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 12/2019 القرار

 التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى
 

 
 األجهزة والمنظمات الدولية :الجزء األول

 إّن الجهاز الرئاسي،

 ذات الصلة؛ األخرى السابقة راتوبالقرارات واملقرّ  12/2017بقراره  إذ يذّكر

 التعاون مع املنظمات واملؤسـسـات الدولية ذات الصـلة والشـركاء املعنيني، وتعزيزه  أمهية احلفاظ علىعلى  تأكيدال يعيدوإذ 
 ها؛نهوض بأهداف املعاهدة الدولية وتنفيذمن أجل ال

 فرتة السنتني احلالية؛خالل  املعنيةاملنظمات الدولية  استمرار التعاون والدعم من جانب مع التقدير وإذ يالحظ

 املدين، ال سيما منظمات اجملتمع مشاركتها النشطة الصلة األخرى ذات جمموعات أصحاب املصلحةواصلة مب بوإذ يرحّ 
 املزارعني وقطاع البذور، يف دعم تنفيذ املعاهدة الدولية وعمليات السياسات ذات الصلة اخلاصة هبا؛منظمات و 

ذات الصــلة ال ســيما على املســتوى  كوك والعملياتالصــاملتناســق واملتبادل لتنفيذ املعاهدة الدولية و  أمهية الدعم وإذ يدرك
 الوطين، وإذ يشري إىل أمهية مواصلة تقدمي الدعم لألطراف املتعاقدة من البلدان النامية يف هذا الصدد؛

املعاهدة الدولية ودورها يف صون املوارد  أهداف حتظى ضرورة مواصلة اجلهود الالزمة لضمان أن يعيد التأكيد على -1
 بإقرار ودعم املؤسسات واملنظمات والعمليات الدولية ذات الصلة؛ الزراعة واستخدامها املستدام،الوراثية النباتية لألغذية و 

ـــــجّ و  -2 ة الدولية ملعاهدلتنفيذ ااملتناســـــــــق واملتبادل  الدعم األطراف املتعاقدة على األخذ بزمام املبادرات لتعزيز عيشــ
إىل  ويطلب ؛متضــــــافرةحة و والتزاماهتا املختلفة بطريقة متناســــــقة وواضــــــ هاأهدافو والصــــــكوك الدولية األخرى ذات الصــــــلة 

 ؛توافر املواردا بالطلب ورهنً  أن يسّهل مثل هذه املبادرات بناء على األمني

 إقليم أفريقيا من أجلدعم والتنســــــيق لألطراف املتعاقدة من لاتقدمي مبواصــــــلة مفوضــــــية االحتاد األفريقي  بيرحّ و  -3
لتعاون مع منظمات لهذا التعاون وكذلك البحث عن فرص  توطيداألمني مواصــــــــــــــلة إىل  يطلباملعاهدة الدولية، وتنفيذ 

 ومؤسسات إقليمية أخرى ذات صلة للرتويج للمعاهدة الدولية وتنفيذها؛

املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي  مع الربنامج املشرتك لبناء القدراتنطاق احلاجة إىل توسيع  على التأكيد يعيدو  -4
تأدية دور نشــط يف تنســيق النتائج والتأثريات ورصــدها وحتليلها، ويدعو األطراف املتعاقدة ني واصــل األميأن واحلرص على 

 نامج؛ واجلهات املاحنة إىل توفري متويل إضايف لدعم استمرارية الرب 
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التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومبادرة  ةاألمني مواصـــــــــــل إىل يطلبو  -5
 وتعزيزه وتوســـــيعه بناء القدرات اآلخرين،خدمات تنمية القدرات املتعلقة باحلصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعها ومقدمي 

تنفيــذ املعــاهــدة الــدوليــة واتفــاقيــة التنوع البيولوجي وبروتوكول نــاغويــا  من أجــللألطراف املتعــاقــدة  يقــدمونــه من دعم مــا يف
 ؛ ضافرةبطريقة متناسقة ومت ،امللحق هبا

