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 التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى
 

 
 األجهزة والمنظمات الدولية -الجزء األول

 

 إّن الجهاز الرئاسي،
 ذات الصلة؛ األخرى السابقة وبالقرارات واملقررات 10/2015بقراره  إذ يذّكر

 التعاون مع املنظمات واملؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات اللولية ذات الصسسسسسسسسسلة وال سسسسسسسسسر ا  املعني   و ع   ه  أمهية احلفاظ على يعيد تأكيدوإذ 
 ها؛نهوض بأهلاف املعاهلة اللولية و نفيذمن أجل ال

 خالل فرتة السنت  احلالية؛ ذات الصلةاملنظمات اللولية  استمرار التعاون واللعم من جانب مع التقدير وإذ يالحظ
 امللينالصسسسسسسسلة  م سسسسسسسسيما منظمات املتمع  األخرى ذات بامل سسسسسسسار ة الن سسسسسسسبة ملموعات أ سسسسسسس ا  املصسسسسسسسل ة وإذ يرحب

 امل ارع  وقباع البذور  يف دعم  نفيذ املعاهلة اللولية وعمليات السياسات ذات الصلة اخلا ة هبا؛منظمات و 
ذات الصسسلة م سسسيما على املسسستوى  كوك والعملياتالصسساملتبادل لتنفيذ املعاهلة اللولية و املتناسسسو و  أمهية اللعم وإذ يدرك

 الوطين  وإذ   ري إىل أمهية موا لة  قلمي اللعم لألطراف املتعاقلة من البللان النامية يف هذا الصلد؛
 
املوارد  ون اللولية ودورها يف أهلاف املعاهلة  حتظى ضرورة موا لة اجلهود الالزمة لضمان أن يعيد التأكيد على -1

بإقرار ودعم املؤسسات واملنظمات والعمليات اللولية ذات  ال راعة واستخلامها املستلام الوراثية النبا ية لألغذ ة و 
 الصلة؛

راف ودعم األط اللولية بالتعاون مع مفوضسسسسسسسسسسسسسسية امحتاد األفر قم و راب باهتمامها بالرتو   للمعاهلة علما   أخذي -2
تأد ة اسسسسسسسسسب امقتضسسسسسسسسا   دور  نسسسسسسسسسيقم للمنلوب  واملم ل  من ا قليم؛ ب  و  نفيذهااملتعاقلة من إقليم أفر قيا يف 

الب ث عن فرص  قامة التعاون مع منظمات ومؤسسسسسسسسات  ذلك األم  موا سسسلة  ع    هذا التعاون و  إىل ويطلب
 ؛للرتو   للمعاهلة اللولية و نفيذها ذات  لة إقليمية أخرى

لتنفيذ الربنام  على وجه اخلصسسسسسسسسسسسسسسوص بلعمه  بويرحّ بالتعاون مع املنتلى العاملم للب وث ال راعية   يأخذ علما -3
 امل رتك لبنا  القلرات ب أن اقوق امل ارع ؛
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ملعاهلة اللولية لتنفيذ ااملتناسسسسسسسسسسسسسسسو واملتبادل  اللعم األطراف املتعاقلة على األخذ ب مام املبادرات لتع    يشججججججججججججع -4
والصسسسسسسكوك والعمليات اللولية األخرى ذات الصسسسسسسلة بسية  ع    ا سسسسسسساق السسسسسسسياسسسسسسسات وحتسسسسسسس  الكفا ة على  يع 

 ؛بادلة اللعم ة ومتوالت اماهتا املختلفة ببر قة متناسقة وواض هاتببيو أهلافلاملستو ات و 
 ؛اردو توافر املالبلب ورهناً ب  أن  سّهل م ل هذه املبادرات بنا  علىاألم  إىل يطلب -5
 واحلرص  املنظمسسسة السسسلوليسسسة للتنوع البيولوجم مع احلسسساجسسسة إىل  وسسسسسسسسسسسسسسسيع الربنسسسام  امل سسسسسسسسسسسسسسرتك لبنسسسا  القسسسلرات يؤكجججد -6

األطراف املتعاقلة  ويدعو أد ة دور ن سسس  يف  نسسسسيو النتات  والتأثريات ور سسسلها وحتليلها    وا سسسل األم أن على 
 واجلهات املاحنة إىل  وفري متو ل إضايف للعم استمرار ة الربنام ؛ 

