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 التعاون مع منظمات دولية أخرى، بما فيها االتفاقات المبرمة بين الجهاز الرئاسي
 والمراآز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية

 الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية ذات الصلة
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

دة           بأ إذ يقر  ين المعاه ين أم اون ب ة   همية التع دة ولتوجيهات          الدولي ًا للمعاه والمنظمات األخرى طبق
 الجهاز الرئاسي؛

 
 بإستراتيجية التعاون التقني مع المؤسسات والكيانات الدولية ذات الصلة التي استخدمتها  وإذ يرحب 

ذه الشراآات         بأن وإذ يعترف ،   الدولية لتيسير تنفيذ المعاهدة  الدولية  أمانة المعاهدة    ى ه  المحافظة عل
 ؛تشكل حجم عمل وبذل جهد آبيرين من جانب األمانة

 
رف  دة      وإذ يعت ين المعاه اص ب كٍل خ اري بش ر الج اون المثم ة  بالتع وع   الدولي ة التن ين اتفاقي وب

ة     دة اإلطاري م المتح ة األم دة، واتفاقي ة الجدي ة األصناف النباتي دولي لحماي اد ال وجي، واالتح البيول
ة التجارة                 بشأن ت  ة، ومنظم ة الفكري ة للملكي ة العالمي غير المناخ، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظم
 العالمية؛

 
ى                 المقدمة من   دعوة  ال وإذ يستذآر  وجي إل وع البيول ة التن دول األطراف في اتفاقي امن لل المؤتمر الث

ة والزراعة لالن                ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي ى فريق االتصال        أمانة المعاه ضمام إل
 المعني باالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي؛

 
دة        يشددوإذ   ذ المعاه  على الحاجة إلى تبادل المعلومات وتنسيق مبادرات بناء القدرات من أجل تنفي

  المنظمات والمؤسسات ذات الصلة؛من جانب
 

در            وإذ يرحب  اء الق امج المشترك لبن ة ال         بالتقدم الذي أحرزه البرن دان النامي ي وضعته   ذات في البل
ة، و دة الدولي ة المعاه دولي المنظم وجي ال وع البيول ذ والتن ي تنفي ة ف اعدة التقني ديم المس من أجل تق

افع                 واد وتقاسم المن ى الم  من جانب   المعاهدة، وعلى األخص النظام المتعدد األطراف للحصول عل
 البلدان النامية؛

 
ة             بالحاجة إلى تمديد ف    وإذ يعترف  رة المالي -2010ترة البرنامج المشترك لبناء القدرات إلى آامل الفت

اعدة    2011 ى المس ي تتلق دان الت دد البل ي ع ع ف ناديق    ، والتوس ي الص ة ف اهمات الطوعي ن المس  م
 الخاصة لألغراض المتفق عليها؛

 
ى األخص                يطلب -1 ة األخرى، وعل   إلى األمين أن يواصل زيادة التعاون مع المنظمات الدولي

ورٍة         تخدامه بص ي واس وجي الزراع وع البيول ون التن ق بص ا يتعل وجي، فيم وع البيول ة التن اتفاقي
وراثية النباتية، وتقاسم المنافع مشددا على أهمية التعاون خالل         مستدامة، والحصول على الموارد ال    

ي ينت               افع والت اء    المفاوضات المقبلة بشأن النظام الدولي للحصول على المواد وتقاسم المن ظر االنته
  في اليابان؛2010منها في اقرب وقت قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في 

 



 

ة                  يدعو -2 ة للملكي ة العالمي  األمين إلى مواصلة االشتراك في االجتماعات ذات الصلة للمنظم
 الفكرية، واالتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة، ومنظمة الصحة العالمية؛

 
ة                       يدعو -3 دان النامي درات البل اء ق امج المشترك لبن ى البرن ى مواصلة اإلشراف عل ين إل  األم

ة    عته المنظم ذي وض ة  ال وجي الدولي وع البيول ذ      والتن ي تنفي ة ف اعدة التقني ديم المس ل تق ن أج ، م
لى  إ يدعو، آما   المنافع  الموارد وتقاسم  متعدد األطراف للحصول على   الالمعاهدة، وباألخص النظام    

