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القرار 4102/7
تنفيد المادة ،6

االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية
إن الجهاز الرئاسي،
إذ يدددر الدددور المحددورس لداددتخدام المسددتدام للمددوارد الوراثيددة النباتيددة ل فذيددة وال راعددة فددي
مواجهة التحديات العالمية ومن بينها األمن الغذائي ،وفقددان التندوا البيولدوجي ،والتكيد مدع تغيدر
المناخ ،وتخفي وطأة الفقر على الم ارعين ،وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة؛
وإذ يشددير إلددى القددرار  1122/7ويحدديع علمددا بتقريددر اللفنددة الفنيددة المخصصددة المعنيددة باالاددتخدام
المستدام للموارد الوراثية النباتية ل فذية وال راعة؛
وإذ يشدددد علددى الدددور الرئيسددي لداددتخدام المسددتدام للمددوارد الوراثيددة النباتيددة ل فذيددة وال راعددة
والعدقة بين حقوق الم ارعين بموجدب المدادة  9واألحكدام الخاصدة بالصدون واالادتخدام المسدتدام
بموجب المادتين  5و 6من المعاهدة؛
وإذ يحدديط علمددا باألنش د ة التددي تهدددز إلددى زيددادة الددوعي بالقيم دة الفعليددة والمحتملددة ل نددواا فيددر
المستغلة بقدر كاز ،مثل إعدن قرطبة بشأن المحاصيل الواعدة للقرن الحادس والعشرين.
يؤيد برنامج العمدل بشدأن االادتخدام المسدتدام للمدوارد الوراثيدة النباتيدة ل فذيدة وال راعدة
-2
والمبادرات الداعمة على النحو الوارد في الملحق  2لهذا القرار ،بما في ذلك رؤيته ومهمته وهدفه،
وي لب من األطراز المتعاقدة وأصحاب المصلحة رفع تقارير عدن أنشد تهم التنفيذيدة إلدى الفهداز
الرئااددي بااددتخدام المؤشددرات لرصددد تنفيددذ خ ددة العمددل العالميددة الثانيددة للمددوارد النباتيددة الوراثيددة
ل فذية وال راعة ونسق تقديم التقارير لكي ينظر فيها في دورتيه الساداة والسابعة؛
يطلب إلى األمين أن يواصل ،بالتعداون مدع الوحددات التقنيدة فدي منظمدة األفذيدة وال راعدة
-1
وأصدددحاب المصدددلحة ا خدددرين ،ورهندددا بتدددوافر المدددوارد الماليدددة ،إعدددداد مفموعدددة أدوات بشدددأن
االاتخدام المستدام للموارد الوراثيدة النباتيدة ل فذيدة وال راعدة لكدي ينظدر فيهدا الفهداز الرئاادي،
بغية مساعدة األطراز المتعاقدة على تنفيذ المادة  6من المعاهدة؛
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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يرحددب بالمبددادرات الداعمددة الددواردة فددي الفدددو  2فددي الملحددق  2مددن هددذا القددرار ،ويقددر
-3
بالمساهمة التي تسهم بها هذه المبدادرات فدي االادتخدام المسدتدام للمدوارد الوراثيدة النباتيدة ل فذيدة
وال راعة ،ويشفع على مواصلة ت ويرها؛
يطلب من جميع األطراز المتعاقدة تنفيذ التدابير واألنشد ة التدي تعد ز االادتخدام المسدتدام
-4
للموارد الوراثية النباتية ل فذية وال راعة ،كما وردت في برنامج العمل بشأن االاتخدام المسدتدام
لهذه الموارد وللمبادرات الداعمة لذلك؛
يطلددب إلددى األمانددة التعدداون مددع جميددع الكيانددات المعنيددة داخددل منظمددة األفذيددة وال راعددة
-5
والمؤاسات من قبيل اتفاقية التنوا البيولدوجي ،والفماعدة االاتشدارية للبحدو ال راعيدة الدوليدة،
فضد عن الق اا الخاص والمنظمات فير الحكوميدة ،فدي إطدار المعاهددة ،مدن أجدل التنفيدذ الفعدا
ل نش د ة التددي تدددعم برنددامج العمددل بشددأن االاددتخدام المسددتدام للمددوارد الوراثيددة النباتيددة ل فذيددة
وال راعة والمبادرات الداعمة؛
يطلب إلى األمين أن يقدوم ،رهندا ب بتدوافر المدوارد الماليدة ،بتيسدير وتنسديق ورصدد األنشد ة
-6
التي تقوم بها األطراز المتعاقدة وأصحاب المصلحة والمنظمات الدولية؛
يطلب إلى األمدين أن يواصدل دعدوة األطدراز المتعاقددة والحكومدات األخدرس والمؤاسدات
-7
والمنظمات المعنية إلى تقديم تقارير عن كيفية تع ي وتحسين االاتخدام المستدام للموارد الوراثيدة
النباتيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ل فذيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة وال راعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ،وتفميدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع
هذه التقارير؛
يطلب إلى األمين أن يعمل مع األطراز المتعاقددة والشدبكات والشدركال علدى تع يد صدون
-8
وااددتخدام األنددواا المحليددة واألنددواا المكيّفددة محليددا والمحاصدديل فيددر المسددتغلة بقدددر كدداز ،ونظددم
المعارز الخاصة بها ،وبيئات اات راا المحاصيل وما يرتبع بها مدن مشداهد طبيعيدة ،وذلدك بغيدة
تحسين تحقيق أهداز التنمية المستدامة وتع ي صون الموارد الوراثيدة النباتيدة ل فذيدة وال راعدة
في مواقعها وفي الم ارا وااتخدامها بشكل مستدام؛
يطلب إلى األمدين زيدادة ت دوير التعداون مدع المنتددس العدالمي للبحدو ال راعيدة والمنظمدة
-9
الدوليددة للتن د ّوا البيولددوجي بشددأن التدددريب وبنددال القدددرات فددي مفددا االاددتخدام المسددتدام للمددوارد
الوراثية النباتية ل فذية وال راعة ،بسبل منها تعبئة الموارد المشتركة؛
 -21ي لب إلى جميع األطراز المتعاقدة أن تع ز ،حسب االقتضال ،حصدو جميدع المد ارعين
على الموارد الوراثية النباتية ل فذية وال راعة في النظام المتعدد األطراز وتوايع قاعدة الموارد
الوراثية للمحاصيل المستخدمة؛

