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 الفرعية للتنفيذالهيئة 
 االجتماع الثالث

؛ 2021يونيو/حزيران  13مايو/أيار إلى  16عبر اإلنترنت، من 
 2022مارس/آذار  29-14وجنيف، سويسرا، 

 من جدول األعمال 8البند 
 

 اعتمدتها الهيئة الفرعية للتنفيذتوصية 

 التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية والمبادرات األخرى -3/12

 الهيئة الفرعية للتنفيذ،إن 

إلى مقررات مؤتمر األطراف بشأن التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى، بما في  شيرتإذ 
 1ذلك تلك المعتمدة في اجتماعيه الثالث عشر والرابع عشر،

الذي اتخذه مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر بإنشاء عملية شاملة وتشاركية  مقررإلى ال شير أيضاتوإذ 
 2020،2د اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام إلعدا

من قبل البرامج  2020بالمشاركة والمساهمات في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام رحب توإذ 
والمنظمات الحكومية والعمليات والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى 

 الدولية،

من قبل ممثلي  2020بالمشاركة والمساهمات في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  رحب أيضاتوإذ 
المنظمات غير الحكومية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى 

لنسائية ومجموعات الشباب وقطاع األعمال واألوساط المالية، والمجتمع العلمي، واألوساط األكاديمية، والمجموعات ا
 ،غيرهاالقطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو التي تعتمد عليه، من بين  يوالمنظمات الدينية، وممثل

 كافةفي المساعدة على تركيز جهود  2020الدور الهام لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  تدركوإذ 
أصحاب المصلحة والمنظمات واالتفاقيات ذات الصلة للمساهمة في األطراف، والحكومات على جميع المستويات، والشركاء و

 ، والمساهمات األساسية التي سيقدمونها في تنفيذه،ا، وتعزيز التعاون فيما بينهاالتفاقيةأهداف 

)ي( واألحكام 8 المفتوح العضوية المخصص للمادة الفريق العامل التي وضعهابالتوصيات  حيط علمات -1
في اجتماعها  ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةفي اجتماعه الحادي عشر، والهيئة الفرعية للمشور التفاقيةل التابع المتصلة بها

والثقافة في اإلطار العالمي للتنوع  الطبيعةإلى دمج  للعمل الراميلعناصر الممكنة لالخيارات  بخصوصالثالث والعشرين، 
على أنها عقد  2032-2022لفترة االجمعية العامة لألمم المتحدة إعالن ب أيضاوتحيط علما  3؛2020البيولوجي لما بعد عام 

 4للغات الشعوب األصلية؛ دولي

الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما  تدعو -2
حلقة العمل التشاورية الثانية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع  مراعاة تقريروالفريق العامل المفتوح العضوية إلى  2020بعد عام 

واستنتاجات  CBD/SBI/3/INF/29الوثيقة الواردة في  2020جي لما بعد عام البيولوجي بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولو
الهيئات الرئاسية  النصوص المقدمة منوكذلك  ، حسب االقتضاء،CBD/SBI/3/10الوثيقة حلقة العمل هذه الواردة في 

                                                           
 .14/30و 13/24المقرران  1
 .14/34المقرر  2
 .الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللهيئة  23/5والتوصية )ي( 8لمادة با المعنيلفريق العامل ل 11/3التوصية  3
4 A/RES/74/135 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/426/24/PDF/N1942624.pdf?OpenElement
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، وإطار رصده 2020ما بعد عام بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ل آرائها بخصوصالتفاقات البيئية المتعددة األطراف ل

 ؛2020 لما بعد عاماإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  إعدادمواصلة  ، عندوالية اتفاقية التنوع البيولوجي تتناسب معالتي 

الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  أيضا تدعو -3
إلى النظر في المجاالت والنُهج الجديدة الممكنة لتعزيز التعاون، فضال عن  والفريق العامل المفتوح العضوية 2020لما بعد عام 

لما بعد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  إعدادمواصلة  ، عند14/30من المقرر  1الدروس المستفادة، بما يتماشى مع الفقرة 
 ؛2020 عام

الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  كذلكدعو ت -4
المفتوح العضوية المخصص  توصيات الفريق العامل مراعاةوالفريق العامل المفتوح العضوية إلى  2020لما بعد عام 

