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ويرجى من السادة . التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 .ماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهاالتكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجت املشاركني
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  املؤقت األعمال جدول من 8 البند

 الرئاسي زللجها السادسةالدورة 

 2015 تشرين األول/أكتوبر 9-5، إيطاليا، روما

 البيولوجي التنوعاملتعلقة ب تفاقيةالا مع التعاون عن تقرير

 

 موجز

 

 عان  تقريارا  يقادم  أنبا  األماني  إىلاجلهاا  الراايا    املوجه من  طلبللو املعاهدة ألحكام الوثيقة هذه تستجيب -1

 ملخا   علاى الوثيقاة   تو وحت. دورة كل يف (اتفاقية التنوع البيولوج ) االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  مع التعاون

االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولاوج    مع التعاون لتعزيز األمانةاضطلعت بها  اليتالتعاونية الرايسية  واملبادرات ألنشطةل

 ماع اجلارياة   وثيقةال عالقةاليت طرأت على ال األخرية التطوراتللجها  الرااي ، إضافة إىل  اخلامسة الدورةانعقاد  منذ

األطراف يف  ملؤمتر عشر الثان  االجتماع من كل نتااج على الضوء سلطت كما. وأمانتهااالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  

بشاأن   ناغوياكاجتماع لألطراف يف بروتوكول  العامل األطراف ملؤمتر األول واالجتماعاالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  

اللاذين   ،(ناغوياا  بروتوكاول ) احلصول على املوارد اجلينية والتقايم العادل واملنصف للمناافع النائائة عان اياتخدامها    

 .املعاهدةيكتسيان أهمية بالنسبة إىل 

 

 التوجيهات املطلوبة

 

هذه الوثيقة واعتماد قرار بشأن التعاون مع  مرفقالوارد يف قرار اللنظر يف مشروع امدعو إىل   إّن اجلها  الرااي -2

 .البيولوج االتفاقية املتعلقة بالتنوع 
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 مقدمة -أواًل

 

 باني  ماا  الوثياااق  الربط خااالل من[ …] تتحقق" املعاهادة أهاداف أن على املعاهادة من 2-1 املادةن  ت -1

علاى أن   5-20 املاادة ن  تا يف حني  "البيولوج  التنوع واتفاقية املتحدة، لألمم والزراعة األغذية ومنظمة املعاهدة هذه

تحقيق أهداف املعاهدة. وتن  لاالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  التعاون مع أمانة بمجلة أمور، ضمن ، يقوم األمني

ماؤمتر األطاراف يف اتفاقياة    الصادرة عن علما بالقرارات ذات الصلة يط اجلها  الرااي  حيلى أن ع كذلك 3-19املادة 

كبناد دااام   االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  لعالقة مع اجلها  الرااي  اإلبقاء على ا، قرر عليهالتنوع البيولوج . و

 .1على جدول أعماله يف كل دورة

 

 بتوّفر رهنًا األمني، إىل"إىل الطلب  ،5/2013مبوجب القرار  ،اجلها  الرااي ، ضمن مجلة أمور أخرىبادر و -2

 خاالل  مان  ذلاك  يف مباا  التعااون،  هاذا  لتفعيال  العملية واألنشطة الوياال االتفاقية أمانة مع يستطلع أن املالية، املوارد

 اخلااات  تباادل  عان  فضاالً  الفنياة  املسااعدة  وتنسايق  الفعالياات،  من وغريها الدرايية واحللقات العمل ورئات تنظيم

 ".املعلومات

 

، اقية املتعلقة باالتنوع البيولاوج   االتفتعاونها مع أمانة وطيد تلب منها، يف ، على حنو ما ُطاألمانةوايتمرت  -3

تألف من يللتعاون  اإطاران األمانتوضعت ذلك، تبعا لدواجية اجلهود. وفاد  ا التآ ر وتأوجه لتنسيق اإلجراءات وخلق 

 ماذكرة ماا اتفقتاا علياه مان     أنشطة عملية، رهناا بتاوافر املاوارد، يف يايا      مشفوعة بخارطة طريق وخطة عمل مشرتكة 

