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 من جدول األعمال المؤقت 4-15 البند

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019نوفمبر/ تشرين الثاني  16-11روما، 

  التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرىتقرير عن 

  

 الموجز 

ات الدولية ا مع املنظمتعاون وحيافظ عليهقيم اجلهاز الرئاسي أواصر ى أن يُ (ز) من املعاهدة الدولية عل3-19تنص املادة 
وأجهزة املعاهدات األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، 

 دة.بشأن املسائل اليت تغطيها هذه املعاه
 ألهدافرتويج أجل الاجلهاز الرئاسي بأن التعاون مع الشركاء املعنيني واملنظمات ذات الصلة يّتسم باألمهية من  قرّ وي

، ال سيما يف جمال بناء بأن التعاون مع املؤسسات املعنية ويقرّ  .ااملعاهدة الدولية على نطاق عاملي والنهوض بتطبيقه
يف تعزيز اصة خا يف مساعدة البلدان يف عملية التطبيق الفعالة على املستوى الوطين، و ا حموريً ا دورً يؤدي أيضً  القدرات،

 .الصكوك األخرى ذات الصلةإىل جانب واملتبادل لتنفيذ املعاهدة الدعم املتناسق 
املعاهدة  نفيذتعملية  التعاون والشراكات مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى دعمَ  واصلوخالل فرتة السنتني هذه، 

 .رتة السنتني احلاليةخالل ف ا عما أقيم من تعاون وأنشطة تعاونيةا موجزً وتتضمن هذه الوثيقة تقريرً . والنهوض هبا الدولية
 التوجيهات المطلوبة

التقرير وإعطاء أي توجيهات أخرى يراها مناسبة  باملعلومات الواردة يف هذا أخذ العلمإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل 
يرد يف  رللتعاون املتواصل والفّعال مع املنظمات وأجهزة املعاهدات ذات الصلة، مع األخذ يف احلسبان مشروع عناصر قرا

 .هبذه الوثيقة للنظر فيه املرفق
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 مقدمة -أوالً 

املنظمات  ا معمن املعاهدة الدولية على أن يقيم اجلهاز الرئاسي "أواصر تعاون وحيافظ عليه (ز)3-19املادة  تنصّ  -1
الدولية وأجهزة املعاهدات األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، 

 ."بشأن املسائل اليت تغطيها هذه املعاهدة، ومنها مشاركة هذه املنظمات واألجهزة يف اسرتاتيجية التمويل

أهداف  ظىحت على ضرورة مواصلة اجلهود الالزمة لضمان أن ]اجمددً [أكد " ابعةالسدورته كان اجلهاز الرئاسي يف و  -2
املعاهدة ودورها يف صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام بإقرار ودعم املؤسسات واملنظمات 

 ."والعمليات الدولية ذات الصلة

 متعددة مات الشريكة وجمموعات أصحاب املصلحة ذات الصلة أشكاالً مع املنظالتعاون والتآزر واختذت عمليات  -3
يات التنفيذ على املستوى الوطين إىل دعم عملمن أجل قدرات لاوبناء  ملعلوماتا، من تبادل خمتلفةوعلى مستويات 

 السياسات على املستوى العاملي.

األجهزة ب صلةاملتن األنشطة التعاونية ع ا عن التعاون والشراكات، فضالً ا موجزً وتتضمن هذه الوثيقة تقريرً  -4
نفيذ تخالل فرتة السنتني احلالية من أجل دعم ذات الصلة  وجمموعات أصحاب املصلحة واملنظمات الدولية األخرى

 .هاوتطوير  املعاهدة الدولية

 التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى -اثانيً 

 االتحاد األفريقي -ألف

يف العديد من املناسبات خالل فرتة  األفريقي، تعاونت األمانة مع أمانة مفوضية االحتاد القائمة ا للشراكةاستمرارً  -5
ناء بشأن بإقليمية  عمل حلقةما يتعلق بإجراءات االمتثال، استضافت مفوضية االحتاد األفريقي  يفو السنتني احلالية. 

 /تشرين الثايننوفمرب 1إىل  /تشرين األولأكتوبر 30من املمتدة فريقيا يف أديس أبابا، إثيوبيا، يف الفرتة أ إلقليمالقدرات 
 .على رفع التقارير املتعاقدةاألطراف  قدرةتعزيز من أجل ، 2018

م املتعدد األطراف النظا عملشاورتني غري رمسيتني بشأن تعزيز ا مأيضً استضافت مفوضية االحتاد األفريقي و  -6
رت الدعم ووفّ ، 2019 /أذارمارسويف  2018 /آبديس أبابا يف أغسطسيف أ ،للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

