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تنفيذ برنامج العمل بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
موجز

من خالل القرار  ،2015/4صادق اجلهاز الرئاسي على برنامج العمل املراجعع بشعن االسعتخدام املسعتدام للمعوارد الوراثيعة النباتيعة
م
لألغذيععة والزراعععة للفع ة  2019-2016وأعععاد عقععد اللجنععة الفنيععة املؤقتععة املخصصععة املعنيععة باالسععتخدام املسععتدام لتقععدم املشععورة
لألمني بشن ما يلي ،من بني مجلة أمور:





تنفيذ برنامج العمل واملبادرات الداعمة؛
التعاو مع العمليات واملؤسسات الدولية األخرى يف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
حتديد أنشطة إضافية وتآزرات ضمن برنامج العمل وبينه وبني جماالت العمل األخرى للمعاهدة الدولية؛
إعداد تقرير عن الثغرات احلالية يف صو املوارد الوراثية النباتية لألغذيعة والزراععة واسعتخدامها املسعتدام معن خعالل العدع
من األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة.

اجتمعت اللجنة مرة واحدة خالل فع ة السعنتني وقعدمت مشعورة وتوصعيات .كمعا قامعت األمانعة واألطعراف املتعاقعدة وقعام أصعاا
مصلاة آخرو بعدد من األنشطة واملبادرات األخرى لتنفيذ املادة  6من املعاهدة واألحكام املتعلقة هبا.

التوجيهات الملتمسة
على أساس املشورة املقدمة من اللجنة الفنية املؤقتة املخصصة املعنية باالستخدام املستدام ونطاق األنشطة اليت أجريعت خعالل فع ة
السنتني ،فإ اجلهاز الرئاسي مدعو إىل تقدم أيعة توجيهعات أخعرى يعتربهعا مناسعبة للتنفيعذ الفععال للمعادة  6وبرنعامج العمعل بشعن
االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،مع األخذ باالعتبار عناصر قرار ممكن يرد يف املرفق للنظر فيه.
وتشمل هذه العناصر إعادة عقد اللجنة الفنية املؤقتة املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذيعة والزراععة،
والطلع مععن األمععني استكشععاف إمكانيععة القيععام بننشععطة مسععتقبلية لتعزيععز برنععامج العمععل بشععن االسععتخدام املسععتدام للم عوارد الوراثيععة
النباتية لألغذية والزراعة.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع:
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
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أوال -المقدمة
ً
مععن خععالل الق عرار  1،2015/4صععادق اجلهععاز الرئاسععي علععى برنععامج العمععل املراجععع بشععن االسععتخدام املسععتدام
-1
م
للم عوارد الوراثي ععة النباتيععة لألغذي ععة والزراعععة واملب ععادرات الداعم ععة لععه للف ع ة  2019-2016وأعععاد عق ععد اللجنععة الفني ععة املؤقت ععة
املخصصة املعنية باالستخدام املستدام.
يف االجتمعاع الثالع للجنععة الفنيعة املؤقتعة املخصصععة املعنيعة باالسعتخدام املسععتدام ،أععدت األمانعة تقريعًعرا أوليًعا عععن
-2
2
التقدم احملرز يف أنشطة اجلهاز الرئاسي ،ودعت اللجنة إىل تقيي األنشطة والربامج اليت تقوم هبعا األطعراف املتعاقعدة ويقعوم
3
استنادا إىل عناصر حمددة يف برنامج العمل.
هبا خمتلف أصاا املصلاة،
ً
لكل بند من بنعود برنعامج العمعل ،أدرجعت يف هعذه الوثيقعة مشعورة اللجنعة ،باإلضعافة إىل تقريعر معوجز ععن التقعدم
-3
احملرز منذ الدورة السادسة للجهاز الرئاسي.

ثانياً -برنامج العمل بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
والمبادرات الداعمة له
 5و 6و9

يهععدف برنععامج العمععل إىل "تععوفر الععدع لألطعراف املتعاقععدة وأصععاا املصععلاة لتنفيععذ أحكععام امل عواد
-4
مع ع ععن املعاهع ع ععدة املتصع ع ععلة باالسع ع ععتخدام املسع ع ععتدام للم ع ع عوارد الوراثيع ع ععة النباتيع ع ععة لألغذيع ع ععة والزراعع ع ععة ،علع ع ععى أسع ع ععاس األولويع ع ععات
واالحتياجات الوطنية".
أمحععرز تقععدم كبععر يف تنفيععذ برنععامج العمععل ،بفضععل املسععاتات العينيععة مععن بعع األطعراف املتعاقععدة والععدع املععا
-5
ال ععذف وفرت ععه 4.ويلخ ع امللا ععق  ،1اجل ععدول  1م ععن الق عرار  2015/4جمموع ععات خمتلف ععة م ععن األنش ععطة يق ععوم هب ععا أص ععاا
املصععلاة ،مقسععمة إىل ب عرامج وافععق عليهععا اجلهععاز الرئاسععي (اجلععز ألععف) ،ومبععادرات داعمععة تقععوم هبععا األط عراف املتعاقععدة
وأصاا املصلاة اآلخرو على أساس طوعي (اجلز با ).

