
 

 
 

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

 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  

 01/4102القرار 

 إنشاء النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثية النباتية
 من االتفاقية الدولية 01في سياق المادة 

 
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

ماان المعاهادة الدوليااة تادعو ااطااراق المتعاقادة إلااى أن تتعااون علااى  71أن الماادة  إليي  إذ يشيير
إنشاء نظام عالمي لإلعالم، استنادا إلاى نظام المعلوماات الموجاودة عان المساائل العلمياة وال نياة 
 والبيئيااااااااااااااااااااااااااة المتااااااااااااااااااااااااااالة بااااااااااااااااااااااااااالموارد الوراثيااااااااااااااااااااااااااة النباتيااااااااااااااااااااااااااة

 ؛لألغذية والزراعة
 

لتكنولوجيا المعلومات دعماا  وأدواتبالعمل الذي قامت به اامانة في إنشاء نظم  وإذ يحيط علما
 للنظام المتعدد ااطراق للمعاهدة؛

 
 )أ(؛ 2-71بأن تبادل المعلومات هذا سيسهم في تقاسم المنافع، على نحو يتسق مع المادة  وإذ يقر

 
 اقية التنوع البيولوجي؛في ات  التنسيقأنه سيجري إقامة تعاون مع آلية  إل  وإذ يشير

 
أن ااطراق المتعاقدة تتعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعاة  وإذ يشير إل 

النباتياة  الوراثياةلمنظمة ااغذية والزراعة في إجراء عمليات إعادة تقييم دورياة لحالاة الماوارد 
  لألغذية والزراعة في العالم؛
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 فإنه،
 
" لبناء القدرات لدعم CAPFITOGEN"حكومة إسبانيا على المساهمة في وضع مبادرة  يشكر -7

إلاى ااماناة، رهناا بتاوافر  ويطلي ، 71البرامج الوطنياة للماوارد الوراثياة النباتياة فاي ساياد الماادة 
 الموارد، إتاحة اادوات بلغات أخرى وفي أقاليم أخرى؛

 
ين نظاام المعلومااات التااي توثااق المااوارد الوراثيااة بااالجهود التعاونيااة الجاريااة لتحساا يرحيي  -2

 النباتية لألغذية والزراعة، باالستناد إلى نظم المعلومات القائمة؛
 
اامين أن يواصل توطيد التعااون ماع إدارات منظماة ااغذياة والزراعاة المعنياة  يطل  من -1

واصاال للنظااام وجميااع أصااحام المااالحة امخاارين ماان أجاال تيسااير مساااهمتهم فااي الت ااوير المت
مان المعاهادة، وأن يزياد مان باذل الجهاود الرامياة إلاى تعزياز  71العالمي لإلعالم فاي ساياد الماادة 

وصول ااطراق المتعاقدة وأصحام المالحة المعنياين امخارين بقادر أ بار إلاى نظام المعلوماات 
 ذات الالة. 

 
أهمية االست ادة من الخبرات المترا مة لدى ات اقية التناوع البيولاوجي فاي إنشااء  يشدد عل  -4

إلى اامين استكشاق سابل التعااون ماع أماناة ات اقياة التناوع  ويطل وت وير آلية تبادل المعلومات، 
البيولوجي على تباادل المعلوماات وعلاى دراساة السابل الجديادة المتاحاة لتعزياز الوصاول المجااني 

 توح إلى البيانات والمعلومات اغراض الاون؛والم 
 
اامين، رهنا بتوافر الموارد، الدعوة إلى مشااورة للخباراء بشاأن النظاام العاالمي  إل  يطل  -5

باالستناد إلى االختااصات الواردة في ملحق هذا القرار، ورفع تقريار  17 لإلعالم في سياد المادة
 إلى الدورة المقبلة؛

 
اامين إعداد ورقاة ريياة، تساتند إلاى المادخالت التاي توفرهاا مشااورة الخباراء،  إل  يطل  -6

