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

MO314/A 

A 

  من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 الرئاسي زللجها السادسةالدورة 

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

 والزراعةتنفيذ برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

 

 موجز

 

 7/2013 القرار من 1 اجلدول ،1 امللحق يف يرد كما ،2017-2014 للفرتة العمل برنامج على الرئاسي اجلهاز صادق

 .املستدام باالستخدام املعنيةاللجنة الفنية املخصصة  عقد وأعاد
 

 األطراف تنفذها اليت والربامج األنشطة لتقييم ودعيت ،2015 آذار/مارس 3و 2 يومي املخصصة الفنية اللجنة اجتمعت

 برنامج إطار يف احملرز التقدم يف وخاصة املقدمة، املعلومات يف ونظرت. املصلحة أصحاب وخمتلف املختلفة املتعاقدة

 .املستقبلي العمل برنامج تقدم من مزيد إحراز بشأن لألمانة املشورة وأسدت له، الداعمة واملكونات العمل
 

 ةالتوجيهات املطلوب

 

 برنامج تنقيح إمكانية بشأن 1 املستدام باالستخدام املعنيةاللجنة الفنية املخصصة  قدمتها اليت املشورة أساس على

 :إىل مدعو الرئاسي اجلهاز فإن العمل،
 

 لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام االستخدام بشأن أدوات جملموعة النهائي للتعريف األدوات اعتماد 

 ؛(IT/GB-6/15/INF.3 الوثيقة) اخلرباء بني اإللكرتونية املشاورة نتائج أساس على والزراعة،

 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام باالستخدام املعنيةاللجنة الفنية املخصصة  عقد إعادة  

 (2 املرفق)

 1 املرفق) الربنامج هذا من احملدثة النسخة واعتماد العمل لربنامج اجلديد التمهيدي املخطط يف النظر، 

 (1 اجلدول

                                                           
1  Report.pdf-2%2015-http://www.planttreaty.org/sites/default/files/IT%20ACSU   

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/IT%20ACSU-2%2015-Report.pdf
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 احملتويات بيان

 

 5-1 مقدمة -أوال

 20-6  برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام واملبادرات الداعمة له -ثانيا

 25-21  أنشطة أخرى -ثالثا

 27-26 النسخة املنقحة لربنامج العمل -رابعا

 28 التوجيهات املطلوبة -خامسا

 

 النباتية لألغذية والزراعة ةيالوراث ، االستخدام املستدام للموارد6تنفيذ املادة  2015* */مشروع قرار: : 1املرفق 

 الوراثي  ة النباتي  ة  االس  تخدام املس  تدام للم  وارد املعنيةبللجن  ة الفني  ة املخصص  ة   املرجعي  ة ختصاص  اتاال :2ق املرف  

 لألغذية والزراعة

تية لألغذية والزراعة الوراثية النبا العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الرؤية واملهمة واألهداف لربنامج: 1امللحق 

 (7/2013القرار  )كما اعتمده

 النباتية الوراثية للموارد املستدام  االستخدام بشأن( 2017/2019) املتوقعة ونتائجه العمل برنامج مكونات :1 اجلدول

 الداعم واملبادرات والزراعة لألغذية
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 مقدمة -أوال

 

 اتباع تعزيز بهدف وذلك الدولية، للمعاهدة الرئاسي اجلهاز أعمال جدول يف دائم أولوية ذو بند 6 املادة تنفيذ -1

 .املتعاقدة األطراف لدى والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام لالستخدام متكامل نهج

 

7/2013 القرار اخلامسة دورته يف الدولية للمعاهدة الرئاسي اجلهاز عتمدا -2
 بشأن العمل برنامج يشمل الذي 2

  .املستدام باالستخدام املعنية املخصصة الفنية اللجنة عقد أعاد و له، الداعمة واملبادرات املستدام االستخدام

 

 األنشطة لتقييم ودعيت 2015 مارس 3و 2 يومي املستدام باالستخدام املعنية املخصصة الفنية اللجنة جتمعتا -3

 العمل برنامج مكونات أساس على املصلحة، أصحاب وخمتلف املختلفة املتعاقدة األطراف بها اضطلعت اليت والربامج

 :التالية
 

 املتعاقدة؛ األطراف بها تقوم اليت األنشطة أحرزته الذي التقدم عن تقرير 

 والزراعة؛ لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام لالستخدام أدوات جمموعة لتطوير مستقبلية أدوات 

 رتبية؛ال قبل ما مرحلة يف واخلاص العام القطاعني بني الشراكات 

 ونقلها؛ للتكنولوجيا املشرتك للتطوير برنامج 

 لألمن واإلقليمية احمللية األهمية ذات كاماًل استخدامًا املستخدمة غري لألنواع واملرتقبة احلالية بالقيمة التوعية 

 املستدامة؛ والتنمية الغذائي

 

  .:فحص إىل املستدام باالستخدام املعنية املخصصة الفنية اللجنة دعيت ذلك إىل باإلضافة -4
 

 إلطالق الناظمة واللوائح النباتات تربية باسرتاتيجيات يتعلق فيما املصلحة أصحاب وجتارب الوطنية التجارب 

 البذور؛ وتوزيع األصناف

 الدولي لالحتاد الصلة ذات والصكوك ،9 املادة وخاصة الدولية، املعاهدة بني ما املتبادلة العالقات حتديد 

 .الفكرية للملكية العاملية واملنظمة اجلديدة النباتية األصناف حلماية

 

 الدورة انعقاد منذ احملرز التقدم عن موجز تقرير الوثيقة هذه يف أدرج العمل، برنامج مكونات من مكون لكل -5

 3.املستدام باالستخدام املعنية املخصصة الفنية اللجنة ومشورة الرئاسي للجهاز اخلامسة

 

  

                                                           
 للموارد الوراثية النباتية االستخدام املستدام ،6 املادة تنفيذ - 7/2013 القرار  2

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/RES7_2013_en.pdf 
  الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتقرير االجتماع الثاني للجنة   3

