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

 املوقع: وميكن االطالع على وثائق أخرى على

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/ 
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 المؤقت األعمال جدول من 14 البند

 الرئاسي للجهاز السابعة الدورة
 2017 الثاني تشرين/ نوفمبر 3 - األول تشرين/أكتوبر  30 رواندا، كيغالي،

 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد المستدام االستخدام بشأن العمل برنامج تنفيذ
 

 وجزم
  العمل برنامجعلى  الرئاسي اجلهازصادق  ،4/2015 القرار خالل من

م
 النباتيعة الوراثيعة للمعوارد املسعتدام االسعتخدام بشعن  راجععامل

 املشععورة لتقععدم املسععتدام باالسععتخدام املعنيععة املخصصععة املؤقتععة الفنيععة اللجنععة عقععد وأعععاد 2019-2016 للفعع ة والزراعععة لألغذيععة
 :أمور مجلة بني من ،يليا م بشن  لألمني
 ؛ةعماالد بادراتاملو  العمل برنامج تنفيذ 
  والزراعة؛ لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام االستخدام جمال يف األخرى الدولية واملؤسسات العمليات مع التعاو 
 ؛الدولية للمعاهدة األخرى العمل جماالت وبني وبينه العمل برنامج ضمن اتوتآزر  إضافية أنشطة حتديد 
 العدع  خعالل معن املسعتداما واسعتخدامه والزراععة لألغذيعة النباتية الوراثية املوارد صو  يف احلالية الثغرات عن تقرير إعداد 

 .املاحنة واجلهات املتعاقدة األطراف من
 أصعاا  قعامو  املتعاقعدة واألطعراف األمانعة قامعت كمعا  وتوصعيات. مشعورة وقعدمت السعنتني فع ة خالل واحدة مرة اللجنة اجتمعت
 .هبا املتعلقة واألحكام املعاهدة من 6 املادة تنفيذل األخرى واملبادرات األنشطة من بعدد آخرو  مصلاة

 الملتمسة التوجيهات
 فع ة خعاللاليت أجريعت  األنشطة ونطاق املستدام باالستخدام املعنية املخصصة املؤقتة الفنية اللجنة من املقدمة املشورة أساس على

 بشعن  العمعل وبرنعامج 6 للمعادة الالفع ع للتنفيعذ مناسعبة يعتربهعا أخعرى توجيهعات ةأيع تقدم إىل مدعو اجلهاز الرئاسيفإ   السنتني،
 فيه. للنظر املرفق يف يرد ممكن رارق عناصر العتباراب األخذ مع ،والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام االستخدام

 والزراععة، لألغذيعة النباتية الوراثية للموارد املستدام باالستخدام املعنية املخصصة املؤقتة الفنية اللجنة عقد إعادة العناصر هذه وتشمل
 الوراثيععة للمععوارد املسععتدام االسععتخدام بشععن  العمععل برنععامج لتعزيععزية مسععتقبل ننشععطةب القيععام إمكانيععة استكشععاف األمععني مععن طلعع الو 

 والزراعة. لألغذية النباتية
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 المقدمة -أواًل 
 

  العمعععل برنعععامج علعععى الرئاسعععي اجلهعععاز صعععادق 4/2015،1 القعععرار خعععالل معععن -1
م
 املسعععتدام االسعععتخدام بشعععن  راجععععامل

 املؤقتعععة الفنيعععة اللجنعععة عقعععد وأععععاد 2019-2016للفععع ة  لعععه الداعمعععة واملبعععادرات والزراععععة لألغذيعععة النباتيعععة الوراثيعععة للمعععوارد
 .املستدام باالستخدام املعنية املخصصة

 
 عععن اأوليًع اتقريععرً أععدت األمانعة  ،املسععتدام باالسعتخدام املعنيعة املخصصععة املؤقتعة الفنيعةللجنععة  الثالع  االجتمعاع يف -2

يقعوم و  املتعاقعدة األطعراف هبعا تقوم اليت والربامج األنشطة تقيي  إىل اللجنةودعت  2،الرئاسي اجلهاز أنشطة يف احملرز التقدم
 3العمل. برنامج يف حمددة عناصر إىل ااستنادً  املصلاة، أصاا  خمتلفهبا 
 
 التقعدم ععن معوجز تقريعر، باإلضعافة إىل اللجنعة مشعورة، أدرجعت يف هعذه الوثيقعة العمعل برنعامجبنعود  منبند  لكل -3

 الرئاسي. للجهاز السادسة الدورة منذ احملرز
 

للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  المستدام االستخدام بشأن العمل برنامج -ثانياً 
 له الداعمة والمبادرات

 
 9و 6و 5 املععواد أحكععام لتنفيععذ املصععلاة وأصععاا  املتعاقععدة لألطععراف الععدع  "تععوفر إىل العمععل برنععامج يهععدف -4

 األولويععععععات أسععععععاس علععععععى والزراعععععععة، لألغذيععععععة النباتيععععععة الوراثيععععععة للمععععععوارد املسععععععتدام باالسععععععتخدام املتصععععععلة املعاهععععععدة مععععععن
 ."الوطنية واالحتياجات

 
والععدع  املععا   املتعاقععدة األطععراف بععع  مععن العينيععة املسععاتات بفضععل العمععل، برنععامج تنفيععذ يف كبععر  تقععدم حععرزأم  -5

 أصعععاا  هبعععايقعععوم  األنشعععطة معععن خمتلفعععة جمموععععات 4/2015 القعععرار معععن 1 اجلعععدول ،1 امللاعععقويلخععع   4.العععذف وفرتعععه
عععمة إىل  املصعععلاة،  املتعاقعععدة األطعععراف هبعععاتقعععوم  داعمعععة ومبعععادرات (،لعععفأ )اجلعععز  الرئاسعععي اجلهعععاز عليهعععا وافعععق بعععرامجمقس 
  با (. )اجلز  طوعي أساس على  و اآلخر  املصلاة وأصاا 

                                                           
 /e.pdf143bl-/a3http://www.fao.org ، االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة6، تنفيذ املادة 4/2015القرار   1
تنفيذ برنامج العمل بشن  االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة  IT/ACSU 3/16/3الوثيقة   2

e.pdf548bq-/a3http://www.fao.org/  
  التقدم احملرز يف تطوير جمموعة أدوات لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ Inf.16/3-IT/ACSU 2/نظر الوثائق، ا  3
 مساتة مشاريع صندوق تقاس  املنافع للمعاهدة لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية الزراعة؛  IT/ACSU-3/16/Inf. 3و
 اتة نظام املعلومات العاملي لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية الزراعة؛ مس  IT/ACSU-3/16/Inf.4و
 لألغذية الزراعة. أنشطة نفذهتا املنظمات الدولية بشن  االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية IT/ACSU-3/16/Inf.5و 

