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 الزراعةالعالقة بين الجهاز الرياسي وهيئة الموارد الوراثية لألغذية و

 مقدمة
تربط عالقة وثيقة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  - 1

  ").الهيئة("وهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في منظمة األغذية والزراعة ") المعاهدة("
 
يولوجي لألغذية وُتعنى الهيئة بجميع النواحي الخاصة بمختلف مكونات التنوع الب - 2

 بلدًا 167ويبلغ حاليًا عدد األعضاء في الهيئة  .والزراعة، وال ُتعنى فقط بالموارد الوراثية النباتية
، طّورت الهيئة النظام العالمي في منظمة 1983ومنذ عام . 1باإلضافة إلى المجموعة األوروبية

أنظر الجدول (تية لألغذية والزراعة للموارد الوراثية النبا") النظام العالمي("األغذية والزراعة 
الذي تضّمن التعّهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية وهو أّول صك دولي ُيعنى تحديدًا ) 1

 بلدًا إلى التعّهد الطوعي الذي سعى إلى 113وانضّم  .بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
أو االجتماعية، وخصوصًا /ية ذات األهمية االقتصادية وضمان استكشاف الموارد الوراثية النبات"

وتنبثق  ".للزراعة، وصيانتها وتقييمها وتوفيرها ألغراض تربية النباتات ولألغراض العلمية
 والذي طلب فيه إلى ، الصادر عن مؤتمر المنظمة7/93المعاهدة عن التعّهد الدولي بموجب القرار 

ي بما يتماشى مع اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك مسألة الهيئة الموافقة على التعّهد الدول
  .الحصول بالشروط المتفق عليها على الموارد الوراثية النباتية ومسألة إعمال حقوق المزارعين

 
 مكونات النظام العالمي في منظمة األغذية والزراعة: 1الجدول 

 االتفاقات الدولية
 وراثية النباتيةالتعهد الدولي بشأن الموارد ال  •
 

 الصكوك العالمية
 العالم في النباتية الوراثية الموارد حالة  •
 المستدام واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد لصيانة العالمية العمل خطة  •
 

 اآلليات العالمية
 الشبكة الدولية للمجموعات خارج مواقعها الطبيعية برعاية المنظمة  •
 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد الدولية لشبكاتا  •
 النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر  •
 

 مدونات السلوك والمعايير الدولية
 ونقلها النباتية الوراثية المادة جمع بشأن الدولية السلوك مدونة  •
 المعايير والخطوط التوجيهية الخاصة ببنوك الجينات  •
 والذي ال يزال يخضع لتوجيهات الهيئة، ، عددًا من عناصر النظام العالمي في المنظمةإّن - 3

وآانت الهيئة  .المعاهدة" عناصر دعم"ُأعطيت أدوارًا محددة في نص المعاهدة نفسها باعتبارها 
اعترفت بأهمية النظام العالمي إلعطاء دفع للعمل في مجال الموارد "في دورتها العادية العاشرة 

لوراثية النباتية وشددت على الحاجة في المستقبل إلى تجّنب أي تداخل وازدواجية بين مكونات ا
 2."النظام العالمي، وأيضًا بين النظام العالمي والمعاهدة الدولية
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وأشارت الهيئة إلى ضرورة تكامل العمل الذي ينجز للهيئة وللجهاز الرياسي للمعاهدة " 
وأشارت إلى أهمية بناء القدرات،  . إمكانية التآزر بينهماالدولية وأن يفضي إلى تعظيم

  .خاصة في البلدان النامية، في ما يتعلق بتنفيذ شتى مكونات النظام العالمي
 

 . الهيئة أعباء العمل الثقيلة التي ستلقى على عاتق الجهاز الرياسي للمعاهدة الدوليةأبرزتو 
نظام العالمي بطرائق تكفل استكمال أهداف وأعربت عن استعدادها لتطوير عملها بشأن ال

 3."المعاهدة الدولية
 

ومن الناحية العملية، تلحظ المعاهدة أيضًا ضرورة عقد الدورات العادية للهيئة وللمعاهدة الواحدة 
  .، ما يتيح الفرصة لقيام هذا النوع من التفاعالت4عقب األخرى آلما أمكن ذلك