Report.pdf-2015%2-ACSU20http://www.planttreaty.org/sites/default/files/IT% 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/RES7_2013_en.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/RES7_2013_en.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/IT%20ACSU-2%2015-Report.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/IT%20ACSU-2%2015-Report.pdf
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 برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام واملبادرات الداعمة له -ثانيًا
 

 التقرير احملرز يف األنشطة الذي طلبه اجلهاز الرئاسي 1 –ثانيا 

 

 الوراثية للموارد املستدام االستخدام: معاهدة من 6 املادة بتنفيذ املتعلقة املعلومات" ب  إشعارًا األمني أصدر -6

 األمانة إلطالع املتعاقدة األطراف األمني ودعا 2014.4 آذار/مارس 7 يف الوطنية جهات االتصال كافة إىل أرسل" النباتية

 متعاقد طرف اإلشعار على رد وقد. هلا ختطط أو بها قامت أنشطة أو إجراءات بأية تتعلق صلة ذات معلومات أية على

 للنباتات، والعضوية احمللية الرتبية دور مربزًا ،6 املادة بتنفيذ املتعلقة والربامج األنشطة عن مبعلومات واحد

 .البذور وتوزيع األصناف وإطالق الرتبية، قبل ما مرحلة يف واخلاص العام القطاعني بني والشراكات

 

  تنفيذ بشأن الصلة ذات واملنظمات واملؤسسات واحلكومات املتعاقدة األطراف من الواردة املساهمات كافة -7

  5.اإلنرتنت على الدولية املعاهدة صفحة على متاحة 6 املادة

 

 املزرعة ويف املوقع يف ُنهج بني املباشر التكامل املستدام باالستخدام املعنية املخصصة الفنية اللجنة أكدت -8

 على مشددة املوارد، هذه عن الناجتة واملعلومات والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد على للمحافظة املوقع وخارج

 املتصلة السلسلة الفنية اللجنة والحظت. واحمللي اإلقليمي املستويني على احمللية الزراعية اجملتمعات إشراك أهمية

 يف احلالية الثغرات معاجلة إىل واحلاجة والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام واالستخدام احلفظ بني

 واألطراف املاحنني دعم عرب املزرعة ويف املوقع يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام واالستخدام احلفظ

 .املتعاقدة

 

أدوات مستقبلية لتطوير جمموعة أدوات بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية  2 –ثانيا 

 لألغذية والزراعة

 

 االستخدام بشأن 6األدوات جمموعة تطوير مواصلة األمني إىل الرئاسي اجلهاز طلب ،7/2013 القرار مع -9

 .املعاهدة من 6 املادة تنفيذ على املتعاقدة األطراف مساعدة بغية والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام

                                                           
من  6، معلومات تتعلق بتنفيذ املادة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمدخالت بشأن االستخدام املستدام   -GB6 –011 إشعار  4

 املعاهدة: االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية
GB6_Inputs_SU_en.pdf-http://www.planttreaty.org/sites/default/files/011 

 6 املادة تنفيذ بشأن الصلة ذات املنظمات واملؤسسات واحلكومات املتعاقدة األطراف من املقدمة البالغات  5
ssubmission-use-http://www.planttreaty.org/content/sustainable 
 النباتية لألغذية والزراعةتقرير االجتماع الثاني للجنة الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية   6

sites/default/files/gb5i5e_Report_of_the_ACSU.pdforg/http://www.planttreaty. 

  النباتية لألغذية والزراعةتطوير جمموعة أدوات بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية 
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/ACSU1w5e.pdf 

 جمموعة األدوات: وصف املفهوم واملكونات وكيف ميكن تطويرها
 http://www.planttreaty.org/sites/default/files/ACSUi4e.pdf 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/011-GB6_Inputs_SU_en.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/011-GB6_Inputs_SU_en.pdf
http://www.planttreaty.org/content/sustainable-use-submissions
http://www.planttreaty.org/content/sustainable-use-submissions
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i5e_Report_of_the_ACSU.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i5e_Report_of_the_ACSU.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/ACSU1w5e.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/ACSU1w5e.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/ACSUi4e.pdf
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 ( والفرنسية واإلسبانية اإلنكليزية) ثالث بلغات اإلنرتنت عرب مشاورة أجريت -10

 الذين املصلحة أصحاب من 289-254 ردود إىل النتائج واستندت. 2015 حزيران/يونيو 1 إىل نيسان/أبريل 27 من

 واالحتاد بلدان 109 خالل من والزراعة األغذية ملنظمة الفرعية األقاليم مجيع ُمّثلت وقد. كليًا أو جزئيًا املسح أكملوا

 أصحاب من واسعة طائفة على الضوء التشاور نتائج وسلطت. املتعاقدة األطراف من 90 بينها من وكان األوروبي،

 فهم حتقيق من ومّكنت والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام االستخدام من جوانب يف املنخرطني املصلحة

 وضوحًا أكثر فهمًا أيضًا املسح أتاح كما. األدوات جمموعة يف تلبى أن ينبغي اليت واهتماماتهم ألدوارهم أفضل

 االستخدام عن املعاهدة أحكام بتنفيذ املتعلقة واالحتياجات للقيود أعمق وفهمًا املستدام االستخدام نظام يف" لالختناقات"

 أنه األهمية حاسم ومن املصلحة، أصحاب أنشطة لدعم املوارد أنواع من واسعة جمموعة أهمية املسح أكد وقد. املستدام

 تطوير حول السابقة واملداوالت املشاورات نتائج إىل واستنادًا. وعملية مفيدة املوارد من حمددة أنواع كون سبب حّدد

 بشأن توصيات وضعت كما إجنازها، وطريقة وحملتواها األولي هليكلها مقرتح متهيدي خمطط أعّد األدوات، جمموعة

  .املرتقبة األدوات جمموعة من توليفة IT/GB-6/15/Inf.3 الوثيقة وتعرض. تطورها يف املقبلة اخلطوات

 

 للمساعدة عملية كأداة األدوات جمموعة صالحية املستدام باالستخدام املعنية املخصصة الفنية اللجنة أكدت -11

