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تقرير عن التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية
موجز
تنص املادة ( 3-19ز) من املعاهدة الدولية على أن يقيم اجلهاز الرئاسي أواصر التعاون وحيافظ عليها مع املنظمات
الدولية وأجهزة املعاهدات األخرى ذات الصلة ،مبا يف ذلك على وجه اخلصوص مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع
البيولوجي ،بشأن املسائل اليت تغطيها هذه املعاهدة.
ويعرتف اجلهاز الرئاسي بأن التعاون مع الشركاء املعنيني واملنظمات ذات الصلة يتسم باألمهية من أجل الرتوي هلدف
املعاهدة الدولية على نطاق عاملي والنهوض بتطبيقه .ويقر بأن التعاون مع املؤسسات املعنية يؤدي أيضا دورا حموريا يف
مساعدة البلدان يف عملية التطبيق الفعالة على املستوى الوطين ،ويتمتع بقيمة هامة يف تعزيز الدعم املتناسق واملتبادل
لتنفيذ املعاهدة والصكوك األخرى ذات الصلة.
وخالل فرتة السنتني هذه ،استمر كل من التعاون والشراكات مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى بدعم تطبيق
املعاهدة الدولية .وتتضمن هذه الوثيقة تقريرا موجزا عما أقيم من تعاون وأنشطة تعاونية خالل فرتة السنتني احلالية.
التوجيهات المطلوبة
إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل اإلحاطة علما هبذا التقرير وإعطاء أي توجيهات أخرى يراها مناسبة للتعاون املتواصل
والفعال مع املنظمات وأجهزة املعاهدات ذات الصلة ،مع األخذ يف احلسبان مشروع عناصر قرار يرد يف املرفق هبذه
الوثيقة للنظر فيه.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
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أول -مقدمة
تنص املادة ( 3-11ز) من املعاهدة الدولية على أن يقيم اجلهاز الرئاس ي ي ي ي ي ييي نأواص ي ي ي ي ي يير التعاون وحيافظ عليها مع
-1
املنظمات الدولية وأجهزة املعاهدات األخرى ذات الصي ييلة ،مبا يف ذلك على وجه اخلصي ييوص مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع
البيولوجي ،بشأن املسائل اليت تغطيها هذه املعاهدة ،ومنها مشاركة هذه املنظمات واألجهزة يف اسرتاتيجية التمويلن.
ويف دورته السادسة ،أكد اجلهاز الرئاسي نجمددا على ضرورة مواصلة اجلهود الالزمة لضمان أن أهداف املعاهدة
-2
ودورها يف ص ييون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واس ييتخدامها املس ييتدام حتظى برقرار ودعم املؤس ي يس ييات واملنظمات
1
والعمليات الدولية ذات الصلةن.
ويف الدورة نفسييها ،طلا اجلهاز الرئاسييي أيضييا إىل األمني أن يسييهل مبادرات األطراف املتعاقدة لتعزيز الدعم
-3
املتناس ي ي ييق واملتبادل لتنفيذ املعاهدة الدولية والص ي ي ييكوك والعمليات الدولية األخرى ذات الص ي ي ييلة ،بناء على الطلا ورهنا
2
باملوارد املتاحة.
وتتض ي ي ييمن هذه الوثيقة تقريرا موجزا عن التعاون والشي ي ي يراكات ،فض ي ي ييال عن األنش ي ي ييطة التعاونية ذات الص ي ي ييلة ،مع
-4
األجهزة واملنظمات الدولية األخرى خالل فرتة السنتني احلالية من أجل دعم تنفيذ املعاهدة الدولية.

ثانيا -التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى
ألف -التحاد األفريقي

وتتعاون األمانة ومفوضي ي ي ي ي ييية االحتاد األفريقي ،بالتعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،يف مشي ي ي ي ي ييروع لتنفيذ
-5
النظام املتعدد األطراف يف األطراف املتعاقدة يف إقليم أفريقيا وللنهوض مبواصييلة التصييديق على املعاهدة الدولية .وشييارك
األمانة أيضييا بنشييار يف مشييروع منفصييل تضييطلع به مفوضييية االحتاد األفريقي ،أدى إىل اعتماد اخلطور التوجيهية وإطار
العمل بشأن السياسات لالحتاد األفريقي من أجل هن منسق لتنفيذ بروتوكول ناغويا يف أفريقيا.
وبعد إعداد هذه الوثيقة ،سييتتشييارك األمانة ومفوضييية االحتاد األفريقي يف تنظيم حلقة عمل إقليمية بشييأن تنفيذ
-6
املعاهدة الدولية يف س ي ييبتمولأيلول  ،2112على أن تس ي ييتض ي يييفها حكومة رواندا يف العاص ي ييمة كيغايل .وس ي يييكون االجتماع
مبثابة اجتماع حتضريي لإلقليم قبل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي.
وقد عوت مفوض ييية االحتاد األفريقي عن اهتمامها بدعم األطراف املتعاقدة يف إقليم أفريقيا وبتأدية دور تنس يييقي
-2
للمنييدوبني واملمثلني من اإلقليم يف التحضي ي ي ي ي ي يريات لييدورات اجلهيياز الرئيياس ي ي ي ي ي ييي ويف الرتوي للمعيياهييدة الييدولييية وتنفيييذهييا.
1
2

11ل2115

القرار
املرجع نفسه.
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وسي ييتسي ييتمر األمانة ب التعاون مع مفوضي ييية االحتاد األفريقي يف جتلف جوانا عملها بشي ييأن احلصي ييول على املوارد وتقاسي ييم
منافعها لضمان الدعم املتبادل يف تنفيذ املعاهدة الدولية والصكوك األخرى ذات الصلة يف اإلقليم.

