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 2017نوفمبر/تشرين الثاني  3 –أكتوبر/تشرين األول  30كيغالي، رواندا، 

 التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 موجز
راعة )اهليئة(، معلومات لألغذية والز الوراثية م هذه الوثيقة، اليت اشرتكت يف إعدادها أمانتا املعاهدة الدولية وهيئة املوارد تقد  

 معلومات عن التعاون بني أمانيت املعاهدة الدولية واهليئة. و مستكملة موجزة عن املسائل املؤسسية ذات الصلة، 
 

رصد تنفيذ املعاهدة الدولية وخطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية املعنونة "، IT/GB-7/17/Inf.17يف الوثيقة، ويرد 
ل  دوى نظع املعلومات التابعة للمعاهدة الدولية لدعع رصّّّّد تنفيذ خطة العمل  "النباتية لألغذية والزراعة حتليل مفصّّّّ 

  ية النباتيةنذار املبكر بشّّّّّّّّّّّّّّان املوارد الوراثالعاملي للمعلومات واإل وى النظامالعاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث، وجد
 لدعع األطراف املتعاقدة يف رفع التقارير عن تنفيذ املعاهدة.)النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر( 

 
 التوجيهات المطلوبة

ا باملعلومات الواردة يف هذا التقرير وتقدمي املزيد من التوجيهات بشّّان التعاون إن ا هاز الرئاسّّي مدعو إىل األخذ علم  
 هبذه الوثيقة. 1املرفق رد يف ي، مع األخذ بعني االعتبار عناصر قرار ممكن اهليئةمع 
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 مقدمة -أوًل 
 

شج ع ا هاز الرئاسي، يف دورته السادسة، توثيق أواصر التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(.  -1
صلة بنقل اهليئة عن اآلثار املالية واإلدارية املتونظر ا هاز الرئاسي يف معلومات إضافية قد مها كل من أمني املعاهدة وأمني 

، اتفق على إبقاء مسالة التقسيع الوظيفي للمهام 2015ال9، ولدى اعتماد القرار 1األنشطة أو املهام من اهليئة إىل املعاهدة
رات ذات صلة تطو واألنشطة بني ا هاز الرئاسي واهليئة قيد االستعراض وطلب من األمني رفع تقارير منتظمة عن أي 

 جمال التعاون مع اهليئة. يف
 
ا، ال سيما يف جماالت ب هباهليئة وا هاز الرئاسي ورح  تها قرتحيت اكما نظر ا هاز الرئاسي يف األنشطة املشرتكة ال -2

جل تعزيز أ احلصول على املوارد وتقاسع منافعها ورصد التنفيذ. وطلب من األمني مواصلة توطيد التعاون مع أمني اهليئة من
 االتساق يف إعداد وتنفيذ برامج عمل كل من ا هازين.

 
ها مواصّّلة توطيد من أمين تبت اهليئة، يف دورهتا العادية السّّادسّّة عشّّرة، باألنشّّطة املشّّرتكة املقرتحة وطلبورح   -3

ضا إبقاء مسالة ر رت أيالتعاون مع أمني املعاهدة من أجل تعزيز االتساق يف وضع وتنفيذ برامج عمل كل من ا هازين. وق
 2نقل األنشطة إىل املعاهدة قيد االستعراض.

 
، املعنونة "تقرير من أمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة"، معلومات IT/GB-7/17/Inf.23الوثيقة عرض وت -4

 ا هاز الرئاسي.إضافية ذات الصلة بشان أمهية العمل ا اري الذي تقوم به اهليئة بالنسبة إىل عمل 
 
وتقد م هذه الوثيقة، اليت اشّّّّّّّّّّّّرتكت يف إعدادها أمانتا املعاهدة الدولية واهليئة، معلومات مسّّّّّّّّّّّّتكملة موجزة عن  -5

   .املسائل املؤسسية ذات الصلة، ومعلومات عن التعاون بني أمانيت املعاهدة الدولية واهليئة

