
November 2019  Resolution 8/2019 

 
 

NB838_Rev1/A 

A 

 8/2019 القرار

 مساهمة منظمة األغذية والزراعة في تنفيذ المعاهدة الدولية
 

 إّن الجهاز الرئاسي،
 
ـــــكر -1 ـ ـ ـ ـ إىل منظمة األغذية والزراعة للدعم املايل واإلداري الذي توفّره ألمانة املعاهدة الدولية ولتنفيذ  يتوجه بالشــ

 ؛الدولية املعاهدة
 
املنظمة إىل مواصــــــــلة دعم اجلهود لزيادة عدد األعضــــــــاء يف املعاهدة الدولية من خالل اختاذ تدابري فعلية  وويدع -2

مل تبادر بعد إىل التصـــديق على املعاهدة الدولية إىل القيام بذلك، بغرض جعل  لتشـــجيع البلدان األعضـــاء يف املنظمة اليت
 هذه املعاهدة اتفاقًا عاملًيا؛

 
املنظمة إىل مواصلة دعمها للمعاهدة الدولية لتحسني استدامتها املالية وقدرهتا على معاجلة القضايا  ويدعو أيًضا -3

 املعقدة مثل األمن الغذائي يف عصر الرقمنة؛
 
بقرار مؤمتر املنظمــة خالل دورتــه احلــاديــة واألربعني املتمثــل يف إيالء األولويــة لتعميم التنوع البيولوجي  وإذ يــذّكر -4

يف ا من مســـــار العمل هذا، مبا املنظمة النظر يف دعم أنشـــــطة املعاهدة الدولية باعتبارها جزءً  يناشــــدخالل فرتة الســـــنتني، 
 أو توفريها؛ من خالل ختصيص املوارد املالية ذلك

 
املنظمة إىل مواصــلة دعمها بنشــاط للمعاهدة الدولية بصــفتها صــكًّا دولًيا رئيســًيا ضــروريًا لتحقيق اهلدفني  ويدعو -5
من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة، وإىل التوعية بأمهية تنفيذ املعاهدة الدولية واالمتثال هلا على أعلى املســــــــــــــتويات  15و 2

 الوطنية؛
 
ــــي -6 القدر الكايف من  اســـــــرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعيةويل بأن ت ويوصــ

 لتنفيذ االسرتاتيجية؛ هاتملعاهدة الدولية يف أنشطاني املنظمة إىل مواصلة إشراك أم ويدعوالرتكيز على التنوع الوراثي، 
 
ـــّدد -7 يف على أمهية املســــــاعدة املســــــتمرة اليت توفّرها املنظمة لتنفيذ املعاهدة الدولية على املســــــتوى الوطين، مبا  ويشــ

 من خالل تقدمي الدعم الفين وبناء القدرات والدعم التنفيذي للمعاهدة الدولية وآلياهتا، مثل صندوق تقاسم املنافع؛ ذلك
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ن مع ســـــــائر الوحدات والصـــــــكوك ضـــــــمن املنظمة، لالســـــــتفادة من واملكتب النظر يف التعاو ني من األم ويطلب -8
التجارب مثل اســــــــتخدام املنصــــــــات اإللكرتونية لتبادل املعلومات وأنشــــــــطة التوعية وتعبئة املوارد، مبا يشــــــــمل تلك املتعلقة 

 ؛2020بالسنة الدولية للصحة النباتية يف عام 
 
ن مســـــــامهاهتا يف تنفيذ املعاهدة الدولّية، كما يدعو األمانة املنظمة إىل تقدمي تقرير شـــــــامل يف كل دورة ع ويدعو -9

 إىل توفري معلومات حمدثة عن حالة تنفيذ الدعوات املوجهة إىل املنظمة.
 