1
2

القرار  ،2015/4تنفيذ املادة  ،6االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
الوثيقة  IT/ACSU 3/16/3تنفيذ برنامج العمل بشن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة

http://www.fao.org/3/a-bq548e.pdf

http://www.fao.org/3/a-bl143e.pdf

 3انظر الوثائق 2 IT/ACSU-3/16/Inf. ،التقدم احملرز يف تطوير جمموعة أدوات لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
و IT/ACSU-3/16/Inf. 3مساتة مشاريع صندوق تقاس املنافع للمعاهدة لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية الزراعة؛
و IT/ACSU-3/16/Inf.4مس اتة نظام املعلومات العاملي لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية الزراعة؛
و  IT/ACSU-3/16/Inf.5أنشطة نفذهتا املنظمات الدولية بشن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية الزراعة.
 4النمسا وإندونيسيا وإيطاليا والنرويج وسويسرا
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الجزء ألف من برنامج العمل :البرامج التي وافق عليها الجهاز الرئاسي
 -1تنفيذ االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية بموجب المادة  6من المعاهدة الدولية
عوجزا لق ع عرارات اجله ععاز الرئاس ععي ذات الص ععلة ودع ععا
-6
ععارا يتض ععمن م ع ً
أص ععدر األم ععني يف  4أبريل/نيس ععا  2016إش ع ً
األطعراف املتعاقععدة إىل تقععدم معلومععات عععن أيعة إجعرا ات أو أنشععطة خططععت هلععا أو قامععت هبععا اسععتجابة لععدعوات اجلهععاز
الرئاسععي ،كععي يقععدم تقريع ًعرا عععن تلع األنشععطة إىل الععدورة السععابعة للجهععاز الرئاسععي 5.وتشععمل القضععايا الععيت سعلطت الضععو
عليها الردود الواردة من األطراف املتعاقدة واحلكومات واملؤسسات واملنظمعات :دور االسعتيالد احمللعي والعضعوف للنباتعات،
والش عراكات بععني القطععاعني العععام واخلععا يف مرحلععة مععا قبععل االسععتيالد ،وإطععالق األصععناف الععيت يطورهععا املزارعععو وتوزيععع
البذور؛ وقيمة النظام املتعدد األطراف التابع للمعاهدة الدولية؛ واحلاجة املاسة إىل تيسر الوصول إىل املوارد الوراثيعة النباتيعة
6
لألغذية والزراعة.
ال يزال االفتقار إىل القدرات واالفتقار إىل املعوارد تعا الععامل ْني الرئيسعيني اللعذين حيعدا معن تنفيعذ برنعامج العمعل،
-7
7
أيضعا تتلقعى
على الناو الذف سلطت الضعو عليعه الوثيقعة  .IT/GB-6/15/Inf. 3وباإلضعافة إىل ذلع  ،اسعتمرت األمانعة ً
رسائل تعر عن القلق جتاه استمرار االفتقار إىل موارد من خارج املوازنة على املستوى الوطين لدع هعذا اجملعال املواضعيعي
من العمل.
يف الف ة ما بني أبريل/نيسا ويونيو/حزيرا  ،2015أجرت األمانة مشاورات عرب اإلن نت معع أصعاا املصعلاة،
-8
ساعدت نتائجها على تفه أفضل الحتياجعات طائفعة واسععة معن جمموععات املصعاح واملنظمعات واألفعراد يف معا يتعلعق بتعوفر
أيض ععا عل ععى حتدي ععد
ال ععدع ألنش ععطته املتعلق ععة باالس ععتخدام املس ععتدام للمع عوارد الوراثي ععة النباتي ععة .وق ععد س ععاعدت ه ععذه النت ععائج ً
االختناقات يف نظام استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،مبا يف ذل احلاجعة املاسعة إىل معاجلعة القيعود السياسعاتية
دعم عا ألنشععطة االس ععتخدام املسععتدام .وم ععن املتطلبععات العاجل ععة األخععرى بن ععا القععدرات واحلص ععول علععى امل عواد الوراثيععة النباتي ععة
ً
أيضا أ من امله تقعدم طائفعة واسععة معن املعوارد لعدع أنشعطة أصعاا املصعلاة.
املشاورة
أكدت
و
هبا.
تبطة
ر
امل
املعلومات
و
ً
وأظهرت أسبا كو أنواع حمددة من املوارد مفيدة وعملية ،وحددت موارد إضافية سعتكو ضعرورية .وعلعى وجعه اخلصعو ،
ينبغعي دعع أصعاا املصعلاة يف عملهع بشعن االسعتخدام املسعتدام للمعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة  -مبعا يف ذلع
مععن خععالل م عوارد مععن خععارج املوازنععة – عععن طريععق تععوفر التععدري وبنععا القععدرات بشععن االسععتخدام املسععتدام للم عوارد الوراثيععة
النباتية لألغذية والزراعة وحقوق املزارعني ،على الناو املتوخى يف امللاق ،1اجلدول  1من القرار .2015/4
بنعا ً علععى طلع القعرار  ،2015/4واصعلت األمانععة تعزيعز التعععاو معع أمانععة جلنعة املعوارد الوراثيعة لألغذيععة والزراعععة،
-9
وستواصععل ذلع يف املسععتقبل .واهلععدف الرئيسععي هععو تعزيععز االتسععاق يف بعرامج عمععل الطععرفني وكفالععة اسععتخدام املعوارد املاليععة
5
6