فاقية التنوع البيولوجم ومبادرة  نمية التعاون مع املنظمة اللولية للتنوع البيولوجم وأمانة ا  ةاألم  موا ل إىل يطلب -7
 و ع   ه و وسسسسسسسسسسسسسسسيعه  ن م بنا  القلرات اآلخر القلرات املتعلقة باحلصسسسسسسسسسسسسسسول على املوارد و قاسسسسسسسسسسسسسسسم منافعها ومقلم

نوع البيولوجم وبرو و ول نساغو ا لألطراف املتعساقسلة يف  نفيسذ املعساهسلة السلوليسة وا فساقيسة الت  قسلمونسه من دعم مسا يف
 املل و هبا ببر قة متناسقة ومتبادلة اللعم؛ 

ة  ل واال منهم  وفقا لوم  أعضسسا  فر و ام صسسال املعين با فاقيات التنوع البيولوجم على موا سسلة  عاو م يشجججع -8
ألن سسبة ذات الصسسلة لفر و ام صسسال امل سسار ة بن سساا يف اأن  سسستمر ب   رهنا بتوافر املوارد املالية األم  إىل ويطلب

 املعين بالتنوع البيولوجم؛
ام فاقيات  ها أو م سسسسسسسسسسسسسسار تها يفللى  نفيذعلى اختاذ التلابري الالزمة لتع    أوجه التآزر  األطراف املتعاقلة يحث -9

يو والتعاون على  يع املتعلقة بالتنوع البيولوجم للنهوض با سسسسسسسسساق السسسسسسسسسياسسسسسسسسسات وحتسسسسسسسسس  الكفا ة و ع    التنسسسسسسسسس
لالزمة للعم اجلهود اليت   جع التآزر ية ااملوارد املال للولية واجلهات املاحنة إىل  وفرياملنظمات ا ويدعواملستو ات  

 التنوع البيولوجم؛يات ا فاقسات والوفا  باملت امات مبوجب يف جمال وضع السيا
ليت  أخذ ب مامها برنام  ( اInforMEAاألم  موا سسسسسسسلة امل سسسسسسسار ة يف مبادرة إدارة املعلومات واملعارف   إىل يطلب -10

بوابسسسة  لن من خالات لألطراف املتعسسساقسسسلة وأ سسسسسسسسسسسسسس سسسا  املصسسسسسسسسسسسسسسل سسسة اآلخر األمم املت سسسلة للبيوسسسة و وفري املعلومسسس
InforMEAمبا يف ذلك إ لار دورات  لر بية إلكرتونية؛   

األ سسسسناف النبا ية اجلل لة  ما ةاألم  موا سسسسلة امل سسسسار ة يف امجتماعات ذات الصسسسسلة لالحتاد اللو  حل إىل يطلب -11
التسسابعسسة للمنظمسسة  لتقليسسل سسة والفلكلورابسسامللكيسسة الفكر سسة واملوارد الوراثيسسة واملعسسارف واللجنسسة احلكوميسسة السسلوليسسة املعنيسسة 

   اسب امقتضا  ورهناً باملوارد املالية املتااة؛العاملية للملكية الفكر ة
امل ارع  منظمات و  ذات الصسسسلة  م سسسسيما منظمات املتمع امللين جمموعات أ سسس ا  املصسسسل ة األخرى يشججججع -12

 لبذور  على موا لة  ع    م ار تها و عاو ا للنهوض بتنفيذ املعاهلة اللولية؛وقباع ا
  أخرى مع أجه ة ومنظمات دوليةتعاون الب سسسسسسسسسسسسسأن  اجلهاز الرتاسسسسسسسسسسسسسسماألم  موا سسسسسسسسسسسسسلة رفع التقار ر إىل  إىل يطلب -13

    وب أن األن بة التعاونية ذات الصلة.ذات  لة
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 15مؤسسات المادة  -الجزء الثاني
 

 ،الجهاز الرئاسيإن 
 

 من املعاهلة اللولية؛  1-15أاكام املادة  يستذكرإذ 
 

من املعاهلة اللولية   15ملادة باملعلومات الواردة يف  قار ر املؤسسسسسسسسات اليت أبرمق ا فاقات مبوجب ا علما   يأخذ -14
  يحثهججججابسسسسسساملؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات اليت قسسسسسسليمسسسسسسق  قسسسسسسار ر ملسسسسسسا  ضسسسسسسسسسسسسسسمنتسسسسسسه  لسسسسسسك التقسسسسسسار ر من  تو سسسسسسات قيمسسسسسسة  و يشجججججججججججيججججدو

 على موا لة  قلمي معلومات مماثلة إىل اللورات املقبلة للجهاز الرتاسم؛
  يطلبجهاز الرتاسسسسسسسسسسسسسسسم  واملؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات اليت ب  قليفم أد  قار ر إىل القيام بذلك يف اللورة ال امنة لل يدعو -15