 النمسا وإندونيسيا وإيطاليا والنرويج وسويسرا  4

http://www.fao.org/3/a-bl143e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq548e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq548e.pdf
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 الرئاسي الجهاز عليها وافق التي البرامج العمل: برنامج من ألف الجزء
 الدولية المعاهدة من 6 المادة بموجب النباتية الوراثية للموارد المستدام االستخدام تنفيذ -1

 
 ودعععععا الصععععلة ذاتاجلهععععاز الرئاسععععي  لقععععرارات امععععوجزً  يتضععععمن اإشعععععارً  2016 نيسععععا /أبريل 4 يف األمععععني أصععععدر -6

 اجلهععاز لععدعوات اسععتجابة هبععا قامععت أو هلععا خططععت أنشععطة أو إجععرا ات ةأيعع عععن معلومععات تقععدم إىل املتعاقععدة األطععراف
 الضععو ت ل طسعع الععيت القضععايا تشععملو  5.الرئاسععي للجهععاز السععابعة الععدورة إىل األنشععطة تلعع  عععن اتقريععرً  قععدمي كععي  ،الرئاسععي
 للنباتعات، والعضعوف احمللعياالسعتيالد  دور واملنظمعات: واملؤسسات واحلكومات املتعاقدة األطراف من الواردةالردود  عليها

 وتوزيعععالععيت يطورهععا املزارعععو   األصععناف وإطععالق ،االسععتيالد قبععل مععا مرحلععة يف واخلععا  العععام القطععاعني بععني والشععراكات
 النباتيعة الوراثيعة املوارد إىل الوصول تيسر إىل املاسة واحلاجة الدولية؛ للمعاهدةالتابع  األطراف املتعدد النظام قيمةو  ؛البذور

 6والزراعة. لألغذية
 
 العمعل، برنعامج تنفيعذحيعد ا  معن  ني اللعذنيالرئيسعي نْي الععاملا تع املعوارداالفتقار إىل و  القدرات إىل االفتقار يزال ال -7

تتلقعى  أيًضعا األمانعةاسعتمرت  ذلع ، إىل وباإلضعافة Inf.15/6-IT/GB.7/ 3 الوثيقعةالذف سل طت الضعو  عليعه  الناو على
 عييضعااملو  اجملعال هعذا لدع  الوطين املستوى علىاملوازنة  خارج من موارد إىل االفتقار استمرارالقلق جتاه  عن عر ت رسائل

 العمل. من
 
 ،معع أصعاا  املصعلاة اإلن نت عرب مشاورات األمانة أجرت ،2015 حزيرا /ويونيو نيسا /أبريل بني ما الف ة يف -8

 بتعوفر يتعلعق معا يف واألفعراد واملنظمعات املصعاح جمموععات معن واسععة طائفعة الحتياجعات أفضل تفه  على نتائجها ساعدت
 حتديععععد علععععى أيًضععععا النتععععائج هععععذه سععععاعدت وقععععد النباتيععععة. الوراثيععععة لمععععواردل املسععععتدام باالسععععتخدام املتعلقععععة  ألنشععععطته الععععدع 

ية السياسعات القيعود معاجلعة إىل املاسعة احلاجعة ذل  يف مبا والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية املوارد استخدام نظام يف االختناقات
 النباتيعععة الوراثيعععة املعععواد علعععى واحلصعععول القعععدرات بنعععا  األخعععرى العاجلعععة املتطلبعععات ومعععن املسعععتدام. االسعععتخدام ألنشعععطة ادعًمععع

 املصعلاة. أصعاا  أنشعطة لعدع  املعوارد معن واسععة طائفعة تقعدم امله  من أ  أيًضا املشاورة وأكدت هبا. املرتبطة واملعلومات
 اخلصعو ، وجعه وعلعى ضعرورية. سعتكو  إضافية موارد وحددت وعملية، مفيدة املوارد من حمددة أنواعكو    أسبا  وأظهرت
 ذلع  يف مبعا - والزراععة لألغذيعة النباتيعة الوراثيعة للمعوارد املسعتدام االسعتخدام بشعن  عملهع  يف املصعلاة أصعاا  دعع ينبغعي 
 الوراثيععة للمععوارد املسععتدام االسععتخدام بشععن  القععدرات وبنععا  التععدري  تععوفر طريععق عععن – املوازنععة خععارج مععن مععوارد خععالل مععن

 .4/2015 القرار من 1 اجلدول ،1امللاق يف املتوخى الناو على املزارعني، وحقوق والزراعة لألغذية النباتية
 
 والزراعععة، لألغذيععة الوراثيعة املععوارد جلنعة أمانععة معع التعععاو  تعزيعز األمانععة واصعلت ،4/2015 القععرارطلع  بنعاً  علععى  -9

 املاليععة املععوارد اسععتخدام وكفالععةالطععرفني  عمععل بععرامج يف االتسععاق تعزيععز هععو الرئيسععي واهلععدف املسععتقبل. يف ذلعع  وستواصععل

                                                           
 /e.pdf417bp-/a3http://www.fao.orgمن املعاهدة: االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية،  6بتنفيذ املادة تقدم معلومات تتعلق  :إشعار  5
 ،6الصلة عن تنفيذ املادة  واملنظمات ذاتملعلومات الواردة من األطراف املتعاقدة واحلكومات واملؤسسات ا  6
 submissions/en/-and-use/information-work/sustainable-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant 
 وضع جمموعة أدوت لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، Inf.15/6-IT/GB/3الوثيقة   7
 e.pdf352bb-/a3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/a-bp417e.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/sustainable-use/information-and-submissions/en/
http://www.fao.org/3/a-bb352e.pdf
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 خطعة وتنفيعذ رصعد العمل هذا من ددةاحمل االتاجمل وتشمل ا.تنسيقً  أكثر بطريقة والتوعية القدرات بنا  إىل الرامية والبشرية
 مبشعععروع املتعلعععق العمععل يف التععععاو  اأيًضعع ذلععع  وسيشععمل والزراععععة. لألغذيععة النباتيعععة الوراثيععة للمعععوارد الثانيععة العامليعععة العمععل

 تعزيععععزو  ؛للمااصععععيل الربيععععة واألقععععار  األصععععلية السععععالالت/املزارعو  يسععععتخدمها الععععيت ألنععععواعل الفنيععععة التوجيهيععععة اخلطععععو 
 واملؤشععرات والغايععات؛ رعااملععز يف  وإدارهتععا موقعهععا يف والزراعععة لألغذيععة النباتيععة الوراثيععة املععوارد صععو  بشععن  العامليععة الشععبكات

 العامل. يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد حالة عن الثال  التقرير إعداد يف؛ وكذل  التعاو  العاملية
 

 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد المستدام االستخدام بشأن دواتاأل مجموعة -2
 
 املسعتدام االسعتخدام أدوات جمموععة تطوير مواصلة األمني من الرئاسي اجلهاز طل  ،4/2015 القرار خالل من -10

