونه مع املعاهدة يف
الوثيقة  .IT/GB-6/15/Inf.11بينما ترد الرتتيبات العملية لزيادة التعاون يف فرتة السنتني احلالية مبزيد من التفصيل يف
اجلزء ثالثا من هذه الوثيقة.

هاء -الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل
 -18ترررررد اجلوانررررب الرباجميررررة والسياسرررراتية للتعرررراون مررررع الصررررندوق العرررراملي لتنرررروع احملاصرررريل يف
الوثيقة  .IT/GB-6/15/16بينما يتناول اجلزء ثالثا من هذه الوثيقة مبزيد من التفصيل الرتتيبات العملية لزيرادة التعراون
يف فرتة السنتني احلالية.

واو-

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 -19تستمر أمانة املعاهدة يف تطوير تعاونها مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعيرة .وخرالل فررتة السرنتني احلاليرة،
واصل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تقديم مساعدته املالية إىل الدورة الثانية ملشاريع صندوق تقاسم املنافع مرن خرالل
دعم عدد من املشاريع يف أفريقيا وآسيا .وجيرري انن وضرع اللمسرات األخررية علرى هرذا املسرعى املشررتك مرع انتهراء
املشاريع وحتقيقها لنتائج جيدة .ويزود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشكل منتظم أمانة املعاهردة مبعلومرات حديثرة
عن تنفيذ حافظة مشاريعهما بشأن التنوع البيولوجي الزراعي ،الريت تنفرذ مرع مؤسسرات مثرل املنظمرة الدوليرة للتنروع
البيولوجي الدولية أو مؤسسة أوكسفام نوفيب (.)Oxfam Novib
 -20كما بدأ الصندوق الدولي للتنمية الزراعيرة وأمانرة املعاهردة مرحلرة جديردة مرن التعراون خرالل فررتة السرنتني
احلالية .ويسّر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،باعتباره الوكالة الرائردة ،مشراركة املعاهردة يف عمليرة حتديرد عناصرر
الربنامج وأولويات التمويل وتنفيذ الربنامج التجرييب لنهج متكامل بشأن النهج املستدامة والقادرة على الصرمود لتحقيرق
األمن الغذائي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى التابع ملرفق البيئرة العامليرة .وتعتررب إدارة التنروع الروراثي للمحاصريل
عنصرا حامسا هلذا الربنامج من أجل زيادة استدامة نظم إنتاج األغذية وقدرتها على الصمود ،ضمن مجلة أمور أخررى،
وتتمثل املساهمة اليت ميكن أن تقدمها املعاهدة يف إسداء املشورة بشأن قضايا احلوكمرة واألنشرطة العمليرة األخررى مثرل
بناء القدرات .وقد يؤدي ذلك يف املستقبل إىل توفري التمويل الالزم لتنفيذ املعاهدة وإىل املزيد من املنافع املشرتكة للمعاهدة
حتت إطار املشاريع ذات الصلة اليت ميوّهلا مرفق البيئة العاملية .كما ميكن أن يُنظر إىل مشاركة أمانة املعاهدة على أنها
التزام مرتبط باجلهات املاحنة يف سياق أوسع لتعبئة املوارد من املؤسسات املاحنة .وسيسرتمر هرذا التعراون يف التطرور يف
فرتة السنتني القادمة.
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زاي -االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة
 -21إن اجلهاز الرئاسي ،يف القرار " ،2013/8طلب إىل األمني دعوة االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية
اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية لالشرتاك يف حتديد اجملاالت املمكنة للعالقات املتبادلة فيما بني الصكوك
الدولية لكل واحد منهما" .وهذا العمل جار على قدم وساق ويرد ملخص له أدناه يف اجلزء الفرعي كاف من هذه
الوثيقة.
 -22ومت إطالق مبادرة قطرية بشأن تربية النباتات والتنوع البيولوجي واألمن الغذائي والرتويج هلا من قبل هولندا،
وهي تسعى إىل تعزيز التنفيذ املتناسق للمعاهدة مع االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة واتفاقية التنوع
البيولوجي .وبناء على طلب من هولندا ،يسّرت األمانة اجلوانب الفنية واللوجستية للمبادرة ،بعد مناقشات أولية مع
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومكتب االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة.

