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 التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي

 
 إن الجهاز الرئاسي،

 
        الرئاسي         م اجلهاز  ي                 اليت تنص على أن يق    ها           (ز) و(ل) من   3 -  19            وكذلك املادة                     من املعاهدة الدولية،   2 - 1      املادة        يستذكر   إذ 

لة    ا     ً تعـاونًـ  ّ                                               وحيـافظ عليـه مع مؤمتر األطراف املتعـاقـدة يف اتفـاقيـة التنوّع البيولوجي، واإلحـاطـة كـذلـك بـالقرارات ذات الصــــــــــــــ                                                  
ّ              متر األطراف يف اتفاقية التنوّع البيولوجي،               الصــادرة عن مؤ                                      اليت تنص على أن يتعاون األمني مع أمانة    5 -  20              وبأحكام املادة                         

ّ           اتفاقية التنوّع البيولو      جي؛            
 

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

                                                                                               بضـــــــــــرورة مواصـــــــــــلة دعم بناء قدرات األطراف، ال ســـــــــــيما البلدان النامية، على الدعم املتبادل يف تنفيذ املعاهدة          ّ وإذ يقرّ 
                                     البيولوجي وبروتوكول ناغويا امللحق هبا؛                        الدولية واتفاقية التنوع 

 
ً  علًما     يأخذ   - 1                                                  ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، واالجتماع                               الصــــادرة عن االجتماع الرابع عشــــر           بالقرارات    

         الدولية؛                                                                                                الثالث ملؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا، واليت هي ذات أمهية بالنسبة إىل املعاهدة 
 
                                               رصــد العمليات ذات الصــلة املرتبطة باتفاقية التنوع       واصــل ي   أن                  لالتفاقية الدولية               اجلهاز الرئاســي   ني   أم   من        ويطلب  - 2

                                                                                                          البيولوجي وبروتوكول ناغويا امللحق هبا ويف املشــــــــاركة فيها، من أجل تعزيز العالقات العملية واملتجانســــــــة واملناســــــــبة، على 
                       الصعيدين الوطين والدويل؛

 
ـــــدد  - 3 ـ ـ ـ ـ                                                                                   التعاون بني املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي، ومع االتفاقيات األخرى املتعلقة        توطيد         على أمهية        ويشــ

                  التوصيات التالية:       ويصدر         وتنفيذه،   2020                                              بوضع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام        يتعلق                        بالتنوع البيولوجي، يف ما 
 

ّ                                           ينبغي أن يقّر اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  •                                    باملســــــــامهة املباشــــــــرة وغري املباشــــــــرة للتنوع   2020           
                                         ، وسـبل العيش املسـتدامة والقضـاء على الفقر،      ّ               والتكّيف مع تغري املناخ                                   البيولوجي يف األمن الغذائي والتغذية

  ؛                               باألمن الغذائي والزراعة املستدامة                                                   وأن يشمل الغايات اليت تربط التنوع البيولوجي الزراعي 

                                                                                                 ينبغي احلفاظ على أهداف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها، مبا يف ذلك من خالل االعتماد  •
                                                                                               على نظم الرصــــــــد املتاحة من خالل عمليات اإلبالغ التابعة للمعاهدة الدولية وهيئة املوارد الوراثية لألغذية 
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                                                من أهداف التنمية املســـــــــتدامة. وينبغي أال تتناول هذه    5 - 2                     ة املكتســـــــــبة يف رصـــــــــد اهلدف        ، واخلرب         والزراعة
  ؛                  ا استخدامه املستدام                                      ً األهداف حفظ التنوع الوراثي فحسب، بل أيضً 

                              العادل واملنصــــف للمنافع الناشــــئة        تقاســــم                                                           ينبغي أن تأخذ األهداف املتعلقة باحلصــــول على املوارد الوراثية وال •
                                                                      االعتبار صـــــــــراحة املعاهدة الدولية ونظامها املتعدد األطراف للحصـــــــــول على املوارد                   عن اســـــــــتخدامها بعني

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

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

       ً ، وأيضـــاً 2020                     البيولوجي ملا بعد عام                                                                 للمعاهدة الدولية، يف دورته القادمة، النظر يف اإلطار العاملي للتنوع
                                                                             النظر يف إجراءات املتابعة لدعم تنفيذ اإلطار ودجمها يف برنامج عمله املتعدد السنوات.