 . 2اميهعلوافقتا  لتانالاملشرتكة  واملبادرة التعاون

 

والالة تقاديم   مبإىل األماني  اجلهاا  الراايا    مان  املقدم طلب كذلك للتستجيب هذه الوثيقة ألحكام املعاهدة وو -4

سالط الضاوء علاى نتاااج االجتمااع الثاان  عشار ملاؤمتر األطاراف يف          تتقارير عن التعاون مع االتفاقية يف كل دورة. كماا  

، يف بروتوكاول ناغوياا  العامال كاجتمااع لألطاراف    واالجتماع األول ملاؤمتر األطاراف   االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  

 .املعاهدةاللذين يكتسيان أهمية بالنسبة إىل 

 

 االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف يفالصادرة عن نتائج ال -ثانيًا

 ذات الصلة باملعاهدة الدوليةاالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 

واالجتمااع األول ملاؤمتر   االتفاقياة املتعلقاة باالتنوع البيولاوج      االجتماع الثان  عشر ملاؤمتر األطاراف يف   انعقد  -5

كوريا اجلنوبية، مجهورية ، (Pyeongchangغ )تشان غيف بروتوكول ناغويا يف بيونالعامل كاجتماع لألطراف األطراف 

 املعاهدة.بللة مبائرة هلا اليت قررات عددا من املان االجتماعواعتمد . 2014 /تشرين األولأكتوبر 17- 6خالل الفرتة 

 

                                                            
 8/2011 من القرار 11 الفقرة  1
 5/2013 من القرار 7 الفقرة  2
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 اآللية املالية لالتفاقية

 

تعزيز أوجه التآزر الرباجمية بني االتفاقياات   -املالية لالتفاقيةلية اآلبشأن  12/30 املقرراالنتباه إىل يلفت  -6

  ، على النحو التال :املتعلقة بالتنوع البيولوجي

 

 مؤمتر األطراف؛إن 

التنوع با  لكال مان االتفاقياات املتعلقاة    اتصااهلا الوطنياة    نقاا  التنسيق بني  تعزيزيدعو األطراف إىل  -1

باالتنوع   املتعلقاة البيولوج ، من أجل حتديد األولويات الوطنية يف دعام تنفياذ لتلاف االتفاقياات     

 تنفياذ وماع   2020-2011ئى مع اخلطاة االيارتاتيجية للتناوع البيولاوج      االبيولوج ، واليت تتم

أهااداف أيشاا  للتنااوع البيولااوج ، وإدماجهااا يف اياارتاتيجياتها وخطااط عملااها الوطنيااة للتنااوع     

 البيولوج ؛

 :أن تضطلع مبا يل  بالتنوع البيولوج  إىل املتعلقةلتلف االتفاقيات  ةيدعو جمالس إدار -2

متويل األولويات الوطنية املشاار إليهاا يف    خبصوصم عنالر مشورة، حسب االقتضاء، يتقد )أ(

باني   املاماة  ومذكرة التفاهم ،مرفق البيئة العاملية لواليةكل منها ووفقا  والياتيف إطار  ،الفقرة أعاله

ال إىل مرفاق  اليت قاد حتا  و ،3/8لمقرر مؤمتر األطراف يف االتفاقية وجملس مرفق البيئة العاملية وفقا ل

 من خالل مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوج ؛البيئة العاملية 

طلب إىل أمانات كل منها أن حتيل هذه املشورة يف الوقات املناياب إىل األماني التنفياذ      ال )ب(

 ؛التفاقية التنوع البيولوج 

أعااله   2 مشورة يتلقاها وفقا للفقرة التنوع البيولوج  أن يدرج أ  إىل األمني التنفيذ  التفاقيةطلب ي -3

لينظار فيهاا ماؤمتر األطاراف يف اتفاقياة التناوع        ،جدول األعماال  منيف الوثااق املتعلقة بالبند املالام 

 ؛البيولوج  يف اجتماعه القادم

التنوع البيولوج  أن يوالل التنسيق مع لتلف االتفاقيات  إىل األمني التنفيذ  التفاقيةيطلب أيضا  -4

