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 من جدول األعمال المؤقت 3-15البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16-11روما، 

 تقرير عن التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي
 

 موجز

تســـــــــتجيب هذه الوثيقة ألحكام املعاهدة الدولية، وللطلب املوّجه من اجلهاز الرئاســـــــــي إىل األمني بأن يقدم تقريراً عن 
التعــاون مع اتفــاقيــة التنوع البيولوجي يف كــل دورة. وعلى وجــه التحــديــد، تقــدم الوثيقــة تقريرا عن اإلجراءات املتخــذة 

. وتسّلط الوثيقة الضوء على 9/2017ختذها اجمللس الرئاسي من خالل القرار خالل فرتة السنتني ملتابعة القرارات اليت ا
نتائج كل من االجتماع الرابع عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي واالجتماع الثالث ملؤمتر األطراف العامل  

ن بشـــأن احلصـــول على املوارد اجلينية وتقاســـم منافعها (بروتوكول ناغويا)، اللذي كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا
 يكتسيان أمهية بالنسبة للمعاهدة الدولية.

 
وتقدم الوثيقة أيضاً ملخصاً عن اجملاالت الرئيسية الختاذ القرارات من جانب اجلهاز الرئاسي بشأن التعاون مع اتفاقية 

 يولوجي.طورات األخرية يف العالقة الوثيقة املســـــــتمرة بني أمانته وأمانة اتفاقية التنوع البالتنوع البيولوجي، فضـــــــالً عن الت
 بعنوان، IT/GB-8/19/15.3/Inf.2ومت مؤخراً توقيع مذكرة تعاون بني األمانات على النحو املنصـــــــــوص عليه يف الوثيقة 

 الدولية. اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة مذكرة التفاهم املنقحة بشأن التعاون واملبادرة املشرتكة بني أمانيت
 

ــــــة يف الوثيقــــــة ــــــدولي ــــــة التنوع البيولوجي بشـــــــــــــــــــأن التعــــــاون مع املعــــــاهــــــدة ال ــــــذي التفــــــاقي  ويرد تقرير األمني التنفي
IT/GB-8/19/15.3/Inf.1 ،تقرير أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التعاون مع املعاهدة الدولية. بعنوان 

 المطلوبةالتوجيهات 

اجلهاز الرئاســــــــي مدعو إىل اإلحاطة علما بالتقرير وتقدمي املزيد من التوجيهات بشــــــــأن التعاون الوثيق املســــــــتمر مع إن 
 اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا، مع مراعاة عناصر القرار احملتمل الوارد يف املرفق هبذه الوثيقة.
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 مقدمة -أوالً 
 

ــــــــــق ما بني هذه  2-1تنص املادة  -1 ـــــــــــ من املعاهدة الدولية على أن أهداف املعاهدة "تتحقق من خالل الربط الوثيـ
 5-20 وباإلضــــــــــــــافة إىل ذلك، تنص املادة والزراعة لألمم املتحدة، واتفاقية التنوع البيولوجي".املعاهدة ومنظمة األغذية 

 .على أن يقوم األمني، ضــــــــــــــمن مجلة أمور، بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لتحقيق أهداف املعاهدة الدولية
القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف يف على أن اجلهاز الرئاسي حييط علماً ب (ل) كذلك 3-19وتنص املادة 

لى وعليـه، قرر اجلهـاز الرئـاســــــــــــــي اإلبقـاء على العالقـة مع اتفـاقيـة التنوع البيولوجي كبنـد دائم ع. اتفـاقيـة التنوع البيولوجي
 1جدول أعماله يف كل دورة.

 
يف فرتات السنتني  أمانتها، يف التطور والتوسعوقد استمر التعاون مع مؤمتر األطراف يف االتفاقية وهيئاهتا الفرعية و  -2

بدء نفاذ بروتوكول ناغويا بشــــأن احلصــــول على املوارد اجلينية وتقاســــم منافعها (بروتوكول ناغويا)، األخرية، وال ســــيما بعد 
 اجلهاز نيالذي يعمل مؤمتر األطراف مبثابة اجتماع لألطراف فيه. وتصـــــــــف هذه الوثيقة يف القســـــــــم الثاين منها، التعاون ب

الرئاســـــي ومؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي. ويرد يف القســـــم الثالث تقرير عن التعاون بني أمانيت املعاهدة الدولية 
 واتفاقية التنوع البيولوجي خالل فرتة السنتني احلالية.

 
 

 البيولوجي التنوعالتعاون بين الجهاز الرئاسي في المعاهدة ومؤتمر األطراف في اتفاقية  –اثانيً 
 

 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي واالجتماع الثالث ملؤمتر األطرافعقد كل من االجتماع الرابع عشــــــــر  -3
العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا بشــأن احلصــول على املوارد اجلينية وتقاســم منافعها، يف شــرم الشــيخ، مصــر، 

. واعتمد االجتماعان عدداً من القرارات ذات الصـــلة املباشـــرة باملعاهدة الدولية، 2018ين الثاين نوفمرب/تشـــر  29و 17بني 
 .9/2017يتعلق الكثري منها مبسائل سبق أن تناوهلا اجلهاز الرئاسي من خالل القرار 

 
 

 2020تنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي لل –ألف
 

شــي للتنوع البيولوجي، ت، مبا يف ذلك أهداف آي2020-2011اخلطة االســرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة وفرت  -4
س فقط لالتفاقيات ، ليخالل العقد املاضــي اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته العاشــرة، إطاراً شــامالً للتنوع البيولوجي

ن الــدوليــة، بــل ملنظومــة األمم املتحــدة بــأكملهــا ومجيع الشــــــــــــــركــاء اآلخري املتعلقــة بــالتنوع البيولوجي، مبــا يف ذلــك املعــاهــدة
جني، وسيعتمد مؤمتر األطراف اخلامس عشر، الذي سيعقد يف بي املنخرطني يف إدارة التنوع البيولوجي ووضع السياسات.

 بعة للخطة االسرتاتيجية.مبثابة متا سيكون 2020للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  إطاراً عاملياً ، 2020الصني، يف عام 
 

                                                 
 .8/2011القرار من  11الفقرة   1
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واعتمد مؤمتر األطراف، يف اجتماعه الرابع عشـــــــــر، العملية التحضـــــــــريية لوضـــــــــع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي  -5
بني الدورات لدعم عملية إعداد اإلطار  )، وأنشــــأ جمموعة عمل مفتوحة العضــــوية يف ما14/34 (القرار 2020بعد عام  ملا

 العاملي للتنوع البيولوجي. ومن خالل هذا القرار، قام املؤمتر مبا يلي:
 

مثل املعاهدة الدولية على املشـــــــاركة واملســـــــامهة بنشـــــــاط يف عملية وضـــــــع حث االتفاقات الدولية األخرى  •
يز امللكية القوية والدعم. كما حّثهم على من أجل تعز  2020اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

 وإتاحة نتائج هذه احلوارات. 2020تسهيل احلوارات بشأن إطار التنوع البيولوجي ملا بعد عام 

 ،2020ودعا اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل عقد قمة رفيعة املســـــــتوى بشـــــــأن التنوع البيولوجي يف عام  •
ت، من أجل رفع مســـتوى الربوز الســـياســـي للتنوع البيولوجي على مســـتوى رؤســـاء الدول/رؤســـاء احلكوما

املتعلقة بالتنوع  الغايات. وأشـــــــــــار إىل أن العديد من 2030ومســـــــــــامهته يف خطة التنمية املســـــــــــتدامة لعام 
 2020.2عام  يف هلا نقاط �اية 2030البيولوجي يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام 

وطلب من الرئيســـــني املشـــــاركني جملموعة العمل املفتوحة العضـــــوية يف ما بني الدورات تشـــــجيع االتفاقيات  •
املتعلقة بالتنوع البيولوجي مثل املعاهدة الدولية للمشـــــــاركة بنشـــــــاط يف عملية وضـــــــع اإلطار العاملي للتنوع 

 .2020البيولوجي ملا بعد عام 

لوجي مات املعلومات الواردة من االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيو وقرر بأن تشـــمل املصـــادر الرئيســـية للمعلو  •
دها أســــاســــاً الوثائق اليت يتعني إعداوينبغي أن توفر  األخرى واالســــرتاتيجيات ذات الصــــلة املعتمدة منها.

