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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 .ماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهاالتكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجت املشاركني

MO347/A 

A 

 

 

  من جدول األعمال املؤقت 3.14البند 

 الرئاسي زللجها السادسةالدورة 

 2015 تشرين األول/أكتوبر 9-5، إيطاليا، روما

 التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

 موجز

 

ألغذية والزراعة الرئاسي، يف دورته اخلامسة، على التعاون الوثيق مع هيئة املوارد الوراثية لشجع اجلهاز  -1

أيضًا على إبقاء مسألة التقسيم الوظيفي للمهام واألنشطة بني اهليئة واجلهاز الرئاسي، ضمن والية كل  )اهليئة(. واتفق

 منهما، قيد االستعراض.

 

يسية املتصلة بالتعاون مع اهليئة منذ الدورة اخلامسة، وتوّفر معلومات بشأن تلّخص هذه الوثيقة التطورات الرئ -2

التقسيم الوظيفي للمهام واألنشطة بني اهليئة واجلهاز الرئاسي، وبشأن التعاون املستمر واملستقبلي احملتمل مع اهليئة 

 يف جماالت حمددة.

 

 التوجيهات املطلوبة

 

 هذه الوثيقة. مرفقعناصر مشروع القرار الواردة يف  اعتمادو ستعراضُيرجى من اجلهاز الرئاسي ا
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 مقدمة -أوال

 

شّدد كل من اجلهاز الرئاسي وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( على ضرورة ضمان تعاون وثيق  -1

 2توجيهات بشأن التعاون مع اهليئة. ،يف دورته اخلامسةاجلهاز الرئاسي،  ووفر 1وفعال.

 
وطلبت اهليئة من أمينها يف دورتها العادية اخلامسة عشرة مواصلة توطيد التعاون مع أمني املعاهدة لتعزيز  -2

 3.اجلهازين ك يف وضع وتنفيذ برامج عمل كل منالتماس

 
ترّكز هذه الوثيقة أواًل على املسائل املؤسسية املتصلة بالتعاون مع اهليئة، وخباصة ملتابعة طلب اجلهاز  -3

الرئاسي اإلبقاء على التقسيم الوظيفي للمهام واألنشطة، ضمن والية كّل جهاز، قيد االستعراض. ثم تفيد عن التعاون 

 اجلهاز الرئاسي حول التعاون املستقبلي. يف عدد من اجملاالت املستهدفة، وتطلب توجيهات اجلاري

 
معلومات إضافية ذات الصلة حول أهمية العمل  4تقرير أمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةيوّفر  -4

 .اجلاري يف اهليئة بالنسبة إىل عمل اجلهاز الرئاسي

 
هذه  مرفقعاون مع اهليئة الواردة يف قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف النظر يف عناصر مشروع القرار حول الت -5

 الوثيقة

 

 التعاون مع اهليئة: املسائل املؤسسية -ثانيًا

 

شّجع اجلهاز الرئاسي على توثيق التعاون بينه وبني اهليئة مبا قد يؤدي تدرجييا إىل تقسيم وظيفي متفق عليه  -6

يف دورته األخرية يف حتليل التبعات  ،الرئاسيللمهام واألنشطة بني اجلهازين احلكوميني الدوليني. ونظر اجلهاز 

وطلب معلومات إضافية،   5القانونية واإلدارية واملالية املتصلة بنقل األنشطة واملهام من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي،

إبقاء مسألة لتبعات املالية واإلدارية الضرورية الختاذ قرار بشأن نقل املهام واألنشطة. واتفق على ايتعلق بخباصة يف ما 

 التقسيم الوظيفي للمهام واألنشطة قيد االستعراض.