باء-

المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

خالل فرتة السي ي ي يينتني هذه ،اسي ي ي ييتمر األمني بتعزيز التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،ال سي ي ي يييما لتنفيذ
-8
الونام املشرتك لبناء القدرات بناء على ما طلبه اجلهاز الرئاسي يف القرار 11ل .2115وحتقيقا هلذه الغاية ،اضطلع األمني
بعدد من أنش ي ي ي ي ي ييطة بناء القدرات إىل جانا املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي لدعم األطراف املتعاقدة يف تطبيق النظام
املتعدد األطراف بفعالية على املستوى الوطين ،مبا يف ذلك تعبئة املوارد املشرتكة.
ونظرا إىل األمهييية اخليياص ي ي ي ي ي ي يية للييدعم املتبييادل يف تنفيييذ اتفيياقييية التنوع البيولوجي وبروتوكول نيياغويييا امللحق هبييا،
-1
من خالل تطبيق مش ي ي ي ي ي ييروع الدعم املتبادل لتنفيذ بروتوكول ناغويا واملعاهدة الدولية بش ي ي ي ي ي ييأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعية اليذي متوليه مبيادرة داروين وتقوده املنظمية اليدوليية للتنوع البيولوجي ،قيدم األمني إسي ي ي ي ي ي يهياميات فنيية خالل عمليية
صياغة التشريعات والسياسات الوطنية يف بنن ومدغشقر .وتستمر األمانة بتسهيل وتقدمي اإلسهامات يف تنفيذ املشروع.
 -11وبعيد اياح حلقية العميل الرتادفيية إلقليم أفريقييا اليت مت تنظيمهيا عيام  2114بيالتعياون مع املنظمية اليدوليية للتنوع
البيولوجي وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومبادرة تنمية القدرات املتعلقة باحلص ي ي ي ي ي ييول على املوارد وتقاس ي ي ي ي ي ييم منافعها ،قام
الشييركاء نفسييهم يف مارال ذار  2112بعقد حلقة العمل الرتادفية جلهات االتصييال الوطنية اآلسيييوية لدى املعاهدة الدولية
وبروتوكول ناغويا يف لوا بانيوا ،الفلبني .وخيطط الشركاء نفسهم لعقد حلقات عمل مشاهبة خالل فرتة السنتني املقبلة
يف أقاليم أخرى .وفيما تستمر أنشطة بناء القدرات ،ميكن أن تؤدي التجارب والدروا املستفادة إىل قيام اجلهاز الرئاسي
بتطوير هن اسرتاتيجي إزاء بناء القدرات وإىل إشراك األمانة ومشاركتها بطريقة أكثر تنظيما.
 -11وقد استمرت املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،بالتعاون مع مكتا إدارة النظام يف اجلماعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية ،بتأدية دور بارز يف تنسي يييق التقارير يف جمال السي ييياسي ييات ومواقف املراكز التابعة للجماعة االسي ييتشي ييارية يف
بعض االجتماعات ما بني الدورات للمعاهدة الدولية .وبص ي ي ييورة خاص ي ي يية ،مثل املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي اجلماعة
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية يف جمموعة العمل املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف وسامه
يف حتسني اسرتاتيجية التمويل التابعة للمعاهدة الدولية.
 -12باإلض ييافة إىل ذلك ،قام املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي بالرتوي بنش ييار إلعمال حقوق املزارعني من خالل
البحوث واملشاريع امليدانية اليت اضطلع هبا ،وشارك يف مناقشات حول هذه املسألة ال سيما يف املشاورة العاملية بشأن
حقوق املزارعني اليت عقدت يف سبتمولأيلول  2116يف بايل ،إندونيسيا.
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جيم -برنامج التعاون األوروبي بشأن الموارد الوراثية النباتية
 -13مت إبرام مييذكرة تفيياهم مع برنييام التعيياون األورويب بش ي ي ي ي ي ي ييأن املوارد الوراثييية النبيياتييية (برنييام التعيياون األورويب)
يف  6ديسمولكانون األول  2116نلوضع إطار للتعاون يف سلسلة من األنشطة املتعلقة باحلصول على املعلومات وتبادهلا
وتقياس ي ي ي ي ي ييم اخلوات ،على أن تتعياون أميانية املعياهيدة مبوجبيه مع أميانية برنيام التعياون األورويب يف اجملياالت ذات االهتميام
املش ييرتك هبدف تعزيز التوزر والتنفيذ املتس ييق للمواد  5و 6و 16و 12وألهداف املعاهدة الدوليةن .وترد مذكرة التفاهم اليت
مت التوقيع عليها يف الوثيقة  IT/GB-7/17/Inf.19لعلم اجلهاز الرئاسي.
 -14وخالل فرتة السي يينتني احلالية ،شي ييارك أمانة برنام التعاون األورويب يف العديد من االجتماعات ما بني الدورات
للمعاهدة الدولية .وتشييمل هذه االجتماعات اللجنة االسييتشييارية العلمية املعنية بالنظام العاملي للمعلومات املنصييوص عليه
يف املادة  ،12واجتماع اخلواء حول جمموعة األدوات لالس ي ي ي ي ي ييتخدام املس ي ي ي ي ي ييتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
ويف فرتة الس ي يينتني القادمة ،ومبوجا مذكرة التفاهم ،س ي ييتس ي ييتمر أمانة املعاهدة الدولية بالتعاون مع برنام التعاون األورويب
يف برام ومشاريع هتدف إىل صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.

