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 10/2015 القرار

 التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى

 

 إن اجلهاز الرئاسي:

 

الذين يكون أهمية إقامة التعاون واحلفاظ عليه مع املنظمات واملؤسسات الدولية ذات الصلة والشركاء املعنيني  إذ يدرك

 صلة باملعاهدة من أجل النهوض بأهداف املعاهدة.لعملهم 

 

باألنشطة واملبادرات اجلارية اليت تضطلع بها أمانة املعاهدة خالل فرتة السنتني احلالية، واليت تهدف إىل  وإذ يرحب

 تعزيز الشراكات وأوجه التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة؛

 

إىل الدعم الكبري املتواصل الذي تقدمه املراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للمجموعة االستشارية للبحوث  وإذ يشري

 الزراعية الدولية إىل أهداف املعاهدة؛

 

إىل ضرورة مواصلة تزويد األطراف املتعاقدة من البلدان النامية باملساعدة يف تنفيذ املعاهدة ونظامها املتعدد  وإذ يشري

إىل التقدم احملرز خالل فرتة  وإذ يشري كذلكاألطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع على وجه اخلصوص، 

 السنتني احلالية يف تنفيذ الربنامج املشرتك لبناء القدرات؛

 

ال سيما بضرورة تعزيز التعاون مع املنظمات الدولية األخرى من أجل تعزيز تنفيذ اسرتاتيجية التمويل، و وإذ يذّكر

 صندوق تقاسم املنافع؛

 

على  ويشدد كذلك، مع التقدير، إىل عمل االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي لتعزيز التآزر فيما بينها، وإذ يشري

 أهمية دعم االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي لتحسني التعاون والتواصل والتنسيق على مجيع املستويات؛

 

وبأهداف التنمية املستدامة، ال سيما  2030باعتماد خطة العمل املتعلقة بالتنمية املستدامة لعام  ذلكوإذ يأخذ علما ك

 املتعلقتني بصون املوارد الوراثية واحلصول عليها وتقاسم منافعها؛   6-15و 5-2الغايتني 
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صون حفظ املوارد الوراثية النباتية  جمددا على ضرورة مواصلة اجلهود الالزمة لضمان أن أهداف املعاهدة ودورها يف يؤكد

 لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام حتظى بإقرار ودعم املؤسسات واملنظمات والعمليات الدولية ذات الصلة؛

 

األطراف املتعاقدة إىل األخذ بزمام املبادرات لتعزيز الدعم املتناسق واملتبادل يف تنفيذ املعاهدة والصكوك والعمليات  يدعو

 لدولية األخرى ذات الصلة؛ا

 

 من األمني تسهيل هذه املبادرات بناء على الطلب ورهنا باملوارد املتاحة؛ يطلب

 

من األمني مواصلة السعي إىل إقامة تعاون وثيق مع املراكز التابعة للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية  يطلب

على مستوى النظام، يف اجملاالت ذات املنفعة  للبحوث الزراعية الدوليةلمجموعة االستشارية ومع اهلياكل الرئاسية ل

 من املعاهدة الدولية؛ 15والدعم املتبادلني، مبا يف ذلك تنفيذ االتفاقات املربمة مبوجب املادة 

 

من املعاهدة واليت رفعت  15إىل املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة  يتوجه بالشكر

 التقارير الالزمة ويدعوها إىل مواصلة العمل بهذا االجتاه يف الدورة القادمة؛

 

من املعاهدة رفع تقرير إىل اجلهاز  15إىل املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة  يطلب

 امللحق األولت النقل اليت قامت بها للمواد غري املدرجة يف الرئاسي يف دورته القادمة، بالتحديد والتفصيل، عن عمليا

 مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد؛

 

أن جيري اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة استعراضًا الستخدام االتفاق املوحد لنقل املواد على هذا النحو بغرض  يقرر

 باملعاهدة؛ امللحق األولنقل موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة غري مدرجة يف 

 

من املعاهدة، إىل مواصلة االضطالع بأنشطة  15املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة  يدعو