يف  املناقشــــة، يف مجلة أمور، وســــائل تعزيز االتســــاق والتعاون بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي، مب
ذلك خيارات تعزيز أوجه التآزر يف جمال رفع التقارير الوطنية. كما جيب أن حتتوي الوثائق أيضــــــــــــــاً على 
عمل حتليلي بشأن الطرق اليت ميكن أن تساهم هبا االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف اإلطار العاملي 

 البيولوجي.للتنوع  2050ورؤية عام  2020للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
 
 مبا يلي: 9/2017ويف دورته السابعة، قام اجلهاز الرئاسي من خالل القرار  -6
 

فرصـــــة لزيادة  2020-2011اخلطة االســـــرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة إىل أن عملية متابعة  أشـــــار. 10
ة احلفاظ على على أمهي وشــدد، حســب االقتضــاء، تعزيز االتســاق والتعاون بني املعاهدة الدولية واالتفاقية

أهداف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك االعتماد على معلومات الرصــــــــــــــد املتاحة من 
خالل عملييت اإلبالغ للمعــاهــدة الــدوليــة وهيئــة املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة، وبــاألخــذ يف 

 شــــدد من أهداف التنمية املســــتدامة؛ وعالوة على ذلك، 5-2 االعتبار اخلربة املكتســــبة يف رصــــد اهلدف
على أنه ينبغي لألهداف املتعلقة باحلصـــــــــول على املوارد الوراثية واالســـــــــتخدام العادل واملنصـــــــــف للمنافع 
الناشـــــــــــئة عن اســـــــــــتخدامها، أن تراعي املعاهدة الدولية ونظامها املتعدد األطراف للحصـــــــــــول على املوارد 

 منافعها. وتقاسم
                                                 

احلفاظ على التنوع اجليين للبذور والنباتات املزروعة وحيوانات املزارع واحليوانات املدّجنة وما يتصــل هبا من األنواع الربية، : 5-2 قصــدويشــمل ذلك امل  2
وتقاســـم صـــول إليها و مبا يف ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات املتنّوعة اليت ُتدار إدارة ســـليمة على املســـتويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وضـــمان ال

 .2020 املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية وما يّتصل هبا من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو املتفق عليه دوليا، حبلول عام
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وقد يرغب اجلهاز الرئاسي، يف دورته الثامنة، يف تقدمي عدد من التوصيات اليت ينبغي اختاذها بعني االعتبار أثناء  -7

 واعتماده، مبا يف ذلك ما يلي: 2020عملية اإلعداد لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
 

لزيادة تعزيز االتســاق والتعاون بني املعاهدة فرصــة  2020عام يتيح اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد  •
 واالتفاقية. الدولية

باملســــــامهة املباشــــــرة وغري املباشــــــرة للتنوع  2020ينبغي أن يقّر اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  •
الغذائي والتغذية، وســــبل العيش املســــتدامة والقضــــاء على الفقر، وأن يشــــمل الغايات  األمنالبيولوجي يف 

 اليت تربط التنوع البيولوجي الزراعي باألمن الغذائي والزراعة املستدامة.

ينبغي احلفـــاظ على أهـــداف املوارد الوراثيـــة النبـــاتيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة وتعزيزهـــا، مبـــا يف ذلـــك من خالل  •
م الرصــــــــــــــد املتـاحـة من خالل عمليـات اإلبالغ التـابعـة للمعـاهـدة الـدوليـة وهيئـة املوارد االعتمـاد على نظ

من أهداف التنمية املســــــتدامة. وينبغي  5-2الوراثية لألغذية والزراعة، واخلربة املكتســــــبة يف رصــــــد اهلدف 
 .فحسب، بل أيضا استخدامه املستدام الوراثيتتناول هذه األهداف حفظ التنوع  أال

ن تأخذ األهداف املتعلقة باحلصـــــــــول على املوارد الوراثية واالســـــــــتخدام العادل واملنصـــــــــف للمنافع ينبغي أ •
الناشــــئة عن اســــتخدامها بعني االعتبار صــــراحة املعاهدة الدولية ونظامها املتعدد األطراف للحصــــول على 

ظم اإلبالغ من خالل ن املوارد وتقاسم منافعها، وينبغي أن تعتمد، يف مجلة أمور، على نظم الرصد املتاحة
 التابعة للمعاهدة الدولية.

على مســـــــــــامهات وقيادة العديد  2020ينبغي أن يعتمد تنفيذ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  •
من املؤســـــســـــات التابعة لألمم املتحدة، وبالتايل ينبغي تصـــــميمه مع مراعاة ذلك. ويعتزم اجلهاز الرئاســـــي 

، 2020القــادمــة، النظر يف اإلطــار العــاملي للتنوع البيولوجي ملــا بعــد عــام  دورتــه للمعــاهــدة الــدوليــة، يف
وحســـب االقتضـــاء، الرتحيب به أو اعتماده، وأيضـــاً النظر يف إجراءات املتابعة لدعم تنفيذ اإلطار ودجمها 

 يف برنامج عمله املتعدد السنوات.
 
 األمني إحالة االعتبارات األولية اليت طرحها اجلهاز الرئاســــيوأخرياً، قد يرغب اجلهاز الرئاســــي يف أن يطلب من  -8

إىل األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، حبيث تكون هذه التوصيات متاحة لالجتماع اخلامس عشر ملؤمتر األطراف 
يضــــــاً من املكتب، بدعم من أيف اتفاقية التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك األجهزة الفرعية لالتفاقية. وقد يرغب يف أن يطلب 

األمني، التواصـــــــل مع الرئيســـــــني املشـــــــاركني جملموعة العمل املفتوحة العضـــــــوية لدعم إعداد اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي 
 لضمان امللكية القوية واملسامهات من املعاهدة الدولية يف وضع اإلطار اجلديد وتنفيذه. 2020بعد عام  ملا
 

 
 مرفق البيئة العالمية –المالية لالتفاقية اآللية  –باء

 
واجهة مليشــــــــــــــجع مرفق البيئة العاملية، الذي يعمل بوصــــــــــــــفه اآللية املالية لالتفاقية، على تقدمي حلول متكاملة  -9

لبيولوجي االتحديات البيئية واإلمنائية. وتشـــّكل حافظة املشـــاريع يف مرفق البيئة العاملية للتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك التنوع 
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الزراعي، العنصـــر األكرب حالياً يف املؤســـســـة. وهناك عدد من برامج مرفق البيئة العاملية ذات الصـــلة املباشـــرة بتنفيذ املعاهدة 
الدولية. وتعرتف اســــــــرتاتيجية التمويل احملدثّة للمعاهدة الدولية، واليت ســــــــيتم النظر فيها يف هذه الدورة للجهاز الرئاســــــــي، 

 عاملية كأداة متويل تسهم يف تنفيذ املعاهدة الدولية.مبرفق البيئة ال
 

هو اآلن يف مرحلة و  2018اختتم التجديد الســــــابع ملوارد الصــــــندوق االســــــتئماين ملرفق البيئة العاملية يف ربيع عام  -10
فيها النظر يف  يتمالتشــــــــــــــغيل الكامل. وميثل التجديد الســــــــــــــابع معلماً هاماً للمعاهدة الدولية، حيث أ�ا املرة األوىل اليت 

عناصـــــــــر املشـــــــــورة اليت وردت من املعاهدة الدولية من خالل مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي عند وضـــــــــع إطار 
) للتجديد الســـــــابع ملرفق البيئة العاملية. وقد دعا مقرر مؤمتر األطراف 2022-2018الســـــــنوات األربعة ألولويات الربنامج (

للمعاهدة الدولية إىل وضـع عناصـر مشـورة ملرفق البيئة العاملية يف ما يتعلق بتمويل أهداف املعاهدة  اجلهاز الرئاسـي 12/30
وأولوياهتا، مبا يتماشــــــى مع واليات مرفق البيئة العاملية، وإحالة عناصــــــر املشــــــورة، بالصــــــيغة اليت توضــــــع هبا، إىل االجتماع 

 لوجي.الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيو 
 

بشــــــــــــأن اآللية املالية، الذي أخذ فيه علما بارتياح  13/21واعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشــــــــــــرة املقرر  -11
بعناصـــــر املشـــــورة الواردة من املعاهدة الدولية لكي تؤخذ بعني االعتبار عند وضـــــع إطار الســـــنوات األربع ألولويات الربامج 

) للتجديد السابع ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية. ويوجه االنتباه بصفة خاصة إىل العناصر 2018-2022(
 :13/21التالية من املقرر 

 
 إن مؤمتر األطراف:

 
إىل أن العناصــــــــــــــر واملدخالت اليت تدخل يف نطاق والية مرفق البيئة العاملية تنعكس على يشــــــــــــــري  -8

يف إطار الســــــنوات األربع ألولويات الربامج املرفقة هبذا املقرر، وأن ذلك ســــــيزيد من  ،االســــــرتاتيجياملســــــتوى 
 تعزيز أوجه التآزر الرباجمية بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

 4و 3و 2األجهزة الرئاسية ملختلف االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي، إضافة إىل الفقرات  يدعو -9
، إىل تكرار املمارســـــــــة املوصـــــــــوفة فيه لوضـــــــــع توجيهات اســـــــــرتاتيجية للتجديد الثامن ملوارد 12/30من املقرر 

الصـــندوق االســـتئماين ملرفق البيئة العاملية، يف الوقت املناســـب لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع 
 البيولوجي يف اجتماعه اخلامس عشر؛

أن تكون عناصــــر املشــــورة وفقا لوالية مرفق البيئة العاملية، ومذكرة التفاهم  على ضــــرورة (أ) يشــــدد -10
أن يتم صـــياغتها و (ب)  ،3/8 املربمة بني مؤمتر األطراف يف االتفاقية وجملس مرفق البيئة العاملية وفقا للمقرر

ات املتعلقة لالتفاقيأن يتم اعتمادها رمسيا من قبل األجهزة الرئاســــــــية و على املســــــــتوى االســــــــرتاتيجي، (ج) 
 بالتنوع البيولوجي.