دال -المنتدى العالمي للبحوث الزراعية والبتكار
 -15واص ي ي ي ي ي ييل أمانة املنتدى العاملي للبحوث الزراعية واالبتكار (املنتدى العاملي) تعاوهنا لدعم عمل املعاهدة الدولية
يف جمال االسييتخدام املسييتدام للموارد الوراثية وحقوق املزارعني خالل فرتة السيينتني احلالية .وأدت أمانة املنتدى العاملي دورا
نش ييطا يف تعزيز إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزارع وتعاون يف تطوير جمموعة األدوات الس ييتخدام هذه
املوارد على حنو مس ييتدام .وش ييارك أمانة املنتدى العاملي يف االجتماع الثالث للجنة الفنية املخصي يص يية املعنية باالسي يتخدام
املسييتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف أكتوبرلتش يرين األول  2116وأعدت تقريرا حول أنشييطتها وعملها مع
املعاهدة الدولية لدعم تطبيق املادتني  6و .1وأشارت اللجنة الفنية املخصصة إىل الفرصة اليت أتاحها التعاون بني املعاهدة
الدولية واملنتدى العاملي وإىل أمهية األثر الذي تركه.
 -16ودعم أمانة املنتدى العاملي تطوير النموذج التثقيفي املتعلق حبقوق املزارعني التابع للمعاهدة الدولية وشي ي ي ييارك
يف املش يياورة العاملية بش ييأن حقوق املزارعني اليت عقدت يف س ييبتمولأيلول  2116يف بايل ،إندونيس يييا .واس ييتمرت أيض ييا يف
3
الرتوي للونام املشي ي ي ي ييرتك لبناء القدرات بشي ي ي ي ييأن حقوق املزارعني من خالل حلقات عمل وحلقات دراسي ي ي ي ييية شي ي ي ي ييبكية.
وش ي ي ييارك األمانتان يف برنام املن الص ي ي ييغرية التابع لونام األمم املتحدة للبيئة -حلقة العمل العاملية لتبادل املعارف من
أجل حتديد أوجه التوزر والفرص اجلديدة بني برنام املن الصي ي ييغرية وبناء قدرات املزارعني واجملتمعات ادلية هبدف صي ي ييون
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسييتخدامها املسييتدام .وترد معلومات إضييافية عن األنشييطة اليت اضيطلع هبا أمانة
4
املنتدى العاملي يف الوثيقة .IT/GB-7/17/Inf.12
3

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

https://blog.gfar.net/2017/05/10/gfar-webinar-farmers-rights-achieving-complementarity-between-the-informal-and-formalseed-systems/
 4تقرير أمني املنتدى العاملي للبحوث الزراعية واالبتكار بشأن التعاون مع املعاهدة الدولية (الوثيقة )IT/GB-7/17/Inf.12
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هاء -المعهد الدولي لبحوث األرز
 -12اس ي ي ي ي ي ييتمر التعاون بني املعهد الدويل لبحوث األرز واملعاهدة الدولية خالل فرتة الس ي ي ي ي ي يينتني احلالية ،وذلك مبوجا
االتفاق املوم بني املعهد ومنظمة األغذية والزراعة يف سبتمولأيلول  2115إلعارة خبري إىل املنظمة من أجل تنفيذ مشروع
تنس ي ي ي ي ي يييق تص ي ي ي ي ي ييميم النظام العاملي للمعلومات املعين باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتطويره .وأدى املعهد الدويل
لبحوث األرز دورا أسيياسيييا يف املسييامهة يف العمل العلمي ويف جمال تكنولوجيا املعلومات لتنفيذ برنام العمل بشييأن النظام
العاملي للمعلومات املعين باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وقدم املعهد الدويل لبحوث األرز من مجلة مس ي ي ي ي ي ييامهات
أخرى ،الدعم التقين واالس ي ييتش ي يياري إلنش ي يياء نظام معرفات الكيانات الرقمية بوص ي ييفها معرفات فريدة دائمة وعاملية للمادة
الوراثية .وأدى املعهد أيض ي ييا دورا نش ي ييطا يف عملية املش ي يياورة والدعوة الواس ي ييعة النطاق مع جمموعات متنوعة من أص ي ييحاب
املصلحة من أجل التوعية على نظام معرفات الكيانات الرقمية واستخدامه على نطاق واسع.
 -18بيياإلضي ي ي ي ي ي ييافيية إىل ذلييك ،تعيياون املعهييد الييدويل لبحوث األرز مع املركز اإلنييدونيس ي ي ي ي ي ييي للبحوث والتنمييية يف جمييال
التكنولوجيا احليوية الزراعية واملوارد الوراثية من أجل تنفيذ مشي ي ي ييروع صي ي ي ييندوق تقاسي ي ي ييم املنافع اهلادف إىل العمل مع بلدان
متعددة على بناء منص يية بريبية لتطوير وصص يييص معرفات فريدة من نوعها على مس ييتوى العاا للمادة الوراثية لألرز .ومن
خالل التعاون مع األمانة ،قام املعهد الدويل لبحوث األرز بردماج نظام املعلوماتية اجلديد بشي ي ي ي ييأن االسي ي ي ي ييتنبات اخلاص به
( )Breeding for Resultsليعمل مع جمموعة أدوات االتص ي ي ييال اخلاص ي ي يية بالنظام العاملي للمعلومات .ويقوم املش ي ي ييروع يف
الوق ي الراهن ب ياختبييار بى حتتييية جييديييدة للمعلومييات تربط النظييام املتعييدد األطراف والنظييام العيياملي للمعلومييات بيياملربني
وموظفي بنك اجلينات.