ة بالتنوع البيولوج  ومرفق البيئة العاملية من أجل إجياد يابل لتيساري اجلهاود الايت تباذهلا      ملتعلقا

 ؛أعاله 1 األطراف على النحو املبني يف الفقرة

 

لادعوة ملاؤمتر   االيتجابة يف بها رغب يبشأن الكيفية اليت قد ات اجلها  الرااي  توجيهالتماس ولذلك جير   -7

 .3التنوع البيولوج املتعلقة بتفاقية الاألطراف يف ا

                                                            
عمل مع اليت ت، داامة التابعة هلمااللجان المن املكاتب/  وطلبا ،هذا الطلب يني يفأخرني اثنتني التفاقيتاجلها ان الرااييان لقد نظر   3

ملؤمتر األطراف يف ثان  عشر االجتماع الالصادر عن  12/4  ( من القرار) 7هذه إىل مؤمتر األطراف. انظر الفقرة  شورةاملعنالر تقديم ، يهماأمانت

  رامسار(:اتفاقية األراض  الرطبة )

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res04_sc_roles_e.pdf.  من  21و 20والفقرتان

 :املهاجرة الاية احليوانات أنواع حفظ ر األطراف يف اتفاقيةالصادر عن االجتماع احلاد  عشر ملؤمت 11/10القرار 
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_10_Synergies_and_Partnerships_E_0.pdf. 

 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res04_sc_roles_e.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res04_sc_roles_e.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_10_Synergies_and_Partnerships_E_0.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_10_Synergies_and_Partnerships_E_0.pdf
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 فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجيبني يف ما التآزر 

 

باني االتفاقياات ذات الصالة باالتنوع     يف ماا  لاى حتساني التعااون    ع"األطاراف  كاذلك  ئجع ماؤمتر األطاراف    -8

  والكفاءة يف تنفيذ أهداف االتفاقية".البيولوج  واملنظمات األخرى على مجيع املستويات لتعزيز الفعالية 

 

 :12/6للمقرر العنالر التالية ىل باخلصوص إاالنتباه يلفت و -9

 

 إن مؤمتر األطراف؛ 
 

من عضوين من  يتألفرمس  متوا ن إقليميا، غري رهنا بتوافر املوارد، إنشاء فريق ايتشار  يقرر،  -6

التنوع البيولوج  على أياس ترئيحات من ، خيتارهم مكتب مؤمتر األطراف يف اتفاقية منطقةكل 

 حلقةتنفيذ، للقبل االجتماع األول للهيئة الفرعية  ، من أجل إعداد، بالتشاور مع األمانة،األطراف

لتلف  يفرطة طريق حمتملة، لألطراف اخلإعداد خيارات ميكن أن تشمل عنالر  بهدفعمل 

كفاءة فيما بينها، دون املساس ال و يادةالتآ ر  أوجهة بالتنوع البيولوج  لتعزيز املتعلقاالتفاقيات 

هذه االتفاقيات، بهدف  لدىورهنا بتوافر املوارد منها والية كل باالعرتاف مع ددة واحملهداف األب

، ويدعو فريق التنسيق بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوج  تعزيز تنفيذها على مجيع املستويات

 ؛اليتشار  غري الرمس إىل املشاركة يف الفريق ا

 6 املشار إليها يف الفقرة العمل حلقةة بالتنوع البيولوج  يف املتعلقإئراك االتفاقيات األخرى  وبهدف -7

ة املتعلقدعو الرؤياء التنفيذيني لالتفاقيات األخرى يوالية كل من هذه االتفاقيات، ب واعرتافا، أعاله

 وأانها الداامة جل، من خالل هممشاركة ممثل  األطراف يف اتفاقيات يسريتإىل بالتنوع البيولوج  

ة بالتنوع املتعلقممثل  كل من أمانات االتفاقيات واألخرى، حسب االقتضاء؛  هاأو عمليات هامكاتب

البيولوج ؛ واملراقبني، مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

املنظمات على أنها ، االحتاد الدول  حلفظ الطبيعةغذية والزراعة ومم املتحدة لألقافة، ومنظمة األوالث