 الوراثية للموارد املستدام لالستخدام املتعددة األبعاد األدوات جمموعة تعاجل بأن اللجنة وأوصت. 6 املادة تنفيذ على

 .والزراعة لألغذية النباتية

 

 بشأن العمل برنامج تنفيذ دعم املنافع تقاسم لصندوق ميكن كيف استكشافب اللجنة أوصت ذلك، على عالوة -12

 .املزارعني احتياجات لتلبية وخاصة املستدام، االستخدام

 

 ةالشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف مرحلة ما قبل الرتبي 3 - ثانيًا

 

 عمل حلقة الدولية، املعاهدة إشراف حتت فرنسا، مونبلييه، يف عقدت ،2015 شباط/فرباير 4 إىل 2 من -13

 قيمة تأكيد العمل حلقة وأعادت. الرتبية قبل ما مرحلة يف واخلاص العام القطاعني بني الشراكات تعزيز بشأن دولية

 أنشطة جمال يف القدرات تعزيز مثل من الرتبية، قبل ما مرحلة يف واخلاص العام القطاعني بني الشراكات مقرتحات

 املعارف ونقل العاملي، الغذائي لألمن الرتبية قبل ما مرحلة بأهمية العام الوعي وتعزيز الرتبية، قبل ما مرحلة

 سياق يف لالبتكارات القانونية احلماية أيضًا العمل حلقة وناقشت. الرتبية قبل ما مرحلة لدعم واملواد والتكنولوجيات

 .املواد لنقل املوحد االتفاق مبوجب اجلرثومية اجلبلة نقل تتضمن اليت الرتبية قبل ما مرحلة مشاريع

 

 جلذب مواقف وأوراق دراسات وإعداد مواضيعية عمل فرق العمل حللقة املتابعة إجراءات تشمل أن ميكن -14

 كجزء املبادرة، هذه تطوير مواصلة يف صلة ذا يكون وقد. املبادرة هذه بشأن املصلحة وأصحاب املاحنة اجلهات انتباه

 القطاعني بني شراكات إلنشاء التمويل وآليات الفكرية امللكية عن أساسية معلومات دراسيت إعداد العمل، برنامج من

 املمارسات وأفضل منهجية توجيهية خطوط لوضع عملية إىل يؤدي قد ما الرتبية، قبل ما ملرحلة واخلاص العام
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 برنامج ضمن مرفق مبثابة الشراكات هذه وستكون 7.الرتبية قبل ما ملرحلة واخلاص العام القطاعني بني للشراكات

 لتيسري آلية إنشاء الربنامج يف الشريكة للمؤسسات ميكن املناسب، الوقت ويف. ونقلها للتكنولوجيا املشرتك التطوير

 .ونقلها للتكنولوجيا املشرتك التطوير برنامج ضمن كمرفق الرتبية قبل ما ملرحلة واخلاص العام القطاعني بني الشراكات

 

 املشرتك للتكنولوجيا ونقلها التطوير برنامج 4 - ثانيًا

 

 كبرية جهودًا الربنامج مؤسسات بذلت فقد 8.الربنامج لدعم هامة تطورات عدة جرت احلالية، السنتني فرتة يف -15

 كمحصول األرز واختري. الربنامج مبوجب الصلة ذات التكنولوجيات بشأن املعلومات تبادل لتيسري بيانات بوابة لتطوير

 نظم سياق يف مناسب رئيسي كموضوع يربز ونقلها للتكنولوجيا املشرتك التطوير أخذ وقد. البيانات لبوابة جترييب

 املادة عليه تنص الذي للمعلومات العاملي النظام تطوير بشأن التعاون تعزيز بهدف النباتية، الوراثية املوارد معلومات

 واملزارعني والباحثني واملربني اجلينات مصارف مثل املصلحة أصحاب وقدرات احتياجات فهم بأهمية واعرتافًا ،17

 متويل نافذة مّولت وقد. بيانات على واحلصول وتقييمها الوراثية اجلبلة توصيف يف األولوية ذات اجملاالت حتديد لدى

 االستخدام" حّددت اليت ،للصندوق الثالثة املشاريع دورة يف ونقلها للتكنولوجيا املشرتك التطوير على تركز( 3 النافذة)

 نافذة فإن املستدام، االستخدام بشأن العمل لربنامج دعم مكون يشّكل الربنامج أن ومبا. هلا أوىل متويل أولوية" املستدام

 أن أيضًا املؤسسية اآللية هلذه وميكن. املستدام االستخدام بشأن املعاهدة وأحكام العمل برنامج تنفيذ بدعم تقوم التمويل

 .املنافع تقاسم صندوق عمليات تبسيط على املستقبل يف تساعد

 

 يف احملرز التقدم بشأن املصلحة أصحاب على املستدام باالستخدام املعنية املخصصة الفنية اللجنة أثنت -16

 وأعادت. ونقلها للتكنولوجيا املشرتك التطوير برنامج ويف الرتبية قبل ما ملرحلة واخلاص العام القطاعني بني الشراكات

 وخاصة والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام باالستخدام الربنامج وهذا الشراكات هذه صلة تأكيد

 لتكنولوجيا بذلك املتصل واالستخدام ،املزرعة ويف املوقع يف احلفظ وتعزيز والرتبية البحوث يف املوارد هذه استخدامات

 منظمات بإشراك الفنية اللجنة وأوصت. والزراعة لألغذية النباتية الوراثية باملوارد املتعلقة واالتصاالت املعلومات

 ذلك يف مبا ونقلها، للتكنولوجيا املشرتك التطوير الرتبية قبل ما مرحلة يف بالتطوير املتصلة األنشطة يف املزارعني

  .املنافع لتقاسم وللرتويج املزارعني الحتياجات لالستجابة

 

ذات األهمية احمللية  كاماًلاستخدامًا لألنواع غري املستخدمة  مكنةواملفعلية التوعية بالقيمة ال 5 -ثانيًا 

 واإلقليمية لألمن الغذائي والتنمية املستدامة

 