واو -التحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة
 -11يف دورته السيادسية ،طلا اجلهاز الرئاسيي إىل األمني ناالسيتمرار يف االخنرار ،بطريقة تتسيم بالدعم املتبادل ،مع
االحتاد الدويل حلماية األصي ي ييناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية من أجل التشي ي ييارك ،حسي ي ييا االقتضي ي يياء
ورهنا باملوارد املتاحة ،يف وضع اللمسات األخرية على عملية حتديد اجملاالت ادتملة للرتابط بني صكوك كل منهما ،مبا يف
ذلك من خالل عملية تشاركية وشاملةن 5.وطلا اجلهاز الرئاسي أيضا إىل األمني نمواصلة املشاركة يف االجتماعات ذات
الصلة لالحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،وال سيما اللجنة احلكومية الدولية
6
املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفلكلورن.
 -21وبناء على دعوة ،حضيير أمني اجلهاز الرئاسييي ورئيسييه الدورة احلادية والتسييعني للجنة االسييتشييارية لالحتاد الدويل
حلماية األصناف النباتية اجلديدة اليت عقدت يف مارال ذار  2116هبدف إعالم أعضاء االحتاد بالعمليات اجلارية مبوجا
املعاهدة الدولية وعرض اخلطور العريضي يية للخطوات التالية املمكنة .وبعد أن قام مكتا الدورة السي ييابعة للجهاز الرئاسي ييي
بالنظر يف نتائ اجتماع اللجنة االس ي ي ييتش ي ي ييارية والتقرير الص ي ي ييادر عنه ،مت االتفاق على عقد ندوة مش ي ي ييرتكة يف الربع األخري
5
6
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من عام  .2116وقام األمانة ،بالتش يياور مع املكتا ،بالتحض ي يريات والرتتيبات الالزمة للندوة ،مبا يف ذلك وض ييع الئحة
باملتحدثني أقرها املكتا باالتفاق مع االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة.
 -21وعقييدت النييدوة املتعلقيية بيالرتابط ادتمييل بني املعيياهييدة الييدولييية بشي ي ي ي ي ي ييأن املوارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعيية
واالتفاقية الدولية حلماية األص ي ي ي ي ييناف النباتية اجلديدة ،بنجاح يف  26أكتوبرلتش ي ي ي ي ي يرين األول  2116يف مقر االحتاد الدويل
حلماية األص ييناف النباتية اجلديدة يف جنيف ،س ييويسي يرا .وش ييارك فيها أكثر من  141ش ييخص ييا ميثلون احلكومات واملزارعني
واجملتمع املدين والقطاع اخلاص .واستمع املشاركون إىل عدد من العروض بشأن الرتابط بني املعاهدة الدولية واتفاقية االحتاد
الدويل حلماية األصي ي ي ييناف النباتية اجلديدة وب شي ي ي ييأن بارب البلدان األعضي ي ي يياء يف تطبيق الصي ي ي ييكني على املسي ي ي ييتوى الوطين،
وسي يينح هلم الفرصي يية ملناقشي يية هذه املسي ييائل مع املتحدثني ويف ما بينهم .ويف مالحظاهتما اخلتامية ،أشي ييار ميس ي يرا الندوة،
الدكتور حممد ص يوان بصييفته رئيس اجلهاز الرئاسييي ،والسيييد  Raimundo Lavignolleبصييفته نائا رئيس االحتاد الدويل
حلماية األصي ييناف النباتية اجلديدة ،إىل أهداف الصي ييكني وفوائدمها وإىل احلاجة إىل تفسي ييريمها وتطبيقهما من خالل الدعم
املتبادل ،مع أخذ السياق اخلاص لكل طرف متعاقد يف احلسبان .وشددا على احلاجة إىل إشراك مجيع أصحاب املصلحة
يف مثل هذه العملية وسي ي ييلطا الضي ي ييوء على الدعم الذي قد حتتاج املنظمتان إىل تقدميه للرتوي هلذا اهلدف .وترد مداوالت
الندوة يف الوثيقة  7،IT/GB-7/17/Inf.14وترد تفاص ي ي ي ي ي يييل إض ي ي ي ي ي ييافية عن عملية تنفيذ مطلا اجلهاز الرئاس ي ي ي ي ي ييي يف الوثيقة
8
.IT/GB-7/17/7
 -22وش ي ييارك كثلو مكتا االحتاد الدويل حلماية األص ي ييناف النباتية اجلديدة بنش ي ييار يف االجتماع الثالث للجنة الفنية
املخص ي يصي يية املعنية باالسي ييتخدام املسي ييتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املنعقد يف أكتوبرلتش ي يرين األول ،2116
ويف املشاورة العاملية بشأن حقوق املزارعني املنعقدة يف سبتمولأيلول  2116يف بايل ،إندونيسيا.