حاء -فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي
 -23أشار اجلهاز الرئاسي ،مبوجب القرار  ،2013/5إىل أهمية تعزيز أوجه التآزر بني االتفاقيات املتصلة بالتنوّع
ين باتفاقيّات التنوّع البيولوجي.
البيولوجي وطلب إىل األمني مواصلة املشاركة واملساهمة يف عمل فريق االتصال املع ّ
 -24وإن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،يف اجتماعها الثاني عشر" ،دون اإلخالل باألهداف احملددة
واعرتافا بوالية كل من هذه االتفاقيات" ،دعا "فريق التنسيق بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي إىل مواصلة عمله
لتعزيز االتساق والتعاون يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي  2020-2011وأهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ،ومواصلة اجلهود املبذولة لتحسني الكفاءة وخفض التداخل واالزدواجية غري الضروريني على مجيع
املستويات ذات الصلة فيما بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي".7
 -25وخالل فرتة السنتني املاضية ،توىل فريق االتصال التنسيق بشكل وثيق من أجل ضمان أن خطة األمم املتحدة
للتنمية ملا بعد عام  2015وأهداف التنمية املستدامة تدعم صون التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام وأن التنوع
البيولوجي يدرج ويعمَّم بطريقة مناسبة يف مجيع أهداف التنمية املستدامة وغاياتها ومؤشراتها ذات الصلة.
 -26وكان فريق االتصال مبثاب ة آلية قيّمة لتعزيز التنسيق والتعاون يف عمل أمانات االتفاقيات ذات الصلة وهو
يساعد كذلك على تعزيز االتساق يف التدابري الرامية إىل تنفيذ االتفاقيات.
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طاء -برنامج األمم املتزدة للبيئة
 -27ظلت أمانة املعاهدة تتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة على تنفيذ مشروع متوسط احلجم حيظى بدعم مرفق
البيئة العاملية يتعلق بالتصديق على بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف
للمنافع الناشئة عن استخدامها وتنفيذه بالنسبة للبلدان األعضاء يف جلنة غابات أفريقيا الوسطى .ويتماشى هذا التعاون
مع القرار  ، 2013/5الذي يدعو األطراف املتعاقدة إىل ضمان أن تكون أي تدابري تشريعيّة أو إداريّة أو سياسيّة متخذة
لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي أو بروتوكول ناغويا امللحق بها متسقة مع املعاهدة وتدعم بعضها البعض.
 -28ويف إطار التعاون املستمر مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ،شاركت األمانة وقدمت إسهامات يف مشروع برنامج
األمم املتحدة للبيئة املتعلق بتحسني فعالية االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي والتعاون بينها واستكشاف الفرص
لتحقيق املزيد من التآزر  ،مبا يف ذلك حضور االجتماعات ذات الصلة .ويسعى املشروع ،الذي ميوّله االحتاد األوروبي
بدعم إضايف من احلكومة السويسرية ،إىل تعزيز التناسق والتآزر يف تنفيذ االتفاقيات العاملية املتعلقة بالتنوع البيولوجي،
مبا يف ذلك من خالل حتديد أفضل املمارسات ونشرها على الصعيد الوطين.8
 -29ويف هذا الصدد ،دعا االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي املدير التنفيذي لربنامج
األمم املتحدة للبيئة إىل أن يقدم إىل مؤمتر األطراف لكل اتفاقية من االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي نتائج مشروعه
املتعلق بتحسني فع الية االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي والتعاون بينها واستكشاف الفرص لتحقيق املزيد من
التآزر .9ويرد التقرير ومعلومات إضافية يف الوثيقة .IT/GB-6/15/Inf.12
 -30وشاركت األمانة أيضا يف عدة اجتماعات مشرتكة بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والصكوك ذات الصلة
يف إطار مبادرة إدارة املعلومات واملعارف التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة ( .)InforMEAوناقشت هذه املبادرة ،من
بني املواضيع الرئيسية ،مسألة حتسني بوابة املعلومات املتعلقة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف
( ،)www.informea.orgوهي البوابة املشرتكة اليت جتمع قرارات األجهزة الرئاسية وأخبارها واجتماعاتها واملسائل
املتعلقة بأعضائها وجهات االتصال الوطنية والتقارير املنظمة حبسب املصطلحات وجداول األعمال .وباإلضافة إىل ذلك،
شاركت األمانة يف اجتماع اخلرباء بشأن تعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف :التشغيل املتبادل
بني نظم اإلبالغ عن بيانات التنوع البيولوجي .وقد عقد هذا االجتماع الستكشاف اجلهود املشرتكة الرامية إىل تعزيز
املعايري واألشكال املشرتكة يف إطار خمتلف نظم اإلبالغ على اإلنرتنت .ويف األشهر املقبلة ،يتوقع أن تتقدم اجملموعة
بتوصيات بشأن ما يلي ) 1( :التحسينات الفنية إىل أدوات اإلبالغ على اإلنرتنت لتحسني سهولة استخدامها وتعزيز
العمل املشرتك؛ ( )2حتسني فهم الطريقة اليت ميكن من خالهلا استخدام البيانات على نطاق أوسع لتحقيق الغايات
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الفقرة  8من القرار .6/12