ة كل منهم، ا لواليأعضـــــاء فريق االتصـــــال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي على مواصـــــلة تعاو�م وفقً  عيشــــجّ و  -6
االتصـــال املعين  فريقبيف األنشـــطة ذات الصـــلة  يواصـــل مشـــاركته النشـــطةأن  ا بتوافر املوارد املالية،، رهنً األمني إىل ويطلب

، مبا يف ذلك اقرتاح 2020بعد عام  امل ما يتعلق بوضـــــــــــع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ، ال ســـــــــــيما يفبالتنوع البيولوجي
 بتنفيذ املعاهدة الدولية؛لة ذات الصذات صلة ومؤشرات التنوع البيولوجي  تواصلأنشطة 

االتفاقيات  لدى تنفيذها أو مشــاركتها يفاألطراف املتعاقدة على اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز أوجه التآزر  يحثّ و  -7
التنســـــيق والتعاون على مجيع املســـــتويات،  يوطدســـــن الكفاءة و حياتســـــاق الســـــياســـــات و مبا يعزز املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

اجلهود اليت تشــــــــــــجع التآزر يف جمال وضــــــــــــع  ملؤازرةاملوارد املالية الالزمة  لدولية واجلهات املاحنة إىل توفريويدعو املنظمات ا
 التنوع البيولوجي؛يات اتفاقسات والوفاء بااللتزامات مبوجب السيا

) اليت يأخذ بزمامها InforMEAمبادرة إدارة املعلومات واملعارف (األمني مواصـــــــــــــلة املشـــــــــــــاركة يف  إىل يطلبو  -8
ـــامج األمم املتحـــدة للبيئـــة وتوفري املعلومـــات لألطراف املتعـــاقـــدة وأصــــــــــــــحـــاب املصــــــــــــــلحـــة اآلخرين من خال ـــة  لبرن بواب

InforMEA ؛بتنفيذ املعاهدة الدولية املتصلةمبؤشرات التنوع البيولوجي البيانات املرتبطة ، مبا يف ذلك 

ماية األصناف النباتية اجلديدة األمني مواصلة املشاركة يف االجتماعات ذات الصلة لالحتاد الدويل حل إىل يطلبو  -9
التابعة للمنظمة العاملية  اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفلكلوريف و 

 ا باملوارد املالية املتاحة؛االقتضاء ورهنً ، حسب للملكية الفكرية

ونائب األمني  تفاقية التنوع البيولوجيالتعاون مع األمني التنفيذي ال مواصــــــــــــلةاملعاهدة الدولية إىل أمني  يطلبو  -10
اســــتعراض األســــئلة املتكررة بشــــأن العالقات املتبادلة بني خبصــــوص  حلماية األصــــناف النباتية اجلديدة الحتاد الدويلل العام

كأســــاس الســــتكشــــاف الســــبل   حلماية األصــــناف النباتية اجلديدة الحتاد الدويلوااتفاقية التنوع البيولوجي و  املعاهدة الدولية
اف النباتية اجلديدة اخلربات واملعلومات عن تنفيذ اتفاقية االحتاد الدويل حلماية األصــــــــــــــنالكفيلة بتيســــــــــــــري عمليات تبادل 

  ؛واملعاهدة الدوليةاتفاقية التنوع البيولوجي و 

املزارعني منظمات و  ذات الصلة، ال سيما منظمات اجملتمع املدين جمموعات أصحاب املصلحة األخرى عيشجّ و  -11
 وقطاع البذور، على مواصلة تعزيز مشاركتها وتعاو�ا للنهوض بتنفيذ املعاهدة الدولية؛

 دوليةالنظمات املجهزة و األمع تعاون الاألمني مواصــــــــــــلة رفع التقارير إىل اجلهاز الرئاســــــــــــي بشــــــــــــأن  إىل يطلبو  -12
 ، وبشأن أنشطة التعاون ذات الصلة.املعنية خرىاأل
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 15المؤسسات المنشأة بموجب المادة  :الجزء الثاني
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 من املعاهدة الدولية؛ 1-15أحكام املادة  إذ يستذكر