 

                                                           
مانة كل منهما. اعتمد اجلهاز الرئاسي يف دورته الثانية بيان نوايا مشرتك مع اهليئة. يتناول هذا البيان التعاون بني اجلهاز الرئاسي واهليئة وبني أ  1

 CGRFA-12/09/Report املرفق حاء من الوثيقة ملزيد من املعلومات، ُانظر
-http://www.planttreaty.org/content/resolution-42013-cooperation-commission-genetic-resources-food-and. 4/2013 لقراراا  2

agriculture 
 CGRFA-15/15/Report من الوثيقة 80الفقرة   3
 IT/GB6/15/Inf.8 الوثيقة  4
 IT/GB-5/13/12 الوثيقة  5

http://www.planttreaty.org/content/resolution-42013-cooperation-commission-genetic-resources-food-and-agriculture
http://www.planttreaty.org/content/resolution-42013-cooperation-commission-genetic-resources-food-and-agriculture
http://www.planttreaty.org/content/resolution-42013-cooperation-commission-genetic-resources-food-and-agriculture
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، بالقرار 2015وُأحيطت اهليئة علمًا، يف دورتها العادية اخلامسة عشرة اليت انعقدت يف يناير/كانون الثاني  -7

دورتها القادمة. وذّكرت عن اجلهاز الرئاسي، وطلبت أن ُتقّدم املعلومات اإلضافية املذكورة أعاله إىل  الصادر 4/2013

أنه يف دورتها األخرية، مل يتّم التوصل إىل أي إمجاع بني أعضائها بشأن نقل املهام واألنشطة، واتفقت على إبقاء 

 6املسألة قيد االستعراض.

 

معلومات إضافية عن التبعات املالية واإلدارية املتصلة بنقل األنشطة نة الوثيقة بعنوان  وقد أعّدت األما -8

بالتعاون الوثيق مع أمانة اهليئة، عقب طلبات اجلهاز الرئاسي واهليئة يف   7،واملهام من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي

 8دورتيهما األخريتني.

 

( من مشروع القرار توجيهات اجلهاز الرئاسي املتصلة باملسائل املؤسسية بالتعاون مع 2( و)1تتضمن الفقرتان ) -9

 اهليئة.

 

 2015-2014التعاون خالل فرتة السنتني  -ثالثًا

 

: شاركت أمانة املعاهدة الدولية، بصفة مراقب، يف اجتماعات فريق احلصول على املوارد وتقاسم منافعها -10

اخلرباء الفنيني والقانونيني يعنى باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها )فريق خرباء احلصول على املوارد وتقاسم 

 2014.9منافعها( الذي انعقد يف يوليو/متوز ونوفمرب/تشرين الثاني 

 

من املعاهدة، تعاونت أمانة املعاهدة مع منظمة الفاو على تصميم  17يف سياق املادة  :نظم املعلومات العاملية -11

مرفق التبليغ واالكتشاف من أجل زيادة إمكانية احلصول على املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف وعلى املعلومات 

لكرتونية مثل متاحة يف اجلردات والبوابات اإل غري السرية املرتبطة به. وسوف يوّلد هذا املرفق روابط ببيانات مفيدة

وهو نظام املعلومات الذي تستخدمه منظمة الفاو يف إعداد تقييمات عاملية دورية  ،النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر

تقارير القطرية، يقوم وموّجهة من البلدان حلالة صون واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. واستنادًا إىل ال

هذا النظام أيضًا برصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )خطة العمل العاملية 

. كذلك، مشل التعاون مشاركة منظمة الفاو يف فريق املهام املعين باحملددات 2011الثانية( اليت مّت اعتمادها عام 

إضافًة إىل ذلك، شجعت أمانة املعاهدة بالشراكة مع منظمة  10.دائمة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالعاملية ال

                                                           
 80 الفقرة، CGRFA-15/15/Report الوثيقة  6

 IT/GB6/15/Inf.9 الوثيقة  7
 80 الفقرة، CGRFA-15/15/Report الوثيقة؛ 10 الفقرة، 4/2013 القرار  8
 CGRFA-15/15/Inf.12و CGRFA-15/15/Inf.11 الوثيقتان  9

10  -context-pgrfa-identifiers-unique-and-global-permanent-force-task-report-http://www.planttreaty.org/content/summary
infor-global 

http://www.planttreaty.org/content/summary-report-task-force-permanent-global-and-unique-identifiers-pgrfa-context-global-infor
http://www.planttreaty.org/content/summary-report-task-force-permanent-global-and-unique-identifiers-pgrfa-context-global-infor
http://www.planttreaty.org/content/summary-report-task-force-permanent-global-and-unique-identifiers-pgrfa-context-global-infor
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اليت مّت وضعها يف سياق برنامج تعزيز القدرات التحليل أدوات جمموعة من  ،على الصعيد احمللي ،مالفاو على استخدا

 11الوطنية يف جمال املوارد الوراثية النباتية.