 .احملليةة وهذه االتفاقيات، فضال عن ممثل  اجملتمعات األلليخدمات األمانة إىل اليت تقدم 

 
قرر الصادر عن مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك من املعملية تنفيذ االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  بدأت أمانة و -10

االتفاقية املتعلقة   أنشأه مؤمتر األطراف. وأئارت أمانة الذ لفريق االيتشار  غري الرمس لخالل عقد مؤمترات هاتفية 

املقرتحة العمل  حلقةفنلندا ويويسرا، عقد  ، بدعم مال  يخ  من حكوميتمن األرجح أنهإىل أيضا بالتنوع البيولوج  

اجلها  علومات عن أ  تطورات أخرى يف هذا الصدد إىل تقدم امليف جنيف، يويسرا. وي 2016 /كانون الثان يف يناير

 خالل الدورة.الرااي  
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 2020-2011 البيولوجي للتنوع االسرتاتيجية اخلطة

  

 عليه امتفق ئامال إطارا العشرون أيش أهداف و 2020-2011 البيولوج  للتنوع االيرتاتيجية تتيح اخلطة -11

 متاليت  ،البيولوج  بالتنوع املتعلقة تفاقياتالا بنييف ما  للتعاون اإطار يضامتثل أو البيولوج ، التنوعيف جمال  للعمل

. 4املتحدة لألمم العامة واجلمعية البيولوج  بالتنوع املتعلقة التفاقياتمن قبل األجهزة الراايية ل دعمها أو بها االعرتاف

ها وتنفيذيف إطار تنقيحها  ،البيولوج  لتنوعاملتعلقة باالوطنية  العمل وخطط اتااليرتاتيجيفإن  ذلك،فضال عن و

  .مع اخلطة االيرتاتيجيةيتوقع أن ختضع للمواءمة التامة  ،املستمرين

 

 :12/6املقرر ومبوجب ، يف اجتماعه الثان  عشر، البيولوج  بالتنوع املتعلقةاالتفاقية مؤمتر األطراف يف إن و -12

 

 ملواءمة البيولوج  بالتنوع املتعلقة االتفاقيات إدارة جمالس تبذهلا اليت باجلهود يرحب -2

 للتنوع أيش  وأهداف 2020-2011 البيولوج  للتنوع االيرتاتيجية اخلطة مع وخططها ايرتاتيجياتها

 ؛البيولوج  

 االتسا  لتعزيز عمله مواللة إىل البيولوج  بالتنوع املتعلقة االتفاقيات بني التنسيق فريق يدعو -3

 البيولوج ، للتنوع أيش  وأهداف 2020-2011 البيولوج  للتنوع االيرتاتيجية اخلطة تنفيذ يف والتعاون

 املستويات مجيع على الضروريني غري واال دواجية التداخل وخفض الكفاءة لتحسني املبذولة اجلهود ومواللة

 البيولوج ؛ بالتنوع املتعلقة االتفاقيات بني فيما الصلة ذات

 

 املتعلقة الوطنية العمل وخطط االيرتاتيجيات تنقيح عملية متابعة األمانة واللت املاضية، السنتني فرتةوخالل  -13

 الدولياة  ملعاهادة ا أهاداف  أخاذ  لضامان االتفاقياة املتعلقاة باالتنوع البيولاوج       أماناة  ماع  وتعاونات  البيولوج ، بالتنوع

 .5االعتبار بعني هاوأولويات

 

 النتائج ذات الصلة الصادرة عن االجتماع األول ملؤمتر األطراف يف   -ثالثًا

 العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويااالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 

التعااون  قاماة  ، إالنفااذ  حياز  الاوتوكاول دخاول  عناد  ، الراايا  اجلهاا   اعتماد بروتوكول ناغويا، قرر عقب  -14

األمني نقال  اجلها  الرااي  كذلك من طلب وألطراف يف الاوتوكول. لاجتماع كمع مؤمتر األطراف العامل واحلفاظ عليه 

 .6ألطراف يف الاوتوكوللاجتماع كالقرار إىل مؤمتر األطراف العامل 

                                                            
األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات  تفاقية التجارة الدولية يفال 16/4؛ والقرار تفاقية حفظ أنواع احليوانات الاية املهاجرةال 10/18القرار  4