 .منهما اللوجسيت لكلّ 

مفوضية االحتاد مع مانة األ ستشارك، للجهاز الرئاسيالدورة السابعة عقد قبل بع للرتتيب املتّ ترتيب مشابه  يفو  -7
أعماهلا ملساعدة البلدان األفريقية يف  2019 /أيلولاإلقليمي يف سبتمرب التحضريية أخرى يف تنظيم االجتماع مرّ األفريقي 
 للدورة الثامنة للجهاز الرئاسي. التحضريية

تعبئة عم الدا على مواصلة االضطالع بدور تنسيقي لتعزيز تنفيذ املعاهدة و ووافقت مفوضية االحتاد األفريقي أيضً  -8
 أفريقيا. إقليمبلدان لقدرات يف جمال بناء ال
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 ع البيولوجيالمنظمة الدولية للتنو  -باء

بناء القدرات. ، خاصة يف إطار الربنامج املشرتك لياملنظمة الدولية للتنوع البيولوجواصل األمني تعاونه الوثيق مع  -9
اسبة لتنفيذ يف جمال السياسات على حتديد التدابري املنالوطنية ملساعدة اجلهات الفاعلة على اإلنرتنت أداة جديدة  وُنشرت

شاركت األمانة يف حلقيت عمل لبناء القدرات بشأن سياسات املوارد الوراثية يف و  1داخل بلدهم. النظام املتعدد األطراف
الدولية للتنوع  املنظمة قادهتما، لدى منظمة منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية منصة بنك اجليناتإطار 

كل من   العمل يف حلقتاعقدت و راف على وجه اخلصوص. النظام املتعدد األط ط الضوء خالهلما علىوُسلّ  يالبيولوج
 ويف أديس أبابا، إثيوبيا، من ،الشرق األدىن إلقليم 2018 /أيلولسبتمرب 20إىل  17من املمتدة بريوت، لبنان، يف الفرتة 

 فريقيا.أ إلقليم 2019 /نيسانأبريل 5إىل  2

املنظمة الدولية  باملعاهدة الدولية، واصل ممثلو تصلةاملالقضايا  بشأنندوات باإلضافة إىل تنظيم برامج تدريبية و و  -10
خصصة املعمل الة جمموعالعامة للمعاهدة الدولية، مثل  اتمن عمليات السياس عددمشاركتهم النشطة يف  يللتنوع البيولوج

 جنةوالل املزارعني قريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقو وف ،فتوحة العضوية لتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطرافامل
 .الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام

تمع الدويل جلوز واجمل ياملنظمة الدولية للتنوع البيولوجخالل فرتة السنتني احلالية، أجرى األمني اتصاالت مع و  -11
. هاعمل وتنسيق )COGENT( دالشبكة الدولية للموارد الوراثية جلوز اهلناستضافة ب تغيري اجلهة املكلفة) بشأن ICCاهلند (

كون اجملتمع ي، س2017 ل/تشرين األو يف أكتوبر شبكة الدولية للموارد الوراثية جلوز اهلندلقرار اللجنة التوجيهية ل ناء علىبو 
ة مع منظمة األغذية يف االتفاقات املربم الشبكة الدوليةعمل بالنيابة عن اجلديدة وسي املستضيفة اجلهةاهلند الدويل جلوز 

التقارير الواردة ، IT/GB-8/19/15.6مزيد من املعلومات يف الوثيقة  وتُتاحوالزراعة بشأن جمموعات جوز اهلند الدولية. 
 .من املعاهدة الدولية 15 من املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة

للتنوع  املنظمة الدوليةو قية التنوع البيولوجي املعاهدة الدولية واتفانات ، اشرتكت أما2018 /أيلوليف سبتمربو  -12
حلقة يف تنظيم  طااملركز الدويل للبطا، و تنمية القدرات املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعهاومبادرة  يالبيولوج

امللحق ول ناغويا تنفيذ املعاهدة الدولية وبروتوك بشأنليما، بريو،  يف املركز الدويل للبطاطايف مقر  عمل بصورة ترادفية
تصال الوطنية املعنية اال جهاتحلقة العمل  ضّمتو  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إلقليمتفاقية التنوع البيولوجي با
 .ذ الصكنيالدعم املتبادل يف تنفيملناقشة  اإلقليممن بلدان بلد من كل  على حد السواء،ناغويا  وبروتوكولاملعاهدة ب

فال لالحت نظمة األغذية والزراعةالرئيسي ملقر املعقد يف مني يف حدث خاص األ، شارك 2019 /أياريف مايوو  -13
لزراعة االستوائية وإطالق حتالفها مع املركز الدويل ل ياملنظمة الدولية للتنوع البيولوجرور مخس وأربعني عاًما على تأسيس مب
)CIAT ّوأكد على  ،يالدولية للتنوع البيولوجنظمة املاألمانة و  بني الدعم املتبادلطويلة األمد و الد على العالقة ). وشد