                                                      
 .Inf.6-IT/GB/08الوثيقة   1
 .Report17/16-CGRFA/من الوثيقة  94و 93الفقرتان   2
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 ز الرئاسي للمعاهدة الدوليةانعكاسات نقل األنشطة من الهيئة إلى الجها -اثانيً 
 
 3وافق ا هاز الرئاسي واهليئة على إبقاء مسالة نقل األنشطة من اهليئة إىل ا هاز الرئاسي قيد االستعراض. -6
 
إن الوثيقة املعنونة "نقل أنشّّّّّّّطة أو مهام من اهليئة إىل ا هاز الرئاسّّّّّّّي للمعاهدة الدولية بشّّّّّّّان املوارد الوراثية و  -7

 ماليت عرضت على ا هاز الرئاسي يف دورته اخلامسة، تقد   4لألغذية والزراعة: التداعيات القانونية واإلدارية واملالية"،النباتية 
 يف قسمها الثالث، معلومات عن اآلثار القانونية املرتتبة عن نقل أنشطة حمددة من اهليئة إىل املعاهدة الدولية.

 
اهليئة إىل ا هاز الرئاسّّّّّّّّّي للمعاهدة الدولية، فنن ذلي ميكن أن ينطوي وإذا مت رمسيا نقل مهمة أو نشّّّّّّّّّا  من  -8

ة يف امليزانية ما إذا كان ينبغي تعديل مسّّّّامهة املنظم على آثار مالية. ويف هذه احلالة، سّّّّيتعني على مؤملر املنظمة النظر يف
اهدة الدولية. نشّّّّطةال املهام املنقولة إىل املعاإلدارية األسّّّّاسّّّّية للمعاهدة الدولية لتغطية بعا أو كل التكاليف املقرتنة باأل

وقد ُعرض على ا هاز الرئاسّّّي، يف دورته األخ ة، معلومات إضّّّافية عن اآلثار املالية واإلدارية ذات الصّّّلة بنقل أنشّّّطة 
 5أو مهام من اهليئة إىل ا هاز الرئاسي.

 
 التعاون مع الهيئة -اثالثً 

 
السادسة، "]يّ[طلب إىل األمانة االستمرار يف تعزيز التعاون مع أمانة اهليئة لتشجيع إن ا هاز الرئاسي، يف دورته  -9

، خاصّّّّّّة يف ما يتعلق باحلصّّّّّّول على املوارد وتقاسّّّّّّع منافعها، وإعداد 6االتسّّّّّّاق يف وضّّّّّّع وتنفيذ برامج عمل ا هازين"
طة العمل العاملية الثانية خامل )التقرير الثالث(، ورصّّد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف الع

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ[الح  أن  للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتنفيذها )خطة العمل العاملية الثانية(. كما أن ا هاز الرئاسّّّّّّي "]يّ
وارد الوراثية النباتية لألغذية ملاملؤملر رح ب، يف دورته التاسّّّّّّّعة والثالثني، بالعناصّّّّّّّر لتيسّّّّّّّ  التنفيذ ا لي لل صّّّّّّّول على ا

والزراعة يف قطاعات فرعية خمتلفة وتقاسع منافعها )العناصر(، وأن اهليئة سوف تستمر يف بلورة عناصر خاصة للقطاعات 
 .7الفرعية، ووضع األنشطة أو العمليات ا ارية يف إطار املعاهدة يف احلسبان"

 
، باتت أمانتا املعاهدة 2017ظيمي للمنظمة يف الربع األول من عام وعقب التغي ات اليت شّّّّّّّّّّّّّهدها اهليكل التن -10

تغطي من اإلدارة ا ديدة املعنية باملناخ والتنوع البيولوجي واألراضّّّّي واملياه يف املنظمة. و  زءا  جتشّّّّكالن كلتامها الدولية واهليئة  
 املناخ واتفاقية قية األمع املت دة اإلطارية بشّّّّّّّّّّّّّان تغ والية هذه اإلدارة اتفاقيات ريو الثالث )اتفاقية التنوع البيولوجي واتفا