زاي -فريق التصال المعني باتفاقيات التنوع البيولوجي
 -23أكد اجلهاز الرئاس ي ييي جمددا ،من خالل القرار 11ل ،2115على أمهية زيادة التوزر بني اتفاقيات التنوع البيولوجي
لتنفيذها على املسي ييتوى الوطين وطلا إىل األمني مواصي ييلة املشي يياركة واملسي ييامهة يف أنشي ييطة فريق االتصي ييال املعين باتفاقيات
التنوع البيولوجي (فريق االتصييال) ذات الصييلة .ويف فوايرلشييبار  ،2116شييارك سييتة أعضيياء من مكتا اجلهاز الرئاسييي
يف حلقة العمل بشأن أوجه التوزر بني اتفاقيات التنوع البيولوجي اليت عقدت يف جنيف ،سويسرا 9.وشارك األمانة أيضا
يف اجتماع غري رمسي لفريق االتصي ي ييال عقد على هام حلقة العمل للتخطيط لألنش ي ي يطة املشي ي ييرتكة اليت اضي ي ييطلع هبا فريق
االتصال خالل عام .2116

 7مداوالت الندوة بشي ي ييأن الرتابط ادتمل بني املعاهدة الدولية بشي ي ييأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واالتفاقية الدولية حلماية األصي ي ييناف النباتية
اجلديدة (الوثيقة .)IT/GB-7/17/Inf.14
 8التقرير بشأن تنفيذ حقوق املزارعني (الوثيقة .)IT/GB-7/17/17

 9الوثيقي يية https://www.cbd.int/doc/meetings/biodiv/brcws-2016-01/official/brcws-2016-01- ،UNEP/CBD/BRC/WS/2016/1/2
02-en.doc
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 -24وعقدت األمانة أيضييا مشيياورات مع اتفاقيات التنوع البيولوجي األخرى حول االتصيياالت والتعليم والوعي العام،
مبا يف ذلك من خالل مؤمترات عقدت عن بُعد ومناقشييات أخرى غري رمسية .وكان اهلدف من ذلك بميع املوارد وتنسيييق
جهود املراس ييلة بش ييأن التنوع البيولوجي ،فض ييال عن تقدمي الدعم لألطراف املتعاقدة واهليئات املعنية يف االتفاقية يف جماالت
االتصال والتعليم والوعي العام.
 -25وبعد إعداد هذه الوثيقة ،سييتسييتضيييف أمانة املعاهدة الدولية االجتماع العادي الثاين عشيير لفريق االتصييال املعين
باتفاقيات التنوع البيولوجي يف مقر منظمة األغذية والزراعة يف روما يف  28و 21س ي ي ي ي ي ييبتمولأيلول  .102112وسي ي ي ي ي ي ييجمع
االجتماع الرؤساء التنفيذيني لالتفاقيات العاملية املتعلقة بالتنوع البيولوجي وسيهدف إىل تعزيز التنسيق بني الوكاالت لدعم
جدول األعمال العاملي للتنوع البيولوجي ،واألهداف املش ييرتكة التفاقيات التنوع البيولوجي ،وحتقيق الغايات العاملية املتعلقة
بالتنوع البيولوجي.
 -26ويف إطار مبادرة بوابة املعلومات املتعلقة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ( )InforMEAالتابعة لونام األمم
املتحدة للبيئة ،مت تطوير منوذج تدرييب إلكرتوين متهيدي بشي ي ي ي ي ي ييأن املعاهدة الدولية .والدورة متاحة على املوقع االلكرتوين
للمعياهيدة اليدوليية ومن خالل برنيام التعلم اإللكرتوين لبوابية  ،InforMEAوهي تعرف املس ي ي ي ي ي ييتخيدمني على الروابط بني
التنوع البيولوجي للمحاص ي يييل واألمن الغذائي واملكونات واآلليات الرئيس ي ييية للمعاهدة الدولية .ويتم التحض ي ييري حاليا لدورة
إلكرتونييية جييديييدة بشي ي ي ي ي ي ييأن حقوق املزارعني بيياالس ي ي ي ي ي ييتنياد إىل حمتوى النموذج التثقيفي .واس ي ي ي ي ي ييتمرت األمييانيية بيياملش ي ي ي ي ي ي ياركية
يف االجتماعات الس ي ي ي ي ي يينوية للجنة التوجيهية ملبادرة إدارة املعلومات واملعارف لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف من أجل
حتسي ييني تقاسي ييم البيانات واخلوات مع مؤس ي يسي ييات األمم املتحدة األخرى اليت تعمل على جمموعات التنوع البيولوجي بغية
تسهيل إعادة استخدام البيانات.

حاء -برنامج األمم المتحدة للبيئة
 -22بناء على طلا من برنام األمم املتحدة للبيئة ،سامه أمانة املعاهدة الدولية مبقال مبناسبة انعقاد الدورة الثانية
جلمعية األمم املتحدة للبيئة يف مايولأيار  .2116وتعاون األمانة أيض ي ييا مع ش ي ييعبة القانون يف برنام األمم املتحدة للبيئة
يف إعداد جملد متعدد املؤلفني نُشر يف سبتمولأيلول  .112116وهدف املنشور إىل حتسني االتساق بني االتفاقيات املتعلقة
بالتنوع البيولوجي يف مس ي ييألة ص ي ييون التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واس ي ييتخدامهم على حنو مس ي ييتدام ،وإىل
حتديد الفرص من أجل التعاون والتنسيق بني االتفاقيات والبناء عليها.
 -28وتتعاون األمانة أيض ي ي ي ي ي ييا مع برنام األمم املتحدة للبيئة إلعداد وتنفيذ مش ي ي ي ي ي ييروع حول أوجه التعاون والتوزر بني
االتفاقات املتعلقة بالتنوع البيولوجي والص ي ي ي ي ي ييكوك األخرى من أجل حتقيق األهداف الش ي ي ي ي ي يياملة للتنوع البيولوجي وأهداف
 10يتألف فريق االتصي ي ي ي ي ييال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي حاليا من :اتفاقية التنوع البيولوجي؛ واتفاقية ادافظة على أنواع احليوانات الوية املهاجرة؛
واالتفاقية بشي ي ي ي ي ي ييأن التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليوان والنبات الوية؛ واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ واملعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النب اتية لألغذية والزراعة؛ واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة؛ واتفاقية الرتاث العاملي؛ واهليئة الدولية لشؤون صيد احليتان.
11
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التنمية املس ي ييتدامة .ويهدف املش ي ييروع بش ي ييكل خاص إىل حتقيق التوزر على املس ي ييتويني العاملي والوطين ،وإىل تطوير أدوات
لدعم تنفيذ االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي واإلبالغ عنها واالتصال بشأهنا.