إشعار :تقدم معلومات تتعلق بتنفيذ املادة  6من املعاهدة :االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية،
املعلومات الواردة من األطراف املتعاقدة واحلكومات واملؤسسات واملنظمات ذات الصلة عن تنفيذ املادة ،6

http://www.fao.org/3/a-bp417e.pdf

http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/sustainable-use/information-and-submissions/en/
 7الوثيقة  IT/GB-6/15/Inf.3وضع جمموعة أدوت لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
http://www.fao.org/3/a-bb352e.pdf
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والبشرية الرامية إىل بنا القدرات والتوعية بطريقة أكثر تنسي ًقا .وتشمل اجملاالت احملددة من هذا العمل رصعد وتنفيعذ خطعة
أيض عا التعععاو يف العمععل املتعلععق مبشععروع
العمععل العامليععة الثانيععة للم عوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة .وسيشععمل ذل ع
ً
اخلط ععو التوجيهي ععة الفني ععة لألن ع عواع ال ععيت يس ععتخدمها املزارعو /الس ععالالت األص ععلية واألق ععار الربي ععة للمااص ععيل؛ وتعزي ععز
الشععبكات العامليععة بشععن صععو املعوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة يف موقعهععا وإدارهتععا يف املععزارع؛ والغايععات واملؤشعرات
العاملية؛ وكذل التعاو يف إعداد التقرير الثال عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل.
 -2مجموعة األدوات بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -10من خالل القرار  ،2015/4طل اجلهاز الرئاسي من األمني مواصلة تطوير جمموععة أدوات االسعتخدام املسعتدام
للم عوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة ،وذل ع ملسععاعدة األط عراف املتعاقععدة علععى تنفيععذ املععادة  6مععن املعاهععدة الدوليععة.
وطلع علعى وجعه التاديعد إىل األمعني أ يقععوم بالتععاو معع أصعاا املصعلاة اآلخعرين ورهنًعا بتعوفر املعوارد املاليعة ،بععدعوة
مزيععد مععن املسععاتات مععن األطعراف املتعاقععدة واحلكومععات األخععرى ومنظمععات املعزارعني وأصععاا املصععلاة واخلعربا املعنيععني
بغيععة مجععع أدوات إضععافية ومسععتقبلية جملموعععة األدوات .واسععتجابة ل عذل  ،ومبسععاتة سععخية مععن حكومععة إيطاليععا ،عقععد يف
ف عولترا ،إيطاليععا 21-19 ،يوليو/متععوز  2016اجتمععاع اخل عربا بشععن جمموعععة األدوات لالسععتخدام املسععتدام للم عوارد الوراثيععة
النباتي ععة 8.وكان ععت األه ععداف الرئيس ععية لالجتم ععاع حتدي ععد األدا املطل ععو م ععن جمموع ععة األدوات وحمتوياهت ععا وف ًق ععا جملموع ععات
املستخدمني املختلفة وحتديد موارد حمددة إلدراجها يف اجملموعة.
 -11يف اجتماعهععا الثال ع  9،رحبععت اللجنععة الفنيععة املؤقتععة املخصصععة املعنيععة باالسععتخدام املسععتدام ب عاجلهود الععيت تبععذهلا
عددا ضععرورة وضععع جمموعععة األدوات كععنداة
منظمععة األغذيععة والزراعععة واألمانععة لتنفيععذ خطععة العمععل العامليععة الثانيععة ،وأكععدت جمع ً
عمليععة ملسععاعدة األط عراف املتعاقععدة علععى تنفيععذ املععادة  6مععن املعاهععدة .ونوهععت اللجنععة بالتقععدم احملععرز يف حتديععد وظععائف
وحمتويععات جمموعععة األدوات ،مشععرة يف الوقععت نفسععه إىل ضععرورة االنتقععال بنسععرع مععا ميكععن إىل مرحلععة التنفيععذ .واق حععت
اللجنة أ تركز جمموعة األدوات يف البداية على عدد قليل من اجملاالت ذات األولوية وأ يت تطويرها مبرور الوقت ملعاجلعة
مجيع عناصر نظام استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وهلذه الغايعة ،وضععت اللجنعة أولويعات حمعددة يف إطعار
جم ععالني مواض ععيعيني ت ععا "إض ععافة قيم ععة إىل اس ععتخدام الس ععالالت األص ععلية/األنواع ال ععيت يس ععتخدمها املزارع ععو وإدام ععة ه ععذا
فضال عن موضوع "االستيالد التشاركي للنباتات" 10.وجرى التنكيد على أتية تقدم العدع
االستخدام" و"نظ البذور"ً ،
للبلععدا يف إقامععة عالقععات تعععاو وشعراكات يف هععذه اجملععاالت .ودعيععت األمانععة إىل إعععداد وثيقععة إعالميععة للععدورة السععابعة
11
للجهاز الرئاسي بعد مجع وتنضيد كافة املواد ذات الصلة يف هذه اجملاالت املواضيعية.
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اجتماع اخلربا بشن جمموعة األدوات لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية :التقرير،
 IT/ACSU-3/16تقرير االجتماع الثال اللجنة الفنية املؤقتة املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة ،التقريعر
http://www.fao.org/3/a-bq495e.pdf