IT/GB-6/15/21

10

العاملية؛ ( )3حتسني التواصل بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والصكوك ذات الصلة لتعزيز التعاون وتشجيع
التشغيل املتبادل.

ياء-

املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 -31اضطلعت اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور التابعة
للمنظمة العاملية للملكية الف كرية (الويبو) بعملها بشأن مشاريع النصوص الثالثة ذات الصلة باملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفولكلور ،على التوالي ،اليت أرسلت إىل اجلمعية العامة للويبو .ونظرا إىل أن اجلمعية العامة للويبو منذ عام
 2014مل تتخذ قرارا بشأن برنامج عمل هذه اللجنة احلكومية الدولية لعام  ،2015فإن الويبو نظمت ندوتني إلجراء
مناقشة غري رمسية خبصوص القضايا املتصلة بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور ،شاركت
فيهما األمانة أيضا.
 -32وبناء على طلب اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة ،فإن األمني "دعا االحتاد الدولي حلماية األصناف
النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية لالشرتاك يف حتديد اجملاالت املمكنة للعالقات املتبادلة فيما بني
الصكوك الدولية لكل واحد منهما" .واستجابة هلذا الطلب ،ناقشت األمانة هذه الدعوة مع االحتاد الدولي حلماية
األصناف النباتية اجلديدة والويبو ،وتشاورت مع مكتب الدورة السادسة ،ووجهت إشعارا إىل األطراف املتعاقدة
وأصحاب املصلحة بشأن هذه الدعوة .وبعد اإلشعار ،تلقى األمني عددا من التقارير من منظمات اجملتمع املدني والقطاع.
واستعرضت هذه التقارير من قبل اللجنة الفنية املخصصة املعنية بصيانة املواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
واستخدامها املستدام يف اجتماعها الثاني يف مارس/آذار  2015وأحيلت إىل االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية
اجلديدة والويبو ،جنبا إىل جنب مع قائمة مبدئية من القضايا املمكنة من العالقات املتبادلة بني املعاهدة الدولية
والصكوك ذات الصلة لكل من االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية والويبو .وكخطوة تالية ،ستتفق املؤسستان انن
على فريق خرباء صغري ،سيتوىل إعداد خمطط أولي إلعداد تقرير مشرتك ،مع األخذ بعني االعتبار القائمة املبدئية
والتقارير الواردة ونتائج االجتماع الثاني للجنة الفنية املخصصة املعنية بصيانة املواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
واستخدامها املستدام.