 لتنوع العاملي الصندوق من لالهتمام مثريتان مبادرتان املستدام باالستخدام املعنية املخصصة الفنية للجنة متّدُق -17

 :البيولوجي للتنوع الدولية واملنظمة احملاصيل
 

                                                           
7  http://www.planttreaty.org/sites/default/files/acsu2i1.pdf 
8  http://www.planttreaty.org/sites/default/files/acsu2i1.pdf 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/acsu2i1.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/acsu2i1.pdf
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 امللكية النباتية للحدائق التابع للبذور األلفية بنك جانب إىل احملاصيل، لتنوع العاملي الصندوق من كل شارك 

 عاملي جهد يف العامل، أرجاء يف النباتات لرتبية ومعاهد ودولية وطنية جينات بنوك مع وبشراكة ،كيو يف

 األقارب مجع: املناخ تغري مع الزراعة تكيف" و. للمحاصيل الربية األقارب تنوع واستخدام وحفظ جلمع

 على يركز وهو. النرويج حكومة من مدعوم سنوات 10 مدته مشروع 9"وإعدادها ومحايتها للمحاصيل الربية

 املرفق يف مدرجة ومجيعها الغذائي، لألمن أهمية ذات 10حمصوال 29 ل  اجلينات جممعات يف الربية األقارب

  .الدولية املعاهدة من األول

 

 وأنواع املزارع يف والتقليدية املهملة األنواع فقدان دون للحيلولة تزال وال البيولوجي للتنوع الدولية املنظمة عملت 

 يف احلفظ من لكل العلمي لألساس أفضل فهم حتقيق على املنظمة حبوث ركزت وقد. املوقع يف الربية األقارب

 املنظمة قدمت وقد. األنواع هلذه املستدام باالستخدام احمللي التنوع حفظ لربط طرق وعلى املوقع ويف املزرعة

 ويف املوقع يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد بإدارة يتعلق فيما مساهمة البيولوجي للتنوع الدولية

 بشأن العمل لربنامج أيضًا هامة املساهمة وهذه ،لإلعالم العاملي النظام بشأن اخلرباء مشاورة سياق يف املزرعة

  11املستدام االستخدام

 

 إطالق األصناف وتوزيع البذوربسياسات  فيما يتعلقاسرتاتيجيات ولوائح تربية النباتات  6 -ثانيًا 

 

 االستخدام ممارسات على البذور شهادات وإصدار تسجيل ومتطلبات األصناف إطالق ألنظمة كبري أثر هناك -18

  .الناجتة واألصناف املزارعني تشمل اليت النباتات تربية منهجيات على كما التقليديني، للمزارعني املستدام

 

 إطالق تنظيم ذلك يف مبا القيمة، سلسلة مراحل خمتلف على تنطبق اليت املتعددة املعيارية األطر تنفيذ ينبغي -19

 للتجارب املقارن التحليل سيجري العمل، برنامج سياق ويف. النتائج حنو وموجهة متعاضدة بطريقة البذور، أصناف

 املستدام االستخدام بشأن البذور شهادات وإصدار تسجيل ومتطلبات البذور أصناف إطالق لنظم املختلفة الوطنية والنهج

 الفنية اللجنة أوصت وقد. القائمة التجارب دروس من االستفادة يتيح مبا ،والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد

 الرمسية وغري الرمسية البذور نظم األدوات وجمموعة العمل برنامج يف تدرج بأن املستدام باالستخدام املعنية املخصصة

 .املزارعون ينتجها اليت األصناف واستخدام املزارعني احتياجات لتلبية وخاصة سواء، حد على

 

                                                           
9  relatives/-wild-system/crop-global-the-do/supporting-we-https://www.croptrust.org/what 

، الربسيم، التفاح، األرز اآلسيوي، جوزة البامبارا، املوز، الشعري، اجلزر، احلمص، الفاصوليا الشائعة، اللوبيا، الباذجنان، األرز األفريقي  10

عدس، الفاصوليا البيضاء، الشوفان، البازالء، الدخن اللؤلؤي، البسلة اهلندية، املوز األفريقي، البطاطا، الفول، الدخن اإلصبعي، اجللبان، ال

 .احللوة، البيقية، القمح سعباد الشمس، البطاط الشعري، الراي اخلام، السرغوم،
واملرفق العاملي ملعلومات التنوع  سواملركز الدولي للبطاطا االستوائيةواملركز الدولي للزراعة  املدخالت من املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي  11

 IT/ACSU-2/15/Inf.3الوثيقة  -البيولوجي: نظام معلومات عاملي حلفظ املوارد الوراثية يف املوقع وإدارتها يف املزرعة

)http://www.planttreaty.org/sites/default/files/acsu2i3.pdf( 

https://www.croptrust.org/what-we-do/supporting-the-global-system/crop-wild-relatives/
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/acsu2i3.pdf
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، والصكوك ذات الصلة باالحتاد الدولي 9حتديد العالقات ما بني املعاهدة الدولية، وخاصة املادة  7 -ثانيًا 

 النباتية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية حلماية األصناف

 

 املعنية املخصصة الفنية اللجنة استعرضت الرئاسي، للجهاز السادسة الدورة مكتب مشورة على بناء -20

 كاملة القائمة بإحالة وأوصت األمانة تسلمتها اليت التقارير يف املذكورة املسائل لبعض األولية القائمة املستدام باالستخدام

 ونصحت. الفكرية للملكية العاملية واملنظمة اجلديدة النباتية األصناف حلماية الدولي االحتاد إىل قلياًل معدلة بصيغة

 الفرعية الفقرات يف إليها املشار احلقوق بالتحديد وهي املعاهدة، من 9 للمادة األربعة العناصر إطار يف املسائل بتجميع

 يف االبتكار أشكال خمتلف وتشجع تعرتف املختلفة الصكوك أن إىل وأشارت. 3-9و )ج(2-9و )ب(2-9و )أ(9-2

 وترد. الرمسية وغري الرمسية النظم ذلك يف مبا والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية للموارد واملربني املزارعني استخدام

 .IT/GB6/15/13 املزارعني حبقوق املتعلقة العمل وثيقة يف أخرى تفاصيل

 