ة العلمية والتقنية لحادي عشر، والهيئة الفرعية للمشورفي اجتماعه ا التفاقيةل والتابع المتصلة بها)ي( واألحكام 8 للمادة
والثقافة في  إلى دمج الطبيعة للعناصر الممكنة للعمل الراميالخيارات  بخصوصفي اجتماعها الثالث والعشرين،  والتكنولوجية

 ؛2020 لما بعد عامالبيولوجي اإلطار العالمي للتنوع  إعدادمواصلة  عند 2020،5اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا على غرار ما يلي:وصي ت -5

 إن مؤتمر األطراف،

 ،14/30و 13/24إلى المقررين  إذ يشير

حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك االستعادة، الدور الحيوي إلجراءات وإذ يدرك ]
 العالمية المتعددة، بما في ذلك فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ والتلوث،[األزمات لمعالجة 

بالطبيعة المستقلة لواليات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف  إذ يقرو
ه ينبغي على أن وإذ يعيد التأكيد بالكامل ية كل منهاعلى الحاجة إلى مراعاة وال مشددااألخرى والمنظمات الدولية، 

قيادة على أساس  هاعيمي واإلقليمي والوطني ينبغي تشجأوجه التآزر في تنفيذها على المستويات العال تعزيز
 ،الوطنية الظروف والقدرات واألولوياتواألطراف، وفقا لألولويات المحددة في كل صك 

أهمية تعزيز التعاون في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها واالتفاقات البيئية  ؤكد من جديديوإذ 
االتفاقيات المتعلقة بالتنوع  على سبيل المثال ال الحصربما في ذلك والمبادرات، المتعددة األطراف األخرى، 

 ياقيات ريو على المستويات العالمواتف ، واالتفاقات المتعلقة بالمواد الكيميائية واالتفاقيات المتعلقة بالنفايات،البيولوجي
 ،ت كل منهاتحترم واليابطريقة  ودون الوطني والوطني ودون اإلقليمياإلقليمي و

هداف األعلى أهمية التعاون بين جميع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات ذات الصلة لتحقيق  يشددوإذ 
بطريقة  2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ورصد التقدم المحرز في تنفيذ ولتنفيذ الثالثة لالتفاقية 

 ،للتنوع البيولوجي 2050ورؤية عام  2030ومهمة عام فعالة وآنية من أجل تحقيق أهدافه وغاياته 

في به فريق إدارة البيئة التابع لألمم المتحدة ومجلس الرؤساء التنفيذيين  يضطلعبالعمل الذي  إذ يحيط علماو
ا بعد منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق لتيسير االهتمام بالتنوع البيولوجي واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لم

 ،على نطاق المنظومة 2020عام 

التفاقيات حلقتي عمل للتشاور فيما بين ابالدعم المقدم من حكومة سويسرا لتنظيم وإذ يرحب مع التقدير 
وإذ يرحب ( 2وبرن  1)برن  2020المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 كال حلقتي العمل، بتقريري

 14/30و 13/24بالدعم المقدم من برنامج األمم المتحدة للبيئة لتنفيذ المقررين  أيضاوإذ يرحب مع التقدير 
 ،2برن التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك عقد حلقة عمل أوجه فيما يتعلق بتعزيز 

لمتعلقة بالتنوع البيولوجي األخرى واالتفاقات المتعددة األطراف بمساهمات االتفاقيات اوإذ يرحب كذلك 
، بما في ذلك من 2020األخرى والمنظمات والعمليات الدولية في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ة في "عملية برن"،نشطخالل مشاركتها ال

مساهمات محددة في تنفيذ عناصر  عليها أن تقدمأن االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة  وإذ يقر
 ، وفقا لوالية كل منها،2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

، بما في 14/30به المنظمات األخرى للوفاء بعناصر المقرر  تضطلعبالعمل الذي  مع التقديروإذ يرحب 
ك منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمنظمة الدولية لألخشاب ذل

 ومنظمة الصحة العالمية، ،االستوائية

                                                           
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  بموجبه أصحاب المصلحة في مقرره الذي يعتمدإدراج هذه الدعوة إلى تشجيع ينظر مؤتمر األطراف في  قد 5