 الدوليعععة. املعاهععدة مععن 6 املعععادة تنفيععذ علععى املتعاقعععدة األطععراف سععاعدةملوذلععع   والزراعععة، لألغذيععة النباتيعععة الوراثيععة للمععوارد
 بععدعوة ،املاليعة املعوارد بتعوفر اورهنًع اآلخععرين املصعلاة أصعاا  معع بالتععاو  يقععوم أ  األمعني إىل التاديعد وجعه علعى وطلع 
 املعنيععني واخلععربا  املصععلاة وأصععاا  املععزارعني ومنظمععات األخععرى واحلكومععات املتعاقععدة األطععراف مععن املسععاتات مععن مزيععد
يف  عقععد إيطاليععا، حكومععة مععن سععخية ومبسععاتة ذل ،واسععتجابة لعع األدوات. جملموعععة ومسععتقبلية إضععافية أدوات مجععع بغيععة

 الوراثيععة للمععوارد املسععتدام لالسععتخدام األدوات جمموعععة بشععن  اخلععربا  اجتمععاع 2016يوليو/متععوز  21-19فععولترا، إيطاليععا، 
 موععععاتجمل وفًقعععاوحمتوياهتعععا  األدوات جمموععععةمعععن  املطلعععو  األدا  حتديعععد لالجتمعععاع الرئيسعععية األهعععدافكانعععت و  8.النباتيعععة

 .يف اجملموعة إلدراجها حمددة موارد وحتديد ةاملختلف املستخدمني
 
الععيت تبععذهلا  هوداجلبعع املسععتدام باالسععتخدام املعنيععة املخصصععة املؤقتععة الفنيععة اللجنععة رحب ععت 9،الثالعع  اجتماعهععا يف -11

 كععنداة  األدوات جمموعععة وضععع ضععرورة اجمععددً  وأكععدت الثانيععة، العامليععة العمععل خطععة تنفيععذل واألمانععة والزراعععة األغذيععة منظمععة
 وظعععائف حتديعععد يف احملعععرز بالتقعععدم اللجنعععةنو هعععت و  املعاهعععدة. معععن 6 املعععادة تنفيعععذ علعععى املتعاقعععدة األطعععراف ملسعععاعدة عمليعععة

 واق حعععت التنفيعععذ. مرحلعععة إىل ميكعععن مععا بنسعععرع االنتقعععال ضعععرورة إىلمشعععرة يف الوقعععت نفسععه  األدوات، جمموععععة وحمتويععات
 ملعاجلعة الوقت مبرور تطويرها يت  وأ  األولوية ذات اجملاالت من قليل عدد على البداية يف األدوات جمموعة تركز أ  اللجنة
 إطعار يف حمعددة أولويعات اللجنعة وضععت الغايعة، وهلذه والزراعة. لألغذية النباتية الوراثية املوارد استخدام نظام عناصر مجيع
نواع الععععيت يسععععتخدمها املزارعععععو  وإدامععععة هععععذا األ/األصععععلية السععععالالت اسععععتخدام إىل قيمععععةإضععععافة "ني تععععا مواضععععيعيني جمععععال

 العدع  تقدم أتية على التنكيدوجرى  10".للنباتات التشاركياالستيالد " موضوع عن فضاًل  ،"البذور ظ ن"واالستخدام" 
 السععابعة للععدورة إعالميععة وثيقععة إعععداد إىل األمانععة ودعيععت اجملععاالت. هععذه يف وشععراكات تعععاو  عالقععات إقامععة يف للبلععدا 
 11املواضيعية. اجملاالت هذه يف الصلة ذات املواد كافةتنضيد  و  مجع بعد الرئاسي للجهاز

 

                                                           
  bq495e.pdf-http://www.fao.org/3/aاجتماع اخلربا  بشن  جمموعة األدوات لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية: التقرير،   8
9  16/3-IT/ACSU  املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة، التقريعر  املخصصةاللجنة الفنية املؤقتة  تقرير االجتماع الثال

e.pdf804bq-/a3http://www.fao.org/ 
 Inf.15/6-IT/GB/3نظر الوثيقة ا  10
 Inf.8-IT/GB/7/17نظر الوثيقة ا  11

http://www.fao.org/3/a-bq495e.pdf
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 برنعامج إطعالق اللجنعة واق حعت األدوات. جملموععة تنياملسعتمر والصعيانة  اإلدارة ععن املسعؤولية مسنلة أيًضا أثرت -12
 واستدامتها. اهل دع ال استمرار لضما  األدوات، مبجموعة مهتمة األطراف متعددة منظمات عدة يض  مش ك عمل
 
 للمسععتخدمني وسععتوفر والزراعععة. األغذيععة نظمععةالتععابع مل ادماخلعع علععى األدوات جمموعععة مععن األوىل النسععخة نشععرستم  -13

  12اللجنة. اهتحدد أولوية ذات مواضيع ثالثة على خا  بوجه ال كيز مع ،6 املادة بتنفيذ متعلقة وموارد اتتوجيه
 

 نو اآلخر  المصلحة وأصحاب المتعاقدة األطرافستطلقها  مبادرات دعم العمل: برنامج من باء الجزء
 طوعي أساس على

 
 املبععادرات أتيععة علععى املسععتدام باالسععتخدام املعنيععة املخصصععة املؤقتععة الفنيععة اللجنععة أك ععدت الثالعع  اجتماعهععا يف -14

 املزرعة. مستوى وعلى املوقع ويف املوقع خارج الصو  وتعزيز الدولية املعاهدة من 6 املادة لتنفيذ العمل لربنامج الداعمة
 
 النباتيعة الوراثيعة للمعوارد املسعتدام لالسعتخدام اإلقليميعة لألنشعطة األولويعة إعطعا  أتيعة علعى الضو  اللجنة سل طت -15

 أصعاا  ومجيعع املتعاقعدة لألطعرافالعيت تتعي   الفعر  معن املزيعد سعتاد ت أ هعذه األنشعطة  شن  منف والزراعة. لألغذية
 واالستخدام لصو اخلاصة با الدولية املعاهدة أحكام تنفيذ بشن  والتوعية األفكار وتبادل اخلربات تقاس  املعنيني املصلاة
 .ة هذا التعاو وبقيم األخرى والعمليات املبادرات مع التعاو  بفر  اللجنةنو هت و  املزارعني. وحقوق املستدام

 
 البرنامج المعني بالتطوير المشترك للتكنولوجيا ونقلها -3

 
 مواصععلة اآلخععرين املصععلاة وأصععاا  املتعاقععدة األطععراف معن الرئاسععي اجلهععاز طلعع  ،4/2015 القععرار خععالل معن -16

املععععين  ربنعععامجال فكعععرةأطلقعععت املؤسسعععات املهتمعععة  وقعععد .لعععه الداعمعععة بعععادراتاملو  العمعععل برنعععامج تنفيعععذ ععععنإصعععدار التقعععارير 
 إطعار يف التكنولوجيعا نقعل ععد  يم  الدوليعة، املعاهعدة أحكعام مععاً ومتشي 2011.13يف عام  ونقلها للتكنولوجيا املش ك لتطويربا

 لألغذيعة النباتيعة الوراثيعة املعوارد واسعتخدام بعإدارة املتعلقعة النقديعة غعر املنعافع تقاسع اً من أشكال أساسي شكالً  املبادرة هذه
 والزراعة.