 أنشطة أخرى -ثالثا

 

 شأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتيةبرنامج العمل يف ب مساهمة مشاريع صندوق تقاسم املنافع 1 -ثالثًا

12لألغذية والزراعة
 

13 

 

 وضع املنافع تقاسم صندوق مشاريع تعاجل املناخ، تغري مع للتكيف الزراعي البيولوجي التنوع ألهمية إدراكًا -21

 بتنفيذ والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدامني واإلدارة احلفظ تكفل مالئمة وإجراءات اسرتاتيجيات

 :أخرى ضمن من التالية، التدابري
 

 واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد حلفظ وطنية بيولوجي نوعت عمل وخطط اسرتاتيجيات 

 ؛(املعاهدة من )أ(6-2 املادة) منّوعة زراعية نظم وتشجيعاملستدام 

 ؛(املعاهدة من )ب(6-2 املادة) املزارعني لصاحل البيولوجي التنوع تعزز حبوث  

  املعاهدة(؛من  )ج(6-2تقييم وتوصيف وتربية النباتات )املادة  

  من املعاهدة(؛ )د(6-2توسيع نطاق املواد اجلينية املتاحة للمزارعني )املادة  

 (3من خالل دورة املشاريع الثالثة )النافذة  التطوير املشرتك للتكنولوجيا ونقلها. 

 

                                                           
 املس     تدام للم     وارد الوراثي     ة النباتي     ة لألغذي     ة والزراع     ة،  ص     ندوق تقاس     م املن     افع يف االس     تخدام   مس     اهمة مش     اريع  12

 )Inf.4-IT/ACSU- )http://www.planttreaty.org/sites/default/files/acsu2i4.pdf/2/15ة الوثيق
يف مجيع أحناء أفريقيا وآسيا والش رق األدن ى وأمريك ا الالتيني ة ومنطق ة       ًانامي ًابلد 40يف أكثر من  امشروع 28 حاليًايرعى صندوق تقاسم املنافع   13

إدارة ع رب  يف مواجه ة تغ ري املن اخ وانع دام األم ن الغ ذائي       على الصمود والتكيف جنوب غرب احمليط اهلادئ بهدف بناء قدرة اجملتمعات احمللية 

 .لألغذية والزراعة املوارد الوراثية النباتية

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/acsu2i4.pdf
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 االستخدام ومبادرات وأدوات أهداف دمج بتعزيزاملستدام  باالستخدام املعنية املخصصة الفنية اللجنة أوصت -22

 األصناف لتنوع نطاقًا األوسع لالستخدام وخاصة املنافع، تقاسم صندوق متويل دورة من القادمة اجلولة يف املستدام

 املنافع تقاسم لصندوق ميكن كيف باستكشاف اللجنة أوصت ذلك، على وعالوة. املزرعة مستوى على اإلدارة يف واألنواع

 .املزارعني احتياجات لتلبية وخاصة املستدام، االستخدام بشأن العمل برنامج تنفيذ يدعم أن

 

 لألغذية والزراعة داة جديدة لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية: أعلم اجلينوم النباتي 2 -ً ثالثا

 

 لصندوق التمويل أولويات ضمن القدرات وبناء التكنولوجيا ونقل املعلومات تبادل يكون أن الرئاسي اجلهاز قرر -23

 نافذة الرئاسي، للجهاز السادسة الدورة مكتب عليه وافق كما مقرتحات، لتقديم الثالث النداء وكّرس. املنافع تقاسم

 املادة مبوجب يتوخى النافذة، هذه وضمن. اجلينوم بيانات وتفسري بتوليد تتوخاها اليت والنتائج تركيزها يتعلق متويل

 وغريها هذه البيانات مستودعات تطوير يف املزارعون، فيهم مبن الزراعي، القطاع من املصلحة أصحاب يساهم أن، 17

 .العاملي املعلومات نظام مكونات من

 

 ولدى. املنافع تقاسم صندوق متويل أولويات بني من مجيعها القدرات وبناء التكنولوجيا ونقل املعلومات تبادل -24

 هذه ملثل متويل نافذة الرئاسي، للجهاز السادسة الدورة مكتب عليه وافق كما مقرتحات، لتقديم الثالث النداء

 توخيت النافذة، هذه وضمن. احملتملة املواضيعية الرتكيز جماالت أحد النباتي اجلينوم علم يكون حبيث األولويات،

 وسيعمل. اجملال هذا يف عملية أدوات تطوير يف املزارعون، فيهم مبن الزراعي، القطاع من املصلحة أصحاب مساهمة

 للبحوث اإلندونيسية الوكالة من بتنسيق التمويل، نافذة ضمن عليها املوافقة جرت اليت البلدان املتعددة املشاريع أحد

 واملربني والباحثني اخلدمات مقدمي ملساعدة عملية كأداة لألرز، ةالوراثي للجبلة دائمة معّرفات على والتنمية، الزراعية

 .اجلينوم علم مبسائل يتعلق فيما ذلك يف مبا للرتبية، مفيدة معلومات تبادل على

 

يف  التنبؤية التوصيف وتقنيات الرتانسكربتوم وعلم الفينوم وعلم اجلينوم كعلم علوم أهمية إىل اللجنة أشارت -25

 احتياجات تلبية بضرورة اللجنة ونّوهت. احملاصيل لتحسني وتسريعها الرتبية لربامج املتاحة اخليارات زيادة

. والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام االستخدام هذا ملثل تشاركي نهج اتباع خالل من املزارعني وأولويات

 احتياجات تلبية بضرورة اللجنة مشورة بتنفيذ لالستجابة املعاهدة آليات استخدام سيجري املقبلة، السنتني فرتة ويف

 خالل من ذلك يف مبا والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية للموارد املتقدمة اخلصائص حتديد بشأن املزارعني وأولويات

 .التدريب وبرامج القدرات بناء

 

 النسخة املنقحة لربنامج العمل   -رابعًا

 

 بالتقدم يتعلق فيما وخاصة املقدمة، املعلومات يف املستدام باالستخدام املعنية ملخصصةلفنية اا اللجنة نظرت -26