http://www.fao.org/3/a-bq804e.pdf
 10انظر الوثيقة IT/GB-6/15/Inf.3
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أيضا مسنلة املسعؤولية ععن اإلدارة والصعيانة املسعتمرتني جملموععة األدوات .واق حعت اللجنعة إطعالق برنعامج
 -12أثرت ً
عمل مش ك يض عدة منظمات متعددة األطراف مهتمة مبجموعة األدوات ،لضما استمرار الدع هلا واستدامتها.
 -13ستمنشععر النسععخة األوىل مععن جمموعععة األدوات علععى اخلعادم التععابع ملنظمععة األغذيععة والزراعععة .وسععتوفر للمسععتخدمني
12
توجيهات وموارد متعلقة بتنفيذ املادة  ،6مع ال كيز بوجه خا على ثالثة مواضيع ذات أولوية حددهتا اللجنة.

الجزء باء من برنامج العمل :دعم مبادرات ستطلقها األطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة اآلخرون
على أساس طوعي
 -14يف اجتماعهععا الثال ع أكععدت اللجنععة الفنيععة املؤقتععة املخصصععة املعنيععة باالسععتخدام املسععتدام علععى أتيععة املبععادرات
الداعمة لربنامج العمل لتنفيذ املادة  6من املعاهدة الدولية وتعزيز الصو خارج املوقع ويف املوقع وعلى مستوى املزرعة.
 -15سلطت اللجنة الضو علعى أتيعة إعطعا األولويعة لألنشعطة اإلقليميعة لالسعتخدام املسعتدام للمعوارد الوراثيعة النباتيعة
لألغذية والزراعة .فمن شن هعذه األنشعطة أ تسعتاد املزيعد معن الفعر العيت تتعي لألطعراف املتعاقعدة ومجيعع أصعاا
املصلاة املعنيني تقاس اخلربات وتبادل األفكار والتوعية بشن تنفيذ أحكام املعاهدة الدولية اخلاصة بالصو واالستخدام
املستدام وحقوق املزارعني .ونوهت اللجنة بفر التعاو مع املبادرات والعمليات األخرى وبقيمة هذا التعاو .
 -3البرنامج المعني بالتطوير المشترك للتكنولوجيا ونقلها
 -16معن خععالل القعرار  ،2015/4طلع اجلهععاز الرئاسععي معن األطعراف املتعاقععدة وأصععاا املصععلاة اآلخعرين مواصععلة
إصععدار التقععارير عععن تنفيععذ برنععامج العمععل واملبععادرات الداعمععة لععه .وقععد أطلقععت املؤسسععات املهتمععة فكععرة الربنععامج املعععين
بالتطوير املش ك للتكنولوجيا ونقلها يف عام  13.2011ومتشياً معع أحكعام املعاهعدة الدوليعة ،يمععد نقعل التكنولوجيعا يف إطعار
هذه املبادرة شكالً أساسياً من أشكال تقاسع املنعافع غعر النقديعة املتعلقعة بعإدارة واسعتخدام املعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة
والزراعة.
 -17يف سع ععبتمرب/أيلول  ،2015عقع ععد االجتمع ععاع الثال ع ع للربنع ععامج يف رومع ععا ،إيطاليع ععا ،لتاديع ععد ال كيع ععز االس ع ع اتيجي
للمبععادرة ،بععالنظر إىل التطععورات يف عمليععات املعاهععدة الدوليععة األخععرى .كمععا سعععى االجتمععاع إىل توسععيع شععبكة املؤسسععات
النشطة وتقدم تقرير عن التقدم احملرز إىل الدورة السادسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية .وقرر الربنامج مواصلة العمل
كشبكة فعالة من املؤسسات ،واتفق على برنامج عمل اس اتيجي كمبادرة داعمة لربنامج العمل.
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يتوفر مزيد من التفاصيل يف الوثيقة
ويساه الربنامج يف حتقيق أهداف املعاهدة الدولية عن طريق:
( )1متكني أصاا املصلاة من استخدام تكنولوجيات صو املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتوصيفها وتقييمها واستخدامها املستدام؛
( )2وزيادة فر نقل التكنولوجيا وتقاس املعلومات وتنمية القدرات
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 -18عق ععد االجتم ععاع الراب ععع للربن ععامج يف فيين ععا ،النمس ععا ،يف  22أكتوبر/تشع عرين األول  .2016وحض ععر االجتم ععاع
مشععارًكا ميثلععو املؤسسععات الشعريكة املختلفععة تبععادلوا املعلومععات عععن التقععدم الععذف أحرزتععه املشععاريع واملبععادرات ذات الصععلة
(مثل مشروع تكيف الفاصعوليا  14،Bean Adaptومشعروع الكينعوا 15ومبعادرة مشعروع القمع القاسعي 16ومشعروع صعندوق
تقاس املنافع بشن نقل التكنولوجيات املتعلقة باألرز ،)17وغرها من احلزم التكنولوجية األخرى.
28