 
 مبا يلي:، 9/2017وقام اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة، من خالل القرار  -12

 
مكتب الدورة الســـــابعة للجهاز الرئاســـــي على إعداده لعناصـــــر املشـــــورة ملرفق البيئة العاملية يف شـــــكر  -3
هذه  باملقرر الذي اختذه مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي إلبراز ورحبيتعلق باملعاهدة الدولية،  ما
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بيئة العاملية املعتمد ة ملرفق الرباجميالعناصـــر، على املســـتوى االســـرتاتيجي، يف إطار الســـنوات األربع لألولويات ال
وأحاط يئة العاملية، رفق البيف اجتماعه الثالث عشـــر، واملتعلق بالتجديد الســـابع ملوارد الصـــندوق االســـتئماين مل

، لوضـــــــــــــع 13/21اليت أبداها مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، من خالل املقرر  باالعتبارات  علماً 
 توجيهات اسرتاتيجية للتجديد الثامن ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية؛

صــة املعنية باســرتاتيجية التمويل وتإىل األمني أن يقوم، جنبا إىل جنب مع ا وطلب -4 عبئة للجنة املخصــّ
املوارد واملكتب، بوضــــع توجيهات اســــرتاتيجية بالنســــبة إىل التجديد الثامن ملوارد الصــــندوق االســــتئماين ملرفق 

 الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي؛ 13/21البيئة العاملية، وفقا للدعوة الواردة يف املقرر 
 

وقدمت اللجنة املخصــصــة املعنية باســرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد، خالل فرتة الســنتني، املشــورة االســرتاتيجية  -13
ذات الصـــلة بتنفيذ التجديد الســـابع ملوارد الصـــندوق االســـتئماين ملرفق البيئة العاملية، ولكنها مل تقدم أي مدخل بشـــأن 

. ومع ذلك، مبا أن مؤمتر األطراف اخلامس عشر سيعتمد بالفعل، 2022يف عام التجديد الثامن مبا أنه سيتم استكماله 
، عامليةة للتجديد الثامن ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة الرباجمي، إطار السنوات األربع لألولويات ال2020يف عام 

وأن مؤمتر األطراف قد دعا اجلهاز الرئاســـي إىل تقدمي عناصـــر مشـــورة للتجديد الثامن ملوارد الصـــندوق االســـتئماين ملرفق 
البيئة العاملية، فإن اجلهاز الرئاســـي قد يرغب، يف دورته الثامنة، يف تقدمي عناصـــر املشـــورة، على املســـتوى االســـرتاتيجي، 

 على غرار ما يلي:
 

اإلشـــــــارة إىل أنه خالل عملية حتديث اســـــــرتاتيجية التمويل للمعاهدة الدولية، مت حتديد مرفق البيئة العاملية  •
على أنه أحد اآلليات والصـــــــــــناديق واألجهزة الدولية الرئيســـــــــــية، اليت تدعم تنفيذ املعاهدة الدولية، ودعوة 

ق البيئة من ملوارد الصـــــــــندوق االســـــــــتئماين ملرفمرفق البيئة العاملية إىل مواصـــــــــلة إعطاء األولوية للتجديد الثا
، لدعم الربامج واملشــاريع واملبادرات اليت تصــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتســتخدمها العاملية

الصــــون يف داخل املوقع لألقارب الربية للمحاصــــيل واإلدارة يف ببشــــكل مســــتدام، وال ســــيما يف ما يتعلق 
 وع البيولوجي الزراعي بشكل مستدام؛نم املزارعني للتاملزرعة واستخدا

التأكيد على األمهية املســــــــــــــتمرة للدعم املايل ملرفق البيئة العاملية لتعميم التنوع البيولوجي ضــــــــــــــمن القطاع  •
الزراعي، ودعوتـــه إىل تعزيز دعمـــه إلدمـــاج املوارد الوراثيـــة النبـــاتيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة يف خطط التنميـــة 

 واألولويات الوطنية؛ وامليزانيات

مالحظة أن مرفق البيئة العاملية يدعم بشـــــكل متزايد مشـــــاريع وبرامج التنمية املســـــتدامة اليت تعاجل، بطريقة  •
متكاملة، األمن الغذائي، والزراعة املســتدامة والتكيف مع تغري املناخ، مثل النظم الغذائية للتجديد الســابع 

، واإلقرار بأمهية ادهتاتأثري استعاستخدام األراضي و برنامج و يئة العاملية، ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق الب
دور االســـــــــــتخدام املســـــــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لتحقيق ســـــــــــالســـــــــــل القيمة الغذائية 

لدور ا املســـتدامة واســـتخدام األراضـــي الزراعية بشـــكل مســـتدام، ودعوة مرفق البيئة العاملية إىل توضـــيح هذا
 بوضوح أكرب يف إطار عمل التجديد الثامن ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية؛

دعوة مرفق البيئة العاملية إىل مواصـــــــلة النظر يف مشـــــــاريع التنفيذ املتبادل لربوتوكول ناغويا واملعاهدة الدولية  •
 بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
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البيئة العاملية على اإلشــــارة يف اســــرتاتيجية التنوع البيولوجي للتجديد الســــابع ملوارد الصــــندوق  شــــكر مرفق •
االستئماين ملرفق البيئة العاملية إىل أن نتائج بعض استثمارات التجديد السابع قد تولد فوائد مشرتكة هامة 

البيولوجي  لك يف اســـــــــــــرتاتيجية التنوعللمعاهدة الدولية، ودعوة مرفق البيئة العاملية إىل مواصـــــــــــــلة القيام بذ
 للتجديد الثامن؛

ه، ســيتزامنان ملرفق البيئة العاملية وتنفيذ اإلشــارة إىل أن صــياغة التجديد الثامن ملوارد الصــندوق االســتئماين •
يف الوقت املناســــب مع تنفيذ اســــرتاتيجية التمويل احملدثة، وتوصــــية منظمة األغذية والزراعة بزيادة األولوية 
واالهتمام بشـــــأن املعاهدة من خالل التجديد الثامن، مبا يف ذلك دعم حتقيق الغايات املالية الســـــرتاتيجية 

 ا اجلهاز الرئاسي.التمويل اليت وضعه
 

كما قد يرغب اجلهاز الرئاســــــــي أيضــــــــاً أن يطلب من األمني إحالة هذه العناصــــــــر األولية للمشــــــــورة إىل األمني  -14
طار الســــــــــنوات إالتفاقية التنوع البيولوجي، كما حدث عندما وضــــــــــع مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي  يالتنفيذ

ابع ملوارد الصـــــــندوق االســـــــتئماين ملرفق البيئة العاملية، باإلضـــــــافة إىل القرارات ذات الصـــــــلة األربعة ألولويات التجديد الســـــــ
ة وأخرياً، قد يطلب أيضـــــاً من األمني أن يقوم، جنباً إىل جنب مع اللجنة املخصـــــصـــــ املتعلقة باســـــرتاتيجية التمويل احملدثة.

وارد الصــــندوق خالت إضــــافية ذات صــــلة بالتجديد الثامن ملاملعنية باســــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد واملكتب، بوضــــع مد
االســــــــــــتئماين ملرفق البيئة العاملية، ســــــــــــتعكس التطورات اليت حدثت خالل فرتة الســــــــــــنتني، مبا يف ذلك يف ما يتعلق بتنفيذ 

 .2020وضع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام اسرتاتيجية التمويل و 
 

 
 الرقمي بشأن الموارد الوراثيةمعلومات التسلسل  –جيم

 
طلب اجلهاز الرئاســـــي، يف دورته الســـــابعة، إىل األمني مواصـــــلة التعاون والتنســـــيق، حســـــب االقتضـــــاء، مع أمانة  -15

لدعم املتبادل يف من أجل تعزيز االتســـــاق وا الرقمياتفاقية التنوع البيولوجي بشـــــأن القضـــــايا املتعلقة مبعلومات التســـــلســـــل 
كما طلب اجلهاز الرئاســـــــــي من األمني مواصـــــــــلة متابعة  3أنشـــــــــطتهما، ورفع التقارير بشـــــــــأن ذلك إىل اجلهاز الرئاســـــــــي.