 أو في مقرره بخصوص التعاون، أو في كالهما، حسب االقتضاء. 2020 عام



CBD/SBI/REC/3/12 

Page 3 

 
الشراكة العالمية لحفظ النباتات في تعزيز حفظ  اضطلعت بهبالعمل الذي  أيضا وإذ يرحب مع التقدير

التوقعات للتنوع البيولوجي على النحو الوارد وصفه في الطبعة الخامسة من  2050النباتات والمساهمة في رؤية عام 
 لحفظ النباتات، 2020وتقرير عام  العالمية للتنوع البيولوجي

 ريو، اتفاقيات في إطارباألنشطة التعاونية وإذ يرحب أيضا 

الخاص بالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في  2030ببرنامج العمل المتجدد حتى عام وإذ يقر 
 مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،

النظم  إلصالحبقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بإعالن عقد األمم المتحدة  مع التقديروإذ يرحب 
والمساهمة التي قد يوفرها ذلك ألهداف االتفاقية واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  2030-2021اإليكولوجية 

 ،2020عام 

، واالتفاقات المتعددة األطراف بمساهمات االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي يرحب -1
 ؛2020التآزر في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام في تعزيز أوجه  والمنظمات والعمليات الدولية

على تعزيز التعاون وأوجه التآزر فيما بين االتفاقيات واالتفاقات المتعددة األطراف ذات  يشجع -2
عن طريق إنشاء أطر حسب االقتضاء وبما يتماشى مع والية كل منها، والسلطة التشريعية والمسؤوليات،  ،الصلة

مذكرة التعاون الثالثية بين اتفاقية التنوع البيولوجي، واالتفاقية الدولية لحماية جبال  من قبيلأو تجديدها عاون للت
 ؛2020 في ضوء اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عامحاليا  تُحدثاتفاقية حماية جبال الكربات التي األلب، و

قة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف الهيئات الرئاسية لالتفاقيات المتعل يدعو -3
إلطار العالمي للتنوع ل [الرسميتأييد ال]ذات الصلة، فضال عن المنظمات الدولية والبرامج األخرى ذات الصلة، إلى 

والمساهمة تشغيله من أجل دعم  ، حسب االقتضاء،ية الخاصةاإلدارمن خالل عملياتها  2020لما بعد عام  البيولوجي
جملة أمور ، عن طريق 2020في شفافية ورصد التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

أداة اإلبالغ عن البيانات المتعلقة باالتفاقات البيئية التآزرية القابلة للتعديل مثل استخدام أدوات اإلبالغ من بينها 
 ؛(DaRT) المتعددة األطراف 

بالتنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية المتعددة  ةالهيئات الرئاسية لالتفاقيات المتعلق أيضا دعوي -4
األطراف ذات الصلة، فضال عن المنظمات والبرامج الدولية األخرى ذات الصلة، إلى المساهمة في تنفيذ ورصد 

اصلة تعزيز التعاون على المستوى ، وخاصة عن طريق مو2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
مواءمة والقرارات المتعاضدة، اتخاذ  عالعالمي ضمن واليات كل منها وتعزيز أوجه التآزر فيما بينها، من أجل تشجي

واقتراح قضايا رئيسية للمناقشات  2020لما بعد عام  استراتيجياتها الخاصة مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
، مع مراعاة، حسب االقتضاء، المواضيعية التي ييسرها فريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى  ويدعو ؛CBD/SBI/3/10" الواردة في الوثيقة 2استنتاجات حلقة العمل "برن 
ذات  يز التعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات المتعددة األطراف األخرىمواصلة عمله لتعز

 ؛، بما في ذلك هيئاتها الرئاسيةالصلة

الفريق االستشاري  وكذلكفريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي،  يدعو -5
بين رؤساء أمانات  عدم الكفاءة وتيسير أوجه التآزر وتقليلز التعاون ، إلى تعزيغير الرسمي المعني بأوجه التآزر

بما في ذلك من خالل المشاورات المواضيعية بشأن القضايا الرئيسية لتنفيذ  ،االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
ات إلى الهيئات اإلدارية وتقديم رسائل مشتركة أو مشاريع توصي 2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 لكل منها لتنفيذها؛