ر العمل املشّّرتإل بني اإلدارات بشّّان القضّّايا املتعلقة بالبيئية واالسّّتدامة،  ا يف ذلي  األمع املت دة ملكاف ة التصّّ ر( وتيسّّ 
 ملعاهدة الدولية واهليئة.ل من امسائل التنوع البيولوجي وخدمات النظع اإليكولوجية اليت تشكل مواضيع رئيسية بالنسبة إىل ك

 

                                                      
 .Report17/16-CGRFA/من الوثيقة  93؛ والفقرة 2015ال9القرار   3
 .IT/GB-12/13/5الوثيقة   4
 .Inf.15/6-IT/GB/09الوثيقة   5
 .2015ال9من القرار  6الفقرة   6
 .2015ال9من القرار  3الفقرة  7
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وإن اهليئة، يف دورهتا العادية السّّّّّادسّّّّّة عشّّّّّرة، "رح بت بننشّّّّّاء اإلدارة ا ديدة املعنية باملناخ والتنو ع البيولوجي  -11
االتساق و واألراضي واملياه يف املنظمة وأشارت إىل أن ذلي سيوط د التعاون وسيفسح اجملال بالتايل أمام مزيد من التكامل 

بني املعاهدة الدولية واهليئة. وطلبت إىل أمينها مواصّّّّّلة توطيد أواصّّّّّر التعاون هذا لتعزيز االتسّّّّّاق يف وضّّّّّع برامج عمل 
، وخاصّّّّّّة يف ما يتعلق بنعداد التقرير الثالث، ورصّّّّّّد خطة العمل العاملية الثانية وتنفيذها، واحلصّّّّّّول 8ا هازين وتنفيذها"

ا، والنظام العاملي لإلعالم التابع للمعاهدة الدولية والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر، على املوارد وتقاسّّّّّّّّّّّع منافعه
 .9والغايات واملؤشرات العاملية

 
 الحصول على الموارد وتقاسم منافعها -ألف

 
ونيني املعين باحلصّّّّّول نشّّّّّاركت أمانة املعاهدة الدولية، بصّّّّّفة مراقب، يف الدورة الثالثة لفريق اخل اء الفنيني والقا -12

يف روما، إيطاليا. كما شاركت  2016سبتم الأيلول  15إىل  13على املوارد وتقاسع منافعها اليت انعقدت خالل الفرتة من 
أمانة املعاهدة، بصّّّفة مراقب، يف االجتماع السّّّادة جملموعة العمل املفتوحة العضّّّوية املخصّّّصّّّة املعنية بتعزيز سّّّ  عمل 

 2017مارةالآذار  17إىل  13األطراف لل صول على املوارد وتقاسع منافعها الذي انعقد خالل الفرتة من النظام املتعدد 
 10يف روما، إيطاليا.

 
وسّّّّامهت أمانتا املعاهدة الدولية واهليئة بشّّّّكل مشّّّّرتإل يف احلدث ا انا عن التنوع الوراثي من أجل عامل خال  -13

من ا وع: التعاون الدويل من خالل منظمة األغذية والزراعة، الذي عقد  ناسّّّّّّّبة االجتماع الثالث عشّّّّّّّر ملؤملر األطراف 
 يف كانكون، املكسيي. 2016ديسم الكانون األول  17إىل  4لفرتة من يف اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي انعقد خالل ا

 

لت ض  او ناسبة انعقاد الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة، نظ مت أمانة املعاهدة الدولية حدثا جانبيا بعنوان  -14
ة العمل املفتوحة العضّّوية املخصّّصّ،  شّّاركة الرئيسّّني املشّّاركني جملموعة 2017للدورة السّّابعة للجهاز الرئاسّّي: توقعات 

 املعنية بتعزيز س  عمل النظام املتعدد األطراف.
 