 

: تعاونت أمانة املعاهدة الدولية على حنو نشط مع أمانة اهليئة يف هذا اجملال، مبا الغايات واملؤشرات العاملية -12

يف ذلك يف صياغة مساهمات منظمة الفاو يف الغايات واملؤشرات من أجل أهداف التنمية املستدامة وجدول أعمال التنمية 

"ضمان تقاسم عادل ومنصف للمنافع الناشئة  6-15 قرتاح مؤشر ممكن للغاية. وتشاركت األمانتان يف ا2015ما بعد عام 

إىل عدد االتفاقات  ،من جهة ،عن استخدام املوارد الوراثية، والرتويج للحصول املالئم على هذه املوارد"، ما يشري

املوحدة لنقل املواد، كما مّت التبليغ عنه إىل اجلهاز الرئاسي، ومن جهة أخرى، إىل عدد التصاريح أو ما يعادهلا 

 للوصول إىل مركز تبادل املوارد وتقاسم منافعها الذي مّت إنشاؤه مبوجب بروتوكول ناغويا.

 

نة املعاهدة الدولية على حنو نشط مع شعبة اإلنتاج النباتي : تعاونت أمابناء القدرات وجماالت فنية أخرى -13

ووقاية النباتات واملكاتب امليدانية ملنظمة الفاو يف برامج ومشاريع وأنشطة املنظمة املتصلة ببناء القدرات يف جمال املوارد 

ل، نّفذ املكتب اإلقليمي ملنظمة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وال سيما على املستوى اإلقليمي. وعلى سبيل املثا

الفاو إلقليم آسيا واحمليط اهلادىء مشروعًا ممّواًل من اليابان لتعزيز، من بني أمور أخرى، فهم وتنفيذ النظام املتعدد 

 األطراف للمعاهدة الدولية.

 

ل جماالت ذات اهتمام كذلك، شارك املوظفون الفنيون يف أمانة املعاهدة ومنظمة الفاو يف حلقات عمل عاملية حو -14

مشرتك، مبا يف ذلك حلقة العمل اليت نظمتها الفاو بشأن وضع اسرتاتيجيات وطنية لتنفيذ خطة العمل العاملية وحلقة 

عمل دولية بشأن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص حول مرحلة ما قبل الرتبية، وقد أعادت التاكيد على 

 12ت ما قبل الرتبية ونقل املعرفة، والتكنولوجيات واملواد لدعم أنشطة ما قبل الرتبية.االقرتاحات الرئيسية لتعزيز القدرا

 

: شاركت منظمة الفاو وأمانة اهليئة، بصفة االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -15

املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ملختصة مراقبني، يف االجتماع الثاني للجنة الفنية ا

. وأّقرت اللجنة "بفرصة وقيمة التعاون مع مبادرات وعمليات أخرى، وخباصة 2015مارس/آذار  3و 2الذي انعقد يف 

يئة املوارد الوراثية لألغذية يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة الفاو، واملنتدى العاملي للبحوث الزراعية وه

 13والزراعة".

 

  

                                                           
11  www.planttreaty.org/capfitogen://http 
 IT/GB6/15/12 الوثيقة  12
 18 الفقرة، IT/ACSU-2/15/Report الوثيقة  13

http://www.planttreaty.org/capfitogen
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 التخطيط لتعاون مستقبلي   -رابعًا

 

: سوف تواصل اهليئة العمل على احلصول على املوارد وتقاسم منافعها احلصول على املوارد وتقاسم منافعها -16

واملساعدة الفنية. وقد ُطلب إىل ، مبا يف ذلك زيادة مستوى الوعي، وبناء القدرات 2017-2016 فرتة السنتنيخالل 

 أمانة اهليئة التعاون مع أمانة املعاهدة يف هذه األنشطة.