 
 ؛من املعاهدة الدولية 15باملعلومات الواردة يف تقارير املؤســـســـات اليت أبرمت اتفاقات مبوجب املادة  علماً  يأخذ -13
على مواصــلة تقدمي معلومات  يحثهاباملؤســســات اليت قدَّمت تقارير ملا تضــمنته تلك التقارير من حمتويات قيمة، و يشــيدو

 ئاسي؛مماثلة إىل الدورات املقبلة للجهاز الر 
 

من  يطلباملؤســــــســــــات اليت مل تقدِّم أي تقارير إىل القيام بذلك يف الدورة التاســــــعة للجهاز الرئاســــــي، و يدعوو  -14
 األمني إبالغ هذه الدعوة إىل تلك املؤسسات؛

 
من األمني، رهناً بتوفر املوارد املالية، أن يعقد مشـــــــاورات منتظمة أو دورية مع املؤســـــــســـــــات اليت أبرمت  يطلبو  -15

من املعاهدة الدولية، بشــــــــــأن تنفيذ االتفاقات وتوجيهات الســــــــــياســــــــــات، وأن يرفع تقارير هبذا  15اتفاقات مبوجب املادة 
 الشأن إىل اجلهاز الرئاسي يف كل دورة؛

 
 وضعيف  ةيلجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوللالتقرير عن التقدم احملرز من قبل املراكز التابعة برحب يو -16

: جمموعات املوارد الوراثية النباتية لألغذية 15املادة يف لمواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لمعّرفات الكيانات الرقمية 
وغريها من  ةيلجماعة االســــتشــــارية للبحوث الزراعية الدوللاملراكز التابعة ، ويشــــجع يعيةوالزراعة املوجودة خارج املواقع الطب

قيد التطوير املوزعة املوارد الوراثية النباتية لألغذية بجعل املعلومات املتعلقة  ىعل 15املادة املنصــــوص عليها يف ؤســــســــات امل
 ؛العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثيةنظام المن خالل  ةمتاحاتفاق موحد لنقل املواد بواسطة 

 
بـاجلهود اجلـاريـة لتـأمني اجملموعـات الـدوليـة اليت يتعرض احلفـاظ عليهـا بشــــــــــــــكـل منظم ملخـاطر أو  علماً  يأخذو  -17

، بصــــورة خاصــــة، حكومات كوســــتاريكا، وكوت ديفوار وبابوا غينيا اجلديدة على جهودها للمســــامهة يف يشــــكرهتديد، و
 للمجموعات اليت تستضيفها؛الصيانة املنتظمة 

 
من املعاهدة الدولية، بالتعاون  15من األمني مواصـــــــــلة ممارســـــــــة مســـــــــؤولياته وتوفري الدعم مبوجب املادة  يطلبو  -18

الوثيق مع احلكومات املضـــــيفة، حســـــب االقتضـــــاء، وبالشـــــراكة مع احلكومات املهتمة األخرى واملؤســـــســـــات ذات الصـــــلة 
 املايل والتقين وغريه من الدعم الضروري هلذه اجلهود؛القادرة على توفري الدعم 

 
األطراف املتعاقدة، واجلهات املاحنة وأصــحاب املصــلحة اآلخرين إىل توفري الدعم املايل واملادي لتيســري  يحثو  -19

 هذه اجلهود؛
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 يدعوالوراثية جلوز اهلند، وللشــبكة الدولية للموارد باجلماعة الدولية جلوز اهلند كمضــيف جديد ومنســق  يرّحبو  -20
 من املعــاهــدة 15اجلمــاعــة الــدوليــة جلوز اهلنــد إىل تعزيز تعــاو�ــا مع األمني يف جمــال تنفيــذ االتفــاقــات املربمــة مبوجــب املــادة 

 ، وخاصة يف ما يتعلق بالصيانة املنتظمة للمجموعات اليت تتوّىل تنسيقها وإبرام االتفاقات لوضع اجملموعات الدوليةالدولية
احلكومات املضــــــــــــــيفة هلذه اجملموعات إىل توقيع االتفاقات املربمة مبوجب  يدعوجلوز اهلند حتت رعاية املعاهدة الدولية، و