  للمحاصيل. الوراثياحلاجة إىل مواصلة هذا التعاون يف ضوء التحديات الناشئة اجلديدة للتنوع 

                                                      
 https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/Decision_JCBP_2018.pdfمتاح على: 1 

https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/Decision_JCBP_2018.pdf
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 المنتدى العالمي للبحوث الزراعية واالبتكار -جيم

الزراعية  وثاملنتدى العاملي للبحنة حضرت األمانة االجتماع التحضريي اخلاص باألغذية املنسية الذي نظمته أما -14
صندوق العاملي لتنوع لل) ومبادرة الغذاء إىل األبد BLEبدعم من املكتب االحتادي للزراعة واألغذية يف أملانيا ( واالبتكار
اعي مجعمل  إطالقكيفية   حولاالجتماع  ومتحور. 2018 /تشرين الثايننوفمرب 30و 29 يومييف بون، أملانيا،  احملاصيل

حتديد هو املبادرة  د منواملقصأو اسرتاتيجية عاملية بشأن األغذية املنسية وحتديد اجلهات الفاعلة الرئيسية وجماالت العمل. 
 النظم الغذائيةتنويع وذج لمن إىلاحلايل الذي يهدف إىل الربح  اإلنتاج الزراعيمنوذج تغيري رؤية جديدة للزراعة املتنوعة هبدف 

 ية وصحية ومستدامة.غذائية مغذّ  اطوتوفري أمن على اجلوعالتام ضاء القمن أجل الزراعية 

 االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة -دال

 جلديدةاحلماية األصناف النباتية قرار جملس االحتاد الدويل ب[رّحب] ب "يرحّ  7/2017إن قرار اجلهاز الرئاسي  -15
 اجلديدةناف النباتية حلماية األصلعالقات املتبادلة بني اتفاقية االحتاد الدويل بشأن ا املتكررةاألسئلة القاضي باستعراض 

واملعاهدة  اجلديدة حلماية األصناف النباتيةواملعاهدة الدولية وتبادل اخلربات واملعلومات عن تنفيذ اتفاقية االحتاد الدويل 
يف هذه رب بقدر أكاقدة يف املعاهدة املسامهة األمني استكشاف كيف ميكن لألطراف املتع من[طلب]  الدولية، ويطلب

 ."املسائل العمليات، ومواصلة احلوار مع االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية خبصوص هذه

نتائج طالعه على إل اجلديدة حتاد الدويل حلماية األصناف النباتيةالوبناء على ذلك، اتصل األمني باألمني العام ل -16
 مواصلةو األطراف املتعاقدة يف هذه العمليات، سامهة املتاحة ملمكانات اإلواستكشاف  ز الرئاسيللجهاالدورة السابعة 

 لة.بشأن هذه القضايا والقضايا ذات الصاجلديدة حتاد الدويل حلماية األصناف النباتية االمع مكتب  التحاورمانة األ

األسئلة راجعة شأن مباجلديدة األصناف النباتية  حتاد الدويل حلمايةاالما يتعلق بالعملية اليت أنشأها جملس  يفو  -17
ا اهدة، أصدر األمني إخطارً واملعاجلديدة حتاد الدويل حلماية األصناف النباتية االالعالقات املتبادلة بني اتفاقية  املتكررة حول

وأصحاب املصلحة يدة اجلدحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية االا أعضاء يف أيضً  بصفتهااألطراف املتعاقدة فيه يدعو 
 العملية.ذه ه، للمسامهة يف اجلديدة حتاد الدويل حلماية األصناف النباتيةااليف جملس  معتمدينبصفتهم مراقبني 

/تشرين  نوفمربيف اجتماعها األخري يفاجلديدة  الدويل حلماية األصناف النباتية لالحتادحاطت اللجنة االستشارية أو  -18
بادل اخلربات واملعلومات تعملية  تيسريكيفية   بشأن املتكررةاألسئلة ملراجعة  اقرتاحاتدود اليت تتضمن بالر ا علمً  2018 الثاين
، فيما وردت صلحةمبشاركة أصحاب امل واملعاهدة الدوليةاجلديدة تنفيذ اتفاقية االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية  عن

ني العام لالحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة التشاور مع األمإىل نائب األمني  ت اللجنةأخرى. وطلب اقرتاحات
املتعلقة بكيفية  ، واستكشاف الوسائلاملتكررةاألسئلة أهداف املعاهدة الدولية يف  من خالهلا إبرازبشأن الطريقة اليت ميكن 

 .الدولية واملعاهدةجلديدة احلماية األصناف النباتية تبادل اخلربات واملعلومات عن تنفيذ اتفاقية االحتاد الدويل عملية تيسري 

يقرتح جلديدة ا حتاد الدويل حلماية األصناف النباتيةلالمن نائب األمني العام  رسالةيف هذا الصدد، تلقى األمني و  -19
بني تبادل ملشرح موجز لألهداف والدعم ا إعدادا أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن مبادرة جديدة، تشمل أيضً فيها 