 

وسوف يقوم فريق اخلرباء املعنيني باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، الذي أنشأته اهليئة يف دورتها  -17

مبا يف ذلك العناصر اخلاصة باحلصول على  -فرعياملقبلة يف القطاع ال الثالثة العادية الرابعة عشرة، يف النظر يف دورته

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها لتسهيل التنفيذ احمللي للحصول على هذه املوارد وتقاسم 

 منافعها، كما حّددته جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة، مع األخذ يف االعتبار األنشطة

 والعمليات اجلارية يف إطار املعاهدة.

 

  وتشمل األنشطة والعمليات اجلارية يف إطار املعاهدة املتصلة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها: -18
 

  العملية احلالية اليت أطلقها اجلهاز الرئاسي لتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم

  منافعها.

  بني املعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا لدعم التنفيذ املتسق اجلاري التعاون

للمعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا، على مستويات خمتلفة، مبا يف ذلك من 

 خالل األمانتني ويف البلدان عن طريق جهات االتصال الوطنية.

 

ورهنًا بتوفر أموال من خارج امليزانية، ختطط األمانتان للتعاون يف رفع مستوى الوعي، وبناء القدرات  -19

خالل فرتة السنتني التالية. وسوف يشمل هذا التعاون   على املوارد وتقاسم منافعها واملساعدة الفنية يف جمال احلصول

وارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها. وقد تهدف حلقة تنظيم حلقة عمل مشرتكة عاملية حول احلصول على امل

العمل إىل التوعية وتسهيل تبادل اخلربات بني صانعي السياسات وأصحاب الشأن من خمتلف القطاعات الفرعية حول 

 احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف قطاع األغذية والزراعة.

 

: يف هذه الدورة، ينظر اجلهاز الرئاسي يف مسودة برنامج عمل متعدد هليئةبرجمة التعاون املستقبلي مع ا -20

تعزيز التعاون مع منتديات دولية أخرى ذات الصلة، مثل  ، من بني أمور اخرى،السنوات العتماده، من أجل

 14.ةيئاهل

 

                                                           
 IT/GB6/15/22 الوثيقة  14
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يوّفر اعتماد اجلهاز الرئاسي لربنامج العمل املتعدد السنوات فرصًة لتحسني التعاون مع اهليئة، اليت لديها  -21

هازين ضمن جدول أكثر اتساقًا. واحملطات اجلأيضًا برنامج عمل متعدد السنوات، من خالل التخطيط للتعاون بني 

ملقّرر للفرتة ا 15غذية والزراعة يف برنامج عمل اهليئة املتعدد السنواتالرئيسية املقبلة يف جمال املوارد الوراثية النباتية لأل

 هي: 2020-2021
 

  التقرير الثالث(؛ التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية يف العامل لألغذية والزراعةرفع( 

  والزراعة.النظر يف خطة العمل العاملية الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

 

اعتمدت اهليئة يف دورتها األخرية احلّد الزمين واملخطط للتقرير الثالث. وشّددت على أهمية دمج التقرير  -22

، كانت البلدان يف طور التبليغ 2015الثاني من عام  النصفالثالث يف رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. وخالل 

باسخدام املؤشرات وأشكال التبليغ اليت اعتمدتها اهليئة هلذه الغاية. وكان  عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية

اجلهاز الرئاسي يف دورته األخرية قد طلب من األطراف املتعاقدة ومن أصحاب الشأن التبليغ عن أنشطة التنفيذ اليت 

لصلة. وسوف يتضمن التقرير جيرونها باستخدام املؤشرات لرصد خطة العمل العاملية الثانية وأشكال التبليغ ذات ا

الثالث حتلياًل للتطورات الرئيسية وللتقدم احملرز يف تنفيذ املعاهدة منذ دخوهلا حّيز التنفيذ. وسوف يأخذ هذا التحليل 

 يف االعتبار، من بني أمور اخرى، املعلومات احلالية املتاحة من املعاهدة الدولية والعمل اجلاري مبوجب هذه املعاهدة.