؛ ومقرر لمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةل 8/2011؛ والقرار تفاقية رامسارال 11/6؛ والقرار احليوان والنبات الاية
 . 2011مارس/آذار  11الصادر يف  65/161؛ وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة COM 5A 37  جلنة الرتاث العامل 

  .5/2013من قرار اجلها  الرااي   4انظر الفقرة   5

  6  .8/2011 القرار 
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لفات   ،اجلها  الرااي  لطلب ووفقا ،2014 /تشرين األولأكتوبر 12 يف النفاذ حيز ناغويا بروتوكولل خوقد د -15

 أيضاام وق ،7إعالمية وثيقة خالل منإىل قرار اجلها  الرااي   ناغويا بروتوكول يف لألطراف األول االجتماع انتباهاألمني 

 .الصلة ذات األعمال جدول بنود لتلفبشأن  الشفوية املداخالت من عددب

 

جملس دعوة ب، "اختذها قرارات عدةمن بني  ،NP-1/8قرار الرحب اجتماع األطراف يف بروتوكول ناغويا يف و -16

التعاون مع مؤمتر األطراف العامال  إىل إقامة وتوطيد ملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إدارة ا

للمسااعدة يف بنااء   املتخاذة  ضامان أن تكاون التادابري    احلاجاة إىل  ألطراف يف بروتوكول ناغويا "، وأئار إىل" لاجتماع ك

 ".متسقة ومتعاضدة نيمبوجب الصكوتنميتها القدرات 

 

األماني  الايت يباذهلا   اجلهاود التعاونياة   أيضاا  اجتمااع األطاراف يف بروتوكاول ناغوياا     الحظ ويف نفس القرار،  -17

املنساجم  تنفياذ  البشاأن الادعم املتباادل و   تجارب تبادل اآلراء واليسري تعزيز بناء القدرات وتلالتنفيذ  مع ئركاء آخرين 

أطاراف يف  كاذلك  الاوتوكول. كماا دعاا األطاراف الايت ها       با ناغويا والصكوك الدولية األخرى ذات الصالة   لاوتوكول

متساقة  التادابري املتخاذة للمسااعدة يف بنااء القادرات      تكون توكول لضمان أن الاوبالصكوك الدولية األخرى ذات الصلة 

 .ومتعاضدة

 التعاون بني األمانتني   -رابعًا

 

 تعزياز  موالالة " األماني مان  طلاب   ،أخارى  أمور مجلةضمن و ،5/2013 القرار مبوجب ،اجلها  الرااي  إن -18

 التنفياذ   واألماني  األماني  باني  املوقعاة  املشرتكة املبادرةب ذلكعلما كأخذ و ،"البيولوج  التنوع اتفاقية أمانة مع التعاون

 واألنشطة الوياال االتفاقية أمانة مع يستطلع أن املالية، املوارد بتوّفر رهنًا" األمني إىل وطلب ،البيولوج  التنّوع التفاقية

 واألماني  األماني  باني  التعاونالصادرة عن اجلها  الرااي ، كان  القرارات هذه نفيذ. وعند ت8"التعاون هذا لتفعيل العملية

 .والنهوض بها التعاونية األنشطة مواءمة يف تقدمأحر   كما ا،جيدالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  ل التنفيذ 

 

 خارطة طريق للتعاون

  

مبا يف هما تعزيز تعاونان يف ألمانتايتمرت اوايتنادا إىل أحكام املعاهدة، للجها  الرااي ، وفقا لعدة طلبات  -19

ا ورهنا مذلك من خالل وضع خارطة طريق وخطة عمل مشرتكة للتعاون املستمر واألنشطة العملية، ضمن واليات كل منه

  .9بتوافر املوارد

 

                                                            
7  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/INF/5 ، بشأن نتااج الدورة اخلامسة للجها  الرااي  للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية

 لألغذية والزراعة ذات الصلة باالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج 
 . 5/2013 القرارمن  7 الفقرة  8

  .ITPGRFA_Roadmap.pdf-ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb6/CBD  متاح على العنوان التال : 9 

ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb6/CBD-ITPGRFA_Roadmap.pdf


7  IT/GB-6/15/15 
 

يف الصون مثل لتعاون بني األمانتني وفقا للمبادرة املشرتكة، وتغط  جماالت اخارطة الطريق كذلك إطار وتعز   -20

املعاهدة واالتفاقية وبروتوكول يف تنفيذ لدعم املتبادل لاملزرعة وااليتخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية وبناء القدرات 

الوطنية املتعلقة  االيرتاتيجيات وخطط العملبتنقيح تلك املتعلقة ها مبا فيأخرى أنشطة إضافة إىل  ،امللحق بها ناغويا

 والتوعية. ،واالتصال ،، ونظم املعلوماتبالتنوع البيولوج 

 

  األنشطة واملبادرات املشرتكة أو التعاونية

 

تنظايم جمموعاة مان األنشاطة، مباا يف ذلاك       يف االتفاقية املتعلقة باالتنوع البيولاوج    عاهدة وامل اأمانتائرتكت  -21

جهاات اتصاال   مان   لكال الادعم املتباادل   بشاأن  وحلقات عمل لبناء القدرات إعالمية أحداث ورفيعة املستوى إحاطات 

  .ينخراآل نياملعنيألحاب املصلحة واجملتمعات األللية واحمللية ولصكني، ا

 

 للتناوع  الدولياة  املنظماة  قامات اوتوكاول ناغوياا واملعاهادة،    لتناغم املتنفيذ التعزيز لاألنشطة اجلارية يف إطار و -22

تفاقياة  الاملعاهادة وا  بالتعااون ماع أماانيت   ، منافعها وتقايم املوارد على احلصول بشأن القدرات تنمية ومبادرة البيولوج 

بروتوكاول ناغوياا   يف  اوطنية للمعاهدة ونظرااها التصال جلهات االترادفية عمل بتنظيم حلقة التنوع البيولوج ، املتعلقة ب

إضاافة إىل   خلصة بصاورة مشارتكة  . وأتاح االجتماع فرلة لتحديد الدروس املستصكنيبني الالعالقات القاامة لزيادة فهم 

فااو  يف املقار الرايسا  لل  انعقاد  ، الاذ   ئارك يف هذا االجتمااع لدعم يف املستقبل. ويف ما يتعلق بااألولويات واالحتياجات 

ن من القطااع اخلااص، ومنظماات    ، جمموعة وايعة من ألحاب املصلحة املدعوي2014 /حزيرانيونيو 6-3خالل الفرتة 

ن عان منظماات املازارعني. وجيار  التخطايط الجتماعاات       ووممثل ،الصندو  العامل  لتنوع احملاليلو ،ث الدوليةوالبح

والشركاء املتعاونني خالل فرتة السنتني احلالية، يتشمل جمموعة وايعة من األطاراف املتعاقادة    نيمماثلة من قبل األمانت

 مثل مفوضية االحتاد األفريق  وأمانة مجاعة احمليط اهلادئ. ،واملنظمات اإلقليمية

 

املعلوماات التابعاة   زياد مان التعااون ماع آلياة تباادل       إىل إقاماة امل من املعاهدة، يعت األمانة  17للمادة وطبقا  -23

بوابة تباادل املعلوماات بشاأن احلصاول علاى املاوارد       الروابط املمكنة مع  توايتكشفالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  ل

االتفاقياة املتعلقاة باالتنوع    ئااركت أماناة   وتنفياذ بروتوكاول ناغوياا.    يساري  أداة رايساية لت تعتا اليت ها، قايم منافعوت

 مكتوبة.إيهامات املوارد الوراثية النباتية وقدمت لإلعالم عن نظام العامل  املتعلقة بالورة يف املشاالبيولوج  

 

 مبا البيولوج ، التنوعاملتعلقة ب تفاقيةاال أمانة هاتنظم للة ذات واجتماعات أنشطةة عد يف األمانةوئاركت  -24

 املتبادل دعممناقشة ال أيضا خالله مت ناغويا بروتوكوليف جمال  القدرات لبناء اإلقليمية العمل حلقات من عدد ذلك يف