 -22يقرر عقد اجتماا جديد اللفندة االاتشدارية الفنيدة المخصصدة المعنيدة باالادتخدام المسدتدام
للمددوارد الوراثيددة النباتيددة ل فذيددة وال راعددة ،رهن دا ب بتددوافر المددوارد الماليددة ،وفقددا لدختصاصددات
الواردة في الملحق  1لهذا القرار.
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الملحق

0

رؤية ومهمة وأهداف برنامج العمل بشأن االستخدام المستدام
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والمبادرات الداعمة

الرؤية
تستخدم الموارد الوراثيدة النباتيدة ل فذيدة وال راعدة بشدكل مسدتدام فدي نظدم ال راعدة وفقدا
للمددادة  ،6وذلددك للتمكددين مددن وجددود نظددم لل راعددة واألفذيددة أكثددر شددموالب وااددتدامة وكفددالة علددى
المستويات المحلية والوطنية والدولية.

المهمة
تع ي االاتخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية ل فذية وال راعة من خد تدابير فعالة
لترجمة المادة  6من المعاهدة إلى أثر فعلي على المستوس الق رس.

األهداف
رصد وتنفيذ وضمان الدعم التقني
الهدف  :0تدوفير الددعم ل طدراز المتعاقددة وأصدحاب المصدلحة لتنفيدذ أحكدام المدواد  5و 6و 9مدن
المعاهدددة المتصددلة باالاددتخدام المسددتدام للمددوارد الوراثيددة النباتيددة ل فذيددة وال راعددة ،علددى أاددا
األولويات واالحتياجات الوطنية.
الهدف  :4توفير التوجيه واإلرشاد في مفا السيااات من خدد رصدد تنفيدذ المعاهددة فيمدا يتعلدق
باالاتخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية ل فذية وال راعة.
الهدف  :2مواصلة رصد الدعم التقني والخبدرة المقددمين مدن منظمدة األفذيدة وال راعدة فدي مفدا
االاتخدام المستدام ،على النحو المنصوص عليه في المادة  6من المعاهدة.
التعاون وتحسين الشراكات
الهدف  :2تع ي التعاون والشراكات بين أصحاب المصلحة المشداركين فدي مشداريع وبدرامج ذات
صددلة باالاددتخدام المسددتدام للمددوارد الوراثيددة النباتيددة ل فذيددة وال راعددة ،مددع األخددذ فددي االعتبددار
أهداز آيتشى للتنوا البيولوجي في اتفاقية التنوا البيولوجي.