 
لمتعاقدة في المعاهدة هم أيضًا أعضاء في الهيئة، هناك أآثر  حين أّن جميع األطراف اوفي - 4

 المعاهدة ح من األعضاء في الهيئة من الذين لم ينضموا إلى المعاهدة، رغم األمل في أن تنج60من 
  .مع الوقت في أن تضّم إليها جميع األعضاء

 
 إلى المعاهدة، وتتضّمن هذه الوثيقة معلومات موجزة عن مهام الهيئة، مع إشارة خاصة - 5

 من الرياسي الجهاز يرغب قد التي السبل حول اقتراحات تتضّمن آما .وعن برنامج عمل الهيئة
 .بذلك للقيام العملّية العمل أساليب وحول ،الهيئة مع والتفاعل التعاون توثيق خاللها

 
 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة مهام

 
لحكومات أن تتناقش وأن تتفاوض حول مسائل تتعلق لخالله الهيئة منتدى دائم يمكن من  - 6

جميع عناصر التنوع البيولوجي ذات الصلة "وتشمل مهامها  .بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة
توّجه وترصد سياسات المنظمة وأنشطتها في مجال " أن بالهيئةويجدر " باألغذية والزراعة

أن تتعاون بشكل فّعال مع مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع الموارد الوراثية لألغذية والزراعة و
الجماعة االستشارية المراآز التابعة البيولوجي، لجنة التنمية المستدامة، منظمة التجارة العالمية، 

للبحوث الزراعية الدولية وبخاصة المعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية، المنظمة العالمية للملكية 
االتحاد الدولى لحماية األصناف النباتية الجديدة ومع غيرها من المنظمات الحكومية الفكرية و

 5".الدولية وغير الحكومية المهتّمة
 دور المنّسق وُتعنى بالسياسات وبالمسائل القطاعية 6وتؤدي الهيئة بموجب نظامها األساسي - 7

لوراثية ذات الصلة باألغذية والمشترآة بين القطاعات المتصلة بصيانة شتى أنواع الموارد ا
بما في ذلك حيوانات المزرعة، النباتات، الغابات، الموارد (والزراعة واستخدامها المستدام 

آما ُتخضع الستعراض   ). الوراثية البكتيرية، النظم االيكولوجية الزراعية ومصايد األسماك
تها في هذا المجال، بما فيها مستمّر جميع المسائل المتعلقة بسياسات المنظمة وبرامجها وأنشط

صيانتها واستخدامها المستدام واقتسام المنافع الناجمة عن استخدامها بصورة عادلة ومنصفة؛ 
توصي بالتدابير التي قد تكون ضرورية أو مستحسنة لضمان وضع نظام أو نظم عالمية شاملة، 

ة، ورصد عمل حسب المالئم، بشأن الموارد الوراثية ذات الصلة باألغذية والزراع
عناصرها باالتساق حيثما يكون مناسبًا مع اتفاقية التنوع البيولوجي وغير ذلك من /عنصرها

الصكوك الدولية ذات الصلة؛ تشّكل منتدى حكوميًا دوليًا للمفاوضات ذات الصلة؛ تيّسر وتشرف 
معنية بصيانة على التعاون بين المنظمة وغيرها من األجهزة الحكومية الدولية وغير الحكومية ال
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دام، ال سيما مع مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع ـــــالموارد الوراثية واستخدامها المست
البيولوجي ومع لجنة التنمية المستدامة؛ وتسعى إلى إرساء آليات التعاون والتنسيق المناسبة 

 .بالتشاور مع تلك األجهزة
 
 التنوع البيولوجي والموارد الوراثية لألغذية وفي حين أّن للهيئة مهام واسعة بالنسبة إلى - 8

والزراعة بوجه عام، وللمعاهدة محور ترآيز محدد على الموارد الوراثية النباتية لألغذية 
والزراعة، فإّن للهيئة وللمعاهدة أهداف مشترآة وهما تقيمان عالقات مع مجموعة مماثلة من 

آليات تعاون حرصًا على اتساق السياسات الصكوك والمنظمات الدولية، ما قد يستوجب إرساء 
 .والتفاعل بينها

 
آما يجوز للهيئة تشكيل جماعات عمل فنية حكومية دولية فرعية إلسداء المشورة حول   - 9