ّّّّّّّ[رح ب باقرتال عقد حلقة عمل عاملية يري تنظيمها بالشراكة بني  -15 وإن ا هاز الرئاسي، يف دورته السادسة، "]يّ
 فرتة عة وتقاسّّّّّّّّّّّع منافعها، على أن تُعقد يفاألمانتني حول موضّّّّّّّّّّّوع احلصّّّّّّّّّّّول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزرا

وإن اهليئة، يف دورهتا العادية السّّّادسّّّة عشّّّرة، "طلبت  .11السّّّنتني املقبلة، رهنا  بتوف ر األموال الضّّّرورية من خارا امليزانية"
عاهدة الدولية ملإىل األمانة أن تعقد، يف أقرا وقت ممكن بعد الدورة العادية السّّّّادسّّّّة عشّّّّرة للهيئة وبالتعاون مع أمانيت ا

بشّّّان املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة( واتفاقية التنو ع البيولوجي، حلقة عمل دولية ملسّّّاعدة البلدان على 
سّّّّّّياق عناصّّّّّّر  الزراعة وممارسّّّّّّاهتا ا ددة يفو حتديد السّّّّّّمات املميقزة للقطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية 

وستنعقد حلقة العمل الدولية بشان احلصول على املوارد  .12صول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسع منافعها"احل
                                                      

 .Report17/16-CGRFA/من الوثيقة  59الفقرة   8
 .Report17/16-CGRFA/من الوثيقة  39الفقرة   9

 .تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز س  عمل النظام املتعدد األطراف، IT/GB-7/17/7انظر الوثيقة   10
 .2015ال9من القرار  4الفقرة   11
 .Report17/16-CGRFA/( من الوثيقة 5) 25الفقرة   12
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يف روما، إيطاليا،  2018ينايرالكانون الثاين  12إىل  10الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسّّّّّع منافعها يف روما خالل الفرتة من 
 بل اهليئة بالتعاون مع املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي.باملقر الرئيسي للمنظمة. وستنظع من ق  

 
 النظام العالمي لإلعالم -باء

 
ة يرح ب ا هاز الرئاسّّي، يف دورته السّّادسّّة، بالدراسّّة املقرتحة اليت من املفرتض أن تعدها األمانتان لت ليل أمه -16

نظع املعلومات يف املعاهدة يف دعع عملية رصّّّّّّّّّّّّّّد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث، وأمهية النظام 
وأعادت اهليئة التاكيد، . 13العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر لدعع األطراف يف ا هاز الرئاسّّّّّي يف التبليت عن تنفيذ املعاهدة

 .14سة عشرة، على طلب ا هاز الرئاسي ورح بت باإلعداد املشرتإل هلذا الت ليليف دورهتا العادية الساد
 

  واستجابة هلذا الطلب، قامت أمانتا املعاهدة الدولية واهليئة بتوجيه عملية إعداد حتليل للمعلومات اجملم عة: -17
 

 من قبل ا هاز الرئاسي بشان تنفيذ املعاهدة الدولية؛ 
  للمعلومات واالنذار املبكر التابع للمنظمة حول تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية ومن قبل النظام العاملي

 ومن أجل إعداد التقرير الثالث.
 

من إجراءات االمتثال لتيس  تقدمي كل طرف  4-5وقد ُوضع شكل إعداد تقارير املعاهدة الدولية عمال بالقسع  -18
ارير التابع اختذها لتنفيذ التزاماته  وجب املعاهدة. ويسّّّّّّّّّّّّّّتند نظام رفع التق من األطراف املتعاقدة لتقرير عن التداب  اليت
. وهتدف املؤشّّرات إىل 2013مؤشّّرا، حسّّبما وافقت عليه اهليئة يف عام  63للنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر إىل 

رد الوراثية انية فضّّّّّّّّال عن حالة صّّّّّّّّون املواإبراز األنشّّّّّّّّطة اليت تضّّّّّّّّطلع هبا البلدان من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية الث
 النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بشكل مستدام.

 
  ويهدف التقييع إىل حتليل ما يلي: -19
 

  جّّّدوى املعلومّّّات اليت يم عهّّّا النظّّّام العّّّاملي للمعلومّّّات واإلنّّّذار املبكر لغرض رفع األطراف املتعّّّاقّّّدة
من إجراءات االمتثال ولغرض رفع األطراف املتعاقدة وأصّّّّ اا املصّّّّل ة لتقارير  5لتقارير  وجب القسّّّّع 

عن تنفيذ برنامج العمل بشّّّّّّّّّّان االسّّّّّّّّّّتخدام املسّّّّّّّّّّتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات 
 15الداعمة؛

 ة من أجل رصّّّّّد تنفيذ خطة للمعاهدة الدولي 16وجدوى املعلومات اليت يم عها نظام رفع التقارير اإللكرتوين
 العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث.