. له الداعمة واملبادرات والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام االستخدام بشأن العمل برنامج إطار يف احملرز
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 من وغريها املتعاقدة األطراف مبادرات لدعم إضافية مبجاالت الربنامج هذا وحتديث تنظيم مبواصلة األمني وأوصت

 منقحة نسخة وترد. للمعاهدة األخرى العمل جماالت وبني وبينه العمل برنامج ضمن تآزرات وإقامة املصلحة، أصحاب

 .الرئاسي اجلهاز عليها ليصادق الوثيقة هذه من 1 امللحق يف العمل برنامج من جديدة

 

 اجلزء تبسيط كيفية على الرئيسية اجلهود تركزت حني يف واألهداف، واملهمة الرؤية يف تغيريات أية جتر مل -27

 التطوير برنامج" السابقان 4و 3 الربناجمان دمج فقد. أكفأ بطريقة الربامج خمتلف إلدماج حماولة يف ،1 اجلدول من باء

 3 جديد برنامج يف" الرتبية قبل ما مرحلة يف واخلاص العام القطاعني بني الشراكات"و" ونقلها للتكنولوجيا املشرتك

 برنامج أضيف املستدام، باالستخدام املعنية املخصصة الفنية اللجنة قدمتها اليت لالقرتاحات ووفقًا(. 1 اجلدول أنظر)

 بني القوي الرتابط ليعكس" املزارعني وحقوق املستدام االستخدام بشأن القدرات وبناء التدريب" برنامج هو 4 جديد

 تستهدف متوقعة ونتائج إضافية بأنشطة اجلديد العمل برنامج أثري ولذا،. املواضيعية اجملاالت من اجملالني هذين

 .املعاهدة من 9و 6و 5 للمواد أمشل تنفيذًا

 

 املطلوبة اتالتوجيه   -خامسا

 

 اجلهاز الرئاسي مدعو إىل: -28
 

 لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام االستخدام بشأن أدوات جملموعة النهائي للتعريف األدوات اعتماد 

  ؛(IT/GB-6/15/Inf.3 الوثيقة) اإللكرتونية اخلرباء مشاورة نتائج أساس على والزراعة،

 االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 6مشروع القرار بشأن تنفيذ املادة  اعتماد ، 

  ؛(1املرفق )

  املعنية باالستخدام املستدام بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية املخصصة الدعوة النعقاد اللجنة الفنية

  ؛(2املرفق )لألغذية والزراعة النباتية 

 1)امللحق يف املخطط التمهيدي اجلديد لربنامج العمل واعتماد النسخة احملدثة من هذا الربنامج  النظر ،

 (.1اجلدول 
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 1  املرفق
 

 2015* */ مشروع قرار:

 ، االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة6تنفيذ املادة 

 

لتحديات العاملية، مواجهة ايف  الدور احملوري لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيدرك  إذ

ملزارعني أصحاب الفقر، وخاصة فقر ا مكافحةاملناخ واألمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي والتكيف مع تغري ها مبا في

 احليازات الصغرية؛

 

االستخدام بشأن  الجتماع الثاني للجنة االستشارية الفنية املخصصةا علمًا بتقريرويأخذ  7/2013 القراريستذكر وإذ 

 لألغذية والزراعة؛للموارد الوراثية النباتية املستدام 

 

على العالقة بني حقوق و لألغذية والزراعة لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتيةالدور الرئيسي على ؤكد يوإذ 

 ؛من املعاهدة الدولية 6و 5واالستخدام املستدام مبوجب املادتني  فظواألحكام اخلاصة باحل 9املزارعني مبوجب املادة 

 

مبواصلة تنظيم وحتديث برنامج األمني املستدام أوصت االستخدام بشأن  الفنية املخصصة للجنةاأن باالعتبار أخذ يوإذ 

لدعم مبادرات األطراف مبجاالت إضافية االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة العمل بشأن 

خرى العمل األوجماالت العمل وبينه وبني  جإقامة تآزرات ضمن برناماملتعاقدة وغريها من أصحاب املصلحة، و

 :لمعاهدةل

 

أصحاب األطراف املتعاقدة و منطلب يبهذا القرار، و 1املرفق يف ما يرد لعمل املنقح كابرنامج يصادق على  -1

االستخدام املستدام للموارد الوراثية  يفنوه مبساهمة هذه املبادرات يمواصلة تقديم تقارير عن تنفيذه واملصلحة 

 ؛لألغذية والزراعة النباتية

 

الوراثية  املواردأن تعزز، حسب االقتضاء، حصول مجيع املزارعني على مجيع األطراف املتعاقدة  إىل يطلب -2

 .النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف وتوسيع قاعدة املوارد الوراثية للمحاصيل املستخدمة

 

 املوارد املالية: ، بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين ورهنا بتوافراألمني إىل يطلب -3
 

  دعوة مساهمات من خرباء جلمع أدوات إضافية ومستقبلية للتعريف النهائي جملموعة األدوات ونشرها

 جبميع لغات العمل يف منظمة األغذية والزراعة؛
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  التنوع  اتفاقيةمثل الكيانات املعنية داخل منظمة األغذية والزراعة ومؤسسات من  كافةالتعاون مع

جلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، فضال عن القطاع اخلاص واملنظمات غري البيولوجي، وا

ربنامج العمل بشأن االستخدام املستدام ل ًاالتنفيذ الفعال لألنشطة دعمبغية احلكومية، يف إطار املعاهدة، 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

 ؛م بها األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة واملنظمات الدوليةوتنسيق ورصد األنشطة اليت تقو تيسري 

 دعوة األطراف املتعاقدة واحلكومات األخرى واملؤسسات واملنظمات املعنية إىل تقديم تقارير عن  ةواصلم

 ؛كيفية تعزيز وحتسني االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 لموارد الوراثية النباتية لألغذية ل ستخدام املستداماالو املتقدم توصيفبشأن الاجتماعات إقليمية  عقد