بشـــأن املوارد الوراثية يف منتديات أخرى، وتنســـيق العمل، يف مجلة أمور، مع  الرقمياملناقشـــات حول معلومات التســـلســـل 
 4،5تفاقية التنوع البيولوجي خبصوص أي أنشطة ذات صلة، مبا يكفل االتساق وجينب االزدواجية يف اجلهود.أمانة ا

 
اليت  ميالرق، قام األمني بتســــهيل تنفيذ التوجيهات بشــــأن معلومات التســــلســــل 2019-2018ويف فرتة الســــنتني  -16

ي، النظام املتعدد األطراف، ونظام املعلومات العاملتعزيز بأصــــــــــــــدرها اجلهاز الرئاســــــــــــــي يف عدد من القرارات، يف ما يتعلق 
يف  لرقمياوبرنامج العمل املتعدد الســنوات. وتشــري وثائق العمل واملعلومات ذات الصــلة إىل النظر يف معلومات التســلســل 

                                                 
 . 9/2017القرار من  12الفقرة   3
 .13/2017القرار من  6الفقرة   4
بيولوجي " مأخوذ من مقرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع الالرقميح "معلومات التســلســل عند تقدمي هذه الطلبات، أقّر اجلهاز الرئاســي بأن مصــطل  5

البيانات " وهو موضـــــــــع املزيد من املناقشـــــــــة. كما أقر اجلهاز الرئاســـــــــي أيضـــــــــاً أن هناك العديد من املصـــــــــطلحات يف هذا اجملال، مبا يف ذلك 13/16رقم 
وما إىل ذلك، وأن هناك  "التســــلســــلية الوراثية" و"املعلومات التســــلســــلية الوراثية" و"املعلومات الوراثية" و"املوارد الوراثية غري املادية" و"احملاكاة باحلاســــوب

 حاجة إىل مزيد من النظر يف ما يتعلق باملصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها.
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ب ســــــــــــــعمليات ما بني الدورات ذات الصــــــــــــــلة. ويف ســــــــــــــياق تلك العمليات ما بني الدورات، قدم األمني حتديثات، ح
يف اتفاقية  اليت اختذها االجتماع الرابع عشـــر ملؤمتر األطراف الرقمياالقتضـــاء، بشـــأن املقررات املتعلقة مبعلومات التســـلســـل 

ماع لألطراف العامل كاجت) واالجتماع الثالث ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي 14/20التنوع البيولوجي (املقرر 
 NP.(6-12/3يف بروتوكول ناغويا (

 
، عملية تستند إىل العلوم والسياسات بشأن 14/20املقرر  أنشأ مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يفو  -17

والتكليف  7بشــــــــأن املوارد الوراثية. وتســــــــتلزم العملية اجلارية تقدمي وجهات نظر ومعلومات، الرقميمعلومات التســــــــلســــــــل 
 بالعمل على ذلك. الفنينيوكذلك تكليف فريق خمصص من اخلرباء  8بإجراء دراسات ومراجعات للنظراء،

 
ومت تكليف فريق اخلرباء الفنيني املخصص بالنظر يف جتميع وتوليف اآلراء واملعلومات والدراسات اليت استعرضها  -18

 الرقمي لســــلمعلومات التســــ خبصــــوصالنظراء؛ ووضــــع خيارات للمصــــطلحات التشــــغيلية وآثارها لتوفري وضــــوح مفاهيمي 
 بشأن املوارد الوراثية، وحتديد اجملاالت الرئيسية لبناء القدرات.

 
وستنظر جمموعة العمل املفتوحة العضوية يف ما بني الدورات واملعنية باإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  -19

 9يف نتائج مداوالت فريق اخلرباء الفنيني املخصص. 2020
 

التطورات ذات الصـــــلة داخل اتفاقية التنوع البيولوجي، قد ينظر اجلهاز الرئاســـــي، يف هذه الدورة، يف ومع مراعاة  -20
 أن يطلب من األمني مواصلة ما يلي:

 
متـــابعـــة العمليـــات داخـــل اتفـــاقيـــة التنوع البيولوجي وبروتوكول نـــاغويـــا التـــابع هلـــا يف مـــا يتعلق مبعلومـــات  •

ة وتقدمي معلومات عن أنشـــــــــطة املعاهدة الدولية ذات الصـــــــــلة، بشـــــــــأن املوارد الوراثي الرقميالتســـــــــلســـــــــل 
 والتطورات ذات الصلة؛

عند االقتضـــــاء، مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشـــــأن القضـــــايا املتعلقة مبعلومات  ،والتعاون، والتنســـــيق •
اقيات املعنية فبشـــــــأن املوارد الوراثية من أجل تعزيز االتســـــــاق والدعم املتبادل بني االت الرقميالتســـــــلســـــــل 

 وعمليات التنفيذ؛
 ورفع التقارير إىل اجلهاز الرئاسي. •

                                                 
 ؛ar.pdf-20-dec-14-14/cop-https://www.cbd.int/doc/decisions/copاملــــــــــقــــــــــررات مــــــــــتــــــــــاحــــــــــة عــــــــــلــــــــــى الــــــــــرابــــــــــطــــــــــني الــــــــــتــــــــــالــــــــــيــــــــــني:  6

https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-03/np-mop-03-dec-12-ar.pdf. 
لة الوراثية، مبا يف ذلك املصــــطلحات ذات الصــــللموارد  الرقمييتم الســــعي للحصــــول على آراء ومعلومات حول ما يلي: مفهوم معلومات التســــلســــل   7

أن املوارد الوراثية، وكيف تقوم بش الرقميونطاقها، وما إذا كانت التدابري احمللية املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها تنظر يف معلومات التسلسل 
ناء القدرات يف ما بشــأن املوارد الوراثية؛ واحتياجات ب الرقميمات التســلســل وترتيبات تقاســم املنافع من االســتخدام التجاري وغري التجاري ملعلو  بذلك؛

 بشأن املوارد الوراثية وتوليدها وحتليلها. الرقمييتعلق باحلصول على معلومات التسلسل 
ن؛ بشــــأن املوارد الوراثية ونطاقها، وكيف يتم اســــتخدامها يف الوقت الراه الرقميأ) مفهوم معلومات التســــلســــل (ســــتتناول الدراســــات املســــائل التالية:   8
ــــــــــــــــ"معلومات التســل ج)(؛ الرقميب) التطورات اجلارية يف جمال تتبع معلومات التســلســل ( سـل قواعد البيانات العامة، واخلاصــة بالقدر املمكن، املتعّلقة بـ

سل ءات احمللية مبعاجلة تقاسم املنافع الناشئة عن االستخدام التجاري وغري التجاري لــ"معلومات التسلد)كيفية قيام اإلجرا(" بشأن املوارد الوراثية؛ الرقمي
 " بشأن املوارد الوراثية ومعاجلة استخدام هذه املعلومات ألغراض البحث والتطوير.الرقمي

 . NP-3/12املقرر   9
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 أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي –دال

 
 :9/2017إن اجلهاز الرئاسي، من خالل القرار  -21

 
ى الوطين، بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي على املســــــــــــــتو  ما رحب باخليارات لتعزيز أوجه التآزر يف

وخــارطــة الطريق لتعزيز أوجــه التــآزر بني االتفــاقيــات املتعلقــة بــالتنوع البيولوجي على املســــــــــــــتوى الــدويل للفرتة 
ؤمتر الصادر عن االجتماع الثالث عشر مل 13/24قني األول والثاين من املقرر لح، الواردة يف امل2017-2020

 األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي؛
 

ودعا األطراف املتعاقدة إىل النظر يف دعم تنفيذ هذه اخليارات، من أجل زيادة التعاون والتنسيق مع الصكوك 
 الدولية األخرى ذات الصلة وتعزيز أوجه التآزر معها؛

 
ر خليارات، حســـب االقتضـــاء ورهنا بتوافوطلب إىل األمني أن يتخذ اإلجراءات ذات الصـــلة املتوخاة يف هذه ا

املوارد املالية، وال ســــيما يف ســــياق فريق االتصــــال املعين باالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي، وبرامج العمل 
املشــرتكة مع الصــكوك الدولية األخرى ذات الصــلة، وإدارة املعلومات واملعارف، واإلبالغ والرصــد، والتواصــل 

 القدرات؛ م، وأنشطة تنميةعلى املستوى العا
 

شـــــــــــــاركت األمانة يف االجتماع الثاين ملوظفي االتصـــــــــــــال يف االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي وبرنامج األمم  -22
، على هامش املؤمتر الثالث عشـــــــــر 2018الذي عقد يف ديب يف أكتوبر/تشـــــــــرين األول  املتحدة للبيئة والشـــــــــركاء اآلخرين،

لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية رامسار. ومشلت القضايا الرئيسية اليت نوقشت وضع رسالة مشرتكة للتنوع البيولوجي ونشرها، 
 وكذلك حتديث ألداة لرصد وسائل اإلعالم اليت ميكن تقامسها بني اجملموعة.