كاف -املنظمات اجلماعية لألطراف املتعاقدة
 -33تتعاون أمانة املعاهدة ومفوضية االحتاد األفريقي ،بالتعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،يف مشروع
لتنفيذ النظام املتعدد األطراف يف األطراف املتعاقدة يف اإلقليم وتنهضان مبواصلة التصديق على املعاهدة .وشاركت األمانة
أيضا بنشاط يف مشروع منفصل تضطلع به مفوضية االحتاد األفريقي ،أدى إىل اعتماد اخلطوط التوجيهية وإطار العمل
بشأن السياسات لالحتاد األفريقي لنهج منسق لتنفيذ بروتوكول ناغويا يف أفريقيا .وستستمر األمانة يف التعاون مع
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مفوضية االحتاد األفريقي يف خمتلف جوانب عملها بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها لضمان الدعم املتبادل يف
تنفيذ املعاهدة والصكوك األخرى ذات الصلة يف اإلقليم.
 -34وعملت أمانة املعاهدة مع أما نة مجاعة جنوب احمليط اهلادئ لتيسري بناء القدرات يف ما بني األطراف
املتعاقدة يف اإلقليم ولتشجيع األطراف غري املتعاقدة على النظر يف التصديق على املعاهدة .كما عملت أمانة مجاعة جنوب
احمليط اهلادئ من أجل تنفيذ مشروع صندوق تقاسم املنافع يف اإلقليم واستكشفت أوجه التآزر مع انليات األخرى
للمعاهدة ،مثل الربنامج املعين بالتطوير املشرتك للتكنولوجيا ونقلها والنظام العاملي لإلعالم.

ثالثا -الرتتيبات املتخذة إلقامة الشراكات والتعاون
 -35واستمر التعاون واملشاركة مع املنظمات الشريكة للمعاهدة يف التزايد يف فرتة السنتني املاضية .وشهدت
الشراكات القائمة مزيدا من التطوير وأضيفت أشكال جديدة من التعاون لتعزيز االعرتاف باملعاهدة وتنفيذها من قبل
املنظمات مع مواءمة مؤسسية وجدوى بالنسبة إىل املعاهدة .واكتسبت خربة مستفيضة وكانت بعض طرائق العمل لتعزيز
الشراكات فعالة جدا ،يف حني افت قر بعضها إىل الفعالية ،وتوقف ذلك على مدى املواءمة املؤسسية وقدرة الشركاء على
جتسيد التعاون املتوخى يف إطار مشرتك متناسق للتعاون.
 -36وإن أحد الرتتيبات املخصصة بني أعضاء خمتلف االتفاقيات الشريكة ،اليت مت وضعها خالل فرتة السنتني
احلالية ،يتعلق بفريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي وإنشاء جمموعة استشارية غري رمسية من قبل مؤمتر
األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،تتألف من أعضاء االتفاقيات .وجيري تيسري زيادة التعاون يف ما بني عضوية
االتفاقيات األعضاء يف فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي من خالل الرتتيبات التالية:
()1

بدأت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عملية تنفيذ قرار مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي،
مبا يف ذلك من خالل عقد مؤمترات هاتفية للمجموعة االستشارية غري الرمسية اليت أنشأها مؤمتر
األطراف؛

()2

من احملتمل أن تعقد حلقة عمل مقرتحة يف يناير/كانون الثاني  2016بدعم مالي سخي من
حكوميت فنلندا وسويسرا ،ومبشاركة عدد خمتار من األطراف املتعاقدة يف املعاهدة؛

()3

مت إصدار إشعار للمعاهدة اللتماس آراء األطراف املتعاقدة بشأن الطريقة اليت ترغب من خالهلا
املساهمة يف عمل اجملموعة االستشارية غري الرمسية واملشاركة يف حلقة العمل جنبا إىل جنب مع
االتفاقيات األخرى األعضاء يف فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي.