 ؛على أساس طوعي وشرآاء من أجل التوسع فيهتمويل إضافي 
 
دعو -4 درات    ي اء الق يق بن ة تنس ث آللي اني والثال اعين الث د االجتم ى عق ين إل ا  األم ، وفق

 لتبادل المعلومات وتنسيق مبادرات بناء القدرات من أجل تنفيذ          للصالحيات المرفقة مع هذا القرار،    
د    يوضح  المنظمات والمؤسسات ذات الصلة، وأن       من جانب المعاهدة   اج  المجاالت التي ق ى  تحت  إل

  والدروس المستفادة؛استنادا إلى الخبراتمزيٍد من التوجيهات من جانب الجهاز الرئاسي 
 
دعو -5 ام     ي ز نظ ع وتعزي ي وض اون ف ير التع ى تيس ين إل ي  األم ادل  إعالم أن تب المي بش ع

ات،  ىالمعلوم م المعلوميؤسس عل ة    نظ ة المتعلق ة والبيئي ة والتقني ائل العلمي ن المس ة ع ات القائم
تنتاجات  ل ووفقا من المعاهدة، 17 المادة توختهبالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، آما     الس

دد                          ذ النظام المتع ا المعلومات لتنفي ة بشأن دعم تكنولوجي ة الثاني ا المشاورة التقني التي تتوصل إليه
 األطراف؛

 
 األمانة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات األخرى وتعزيز الترتيبات التعاونية القائمة،            يدعو -6

ات       أوجه القصوربهدف تطوير التآزر والحد من      ا، وترتيب ٌل منه  بطريقٍة تتسق مع اختصاصات آ
 الحوآمة والبرامج المتفق عليها، بناء على توافر الموارد؛

 
بشأن األنشطة ذات الرابعة  إلى الجهاز الرئاسي في دورته  األمين إلى رفع تقريريدعو -7

الصلة التي قام بها األمين للمحافظة على الشراآات والتآزر والتعاون مع المنظمات األخرى، 
 .وتعزيز آل ذلك والتوسع فيه



 

 الملحق
 

 صالحيات االجتماعين الثاني والثالث آللية تنسيق بناء القدرات
 

 معلومات أساسية
 

ويخدم هذا البرنامج المنظمات .  تنسيق بناء القدرات هي برنامج لمقدمي بناء القدراتآلية 
والمؤسسات المعنية بأنشطة بناء القدرات لتنفيذ المعاهدة باعتبارها نقطة محورية لتبادل المعلومات 

 .والتنسيق بشأن مبادرات بناء القدرات
 

 لتنفيذ المعاهدة، أي الموظفين من ويشمل البرنامج المقدمين الفعليين لبناء القدرات 
المنظمات الدولية واإلقليمية، المنظمات غير الحكومية، وآاالت المعونة اإلنمائية الثنائية، 

 .المؤسسات الخاصة، وآذلك أصحاب الشأن اآلخرين في بناء القدرات من أجل تنفيذ المعاهدة
 

 نطاق وأهداف اجتماعات آلية تنسيق بناء القدرات
 

ا إلى المعلومات التي جمعتها األمانة عن مبادرات بناء القدرات الجارية ذات األهمية استناد 
لتنفيذ المعاهدة والحتياجات األطراف المتعاقدة وأولوياتهم بشأن بناء القدرات، ستقوم آلية تنسيق 

 :بناء القدرات بما يلي
 
ها البلدان النامية التي هي تيسير إبالغ احتياجات وأولويات بناء القدرات، حسبما أعربت عن -1

 من األطراف المتعاقدة في المعاهدة، إلى مقدمي بناء القدرات؛
 
إجراء استعراض لمشروعات وبرامج بناء القدرات الجارية والحديثة العهد التي تنفذها  -2

 المنظمات والمؤسسات القطرية واإلقليمية والدولية؛
 
 لمواضيعية لمبادرات بناء القدرات؛تحديد الفجوات في التغطية الجغرافية وا -3
 
تحديد أفضل الممارسات وتجويد المنهجيات المالئمة لتنسيق أنشطة بناء القدرات من أجل  -4

 تنفيذ المعاهدة؛
 
رفع تقرير إلى الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي عن أنشطتها وبيان المجاالت التي تستلزم  -5

توجيهات من الجهاز الرئاسي