لتنفيذ المشترك لإلطار ة من أجل امع جميع أصحاب المصلح التعاونعلى  األطراف يشجع -6]
 المتبادل، على المستويات العالمي واإلقليميبروح من التعاون والدعم  2020العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

عبر المجاالت والقطاعات، من خالل برامج العمل الثنائية المشتركة حسب وودون اإلقليمي والوطني ودون الوطني، 
والوطنية ودون الوطنية  العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية واآلليات والعمليات االقتضاء، ومن خالل األدوات

 [6؛القائمة

أمانات األطراف ودعم ب ، رهنا بتوافر الموارد،ى أن يقومإل برنامج األمم المتحدة للبيئة يدعو -7]
واألولويات اإلجراءات  أوجه التآزر بشأن تعزيزمواصلة المتعلقة بالتنوع البيولوجي في  واالتفاقات االتفاقيات

 [؛وطني واإلقليميال يينعلى المستو التي ينبغي تنفيذهاوالرئيسية التي حددتها األطراف فيها 

 وع البيولوجيالتنب ات المتعلقةتفاقيال، بالتشاور مع أمانات ابرنامج األمم المتحدة للبيئة أيضا يدعو -8
إلى تعزيز أوجه التآزر على  الراميةإلى مواصلة تيسير وتنفيذ اإلجراءات الرئيسية والمنظمات الشريكة ذات الصلة، 

اإلبالغ واستخدام األدوات صة فيما يتعلق ب، وخا14/30و 13/24المستويين الوطني والدولي المذكورة في المقررين 

                                                           
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  بموجبه أصحاب المصلحة في مقرره الذي يعتمدإدراج هذه الدعوة إلى تشجيع ينظر مؤتمر األطراف في  قد 6

 أو في مقرره بخصوص التعاون، أو في كالهما، حسب االقتضاء. 2020 عام
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وتنمية  بناء القدراتو (DaRT)ف أداة اإلبالغ عن البيانات المتعلقة باالتفاقات البيئية المتعددة األطرامثل ، الداعمة
 التفاقات البيئية المتعددة األطراف؛ا بين، وتيسير الروابط القدرات

 التواصلوبرنامج األمم المتحدة للبيئة إلى مواصلة  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة يدعو -9
النظم  إلصالحفي تنفيذ عقد األمم المتحدة والمنظمات الشريكة ذات الصلة أمانات اتفاقيات ريو مع الوثيق 

 وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا الصدد في االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف؛ ةاإليكولوجي

األمم المتحدة  منظومة نطاقعلى فريق إدارة البيئة التابع لألمم المتحدة إلى تيسير التعاون  يدعو -10
تولي ، بطريقة 2020من أجل تحقيق أهداف االتفاقية وبروتوكوليها واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ؛تلفة والمنظمات الدوليةواليات االتفاقات البيئية المتعددة األطراف المخل االحترام الكامل

اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي التآزر في تنفيذ أوجه لتعزيز تأكيد العمل على  األطراف يحث -11
واالتفاقات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو أهداف التنمية المستدامة و، و2020لما بعد عام 

الحكومات األخرى والمنظمات  ويدعو ،الوطني المستوىعلى  مبادراتوالالمتعددة األطراف األخرى ذات الصلة 
غير الحكومية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى 
والمجموعات النسائية ومجموعات الشباب واألعمال التجارية والقطاع المالي واألوساط العلمية واألكاديمي، 

عات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي أو التي تعتمد عليه، ضمن جهات أخرى، إلى والمنظمات الدينية وممثلي القطا
 بوسائل منها، والتخطيط واالستعراض واإلبالغ، الوطنية للتنسيقمن خالل عملياتها  بما في ذلك القيام بذلك،

االتفاقات البيئية المتعددة أداة اإلبالغ عن البيانات المتعلقة ب من قبيل والطوعية القائمة لإلبالغالمشتركة  اتالمنص
ووفقا للظروف  13/24،7خيارات العمل على المستوى الوطني المقدمة في المقرر مع  بما يتماشى، األطراف

 ؛واألولويات الوطنية

األطراف على تنفيذ االتفاقية واالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات  يشجع -12
استعراض وتحديث استراتيجياتها وخطط في بطريقة تكميلية، بما في ذلك  أطراف فيهاعددة األطراف التي هي المت