طاء -المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 -21يف دورته السي ييادسي يية ،طلا اجلهاز الرئاسي ييي إىل األمني نمواصي ييلة املشي يياركة يف االجتماعات ذات الصي ييلة لالحتاد
الدويل حلماية األص ي ي ي ي ي ييناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،وال س ي ي ي ي ي يييما اللجنة احلكومية الدولية املعنية
12
بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفلكلورن.
 -31وتلبية هلذا الطلا ،ش ي ي ييارك األمني يف الدورة التاس ي ي ييعة والعش ي ي ي يرين للجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية
واملوارد الوراثي يية واملع ييارف التقلي ييدي يية والفلكلور يف فوايرلشي ي ي ي ي ي يب ييار  .2116واختتمي ي ه ييذه اللجن يية اجتم يياعه ييا األخري
يف يونيولحزيران  2112وأوص ي ي بأن تقرر اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية أنه يتعني على اللجنة مواصي ييلة
عملها خالل فرتة الس ي يينتني  ،2111-2118وأنه يتعني على اجلمعية العامة اختيار والية وبرنام عمل .وس ي ييتنعقد اجلمعية
العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف النصف األول من أكتوبرلتشرين األول .2112
 -31وطلا اجلهاز الرئاسييي أيضييا إىل األمني العام ناالسييتمرار يف االخنرار ،بطريقة تتسييم بالدعم املتبادل ،مع االحتاد
الدويل حلماية األص ي ي ييناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية من أجل التش ي ي ييارك ،حس ي ي ييا االقتض ي ي يياء ورهنا
باملوارد املتاحة ،يف وضع اللمسات األخرية على عملية حتديد اجملاالت ادتملة للرتابط بني صكوك كل منهما ،مبا يف ذلك
13
من خالل عملية تشاركية وشاملةن.
 -32واس ي ييتمر األمني يف اس ي ييتكش ي يياف إمكانيات االض ي ييطالع بأنش ي ييطة مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف هذا
الص ي ييدد .واس ي ييتنادا إىل املش ي يياورات األولية مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،س ي ييتتمثل اخلطوة التالية ادتملة يف لف
انتباه أعضاء املنظمة إىل هذه العملية يف أقرب فرصة ككنة .وسيشمل ذلك اقرتاحا لتنظيم حلقة دراسية بصورة مشرتكة
خالل فرتة السيينتني القادمة من أجل حتديد جماالت الرتابط ادتملة بني صييكوك كل من املنظمة العاملية للملكية الفكرية
واملعاهدة الدولية.

ثالثا -التعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين
ألف -المجتمع المدني

 -33خالل فرتة الس ي يينتني احلالية ،اس ي ييتمرت املعاهدة الدولية بالتفاعل مع املزارعني واجملتمع املدين يف عملياهتا يف جمال
السياسات ويف أنشطتها األخرى.
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 -34وشارك منظمات املزارعني واجملتمع املدين بنشار يف العملية اهلادفة إىل تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف
من خالل كثليها يف جمموعة العمل املفتوحة العضي ي ي ي ي ييوية املخص ي ي ي ي ي يصي ي ي ي ي يية املعنية بتعزيز سي ي ي ي ي ييري عمل النظام املتعدد األطراف
(جمموعة العمل) .كما أهنا ش ييارك يف جمموعات أص ييدقاء الرئيس ييني املش يياركني وقدم إس ييهامات خطية بناء على طلا
جمموعة العمل.
 -35وش ييارك املزارعون وكثلو اجملتمع املدين يف االجتماع الثالث للجنة الفنية املخصي يص يية املعنية باالس ييتخدام املس ييتدام
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف أكتوبرلتش ي ي ي ي يرين األول  2116وقدموا إسي ي ي ي ييهامات إليها .باإلضي ي ي ي ييافة إىل ذلك،
ش ي يياركوا بنش ي ييار يف املش ي يياورة العاملية بش ي ييأن حقوق املزارعني اليت عقدت يف س ي ييبتمولأيلول  2116يف بايل ،ويف مش ي يياورة
أصحاب املصلحة ألفريقيا اليت عقدت يف يونيولحزيران  2116يف زمبابواي ،ويف املشاورة غري الرمسية يف جمموعات صغرية
من أصحاب املصلحة بشأن حقوق املزارعني اليت عقدت يف يونيولحزيران  2116يف سويسرا.
 -36واس ي ي ييتمر املزارعون واجملتمع املدين باملش ي ي يياركة بنش ي ي ييار يف تنفيذ مطلا اجلهاز الرئاس ي ي ييي لتحديد جماالت الرتابط
ادتملة بني املعاهدة الدولية واتفاقية االحتاد الدويل حلماية األص ي ي ي ي ييناف النباتية اجلديدة وص ي ي ي ي ييكوك املنظمة العاملية للملكية
الفكرية ذات الص ي ييلة .وأدوا دورا نش ي ييطا يف الندوة املتعلقة بالرتابط ادتمل بني املعاهدة الدولية بش ي ييأن املوارد الوراثية النباتية
14
لألغذية والزراعة واالتفاقية الدولية حلماية األصناف النباتية اجلديدة.
 -32وقد أطلق أمانة جلنة التخطيط الدولية للس ي ي يييادة الغذائية مش ي ي ييروعا لتعزيز تنفيذ نتائ املش ي ي يياورة العاملية بش ي ي ييأن
حقوق املزارعني .ويش ييمل ذلك تنظيم املزيد من املش يياورات بش ييأن حقوق املزارعني ،وإطالق مبادرات لبناء قدرات صي يغار
منتجي األغذية والس ي ي ييتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على حنو مس ي ي ييتدام يف إطار التعاون بني بلدان اجلنوب
15
يف منظمة األغذية والزراعة.