 
 االسععععع اتيجي ال كيععععز لتاديععععد إيطاليععععا، رومععععا، يف للربنععععامج الثالعععع  االجتمععععاع عقععععد ،2015 أيلول/سععععبتمرب يف -17

 املؤسسععات شععبكة توسععيعإىل  االجتمععاعسعععى  كمععا  األخععرى. الدوليععة ةاملعاهععد عمليععات يف التطععورات إىل بععالنظر للمبععادرة،
  العمل مواصلة الربنامج وقرر الدولية. للمعاهدة الرئاسي للجهاز السادسة الدورةإىل  احملرز التقدم عن تقرير وتقدم النشطة

 العمل. لربنامج داعمة كمبادرة  اس اتيجي عمل برنامج على واتفق املؤسسات، من فعالة شبكةك
 

                                                           
 Inf.8-IT/GB/7/17 يتو فر مزيد من التفاصيل يف الوثيقة  12
 يف حتقيق أهداف املعاهدة الدولية عن طريق: لربنامجويساه  ا  13

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتوصيفها وتقييمها واستخدامها املستدام؛  ( متكني أصاا  املصلاة من استخدام تكنولوجيات صو 1)

 فر  نقل التكنولوجيا وتقاس  املعلومات وتنمية القدرات زيادةو ( 2)
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 28 االجتمعععاع وحضعععر .2016 األول أكتوبر/تشعععرين 22 يف النمسعععا، فيينعععا، يف للربنعععامج الرابعععع االجتمعععاع عقعععد -18
 الصععلة ذاتاملشععاريع واملبععادرات  أحرزتععه الععذف التقععدمتبععادلوا املعلومععات عععن  املختلفععة الشععريكة املؤسسععات ميثلععو  امشععاركً 
 صعندوق مشعروعو  16القاسعي القمع  مشعروع ومبعادرة 15الكينعوا مشعروعو  Adapt Bean،14تكي ف الفاصعوليا   مشروع )مثل
 األخرى. ةالتكنولوجي زماحل من غرهاو  (،17باألرز املتعلقة التكنولوجيات نقل بشن  املنافع تقاس 

 
 مرنعة آليعة إىل يسعتند 201918 - 2018 السنتني لف ةبرنامج عمل  الربناجمي النهج حتدد اس اتيجية ورقة يف عدأم  -19
 .معززين وتركيز باتساق لةفعا   كشبكة  العمل يواصل أ  ربنامجلل ميكن كي  ،تركيبيةو 
 
وعلعععى  يف املوقعععع يف اسعععتخدامه املعععوارد الوراثيعععة النباتيعععة لألغذيعععة والزراععععة للباعععو  واالسعععتيالد وتشعععجيعه الصعععو  -20

 نظامو  )ج( األطراف املتعدد نظامال ) ( ،املنافع تقاس  صندوق (أ) ننشطةب اوثيقً  اارتباطً  الربنامج يرتبطمستوى املزرعة، 
 عناصعععر أنشعععطةوبعععني  لربنعععامجا أنشععطة بعععني اتالتعععآزر  معععن املزيعععد بنععا  إىل املاسعععة لااجعععةإدراك ل وهنعععاك الععععاملي. املعلومععات
 مقاومعة وحتسعني احملاصعيل لغعال زيعادة علعى تسعاعد أ  ميكعن جديعدة أصناف تطوير أهداف لتاقيق الصلة ذات املعاهدة
 املناخ. تغر لتاديات والتصدف الزراعة نوعية وتعزيز واألمراض اآلفات

 
 المستدام واالستخدام المزارعين حقوق على القدرات وبناء التدريب -4

 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد
 
 واملنظمعات املتعاقعدة األطعراف معع االخنعرا  تيسعر األمانعة معنطل  اجلهاز الرئاسعي  ،5/2015 القرار خالل من -21
 املمارسعات وأفضعل واخلعربات واآلرا  املعرفعة لتبعادل والععاملي واإلقليمعي العوطين املسعتويات على املعلومات جلمع الصلة ذات
 معن ععدد تنظعي  أو/و تيسعرجعرى  ذل ،اسعتجابة لعو  الدوليعة. املعاهعدة يف املبعني الناعو علعى املزارعني، حقوق ذانفإ بشن 

 املدين. اجملتمعمن  ومنظمات تعاقدةامل طرافاأل مع والشراكة بالتنسيق املشاورات
 
 معن املسعتدام واالسعتخدام املعزارعني حقعوقعلعى  القعدرات وبنا  بالتدري  مرتبطة حمددة أنشطة تيسرجرى  كما -22

 األخرى". واملنظمات املدين اجملتمع منظمات مع والتعاو  "الشراكات خالل
 
 مكتع  معع بالتشعاور املعزارعني حقعوق ععن تعليميعة وحعدة وضعع معن االنتها  مت ،5/2015 القراربناً  على طل   -23

 احلاسعع  الععدور علععى الضععو  وتسععلط املععزارعني حلقععوق املفععاهيمي النمععوذج الوحععدة وتقععدم .الرئاسععي للجهععاز السععابعة الععدورة
 املسععتدام. واسععتخدامها والزراعععة لألغذيععة النباتيععة الوراثيععة املععوارد صععو  يف األصععليني للسععكا  احملليععة واجملتمعععات للمععزارعني

 سعععياقاتال يفيف املمارسعععة  املععزارعني حقعععوقإلحقععاق  مبتكعععرة اطرقًعع وتععععزز فهعع ال زحتف ععع أ  ميكععن أمثلعععةعععدة  الوحعععدةورد تععو 

                                                           
14  http://www.beanadapt.org/site/Bean Adapt:  
15  http://www.cirad.fr/enQuinoa Project:  
16  http://www.wheatinitiative.orgDurum Wheat Project Initiative:   
 نقل التكنولوجيات املتعلقة باألرز:مشروع صندوق تقاس  املنافع بشن    17

cycle/en/-third-funded/bsf-fund/projects-sharing-work/benefit-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant  
 2018/2019وثيقة اس اتيجية عن النهج الربناجمي لربنامج التطوير املش ك للتكنولوجيا ونقلها لف ة السنتني  – Inf.17/7-IT/GB/16 الوثيقة  18

http://www.beanadapt.org/site/
http://www.cirad.fr/en
http://www.wheatinitiative.org/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/projects-funded/bsf-third-cycle/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/projects-funded/bsf-third-cycle/en/
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 املتعاقدة األطرافكافة   إىل وترسل الدولية للمعاهدة الشبكي املوقع خالل من الوحدة رنشوستم  بلد. بكل اصةاخل ختلفةامل
 املعنيني. املصلاة وأصاا 