 

                                                      
  Report-IT/GB/6/15بالوثيقة. 9-املرفق ألف  13
 .Report17/16-CGRFA/من الوثيقة  94الفقرة   14
 .Report-IT/GB/5/13يف الوثيقة  2013ال7القرار   15
16  wcmc.org/-production.linode.unep-http://faoitpgrfa.ort 

http://faoitpgrfa.ort-production.linode.unep-wcmc.org/
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رصّّّّد تنفيذ املعاهدة الدولية وخطة ، IT/GB-7/17/Inf.17وميكن االطالع على حتليل أكثر تفصّّّّيال يف الوثيقة  -20
 .العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
قّّد خلا الت ليّّل إىل أنّّه على الرغع من أن النظّّام العّّاملي للمعلومّّات واإلنّّذار املبكر ونظّّام رفع التقّّارير و -21

اإللكرتوين خيتلفان كث ا يف ما بينهما من حيث أنه مت إنشّّاامها ألغراض خمتلفة، فناما يتي ان أنواعا خمتلفة من املعلومات 
يف   ن التفصّّّّّّّّيل ويمعان املعلومات بوت ات خمتلفة، كما أن هناإل جماالتعلى نطاقات خمتلفة وعند مسّّّّّّّّتويات متباينة م

 ولذلي، قد يكون من ا دير. لنظام اآلخرلكال النظامني حيث أن املعلومات املقدمة إىل أحدمها قد تكون مهمة أيضّّّّّّّا 
وأن قد مت إىل  قباالهتمام استكشاف خيارات فنية تسمح ملستخدمي أحد النظامني إما باإلشارة إىل املعلومات اليت سب

 النظام اآلخر أو استخدامها.
 

 برنامج العمل بشأن الستخدام المستدام -جيم
 
أقر  ا هاز الرئاسّّي، يف دورته السّّادسّّة، برنامج العمل املنقح بشّّان االسّّتخدام املسّّتدام للموارد الوراثية النباتية  -22

(. ويكمن أحد أهداف ال نامج العمل يف تنفيذ األنشّّطة 2015ال4بالقرار  1لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة )املل ق 
ذات األولوية خلطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )خطة العمل العاملية الثانية(، بشّّّّّّّّّّّّّّان 

 االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 
هليئة يف االجتماع الثالث للجنة الفنية املختصّّّّّّة املعنية باالسّّّّّّتخدام املسّّّّّّتدام للموارد )اللجنة( وشّّّّّّاركت أمانة ا -23

يف فيينا، النمسّّّّّّّّّا. وأحيطت اللجنة علما با هود  2016أكتوبرالتشّّّّّّّّّرين األول  25إىل  24الذي انعقد خالل الفرتة من 
 .الثانيةواهليئة خبصوص تنفيذ خطة العمل العاملية 17اليت تبذهلا املنظمة

 
 30إىل  27كما شّّّّّّّّّّّّّّاركت اهليئة يف املشّّّّّّّّّّّّّّاورة العاملية بشّّّّّّّّّّّّّّان حقوق املزارعني اليت انعقدت خالل الفرتة من  -24

رهتا أمانة املعاهدة الدولية. 2016سّّّّّّبتم الأيلول   18يف بايل، إندونيسّّّّّّيا، واليت نظمتها حكومتا إندونيسّّّّّّيا والنرويج، ويسّّّّّّ 
وباإلضّّّّّّّّّّّّّّافة إىل ذلي، اشّّّّّّّّّّّّّّرتكت أمانة املعاهدة الدولية، جنبا إىل جنب مع وزارة الزراعة واألغذية يف النرويج واملركز 