نضمام إىل اال وه من خالهلاويدعواملعاهدة الدولية، اجلديدة  حتاد الدويل حلماية األصناف النباتيةاالو تفاقية التنوع البيولوجي ا
 هذا الشرح نأ إىلاجلديدة  حتاد الدويل حلماية األصناف النباتيةلالأشار نائب األمني العام و إىل هذه املبادرة اجلديدة. 
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ا درة اجلديدة أساسً ل املباومن املتوقع كذلك أن تشكّ  ،ما يتعلق باالحتاد الدويل يف املتكررةاألسئلة ا ألحد اسً أسسيمثل 
 ةتبادل اخلربات واملعلومات عن تنفيذ اتفاقية االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتيعملية تيسري الستكشاف وسائل 

 ناف النباتيةحتاد الدويل حلماية األصلالنائب األمني العام وأرسل . ة الدوليةاملعاهدو  تفاقية التنوع البيولوجياو  اجلديدة
 .البيولوجيمماثلة إىل األمني التنفيذي التفاقية التنوع  رسالةاجلديدة 

 لنباتيةحتاد الدويل حلماية األصناف الالبناء على هذه الدعوة، يبحث األمني باالشرتاك مع نائب األمني العام و  -20
كيفية ارتباط ا  لك أيضً ذه املبادرة اجلديدة. ويشمل ذهب املتعلق االقرتاحألمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي وااجلديدة 

 ،منها 9من املناقشات حول اجملاالت احملتملة للعالقات املتبادلة بني املعاهدة الدولية، وخاصة املادة  بكلٍ  املبادرةهذه 
هذه  بشأن ملتكررةا األسئلةالعملية اجلارية ملراجعة فضًال عن  ،اجلديدة األصناف النباتيةالدويل حلماية االحتاد واتفاقية 

 العالقات املتبادلة.

ملخصص املعين حبقوق ا لتقيناريق اخلرباء فيف عمل اجلديدة  الدويل حلماية األصناف النباتيةاالحتاد ساهم مكتب و  -21
 شاط يف فريق اخلرباءبناجلديدة  الدويل حلماية األصناف النباتيةحتاد االشارك خبري من مكتب و  (فريق اخلرباء). املزارعني

وأتيحت  .7/2017بالقرار  نهم مكتب الدورة الثامنة عمالً ألحد أصحاب املصلحة الثالثة اآلخرين الذين عيّ  بصفته ممثالً 
 ية األصناف النباتيةالدويل حلمااالحتاد  بني املعاهدة واتفاقيةاملمكنة  املتبادلةالعالقات عن الندوة  جمرياتلفريق اخلرباء 

 .اجلديدة

يف  ي عقدتهالذ جتماعاال، يف اجلديدة الدويل حلماية األصناف النباتيةلالحتاد عت اللجنة االستشارية شجّ و  -22
ات امهمسعلى إرسال  ا متعاقدة يف املعاهدة الدوليةا أطرافً الذين كانوا أيضً  االحتاد، أعضاء 2018 /تشرين الثايننوفمرب
من  ت، وطلبفريق اخلرباءالذي وضعه  النموذجمن املعاهدة الدولية باستخدام  9ملادة الرامية إىل تطبيق االتدابري  بشأن

 .اخلرباءفريق عمل م احملرز يف عن التقدّ  هاإليا تقريرً  يرفعأن  االحتادمكتب 

كنة للعالقات املتبادلة بني املعاهدة اجملاالت املم كجزء من محلة العضوية، ولدعم املناقشات ذات الصلة بشأنو  -23
مع أصحاب يتني متتال تني، شاركت األمانة يف مشاور اجلديدة حلماية األصناف النباتية االحتاد الدويلواتفاقية  الدولية

ام انضم األوىل بشأنيف بريتوريا، جنوب أفريقيا،  2018/تشرين األول أكتوبر شهر ملدة يوم واحد يف نياملصلحة الوطني
 حلماية األصناف النباتية الدويلاالحتاد اتفاقية  علىبشأن موافقة جنوب أفريقيا  الثانيةوب أفريقيا إىل املعاهدة الدولية و جن

 .1991لعام جلديدة ا

 فريق االتصال المعني باتفاقيات التنوع البيولوجي -هاء

لوجي، وبرنامج األمم بالتنوع البيو  بطةاملرتشاركت األمانة يف االجتماع الثاين ملوظفي االتصاالت يف االتفاقيات  -24
، على هامش املؤمتر الثالث عشر 2018 /تشرين األولأكتوبرشهر املتحدة للبيئة والشركاء اآلخرين، الذي عقد يف ديب يف 