وهناك حاليًا مجاالن هما الموارد الوراثية النباتية لألغذية  .مجاالت محددة من التنوع البيولوجي
  .حيوانية لألغذية والزراعةوالزراعة والموارد الوراثية ال

 
الحظت ضرورة أن تعلب مجموعة "وآانت اللجنة المؤقتة للمعاهدة في اجتماعها الثاني  - 10

العمل الفنية الحكومية الدولية والمعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لهيئة الموارد 
اسي، والحاجة إلى وضع ترتيبات للتعاون في الوراثية لألغذية والزراعة دورًا في دعم الجهاز الري

واعُتبر من الضروري أن يرآز الجهاز الرياسي على المهام  .ما بين الهيئة والجهاز الرياسي
 وآما ورد في الورقة بعنوان 7."المرآزية لتنفيذ المعاهدة قبل دراسة األنشطة اإلضافية المعتمدة

طلب إلى أن يد يرغب الجهاز الرياسي في دورته هذه ، ق8إمكانية تشكيل لجنة استشارية فنية دائمة
 .الهيئة أن تدرس في دورتها المقبلة إمكانية إرساء آليات لهذا النوع من التعاون

 
 
 

 )الجزء الخامس(الهيئة وعناصر دعم المعاهدة 
 

 )الجزء الخامس(عناصر دعم المعاهدة الدولية : 2الجدول  المواد
، 5-13، 2-13المواد 

14 ،17 ،18-3 
 لألغذية النباتية الوراثية الموارد لصيانة العالمية العمل خطة  •

 المستدام واستخدامها والزراعة
 حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم  • 3-17المادة 
 الموجودة والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد مجموعات   • 15المادة 

 التابعة الزراعية للبحوث الدولية المراآز فى الطبيعية قعالموا خارج
 المؤسسات وفي  الدولية الزراعية للبحوث االستشارية للجماعة
 األخرى الدولية

 الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية  • 16المادة 
 لألغذية النباتية الوراثية الموارد عن لإلعالم العالمي النظام  • 17المادة 
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 والزراعة

 
 .تشّكل عناصر النظام العالمي في المنظمة حجر الزاوية لعناصر دعم المعاهدة الدولية - 11

لذا، سوف يؤدي التعاون بين الجهاز الرياسي والهيئة دورًا  .2الجدول ًا في ــــوهي ترد جميع
   .حاسمًا بالنسبة إلى تنفيذ المعاهدة

 
 الموارد لصيانة المتتابعة العالمية العمل خطة بأهمية" المعاهدة من 14 المادة وتعترف - 12

 األطراف تعمل ] وبأن[االتفاقية، لهذه المستدام واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية
 من المالئم وحسب القطرية، العمل خطط خالل من ذلك في بما الفعال، تنفيذها تدعيم على المتعاقدة
 ونقل القدرات لبناء أخرى، أمور جملة ضمن متسق، إطار يرلتوف الدولي التعاون خالل

 . وتحديثها بشكل منتظمخطة العمل العالميةوتقوم الهيئة برصد   ".المعلومات وتبادل التكنولوجيا
 

التقرير عن حالة الموارد وال تلحظ المعاهدة أي دور مباشر للجهاز الرياسي في إعداد  - 13
، الذي تشرف عليه الهيئة، والذي يعطي معلومات عن لزراعة في العالمالوراثية النباتية لألغذية وا

تتعاون " في تأآيدها على أن 3-17 وتشير المعاهدة إلى المادة 9. المتتابعةخطة العمل العالمية
 المتعاقدة، من خالل هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة لدى منظمة األغذية األطراف

ع بعمليات إعادة تقييم دورية لحالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، على االضطال
  ".  المتتابعةخطة العمل العالميةوالزراعة فى العالم لتيسير تحديث 

 
وتولي المعاهدة دورًا هامًا لخطة العمل العالمية بالنسبة إلى اقتسام المنافع في إطار النظام  - 14

 خطة العمل العالميةين االعتبار مجاالت النشاط ذات األولوية في سوف تؤخذ بع: المتعدد األطراف
تابعة عند تبادل المعلومات والحصول على التقانة ونقلها وبناء القدرات وتقاسم المنافع الناشئة تلما