()4

ستقدم تعقيبات األطراف املتعاقدة إىل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي كإسهام ملواصلة تنظيم التعاون
بني أعضاء املعاهدة واجملموعة االستشارية غري الرمسية ،وعضوية االتفاقيات األخرى األعضاء يف
فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي.
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 -37وباإلضافة إىل ذلك ،وضعت ثالثة ترتيبات خمصصة بني األمانات مع شركاء حمددين يف فرتة السنتني
احلالية ،وهي اتفاقية التنوع البيولوجي والصندوق العاملي لتنوع احملاصيل واملنتدى العاملي للبحوث الزراعية على
النحو انتي:
()1

اقرتحت أمانتا املعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي ،ملا فيه صاحل مواصلة تعزيز التعاون ،إنشاء
وظيفة اتصال مشرتكة ،حظيت بقبول اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة .لكن مؤمتر األطراف يف
اتفاقية التنوع البيولوجي مل يدرج لألسف هذه الوظيفة يف ميزانية اتفاقية التنوع البيولوجي لفرتة
السنتني احلالية .إال أن أمانيت اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة وضعتا خارطة طريق مشرتكة
وبرنامج عمل ،وسعتا إىل استكشاف طرائق ومصادر متويل بديلة إلنشاء الوظيفة املشرتكة ،غري أن
إنشاء هذه الوظيفة املشرتكة ثبت أنه معقد للغاية من النواحي اإلدارية والقانونية واملالية .ومت ،بدال
من ذلك ،تعيني موظف كجهة اتصال للتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي وفريق االتصال املعين
باتفاقيات التنوع البيولوجي ومرفق البيئة العاملية .وجنبا إىل جنب مع خارطة الطريق املشرتكة،
أسفر هذا الرتتيب عن نتائج ممتازة ومثمرة للغاية واستمر التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
حنو تنفيذ ناجح ونتائج ناجحة؛

()2

واقرتحت أمانتا املعاهدة والصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ،ملا فيه صاحل مواصلة تعزيز التعاون،
إنشاء وظيفة اتصال مشرتكة ،حظيت بقبول اجلهاز الرئاسي .ومت شغل هذه الوظيفة ومتويلها
بشكل مشرتك ملدة مثانية أشهر خالل فرتة السنتني احلالية .ويف غضون ذلك ،استمرت األنشطة
التعاونية اجلارية بني الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل واملعاهدة لتحقيق العديد من النتائج
واملنتجات املشرتكة وال تزال االتصاالت على املستويني التنفيذي والفين نشطة ومصانة بشكل جيد؛

()3

ويف ما يتعلق بالتعاون مع املنتدى العاملي للبحوث الزراعية ،تعزز هذا التعاون على حنو كبري ووُضع
إطار عمل مشرتك مشفوع بنتائج ملموسة من خالل خارطة طريق مشرتكة للتعاون .وسعيا إىل تنفيذ
خارطة الطريق ،وُضع باب خمصص يف امليزانية لتمويل تقديم املنتجات واخلدمات املشرتكة
املتوقعة .وأثبت هذا الرتتيب أنه يسهل التنفيذ الفعال للنتائج واملنتجات واخلدمات امللموسة.

 -38وقد أسفرت هذه األشكال من التعاون والرتتيبات وغريها عن العديد من املنتجات واخلدمات خالل فرتة
السنتني احلالية .وتشمل الدروس املستخلصة إضفاء الطابع املركزي ،يف فرتة السنتني القادمة ،على وظائف االتصال
املشرتكة املقرتحة لفرتة السنتني احلالية ،جنبا إىل جنب مع أشكال أخرى مهمة من التعاون والشراكات ،وتوحيدها يف
وظيفة واحدة للتعاون والشراكات من أجل حتسني االتساق والفعالية .ومت استخالص درس آخر يتمثل يف أن معايري
جناح التعاون أثبتت أن لدى الشركاء خارطة طريق مشرتكة ومتفق عليها للتعاون الرباجمي.
 -39وسيتم إبراز التواصل بني أعضاء املعاهدة وعضوية االتفاقيات األخرى املتعلقة بالتنوع البيولوجي األعضاء يف
فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي يف فرتة السنتني القادمة من خالل الطلب إىل مكتب الدورة السابعة
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تعيني أطراف متعاقدة للعمل مع فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي من أجل تعزيز مشاركتهم يف أنشطة
فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي .وسرتفع األطراف املتعاقدة يف املعاهدة املُعينة بعد ذلك تقريرا إىل
الدورة السابعة للجهاز الرئاسي خبصوص كيفية تعزيز الشراكات والتعاون بشأن تنفيذ املعاهدة مع االتفاقيات األخرى
األعضاء يف فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي.