، مبا يف ذلك تقييم احتياجات أصحاب املصلحة احملليني وحتديد الوسائل املمكنة لتلبية تلك والزراعة

 االحتياجات يف سياق برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام؛

 تطوير التعاون مع املنتدى العاملي للبحوث الزراعية واملنظمة الدولية للتنّوع البيولوجي بشأن التدريب  زيادة

وحقوق املزارعني، وبناء القدرات يف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 ؛مشرتكةبصورة تعبئة املوارد مبا يف ذلك من خالل 

 

الوراثية النباتية  الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد االستشارية لجنةلعقد اجتماع جديد  يقرر -4

 .هذا القرارمن  2امللحق الواردة يف املرجعية ، رهنًا بتوافر املوارد املالية، وفقا لالختصاصات لألغذية والزراعة
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 2املرفق 

  

 املعنية باالستخدام املستدام للموارد  املخصصةة فنيللجنة الاملرجعية ختصاصات اال

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )يشار  املخصصةسُتسدي اللجنة الفنية  -1

 إليها فيما بعد باللجنة( املشورة لألمني حول:
 

 واملبادرات برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تنسيق 

 ؛الداعمة

 مع العمليات واملؤسسات الدولية األخرى يف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية  التعاون

 لألغذية والزراعة؛ 

 ؛لمعاهدةلخرى العمل األوجماالت العمل وبينه وبني  جبرنامإقامة تآزرات ضمن وأنشطة إضافية  حتديد  

 واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية  احلفظ يف املوقع ويف املزرعةالثغرات احلالية يف  إيضاح

 دعم من األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة؛لألغذية والزراعة عرب ال

 

ء يصل إىل اثنني لكل إقليم ومن عدد من اخلرباء التقنيني يصل إىل عشرة سُتشّكل اللجنة من عدد من األعضا -2

ركان من األطراف املتعاقدة للمعاهدة جزءًا من اشم. وسيشّكل رئيسان بعةخرباء يعيِّنهم نواب رئيس مكتب الدورة السا

 أعضاُء اللجنة الذين ُتعينهم نيشاركامل رئيسنيالمتقدم. وسيقوم بانتخاب  اللجنة، أحدهما من بلٍد ناٍم واآلخر من بلٍد

 األقاليم.

 اجتماعني، رهنا بتوافر املوارد املالية.أو اجتماعا  ستعقد اللجنة -3

 

 .للجهاز الرئاسيبعة تقارير ُتتاح باعتبارها من وثائق الدورة الساأعماهلا يف ختام  سُتعد اللجنة -4

 

 يف دورته السابعة. الرئاسي جلهازإىل االلجنة  أعمالنتائج  عن تقريرًا األمني ُيقدمس -5
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 1امللحق 
 

 ربنامج العمل بشأن االستخدام املستداملهداف األهمة واملرؤية وال

 واملبادرات الداعمة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 (7/2013 كما اعتمده القرار)

 الرؤية
 

، وذلك لتمكني وجود 6للمادة يف نظم الزراعة وفقا  ًامستداماستخدامًا م املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة استخدا

 اًل واستدامة وكفاءة على املستويات احمللية والوطنية والدولية.امتشانظم للزراعة واألغذية أكثر 

 

 املهمة
 

من املعاهدة إىل  6رتجم املادة تتعزيز االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل تدابري فعالة 

 أثر فعلي على املستوى القطري.

 

 األهداف

 تنفيذ وضمان الدعم التقينالرصد وال

من املعاهدة املتصلة  9و 6و 5توفري الدعم لألطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة لتنفيذ أحكام املواد  :1اهلدف 

 باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، على أساس األولويات واالحتياجات الوطنية.

رصد تنفيذ املعاهدة فيما يتعلق باالستخدام املستدام توفري التوجيه واإلرشاد يف جمال السياسات من خالل  :2اهلدف 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

املقدمني من منظمة األغذية والزراعة يف جمال االستخدام املستدام، على  نيمواصلة رصد الدعم واخلربة التقني :3اهلدف 

 من املعاهدة. 6املادة الذي تتوخاه النحو 

 وحتسني الشراكاتالتعاون 

يف مشاريع وبرامج ذات صلة باالستخدام املستدام املساهمني تعزيز التعاون والشراكات بني أصحاب املصلحة  :4اهلدف 

للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مع األخذ يف االعتبار أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي يف اتفاقية التنوع 

 البيولوجي

فيما يتعلق  خطة العمل العاملية الثانيةيف تنفيذ أهداف تقاسم املنافع غري النقدية واألنشطة ذات األولوية  :5اهلدف 

 باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
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 بشأن االستخدام املستدام ( 2017/2019)ونتائجه املتوقعة برنامج العمل مكونات  :1اجلدول 

 واملبادرات الداعمة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للموارد

 )رهنًا بتوفر املوارد(

 ربامجال

 النتائج املتوقعة

للجهاز الرئاسي السابعة  الدورة

(2017) 

 النتائج املتوقعة

 للجهاز الرئاسيثامنة الدورة ال

(2019) 

  شركاءال

 نفذونامل

 وافق عليه اجلهاز الرئاسي :اجلزء ألف

 املستدام االستخدام تنفيذ -1

 النباتية الوراثية للموارد

للمادة  وفقا والزراعة، لألغذية

 املعاهدة من 6

  أصحاب وتنفذ األطراف املتعاقدة

األنشطة  املصلحة واملنظمات الدولية

الربامج لتحقيق وواملشاريع 

االستخدام املستدام للموارد الوراثية 

وتقدم النباتية لألغذية والزراعة 

أمانة ذلك. ترصد  ارير عنتق

التطورات التقنية املعاهدة 

اجلهاز  إىلوالسياساتية اليت حتال 

للحصول على توجيه  الرئاسي

 .بشأنها

  تنفذ األطراف املتعاقدة وأصحاب

املصلحة واملنظمات الدولية األنشطة 

واملشاريع والربامج لتحقيق 

االستخدام املستدام للموارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة وتقدم 

أمانة ترصد تقارير عن ذلك. 