 عندما يحدد بشكل دوري التمويل خطة العمل العالميةآما سيراعي الجهاز الرياسي . 10عن التسويق
تأمين التمويل الكافي لألنشطة والخطط والبرامج ذات األولوية، وبخاصة في المستهدف بغية 

 11.مرحلة تحّولبالبلدان النامية والبلدان التي يمّر اقتصادها 
 

 من التعّهد الدولي، أنشأت الهيئة الشبكة الدولية للمجموعات 7وفي سياق تطبيق المادة  - 15
الل إبرام اتفاقات بين المنظمة وأصحاب تلك خارج مواقعها الطبيعية برعاية المنظمة من خ

وقد ُأودعت حاليًا لدى األسرة الدولية بموجب تلك االتفاقات المجموعات خارج  . المجموعات
مواقعها الطبيعية التي هي بحوزة المراآز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية 

وأضيفت إلى الشبكة المجموعات اإلقليمية للشبكة الدولية للموارد  .للبحوث الزراعية الدولية
الوراثية لجوز الهند الموجودة لدى آل من البرازيل والهند وإندونيسيا وآوت ديفوار وبابوا غينيا 

، أتاح أيضًا مرآز التعليم العالي والبحوث في مجال الزراعة االستوائية مواد 1994وعام  .الجديدة
والمفاوضات جارية أيضًا بالنسبة إلى مجموعة  .الخاصة خارج مواقعها الطبيعيةمن مجموعاتها 

لدى القسم ") مستودع المواد الوراثية الطافرة("خارج موقعها الطبيعي من خطوط نخبوّية طافرة 
 .المشترك بين منظمة األغذية والزراعة والوآالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

 

                                                      
 رنت على العنوان متاح على اإلنت (التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم  9
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 .1996ج، ألمانيا عام ليبزيعن الموارد الوراثية النباتية في     الدولي الرابع 
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 من المعاهدة على أن يبرم الجهاز الرياسي اتفاقات مع المجموعات خارج 15وتنّص المادة  - 16
مواقعها الطبيعية لدى الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات 
الدولية المعنّية، آتلك التي انضّمت إلى الشبكة الدولية التي تشرف عليها الهيئة، بالنسبة إلى 

 .خارج مواقعها الطبيعية من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمجموعاتها الخاصة 
 وسيبحث هذا 12وآانت اللجنة المؤقتة للمعاهدة قد وافقت على مشروع اتفاق نموذجي لهذه الغاية

  . من مشروع جدول األعمال المؤقت للجهاز الرياسي14الموضوع ضمن البند 
 

 الدولية الشبكات في القائم التعاون ينمي أو يشجع" أن لىع المعاهدة من 16 المادة وتنص - 17
 مع يتسق وبما الموجودة الترتيبات أساس على والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية بالموارد المعنية
 لألغذية النباتية الوراثية للموارد ممكنة تغطية أآمل تحقيق بغرض االتفاقية، هذه  أحكام

 من خطة العمل 16ام العالمي في المنظمة ومجال النشاط ذات األولوية وفي سياق النظ ."والزراعة
 وقد يرغب الجهاز 13.العالمية، تشّجع الهيئة تطوير شبكات متخصصة وإقليمية ومحصولية

 .الرياسي في السعي إلى التعاون في هذا المجال حرصًا على االتساق وتالفيًا الزدواجية الجهود
 

 وتعزيز إنشاء على المتعاقدة األطراف تتعاون" أن على المعاهدة من 1-17 المادة وتنص - 18
 عن الموجودة، المعلومات نظم إلى استنادا المعلومات، تبادل لتيسير للمعلومات عالمي نظام

 ألن توقعا والزراعة لألغذية النباتية الوراثية بالموارد المتصلة والبيئية والفنية العلمية القضايا
 النباتية الوراثية الموارد عن للمعلومات بإتاحته المنافع تقاسم في هذا اتالمعلوم تبادل يسهم

ويؤدي النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر ". المتعاقدة األطراف لجميع والزراعة لألغذية
 وآانت جماعة العمل التابعة للهيئة والمعنية بالموارد الوراثية النباتية .دورًا هامًا في هذا اإلطار