 .ناغويا وبروتوكول املعاهدةيف تنفيذ 
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التنوع البيولوج ، وفقا املتعلقة بتفاقية التعزيز التعاون مع أمانة ايف رهنا بتوافر املوارد، مر األمانة، تيتسو -25

 توفر أطرا مفيدة ملواللة األنشطة املشرتكة احلالية والعمل التعاون ملذكرة التعاون واملبادرة املشرتكة وخارطة الطريق اليت 

 الوع .رفع بناء القدرات وبشأن ، ال ييما يف املستقبل

 

 لطلب وفقًا االتفاقية مع التآ رأوجه و التعاون لتعزيز املقرتحة األنشطةلبعض  املمكنةثار املالية اآل إىل نظرًاو -26

 يف مبا الصلة، ذات ألنشطةتغطية الُحكما ( IT/GB-6/15/25 الوثيقة) العمل برنامج مشروعتضمن ي الرااي ، اجلها 

 وأنشطة وع ،رفع الو املعلومات، ومجع واخلاات، التجارب وتبادل القدرات، وبناء االجتماعات، حضور ذلك

 .االتفاقية أمانة مع ممكنة مشرتكة

 

 التوجيهات املطلوبة   -خامسًا

 
  مدعو إىل: الرااي إّن اجلها   -27

التنوع املتعلقة بتفاقية القرار بشأن التعاون مع ا واعتمادهذه الوثيقة  مرفقالعنالر املقرتحة الواردة يف  ايتعراض

   البيولوج .
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  املرفق

 

 2015مشروع القرار **/

 التنوع البيولوجياملتعلقة بتفاقية االالعالقة مع 

 

 إن اجلهاز الرئاسي، 

 

بإقامة  الرااي  اجلها  مويق أن على تن اليت  املعاهدة من( ل)و(  ) 3-19 املادةوكذلك  2-1 املادةإىل  شريي إذ

 الصلة ذات راتابالقر كذلك ةحاطاإلو البيولوج ، التنّوع اتفاقية يفاملتعاقدة  األطراف مؤمتر مع عليه وحيافظ التعاون

اليت تن  على أن يتعاون األمني مع  5-20، وبأحكام املادة البيولوج  التنّوع اتفاقية يف األطراف مؤمترالصادرة عن 

 ؛البيولوج  التنّوع اتفاقيةأمني 

 

الفرعياة  أجهزتها واالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  بشأن التعاون مع مؤمتر األطراف يف  8/2013قرار الإىل  شريوإذ ي

 أمانة؛و

 

ببدء نفاذ بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقايم العادل واملنصف للمنافع النائئة عن  وإذ يرحب

 ؛ايتخدامها )بروتوكول ناغويا(

  

ملعاهدة يف تنفيذ الدعم املتبادل على األطراف، ال ييما البلدان النامية، اقدرات  مواللة دعم بناءبضرورة  وإذ يقر

 ؛ابهامللحق وبروتوكول ناغويا علقة بالتنوع البيولوج  االتفاقية املتو

 

التنوع البيولوج ، املتعلقة بتفاقية الاالجتماع الثان  عشر ملؤمتر األطراف يف االصادرة عن قررات بامل يأخذ علما -1

بالنسبة إىل أهمية ه  ذات ألطراف يف بروتوكول ناغويا، واليت لاجتماع كواالجتماع األول ملؤمتر األطراف العامل 

  املعاهدة؛

 

االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  املرتبطة برلد العمليات ذات الصلة ستمر يف األمانة أن تمن  يطلب -2

نسجمة فيما بينها، على املعملية والعالقات التعزيز احمللق بها ويف املشاركة فيها، من أجل وبروتوكول ناغويا 

  الصعيدين الوطين والدول ؛

 

يرتاتيجيات وخطط العمال الوطنياة للتناوع البيولاوج      الايتعراض اعند ، أن تقومإىل  األطراف املتعاقدة يدعو -3



IT/GB-6/15/15  10 

ضامان  بوأهداف أيش  للتناوع البيولاوج ،    2020-2011 تنفيذ اخلطة االيرتاتيجية للتنوع البيولوج عند و وحتديثها