 -19أمعد يف ورقة اس اتيجية حتدد النهج الربناجمي برنامج عمل لف ة السنتني  182019 - 2018يسعتند إىل آليعة مرنعة
وتركيبية ،كي ميكن للربنامج أ يواصل العمل كشبكة فعالة باتساق وتركيز معززين.
 -20يف اسععتخدامه امل عوارد الوراثي ععة النباتي ععة لألغذيععة والزراع ععة للبا ععو واالس ععتيالد وتشععجيعه الص ععو يف املوق ععع وعل ععى
مستوى املزرعة ،يرتبط الربنامج ارتباطًا وثي ًقا بننشطة (أ) صندوق تقاس املنافع ) ( ،النظام املتعدد األطراف (ج) ونظام
املعلومععات العععاملي .وهنععاك إدراك للااجععة املاسععة إىل بنععا املزيععد مععن التععآزرات بععني أنشععطة الربنععامج وبععني أنشععطة عناصععر
املعاهدة ذات الصلة لتاقيق أهداف تطوير أصناف جديعدة ميكعن أ تسعاعد علعى زيعادة غعالل احملاصعيل وحتسعني مقاومعة
اآلفات واألمراض وتعزيز نوعية الزراعة والتصدف لتاديات تغر املناخ.
 -4التدريب وبناء القدرات على حقوق المزارعين واالستخدام المستدام
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -21من خالل القرار  ،2015/5طل اجلهاز الرئاسعي معن األمانعة تيسعر االخنعرا معع األطعراف املتعاقعدة واملنظمعات
ذات الصلة جلمع املعلومات على املسعتويات العوطين واإلقليمعي والععاملي لتبعادل املعرفعة واآلرا واخلعربات وأفضعل املمارسعات
بشن إنفاذ حقوق املزارعني ،علعى الناعو املبعني يف املعاهعدة الدوليعة .واسعتجابة لعذل  ،جعرى تيسعر و/أو تنظعي ععدد معن
املشاورات بالتنسيق والشراكة مع األطراف املتعاقدة ومنظمات من اجملتمع املدين.
 -22كما جرى تيسر أنشطة حمددة مرتبطة بالتدري وبنا القعدرات علعى حقعوق املعزارعني واالسعتخدام املسعتدام معن
خالل "الشراكات والتعاو مع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات األخرى".
 -23بنا ً على طل القرار  ،2015/5مت االنتها معن وضعع وحعدة تعليميعة ععن حقعوق املعزارعني بالتشعاور معع مكتع
الععدورة السععابعة للجهععاز الرئاسععي .وتقععدم الوحععدة النمععوذج املفععاهيمي حلقععوق املعزارعني وتسععلط الضععو علععى الععدور احلاس ع
للم عزارعني واجملتمعععات احملليععة للسععكا األصععليني يف صععو امل عوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة واسععتخدامها املسععتدام.
وت عورد الوحععدة عععدة أمثلععة ميكععن أ حتف عز الفه ع وتعععزز طرقًعا مبتكععرة إلحقععاق حقععوق امل عزارعني يف املمارسععة يف السععياقات
14
15
16
17

Bean Adapt: http://www.beanadapt.org/site/
Quinoa Project: http://www.cirad.fr/en
Durum Wheat Project Initiative: http://www.wheatinitiative.org

مشروع صندوق تقاس املنافع بشن نقل التكنولوجيات املتعلقة باألرز:

http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/projects-funded/bsf-third-cycle/en/
18
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املختلفة اخلاصة بكل بلد .وستمنشر الوحدة من خالل املوقع الشبكي للمعاهدة الدولية وترسل إىل كافة األطراف املتعاقدة
وأصاا املصلاة املعنيني.
كامال ذات األهمية المحلية
غالال ً
 -5التوعية بالقيمة الفعلية والممكنة لمساهمة األنواع غير المستغلة است ً
واإلقليمية في األمن الغذائي والتنمية المستدامة
 -24مععن خععالل القعرار  ،2015/4طلع اجلهععاز الرئاسععي مععن األمععني ،بالتعععاو مععع أصععاا املصععلاة اآلخعرين ورهنًعا
بت ععوفر امل عوارد املالي ععة ،إج عرا حب ع مش ع ك ح ععول أه ععداف أيتش ععي املتعلق ععة باالس ععتدامة يف الزراع ععة وال ععروابط ب ععني الص ععو يف
املوقععع/اإلدارة يف املزرعععة وال عربامج واملبععادرات القائمععة علععى اجملتمععع احمللععي لالسععتخدام املسععتدام لألقععار الربيععة للمااصععيل
كامال .وقد دعا األمني أمانة اتفاقية التنوع البيولعوجي ،بصعفتها شعري ًكا
والسالالت األصلية واألنواع غر املستغلة
استغالال ً
ً
عددا من األهداف املق حة ،مبا يف ذل :
رئيسيًا يف هذا البا املش ك ،إىل التعاو على وضع خطة عمل تتوخى ً
ودروس ع عا مسع ععتفادة وأفضع ععل املمارس ععات يف جمع ععال الصع ععو
( )1تنض ععيد قاعع ععدة بيانع ععات جتم ععع دراسع ععات حالع ععة
ً
واالسععتخدام املسععتدام للم عوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة ،الععيت ميكععن اسععتخدامها لععدع البلععدا يف
جهودها الرامية إىل حتقيق اهلدف .13
( )2استعراض التآزرات احملتملة بني اإلجرا ات العيت تتخعذ لتاقيعق اهلعدف  7املتعلعق بعاإلدارة املسعتدامة ملنعاطق
الزراعة لضما صو التنوع البيولعوجي وتلع العيت تتخعذ لتاقيعق اهلعدف  13املتعلعق بالصعو واالسعتعمال
كامال.
املستدام لألقار الربية للمااصيل والسالالت األصلية واألنواع غر املستغلة
استغالال ً
ً
( )3استكشاف الصالت والروابط بني األنشطة ذات الصلة باهلدفني  7و  13من أهداف أيتشعي فيمعا يتعلعق
بالص ععو واالس ععتخدام املس ععتدام لألق ععار الربي ععة للمااص ععيل والس ععالالت األص ععلية واألنع عواع غ ععر املس ععتغلة
عتغالال كافي عاً وبععني األنشععطة ذات األولويععة يف خطععة العمععل العامليععة الثانيععة ،كمععا مععع املععادتني  5و 6مععن
اس ع ً
املعاهدة الدولية (وأية مواد أخعرى ذات صعلة) ،مبعا يف ذلع فعر تعوفر العدع للعدول معن خعالل جمموععة
أدوات املعاهدة الدولية لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 -25بع ععدأت مباحثع ععات أخع ععرى مع ععع أمانع ععة اتفاقيع ععة التنع ععوع البيولع ععوجي ويسع عععى األمع ععني للاصع ععول علع ععى متويع ععل لع ععدع
هذا البا .
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ثالثًا -أنشطة أخرى

 -1مساهمة مشاريع صندوق تقاسم المنافع في برنامج العمل
19
بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية
 -26االستخدام املستدام هو إحدى األولويات الثال املتفق عليها لصندوق تقاسع املنعافع التعابع للمعاهعدة الدوليعة.
وإدرا ًكا ألتية التنوع البيولوجي الزراعي يف حتقيق األمعن الغعذائي والتكيعف معع تغعر املنعاخ ،اسعتثمر صعندوق تقاسع املنعافع
أكثر من  20مليو دوالر أمريكعي يف مشعاريع تتنعاول وضعع االسع اتيجيات واإلجعرا ات املناسعبة العيت تكفعل احملافظعة علعى
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإدارهتا إدارة مستدامة على الصعيدين الوطين واإلقليمي ،مبا يف ذل :
( )1خععالل دورة املشععروع الثانيععة ،مععول صععندوق تقاسع املنععافع  12خطععة عمععل اسع اتيجية يف أمريكععا الوسععطى
وآسععيا والشععرق األدىن وأفريقيععا تتنععاول دور امل عوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة يف اسع اتيجيات األمععن
الغ ععذائي والتكي ع عف .وحت ععدد ه ععذه اخلط ععط ،م ععن خ ععالل التخط ععيط املس ععبق ،اإلج ع عرا ات العملي ععة والفعال ععة
واالستجابات السياساتية الرامية إىل صو املوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة وإدارهتعا إدارة مسعتدامة،
مبا يف ذل التعزيز املطرد للمهارات واملعرفة وقواعد املعلومات والتكنولوجيات.
عروعا يف  44بلع ًعدا ناميععا ،جيععرف
( )2كجععز مععن الععدعوة الثالثععة اجلاريععة لتقععدم املق حععات ،والععيت تتععنلف مععن  22مشع ً
تنفيذ مشعاريع للتطعوير املشع ك للتكنولوجيعات ونقلهعا .وتسععى هعذه املبعادرات إىل تعزيعز التععاو العدو فيمعا
ب ععني مؤسس ععات البا ععو ع ععرب احل ععدود الوطني ععة س عععيًا إىل التط ععوير املشع ع ك للتكنولوجي ععات الرئيس ععية ونقله ععا.
وسععتمكن هععذه املشععاريع توليععد وتبععادل واسععتخدام املعلومععات علععى املسععتوى اجلزيئععي واملعلومععات عععن األ ععا
املظاهريععة واأل ععا اجليني عة سعععيًا إىل تطععوير أصععناف جديععدة متكيف عة مععع تغععر املنععاخ .ويف هععذا الصععدد ،مععن
املخطععط لععه أ جيععرف تطععوير مععا ال يقععل عععن  30مععن تكنولوجيععات امل عوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة
ونقلهععا إىل أكثععر مععن  80مؤسسععة حبثيععة تابعععة لألط عراف املتعاقععدة يف العععامل النععامي ،وذل ع لتمكععني التاليععل
املتكامل للبيانات وتفسر بيانات اجلبلة الوراثية والبيانات اجلينومية وبيانات األ ا املظاهرية.
 -27تتناول مشاريع صعندوق تقاسع املنعافع وضعع اسع اتيجيات وإجعرا ات مالئمعة تكفعل صعو املعوارد الوراثيعة النباتيعة
لألغذية والزراعة وإدارهتا إدارة مستدامة ،وذل بتنفيذ التدابر التالية ،من ضمن أخرى:
()1
()2
()3
()4