 
يفه التآزر من أجل التنوع البيولوجي"، الذي يســــــتضــــــشــــــروع "حتقيق كما شــــــاركت األمانة يف اللجنة التوجيهية مل -23

برنامج األمم املتحدة للبيئة. ويف إطار املشــــــــــروع، مت التخطيط ألنشــــــــــطة التوعية، مبا يف ذلك بعض األنشــــــــــطة اليت جرت 
بة الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة اليت عقدت يف نريويب، كينيا، يف الفرتة ما مارس/آذار  15و 11ني ب مبناســــــــــــــ

. وباإلضـــــافة إىل أنشـــــطة زيادة الوعي، ركز املشـــــروع أيضـــــاً على توفري مدخالت لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا 2019
، مبا يف ذلك تطوير أداة اإلبالغ عن البيانات لتســـــــــــــهيل إدارة املعرفة لإلبالغ على املســـــــــــــتوى الوطين عن 2020بعد عام 

 قة بالتنوع البيولوجي.االتفاقيات املتعل
 

وخالل هذه الفرتة، اســــــــــــتمرت األمانة يف املشــــــــــــاركة يف االجتماعات الفنية ملبادرة املعلومات املتعلقة باالتفاقات  -24
للجنة التوجيهية ملبادرة إدارة املعلومات واملعارف لالتفاقات  جتماع العاشر)، ويف االInforMEAالبيئية املتعددة األطراف (

البيئية املتعددة األطراف. وعلى وجه اخلصــــــــــــــوص، تعاونت األمانة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة إلتاحة املعلومات عن 
 .InforMEAالعضوية والقرارات اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية، من خالل بوابة 
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، عملية شــــــــــاملة وتشــــــــــاركية إلعداد اإلطار 14/34واعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف املقرر  -25
. وتتوخى العملية خارطة طريق لالجتماعات واملشــــــــــــــاورات لتوليد مدخالت 2020العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

العمل  لقاتحلتنظر فيها جمموعة العمل. وباإلضــافة إىل حلقات العمل اإلقليمية، تشــمل العملية أيضــاً تنظيم العديد من 
لبيولوجي حول اإلطار التنوع اعمل بني االتفاقيات املتعلقة ب حلقةاملواضــــــــــــــيعية. ونظمت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 

. وقد 2019يونيو/حزيران  12و 10، يف برن، ســــــــــــــويســــــــــــــرا، يف الفرتة ما بني 2020العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
 العمل هذه. حلقةشاركت األمانة ومخسة ممثلني من مكتب املعاهدة الدولية يف 

 
يع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي أن يعكس أهداف وعمل مجوأشار املشاركون يف االجتماع إىل أنه ينبغي على  -26

املعاهدات واالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي. وال ينبغي أن يشـــــــــري إىل صـــــــــون املوارد الوراثية واســـــــــتخدامها املســـــــــتدام 
اً أنه من املهم رب أيضــفحســب، بل جيب أن يشــمل أيضــاً مكوناً للتقاســم العادل للمنافع الناشــئة عن اســتخدامها. وقد اعتُ 

 إنتاج األغذية واستهالكها. التغذية واألمن الغذائي والروابط بني كذلكأن يعكس  
 

وخالل االجتماع، أكد املشــــاركون على ضــــرورة وجود روابط بني اإلطار املتفق عليه وأهداف التنمية املســــتدامة.  -27
املتعلقني  6-15و 5-2ي أهداف التنمية املســــــتدامة مقصــــــدو يتعلق باملوارد الوراثية النباتية،  وعلى وجه اخلصــــــوص، يف ما

شــــكل غري مباشــــر يف أيضــــاً ب تنوع املوارد الوراثيةوتقاســــم منافعها. ويســــاهم  ابصــــون املوارد الوراثية النباتية واحلصــــول عليه
 .17و 14و 13و 12و 3و 2و 1أهداف التنمية املستدامة 

 
وينبغي أن يتجنب إطار التنوع البيولوجي االزدواجية يف عمليات اإلبالغ وآلياهتا وأدواهتا، مبا أنه توجد بالفعل  -28

بعض املؤشــــــــــــــرات والبيانات املتعلقة بتنوع املوارد الوراثية اليت تنتجها منظمة األغذية والزراعة، واملعاهدة الدولية، واتفاقية 
 رى.التنوع البيولوجي، واألجهزة األخ

 
وكانت مسألة الوعي العام أولوية مشرتكة جلميع األمانات اليت ناقشت خمتلف األنشطة املشرتكة وجهود االتصال  -29

يف االجتماعات السـنوية لرؤسـاء االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي، اليت يتم اسـتضـافتها على أسـاس التناوب. وبشـكل 
 ط بعض الرسائل املتعلقة بالتنوع البيولوجي الستهداف مجهور أوسع.عام، هناك اتفاق على احلاجة إىل تبسي

 
 

 التعاون بين األمانتين –اثالثً 
 

، من األمني، رهناً بتوافر املوارد املالية، أن يســــــــــتمر، مع أمانة اتفاقية 7/2015طلب اجلهاز الرئاســــــــــي، يف القرار  -30
ص عليها العملية ملواصــلة تعزيز التعاون بينهما وفقا للخطوط املنصــو التنوع البيولوجي، يف اســتكشــاف الوســائل واألنشــطة 

 يف مذكرة التعاون واملبادرة املشرتكة وخارطة الطريق املوقعة بني األمانتني.
 

 مذكرة التفاهم احملدثة بشأن التعاون
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، على 2018يوليو/متوز  9وقع أمني املعــاهــدة الــدوليــة وأمني اتفــاقيــة التنوع البيولوجي مــذكرة تعــاون جــديــدة يف  -31
يت هامش االجتماع الثاين للجهاز الفرعي املعين بالتنفيذ التابع التفاقية التنوع البيولوجي، واليت حتّل حمّل املذكرة الســــــــابقة ال

 2010.10أكتوبر/تشرين األول  27دخلت حيز التنفيذ يف 
 

درات اليت ســــــيما يف ما يتعلق بأنشــــــطة تنمية الق وهتدف املذكرة إىل تعزيز التعاون املؤســــــســــــي بني األمانتني، وال -32
العمــل  لقــاتحتتنــاول احلصــــــــــــــول على املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة وتقــاســــــــــــــم منــافعهــا، مبــا يف ذلــك تنظيم 

الوطنية، و  أيضــاً تنســيق املســاعدة التقنية على املســتويات الدولية، واإلقليمية، واإلقليمية الفرعية،واالجتماعات والندوات؛ و 
 وغريها من األحداث، وتبادل املعلومات بشأن تنمية القدرات واألنشطة األخرى ذات الصلة.

 
ق يتضـــــــمن قائمة باجملاالت احملددة للتعاون املشـــــــرتك، مبا يف ذلك دعم املصـــــــادقة على لحوحتتوي املذكرة على م -33

وتنفيــذه مبــا يتمــاشــــــــــــــى مع املعــاهــدة ونظــامهــا املتعــدد األطراف، وتنميــة أوجــه التــآزر بني النظــام العــاملي  بروتوكول نــاغويــا
للمعلومات التابع للمعاهدة ومركز تبادل املعلومات اخلاصــة باحلصــول على املوارد وتقاســم منافعها التابع لربوتوكول ناغويا، 

ة تية لألغذية والزراعة واســــــــتخدامها املســــــــتدام يف املوقع الطبيعي واملزرعومبادرة مشــــــــرتكة بشــــــــأن صــــــــون املوارد الوراثية النبا
 واملناطق احملمية، وتعزيز أمهية التنوع البيولوجي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 
 األنشطة املشرتكة لتنمية القدرات

 
نوع يف تنفيذ املعاهدة الدولية، واتفاقية الت اعرتف اجلهاز الرئاســــــــــــــي مراراً باحلاجة إىل دعم متناســــــــــــــق ومتبادل -34

البيولوجي، وبروتوكول ناغويا، وملواصــــــــلة بناء القدرات ودعم تنمية القدرات لدى األطراف املتعاقدة، وال ســــــــيما األطراف 
 املتعاقدة من البلدان النامية يف هذا الصدد.

 
وخالل فرتة الســـــــــــــنتني احلالية، واصـــــــــــــلت األمانة تعاو�ا الوثيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشـــــــــــــأن تنمية  -35

القدرات من أجل التنفيذ املتســــــق للمعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي، وال ســــــيما بروتوكول ناغويا، وكذلك بشــــــأن 
ادرة ن جزئيا مع الشـــركاء اآلخرين، مثل املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، ومبزيادة الوعي وتبادل املعلومات، وذلك باالقرتا

 تنمية القدرات يف جمال احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها.
 