الهدددف  :5تنفيددذ أهددداز تقااددم المنددافع فيددر النقديددة واألنشد ة ذات األولويددة لخ ددة العمددل العالميددة
الثانية فيما يتعلق باالاتخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية ل فذية وال راعة.
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الفدو  : 2برنامج العمل بشأن االاتخدام المستدام للموارد الوراثية النباتيدة ل فذيدة وال راعدة
والمبادرات الداعمة
النتائج المتوقعة
الدورة السادسة للجهاز
الرئاسي ()4105

برامج

شركاء
منفذون

النتائج المتوقعة
الدورة السابعة للجهاز
الرئاسي
()4107

الجزء ألف :وافق عليه الفهاز الرئااي
 -2أنشددددددد ة لتنفيدددددددذ
االادددددتخدام المسدددددتدام
للمددددددددوارد الوراثيددددددددة
النباتيددددددددددة ل فذيددددددددددة
وال راعة ،وفقدا للمدادة
 6من المعاهدة



 -1مفموعددددددة أدوات
لدادددددتخدام المسدددددتدام
للمددددددددوارد الوراثيددددددددة
النباتيددددددددددة ل فذيددددددددددة
وال راعة.



اددتنفذ األنش د ة األطددراز
المتعاقددددددددددة وأصدددددددددحاب
المصدددددددلحة والمنظمدددددددات
الدوليددددة .واتيسددددر أمانددددة
المعاهدددددة تنفيددددذ األنشدددد ة
التدددي تقدددوم بهدددا األطدددراز
المتعاقددددددددددة وأصدددددددددحاب
المصدددددددلحة والمنظمدددددددات
الدولية وتنسّقها وترصددها
 ،وترفع تقارير بشأنها إلى
الفهاز الرئااي.
عقد اجتماا واحد للخبرال
وتولي مفموعدة األدوات
المحتملددددة ،رهنددددا ب بتددددوافر
الموارد.





ادددتنفذ األنشددد ة األطدددراز
المتعاقدددددددددددة وأصددددددددددحاب
المصددددددددلحة والمنظمددددددددات
الدوليدددددة .واتيسدددددر أماندددددة
المعاهدة تنفيذ األنش ة التي
تقوم بها األطراز المتعاقدة
وأصددددددددددحاب المصددددددددددلحة
والمنظمات الدولية وتنسّقها
وترصدددها ،وترفددع تقددارير
بشددددددددأنها إلددددددددى الفهدددددددداز
الرئااي.
إصدددار منشددورات تعددر
مفموعددددة األدوات بفميددددع
لغدددات العمدددل فدددي منظمدددة
األفذية وال راعة.

األطددددددددراز المتعاقدددددددددة،
ومنظمددددددددددددة األفذيددددددددددددة
وال راعددددددة ،والفماعددددددة
االاتشددددددددارية للبحددددددددو
ال راعيددة الدوليددة ،وهيئددة
المددوارد الوراثيددة ل فذيددة
وال راعدددددددة ،والمنتددددددددس
العددددددددددددالمي للبحدددددددددددددو
ال راعية ،واتفاقية التندوا
البيولوجي
األطددددددددراز المتعاقدددددددددة،
ومنظمددددددددددددة األفذيددددددددددددة
وال راعددددددة ،والفماعددددددة
االاتشددددددددارية للبحددددددددو
ال راعيددة الدوليددة ،وهيئددة
المددوارد الوراثيددة ل فذيددة
وال راعدددددددة ،والمنتددددددددس
العددددددددددددالمي للبحدددددددددددددو
ال راعية ،واتفاقية التندوا
البيولددددوجي ،والمنظمددددات
فيددر الحكوميددة ،والق دداا
الخددددددددداص ،ومنظمدددددددددات
الم ارعين.

الجزء باء :المبادرات الداعمة التي اتخذتها طواعية األطراز المتعاقدة وأصحاب المصلحة ا خرون
 -3برنددامج للمشدداركة
في ت وير التكنولوجيدا
ونقلها في ادياق تقاادم
المنافع فير النقدية فدي
إطار المعاهدة
 -4الشدددددراكات بدددددين
الق دددددددددداعين العددددددددددام
والخاص في مرحلة ما
قبل التربية

 -5التوعيدددددة بالقيمدددددة
الحاليدددددددة والمرتقبدددددددة



عقدددددد اجتماعدددددات ادددددنوية
للبرنامج



عقدددددد اجتماعدددددات ادددددنوية شددركال العمددل والشددركال
االاتشاريون للبرنامج
للبرنامج



عقد اجتمداا إضدافي واحدد
للخبددرال يهدددز إلددى وضددع
خ ة إلقامة الشراكات بين
الق دداعين العددام والخدداص
في مرحلة ما قبل التربية