التنوع  بشأنكة رسالة مشرت  إعداد جرت مناقشتهاتشمل القضايا الرئيسية اليت و لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية رامسار. 
 اجملموعة.أعضاء بني  تشاطرهااليت ميكن  الرصد اإلعالميحتديث أداة و  هاونشر البيولوجي 

ا يف اللجنة التوجيهية ملشروع "حتقيق التآزر من أجل التنوع البيولوجي"، الذي استضافه شاركت األمانة أيضً و  -25
باإلضافة و ناسبات. اململختلف إذكاء الوعي علقة باملت نشطةاألكان يعمل على تنظيم الذي  و برنامج األمم املتحدة للبيئة 
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، مبا يف ذلك 2020املشروع على توفري مدخالت لعملية إطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام  يركزإىل بناء القدرات، 
ملتعلقة قيات اعن االتفا عداد التقارير الوطنيةإل رفاإدارة املع بغرض تيسري) DARTتطوير أداة اإلبالغ عن البيانات (

 بالتنوع البيولوجي.

لقة ، يف "حلقة العمل التشاورية لالتفاقيات املتعئهأعضامن وبعض املكتب ا، مع رئيس شاركت األمانة أيضً و  -26
ت د، يف سويسرا. وشدّ 2019 /حزيران"، يف يونيو2020 عام ملا بعد العاملي تنوع البيولوجيالبالتنوع البيولوجي بشأن إطار 

رورة أن يعكس إطار التنوع البيولوجي العاملي الناشئ أهداف معاهدات واتفاقيات التنوع البيولوجي ذات على ضاألطراف 
 2020ملا بعد عام ي العاملستواصل األمانة متابعة عملية التشاور عن كثب لوضع إطار للتنوع البيولوجي و . وأعماهلا الصلة

أولويات املعاهدة الدولية  كرذ لالبيولوجي بطريقة تعاونية وتكميلية و ثل فرصة فريدة للتعامل مع التنوع على اعتبار أنه مي
 .وسياسات احلوكمة العاملية املتعلقة به تنوع البيولوجياألعمال العاملي للجدول يف  اومسامهاهت

 برنامج األمم المتحدة للبيئة -واو

ا برنامج جلنتها التوجيهية اليت ينسقهو  إدارة املعلومات واملعارفواصلت األمانة مشاركتها يف اجتماعات مبادرة  -27
العضوية  بشأن لوماتعاملإلتاحة  برنامج األمم املتحدة للبيئةمع  األمانة على وجه اخلصوص، تعاونتو األمم املتحدة للبيئة. 

 .مبادرة إدارة املعلومات واملعارفبوابة  عرب عاهدة الدوليةللم اجلهاز الرئيسيوالقرارات اليت اعتمدها 

 منظمة العالمية للملكية الفكريةال -زاي

اللجنة احلكومية الدولية "مواصلة املشاركة يف [...]  بشأن 12/2017يف القرار اجلهاز الرئيسي بناء على طلب  -28
اء ضاملعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفلكلور التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، حسب االقت

ية شاركت األمانة يف الدورة اخلامسة والثالثني للجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكر  ،"ا باملوارد املالية املتاحةورهنً 
صصت وخُ  2018 /أذارمارس 23إىل  19قدت يف الفرتة من واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور (اللجنة)، اليت عُ 

 ة.للموارد الوراثي

ح منقّ  مشروع ميعلى تقد اتفقتو ، 2019 /حزيراناجتماعها األخري لفرتة السنتني احلالية يف يونيو اللجنةعقدت و  -29
للمنظمة العاملية ىل اجلمعية العامة إ )WIPO/GRTKF/IC/40/6( الوراثية للوثيقة املوحدة املتعلقة بامللكية الفكرية واملوارد

كر ذُ و . 2019 /تشرين األولأكتوبر 9إىل  /أيلولسبتمرب 30من املمتدة قد يف الفرتة اليت ستع 2019لعام  للملكية الفكرية
ا أن هناك حاجة إىل مبو . الوراثيةيف سياق املصادر احملتملة للموارد يف الوثيقة، ، النظام متعدد األطراف للمعاهدة الدولية

 لسنتنيواليتها لفرتة ا دبأن جتدّ  كية الفكريةللمنظمة العاملية للملاجلمعية العامة مزيد من العمل، أوصت اللجنة 
مخسة أيام بشأن املوارد الوراثية مع الرتكيز على معاجلة القضايا كل منهما ة  دّ ماثنني  نياجتماع وأن تعقد 2020-2021
لدعم  اجتماع ملدة يوم واحد لفريق خرباء خمصص واحتمال عقدشروع صك قانوين املتاحة مل ياراتاخلوالنظر يف  العالقة
 العملية.هذه 