ين، واصـــلت املمول من مبادرة دارو الدعم املتبادل لتنفيذ بروتوكول ناغويا ومعاهدة النباتات، ويف ســـياق مشـــروع  -36
تقدمي املدخالت التقنية، خاصـــــة يف ما يتعلق بعملية إعداد مشـــــروع قانون يف بنن ومدغشـــــقر، واألســـــئلة العملية  األمانتان

بشـــــــأن التنفيذ املتســـــــق للمعاهدة الدولية وبروتوكول ناغويا. ومت االنتهاء من املشـــــــروع بنجاح خالل هذه الفرتة املالية، مع 
 .خمرجات ملموسة على الصعيدين الوطين واجملتمعي

 
، واليت نُظمت بالتعاون مع أمانة 2014ويف أعقاب حلقة العمل الناجحة اليت أقيمت يف إقليم أفريقيا يف عام  -37

اتفاقية التنوع البيولوجي، واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، ومبادرة تنمية القدرات يف جمال احلصــــــــــــــول على املوارد الوراثية 
 عقدت يتوتقاســم منافعها، وحلقة العمل املشــرتكة لنقاط االتصــال الوطنية اآلســيوية للمعاهدة الدولية وبروتوكول ناغويا، ال
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ل ، مع شــــركاء آخرين، حلقة عمل بشــــأن التنفيذ املتبادوس، الفلبني، نظمت األمانتاني، يف لوس بان2017يف مارس/آذار 
للمعاهدة الدولية وبروتوكول ناغويا لنقاط االتصــــــــــــــال الوطنية للصــــــــــــــكني يف جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، يف 

 ، يف ليما، بريو.2018سبتمرب/أيلول 
 

وشــــاركت األمانتان بنشــــاط يف حلقات العمل اخلاصــــة ببناء القدرات بشــــأن ســــياســــات املوارد الوراثية واحلصــــول  -38
الرئيسي للمعهد  املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي يف إثيوبيا، يف املقرعليها وتقاسم منافعها، مثل حلقة العمل اليت نظمتها 

إىل  17، وحلقة العمل ملنطقة الشرق األدىن، يف بريوت، لبنان، من 2019يو/حزيران الدويل لبحوث الثروة احليوانية، يف يون
(عن بعد)،  وحلقة العمل لألطراف املتعاقدة األفريقية الناطقة باللغة الفرنســـــية وعلماء اجملموعة  2018ســـــبتمرب/أيلول  20

، واليت اســـــتضـــــافها املركز 2017نوفمرب/تشـــــرين الثاين  30و 27االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية الدولية، اليت عقدت ما بني 
 الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة.

 
وعالوة على ذلك، ســــــامهت كلتا األمانتان يف وضــــــع الصــــــيغة النهائية "ألداة صــــــنع القرار للتنفيذ الوطين للنظام  -39

املشرتك لبناء  والذي مت تطويره يف سياق الربنامجعاهدة"، التابع للم املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها
 11 القدرات للبلدان النامية بشأن تنفيذ املعاهدة ونظامها املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها.

 
لرئيســـــية اوأخرياً، شـــــاركت األمانتان يف "احلوار الثالث للحصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعها بشـــــأن التحديات  -40

"، 2030والطرق العملية للمضي قدماً من أجل التنفيذ الكامل لربوتوكول ناغويا، وإسهامه يف خطة التنمية املستدامة لعام 
يف مكســـيكو ســـييت، ومشل جلســـات بشـــأن النهج املتعددة األطراف للحصـــول على املوارد  2018الذي عقد يف مايو/أيار 

 .الرقميوتقاسم منافعها، وكذلك بشأن معلومات التسلسل 
 

وتنشط األمانتان أيضا يف مبادرة تنمية القدرات يف جمال احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها، وتشاركان  -41
، يف 2019مارس/آذار  29و 28، الذي عقد يف تماع اللجنة التوجيهية األفريقيةالتنســـــــــــيق، مثل اج بانتظام يف اجتماعات

 بون، أملانيا.
 

 نظم املعلومات وإدارة املعرفة
 

 17يف االجتماع الثالث للجنة االســـتشـــارية العلمية املعنية بالنظام العاملي للمعلومات املنصـــوص عليه يف املادة  -42
مركز تبادل املعلومات عن احلصــــــــــــــول على املوارد العمل اجلاري يف إطار  لىمن املعاهدة الدولية، مت إطالع اللجنة ع

 .وتقاسم منافعها
 

 2030خطة التنمية املستدامة لعام 
 

وواصـلت أمانتا اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة الدولية تعاو�ما بشـأن عملية رصـد تنفيذ هدف التنمية املسـتدامة  -43
تلك املوارد،  ، وتعزيز ســـبل الوصـــول إىلالوراثية"تعزيز التقاســـم العادل واملنصـــف للمنافع الناشـــئة عن اســـتخدام املوارد  15-6
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دت النســــبة للتقارير املرحلية الســــنوية اليت تنظمها شــــعبة اإلحصــــاءات يف األمم املتحدة، أعوب. على النحو املتفق عليه دوليا"
 ، سواء من ناحية البيانات أو النص.1-6-15األمانتان، بشكل مشرتك، املدخالت الالزمة بشأن املؤشر 

 
 األنشطة األخرى

 
املتعاقدة وأصــــــحاب املصــــــلحة، عقدت أمانتا من أجل عرض نتائج وأغراض األنشــــــطة املشــــــرتكة على األطراف  -44

 اجلـانبيـة املشــــــــــــــرتكـة. وقـد نُظمـت إحـدى هـذه حـداثاملعـاهـدة الـدوليـة واتفـاقيـة التنوع البيولوجي مرة أخرى عـددًا من األ
ونرتيال،  يف م 2016املبادرات مبناســــبة االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي يف مايو/أيار 

كندا، حول موضـــوع التعاون بني املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي: احلصـــول على املوارد وتقاســـم منافعها وحقوق 
املزارعني. وشــــــــــــــاركت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أيضــــــــــــــا يف حدث جانيب نظمته أمانة املعاهدة الدولية على هامش 

املفتوحة العضـــوية املخصـــصـــة املعنية بتعزيز أداء النظام املتعدد األطراف، يف مارس/آذار االجتماع الســـادس جملموعة العمل 
يف روما، إيطاليا. وتعلق املوضوع باملشاهد التكنولوجية واملؤسسية والقانونية للمعلومات الوراثية: اجتاهات البحوث  2017

 للمعاهدة الدولية.
 

ق املزارعني فريق اخلرباء الفنيني املخصـــــــص املعين حبقو عمل مدخالت حمددة لوقدمت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  -45
(ي) واألحكام ذات الصلة من اتفاقية التنوع  8املادة يف مقابل من املعاهدة الدولية  9املادة باالستناد إىل و  12(فريق اخلرباء)،

ذات الصـــــــــلة حبقوق  14وتوصـــــــــيات الدورة الرابعة عشـــــــــرة ملؤمتر األطراف 13البيولوجي، وكذلك بعض قرارات مؤمتر األطراف،
 املزارعني.

 
واســــــتجابة إلخطار األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، الذي دعا فيه إىل تقدمي وجهات نظر ومعلومات  -46

، قدمت أمانة املعاهدة الدولية حتديثات بشـــــأن األنشـــــطة من بروتوكول ناغويا 10بشـــــأن املادة  NP-3/13إضـــــافية للمقرر 
من بروتوكول  10يف املادة  بعملية النظر اجلارية من قبل األطرافوالعملية مبوجب املعاهدة الدولية، اليت هي ذات صــــــــــــــلة 

 ناغويا، يف ما يتعلق بآلية عاملية متعددة األطراف لتقاسم املنافع مبوجب الربوتوكول.
 

لبحــث اودعــت أمــانــة املعــاهــدة الــدوليــة أمــانــة اتفــاقيــة التنوع البيولوجي إىل أن تكون شــــــــــــــريكــًا رئيســــــــــــــيــاً يف  -47
والروابط بني احلفظ يف املوقع/اإلدارة يف املزرعة والربامج  املتعلقة باالســـــتدامة يف الزراعة آيتشـــــيبشـــــأن أهداف  املشـــــرتك

ري م املســـــتدام لألقارب الربية للمحاصـــــيل والســـــالالت احمللية واألنواع غواملبادرات القائمة على اجملتمع احمللي لالســـــتخدا
 15 املستغلة استغالًال كافياً.

                                                 
 ، حقوق املزارعني.9، تنفيذ املادة 7/2017أنشئ مبوجب القرار   12
صــــــــــــــلية التوجيهية الطوعية بشــــــــــــــأن إعادة املعارف التقليدية للشــــــــــــــعوب األ Rutzolijirisaxik، خطوط CBD/WG8J/10/11, Rec. 10/1الوثيقة   13

، تعبئة املوارد: تقييم مســـــــــامهة األعمال اجلماعية Rec. 10/4واجملتمعات احمللية املتصـــــــــلة بصـــــــــون التنوع البيولوجي واســـــــــتخدامه املســـــــــتدام إىل مواطنها؛ و
 للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية والضمانات يف آليات متويل التنوع البيولوجي.