، يف تنظيع احلدث (ICABIOGRADاإلندونيسّّّي للب ث والتطوير يف جمايل التكنولوجيا احليوية الزراعية واملوارد الوراثية )
   إلعمال حقوق املزارعني، وذلي خالل الدورة األخ ة للهيئة.ا انا املعنون املنافع املتعددة 

                                                      
 .Inf.3-IT/ACSU/5الوثيقة   17
ّّّّّاقشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّات يف الوثيقّّّّّة    18 ّّّّّة بشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّان حقوق املزارعني، Inf. 17/7-IT/GB/10يرد ملخا للعروض واملن  . ويف الوثيقّّّّّةوقّّّّّائع املشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاورة العّّّّّاملي

IT/GB-7/17/Circ.1 ،يقدم الرئيسّّان  ،اقرتال الرئيسّّّني املشّّّاركني املنبثق عن املشّّّاورة العاملية بشّّّان حقوق املزارعنيمن النرويج وإندونيسّّّيا يضّّّع  تقرير
 املشاركان موجزا لتوصيات ت ز تفس مها للمناقشات اليت دارت خالل املشاورة العاملية.
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 المقاصد والمؤشرات العالمية -الد
 
لتنمية هداف ااتعاونت أمانتا املعاهدة الدولية واهليئة بشّّّّّّّكل نشّّّّّّّ  يف وضّّّّّّّع املقاصّّّّّّّد واملؤشّّّّّّّرات اخلاصّّّّّّّة ب -25

ي يتناول احلصّّّّّول على املوارد وتقاسّّّّّع الذ 1-6-15، وخصّّّّّوصّّّّّا املقصّّّّّد 2015املسّّّّّتدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
منافعها. ويشّّ  املؤشّّر املختار إىل "عدد البلدان اليت اعتمدت أطرا تشّّريعية وإدارية وسّّياسّّاتية لكفالة تقاسّّع املنافع على 

بني اتفاقية التنوع البيولوجي، الوكالة الراعية هلذا  1-6-15حنو عادل ومنصّّّّّّف". وقد جرت مشّّّّّّاورات بشّّّّّّان املقصّّّّّّد 
 ؤشر، ومنظمة األغذية والزراعة، بقيادة املعاهدة الدولية واهليئة.امل
 
ودور املوارد الوراثية النباتية لألغذية  2030خطة التنمية املستدامة لعام "، املعنونة IT/GB-7/17/6وحتتوي الوثيقة  -26

 املستدامة.أهداف التنمية مقاصد ، على املزيد من املعلومات عن رصد هذا املقصد من "والزراعة
 

صون األنواع / الساللت األصلية للمزارعين واستخدامها وصون األقارب البريّة للمحاصيل  -هاء
 والنباتات الغذائية البريّة على المستوى الوطني

 
طلب ا هاز الرئاسّّّّّّّي، يف دورته السّّّّّّّادسّّّّّّّة، من األمني مواصّّّّّّّلة توطيد التعاون مع أمني اهليئة من أجل تعزيز  -27

االتساق يف وضع وتنفيذ برامج عمل كل من ا هازين،  ا يف ذلي يف ما يتعلق  واصلة العمل خبصوص مشروع اخلطو  
صّّّّّّّون  ل وحول مشّّّّّّّروع اخلطو  التوجيهية الفنية بشّّّّّّّانالتوجيهية الفنية للهيئة بشّّّّّّّان صّّّّّّّون األقارا ال ية للم اصّّّّّّّي

 السالالت األصلية واستخدامها.
 
صون األقارا  لمن أجوبعد مشاورات واسعة النطاق، أقر ت اهليئة يف دورهتا األخ ة اخلطو  التوجيهية الطوعية  -28

وترد هذه اخلطو  التوجيهية  19ال ية للم اصّّّيل والنباتات الغذائية ال ية على املسّّّتوى الوطين وطلبت إىل املنظمة نشّّّرها.
. وأحالت اهليئة النسّّّّّّخة املنق ة من مشّّّّّّروع اخلطو  التوجيهية الطوعية بشّّّّّّان IT/GB-7/17/inf.22الطوعية باعتبارها 