 
 المحلية األهمية ذات كاماًل   غالاًل استغلة المست غير ألنواعلمساهمة ا والممكنة الفعلية بالقيمة التوعية -5

 المستدامة والتنمية الغذائي ألمنفي ا واإلقليمية
 
 اورهنًعع اآلخععرين املصععلاة أصععاا  مععع بالتعععاو  األمععني، مععن الرئاسععي اجلهععاز طلعع  ،4/2015 القععرار خععالل مععن -24

 يف الصعععو  بعععني والعععروابط الزراععععة يف باالسعععتدامة املتعلقعععة شعععيتأي أهعععداف حعععول مشععع ك حبععع  إجعععرا  املاليعععة، املعععوارد بتعععوفر
 للمااصععيل الربيععة لألقععار  املسععتدام السععتخدامل احمللععي اجملتمععع علععى القائمععة واملبععادرات والععربامج املزرعععة يف اإلدارة/املوقععع

 اشعريكً  بصعفتها ،البيولعوجي التنوع اتفاقية أمانة األمني دعاقد و  . كاماًل استغالاًل  املستغلة غر واألنواع األصلية السالالتو 
 ذل : يف مبا ،املق حة األهداف من اعددً تتوخى  عمل خطة وضععلى  التعاو  إىل املش ك، البا  هذا يف ارئيسيً 

 
 صععععو ال جمععععال يف املمارسععععات وأفضععععل مسععععتفادة اودروًسعععع حالععععة دراسععععاتجتمععععع  بيانععععات قاعععععدةتنضععععيد  (1)

 يف البلععدا  لععدع  اسععتخدامها ميكععن الععيت والزراعععة، لألغذيععة النباتيععة الوراثيععة للمععوارد املسععتدام واالسععتخدام
 .13 اهلدف حتقيق إىل الرامية جهودها

 ملنعاطق املسعتدامة بعاإلدارة املتعلعق 7 اهلعدفتاقيعق لالعيت تتخعذ  اإلجرا ات بني احملتملة اتالتآزر  استعراض (2)
 واالسعتعمال صعو بال املتعلعق 13 اهلعدفتتخعذ لتاقيعق  العيت وتلع  البيولعوجي التنوع صو  لضما  لزراعةا

 .كاماًل   استغالاًل  املستغلة غر واألنواع األصلية السالالتو  للمااصيل الربية لألقار  املستدام
 يتعلعق فيمعامن أهداف أيتشعي  13 و 7 دفنياهلب الصلة ذات األنشطة بنيوالروابط  الصالت استكشاف (3)

 املسعععتغلة غعععر واألنعععواع األصعععلية والسعععالالت للمااصعععيل الربيعععة لألقعععار  املسعععتدام خدامواالسعععت صعععو بال
 مععن 6و 5 املععادتني معععكمععا   الثانيععة، العامليععة العمععل خطععة يف األولويععة ذات األنشععطةبععني و اً كافيعع  اسععتغالاًل 
 جمموععة خعالل معن للعدول العدع  تعوفر فعر  ذلع  يف مبعا صعلة(، ذات أخعرى مواد ة)وأي الدولية املعاهدة
 والزراعة. لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام لالستخدام الدولية املعاهدة أدوات

 
 لعععععدع  متويعععععل علعععععى للاصعععععول األمعععععني ويسععععععى البيولعععععوجي التنعععععوع اتفاقيعععععة أمانعععععة معععععع أخعععععرىباحثعععععات م بعععععدأت -25
  البا . هذا
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 أخرى أنشطة -اثالثً 
 العمل برنامجفي  المنافع تقاسم صندوق مشاريع مساهمة -1

 19النباتية الوراثية للموارد المستدام االستخدام بشأن
 

 الدوليعة. للمعاهعدةالتعابع  املنعافع تقاسع  لصندوق عليها املتفق الثال  األولويات ىحدإ هو املستدام االستخدام -26
 املنعافع تقاسع  صعندوق اسعتثمر املنعاخ، تغعر معع فوالتكي ع الغعذائي األمعن حتقيق يف الزراعي البيولوجي التنوع ألتيةا وإدراكً 
 علعى احملافظعة تكفعل العيت املناسعبة واإلجعرا ات االسع اتيجيات وضعع تتنعاول مشعاريع يف أمريكعي دوالر مليو  20 من أكثر
 ذل : يف مبا واإلقليمي، الوطين الصعيدين على ةمستدامإدارة  وإدارهتا والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد

 
 الوسععطى أمريكععا يف اسعع اتيجية عمععل خطععة 12 املنععافع تقاسعع صععندوق  لمععو   الثانيععة، املشععروع دورة خععالل (1)

 األمععن اسعع اتيجيات يف والزراعععة لألغذيععة النباتيععة الوراثيععة املععوارد دور تتنععاول وأفريقيععا األدىن والشععرق وآسععيا
 الععععةوالفع   العمليععععة اإلجععععرا ات املسععععبق، التخطععععيط خععععالل مععععنوحتععععدد هععععذه اخلطععععط،  ف.والتكي عععع الغععععذائي

 مسعتدامة،إدارة  وإدارهتعا والزراععة لألغذيعة النباتيعة الوراثيعة املوارد الرامية إىل صو  يةالسياسات ستجاباتاالو 
 والتكنولوجيات. املعلومات قواعدو  واملعرفة للمهاراتاملطرد  التعزيز ذل  يف مبا

 جيععرف ناميععا،ا بلععدً  44 يف امشععروعً  22 مععن تتععنلف الععيتو  املق حععات، لتقععدم اجلاريععة الثالثععة الععدعوة مععن كجععز  (2)
 فيمعا العدو  التععاو  تعزيعز إىل املبعادرات هعذه وتسععى .ونقلهعا لتكنولوجيعاتل املشع ك لتطعويرل مشعاريع تنفيذ
 .ونقلهعععا الرئيسعععية لتكنولوجيعععاتل املشععع ك لتطعععويرإىل ا اسععععيً  الوطنيعععة احلعععدود ععععرب الباعععو  مؤسسعععات بعععني

املعلومععات عععن األ ععا  و  اجلزيئععيعلععى املسععتوى  املعلومععات واسععتخدام وتبععادل توليععد املشععاريع هععذه نوسععتمك  
 مععن الصععدد، هععذا ويف املنععاخ. تغععر مععع ةتكيفععم جديععدة أصععناف تطععويرإىل ا سعععيً  ةاجلينيععواأل ععا   املظاهريععة

 والزراععععة لألغذيعععة النباتيعععة الوراثيعععة املعععوارد تكنولوجيعععات معععن 30 ععععن يقعععل ال معععا تطعععوير جيعععرف أ خطعععط لعععه امل
 تاليععلال تمكععنيل وذلعع  النععامي، العععامل يف املتعاقععدة لألطععراف تابعععة حبثيععة مؤسسععة 80 مععن أكثععر إىل ونقلهععا