، خطــة العمــل العــامليــة التفــاقيــة التنوع البيولوجي بشــــــــــــــــأن 12/12؛ ومقرر مؤمتر األطراف 21-17اء، الفقرات ، بــ11/14مثــل: مقرر مؤمتر األطراف   14
 UNEP/CBD/COP14 - Rec. 10/1االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي وبرنامج العمل املتعلق بالتنوع الزراعي؛ والوثيقة 

 .العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتنفيذ برنامج ،  IT/GB-7/17/16نظر الوثيقة ا  15
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 التوجيهات المطلوبة –ارابعً 
 

إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل اإلحاطة علما باملعلومات الواردة يف هذا التقرير وتقدمي املزيد من التوجيهات بشأن  -48
مواصــــــــــــلة التعاون الوثيق مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا، مع األخذ بعني االعتبار لعناصــــــــــــر القرار 

 يقة.هلذه الوثاحملتمل الوارد يف املرفق 
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 المرفق
 

 2019مشروع القرار **/
 

 التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

م اجلهاز الرئاسي ياليت تنص على أن يق ها(ز) و(ل) من 3-19وكذلك املادة من املعاهدة الدولية،  2-1 املادة يستذكرإذ 
لة  اتعـاونًـ  وحيـافظ عليـه مع مؤمتر األطراف املتعـاقـدة يف اتفـاقيـة التنوّع البيولوجي، واإلحـاطـة كـذلـك بـالقرارات ذات الصــــــــــــــ

 انةاليت تنص على أن يتعاون األمني مع أم 5-20متر األطراف يف اتفاقية التنوّع البيولوجي، وبأحكام املادة الصــادرة عن مؤ 
 اتفاقية التنوّع البيولوجي؛

 
 بشأن التعاون مع مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي وأجهزهتا الفرعية واألمانة؛ 9/2017القرار  يستذكروإذ 

 
بضـــــــــــرورة مواصـــــــــــلة دعم بناء قدرات األطراف، ال ســـــــــــيما البلدان النامية، على الدعم املتبادل يف تنفيذ املعاهدة  وإذ يقرّ 

 ناغويا امللحق هبا؛الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول 
 

ايـأخـذ  )1( ملؤمتر األطراف يف اتفــاقيــة التنوع البيولوجي،  الصـــــــــــــــادرة عن االجتمــاع الرابع عشــــــــــــــر بــالقرارات علمـً
ملؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا، واليت هي ذات أمهية بالنســــــــــــــبة إىل  الثالثواالجتماع 

 املعاهدة الدولية؛
 
ا رصد العمليات ذات الصلة املرتبطة باتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغوي تواصلأن  األمانةمن  ويطلب )2(

 امللحق هبا ويف املشاركة فيها، من أجل تعزيز العالقات العملية واملتجانسة واملناسبة، على الصعيدين الوطين والدويل؛
 
ـــــدد )3( ـ ـ ـ ـ خرى دولية واتفاقية التنوع البيولوجي، ومع االتفاقيات األالتعاون بني املعاهدة ال توطيدعلى أمهية  ويشــ

ــــدروتنفيذه،  2020بوضـــــــع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  يتعلقاملتعلقة بالتنوع البيولوجي، يف ما   ويصــ
 التوصيات التالية:

 
باملســــــــامهة املباشــــــــرة وغري املباشــــــــرة للتنوع  2020ينبغي أن يقّر اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  •

البيولوجي يف األمن الغذائي والتغذية، وسبل العيش املستدامة والقضاء على الفقر، وأن يشمل الغايات اليت 
 ؛تربط التنوع البيولوجي الزراعي باألمن الغذائي والزراعة املستدامة
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العتماد غذية والزراعة وتعزيزها، مبا يف ذلك من خالل اينبغي احلفاظ على أهداف املوارد الوراثية النباتية لأل •
على نظم الرصــــــــد املتاحة من خالل عمليات اإلبالغ التابعة للمعاهدة الدولية وهيئة املوارد الوراثية لألغذية 

من أهداف التنمية املســـــــــتدامة. وينبغي أال تتناول هذه  5-2، واخلربة املكتســـــــــبة يف رصـــــــــد اهلدف والزراعة
 ؛ا استخدامه املستدامحفظ التنوع الوراثي فحسب، بل أيضً األهداف 

ينبغي أن تأخذ األهداف املتعلقة باحلصول على املوارد الوراثية واالستخدام العادل واملنصف للمنافع الناشئة  •
عن اســـــــــتخدامها بعني االعتبار صـــــــــراحة املعاهدة الدولية ونظامها املتعدد األطراف للحصـــــــــول على املوارد 

، وينبغي أن يعتمد رصدها، يف مجلة أمور، على نظم الرصد املتاحة من خالل نظم اإلبالغ نافعهاموتقاسم 
 ؛التابعة للمعاهدة الدولية

على مســـــــــامهات وقيادة العديد  2020ينبغي أن يعتمد تنفيذ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  •
من املؤســـــســـــات التابعة لألمم املتحدة، وبالتايل ينبغي تصـــــميمه مع مراعاة ذلك. ويعتزم اجلهاز الرئاســـــي 

، 2020للمعــاهــدة الــدوليــة، يف دورتــه القــادمــة، النظر يف اإلطــار العــاملي للتنوع البيولوجي ملــا بعــد عــام 
ا يضــاً النظر يف إجراءات املتابعة لدعم تنفيذ اإلطار ودجمهوحســب االقتضــاء، الرتحيب به أو اعتماده، وأ

 يف برنامج عمله املتعدد السنوات.

 
ي التفاقية لى األمني التنفيذعاالعتبارات األولية اليت طرحها اجلهاز الرئاســــــــــــــي  يعرضأن إىل األمني  ويطلب )4(

ا يف ذلــك يف اتفــاقيــة التنوع البيولوجي، مبــ إىل االجتمــاع اخلــامس عشــــــــــــــر ملؤمتر األطراف إلحــالتهــاالتنوع البيولوجي 
التواصـــــــل مع ، إىل املكتب، بدعم من األمني ويطلباألجهزة الفرعية ذات الصـــــــلة التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، 

 2020الرئيســــني املشــــاركني جملموعة العمل املفتوحة العضــــوية لدعم إعداد اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
لك من ، مبا يف ذضـــــــــمان امللكية القوية واملســـــــــامهات من املعاهدة الدولية يف وضـــــــــع اإلطار اجلديد وتنفيذهمن أجل 

 خالل التعاون مع االتفاقيات األخرى املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
 
التفاقيات املتعلقة األجهزة الرئاســــية ملختلف اطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي على دعوته مؤمتر األ ويشـــكر )5(

وفقاً  يئة العاملية،للتجديد الثامن ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق الب بالتنوع البيولوجي إىل وضع توجيهات اسرتاتيجية
، يف الوقت املناســــــــــب لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف 13/21 ملقرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي رقم

 البيولوجي يف اجتماعه اخلامس عشر، ويقدم عناصر املشورة كما يف الفقرات التالية: اتفاقية التنوع
 

خالل عملية حتديث اســــــــــــــرتاتيجية التمويل للمعاهدة الدولية، مت حتديد مرفق البيئة العاملية أنه  يلحظ (أ)
مرفق  ويدعو ة الدولية،على أنه أحد اآلليات والصــــــــــــناديق واألجهزة الدولية الرئيســــــــــــية، اليت تدعم تنفيذ املعاهد

البيئة العاملية إىل مواصــــــلة إعطاء األولوية للتجديد الثامن ملوارد الصــــــندوق االســــــتئماين ملرفق البيئة العاملية، لدعم 
الربامج واملشــاريع واملبادرات اليت تصــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتســتخدمها بشــكل مســتدام، وال 

وع نالصــون داخل املوقع لألقارب الربية للمحاصــيل واإلدارة يف املزرعة واســتخدام املزارعني للتبلق ســيما يف ما يتع
 البيولوجي الزراعي بشكل مستدام؛
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ولوجي ضـــــــــــــمن تعميم التنوع البيمن أجل على األمهية املســـــــــــــتمرة للدعم املايل ملرفق البيئة العاملية  يؤكدو  (ب)
إىل تعزيز دعمه إلدماج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف خطط التنمية وامليزانيات  ويدعوالقطاع الزراعي، 

 ، األمر الذي يعترب إحدى األولويات االسرتاتيجية السرتاتيجية التمويل احملدثة للمعاهدة الدولية؛واألولويات الوطنية

اجل، بطريقة مشـاريع وبرامج التنمية املسـتدامة اليت تعمرفق البيئة العاملية يدعم بشـكل متزايد  أنّ  ويلحظ (ج)
خدام بأمهية دور اســــــــت مع اإلقراراألمن الغذائي والزراعة املســــــــتدامة والتكيف مع تغري املناخ، مســــــــائل متكاملة، 