19

اسع اتيجيات وخطععط عمععل تنععوع بيولععوجي وطنيععة ترمععي إىل صععو املعوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة
مستداما وتشجيع تبين نظ زراعية منوعة (املادة 2-6أ من املعاهدة)؛
استخداما
واستخدامها
ً
ً
حبو تعزز التنوع البيولوجي لصاح املزارعني (املادة ) 2-6؛
تقيي وتوصيف استيالد النباتات (املادة 2-6ج)؛
توسيع نطاق املواد اجلينية املتاحة للمزارعني (املادة 2-6د)؛

مس ععاتة مش ععاريع ص ععندوق تقاسع ع املن ععافع لربن ععامج العم ععل بش ععن االس ععتخدام املس ععتدام للمع عوارد الوراثي ععة النباتي ععة ،الوثيق ععة ،IT/ACSU-3/16/Inf.3

http://www.fao.org/3/a-bq546e.pdf
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( )5التطععوير املش ع ك للتكنولوجيععا ونقلهععا مععن خععالل دورة املشععروع الثالثععة (املععادة 1-5ه .النافععذة  3مععن دورة
املشروع الثالثة).
 -2التعاون والشراكات من أجل االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -28يدرك كل معن اجلهعاز الرئاسعي واللجنعة الفنيعة املؤقتعة املخصصعة بشعن االسعتخدام املسعتدام ضعرورة وأتيعة التععاو
مععع املبععادرات والعمليععات األخععرى .وجتمععع الوثيقععة  ،IT/ACSU-3/Inf.5الععيت أعععدت لالجتمععاع الثالع للجنععة ،املععدخالت
20
الواردة من عدد من املنظمات الدولية.
 -29باإلض ععافة إىل ذلع ع  ،يف  6ديس ععمرب/كانو األول  ،2016وض عععت الص ععيغة النهائي ععة مل ععذكرة تف ععاه ب ععني األم ععني
وبرنامج التعاوين األورويب بشن املعوارد الوراثيعة النباتيعة "لوضعع إطعار للتععاو بشعن جمموععة معن األنشعطة املتصعلة باحلصعول
على املعلومات وتبادهلا وبتقاسع اخلعربات ،العيت سعتتعاو مبوجبهعا أمانعة املعاهعدة الدوليعة وأمانعة برنعامج التععاو األورويب يف
اجملاالت ذات االهتمام املش ك هبدف تعزيز التآزر والتنفيذ املتسق للمعواد  5و 6و 16و 17معن املعاهعدة الدوليعة وأهعداف
هذه املعاهدة".
 -30س ععتعقد يف مق ععر منظم ععة األغذي ععة والزراع ععة يف  22س ععبتمرب/أيلول  2017حلق ععة عم ععل تتن ععاول أتي ععة بن ععوك الب ععذور
اجملتمعيععة .وقععد شععاركت يف تنظيمهععا األمانععة وشععبكة البععذور اإليطاليععة ( )Rete Semi Ruraliبععدع مععن املنظمععة الدوليععة
للتن ععوع البيولع ععوجي .وستسع عععى حلق ععة العمع ععل إىل التوصع ععل إىل فه ع ع مش ع ع ك ملختلع ععف أش ععكال بنع ععوك البع ععذور اجملتمعيع ععة يف
أوروبععا .كمععا أهنععا ستيسععر تواصععل أعضععا بنععوك البععذور اجملتمعيععة مععع املؤسسععات والشععبكات الدوليععة ،مثععل منظمععة األغذيععة
والزراعععة واملنظمععة الدوليععة للتنععوع البيولععوجي وبرنععامج التعععاو األورويب ،لتبععادل اخلعربات مععع مبععادرات بنععوك البععذور اجملتمعيععة
اهلامة يف أقالي أخرى ووضع أفكار للتعاو يف املستقبل لتقوية بنوك البذور اجملتمعية وتعزيز أثرها اإلجيايب.

