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القرار
التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
إن الجهاز الرئاسي،
إذ يشير إلىى القىرار  9002/7والقىرار  ،9022/8اللىذين يتنىاوالن التعىاون مىع هيئىة المىوارد الوراثيىة
لألغذية والزراعة؛
يرحب بخطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (خطة العمل العالمية
الثانية) ،بالصيغة التي اعتمدها مجلس المنظمة في دورته الثالثة واألربعين بعد المائة؛
ويحيط علما بأن خطة العمل العالميىة الثانيىة تبىيّن أن مىدق قىدرة البلىدان الناميىة والبلىدان التىي تمىر
اقتصاداتها بمرحلة تحول على الوفاء بفعالية بالتزاماتها بموجب خطة العمل العالمية الثانية يتوقى
إلى حد كبير على التنفيذ الفعال للمعاهدة الدولية واستراتيجية تمويلها؛
 -2يحيييط علمييا بىىأن خطىىة العمىىل العالميىىة الثانيىىة تبىىين أنىىه مىىن خىىسل رتىىد اسىىتراتيجية تمويىىل
المعاهدة الدولية ،سيتمكن الجهىا الرئاسىي مىن رتىد المىوارد المتاحىة لتنفيىذ خطىة العمىل العالميىة
الثانية؛
 -9يرحييب بىىدعوة الهيئىىة إلىىى أن تقىىدم" ،فىىي تقريرهىىا االستعراضىىي لتنفيىىذ اسىىتراتيجية التمويىىل،
تقييما لإلنجا ات والثغرات واالحتياجات المالية وغيرها المتعلقة بتنفيذ خطة العمل العالميىة الثانيىة
مىىن أجىىل تعزيىىز اسىىتراتيجية التمويىىل ،وخاتىىة تىىندوع تقاسىىم المنىىافع" ،ويوافي علىىى تقىىديم هىىذا
التقييم إلى الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة؛
 -3يرحييب بىىدعوة الهيئىىة إلىىى دعىىم العمىىل فىىي مجىىال إدارة المىىوارد الوراثيىىة النباتيىىة لألغذيىىة
والزراعة في المزارع ،ويدعو الهيئة إلى أن تأخذ في االعتبار العمل الذي يقوم به الجها الرئاسي
فىىي هىىذا المجىىال ،ويطلييب كىىذلأ أن يىىتم تنسىىيق العمىىل المضىىطلع بىىه إلعىىداد ىىبكة عالميىىة مىىع أمانىىة
الجها الرئاسي؛
 -4يرحب بالدعوة الموجهة من الهيئة إلى الجها الرئاسي ،في إطار حوكمتىه المسىتمرة للمىوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،إلىى مواتىلة التنسىيق بشىكل وثيىق مىع الهيئىة ،مىن أجىل تنىاول
السمات المميزة للمىوارد الوراثيىة النباتيىة لألغذيىة والزراعىة بطريقىة تكامليىة ،وخاتىة فىي ضىوء
طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على
المناخ .ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التك ّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية
منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليhttp://www.planttreaty.org :
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ا تخاذ تدابير للحصول على الموارد وتقاسم منافعها علىى المسىتويين الىوطني والىدولي ،ويطليب مىن
األمىىين التعىىاون مىىع أمىىين الهيئىىة فىىي وضىىع أنشىىطة لبىىه الىىوعي وأنشىىطة موجهىىة لبنىىاء القىىدرات
والمساعدة التقنية علىى المسىتوق الىوطني فيمىا يتعلىق بالحصىول علىى المىوارد وتقاسىم منافعهىا فىي
مختلى القطاعىىات الفرعيىىة للمىىوارد الوراثيىىة لألغذيىىة والزراعىىة ،ويالحي أن الهيئىىة سىىتنظر ،فىىي
دورتها المقبلة ،في مشروع عناتر لتيسير التنفيذ المحلىي للحصىول علىى المىوارد وتقاسىم منافعهىا
فىىي مختل ى القطاعىىات الفرعيىىة للمىىوارد الوراثيىىة لألغذيىىة والزراعىىة ،مىىع أخىىذ الصىىكو الدوليىىة
المعنية بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها في الحسبان؛
 -5يطلب من األمين ورئيس الجها الرئاسي ،وعند االقتضاء ،من المكتب الحفاظ على االتصال
مع نظرائهم فيما بين الدورات ،من أجل تعزيز التآ ر في تنفيذ برامج عمل الجها ين ،في مجىاالت
منهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الحصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوارد
وتقاسم منافعها؛
 -6يرحب بمعايير بنو الجينات للموارد الوراثيىة النباتيىة لألغذيىة والزراعىة ،علىى النحىو الىذي
أقرته الهيئة في دورتها العادية الرابعة عشرة؛
 -7يطلب إلى األمين أن يواتىل تقىديم معلومىات إلىى الهيئىة بشىأن أهميىة العمىل الجىاري للجهىا
الرئاسي الداعم لعمل الهيئة ،ويدعو الهيئة إلى تعزيز التآ ر وتجنب اال دواجية في الجهود؛
 -8يطلب إلى األمىين مواتىلة تقويىة التعىاون مىع أمىين الهيئىة لتعزيىز االتسىاع فىي وضىع وتنفيىذ
برامج عمل الجها ين ،ومع األقسام الفنية في الفاو ومكاتبها الميدانية ،لدعم بناء القدرات في مجىال
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،وخاتة على المستوق اإلقليمي.
 - 2يشجع ثانية على إقامة تعاون وثيق بىين الهيئىة والجهىا الرئاسىي ،ويوافىق علىى أن يُبقىي قيىد
االستعراض مسألة التقسيم الوظيفي للمهام واألنشطة بين الهيئة والجها الرئاسىي فىي نطىاع واليىة
كل منهما؛
 -20يطلب إلى األمين أن يقدم ،بالتعاون مع أمىين الهيئىة ،المعلومىات اإلضىافية ،وخاتىة المتعلقىة
باآلثار المالية واإلدارية ،الس مة التخاذ قرار بشأن نقل المهام أو األنشطة؛
 -22يطلب التعميم المبكىر للوثىائق التىي تقىدم المعلومىات اإلضىافية الس مىة لتيسىير عمليىة اتخىاذ
القرارات ويطلب إلىى المكتىب أن يواتىل ،بالتشىاور مىع مكتىب الهيئىة ،استكشىا خيىارات إلقامىة
تعاون وثيق بين الهيئة والجها الرئاسي.