لكية ملنظمة العاملية للمااألمني مع شعبة املعارف التقليدية يف  ينكبّ ، 7/2017 اجلهاز الرئيسي قراربناء على و  -30
املنظمة صكوك ، و منها 9 اجملاالت املمكنة للعالقات املتبادلة بني املعاهدة الدولية، وال سيما املادةالفكرية على استكشاف 
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، بالتعاون جلديدةا الدويل حلماية األصناف النباتيةاالحتاد على غرار العملية اجلارية مع  ،الصلة ذات الفكريةالعاملية للملكية 
 وبطريقة شاملة وتشاركية. املنظمة العامليةمع أمانة 

 يفاملنظمة العاملية للملكية الفكرية مع املعاهدة الدولية، شاركت أمانة  القائمةالعامة كجزء من الشراكات و  -31
دت ، وأكّ 2019 /أيارومايو 2018 /أيلوليف سبتمربحبقوق املزارعني ريق اخلرباء التقين املخصص املعين فاجتماعات 

 أتاحتو املذكورة أعاله.  ا عن عمل اللجنةحتديثً  أعطتا للعملية و استعدادها لتوفري املعلومات املتعلقة بامللكية الفكرية دعمً 
 .عمله يف تفيده قد ،اخلرباء فريقل مطبوعاتة عدّ كرية املنظمة العاملية للملكية الفأمانة 

 التعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين -اثالثً 

 قبو سفالبارد العالمي للبذور -ألف

ودعمه لقبو سفالبارد العاملي للبذور بعد السنوات  التزامهعلى  12/2017يف قراره التأكيد  اجلهاز الرئيسيأعاد  -32
ري بدعوة حكومة النرويج املوجهة إىل رئيس اجلهاز الرئاسي للعمل كرئيس للفريق االستشاب ، ورحّ العشر األوىل من تشغيله

بناء على و  .إىل رئيس اجلهاز الرئاسي، يف الوقت احلاضر، أن يضطلع باملهام املطلوبة هلذا الدوروطلب  ،الدويل لقبو البذور
م حكومة ستقدّ و االستشاري الدويل خالل فرتة السنتني.  الفريقرئاسة رئيس الدورة الثامنة  توىل، سيااجلهاز الرئطلب 

 يف هذا الصدد. سيااجلهاز الرئالنرويج معلومات إضافية إىل 

د من استكشاف املزي مع حكومة النرويجأن يواصل األمني  إىل سيااجلهاز الرئ، طلب نفسه القرار مبوجبو  -33
مت حكومة كجزء من االحتفاالت بالذكرى العاشرة، نظو . و البذورالوسائل العملية لتعزيز الروابط بني املعاهدة الدولية وقب

 .جالنرويغذية يف الزراعة واألوزير ، Jon Georg Daleالسيد  هاوافتتحالنرويج قمة قبو البذور، بالتعاون مع شركائها، 
بو قوا بإيداعها يف قامجديدة  جمموعاتبنوك اجلينات من خمتلف أحناء العامل من مديري  23 ضمّ ، الفعالياتكجزء من و 

يخضع س، العملسنوات من  10بعد و . كثر من مليون عملية انضمامأإىل  اجملموعات املنضّمةإمجايل بذلك يصل ل، البذور
  2تحسينات تقنية.قبو البذور ل

 المزارعون والمجتمع المدني -باء

شراكهم يف عمليات إ واصلتقد  عملها و على إشراك املزارعني واجملتمع املدين يف كربىق املعاهدة الدولية أمهية  تعلّ  -34
 .مهتا معه. وباملثل، واصلت األمانة تعاو�ا املباشر وتفاعالاحلاليةغريها من األنشطة خالل فرتة السنتني يف السياسات و 

املخصص املعين  التقينريق اخلرباء فشارك املزارعون وممثلو منظمات اجملتمع املدين مشاركة نشطة يف اجتماعات و  -35
املخصصة املعنية  الفنية جنةللشاورات اإللكرتونية ما يتعلق بامل يفوقدموا مدخالت ، (فريق اخلرباء) ق املزارعنيحبقو 

تمع املدين قبل ا بني املزارعني وممثلي اجملا واحدً لمشاورة اليت استغرقت يومً تأييده لاألمني  أبدىو  .باالستخدام املستدام
جلنة  عقدتو ). يطجلنة التخط( الغذائيةسيادة لبالتعاون مع جلنة التخطيط الدولية ل االجتماع األول لفريق اخلرباء، وذلك

ن و املزارع ُدعيو املزارعني ومنظمات اجملتمع املدين يف عمل فريق اخلرباء. مشاركة سلسلة من املشاورات لدعم  التخطيط

                                                      
 للبذورتقرير النرويج بشأن إدارة قبو سفالبارد العاملي  IT/GB-8/19/15.4/4زيد من املعلومات، انظر الوثيقة مل2 
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واستخدامها ألغذية والزراعة لوارد الوراثية النباتية صون امل بشأنالعمل التدريبية  حلقاتحلضور ا أيضً ومنظمات اجملتمع املدين 
 فريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.أاليت عقدت يف  املستدام وحقوق املزارعني