صّّلية للمزارعني واسّّتخدامها على املسّّتوى الوطين إىل عاعة العمل الفنية احلكومية الدولية صّّون األنواع ال السّّالالت األ
  .20املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ملواصلة استعراضها

                                                      
 .Report17/16-CGRFA/من الوثيقة  62الفقرة   19
 .Report17/16-CGRFA/من الوثيقة  63الفقرة   20
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 إقامة شبكة عالمية بشأن صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -واو
 رتها في المزرعةفي موقعها الطبيعي وإدا

 
طلب ا هاز الرئاسي أيضا، يف دورته السادسة، من األمني مواصلة توطيد التعاون مع أمني اهليئة من أجل تعزيز  -29

ون املوارد يتعلق بنقامة شّّّّبكة عاملية بشّّّّان صّّّّ االتسّّّّاق يف وضّّّّع وتنفيذ برامج عمل كل من ا هازين،  ا يف ذلي يف ما
 .21الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا يف املزرعة

 
ذا املنظمة حول ه عقدتهوشّّّّاركت أمانة املعاهدة الدولية وسّّّّامهت يف حوار غ  رمسي متعدد أصّّّّ اا الشّّّّان  -30

خ ة، مذكرة مفاهيمية عن إقامة شّّّّّبكة عاملية بشّّّّّان صّّّّّون املوارد الوراثية . واسّّّّّتعرضّّّّّت اهليئة، يف دورهتا األ22املوضّّّّّوع
وأحالتها إىل عاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية  23النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا يف املزرعة
 .24هاباملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ملواصلة التشاور خبصوص

 
 التوجيهات المطلوبة -ارابعً 

 
إن ا هاز الرئاسّّّّّي مدعو إىل األخذ علما باملعلومات الواردة يف هذا التقرير وتقدمي املزيد من التوجيهات بشّّّّّان  -31

 قة.ذه الوثيهب رفقاملاستمرار التعاون الوثيق مع اهليئة، مع األخذ يف االعتبار عناصر قرار ممكن يرد يف 
  

                                                      
 .Report17/16-CGRFA/من الوثيقة  64الفقرة   21
 .Inf.16/8-PGR -CGRFA/WG/2الوثيقة   22
 .Inf.17/16-CGRFA/20الوثيقة   23
 .Inf.17/16-CGRFA/20الوثيقة   24
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 المرفق
 2017/**مشروع القرار 

 التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 إّن الجهاز الرئاسي،

 
بشّّّان التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، وعلى األخا  2015ال9و 2013ال4إىل القرارين  إذ يشيييير

 طلبه إقامة تعاون وثيق بني اهليئة وا هاز الرئاسي؛
 
بننشّّّّّّاء اإلدارة ا ديدة املعنية باملناخ والتنو ع البيولوجي واألراضّّّّّّي واملياه يف املنظمة ويشّّّّّّ  إىل أن ذلي  يرّحب -1

 سيوط د التعاون بني املعاهدة الدولية واهليئة وسيفسح اجملال أمام املزيد من التنسيق واالتساق بني املعاهدة الدولية واهليئة؛
 
 طلبيمسالة التقسيع الوظيفي للمهام واألنشطة بني ا هاز الرئاسي واهليئة قيد االستعراض، وعلى إبقاء  يوافق -2

 ؛إىل األمني أن حيي  علما بانتظام باي تطورات ذات صلة حتدث يف جمال التعاون مع اهليئة
 
ة ال ي ة على ئيصّّّّّّّّّّّّّّون األقارا ال ي ة للم اصّّّّّّّّّّّّّّيل والنباتات الغذا من أجلباخلطو  التوجيهية الطوعية  يرحب -3

  املستوى الوطين، ويدعو األطراف املتعاقدة إىل تنفيذها، حسب االقتضاء
 
للموارد  فادها االسّتمرار، يف إطار حوكمته املتواصّلةمبالدعوة املوجهة من اهليئة إىل ا هاز الرئاسّي واليت  يرحب -4