 من املعاهدة الدولية، يف حال مل تقم بذلك بعد؛ 15املادة 
 

تعاونه مع األمني واملؤسسات ذات باالتفاق املربم مع املركز الدويل للزراعة امللحية ويدعو املركز إىل تعزيز ويرّحب  -21
 الصلة لتنفيذ االتفاق وتوجيهات السياسات؛

 
إبرام اتفاقات مع املؤســـســـات الدولية األخرى ذات الصـــلة اليت تفي  ضـــمانل من األمني مواصـــلة جهودهويطلب  -22

 من املعاهدة الدولية. 15مبتطلبات املادة 
 

جامعة لوفان يف حفظ بالتجميد حتياطي للاختزين رفق باســتضــافة م بلجيكاحكومة املقدم من قرتاح البا ويرّحب -23
اليت ترغــب املنظمــات يف املوارد النبــاتيــة  صــــــــــــــونمن أجــل بنــك اجلينــات الــدويل للتنوع البيولوجي  -)KUL( الكــاثوليكيــة

والبذور اليت لمحاصـــيل النســـيلية ة للصـــون الطويل األجل لكجزء من اســـرتاتيجية شـــاملحفظها بأمان على املدى الطويل،  
 .تتحّمل التجفيف ال

 

 : إدارة القبو الدولي للبذور في سفالبارد وعملياتهالثالثالجزء 
 إّن الجهاز الرئاسي،

ر   ؛12/2017بالقرار إذ ُيذكِّ
 

ر  سفالبارد ا حلكومة النرويج للمضي قدماً يف إنشاء القبو الدويل للبذور يف بأن اعتماد املعاهدة الدولية أعطى زمخً وإذ ُيذكِّ
 (قبو البذور)؛

 
أن قبو البذور عنصـــر هام من النظام العاملي لصـــون واســـتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  من جديد وإذ يؤكد

 خارج مواقعها الطبيعية؛
 

افاة املكتب حكومة النرويج على تقدميها التقرير بشــأن إدارة قبو البذور وعملياته ويدعوها إىل مواصــلة مو  يشــكر -24
 ؛هبذا اخلصوصواجلهاز الرئاسي بآخر املعلومات 

 
ـــــيرو -25 إىل التحســـــــــينات اهليكلية والفنية واإلدارية اليت أدخلت على قبو البذور واليت هتدف إىل زيادة ضـــــــــمان  يشــ

 هبذه التحسينات؛ االضطالعهسالمة قبو البذور وأمن حمتوياته، ويثين على حكومة النرويج 
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دعوته لألطراف املتعاقدة واملؤســـــــســـــــات الدولية واألجهزة واملنظمات األخرى املؤهلة املعنية إىل النظر يف  يجددو -26
اســــــتخدام قبو البذور كجزء من اســــــرتاتيجيتها لتأمني جمموعات البذور اهلامة اخلاصــــــة هبا وللتخزين الطويل األجل للموارد 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 

والشــــــركاء يف األنشــــــطة ذات الصــــــلة، مبا يف ذلك دعم النرويج ىل األمني مواصــــــلة التعاون مع حكومة إ يطلبو -27
 مبادرات االتصاالت ذات الصلة ويف الرتويج الستخدام قبو البذور؛

 
الدعوة إىل إعادة انعقاد الفريق االســــــــــتشــــــــــاري الدويل لقبو البذور ويطلب إىل رئيس اجلهاز الرئاســــــــــي ب يرحبو -28

 مرار يف رئاسة الفريق واالضطالع بأي مهام قد يتطلبها هذا الدور؛االست
 

إىل األمني مواصـــلة البحث مع حكومة النرويج يف الوســـائل العملية األخرى املتاحة لتعزيز الصـــالت بني  يطلبو -29
 املعاهدة الدولية وقبو البذور، ورفع تقارير إىل املكتب واجلهاز الرئاسي.

 