 من األم  إبالغ هذه اللعوة إىل  لك املؤسسات؛
ة مع املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات اليت أبرمق ارد املالية  أن  عقل م سسسسسسسسساورات منتظمة أو دور من األم   رهناً بتوفر املو  يطلب -16

   قار ر رفع  وأنات    ب سسسسسسسسسسسسسسأن  نفيذ ام فاقات و وجيهات السسسسسسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسسسسسساللولية من املعاهلة 15ا فاقات مبوجب املادة 
 إىل اجلهاز الرتاسم يف  ل دورة؛ 

 بسساجلهود اجلسسار سسة لتسسأم  املموعسسات السسلوليسسة اليت  تعرض احلفسساظ عليهسسا ب سسسسسسسسسسسسسسكسسل منظم ملخسساطر  علمججا   يججأخججذ -17
   بالتعاون الوثيو اللولية من املعاهلة 15من األم  موا سسسسسسسسسسسسسسلة ممارسسسسسسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسسسسسسسؤوليا ه مبوجب املادة  يطلبأو هتل ل  و

 خرى واملؤسسسسسسسسسسات ذات الصسسسسلة القادرة مع احلكومات املضسسسسيفة  اسسسسسب امقتضسسسسا   وبال سسسسرا ة مع احلكومات املهتمة األ
 على  وفري اللعم التقين وغريه من اللعم الضرورد هلذه اجلهود؛

ا  واملادد الضسسسسرورد لتيسسسسسري األطراف املتعاقلة واملاحن  وأ سسسس ا  املصسسسسل ة اآلخر ن إىل  قلمي اللعم امل يدعو -18
 هذه اجلهود؛

ات الصسسسلة اليت  فم ذاقات مع املؤسسسسسسسسات اللولية األخرى من األم  أن  وا سسسل جهود ضسسسمان إبرام ا ف يطلب -19
 من املعاهلة اللولية. 15مبتبلبات املادة 

 
 إدارة قبو سفالبارد العالمي للبذور -الجزء الثالث

 
 إن الجهاز الرئاسي،

 
وباقرتااات مكتب  (قبو البذور  للبذور بالتقر ر الذد قلمته اكومة النرو   ب أن إدارة قبو سفالبارد العاملم إذ يأخذ علما  
 اللورة السابعة؛

 ؛قبو البذور يف إن ا  ل كومة النروجيية للمضم قلماً اللولية قل أعبى ال خم ل املعاهلةأن اعتماد  يستذكروإذ 
 على الرواب  القو ة ب  قبو البذور واملعاهلة اللولية؛ التأكيد وإذ يعيد
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وبلعمه بعل السنوات الع ر األوىل  قبو البذوربالت امه  ويجددوإدار ه   قبو البذورحبكومة النرو    ن ا  يشيد  -20
 ؛  سيلهمن 
ية النبا ية لألغذ ة وال راعة خارج العاملم حلفظ واسسسسسسسستخلام املوارد الوراث النظام يفهام  عنصسسسسسسسر قبو البذوربأن  يقرّ  -21

 املوقع الببيعم؛

و امسسسسست سسسسارد اللو  لقبو رتيس اجلهاز الرتاسسسسسم للعمل  رتيس للفر إىل بلعوة اكومة النرو   املوجهة  يرّحب -22
 ة هلذا اللور؛ ضبلع باملهام املبلوبإىل رتيس اجلهاز الرتاسم  يف الوقق احلاضر  أن  ويطلبالبذور  

 النرو    اسسسسسسسسسسستك سسسسسسسسسساف امل  ل من الوسسسسسسسسسسساتل العملية لتع    الرواب   اكومةأن  وا سسسسسسسسسسل  مع  األم إىل  يطلب -23
   وأن  قلم  قر راً إىل اجلهاز الرتاسم؛قبو البذور واللولية ب  املعاهلة 

قبو ظر يف امسسسسسسستفادة من واملؤسسسسسسسسسسسسسسات اللولية واألجه ة األخرى ذات الصسسسسسسلة  إىل الن املتعاقلةاألطراف  يدعو -24
ل األجل للموارد الوراثية النبا ية يف اسسسسسسسسسسسسسسسرتا يجياهتا لتأم  جمموعات البذور اهلامة لل ها  وألغراض التخ  ن البو  البذور

 لألغذ ة وال راعة؛

  . هوإدار قبو البذور يات علومات  ّلثة ب أن عملالرتاسم مباجلهاز   و ل  موا لةاكومة النرو   إىل  يدعو -25
 
 

 