 
                          يف أقرب وقت ممكن من الناحية                                           لى األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي  ع      يعرض   أن         إىل األمني        ويطلب  - 4

                                        الرئيســــــــني املشــــــــاركني جملموعة عمل ما بني الدورات    إىل          إلحالتها                               األولية اليت طرحها اجلهاز الرئاســــــــي           التوصــــــــيات         العملية
                       االجتماع اخلامس عشــــــــــــر ملؤمتر     وإىل   2020                                         اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام                            املفتوحة العضــــــــــــوية لدعم إعداد 

         املشــاركة       األمني،                  إىل املكتب، بدعم من        ويطلب  ،       املعنية        الفرعية   ا  هت     أجهز                            التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك    ة               األطراف يف اتفاقي
                           ضــــــــمان ملكية قوية ومســــــــامهات من       ومن مث                              التحدث باســــــــم األطراف املتعاقدة        من أجل             اإلطار العاملي       إعداد         يف عملية 

                      األخرى املتعلقة بالتنوع                                                                                 املعاهدة الدولية يف وضــــــــــــــع اإلطار اجلديد وتنفيذه، مبا يف ذلك من خالل التعاون مع االتفاقيات 
           البيولوجي؛

 
ـــــكر  - 5 ـ ـ                                        ألجهزة الرئاســـــــــــية ملختلف االتفاقيات املتعلقة  ا                                          طراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي على دعوته        مؤمتر األ       ويشــ

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

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

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

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

   وع  ن                                                                            الصــون داخل املوقع لألقارب الربية للمحاصــيل واإلدارة يف املزرعة واســتخدام املزارعني للت ب                ســيما يف ما يتعلق 
                               البيولوجي الزراعي بشكل مستدام؛

                           تعميم التنوع البيولوجي ضـــــــــــــمن        من أجل                                                  على األمهية املســـــــــــــتمرة للدعم املايل ملرفق البيئة العاملية        ويؤكد    (ب)
                القطاع الزراعي،
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              تنقيح أو حتــديــث                                                  إدمــاج املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة يف        من أجــل               إىل تعزيز دعمــه        ويــدعو    (ج)
           وامليزانيات          الوطنية،         التنمية                وغري ذلك من خطط    ،                التنوع البيولوجي                     العمل الوطنية اخلاصــــة ب    خطط      ات و  ي        االســــرتاتيج

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

                                              زايد مشــــــاريع وبرامج التنمية املســــــتدامة اليت تعاجل،                                 مرفق البيئة العاملية يدعم بشــــــكل مت    ّ أنّ         شــــير إلى   وي  ) د (
          بأمهية دور            مع اإلقرار                                                     األمن الغذائي والزراعة املســــــــــــــتدامة والتكيف مع تغري املناخ،       مســــــــــــــائل                 بطريقة متكاملة، 

     مرفق        ويدعو                            ســــتدامة نظم األغذية والزراعة،  ال            بشــــكل مســــتدام                                         ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ا        اســــتخدام 
                              إطار عمل التجديد الثامن ملوارد      ضــــــــمن                  يف الربامج املتكاملة      أكرب     شــــــــكل                            العاملية إىل توضــــــــيح هذا الدور ب        البيئة

                                      الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية؛

                                         التنفيذ املتبادل لربوتوكول ناغويا واملعاهدة        لتعزيز       شــــــاريع   امل     دعم                              مرفق البيئة العاملية إىل مواصــــــلة        ويدعو  ) ه (
                                                       الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

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

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

                                                                                      أن صـــياغة التجديد الثامن ملوارد الصـــندوق االســـتئماين ملرفق البيئة العاملية وتنفيذه، ســـيتزامنان       ويلحظ   ) ز (
                     والشركاء اآلخرين ملرفق                       منظمة األغذية والزراعة        ويوصي                  ية التمويل احملدثة،                                يف الوقت املناسب مع تنفيذ اسرتاتيج

             للمســـــامهة بشـــــكل                               ملعاهدة من خالل التجديد الثامن،                 اللذين حتظى هبما ا                        بزيادة األولوية واالهتمام                البيئة العاملية 
       يقترح                   . وباإلضــافة إىل ذلك،                                                              حتقيق الغايات املالية الســرتاتيجية التمويل اليت وضــعها اجلهاز الرئاســي        ملحوظ يف 