واصل املزارعون ومنظمات اجملتمع املدين املشاركة بنشاط يف عملية تعزيز أداء النظام املتعدد األطراف، من خالل و  -36
ية بتعزيز سري موعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنجملم يف كل من املشاورات غري الرمسية واالجتماعات الرمسية ممثليه

 ات.ذه العمليهب)، وعن طريق تقدمي املدخالت املكتوبة ذات الصلة العمل(جمموعة  عمل النظام املتعدد األطراف

  القطاع الخاص -جيم

تعدد األطراف من املدور نشط يف عملية تعزيز أداء النظام  تأدية احلاليةة السنتني خالل فرت واصل قطاع البذور  -37
على طلب  بناءً  موادّ قالعمل، والذين  موعةخالل ممثليه املشاركني يف كل من املشاورات غري الرمسية واالجتماعات الرمسية جمل

 بناءة. اقرتاحاتة ، عدّ نّواب الرؤساء

موا قدّ و  ريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقوق املزارعنيفا يف اجتماعات يضً وشارك ممثلو القطاع اخلاص أ -38
 .الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام جنةللشاورات اإللكرتونية ما يتعلق بامل يفمدخالت 

للبذور  الّسنوي عامليلاحضر املؤمتر و البذور.  قطاعا التفاعل املباشر وتبادل املعلومات مع ممثلي واصل األمني أيضً و  -39
يف نيس، فرنسا.  2019 /حزيرانيونيويف بريسبان، أسرتاليا، ويف  2018 /حزيرانللبذور يف يونيو الحتاد الدويلالذي عقده ا

 يف مدريد. 2018 /تشرين األولاجلمعية العامة للجمعية األوروبية للبذور يف أكتوبرا أيضً  حضرو 

  التوجيهات المطلوبة -ارابعً 

د قا باملعلومات الواردة يف هذا التقرير وإعطاء أي توجيهات أخرى علمً  اإلحاطةاز الرئاسي مدعو إىل إن اجله -40
يراها مناسبة للتعاون املتواصل والفّعال مع املنظمات وأجهزة املعاهدات ذات الصلة، مع األخذ يف احلسبان مشروع عناصر 

 هبذه الوثيقة للنظر فيه. املرفققرار يرد يف 

  



10 IT/GB-8/19/15.4/1 

 

 المرفق

 2019/** القرار عناصرمشروع 

 التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى
 

 األجهزة والمنظمات الدولية -الجزء األول

 إّن الجهاز الرئاسي،

 ذات الصلة؛ األخرى السابقة راتوبالقرارات واملقرّ  12/2017بقراره  إذ يذّكر

 عزيزه نظمات واملؤسسات الدولية ذات الصلة والشركاء املعنيني، وتالتعاون مع امل أمهية احلفاظ علىعلى  تأكيدال يعيدوإذ 
 ها؛نهوض بأهداف املعاهدة الدولية وتنفيذمن أجل ال

 ة؛خالل فرتة السنتني احلالي املعنيةاملنظمات الدولية  استمرار التعاون والدعم من جانب مع التقدير وإذ يالحظ

 ملدينا، ال سيما منظمات اجملتمع مشاركتها النشطة الصلة خرى ذاتاأل جمموعات أصحاب املصلحةواصلة مب بوإذ يرحّ 
 املزارعني وقطاع البذور، يف دعم تنفيذ املعاهدة الدولية وعمليات السياسات ذات الصلة اخلاصة هبا؛منظمات و 

يما على املستوى  سذات الصلة ال كوك والعملياتالصاملتناسق واملتبادل لتنفيذ املعاهدة الدولية و  أمهية الدعم وإذ يدرك
 الوطين، وإذ يشري إىل أمهية مواصلة تقدمي الدعم لألطراف املتعاقدة من البلدان النامية يف هذا الصدد؛

وارد أهداف املعاهدة الدولية ودورها يف صون امل حتظى ضرورة مواصلة اجلهود الالزمة لضمان أن يعيد التأكيد على -1
ات بإقرار ودعم املؤسسات واملنظمات والعمليات الدولية ذ استخدامها املستدام،الزراعة و الوراثية النباتية لألغذية و 

 الصلة؛

ملعاهدة الدولية لتنفيذ ااملتناسق واملتبادل  الدعم األطراف املتعاقدة على األخذ بزمام املبادرات لتعزيز عيشجّ و  -2
إىل  ويطلب ؛افرةمتضحة و متناسقة وواض والتزاماهتا املختلفة بطريقة هاأهدافو والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة 