تدعو الهيئة الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية إلى إقامة الشراآة "لألغذية والزراعة قد أوصت بأن 
الالزمة لتطوير النظام العالمي للمعلومات من خالل عقد سلسلة من المشاورات تتناول القضايا 

لعالمي للمعلومات ذات الصلة، بالتعاون مع الهيئة، من أجل االستفادة من التفاعل القائم مع النظام ا
ُيدعى الجهاز الرياسي إلى تطبيق "آما أوصت جماعة العمل بأن  ".واإلنذار المبكر في المنظمة

أي (أسلوب العمل الجديد لمراقبة تنفيذ خطة العمل العالمية، مع اعتبار المخرجات األساسية فيها 
عنصرًا ) اح من معلوماتإرساء آليات قطرية لتشاطر المعلومات وبناء القدرات، فضًال عما ُيت

 14".أساسيًا من العناصر التي تساهم في النظام العالمي للمعلومات
 

 برنامج عمل الهيئة
 

 بالذآرى العشرين لتأسيسها وبحثت خالله في 2004إحتفلت الهيئة في آخر اجتماع لها عام  - 19
سبب تعمل حاليًا على ولهذا ال .سبل التخطيط لبرنامج عملها المستقبلي بشكل متسق وطويل األجل

 2007وضع خطة عمل لعدة سنوات ُتعرض من ثّم على دورتها العادية الحادية عشرة عام 

                                                      
 للجماعة التابعة الزراعية للبحوث الدولية والمراآز الرياسي الجهاز بين االتفاقات مشاريع ،IT/GB-1/06/9 لوثيقةا   12

 .الصلة ذات الدولية المؤسسات من وغيرها الدولية الزراعية للبحوث االستشارية
 النباتية الوراثية الموارد لصيانة المنظمة في العالمي لنظامل عام رضع، CGRFA-10/04/3 من الوثيقة 24-21 الفقرات انظر   13

 النباتية الوراثية الموارد بشأن الدولية المعاهدة تنفيذ فى المحتملة ومساهمته المستدام، واستخدامها والزراعة لألغذية
 .والزراعة لألغذية

تقرير الدورة الثالثة لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية ، CGRFA/WG-PGR-3/05/REPORT من الوثيقة 18-16 الفقرات   14
 ن المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلمتاحة على اإلنترنت على العنوا

htm.1docsp/rd3ITWG/pgr/AGPS/AGP/Agricult/FaoInfo/waicent/org.fao.www://http 
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 وبغية تيسير تقديم الدعم للمعاهدة 15.لدراستها، خاصة الشق المتعلق فيها بعناصر دعم المعاهدة
 أن تدرس جميع ولعناصر دعمها خالل هذه العملية، إقترحت الهيئة في دورتها العادية التاسعة

دوراتها وثيقة موجزة عن عناصر النظام العالمي في المنظمة ومساهمتها الممكنة في تنفيذ 
 16.المعاهدة

 
 :ومن شأن برنامج العمل لعدة سنوات، بحسب بعض من أهدافه، أن - 20

يعزز التنسيق مع الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية بشأن تولي الهيئة إدارة عناصر دعم  •
 هدة الدولية؛المعا

يساعد على تبسيط برنامج العمل وعلى تحديد أولويات األنشطة، مما يحّد من الحاجة إلى  •
رفع التقارير باستمرار ويؤدي إلى ترآيز مساهمات المنظمة وغيرها من المنظمات 

 الدولية؛
يضمن مراعاة توجيهات الهيئة في برنامج المنظمة المتوسط األجل وفي برنامج العمل  •

 زانية لفترة السنتين؛والمي
على غرار األهداف اإلنمائية (يحّسن التفاعل مع اإلجراءات الدولية الهامة األخرى  •

 ؛)لأللفية
 .يفّعل التنسيق مع اتفاقية التنوع البيولوجي ومع غيرها من المنتديات الدولية ذات الصلة •
 

دعم "على أنه يجدر بها وفي إطار عملية إعداد البرامج هذه لعدة سنوات، وافقت الهيئة  - 21
 آما طلبت الهيئة إلى 17".تنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 وعن عملها في المستقبل المتعلق بالنظام ،األمانة إعداد ورقة عن اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة
 18.ة الشاملة على الجهاز الرياسي للمعاهدة أن تعرض الهيئة هذه اللمحتالعالمي في المنظمة وقرر