          الطبيعي،    ها               للمحاصيل يف موقع  ة            األقارب الربي    صون    ى                            ، كجزء من التجديد الثامن، عل ة   نشط    ز األ ي   ترك      ّ ينصبّ   ن  أ
  ؛                   عني على مستوى املزرعة  ر                   األصناف احمللية للمزا   ة    دار  إ                احملاصيل الربية، و    ة     وأغذي

                                         هاز الرئاســــي للتجديد الثامن ملوارد الصــــندوق                                        إىل األمني إحالة عناصــــر املشــــورة اليت قدمها اجل      ويطلب   ) ح (
              االجتماع اخلامس                                                                                     االســــــــــــــتئماين ملرفق البيئة العاملية إىل األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، إلحالتها إىل

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

                                         عكس التطورات اليت حدثت خالل فرتة الســـنتني، مبا     مبا ي                                                   الثامن ملوارد الصـــندوق االســـتئماين ملرفق البيئة العاملية، 
                                              ووضــع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام         الدولية         املعاهدة                       بتنفيذ اســرتاتيجية متويل                  يف ذلك يف ما يتعلق 

  ؛2020
 
                                                    (أ) من املعاهدة الدولية، إىل ضــــمان إيالء االهتمام الواجب    4 -  18   ً          شــــياً مع املادة  ا           املتعاقدة، مت       األطراف        ويدعو  - 6

                                                                                               اليت تدعم تنفيذ املعاهدة الدولية ضمن األجهزة الرئاسية ملرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك، عند االقتضاء،          والربامج      للخطط 
                  ها اجلهاز الرئاسي؛                                 ّ ما يتعلق باملعاهدة الدولية اليت يعدّ                                             استخدام عناصر املشورة ملرفق البيئة العاملية يف
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                                              ضــــــمن اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا        اجلارية        عمليات   ال        متابعة       ً     املضــــــي قدًما يف         إىل األمني        ويطلب  - 7
                      بشـــــأن املوارد الوراثية،   DSI/GSD( 1 ( "                      بيانات التســـــلســـــل الوراثي /      الرقمي                مبعلومات التســـــلســـــل  "      يتعلق                 التابع هلا، يف ما

              أمانة اتفاقية      ، مع        االقتضـــــاء              والتنســـــيق، حســـــب                                                             وتقدمي معلومات عن أنشـــــطة املعاهدة الدولية ذات الصـــــلة، والتعاون، 
                    من أجل تعزيز االتساق    "                                             مبعلومات التسلسل الرقمي/بيانات التسلسل الوراثي "            يا املتعلقة                           التنوع البيولوجي بشأن القضا

                                                                                          والدعم املتبادل بني االتفاقيات وعمليات التنفيذ، ورفع تقرير إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته القادمة؛
 
                                                                 التعاون والتنســيق والتآزر بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي،       وطيد  لت        املنفذة           على األنشــطة   ني    األم       ويشــكر  - 8

                                                         تعزيز التعاون بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي خالل            الرامية إىل                           مواصــلة املشــاركة يف العمليات       األمني   إىل        ويطلب
  ؛       القادمة           فرتة السنتني 

 
                         تفاقية التنوع البيولوجي،           التنفيذي ال   مني   األ                                                       بتوقيع مذكرة تعاون جديدة من جانب أمني املعاهدة الدولية و    ب    ّ ويرحّ   - 9

                                                                                 التعاون املؤســـــــســـــــي بني األمانتني، خاصـــــــة يف ما يتعلق بأنشـــــــطة تنمية القدرات اليت تتناول مســـــــألة        توطيد            واليت هتدف إىل 
                                                                      زراعة وتقاســم منافعها، ويف ما يتعلق بتنســيق املســاعدة التقنية على املســتويات                    النباتية لألغذية وال          الوراثية                 احلصــول على املوارد 

                                                                                              الدولية واإلقليمية واإلقليمية الفرعية والوطنية، وكذلك تبادل املعلومات وغريها من األنشطة ذات الصلة؛
 

