
 

 
 

الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على من أجل  طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة
المناخ. ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية 

 http://www.planttreaty.org منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي:
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 قرارات الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي

 الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي

 4102سبتمبر/ أيلول  42-42مان، مسقط، ع  

 6/4102القرار 

 الشراكات وأوجه التآزر والتنسيق مع المنظمات األخرى

 
 

 ،الرئاسيإّن الجهاز 
 

أهمية تعزيز أوجه  التهر ر بهين مختلهم المنظمهات والم وسهات والاهرعاي المعنيهين الهذين  إذ يدرك
يكون لعملههم أو واليهتهم ةهلة بالمعاههدة الدوليهة أو تهأثير عليهها، ال وهيما علهى المسهتويين الهوطني 

 واإلقليمي؛
 

إلى عدد األناطة والمبهادرات التهي قامهت بهها المعاههدة وأمانتهها مهن أجهل بنهاي  هراعات  وإذ يشير
 وعالقات تعاون أو توطيدها مع مجموعة من المنظمات الدولية واألمانات المعنية؛

 
بالدعم الملحوظ ألهداف المعاهدة الدولية من قِبل مراعز البحوث الزراعية الدولية التابعهة  وإذ يذّكر
االوتاههارية للبحههوث الزراعيههة الدوليههة و يرههها مههن م وسههات دوليههة وقّعههت ات اقههات مههع  للجماعههة

 من المعاهدة الدولية؛ 51الجها  الرئاوي بموجب المادة 
 

الحاجههة إلههى تاههجيع التنسههيق بههين مراعههز البحههوث الزراعيههة الدوليههة التابعههة للجماعههة  وإذ يدددرك
ياوههات واألناهههطة التاههليلية المتدههلة بأههههداف االوتاههارية للبحههوث الزراعيههة الدوليهههة باههأن الس

فههي هههذا الدههدد بإناههاي مكتههب اتحههاد الجماعههة االوتاههارية للبحههوث  وإذ يرّحدد المعاهههدة الدوليههة، 
 الزراعية الدولية؛

 
إلى ضرورة مواةلة تقديم المساعدة لألطراف المتعاقدة من البلدان النامية من أجل تن يهذ  وإذ يشير

وج  الخدهو  النظهام المتعهدد األطهراف الخها  بهها لتقاوهم المنهافع، مهن  المعاهدة الدولية وعلى
إلى التقدم المحر  حتى اآلن  وإذ يشير كذلكخالل برامج منسقة بين أقاليم متعددة للمساعدة التقنية، 

 في تن يذ البرنامج الماترك لبناي القدرات؛
 

إلههى األمههين توطيههد التعههاون مههع الههذط طلههب بموجبهه  الجههها  الرئاوههي  8/1155بههالقرار  وإذ يددذّكر
 منظمات دولية أخرى لدعم تن يذ اوتراتيجية تمويل المعاهدة الدولية؛

 
بقرار مجلس مرفق البيئة العالمية في دورت  الحادية واألربعين الذط طلب في  إلى أمانة  وإذ يرّح 

قيهة التنهوع البيولهوجي مهن المرفق تنظيم اجتماع لالت اقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي مع أمانة ات ا
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أجههل تسهههيل عمليههة تنسههيق أولوياتههها إلدراجههها ضههمن اوههتراتيجية برمجههة عمليههة تجديههد المههوارد 
 السادوة لمرفق البيئة العالمية وإذ ياير إلى أّن هذا االجتماع قد ُعقد بال عل؛

 
علهههى ضهههرورة مواةهههلة بهههذل الجههههود الال مهههة التهههي تك هههل اعتهههراف المنظمهههات  يؤكدددد -5

م وسات والعمليات الدولية المعنية بأهداف المعاهدة ودورها في ةون الموارد الوراثية النباتية وال
 لأل ذية والزراعة واوتخدامها على نحو مستدام؛

 
إلى األمين مواةلة اوتكااف مجاالت التعاون مع المنظمات الدولية المعنية األخرى  يطل  -1

تبادل في تن يذ المعاهدة عكّل، وضهمان مراعاتهها للمعاههدة للتووع في بلورة أوج  التر ر والدعم الم
إلى األمين التماس توجي  من المكتب باأن ترتيهب أولويهات العمهل الرئيسهية،  ويطل في عملياتها، 

فههي هههذا السههياو الجهههود المبذولههة لتعزيههز أوجهه  التههر ر بههين االت اقيههات المتعلقههة بههالتنوع  ويالحدد 
الماههارعة فههي إدارة المعلومههات وتبادلههها مههن خههالل مبههادرة إدارة البيولههوجي، فههي مجههاالت منههها 

 المعلومات والمعارف لالت اقات البيئية المتعددة األطراف؛
 
إلههى األمههين، رهنها بتههوافر المههوارد الماليهة، أن ينظههر فههي الماهارعة فههي االجتماعههات  يطلد  -3

من النباتات ووائر المنظمات الدولية الرئيسية التي يعقدها االتحاد الدولي لحماية األةناف الجديدة 
 المعنية، لضمان أخذ أعمال المعاهدة في حسبانها في عملياتها؛