ويرّجح أن يكون ذلك خالل االجتماع الثاني للجهاز الرياسي الذي سيعقد على األرجح فورًا عقب 
  .الدورة الحادية عشرة للهيئة

 
وإسهامًا منها في إعداد الوثيقة االستعراضية هذه، طلبت الهيئة إلى جماعة العمل الفنية  - 22

تحديد "دولية الفرعية التابعة لها والمعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الحكومية ال
األنشطة التي تقوم بها المنظمة، بما في ذلك ما تقوم به من خالل هيئتها، وإسداء المشورة بشأنها 

غذية بغرض دعم عمل الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لأل
والزراعة في ما يتعّلق بالمكونات الداِعمة للمعاهدة، لدفع العملية قدمًا مع الحرص على مردوديتها 

 آذلك ساهمت جماعة 20. وقد جرى هذا بالفعل وسوف يؤخذ بعين االعتبار19".التكاليفية وترشيدها

                                                      
 العمل المستقبلي للهيئة المتاحة على اإلنترنت على العنوان ،CGRFA-10/04/14 الوثيقةنظر ا   15

 pdf.e14w10r/10cgrfa/cgrfa/ag/org.fao.ftp-ext://ftp 16    من الوثيقة 25الفقرة CGRFA-9/02/REP ،تقرير الدورة العادية التاسعة للهيئة لمتاحة على اإلنترنت على العنوان 
 dfp.repe9r/9cgrfa/cgrfa/ag/org.fao.ftp-ext://ftp 17    الوثيقة من 91-83الفقرات CGRFA-10/04/REP،متاحة على اإلنترنت على العنوان . 

htm.10docs/cgrfa/ag/org.fao.www://http 
 .CGRFA-10/04/REPمن نفس الوثيقة  20 الفقرة     18
 CGRFA-10/04/REP. من نفس الوثيقة 38 الفقرة    19
 تقرير الدورة الثالثة لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية ،CGRFA/WG-PGR-3/05/REPORT من الوثيقة 20-9الفقرات     20

 المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والمتاحة على اإلنترنت على العنوان 
htm.1docsp/rd3ITWG/pgr/AGPS/AGP/Agricult/FaoInfo/waicent/org.fao.www://http 
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ة العالقة التي  مع اإلشارة بنوع خاص إلى أهمي21العمل في إعداد برنامج عمل الهيئة لعدة سنوات
 .تربط بين الهيئة والجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية

 
 التوجيهات المطلوبة من الجهاز الرياسي

 
 :قد يرغب الجهاز الرياسي في أن - 23
 

يتقّدم بالشكر إلى هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة على مساهمتها في إتاحة منتدى  •
 للتفاوض بشأن المعاهدة؛

الشكر إلى الهيئة على تقديم خدمات األمانة المؤقتة للمعاهدة وعلى تأدية مهام اللجنة يتقّدم ب •
 المؤقتة للمعاهدة؛

 ؛) أعاله18-11 الفقرات نظرا (يرّحب بعرض الهيئة دعم تنفيذ المعاهدة •
يدعو الهيئة في دورتها المقبلة إلى تقديم معلومات عن عناصر برنامج عملها لعّدة سنوات  •

المعاهدة وعن توقيت األنشطة ذات الصلة حرصًا على اتساق عمل المؤسستين التي تعني 
 وفي إطار عالقاتهما بمؤسسات دولية أخرى؛

الطلب إلى أمانة المعاهدة إعداد وثيقة تعرض على الجهاز الرياسي عن دور عناصر الدعم  •
 بالنسبة إلى تنفيذ المعاهدة؛

ثانية الصلة يجدر اتخاذه قبل انعقاد الدورة ال توجيهات إلى أمانته بشأن أي إجراء ذات يقدم •
 .للجهاز الرياسي بغية إحراز تقّدم على مستوى التعاون مع الهيئة

                                                      
 .CGRFA/WG-PGR-3/05/REPORT من نفس الوثيقة 43-41 الفقرات    21