دام لتحقيق ســـــالســـــل القيمة الغذائية املســـــتدامة واســـــتخبشـــــكل مســـــتدام ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ا
إطار  ضــــمن أكرب شــــكلالعاملية إىل توضــــيح هذا الدور ب مرفق البيئة ويدعواألراضــــي الزراعية بشــــكل مســــتدام، 

 عمل التجديد الثامن ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية؛

عاهدة نظر يف مشـــــــــــــاريع التنفيذ املتبادل لربوتوكول ناغويا واملمرفق البيئة العاملية إىل مواصـــــــــــــلة ال ويدعو (د)
 الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

ـــــكر  (ه) ـ مرفق البيئة العاملية على اإلشــــــــــارة يف اســــــــــرتاتيجية التنوع البيولوجي للتجديد الســــــــــابع ملوارد ويشــ
د مشـــرتكة أن نتائج بعض اســـتثمارات التجديد الســـابع قد تولد فوائالصـــندوق االســـتئماين ملرفق البيئة العاملية إىل 

مرفق البيئة العاملية إىل مواصــــــــــــــلة القيام بذلك يف اســــــــــــــرتاتيجية التنوع البيولوجي  ويدعوهامة للمعاهدة الدولية، 
 للتجديد الثامن؛

فيذه، ســـيتزامنان ملية وتنأن صـــياغة التجديد الثامن ملوارد الصـــندوق االســـتئماين ملرفق البيئة العاويلحظ  (و)
لشركاء اآلخرين ملرفق وامنظمة األغذية والزراعة  ويوصييف الوقت املناسب مع تنفيذ اسرتاتيجية التمويل احملدثة، 

لمســـــامهة بشـــــكل لملعاهدة من خالل التجديد الثامن، اللذين حتظى هبما ابزيادة األولوية واالهتمام البيئة العاملية 
 ات املالية السرتاتيجية التمويل اليت وضعها اجلهاز الرئاسي؛حتقيق الغايملحوظ يف 

إىل األمني إحالة عناصــــر املشــــورة اليت قدمها اجلهاز الرئاســــي للتجديد الثامن ملوارد الصــــندوق ويطلب  (ز)
اع اخلامس ىل االجتمإ االســـــــــــتئماين ملرفق البيئة العاملية إىل األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي،  إلحالتها 

اللجنــة  أن يقوم، جنبــًا إىل جنــب مع إىل األمنيويطلــب عشــــــــــــــر ملؤمتر األطراف يف اتفــاقيــة التنوع البيولوجي، 
املخصـــــصـــــة املعنية باســـــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد واملكتب، بوضـــــع مدخالت إضـــــافية ذات صـــــلة بالتجديد 

ة الســـنتني، مبا عكس التطورات اليت حدثت خالل فرت مبا يملرفق البيئة العاملية،  الثامن ملوارد الصـــندوق االســـتئماين
 ؛2020ملا بعد عام  ووضع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجياملعاهدة يف ذلك يف ما يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية متويل 

 
(أ) من املعاهدة الدولية، إىل ضــــــــــــــمان إيالء االهتمام  4-18شــــــــــــــياً مع املادة ااملتعاقدة، متاألطراف  ويدعو )6(

اليت تـدعم تنفيـذ املعـاهـدة الـدوليـة ضــــــــــــــمن األجهزة الرئـاســــــــــــــيـة ملرفق البيئـة العـامليـة خالل  والربامجالواجـب للخطط 
تخدام سااملفاوضات، واعتماد التجديد الثامن للصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، 

 ها اجلهاز الرئاسي؛ما يتعلق باملعاهدة الدولية اليت يعدّ  عناصر املشورة ملرفق البيئة العاملية يف
 
ا التابع العمليات ضـــــمن اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغوي املضـــــي قدًما يف اتباعإىل األمني  ويطلب )7(

ة بشـــــأن املوارد الوراثية، وتقدمي معلومات عن أنشـــــطة املعاهدة الدولي ةالرقمييتعلق مبعلومات التســـــلســـــل  هلا، يف ما
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ة ، مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشـــــأن القضـــــايا املتعلقاالقتضـــــاءوالتنســـــيق، حســـــب ذات الصـــــلة، والتعاون، 
ذ، ورفع تقرير يمن أجل تعزيز االتســـاق والدعم املتبادل بني االتفاقيات وعمليات التنف ةالرقميمبعلومات التســـلســـل 

 إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته القادمة؛
 
ـــــكر )8( ـ ـ ـ ـ وع التعاون والتنســــــــــــــيق والتآزر بني االتفاقيات املتعلقة بالتن وطيدلت املنفذةاألمانة على األنشــــــــــــــطة  ويشــ

املتعلقة بالتنوع  تعزيز التعاون بني االتفاقياتالرامية إىل مواصــــلة املشــــاركة يف العمليات  األمنيإىل  ويطلبالبيولوجي، 
 ؛القادمةالبيولوجي خالل فرتة السنتني 

 
بتوقيع مــذكرة تعــاون جــديــدة من جــانــب أمني املعــاهــدة الــدوليــة وأمني اتفــاقيــة التنوع البيولوجي، واليت  بويرحّــ  )9(

تناول مسألة احلصول ة تنمية القدرات اليت تالتعاون املؤسسي بني األمانتني، خاصة يف ما يتعلق بأنشط توطيدهتدف إىل 
 النباتية لألغذية والزراعة وتقاســـــــم منافعها، ويف ما يتعلق بتنســـــــيق املســـــــاعدة التقنية على املســـــــتويات الوراثيةعلى املوارد 

 الدولية واإلقليمية واإلقليمية الفرعية والوطنية، وكذلك تبادل املعلومات وغريها من األنشطة ذات الصلة؛
 
ـــــيد )10( ـ ـ ـ ـ ا بتوافر مني، رهنً إىل األ ويطلبجبهود األمانة الرامية إىل التعاون مع أمانة اتفاقية التعاون البيولوجي  ويشــ

، مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، استكشاف الوسائل واألنشطة العملية ملواصلة تعزيز هذا يواصلاملوارد املالية، أن 
بذلك ريراً ا يف مذكرة التعاون واملبادرة املشرتكة املوقعة بني األمانتني، وأن يرفع تقاملنصوص عليه للخطوطا التعاون وفقً 

 إىل اجلهاز الرئاسي؛
 
إىل األمني أن يتعاون مع األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي من خالل تقدمي معلومات عن ويطلب  )11(

ة للتنفيذ يف إطار املعاهدة الدولية، مبا يف ذلك هبدف إثراء املناقشـــــات املقبلة بشـــــأن املاد العمليةالتطورات والتجارب 
 من بروتوكول ناغويا؛ 10

 
إىل األمني أن يواصـــــــــــــل اســـــــــــــتكشـــــــــــــاف اخليارات التقنية للربط بني النظام العاملي للمعلومات التابع ويطلب  )12(

ام بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، يف اجملاالت ذات االهتممركز تبادل املعلومات للمعاهدة الدولية وبوابة 
 املشرتك، لصاحل األطراف املتعاقدة واملستخدمني؛

 
ة رصـــــــــــــد حتقيق اهلدف يف عملي بني أمانيت املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي اجلاريبالتعاون ب ويرحّ  )13(

ز التقاســــم العادل واملنصــــف للمنافع الناشــــئة عن اســــتخدام املوارد الوراثية، من أهداف التنمية املســــتدامة "تعزي 15-6
قريراً إىل اجلهاز إىل األمني أن يرفع تويطلب "، ااملوارد، على النحو املتفق عليه دوليً  تلكوتعزيز ســــــــــبل الوصــــــــــول إىل 

 الرئاسي يف كل دورة من دوراته بشأن أي تطورات ذات صلة تتعلق هبذا التعاون؛
 
 يطلبواملتعاضــــد و املتســــقمبشــــاركة أمانة املعاهدة الدولية يف أنشــــطة تنمية القدرات املتعلقة بالتنفيذ ب ويرحّ  )14(

 ا بتوافر املوارد املالية؛رهنً  األنشطةإىل األمني مواصلة املشاركة يف هذه 
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تعــاون مع املنظمــة جي يف جمــال البــاجلهود اليت تبــذهلــا أمــانتــا املعــاهــدة الــدوليــة واتفــاقيــة التنوع البيولو ب ويرحّــ  )15(
 تنمية القدرات يف جمال احلصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعها، والشـــــركاء اآلخرين، ومبادرةالدولية للتنوع البيولوجي، 

للجمع بني أصحاب املصلحة واخلرباء املشاركني يف تنفيذ املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، 
للصكوك، ورفع  ملتسقااملالية، تيسري هذا التفاعل بشأن الدعم املتبادل والتنفيذ  املواردا بتوافر إىل األمني، رهنً  بويطل

 تقرير عن نتائج هذه األنشطة إىل اجلهاز الرئاسي؛
 
 عن التعاون مع االتفاقية يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي. رفع التقارير مواصلة األمنيإىل ويطلب  )16(

 