 
 ويطلد بمذعرة الت اهم الموقعة بهين أمهانتي المعاههدة وبرنهامج األمهم المتحهدة للبيئهة،  يرّح  -4

هل ههذا إلى األمين أن يبحث مع أمانة برنامج األمم المتحدة للبيئة الووائل العملية وا ألناطة التي تُ عِّ
التعاون، خاةة في ما يتعلهق بتن يهذ ةهندوو تقاوهم المنهافع الخها  بالمعاههدة، وبنهاي القهدرات فهي 
مجالي الحدول على الموارد الوراثية النباتية لأل ذية والزراعة وتقاوم منافعها، وتبهادل الخبهرات 

المسههاعدة التقنيههة فضههال عههن تبههادل  فههي مجههال إدارة ماههاريع التنههوع البيولههوجي وتن يههذها، وتنسههيق
 المعلومات؛

 
إلى األمين مواةلة اتخاذ مبهادرات للتنسهيق والتعهاون مهع مراعهز البحهوث الزراعيهة  يطل  -1

الدولية التابعة للجماعة االوتاارية للبحوث الزراعية الدوليهة، ومهع وهائر الم وسهات الدوليهة التهي 
 وقّعههههههههههههههههههههههههت علههههههههههههههههههههههههى االت اقههههههههههههههههههههههههات التههههههههههههههههههههههههي ندههههههههههههههههههههههههت عليههههههههههههههههههههههههها

، باأن السياوات واألناهطة التاهليلية ذات الدهلة ضهمن برنهامج عمهل المعاههدة الدوليهة، 51المادة 
 بما في ذلك من خالل مكتب اتحاد الجماعة االوتاارية للبحوث الزراعية الدولية، حسب االقتضاي؛

 
اعيهة إلى مراعز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعهة االوتاهارية للبحهوث الزر يطل  -6

، أن تهدير 51الدولية ووائر الم وسات الدولية التي وقّعت على االت اقهات التهي ندهت عليهها المهادة 
وتنظم المجموعات الموجودة خارج مواقعها والواقعة في نطاو تلك االت اقات وفقا للمعايير المعنيهة 

اتيهة الوراثيهة لأل ذيهة المت ق عليها دوليها، وخاةهة المعهايير المراجعهة لبنهوك الجينهات للمهوارد النب
، وعهذلك تقهديم تقهارير علهى 1153والزراعة على النحو الذط أقرت  الهيئهة التابعهة للمنظمهة فهي عهام 

أواس دورط إلى الجها  الرئاوي باأن أط مسائل متدلة بتن يذ االت اقات النا هئة عهن تطبيهق تلهك 
 ؛المعايير و يرها من المعايير المطبقة في إدارة هذه المجموعات

 
-1154ضههرورة مواةهلة البرنههامج الماهترك لبنههاي القهدرات فههي فتهرة السههنتين  مجدداا   يؤكدد -7

األطراف المتعاقهدة والجههات المانحهة، إلهى القيهام بدهورة طوعيهة، بإتاحهة مزيهد مهن  ويدعو 1151
 التمويل لدعم اوتمرار البرنامج؛

 



3 

وطنيهة، علهى إدمهاج أههداف األطراف، عند مراجعهة اوهتراتيجياتها وخطهم عملهها ال يشّجع -8
المعاهدة وأولوياتهها مهن أجهل تيسهير تحديهد ال هر  المتاحهة للماهاريع المتدهلة بالمعاههدة التهي قهد 
تكون م هلة للحدول على دعم من مرفهق البيئهة العالميهة والحدهول علهى دعهم عهذلك مهن اآلليهات 

 لمعاهدة؛األخرى الوتراتيجية التمويل من قبيل ةندوو تقاوم المنافع الخا  با
 
إلههى األمههين إطههالع مهه تمر األطههراف فههي ات اقيههة التنههوع البيولههوجي علههى أهههداف  يطلدد  -9

و ايههات  1111-1155للخطههة االوههتراتيجية للتنههوع البيولههوجي لل تههرة المعاهههدة وأولوياتههها الداعمههة 
مهه تمر األطههراف إلههى أخههذها فههي الحسههبان عنههد تقههديم توجيهههات اوههتراتيجية عامههة  ويدددعوآيتاههي، 

 لمرفق البيئة العالمية؛
 

إلى األمين أن يبحث، بالتعهاون مهع أمانهة ات اقيهة التنهوع البيولهوجي، مجهاالت توطيهد  يطل  -51
ة أن تسههم فيهها عالقات العمل مع مرفق البيئة العالمية من أجل معالجة العناةر التي يمكن للمعاهد

في إطار اوتراتيجية التنوع البيولوجي لمرفق البيئة العالمية، بما يتسق مع واليهة عهل مهن المعاههدة 
 ومرفق البيئة العالمية؛

 
مجلس مرفق البيئة العالمية إلى أن يحهيم علمها بهالقرارات والمقهررات الدهادرة عهن  يدعو -55

لبيولوجي لمرفق البيئة العالمية وتن يذها بما يتما ى الجها  الرئاوي عند وضع اوتراتيجية التنوع ا
وأههداف آيتاهي للتنهوع  1111-1155والخطة االوتراتيجية للتنهوع البيولهوجي لل تهرة ووالية المرفق 

 .البيولوجي