التطورات التقنية املعاهدة 

اجلهاز  إىلوالسياساتية اليت حتال 

ل على توجيه للحصو الرئاسي

 بشأنها.

منظمة األغذية  األطراف املتعاقدة،

 االستشارية اجلماعة، والزراعة

هيئة ، الدولية الزراعية للبحوث

، لألغذية والزراعة املوارد الوراثية

، املنتدى العاملي للبحوث الزراعية

 اتفاقية التنوع البيولوجي

 أدوات جمموعة -2

 للموارد املستدام لالستخدام

 لألغذية النباتية الوراثية

 .والزراعة

  مجع معلومات عن عناصر إضافية

 لتوسيع نطاق جمموعة األدوات 

  إصدار جمموعة األدوات مع تصميم

 أول لبوابة/صفحة على األنرتنت 

  إنشاء بوابة/صفحة على األنرتنت

مع إمكانية إضافة تعليقات جلمع 

اخلربات وتقامسها بشأن تنفيذ 

جمموعة األدوات على املستوى 

 الوطين 

منظمة األغذية ، األطراف املتعاقدة

 االستشارية اجلماعة، والزراعة

هيئة ، الدولية الزراعية للبحوث

، لألغذية والزراعة املوارد الوراثية

، ى العاملي للبحوث الزراعيةاملنتد

، اتفاقية التنوع البيولوجي

، القطاع املنظمات غري احلكومية

 اخلاص، منظمات املزارعني.

 اجلزء باء: املبادرات الداعمة اليت اختذتها طواعية األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرون

 املشرتك تطويرال برنامج -3

 سياق يف ونقلها لتكنولوجيال

  النقدية غري املنافع تقاسم

 عقد اجتماعات سنوية للربنامج 

  إعداد دراسة عن نظم االبتكار ودورات

التكنولوجيا لالستخدام املستدام 

للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة واستخدام آليات املعاهدة 

 األخرى 

  تطوير حزم تكنولوجيا جتريبية للبلدان

 (النامية )حماصيل منتقاة

  تطوير برنامج على اإلنرتنت لتيسري

توثيق ونقل احلزم بالعالقة مع "النظام 

 "العاملي للمعلومات

 عريف خطة عمل إلقامة شراكات بني ت

القطاع العام والقطاع اخلاص يف مرحلة 

 ما قبل الرتبية )حماصيل منتقاة(

 عقد اجتماعات سنوية للربنامج 

  وتسليم حزم مزيد من هيكلة

 ألنظمة ابتكار خمتلفةتكنولوجيا 

  ملرحلة ما تنفيذ شراكات جتريبية

  قبل الرتبية

  تعزيز الروابط بني استخدام

األنواع يف املزارع  واألصناف 

 معلومات لرتبية النباتاتادوات و

والشركاء  ونملاشركاء العال

برنامج  ؛لربنامجيف ااالستشاريون 

 الرتبية املتكامل 
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تدريب وبناء القدرات  -4

بشأن حقوق املزارعني 

 واالستخدام املستدام 

  إطالق برنامج بناء قدرات مشرتك بني

عاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية امل

املنتدى و النباتية لألغذية والزراعة

ة بشأن حقوق للبحوث الزراعي العاملي

 املزارعني

  دراسات بشأن أفضل املمارسات

حقوق املزارعني على  كخيارات لتنفيذ

 املستوى الوطين

  تطوير مشروع جترييب

للتكاملية/احلماية على نظم البذور 

 الرمسية وغري الرمسية

  وضع الصيغة النهائية للوحدة

التعليمية للمعاهدة الدولية بشأن حقوق 

 املزارعني

  مجع املعلومات على املستويني

اإلقليمي والعاملي لتبادل املعارف 

خلربات وأفضل املمارسات واآلراء وا

 املتعلقة بتنفيذ حقوق املزارعني

  تقرير عن برنامج بناء القدرات

 املشرتك بشأن حقوق املزارعني

  تقرير عن أنشطة التنفيذ اليت تقوم

بها األطراف املتعاقدة وأصحاب 

 املصلحة واملنظمات الدولية

  عقد حلقة عمل إقليمية ومشاورات

واآلراء أخرى لتبادل املعارف 

واخلربات وأفضل املمارسات بشأن 

 تنفيذ حقوق املزارعني

األطراف املتعاقدة، منظمة األغذية 

للبحوث  العاملياملنتدى  والزراعة،

اتفاقية التنوع  ة،الزراعي

اجلماعة االستشارية البيولوجي، 

، للبحوث الزراعية الدولية

املنظمات غري احلكومية، منظمات 

 .اص، القطاع اخلاملزارعني

التوعية بالقيمة احلالية  -5

لألقارب الربية واملرتقبة 

للمحاصيل والسالالت 

ألنواع غري احمللية وا

 كاماًل استغالال املستغلة

اليت تتسم بأهمية حملية 

وإقليمية لألمن الغذائي 

 والتنمية املستدامة

  حبث مشرتك بشأن أهداف آيتشي

والروابط  املتعلقة باالستدامة يف الزراعة

بني احلفظ يف املوقع/ اإلدارة يف املزرعة 

والربامج واملبادرات القائمة على 

اجملتمع احمللي لالستخدام املستدام 

والسالالت لألقارب الربية للمحاصيل 

واألنواع غري املستغلة استغالاًل احمللية 

 كافيا

   منشورات بشأن االستدامة يف

الزراعة والروابط بني احلفظ يف 

قع/ اإلدارة يف املزرعة والربامج املو

واملبادرات القائمة على اجملتمع 

احمللي لالستخدام املستدام 

لألقارب الربية للمحاصيل 

والسالالت احمللية واألنواع غري 

 املستغلة استغالاًل كافيا

 منظمة األغذية، األطراف املتعاقدة

للبحوث  يالعامل املنتدى، والزراعة

نوع الزراعية، اتفاقية الت

البيولوجي، اجلماعة االستشارية 

للبحوث الزراعية الدولية، 

منظمات واملنظمات غري احلكومية 

 .القطاع اخلاص، املزارعني

 


