
 

 
 

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

 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  

 04/4102القرار 

عن عملية إصالح منظمة األغذية  المسائل المتصلة بالمعاهدة والناشئة
 والزراعة

 
 

 ،إّن الجهاز الرئاسي
 
بالتقدددم المحددرى حتددى اان فددي ارجهددةة الرئاةددية للمنظمددة فيمددا يتعلددق باةددتعرا   إذ يقررر (1)

 ارجهةة المنشأة بموجب المادة الرابعة عشرة؛
 

إلى قرار مجلس المنظمة بشأن اعتماد نهج مختلف إىاء ارجهةة المنشأة بموجب  وإذ يشير (2)
المدددادة الرابعدددة عشدددرة مدددن دةدددتور المنظمدددة بنددداء علدددى زةائةدددها الدةدددتورية المتميدددةة 

 ومتطلباتها التشغيلية؛
 

باتخاذ ترتيبات مخةةة لتلك ارجهةة الدةتورية التدي تتمتدع باةدتقوظ ويي دي  وإذ يرحب (3)
 مثل المعاهدة؛ كبير،

 

مددن المعاهدددة الدوليددة بشددأن ويددائف وواجبددات ارمددين فيمددا  22إلددى أحكددام المددادة  وإذ يشررير (4)
يتعلدددق بتقدددديم الددددعم اإلدارا إلدددى دورات الجهددداى الرئاةدددي واالتةددداالت مدددع ارطدددرا  

 المتعاقدة؛
 

اون مدع المنظمدات من المعاهدة الدولية بشدأن واجدب ارمدين التعد 5-22إلى المادة  وإذ يشير (5)
وارجهدةة ارزدرا المنشدأة بموجدب المعاهددات، بمددا فدي ذلدك علدى وجدا الخةدو  أمانددة 

 ات اقية التنوع البيولوجي، في تحقيق أهدا  المعاهدة؛
 

بأن ازتةاصات ارمين، على نحدو مدا اعتمدده الجهداى الرئاةدي فدي دورتدا  علما وإذ يحيط (6)
عاهدة الدولية باالةتقوظ الويي ي وتكون مسؤولة مدن ارولى، تنص على أن تتمتع أمانة الم

 الناحية ال نية أمام الجهاى الرئاةي؛
 

بددأن قيددام ارجهددةة الرئاةددية للمنظمددة باةددتعرا  ارجهددةة المنشددأة بموجددب المددادة  وإذ يقررر (7)
الرابعة عشرة يمثل فرصة لتعةيدة االةدتقوظ الدويي ي للمعاهددة الدوليدة، مدع بقائهدا ضدمن 

 إطار المنظمة؛
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 للدعم الذا يقدما المدير العام للمنظمة إلى المعاهدة الدولية؛ وإذ يعرب عن تقديره (8)
 

 ما يلي: يقرر فإنا
 

إلى المنظمة على الدعم الذا تقدما إلدى المعاهددة الدوليدة تحدت قيدادة المددير  يتوجه بالشكر -1
 العام؛

 

إلى المكتب تيسير االتةاالت مدع إدارة منظمدة اريذيدة والةراعدة مدن أجدل اإلقدرار  يطلب -2
باالةتقوظ الويي ي للمعاهددة الدوليدة، وفقدا للمعدايير التدي ةدبق وأن حدددتها اللجندة المعنيدة 

 بالمسائل الدةتورية والقانونية وارجهةة الرئاةية ارزرا للمنظمة؛
 

ة أن يواصل مراجعة القائمة المتعلقة باالحتياجدات الويي يدة إلى مكتب الدورة السادة يطلب -3
للمعاهدة الدولية على أةاس العناصر التي ةدبق أن حدددتها المكاتدب السدابقة، وإحالتهدا إلدى 

 الجهاى الرئاةي في دورتا السادةة للنظر فيها واعتمادها؛
 

إلى ارمين مواصلة المشاركة في عملية إصوح المنظمة، حسب االحتيدا،، وال ةديما  يطلب -4
تن يددذ اإلطددار االةددتراتيجي للمنظمددة والخطددة المتوةددطة ارجددل، باإلضددافة إلددى اةددتعرا  
ارجهددةة الدةددتورية للمنظمددة، ورفددع تقريددر إلددى الجهدداى الرئاةددي فددي دورتددا المقبلددة بشددأن 

 دة الدولية.المسائل ذات الةلة بالمعاه