لتكون بمثابة ااساس لبرنامج عمل م اال وواقعاي للنظاام العاالمي لإلعاالم عان الماوارد الوراثياة 
 ؛ 71النباتية تماشيا مع المادة 

 
ااطراق المتعاقدة وااطاراق غيار المتعاقادة وأصاحام الماالحة المعنياين وآلياات  يشجع -1

التمويل على توفير الدعم المالي الالزم لوضع النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثياة النباتياة 
  لألغذية والزراعة. 
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 ملحق
 

 01ة في سياق المادة مشاورة بشأن النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثية النباتي
 من المعاهدة الدولية

 
تعتبااار المشااااورة بشاااأن النظاااام العاااالمي لإلعاااالم عااان الماااوارد الوراثياااة النباتياااة لألغذياااة  

من المعاهدة الدولية منبرا دوليا يجمع ممثلين عن ااطاراق المتعاقادة  71والزراعة في إطار المادة 
ماان جميااع ااقاااليم، وخبااراء ماان المنظمااات والشاابكات الدوليااة العاملااة فااي هااذا المجااال، وأصااحام 

 المالحة المعنيين وخبراء معترق بهم.
 

 التشكيل
 

خبيرين يسميهم  ل إقليم، بعادد ياال  ستتألف المشاورة، باإلضافة إلى موظ ي اامانة، من 
، مع مراعااة أصاحام الماالحة والتاوازن اإلقليماي، بماا خبيرا فنيا إضافيا 77، عالوة على 74إلى 

في ذلك ممثلون عن منظمة ااغذية والزراعة والمرا ز الدولية للبحوث الزراعية التابعاة للجماعاة 
الساتئماني العاالمي للتناوع المحااولي، وأماناة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، والاندود ا

 ات اقية التنوع البيولوجي، والق اع الخاص، ومنظمات المزارعين.
 

وسيعمل جمياع ااعضااء باا تهم الشخااية. وينبغاي أن تكاون القادرة التقنياة هاي المعياار  
 المشاورة.الرئيسي في تعيين الخبراء ال نيين لحضور المشاورة. وستتولى اامانة تنسيق عمل 

 
 ن اد المشاورة وأهدافها

 
تقدم المشاورة المشاورة إلاى ااماين بشاأن وضاع مقترحاات لإلنشااء ال عاال للنظاام العاالمي  

لإلعالم من أجل تعزيز وتيسير تبادل المعلومات بخااوص المساائل العلمياة والتقنياة والبيئياة ذات 
 ستقوم المشاورة بما يلي:الالة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. و

 
تيسير تقييم االحتياجات وإسداء المشورة إلى اامين بشأن تحدياد اانشا ة وااولوياات  (7)

 لتبادل المعلومات؛
إجااراء اسااتعراض اهاام المبااادرات والمشاااريع والباارامج الجاريااة علااى المسااتويات  (2)

 من المعاهدة الدولية؛ 71الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الالة بت وير المادة 
تحديااد الثغاارات التااي تشااوم المعلومااات بشااأن المسااائل العلميااة والتقنيااة والبيئيااة ذات  (1)

 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالة باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالموارد
 الوراثية النباتية؛

 تحديد أفضل الممارسات والمنهجيات المناسبة لتعزيز نظام عالمي فعال لإلعالم؛ (4)
أساساية، بالتعااون ماع ااطاراق المتعاقادة إجراء ونشر ورقات دراسة تضم معلوماات  (5)

ومع أصحام المالحة المعنيين والقيام، رهنا بتوافر الماوارد، باإجراء استقاااء عبار 
 اإلنترنااااااااااااااااااااااااااااااات للعناصااااااااااااااااااااااااااااااار الرئيساااااااااااااااااااااااااااااااية للنظااااااااااااااااااااااااااااااااام

 إلعالم؛لالعالمي 
إسداء المشورة إلى اامانة في صياغة ورقة ريية بشأن النظام العالمي لإلعالم المشار  (6)

 لينظر فيها الجهاز الرئاسي في دورته المقبلة. 71المادة إليه في 