 ؛توافر املواردا بالطلب ورهنً  أن يسّهل مثل هذه املبادرات بناء على األمني

تنفيذ  أفريقيا من أجل إقليمدعم والتنسيق لألطراف املتعاقدة من لاتقدمي مبواصلة مفوضية االحتاد األفريقي  بيرحّ و  -3
نظمات لتعاون مع ملهذا التعاون وكذلك البحث عن فرص  توطيدة األمني مواصلإىل  يطلباملعاهدة الدولية، و

 ومؤسسات إقليمية أخرى ذات صلة للرتويج للمعاهدة الدولية وتنفيذها؛

 تنوع البيولوجياملنظمة الدولية لل مع الربنامج املشرتك لبناء القدراتنطاق احلاجة إىل توسيع  على التأكيد يعيدو  -4
األطراف  يدعوو أدية دور نشط يف تنسيق النتائج والتأثريات ورصدها وحتليلها، تني واصل األميأن واحلرص على 

 املتعاقدة واجلهات املاحنة إىل توفري متويل إضايف لدعم استمرارية الربنامج؛ 
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مية نالتعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومبادرة ت ةاألمني مواصل إىل يطلبو  -5
 زيزه وتوسيعهوتع بناء القدرات اآلخرين،خدمات القدرات املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها ومقدمي 

كول ناغويا تنفيذ املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتو  من أجللألطراف املتعاقدة  يقدمونه من دعم ما يف
 ؛ ضافرةبطريقة متناسقة ومت ،امللحق هبا

 ويطلبة كل منهم، لوالي اأعضاء فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي على مواصلة تعاو�م وفقً  عيشجّ و  -6
ال املعين يف األنشطة ذات الصلة لفريق االتص يواصل مشاركته النشطةأن  ا بتوافر املوارد املالية،، رهنً األمني إىل

 تواصلشطة وضع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك اقرتاح أنما يتعلق ب ال سيما يف، بالتنوع البيولوجي
 بتنفيذ املعاهدة الدولية؛ذات الصلة ذات صلة ومؤشرات التنوع البيولوجي 

االتفاقيات  لدى تنفيذها أو مشاركتها يفاألطراف املتعاقدة على اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز أوجه التآزر  يحثّ و  -7
ن على مجيع املستويات، التنسيق والتعاو  يوطدسن الكفاءة و حياتساق السياسات و مبا يعزز نوع البيولوجي املتعلقة بالت

تآزر يف جمال اجلهود اليت تشجع ال ملؤازرةاملوارد املالية الالزمة  لدولية واجلهات املاحنة إىل توفرياملنظمات ا ويدعو
 التنوع البيولوجي؛يات اتفاقسات والوفاء بااللتزامات مبوجب وضع السيا

) اليت يأخذ بزمامها برنامج InforMEAاألمني مواصلة املشاركة يف مبادرة إدارة املعلومات واملعارف ( إىل يطلبو  -8
، InforMEAوابة ب لاألمم املتحدة للبيئة وتوفري املعلومات لألطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرين من خال

 ؛بتنفيذ املعاهدة الدولية املتصلةؤشرات التنوع البيولوجي مبالبيانات املرتبطة مبا يف ذلك 

ة اجلديدة ماية األصناف النباتياألمني مواصلة املشاركة يف االجتماعات ذات الصلة لالحتاد الدويل حل إىل يطلبو  -9
التابعة للمنظمة  ورلاللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفلكيف و 

 ا باملوارد املالية املتاحة؛، حسب االقتضاء ورهنً العاملية للملكية الفكرية

الحتاد الدويل حلماية األمني العام لاألمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي و العمل مع  إىل األمني مواصلة يطلبو  -10
ماية األصناف الدويل حل االحتاد اليت يقرتحها املمكنة املبادرة اجلديدةعلى استكشاف  األصناف النباتية اجلديدة

اتفاقية و بيولوجي تفاقية التنوع الاو  املعاهدة الدوليةبني شرح موجز لألهداف والدعم املتبادل عداد إلاجلديدة  النباتية
ت عن تنفيذ لوماتبادل اخلربات واملع اتعمليتيسري لممكن كأساس   ،اجلديدة حتاد الدويل حلماية األصناف النباتيةاال

 ؛الدولية املعاهدةو  تفاقية التنوع البيولوجياو اجلديدة اتفاقية االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية 

عني املزار منظمات و  ذات الصلة، ال سيما منظمات اجملتمع املدين جمموعات أصحاب املصلحة األخرى عيشجّ و  -11
 نهوض بتنفيذ املعاهدة الدولية؛وقطاع البذور، على مواصلة تعزيز مشاركتها وتعاو�ا لل

  خرىاأل دوليةلانظمات املجهزة و األمع تعاون البشأن  اجلهاز الرئاسياألمني مواصلة رفع التقارير إىل  إىل يطلبو  -12
 ذات الصلة. أنشطة التعاون، وبشأن ملعنيةا