باء -القطاع الخاص
 -38خالل فرتة السيينتني هذه ،اسييتمر قطاع البذور بتأدية دور يف عملية تعزيز سييري عمل النظام املتعدد األطراف عن
طريق كثليه يف جمموعة العمل .وشييارك خواء من قطاع البذور بنشييار يف اجملموعات األربعة ألصييدقاء الرئيس يني املشيياركني
بصفة شخصية.
 -31وبعد املس ي ي ييامهة اليت أعلن عنها الرابطة األوروبية للبذور خالل الدورة الس ي ي ييادس ي ي يية للجهاز الرئاس ي ي ييي ،وهي أول
مسامهة مالية مجاعية على اإلطالق تقدمها جهات فاعلة يف قطاع البذور لصندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة الدولية،
قدم االحتاد الدويل للبذور أيضا التمويل للدورة الرابعة ملشروع صندوق تقاسم املنافع يف أواخر عام .2116

14
15

ميكن إجياد املزيد من التفاصيل عن هذا االجتماع يف الوثيقة املعنونة نالتقرير بشأن تنفيذ حقوق املزارعنين (الوثيقة .)IT/GB-7/17/17
أرسل كل من الوازيل ومايل والنروي رسائل دعم للمشروع الذي اقرتحته أمانة جلنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية.
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 -41ولتس ييهيل التوعية حول املعاهدة الدولية وفهمها ،قام األمني العام للرابطة األوروبية للبذور بدعوة املعاهدة الدولية
للمشاركة يف اجلمعية العامة للرابطة اليت عقدت يف أكتوبرلتشرين األول  2116يف روما ،إيطاليا .ومت تنظيم أنشطة عديدة
خالل احلييدث هبييدف التوعييية حول املعيياهييدة الييدولييية واس ي ي ي ي ي ييتحييداث فرص للحوار بني القطيياع واملمثلني احلكوميني عن
األطراف املتعاقدة .ونظم الرابطة األوروبية للبذور واملعاهدة الدولية معرضا حول صندوق تقاسم املنافع إضافة إىل طاولة
مستديرة لعرض النتائ والتأثريات الرئيسية ملشاريع الصندوق ،وقام الشركاء يف تنفيذ املشروع بتقاسم بارهبم.
 -41ويف مايولأيار  ،2116شييارك األمني والرئيس املشييارك جملموعة العمل يف املؤمتر العاملي للبذور الذي عقده االحتاد
الدويل للبذور يف بونتا دل اس ي ي ي ي ي يييت ،أوروغواي ،ويف مايولأيار  ،2112حض ي ي ي ي ي ييرا املؤمتر يف بودابس ي ي ي ي ي ي  ،هنغاريا .ويف مؤمتر
عام  ،2116نظم األمني طاولة مس ي ي ي ي ي ييتديرة حول املعاهدة الدولية يف إطار جلنة املربني التابعة لالحتاد الدويل للبذور .وعقد
املشاركون نقاشا حيويا بشأن دور القطاع اخلاص يف صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام ،ال
سيما من حيث مواصلة تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها.

رابعا -التوجيهات المطلوبة
 -42إن اجلهاز الرئاس ي ي ي ي ي ييي مدعو إىل اإلحاطة علما هبذا التقرير وإعطاء أي توجيهات أخرى يراها مناس ي ي ي ي ي ييبة للتعاون
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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المرفق