عقد ندوة دولية عن مرحلة
ما قبل التربية



دعددم إعدددن قرطبددة بشددأن
المحاصدديل الواعدددة للقددرن

األطددددددددراز المتعاقدددددددددة،
ومنظمددددددددددددة األفذيددددددددددددة
وال راعددددددة ،والفماعددددددة
االاتشددددددددارية للبحددددددددو
ال راعيددة الدوليددة ،وهيئددة
المددوارد الوراثيددة ل فذيددة
وال راعدددددددة ،والمنتددددددددس
العددددددددددددالمي للبحدددددددددددددو
ال راعيدددددددددة ،والق ددددددددداا
الخاص ،والمنظمات فيدر
الحكوميدددددددة ،ومنظمدددددددات
الم ارعين.
األطددددددددراز المتعاقدددددددددة،
ومنظمددددددددددددة األفذيددددددددددددة



وضدددع خ دددة عمدددل إلقامدددة
شددددراكات بددددين الق دددداعين
العام الخاص في مرحلة مدا
قبل التربية

إصددددار منشدددورات بفميدددع
لغدددات العمدددل فدددي منظمدددة
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ل ندددددددددددددواا فيدددددددددددددر
المسدددددتخدمة بالكامدددددل
والتددددي تتسددددم بأهميددددة
محلية وإقليمية بالنسدبة
ل من الغذائي والتنميدة
المستدامة

الحادس والعشدرين وتنظديم
أنش ة خاصة مع الشركال


تنفيدددذ المبدددادرة المشدددتركة
بددددددين أمددددددانتي المعاهدددددددة
واتفاقيدة التندوا البيولددوجي
وفيرهما من الشركال

األفذيدددة وال راعددددة حددددو
أهميدددددة األندددددواا المهملدددددة
وفيدددددر المسدددددتغلة بشدددددكل
كامل.


بحدددددددددددو وم بوعدددددددددددات
مشددتركة عددن هدددز آيتشددي
بشدددددددأن االادددددددتدامة فدددددددي
ال راعدددددة بفميدددددع لغدددددات
العمددل فددي منظمددة األفذيددة
وال راعدددددة حدددددو أهميدددددة
األندددددواا المهملدددددة وفيدددددر
المستغلة بشكل كامل

وال راعدددددددة ،والمنتددددددددس
العددددددددددددالمي للبحدددددددددددددو
ال راعية ،واتفاقية التندوا
البيولددددددوجي ،والفماعددددددة
االاتشددددددددارية للبحددددددددو
ال راعيددددددددددة الدوليددددددددددة،
والق ددددددددددداا الخددددددددددداص،
والمنظمددددددددددددات فيددددددددددددر
الحكوميدددددددة ،ومنظمدددددددات
الم ارعين.
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الملحق 4

اختصاصات اللجنة الفنية المخصصة المعنية باالستخدام المستدام للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
اتُسدددس اللفنددة الفنيددة المخصصددة المعنيددة باالاددتخدام المسددتدام للمددوارد الوراثيددة النباتيددة
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ل فذية وال راعة (يشار إليها فيما بعد باللفنة) المشورة ل مين حو :




تنسدديق برنددامج العمددل بشددأن االاددتخدام المسددتدام للمددوارد الوراثيددة النباتيددة ل فذيددة
وال راعة؛
التعاون مع اتفاقية التنوا البيولوجي ومع العمليدات والمؤاسدات الدوليدة األخدرس فدي
مضمار االاتخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية ل فذية وال راعة؛
إعددداد مفموعددة أدوات بشددأن االاددتخدام المسددتدام للمددوارد الوراثيددة النباتيددة ل فذيددة
وال راعة بغية مساعدة األطراز المتعاقدة على تنفيذ المادة  6من المعاهدة؛

واتُش ّكل اللفندة مدن عددد مدن األعضدال يصدل إلدى اثندين لكدل إقلديم ومدن عددد مدن الخبدرال
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التقنيين يصل إلى عشرة خبرال يعيِّنهم نواب رئيس مكتدب الددورة السادادة .ويفدوز أن يحدل محدل
كل عضو من أعضال اللفنة عضو آخر جديد لكل إقليم يعينه نواب رئيس المكتب .وايترك القدرار
النهائي للمكتب .وايش ّكل رئيسان يشتركان في رئااة اللفنة من األطراز المتعاقدة للمعاهدة ج لاب
من اللفنة ،أحدهما من بلد نام وا خر من بلد متقدم .وايقوم بانتخاب رئيسي اللفنة أعضدا ُل اللفندة
الذين تُعينهم األقاليم.
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واتعقد اللفنة اجتماعات يصل عددها إلى اجتماعين ،رهنا بتوافر الموارد المالية.

واتُعد اللفنة تقارير في ختام اجتماعاتها تُتاح باعتبارها من وثائق الدورة السادادة للفهداز
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الرئااي.
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وايُقدم األمين تقريراب عن أعما اللفنة إلى الدورة الساداة للفهاز الرئااي.