الدولية، يف التنسّّّّّّّّيق بشّّّّّّّّكل وثيق مع اهليئة، من أجل معا ة من املعاهدة  3ا للمادة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وفق  
السّّّمات املميزة للموارد الوراثية النباتية واسّّّتخداماهتا ا ددة بصّّّورة تكميلية، مع األخذ يف االعتبار األنشّّّطة والعمليات 

دد األطراف مّّل النظّّام املتعّّا ّّاريّّة حتّّت إطّّار املعّّاهّّدة الّّدوليّّة،  ّّا يف ذلّّي العمليّّة احلّّاليّّة اهلّّادفّّة إىل تعزيز سّّّّّّّّّّّّّّ  ع
لل صّّّول على املوارد وتقاسّّّع منافعها والتعاون ا اري الداعع لتطبيق املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول 

 ؛ناغويا تطبيقا متسقا  
 
بالدعوة املوجهة من اهليئة إىل ا هاز الرئاسّّي واليت مفادها تبادل املعلومات مع اهليئة بانتظام عن العملية  يرحب -5

هات ي توجإىل األمني أن يعد، اسّّّّّّّّّتنادا إىل يطلبالرامية إىل تعزيز النظام املتعدد األطراف بغية تفادي ازدواجية ا هود، و
 ؛رهتا العادية السابعة عشرةاملكتب، تقريرا يتع إتاحته للهيئة يف دو 

 
التعاون مع أمني اهليئة الذي سّّّيعقد حلقة عمل دولية ملسّّّاعدة البلدان على حتديد السّّّمات إىل األمني  يطلب -6

املميقزة واملمارسّّّّّات ا ددة للقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية الزراعة ورفع مسّّّّّتوى الوعي هبا يف سّّّّّياق العناصّّّّّر 
ة تنفيذ ا لي لل صّّّول على املوارد وتقاسّّّع منافعها بالنسّّّبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذيلتيسّّّ  ال

 ؛والزراعة، وكذلي مع أمني اتفاقية التنوع البيولوجي
 



IT/GB-7/17/22 11 

 

بت ليل املعلومات اجملم عة من قبل ا هاز الرئاسّّّّّّّّّّّّّي بشّّّّّّّّّّّّّان تنفيذ املعاهدة الدولية ومن قبل النظام  يأخذ علما -7
العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشّّّّّّّان املوارد الوراثية النباتية التابع للمنظمة خبصّّّّّّّوص تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية 

واهليئة استكشاف  إىل أميين املعاهدة الدولية يطلبإعداد التقرير الثالث، وغرض لللموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و 
خيارات فنية تسّّّّّّّّّّّمح ملسّّّّّّّّّّّتخدمي أحد النظامني إما باإلشّّّّّّّّّّّارة إىل املعلومات اليت سّّّّّّّّّّّبق وأن قد مت إىل النظام اآلخر 

 باستخدامها. أو
 
وتنفيذ برامج  ة اهليئة لتشّّجيع االتسّّاق يف وضّّعإىل األمني االسّّتمرار يف تعزيز التعاون والتنسّّيق مع أمان يطلب -8

 عمل كل من ا هازين، وعلى وجه اخلصوص يف ما يتعلق  ا يلي:
 

 خطّة العمّل ، والنظر يفحّالّة املوارد الوراثيّة النبّاتيّة لألغّذيّة والزراعّة يف العّامل التقرير الثّالّث عنإعّداد  )أ(
 ذية والزراعة؛العاملية الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغ

ا يف ذلي القيام ،  هاورصّّّّّّّّّّّّّّد خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتنفيذ )ا(
اخلطو  التوجيهية الفنية بشّّان األنواع ال السّّالالت األصّّلية للمزارعني  يباملزيد من العمل بشّّان مشّّروع

ارهتا الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإد إقامة شّّبكة عاملية بشّّان صّّون املواردبشّّان و 
 يف املزرعة؛

 واحلصول على املوارد وتقاسع منافعها؛ )ا(
نظام العاملي لإلعالم التابع للمعاهدة الدولية والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشّّّّّّّّّّّّّّان املوارد الو  )د(

 الوراثية النباتية؛ 
 املؤشرات العاملية.واملقاصد و  )ه(