 .بيانات األ ا  املظاهريةو  يةاجلينوم والبيانات الوراثية اجلبلةبيانات  وتفسر لبياناتاملتكامل ل
 
 النباتيعة الوراثيعة ملعواردا صعو  تكفعل مالئمعة وإجعرا ات اسع اتيجيات وضعع املنعافع تقاسع  صعندوق مشاريع تتناول -27

 أخرى: ضمن من التالية، التدابر بتنفيذوإدارهتا إدارة مستدامة، وذل   والزراعة لألغذية
 

 والزراعععة لألغذيععة النباتيععة الوراثيععة املععوارد ترمععي إىل صععو  وطنيععة بيولععوجي تنععوع عمععل وخطععط اسعع اتيجيات (1)
 املعاهدة(؛ من أ2-6 )املادة منو عة زراعية نظ تبين  وتشجيع امستدامً  ااستخدامً  واستخدامها

  (؛2-6 )املادة املزارعني لصاح البيولوجي التنوع تعزز حبو  (2)
 ج(؛2-6 )املادة النباتاتاستيالد  وتوصيف تقيي  (3)
 د(؛2-6 )املادة للمزارعني املتاحة اجلينية املواد نطاق توسيع (4)

                                                           
، Inf.16/3-IT/ACSU/3للمععععوارد الوراثيععععة النباتيععععة، الوثيقععععة  مسععععاتة مشععععاريع صععععندوق تقاسعععع  املنععععافع لربنععععامج العمععععل بشععععن  االسععععتخدام املسععععتدام  19

e.pdf546bq-/a3http://www.fao.org/  

http://www.fao.org/3/a-bq546e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq546e.pdf
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 دورة مععن 3 النافععذة .ه1-5 )املععادة الثالثععة عو املشععر  دورة خععالل مععن ونقلهععا للتكنولوجيععا املشعع ك التطععوير (5)
 الثالثة(. املشروع

 
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالتعاون والشراكات من أجل االستخدام المستدام للموارد  -2

 
بشعن  االسعتخدام املسعتدام ضعرورة وأتيعة التععاو   املخصصعةكل معن اجلهعاز الرئاسعي واللجنعة الفنيعة املؤقتعة درك  ي -28

، الععيت أعععد ت لالجتمععاع الثالعع  للجنععة، املععدخالت IT/ACSU-3/Inf.5مععع املبععادرات والعمليععات األخععرى. وجتمععع الوثيقععة 
 20.من عدد من املنظمات الدوليةالواردة 

 
وضعععععت الصعععيغة النهائيعععة ملععععذكرة تفعععاه  بعععني األمععععني  ،2016ديسعععمرب/كانو  األول  6باإلضعععافة إىل ذلععع ، يف  -29

وبرنامج التعاوين األورويب بشن  املعوارد الوراثيعة النباتيعة "لوضعع إطعار للتععاو  بشعن  جمموععة معن األنشعطة املتصعلة باحلصعول 
اخلعربات، العيت سعتتعاو  مبوجبهعا أمانعة املعاهعدة الدوليعة وأمانعة برنعامج التععاو  األورويب يف بتقاسع  وتبادهلا و على املعلومات 

وأهعداف املعاهعدة الدوليعة معن  17و 16و 6و 5اجملاالت ذات االهتمام املش ك هبدف تعزيز التآزر والتنفيذ املتسق للمعواد 
 ".هذه املعاهدة

 
أتيعععة بنعععوك البعععذور تتنعععاول حلقعععة عمعععل  2017سعععبتمرب/أيلول  22يف مقعععر منظمعععة األغذيعععة والزراععععة يف سعععتعقد  -30

( بععدع  مععن املنظمععة الدوليععة Rete Semi Ruraliشععبكة البععذور اإليطاليععة )و مانععة األهععا يف تنظيم تشععارك. وقععد اجملتمعيععة
ختلععععف أشععععكال بنععععوك البععععذور اجملتمعيععععة يف إىل التوصععععل إىل فهعععع  مشعععع ك ملالعمععععل حلقععععة وستسعععععى  للتنععععوع البيولععععوجي.

ععر أهنععا كمععا  أوروبععا. مثععل منظمععة األغذيععة  ،املؤسسععات والشععبكات الدوليععةمععع أعضععا  بنععوك البععذور اجملتمعيععة تواصععل ستيس 
تبععادل اخلععربات مععع مبععادرات بنععوك البععذور اجملتمعيععة ل ،والزراعععة واملنظمععة الدوليععة للتنععوع البيولععوجي وبرنععامج التعععاو  األورويب

 بنوك البذور اجملتمعية وتعزيز أثرها اإلجيايب.لتقوية أقالي  أخرى ووضع أفكار للتعاو  يف املستقبل يف اهلامة 
 

 ة لتعزيز برنامج العمل بشأن االستخدام المستداميقبلستاألنشطة الم -ارابعً 
 لألغذية والزراعةللموارد الوراثية النباتية 

 
 حلقات العمل اإلقليمية المقترحة للتدريب/بناء القدرات -1

 
لتاقيععق النتععائج املتوقعععة لربنععامج العمععل، ومبععا يتفععق مععع جمععاالت املواضععيع األوليععة ذات األولويععة يف جمموعععة أدوات  -31

 ح تنظعي  حلقعات عمعل إقليميعة (، اقع م 14-11نظعر الفقعرات ااالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )
 .6للتدري /بنا  القدرات لتقدم توجيهات ودع  تقين لألطراف املتعاقدة يف تنفيذ أحكام املادة 

 

                                                           
والزراعة )هيئة املعوارد الوراثيعة لألغذيعة والزراععة، وإدارة الزراععة واايعة املسعتهل (، واملنتعدى الععاملي  املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، ومنظمة األغذية  20

 للباو  الزراعية، والصندوق العاملي لتنوع احملاصيل، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
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الععابرة للقطاعععات حكعام األتعوفر التوجيعه لألطعراف املتعاقعدة يف تنفيعذ كمعا لللتوعيعة   افرًصع أيًضعاسعتوفر حلقعات العمعل  -32
 املعاهدة وغرها من صكوك السياسات ذات الصلة باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.يف 
 

 للتنوع البيولوجي في الزراعة لتحقيق االستخدام المستدامممكن برنامج مشترك  -2
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
استكشععاف إىل بشععن  االسععتخدام املسععتدام األمانععة  املخصصععةدعععت اللجنععة الفنيععة املؤقتععة يف اجتماعهععا الثالعع ،  -33

إمكانيات وضع برنامج مشع ك يف جمعال التنعوع البيولعوجي يف الزراععة لتاقيعق االسعتخدام املسعتدام للمعوارد الوراثيعة النباتيعة، 
التنععوع البيولععوجي ومنظمععة األغذيععة والزراعععة واملنتععدى العععاملي للباععو  الزراعيععة مثععل أمانععة اتفاقيععة مععن تشعع ك فيععه منظمععات 

 ، وتقعدم و وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واجلماعة االستشعارية للباعو  الزراعيعة الدوليعة وأصعاا  املصعلاة اآلخعر 
 هذه املبادرة لينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة.