 ؛2020للتنوع البيولوجي، من أجل التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  الوطنية عملها

مجموعة من إعداد ب، بدعم من األمانة، إلى أن تقوم الشراكة العالمية بشأن حفظ النباتات يدعو -13
تتوافق مع  2020اإلجراءات التكميلية المتعلقة بحفظ النباتات لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ها مؤتمر األطراف في اجتماعه عتمدالنسخة النهائية من اإلطار، والمقررات األخرى ذات الصلة التي ا
فيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات على النحو الوارد وصفه في السابقة في تن التجاربعشر، فضال عن  الخامس

تنظر فيها الهيئة حفظ النباتات، لكي عن  2020وتقرير عام  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالطبعة الخامسة من 
 ر لمؤتمر األطراف؛بعد االجتماع الخامس عشعقد يُ الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع 

 :رهنا بتوافر المواردأن تقوم بما يلي، األمينة التنفيذية،  يطلب إلى -14

ومساعدة تشجيع على  الذي سيساعدتقني الدعم ال [أية إرشادات ضرورية و] تحديد وإعداد وتقديم (أ)
والمنظمات الدولية والبرامج االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، 
بالتشاور مع أمانات و ؛2020األخرى ذات الصلة في المساهمة في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

طراف األخرى مع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية المتعددة األ فرص التعاونتحديد بكل منها، 
تحقيق غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  علىتحديدا للمساعدة  والمنظمات ذات الصلة

الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها  لكي تستعرضهاوتقديم قائمة بالمبادرات وخطط العمل ذات الصلة  2020 عام
 الرابع؛

البيولوجي، واالتفاقات المتعددة بالتشاور مع األطراف وأمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع  (ب)
لمواصلة تنفيذ اإلجراءات الرئيسية  اآلليات القائمةبحيثما أمكن  االستعانة، والعمليات الدولية ، والمنظماتاألطراف

لتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وإلى التعاون  13/24و 14/30المذكورة في المقررين 
 اقات المتعددة األطراف األخرى على المستوى الدولي، بطريقة تتسق مع والية كل منها؛مع االتف

، بالتشاور مع فريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والفريق ]استكشاف[ ])ج(
ي مختلف االتفاقيات آلية تنسيق فيما بين األطراف فوضع  ]جدوى[ االستشاري غير الرسمي المعني بأوجه التآزر،

ي لما المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى الحكومي الدولي لدعم التعاون في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوج
 يبيّن ه من الموارد؛ وتقديم اقتراحوهيكله ومتطلبات ائه، بما في ذلك النظر في واليتهإنش، وفي خيارات 2020بعد عام 
الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع  فيها نظركي ت، وذلك لنطاقه وحسب االقتضاء يارضرورة كل خبوضوح 

 [ر األطراف في اجتماعه السادس عشر؛ممؤتو

مواصلة العمل مع منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية والمنتدى الدائم  ])د(
 الموضوعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمعارف التقليدية؛[المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي بشأن 
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للتربية والعلم والثقافة واالتحاد منظمة األمم المتحدة  ويدعواألمينة التنفيذية  يطلب أيضا إلى -15
ي برنامج العمل المشترك بشأن الروابط بين التنوع البيولوجب، رهنا بتوافر الموارد، النهوضإلى  الطبيعةالدولي لحفظ 

والحكومات األخرى والمنظمات  ادرات ذات الصلة التابعة لألطرافوالثقافي، حسب االقتضاء بالتعاون مع المب
األخرى، مثل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، 

 يذ واآلليات األخرى، حسب االقتضاء؛وإلى اإلبالغ عن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للتنف

بغية  ، رهنا بتوافر الموارد،األمينة التنفيذية أن تتعاون مع منظمة الصحة العالمية يطلب إلى -16]
التقاسم العادل والمنصف للمنافع على مسببات األمراض و]اآلني[ الحصول تيسير، حسب االقتضاء، النظر في 

 [.واالستجابة لهاالتأهب و الجائحاتالوقاية من ة في عملها الجاري بشأن الناشئة عن استخدام الموارد الجيني

______________ 