رابعا -االستنتاجات
 -40استمرت الشراكات وأوجه التعاون مع االتفاقيات واملنظمات األخرى يف االزدهار يف فرتة السنتني احلالية.
ويعترب التعاون مع املنظمات الشريكة أداة قيّمة ملواصلة تطوير مكانة مالئمة للمعاهدة واحلفاظ عليها يف عمليات
السياسات الدولية ذات الصلة .وحظيت املعاهدة باعرتاف واسع النطاق باعتبارها تؤدي دورا هاما يف التصدي للتحدي
العاملي املتمثل يف حتقيق األمن الغذائي يف ظل تغري املناخ .وخالل فرتة السنتني احلالية ،مت مواصلة توطيد الشراكات
القائمة وأضيفت عدة أشكال جد يدة من التعاون للنهوض بتنفيذ املعاهدة .ونظرا إىل أن بعض طرائق العمل كانت أجنع
من غريها ،فقد اكتُسبت خربة مستفيضة إلقامة شراكات فعالة ،وسيتم تنفيذ ترتيبات حمسنة لتحقيق التماسك
والفعالية خالل فرتة السنتني املقبلة.
 -41كما أن التنفيذ الناجح للمعاهدة يقتضي التنفيذ املتناسق مع املعاهدات واالتفاقيات األخرى ذات الصلة.
فاملعاهدة تعمل حيثما توجد آليات أخرى ذات صلة ،وأصحاب مصلحتنا يتطلعون إىل أفضل احللول يف هذا السياق.
ومتثل الشراكات مع انليات ذات الصلة عنصرا أساسيا لتحقيق أفضل أوجه التآزر والتكامل من أجل تنفيذ متناغم
للمعاهدة يف ما يتعلق باملؤسسات املعنية األخرى.

خامسا -التوجيهات املطلوبة
-42
واعتماده.

إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل اإلحاطة علما بهذا التقرير ،والنظر يف مشروع القرار الوارد يف مرفق هذه الوثيقة
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املرفق
مشروع القرار ** 2015 /
التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى
إن اجلهاز الرئاسي:
إذ يدرك أهمية إقامة التعاون واحلفاظ عليه مع املنظمات واملؤسسات الدولية ذات الصلة والشركاء املعنيني الذين يكون
لعملهم صلة باملعاهدة من أجل النهوض بأهداف املعاهدة.
وإذ يرح باألنشطة واملبادرات اجلارية اليت تضطلع بها أمانة املعاهدة خالل فرتة السنتني احلالية ،واليت تهدف إىل
تعزيز الشراكات وأوجه التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة؛
وإذ يشري إىل الدعم الكبري املتواصل الذي تقدمه املراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للمجموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية إىل أهداف املعاهدة؛
وإذ يشري إىل ضرورة مواصلة تزويد األطراف املتعاقدة من البلدان النامية باملساعدة يف تنفيذ املعاهدة ونظامها املتعدد

األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع على وجه اخلصوص ،وإذ يشري كذلك إىل التقدم احملرز خالل فرتة
السنتني احلالية يف تنفيذ الربنامج املشرتك لبناء القدرات؛

وإذ يذكّر بضرورة تعزيز التعاون مع املنظمات الدولية األخرى من أجل تعزيز تنفيذ اسرتاتيجية التمويل ،وال سيما
صندوق تقاسم املنافع؛
وإذ يشري  ،مع التقدير ،إىل عمل االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي لتعزيز التآزر فيما بينها ،ويشدد كذلك على
أهمية دعم االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي لتحسني التعاون والتواصل والتنسيق على مجيع املستويات؛
وإذ يأخذ علما كذلك بالعملية اجلارية حتت إطار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ما يتعلق بأهداف التنمية املستدامة
وبرنامج عمل التنمية املستدامة ملا بعد عام 2015؛
-1

