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 (؛QRالسريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة 
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

A 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
 من جدول األعمال المؤقت 9البند 

 عشرة السادسةالدورة العادية 

 2017 فبراير/شباط 2 – كانون الثاني/يناير 30روما، 

 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية
 
أكدت اهليئة مراراً وتكراراً على أمهية التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية األخرى بشأن املسائل املتصلة بوالية  -1

قارير تاهليئة. وقد رّحبت اهليئة حتديداً، يف إطار برنامج عملها املتعدد السنوات، باالقرتاح الذي يقضي باحلد من رفع ال
 1.ةالروتينية واالستعاضة عنها مبشاورات مرّكزة مع املؤسسات املعنية بشأن مواضيع الدورة اليت ُأسندت إليها األولوي

 
 وتوّجهت اهليئة بالشكر، يف دورهتا العادية اخلامسة عشرة، إىل الصكوك واملنظمات الدولية على ما قّدمته  -2

إىل أمني اهليئة مواصلة السعي للحصول على مدخالت الصكوك واملنظمات  من مسامهات ومدخالت لعمل اهليئة وطلبت
 2الدولية بشأن مواضيع الدورات العادية اليت ُأسندت إليها األولوية وإتاحتها للهيئة لإلحاطة.

 
ولوجي حالة التنوع البيكما دعت اهليئة أصحاب املصلحة إىل مواصلة تقدمي املدخالت ألغراض التقرير عن  -3

. وعليه، فقد دعت منظمة األغذية والزراعة املنظمات والصكوك الدولية إىل املسامهة 3)التقرير( غذية والزراعة يف العامللأل
( معلومات مرّكزة عن سياساهتا وبراجمها وأنشطتها املتصلة باملواضيع 1يف الدورة العادية السادسة عشرة من خالل توفري )

( مزيدًا من املدخالت يف التقرير من خالل ملء 2ورة العادية السادسة عشرة للهيئة و)اليت أسندت إليها األولوية يف الد
 استبيان موّحد.
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وأجابت معظم الصكوك واملنظمات الدولية من خالل ملء االستبيان. واالستبيانات املستكملة متاحة على املوقع  -4
 لتقرير املنّقح.لكامل يف مشروع االتقرير وسينعكس حتليله بااإللكرتوين للهيئة.  وتساهم املعلومات الواردة يف إعداد 

 
وميكن االطالع على حملة عامة عن املنظمات والصكوك الدولية اليت أجابت على االستبيان واجملاالت اليت تناولتها  -5

 البيولوجي  تنوعالوثائق املقدمة من الصكوك واملنظمات الدولية بشأن اليف تقاريرها بالرجوع إىل الوثيقة بعنوان 
 4.لألغذية والزراعة

 
الصندوق االستئماين العاملي للتنوع و، 5أمانة اتةاقية التنوع البيولوجيوجرى رفع تقارير إضافية من جانب كل من  -6

 .7واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،6احملصويل
 
 يلي: وقد ترغب اهليئة يف القيام مبا -7
 

 التوجه بالشكر إىل الصكوك واملنظمات الدولية على التقارير اليت رفعتها عن أنشطتها وعلى ما قدمته  -1
 ؛والزراعة يف العامل لألغذيةحالة التنوع البيولوجي من مدخالت ألغراض التقرير عن 

رة بشأن مواضيع الدو والطب إىل أمينها مواصلة السعي إىل مجع مدخالت الصكوك واملنظمات الدولية  -2
 اليت ُأسندت إليها األولوية وإتاحتها للهيئة لإلحاطة.

                                        
 .Inf.9-CGRFA/16/17الوثيقة   4

 .Inf.25-CGRFA/16/17الوثيقة   5

 .Inf.26-CGRFA/16/17الوثيقة   6

 .inf.-CGRFA/2716/17الوثيقة   7