ّ   قّدر   وي  -  10                 ا بتوافر املوارد             ً إىل األمني، رهنً        ويطلب                                                      الرامية إىل التعاون مع أمانة اتفاقية التعاون البيولوجي   ني    األم     جهود  
                                                                                              ، مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، اســـتكشـــاف الوســـائل واألنشـــطة العملية ملواصـــلة تعزيز هذا التعاون      يواصـــل           املالية، أن 

      ئاسي؛             إىل اجلهاز الر               عن هذه األنشطة                                                                ً ذكرة التعاون واملبادرة املشرتكة املوقعة بني األمانتني، وأن يرفع تقريراً  مل  ا    ً وفقً 
 

                                                                                 إىل األمني أن يتعــــاون مع األمني التنفيــــذي التفــــاقيــــة التنوع البيولوجي من خالل تقــــدمي معلومــــات       ويطلـــب   -  11
                                                                              للتنفيذ يف إطار املعاهدة الدولية، مبا يف ذلك هبدف إثراء املناقشـــــــات املقبلة بشـــــــأن املادة          العملية                     عن التطورات والتجارب 

                    من بروتوكول ناغويا؛    10
 

      لإلعالم               النظام العاملي                    لتبادل املعلومات بني        املتاحة                                          إىل األمني أن يواصــــل اســــتكشــــاف اخليارات التقنية       ويطلب   -  12
                                              بشــــــأن احلصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها، يف اجملاالت                     مركز تبادل املعلومات       وآلية                         التابع للمعاهدة الدولية           عن املوارد 

           واملستخدمني؛                                         ذات االهتمام املشرتك، لصاحل األطراف املتعاقدة
 

   من    6       الغاية                                                                     بني أمانيت املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي يف عملية رصـــد حتقيق        اجلاري         بالتعاون   ب     ّ ويرحّ   -  13
                                                                                        ن أهداف التنمية املســـــتدامة "تعزيز التقاســـــم العادل واملنصـــــف للمنافع الناشـــــئة عن اســـــتخدام املوارد  م  15     اهلدف       غايات 

                      ً          إىل األمني أن يرفع تقريراً إىل اجلهاز       ويطلب    "،  ا                                 ً املوارد، على النحو املتفق عليه دوليً      تلك                               الوراثية، وتعزيز سـبل الوصـول إىل 
                          ات صلة تتعلق هبذا التعاون؛                                            الرئاسي يف كل دورة من دوراته بشأن أي تطورات ذ

 

                                                 
هذه العبارة إىل حني يستخدم لذلك و  الوراثي"التسلسل بيانات معلومات التسلسل الرقمي/لعبارة "املصطلح الرمسي بت اجلهاز الرئاسي بعد يف مل ي  1

 االتفاق على مصطلح جديد.
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                         لمعاهدة الدولية واتفاقية  ل         واملتعاضـــــد        املتســـــق                                       يف أنشـــــطة تنمية القدرات املتعلقة بالتنفيذ   ني  م  األ       مبشـــــاركة   ب     ّ ويرحّ   -  14
                ا بتوافر املوارد    ً رهنً         األنشــــــــطة                             إىل األمني مواصــــــــلة املشــــــــاركة يف هذه       يطلب و          امللحق هبا،                                   التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا 

        املالية؛
 

                                                                                                  باجلهود اليت تبذهلا أمانتا املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي يف جمال التعاون مع املنظمة الدولية   ب     ّ ويرحّ   -  15
                                                                               تنمية القدرات يف جمال احلصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعها، والشـــــركاء اآلخرين، للجمع بني          ومبادرة                  للتنوع البيولوجي، 

   إىل        ويطلب                                                                               اء املشـــــــاركني يف تنفيذ املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا،                   أصـــــــحاب املصـــــــلحة واخلرب 
                     لصـــكوك، ورفع تقرير عن     ذه ا هل       املتســـق                                                     املالية، تيســـري هذا التفاعل بشـــأن الدعم املتبادل والتنفيذ         املوارد         ا بتوافر          ً األمني، رهنً 

                                   نتائج هذه األنشطة إىل اجلهاز الرئاسي؛
 

                         يف كل دورة من دورات اجلهاز                  التنوع البيولوجي                       عن التعاون مع اتفاقية               رفع التقارير        مواصـــــــــلة      األمني   إىل       ويطلب   -  16
         الرئاسي.

 