  خالل تعزيز مشاركة مجيع ألحاب املصلحة املعنيني؛، ال ييما من بشكل كاملعاهدة املالتزاماتها مبوجب إبرا  

 

االتفاقية املتعلقة باالتنوع  االجتماع الثان  عشر ملؤمتر األطراف يف قرر مب يرحب، 6/2013 القرار شري إىلإذ يو -4

باني االتفاقياات املتعلقاة باالتنوع     يف ماا   ةأوجاه التاآ ر الااجميا   تعزياز  القاضا  ب مرفق البيئة العاملياة  بشأن البيولوج  

 عنالر مشورة ملرفق البيئاة العاملياة يف   وضع، بدعم من األمانة، أن يتوىل املكتبمن البيولوج ، ويف هذا السيا ، يطلب 

إحالاة  إىل األماني   ويطلاب مع والياات مرفاق البيئاة العاملياة،     تمائى ، مبا يهاوأولوياتاملعاهدة ما يتعلق بتمويل أهداف 

االتفاقياة املتعلقاة باالتنوع    ، إىل االجتمااع الثالاع عشار ملاؤمتر األطاراف يف      بالصايغة الايت توضاع بهاا    املشورة،  عنالر

 إىل مرفق البيئة العاملية؛حتى يتسنى إحالتها البيولوج  

 

عقد بالذ  يقض  االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  قرر االجتماع الثان  عشر ملؤمتر األطراف يف مب يرحب -5

التنوع البيولوج  تعزيز أوجه املتعلقة بتفاقيات الألطراف لتلف االيت ميكن من خالهلا سبل العمل اليتكشاف حلقة 

ورهنا هذه االتفاقيات  منوالية كل بقرار اإلمع واحملددة هداف باألما بينها، دون املساس  كفاءة يفالالتآ ر وحتسني 

يسري األمني واملكتب تمن  ويطلب، بهدف تعزيز تنفيذها على مجيع املستويات، هذه االتفاقيات لدىاملوارد بتوافر 

 ؛السابعةاجلها  الرااي  يف دورته إىل احملققة عن النتااج عمل هذه ورفع تقرير الحلقة اختيار املمثلني للمشاركة يف 

 

ارطة خبأخذ علما يالتنوع البيولوج ، واملتعلقة بتفاقية اللتعاون مع أمانة ارامية إىل ااألمانة الجبهود  يشيد -6

املتعلقة بني األمني واألمني التنفيذ  لالتفاقية وقعة وضعت يف ييا  املبادرة املشرتكة ومذكرة التعاون املاليت الطريق 

التنوع املتعلقة بتفاقية المع أمانة اأن يستمر، من األمني، رهنا بتوافر املوارد املالية،  يطلبويولوج ، البالتنوع ب

املنصوص عليها يف مذكرة وفقا للخطو  تعزيز هذا التعاون واللة الوياال واألنشطة العملية مليف ايتكشاف  ،البيولوج 

 اجلها  الرااي ؛إىل  اتقريرأن يرفع بني األمانتني، واملوقعة املبادرة املشرتكة وخارطة الطريق والتعاون 

 

بالتعاون مع مفوضية االحتاد االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  املعاهدة و اأمانتاليت تبذهلا هود باجل يرحب -7

 منافعها وتقايم املوارد على باحلصول املتعلقة القدرات تنمية ومبادرة املنظمة الدولية للتنوع البيولوج واألفريق ، 

من  ويطلبتفاقية وبروتوكول ناغويا، الوا املعاهدةاء املشاركني يف تنفيذ والشركاء اآلخرين جلمع ألحاب املصلحة واخلا

رفع لصكوك، واملنسجم لتنفيذ والالدعم املتبادل بشأن األمني، رهنا بتوافر املوارد املالية، مواللة تيسري هذا التفاعل 

 ؛اجلها  الرااي إىل نتااج هذه األنشطة عن تقرير 

  

 .دورات اجلها  الرااي تقارير عن التعاون مع االتفاقية يف كل دورة من رفع الإىل األمني مواللة  يطلب -8

 