مشروع

القرار 2017/xx

التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى
إ ّن الجهاز الرئاسي،
إذ يذ ّكر بقراره 11ل 2115وبالقرارات واملقررات السابقة األخرى ذات الصلة؛
وإذ يعيد تأكيد أمهية احلفاظ على التعاون مع املنظمات واملؤس ي يسي ييات الدولية ذات الصي ييلة والشي ييركاء املعنيني ،وتعزيزه من
أجل النهوض بأهداف املعاهدة الدولية وتنفيذها؛
وإذ يالحظ مع التقدير استمرار التعاون والدعم من جانا املنظمات الدولية ذات الصلة خالل فرتة السنتني احلالية؛
وإذ يرحب باملش ي ي يياركة النش ي ي ييطة جملموعات أص ي ي ييحاب املص ي ي ييلحة األخرى ذات الص ي ي ييلة ،ال س ي ي يييما منظمات اجملتمع املدين
واملزارعني وقطاع البذور ،يف دعم تنفيذ املعاهدة الدولية وعمليات السياسات ذات الصلة اخلاصة هبا؛
وإذ يدرك أمهية الدعم املتناسييق واملتبادل لتنفيذ املعاهدة الدولية والص يكوك والعمليات ذات الصييلة ال سيييما على املسييتوى
الوطين ،وإذ يشري إىل أمهية مواصلة تقدمي الدعم لألطراف املتعاقدة من البلدان النامية يف هذا الصدد؛
( )1يعيد التأكيد على ضرورة مواصلة اجلهود الالزمة لضمان أن حتظى أهداف املعاهدة الدولية ودورها يف صون املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام ،برقرار ودعم املؤسسات واملنظمات والعمليات الدولية ذات
الصلة؛
( )2يحيط علما بالتعاون مع مفوضي ي ي ي ي ييية االحتاد األفريقي ويرحا باهتمامها بالرتوي للمعاهدة الدولية ودعم األطراف
املتعاقدة من إقليم أفريقيا يف تنفيذها ،وبتأدية حس ي ي ييا االقتض ي ي يياء ،دور تنس ي ي يييقي للمندوبني واملمثلني من اإلقليم؛
ويطلب إىل األمني مواصييلة تعزيز هذا التعاون والبحث عن فرص إلقامة التعاون مع منظمات ومؤس يسييات إقليمية
أخرى ذات صلة للرتوي للمعاهدة الدولية وتنفيذها؛
( )3يشج ج ج ج جججع األطراف املتعاقدة على األخذ بزمام املبادرات لتعزيز الدعم املتناس ي ي ي ي ي ييق واملتبادل لتنفيذ املعاهدة الدولية
والص ي ييكوك والعمليات الدولية األخرى ذات الص ي ييلة بغية تعزيز اتس ي يياق الس ي ييياس ي ييات وحتس ي ييني الكفاءة على مجيع
املستويات ولتطبيق أهدافها والتزاماهتا املختلفة بطريقة متناسقة وواضحة ومتبادلة الدعم؛
()4

يطلب إىل األمني أن يسهل مثل هذه املبادرات بناء على الطلا ورهنا بتوافر املوارد؛

( )5يؤكد احلاجة إىل توسيع الونام املشرتك لبناء القدرات واحلرص على أن تواصل األمانة تأدية دور ن شط يف تنسيق
النتائ والتأثريات ورص ي ي ي ي ي ييدها وحتليلها ،ويدعو األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة إىل توفري متويل إض ي ي ي ي ي ييايف لدعم
استمرارية الونام ؛

IT/GB-7/17/25

13

( )6يطلب إىل األمني مواصلة التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومبادرة تنمية
القدرات املتعلقة باحلص ي ي ي ي ي ييول على املوارد وتقاس ي ي ي ي ي ييم منافعها ومقدمي بناء القدرات اآلخرين ،وتعزيزه وتوس ي ي ي ي ي يييعه
يف ميا يقيدمونيه من دعم لألطراف املتعياقيدة يف تنفييذ املعياهيدة اليدوليية واتفياقيية التنوع البيولوجي وبروتوكول نياغوييا
امللحق هبا بطريقة متناسقة ومتبادلة الدعم؛
( )2يشجججع أعضيياء فريق االتصييال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي على مواصييلة تعاوهنم وفقا لوالية كل واحد منهم،
ويطلا إىل األمني ،رهنا بتوافر املوارد املالية ،أن يسييتمر باملشيياركة بنشييار يف األنشييطة ذات الصييلة لفريق االتصييال
املعين بالتنوع البيولوجي؛
( )8يح ج األطراف املتعيياقييدة على اصيياذ التييدابري الالزميية لتعزيز أوجييه التييوزر يف مييا بني االتفيياقيييات املتعلقيية بييالتنوع
البيولوجي للنهوض باتس يياق الس ييياس ييات وحتس ييني الكفاءة وتعزيز التنس يييق والتعاون على مجيع املس ييتويات ،ويدعو
املنظمات الدولية واجلهات املاحنة إىل توفري املوارد املالية الالزمة لدعم اجلهود اليت تش ي ي ي ي ييجع التوزر يف جمال وض ي ي ي ي ييع
السياسات والوفاء بااللتزامات مبوجا اتفاقيات التنوع البيولوجي؛
( )1يطلب إىل األمني مواصي ي ييلة املشي ي يياركة يف مبادرة إدارة املعلومات واملعارف ( )InforMEAاليت يأخذ بزمامها برنام
األمم املتح ييدة للبيئ يية وتوفري املعلوم ييات لألطراف املتع يياق ييدة وأصي ي ي ي ي ي يح يياب املص ي ي ي ي ي ييلح يية اآلخرين من خالل بواب يية
 ،InforMEAمبا يف ذلك إصدار دورات تدريبية إلكرتونية؛
( )11يطلب إىل األمني مواص ييلة املش يياركة يف االجتماعات ذات الص ييلة لالحتاد الدويل حلماية األص ييناف النباتية اجلديدة
وللمنظميية العيياملييية للملكييية الفكرييية ،وال س ي ي ي ي ي يييمييا اللجنيية احلكومييية الييدولييية املعنييية بييامللكييية الفكرييية واملوارد الوراثييية
واملعارف التقليدية والفلكلور ،حسا االقتضاء ورهنا باملوارد املالية املتاحة؛
( )11يشج جججع جمموعات أص ي ييحاب املص ي ييلحة األخرى ذات الص ي ييلة ،ال س ي يييما منظمات اجملتمع املدين واملزارعني وقطاع
البذور ،على مواصلة تعزيز مشاركتها وتعاوهنا للنهوض بتنفيذ املعاهدة الدولية؛
( )12يطلب إىل األمني مواصييلة رفع التقارير إىل اجلهاز الرئاسييي بشييأن تعاون املعاهدة مع أجهزة ومنظمات دولية أخرى
ذات صلة ،وبشأن األنشطة التعاونية ذات الصلة.