 تقاسم املنافع غري النقدية، سعيًا إىل حتقيق أهداف املعاهدة الدولية؛

 

من املعاهدة، إىل توحيد سياساتها اخلاصة  15املادة  املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب يدعو

 بالتوزيع؛

 

 مان املعاهادة، إذا كانات ب تباادر      15املؤسسات املعنية إىل إبرام اتفاقاات ماع اجلهااز الرئاساي مبوجاب املاادة        يدعو

 إىل ذلك بعد؛
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لة من أجل تنفيذ خطة العمل من األمني مواصلة التعاون مع االتفاقات واملنظمات الدولية األخرى ذات الص يطلب

 ، ال سيما أهداف وغايات التنمية املستدامة املرتبطة بأحكام املعاهدة؛ 2030للتنمية املستدامة يف عام 

 

أعضاء فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي إىل مواصلة تعاونهم وتنسيقهم كوسيلة لزيادة أوجه التآزر  يدعو

من األمني أن يقوم،  ويطلبيف التنفيذ على املستوى الوطين، وفقا لوالية كل واحد منهم ورهنا بتوافر املوارد املالية، 

املشاركة واملساهمة بنشاط يف األنشطة ذات الصلة لفريق االتصال املعين باتفاقيات رهنا بتوافر املوارد املالية، مبواصلة 

التنوع البيولوجي واملنرب احلكومي الدولي يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، حيثما كان ذلك 

 مناسبا؛

 

زر يف ما بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي األطراف املتعاقدة على اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز أوجه التآ حيث

املنظمات الدولية  ويدعوللنهوض باتساق السياسات وحتسني الكفاءة وتعزيز التنسيق والتعاون على مجيع املستويات، 

والوفاء واجلهات املاحنة إىل تقديم املوارد املالية الالزمة لدعم اجلهود اليت تشجع التآزر يف جمال وضع السياسات 

 بااللتزامات مبوجب االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

 

إىل نتائج مشروع برنامج األمم املتحدة للبيئة املتعلق بتحسني فعالية االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي والتعاون  يشري

  بينها واستكشاف الفرص لتحقيق املزيد من التآزر؛

 

( اليت يأخذ بزمامها برنامج األمم InforMEAمن األمني مواصلة املشاركة يف مبادرة إدارة املعلومات واملعارف ) يطلب

املعارف ومتابعة عمل اجتماع ذات الصلة املتعلقة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف  املتحدة للبيئة وبوابة املعلومات

 اإلبالغ يف ما يتعلق ببيانات التنوع البيولوجي؛بني نظم  اخلرباء بشأن التشغيل املتبادل

 

من األمني مواصلة تعزيز الشراكة والتعاون مع املنتدى العاملي للبحوث الزراعية على أساس التعاون القائم وخارطة  يطلب

 الطريق اخلاصة به.

 

للتنمية الزراعية ومرفق البيئة من األمني مواصلة تعزيز الشراكات مع املنظمات ذات الصلة، مثل الصندوق الدولي  يطلب

  صندوق تقاسم املنافع؛ العاملية لدعم تنفيذ

 

من األمني مواصلة املشاركة يف االجتماعات ذات الصلة لالحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملنظمة  يطلب

العاملية للملكية الفكرية، وال سيما اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

 والفولكلور؛
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كومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفنون الشعبية )الفولكلور( اللجنة احل يدعو

التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية إىل اإلسراع يف إجناز عملها من أجل إعداد صك أو صكوك قانونية دولية حلماية 

 كال التعبري الثقايف التقليدية؛املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأش

 

األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة أن  ويناشدعلى ضرورة مواصلة الربنامج املشرتك لبناء القدرات،  جمددا يؤكد

 تقدم، على أساس طوعي، متويال إضافيا لدعم استمراره؛

 

ستمرار يف تعزيزه يف سياق تنفيذ لليات من األمني مواصلة التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي واال يطلب

 املعاهدة لتقاسم منافع الربنامج املشرتك لبناء القدرات.