 
أ   امق ًحع، ممكعنبرنعامج مشع ك بشعن  اتصل األمني ببع  الشركا  احملتملني لتقدم تعليقات على أفكار أوليعة  -34

. ملثعل هعذا الربنعامج املشع ك األوليعةة ألنشعطل اهعاز الرئاسعي ميكعن أ  تعوفر إطعارً مكونات برنامج العمل العيت وافعق عليهعا اجل
 :مبا يليميكن أ  تقوم املنظمات ذات الصلة لكافة املش كة  وعلى وجه اخلصو ، اق حت األمانة أ  اجلهود

 
موعععة األدوات بشععن  االسععتخدام املسععتدام للمععوارد الوراثيععة علععى املععدى الطويععل جملسععتمرار االضععما  قابليععة  (1)

 النباتية لألغذية والزراعة وبرنامج التطوير املش ك للتكنولوجيا ونقلها؛

واإلجععرا ات املتعلقععة بتععوفر التععدري  وبنععا  القععدرات بشععن  حقععوق املععزارعني واالسععتخدام زيععادة اخليععارات  (2)
 اثية النباتية لألغذية والزراعة؛املستدام للموارد الور 

 األصععليةتعزيعز التععدابر الراميععة إىل التوعيعة بالقيمععة احلاليععة واملرتقبعة لألقععار  الربيععة للمااصعيل والسععالالت و  (3)
 .اليت تتس  بنتية حملية وإقليمية لألمن الغذائي والتنمية املستدامة اماًل ك  املستغلة استغالاًل واألنواع غر 

 
 هذا الربنامج املش ك ما يلي:ملثل ميكن أ  تشمل األنشطة احملددة  -35
 

التشعاركي للنباتعات وتطعوير االسعتيالد مثعل معن مواضعيع  حعولتنظي  حلقعات عمعل إقليميعة لبنعا  القعدرات  (1)
 بنوك البذور اجملتمعية وحقوق املزارعني وتعزيز قيمة أصناف املزارعني؛

السعععتخدام املسعععتدام للمعععوارد الوراثيعععة النباتيعععة لألغذيعععة اتقعععدم العععدع  للعععربامج الوطنيعععة يف وضعععع سياسعععات  (2)
 والزراعة ويف بنا  الشراكات وتعبئة املوارد؛

وللربنعامج املععين بععالتطوير املشع ك للتكنولوجيعا ونقلهععا، تطعوير وحعدات ووظعائف إضععافية جملموععة األدوات  (3)
دععععع ، واإلدارة املتواصععععلة هلععععذه مكتعععع  تععععوفر ألخبععععار ومنتععععديات املناقشععععة و التزويععععد املتواصععععل لمععععن مثععععل 

 ؛الوحدات والوظائف
 تنظي  أنشطة توعية يف املؤمترات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة؛ (4)
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يف ملعاهعدة و الععابرة للقطاععات يف احبو  مش كة لتاديد فعاليعة التعدابر الراميعة إىل تنفيعذ األحكعام إجرا   (5)
اتفاقية التنوع البيولوجي وخطعة العمعل العامليعة وغرهعا معن صعكوك السياسعات ذات الصعلة املتعلقعة بعالتنوع 

 غذية والزراعة.البيولوجي الزراعي واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لأل
 
لتنعععوع البيولعععوجي يف الزراععععة لتاقيعععق االسعععتخدام املسعععتدام للمعععوارد لبرنعععامج مشععع ك بوسعععع علعععى املعععدى الطويعععل،  -36

 ش كة بني املنظمات هبدف:املجلهود لقدر أكرب من ااإلطار والزخ  أ  يوفر الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 

 ؛والقدرات رفااملعتضافر و  زيادة األثر من خالل التنسيق (1)
 اإلجرا ات واستخدام املوارد؛وترشيق تبسيط  (2)
من النجا ح يف الوفا  بالتزاماهتا مبوج  قدر أوفر لتاقيق للبلدا  وإمكانات أكرب من الفر  توفر املزيد و  (3)

التنوع البيولوجي واالسعتخدام املسعتدام،   صو الصكوك العاملية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة اليت تتناول 
 التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي والتغذوف.كما تل  اليت تتناول 

 
، معن خعالل 2019وأهعداف برنعامج العمعل ملعا بععد ععام رسعالة توسعيع إىل دف كهعذه أ  هتعملبادرة مش كة  ميكن  -37

 .خمتلفني يشمل منظمات خمتلفة وأصاا  مصلاة مهتمني 2020/2030وضع برنامج طويل األجل 
 

 التوجيهات الملتمسة -اخامسً 
 

لتنفيعععذ برنعععامج العمعععل بشعععن  االسعععتخدام املسعععتدام العععيت أجريعععت باألنشعععطة  اإلحاطعععة معععدعو إىل اجلهعععاز الرئاسعععي -38
 املرفعععق يعععرد يفممكعععن  باالعتبعععار عناصعععر قعععرار  للمعععوارد الوراثيعععة النباتيعععة، والنظعععر يف األنشعععطة املسعععتقبلية املق حعععة معععع األخعععذ 

 .الوثيقة هبذه
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 المرفق
 ، االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة6: تنفيذ المادة 2017مشروع القرار **/

 
 الرئاسي، الجهاز إن

بتقريععععر االجتمععععاع الثالعععع  للجنععععة الفنيععععة املؤقتععععة  اعلًمعععع وينخععععذ، 5/2015و 4/2015و 7/2013القععععرارات  إذ يشييييير إلييييى
 املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ املخصصة

الععدور الرئيسععي لالسععتخدام املسععتدام للمععوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة والعالقععة بععني حقععوق  وإذ يؤكييد ميين جديييد
 من املعاهدة الدولية: 6و 5واالستخدام املستدام مبوج  املادتني  صو واألحكام اخلاصة بال 9املزارعني مبوج  املادة 

وينعوه مبسعاتة هعذه املبعادرات  اتقعدم تقعارير ععن تنفيعذهاألطعراف املتعاقعدة وأصعاا  املصعلاة مواصعلة  من يطلب -1
 يف االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

 بتوفر املوارد املالية: امع أصاا  املصلاة اآلخرين، ورهنً التعاو  بمن األمني،  يطلب -2
  واهليئععات واملؤسسععات األخععرىاألغذيععة والزراعععة مواصععلة التعععاو  مععع مجيععع الوحععدات ذات الصععلة يف منظمععة،  

القطعععاع اخلعععا  واجملتمعععع املعععدين كمعععا معععع مثعععل اتفاقيعععة التنعععوع البيولعععوجي ومراكعععز الباعععو  الزراعيعععة الدوليعععة،  ك
لتاقيععق التنفيععذ الفع ععال لألنشععطة الداعمععة لربنععامج العمععل بشععن  االسععتخدام املسععتدام للمععوارد الوراثيععة النباتيععة 