يؤكد جمددا على ضرورة مواصلة اجلهود الالزمة لضمان أن أهداف املعاهدة ودورها يف صون حفظ املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام حتظى بإقرار ودعم املؤسسات واملنظمات والعمليات
الدولية ذات الصلة؛
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-2

يدعو األطراف املت عاقدة إىل األخذ بزمام املبادرات لتعزيز الدعم املتناسق واملتبادل يف تنفيذ املعاهدة والصكوك
والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة؛

-3

يطل من األمني تسهيل هذه املبادرات بناء على الطلب ورهنا باملوارد املتاحة؛

-4

يطل من األمني مواصلة السعي إىل إقامة تعاون وثيق مع املراكز التابعة للمجموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية ومع اهلياكل الرئاسية للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية على مستوى النظام ،يف
اجملاالت ذات املنفعة والدعم املتبادلني ،مبا يف ذلك تنفيذ االتفاقات املربمة مبوجب املادة  15من املعاهدة
الدولية؛

-5

يطل من األمني مواصلة املشاركة يف العملية املتعلقة بوضع أهداف التنمية املستدامة بالتعاون مع فريق االتصال
املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي من أجل النهوض مبواصلة إدراج التنوع البيولوجي وتعميمه يف خطة التنمية
ملا بعد عام 2015؛

-6

يدعو أعضاء فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي إىل مواصلة تعاونهم وتنسيقهم كوسيلة لزيادة

-7

حيث األطراف املتعاقدة على اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز أوجه التآزر يف ما بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع

أوجه التآزر يف التنفيذ على املستوى الوطين ،وفقا لوالية كل واحد منهم ورهنا بتوافر املوارد املالية ،ويطل من
األمني أن يقوم ،رهنا ب توافر املوارد املالية ،مبواصلة املشاركة واملساهمة بنشاط يف األنشطة ذات الصلة لفريق
االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي واملنرب احلكومي الدولي يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام
اإليكولوجي ،حيثما كان ذلك مناسبا؛

البيولوجي للنهوض باتساق السياسات وحتسني الكفاءة وتعزيز التنسيق والتعاون على مجيع املستويات ،ويدعو

املنظمات الدولية واجلهات املاحنة إىل تقديم املوارد املالية الالزمة لدعم اجلهود اليت تشجع التآزر يف جمال
وضع السياسات والوفاء بااللتزامات مبوجب االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
-8

يشري إىل نتائج مشروع برنامج األمم املتحدة للبيئة املتعلق بتحسني فعالية االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي
والتعاون بينها واستكشاف الفرص لتحقيق املزيد من التآزر؛

-9

يطل من األمني مواصلة املشاركة يف مبادرة إدارة املعلومات واملعارف ( )InforMEAاليت يأخذ بزمامها برنامج
األمم املتحدة للبيئة وبوابة املعلومات ذات الصلة املتعلقة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف املعارف ومتابعة
عمل اجتماع اخلرباء بشأن التشغيل املتبادل بني نظم اإلبالغ يف ما يتعلق ببيانات التنوع البيولوجي؛
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 -10يطل من األمني مواصلة تعزيز الشراكة والتعاون مع املنتدى العاملي للبحوث الزراعية على أساس التعاون
القائم وخارطة الطريق اخلاصة به.
 -11يطل من األمني مواصلة تعزيز الشراكات مع املنظمات ذات الصلة ،مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
ومرفق البيئة العاملية لدعم تنفيذ صندوق تقاسم املنافع؛
 -12يطل من األمني مواصلة املشاركة يف االجتماعات ذات الصلة لالحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية
اجلديدة واملنظمة العاملية للم لكية الفكرية ،وال سيما اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور؛
 -13يؤكد جمددا على ضرورة مواصلة الربنامج املشرتك لبناء القدرات ،ويناشد األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة
أن تقدم ،على أساس طوعي ،متويال إضافيا لدعم استمراره؛
 -14يطل من األمني مواصلة التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي واالستمرار يف تعزيزه يف سياق تنفيذ
آليات املعاهدة لتقاسم منافع الربنامج املشرتك لبناء القدرات.