 

طط األمانتان للتعاون خالل فرتة السنتني املقبلة يف جمال إعداد دراسة حتّلل أهمية نظم املعلومات يف وخت -23

املعاهدة من أجل دعم عملية رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، وإعداد التقرير الثالث، وأهمية النظام العاملي 

 ئاسي يف التبليغ عن تنفيذ املعاهدة.لإلعالم واإلنذار املبكر لدعم األطراف يف اجلهاز الر

 

من مشروع القرار توجيهات اجلهاز الرئاسي يف ما خيّص التعاون املستقبلي مع ( 6( إىل )3تتضمن الفقرات ) -24

 اهليئة.

 

 التوجيهات املطلوبة   -خامسًا

 

 عناصر مشروع القرار الواردة يف مرفق هذه الوثيقة. اعتمادو استعراضُيرجى من اجلهاز الرئاسي  -25
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 املرفق

 

 مشروع قرار: التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

 إن اجلهاز الرئاسي،

 

 إىل أن اجلهاز الرئاسي قد شجع إقامة تعاون وثيق مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(؛ يشري إذ

 

باملعلومات اإلضافية اليت توّفرها األمانة وأمانة اهليئة يف هذه الدورة يف ما خيص التبعات املالية  حييط علمًا -1

 واإلدارية حول نقل املهام واألنشطة من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية؛

 

الرئاسي واهليئة قيد االستعراض، لة التقسيم الوظيفي للمهام واألنشطة بني اجلهاز أعلى إبقاء مس يوافق -2

 إىل األمانة التبليغ بانتظام عن أي تطورات ذات الصلة يف جمال التعاون مع اهليئة؛ يطلبو

 

بالعناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد أن املؤمتر رّحب، يف دورته التاسعة والثالثني،  يالحظ -3

وأن اهليئة سوف )العناصر(،   قطاعات فرعية خمتلفة وتقاسم منافعهاالوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف

تستمر يف بلورة عناصر خاصة للقطاعات الفرعية، ووضع األنشطة أو العمليات اجلارية يف إطار املعاهدة يف 

منافعها احلسبان، مبا يف ذلك العملية احلالية لتعزيز عمل النظام املتعدد اجلهات للحصول على املوارد وتقاسم 

والتعاون املستمر لدعم التنفيذ املتسق للمعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا، على 

 مستويات خمتلفة؛

 

احلصول على باقرتاح عقد حلقة عمل عاملية جيري تنظيمها بالشراكة بني األمانتني حول موضوع  يرّحب -4

، على أن ُتعقد يف فرتة السنتني املقبلة، رهنًا بتوّفر ة والزراعة وتقاسم منافعهااملوارد الوراثية النباتية لألغذي

 األموال الضرورية من خارج امليزانية؛

 

بالدراسة املقرتحة اليت من املفرتض أن تعدها األمانتان لتحليل أهمية نظم املعلومات يف املعاهدة يف دعم  يرّحب -5

عملية رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث، وأهمية النظام العاملي لإلعالم واإلنذار 

 تنفيذ املعاهدة. املبكر لدعم األطراف يف اجلهاز الرئاسي يف التبليغ عن
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إىل األمانة االستمرار يف تعزيز التعاون مع أمانة اهليئة لتشجيع االتساق يف وضع وتنفيذ برامج عمل  يطلب -6

 اجلهازين، وخباصة يف ما يتعلق مبا يلي:
 

o احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ 

o  والنظر يف خطة والزراعة يف العاملالتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية إعداد ،

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛الثالثة العمل العاملية 

o مبا يف ذلك وتنفيذها رصد خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،

صون األصناف البدائية  العمل على حنو أكرب على وضع مشروع اخلطوط التوجيهية الفنية حول

واستخدامها على املستوى الوطين وصون األقارب الربية للمحاصيل على املستوى الوطين، واليت 

سوف تنظر فيها جمموعة عمل اهليئة واهليئة يف دوراتهما املقبلة، وحول الشبكة )الشبكات( 

 والزراعة يف املزرعة.العاملية للصون يف املوقع وإدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية 