 زراعة؛لألغذية وال

  وضعع الصعيغة النهائيعة ملشعروع اخلطعو  التوجيهيعة الفنيعة علعى التعاو  مع هيئة املعوارد الوراثيعة لألغذيعة والزراععة
واألقععار  الربيععة للمااصععيل، وتعزيععز الشععبكات العامليععة  لألنععواع الععيت يسععتخدمها املزارعو /السععالالت األصععلية

والغايعات واملؤشعرات العامليعة،  ،املزرععةيف وقعع وإدارهتعا امللزراععة يف املوارد الوراثية النباتية لألغذية وا صو بشن  
 ؛إعداد التقرير الثال  عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامليف و 

  استكشععاف إمكانيععة إنشععا  برنععامج مشعع ك بشععن  التنععوع البيولععوجي يف الزراعععة لتاقيععق االسععتخدام املسععتدام
للمععوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة يشععمل املنظمععات الدوليععة ذات الصععلة وأصععاا  املصععلاة اآلخععرين، 

مععن خععالل  2019بعععد عععام  مععا إىلوأهععداف برنععامج العمععل بشععن  االسععتخدام املسععتدام رسععالة هبععدف حتسععني 
 لينظر فيه اجلهاز الرئاسي يف دورته الثامنة؛ 2020/2030إنشا  برنامج طويل األمد 

 ا لربنعامج تيسر ورصد األنشعطة العيت تقعوم هبعا األطعراف املتعاقعدة وأصعاا  املصعلاة واملنظمعات الدوليعة دعًمع
 العمل املعين باالستخدام املستدام؛

 إىل ملتعاقعدة واحلكومعات األخععرى واملؤسسعات واملنظمعات املعنيععة وأصعاا  املصععلاة مواصعلة دععوة األطععراف ا
وععن كيفيعة زيعادة حتسعني  تعزيز االسعتخدام املسعتدام للمعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععةتقدم تقارير عن 

 ؛التدابر املتعلقة بذل ، ومواصلة مجع هذه التقارير

 لتوصععععيف املتقععععدم واالسععععتخدام املسععععتدام للمععععوارد الوراثيععععة النباتيععععة لألغذيععععة عقععععد اجتماعععععات إقليميععععة بشععععن  ا
والزراعة، مبا يف ذل  تقيي  احتياجات املزارعني وأصعاا  املصعلاة احملليعني املعنيعني اآلخعرين وحتديعد الوسعائل 

 ج تشاركية يف سياق برنامج العمل؛تل  االحتياجات، مبا يف ذل  من خالل هنم للوفا  باملمكنة 
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  مواصعلة التععاو  مععع املبعادرات األخعرى ذات الصععلة، وال سعيما أمانععة اتفاقيعة التنعوع البيولععوجي، بشعن  التفاعععل
 املزارعو  ونظ  املناطق احملمية؛اليت يقودها اجملتمعية وتل  بني املوارد الوراثية وأنشطة النظ  

 اععو  الزراعيععة وغرهععا مععن املنظمععات ذات مواصععلة تطععوير التعععاو  مععع املراكععز التابعععة للجماعععة االستشععارية للب
مبا يف ذلع  معن خعالل  االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية،الصلة يف التدري  وبنا  القدرات يف جمال 

 ود لتعبئة املوارد بصورة مش كة.جه
املعنيععة باالسععتخدام املسععتدام للمععوارد الوراثيععة النباتيععة  املخصصععةقععد اجتمععاع جديععد للجنععة االستشععارية الفنيععة ع يقييرر -3

 .الواردة يف ملاق هبذا القراراملرجعية لالختصاصات  وفًقاا بتوفر املوارد املالية، لألغذية والزراعة، رهنً 
 

  



15 IT/GB-7/17/16 

 الملحق
 
 المعنية باالستخدام المستدام المخصصةاالختصاصات المرجعية للجنة الفنية المؤقتة 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعةللموارد 
 

املعنيععة باالسععتخدام املسععتدام للمععوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة  املخصصععةستمسععدف اللجنععة الفنيععة املؤقتععة  -1
 )يشار إليها فيما بعد باللجنة( املشورة لألمني حول:

 
  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمةتنفيذ برنامج العمل بشن  االستخدام املستدام للموارد 

  التععععاو  معععع العمليعععات واملؤسسعععات الدوليعععة األخعععرى يف جمعععال االسعععتخدام املسعععتدام للمعععوارد الوراثيعععة النباتيعععة
 لألغذية والزراعة؛

 رى؛حتديد أنشطة إضافية وإقامة تآزرات ضمن برنامج العمل وبينه وبني وجماالت عمل املعاهدة األخ 

  وضععع تقريععر عععن الثغععرات احلاليععة يف صععو  املععوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة واسععتخدامها املسععتدام مععن
 خالل الدع  من األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة.

عشععرة خععربا  فنيععني يعيملععنه  املكتعع   مععا ال يزيععد عععنو  ،سععتتنلف اللجنععة ممععا ال يزيععد عععن عضععوين اثنععني لكععل إقلععي  -2
بالتشاور مع األقالي  ومجيع أصاا  املصلاة املعنيني، وعلى األخ  منظمات املزارعني، مع مراععاة معزيج اخلعربات الفنيعة 

املتعاقععدة للمعاهععدة الدوليععة يشععك ل رئيسععا  مشععاركا  مععن األطععراف وف املطلععو  والتععواز  اإلقليمععي والتععواز  اجلنسععاين. وسعع
من اللجنة، أحدتا من بلد  نعام  واآلخعر معن بلعد  متقعدم. وسعيقوم بانتخعا  الرئيسعني املشعاركني أعضعا م اللجنعة العذين  اجز ً 

 تمعينه  األقالي .
 
سيواصعل األمععني االحتفععائ بقائمعة اخلععربا  وحتععديثها للرجععوع إليهعا. وسععيتا ح ذلعع  لألطعراف املتعاقععدة مععع إمكانيععة  -3

 ربا  االستخدام املستدام.النظر يف توسيع جمموعة خ
 
 بتوفر املوارد املالية. انة ما ال يزيد عن اجتماعني، رهنً ستعقد اللج -4
 
سعععتمعد اللجنعععة يف ختعععام اجتماعاهتعععا تقعععارير تمتعععا ح يف أقعععر  وقعععت ممكعععن اللتمعععاس تعليقعععات خطيعععة معععن األطعععراف  -5

ني ليتععوىل مجعهععا وعرضععها كمعلومععات علععى اجلهععاز املتعاقععدة وأصععاا  املصععلاة املعنيععني. وحتععال هععذه التعليقععات إىل األمعع
 الرئاسي يف دورته الثامنة.

 
 عن نتائج أعمال اللجنة. االرئاسي يف دورته الثامنة تقريرً سيقدم األمني إىل اجلهاز  -6
 


