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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 من جدول األعمال املؤقت 9البند 

 الدورة العادية اخلامسة عشرة

 3192يناير/كانون الثاني  32-99روما، 

 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية

 

 

اهليئة مرارًا وتكرارًا على أهمية التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية األخرى بشأنن املسأائل املتصألة    أكدت  - 1

بوالية اهليئة.  وقد رّحبت اهليئة حتديدًا، يف إطار برنامج عملها املتعدد السنوات، باالقرتاح القاضأي بادأد مأن ر أع     

ة مع املؤسسات املعنيأة بشأنن مواضأيع الأدورة الأن أ سأندت إليهأا        التقارير الروتينية واالستعاضة عنها مبشاورات مرّكز

 . 1األولوية

 

الصأكوك  وطلبت اهليئة إىل أمينها، يف دورتهأا العاديأة الرابعأة عشأرة، موااألة السأعي إىل اأع إسأهامات          - 2

للهيئة لكي حتاط علمأا بهأا.   املنظمات الدولية بشنن املواضيع الن أ سندت إليها األولوية يف الدورات العادية وإتاحتها و

 كما توجهت اهليئة بالشكر إىل الصكوك واملنظمات الدولية علأى مأا قدمتأن مأن إسأهامات وأثنأت علأى عملأها يف دعأ          

 . 2أنشطة اهليئة

  

                                        
 1. CGRFA-14/07/Report الوثيقة من 99الفقرة 
 .CGRFA-14/13/Report الوثيقة من 119 الفقرة  2
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وترد التعليقات واملساهمات اخلطية الن تلقتها اهليئة جممعة يف وثيقة املعلومأات املعنونأة قتقأارير املنظمأات      - 3

 . وقأأد قأأدمت تقأأارير إضأأا ية مأأن جانأأ  3وك الدوليأأة بشأأنن مواضأأيع الأأدورة الأأن أسأأندت إليهأأا األولويأأةقوالصأأك

واحتأاد املراكأز الدوليأة للب أو      ؛ 5الصندوق االستئماني العأاملي للتنأوع اوصأولي   و؛ 4اتفاقية التنوع البيولوجي أمانة

؛ واملعاهدة الدولية بشنن املوارد الوراثية النباتية لألغذيأة  6الدوليةلجماعة االستشارية للب و  الزراعية لالزراعية التابع 

 .7والزراعة

 

مركز التعاون الدولي للب أو  الزراعيأة مأن    النوايا املشرتكة بشنن تعاون أمانة اهليئة مع  تكما يشار إىل بيانا - 4

 .9واملنتدى العاملي للب و  الزراعية 8أجل التنمية
 

 وقد ترغ  اهليئة يف القيام مبا يلي    - 5
 

األخذ علمًا بتقارير وإسهامات الصكوك واملنظمات الدولية بشنن مواضيع الأدورة الأن أ سأندت إليهأا      (1)

 األولوية؛  

 التوجن بالشكر إىل الصكوك واملنظمات الدولية على ما قدمتن من إسهامات يف الدورة ادالية للهيئة؛ (2)

ينها مواالة السعي إىل اع إسهامات الصكوك واملنظمات الدولية بشنن مواضأيع الأدورة   الط  إىل أم (3)

 الن أ سندت إليها األولوية وإتاحتها للهيئة لكي حتاط علما بها.  

                                        
 ..CGRFA-15/15/Inf.8الوثيقة   3

.CGRFA-15/15/Inf.30 الوثيقة  4

 .CGRFA-15/15/Inf.31 الوثيقة  5

 .CGRFA-15/15/Inf.32 الوثيقة  6

 .CGRFA-15/15/Inf.26 الوثيقة  7

 .CGRFA-15/15/Inf.33 الوثيقة  8

 .CGRFA-15/15/Inf.34 الوثيقة  9