رابعا -األنشطة المستقبلية لتعزيز برنامج العمل بشأن االستخدام المستدام
ً
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -1حلقات العمل اإلقليمية المقترحة للتدريب/بناء القدرات
 -31لتاقيععق النتععائج املتوقعععة لربنععامج العمععل ،ومبععا يتفععق مععع جمععاالت املواضععيع األوليععة ذات األولويععة يف جمموعععة أدوات
االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (انظعر الفقعرات  ،)14-11اقع م  ح تنظعي حلقعات عمعل إقليميعة
للتدري /بنا القدرات لتقدم توجيهات ودع تقين لألطراف املتعاقدة يف تنفيذ أحكام املادة .6

 20املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،ومنظمة األغذية والزراعة (هيئة املعوارد الوراثيعة لألغذيعة والزراععة ،وإدارة الزراععة واايعة املسعتهل ) ،واملنتعدى الععاملي
للباو الزراعية ،والصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ،وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
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فرصعا للتوعيعة كمعا لتعوفر التوجيعه لألطعراف املتعاقعدة يف تنفيعذ األحكعام الععابرة للقطاعععات
 -32سعتوفر حلقعات العمعل ً
أيضعا ً
يف املعاهدة وغرها من صكوك السياسات ذات الصلة باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 -2برنامج مشترك ممكن للتنوع البيولوجي في الزراعة لتحقيق االستخدام المستدام
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -33يف اجتماعهععا الثالع  ،دعععت اللجنععة الفنيععة املؤقتععة املخصصععة بشععن االسععتخدام املسععتدام األمانععة إىل استكشععاف
إمكانيات وضع برنامج مشع ك يف جمعال التنعوع البيولعوجي يف الزراععة لتاقيعق االسعتخدام املسعتدام للمعوارد الوراثيعة النباتيعة،
تشع ك فيععه منظمععات مععن مثععل أمانععة اتفاقيععة التنععوع البيولععوجي ومنظمععة األغذيععة والزراعععة واملنتععدى العععاملي للباععو الزراعيععة
وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واجلماعة االستشعارية للباعو الزراعيعة الدوليعة وأصعاا املصعلاة اآلخعرو  ،وتقعدم
هذه املبادرة لينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة.
 -34اتصل األمني ببع الشركا احملتملني لتقدم تعليقات على أفكار أوليعة بشعن برنعامج مشع ك ممكعن ،مق ًحعا أ
عارا لألنشعطة األوليعة ملثعل هعذا الربنعامج املشع ك.
مكونات برنامج العمل العيت وافعق عليهعا اجلهعاز الرئاسعي ميكعن أ تعوفر إط ً
وعلى وجه اخلصو  ،اق حت األمانة أ اجلهود املش كة لكافة املنظمات ذات الصلة ميكن أ تقوم مبا يلي:
( )1ضععما قابليععة االسععتمرار علععى املععدى الطويععل جملموعععة األدوات بشععن االسععتخدام املسععتدام للمعوارد الوراثيععة
النباتية لألغذية والزراعة وبرنامج التطوير املش ك للتكنولوجيا ونقلها؛
( )2زيععادة اخليععارات واإلج عرا ات املتعلقععة بتععوفر التععدري وبنععا القععدرات بشععن حقععوق امل عزارعني واالسععتخدام
املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
( )3وتعزيعز التععدابر الراميععة إىل التوعيعة بالقيمععة احلاليععة واملرتقبعة لألقععار الربيععة للمااصعيل والسععالالت األصععلية
امال اليت تتس بنتية حملية وإقليمية لألمن الغذائي والتنمية املستدامة.
واألنواع غر املستغلة
استغالال ك ً
ً
-35

ميكن أ تشمل األنشطة احملددة ملثل هذا الربنامج املش ك ما يلي:
()1
()2
()3

()4

تنظي حلقعات عمعل إقليميعة لبنعا القعدرات حعول مواضعيع معن مثعل االسعتيالد التشعاركي للنباتعات وتطعوير
بنوك البذور اجملتمعية وحقوق املزارعني وتعزيز قيمة أصناف املزارعني؛
تقععدم الععدع لل عربامج الوطنيععة يف وضععع سياس ععات االسععتخدام املسععتدام للم عوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذي ععة
والزراعة ويف بنا الشراكات وتعبئة املوارد؛
تطعوير وحعدات ووظعائف إضععافية جملموععة األدوات وللربنعامج املععين بععالتطوير املشع ك للتكنولوجيعا ونقلهععا،
م ععن مث ععل التزوي ععد املتواص ععل لألخب ععار ومنت ععديات املناقش ععة وت ععوفر مكت ع ع دع ع ع  ،واإلدارة املتواص ععلة هل ععذه
الوحدات والوظائف؛
تنظي أنشطة توعية يف املؤمترات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة؛
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( )5إجرا حبو مش كة لتاديد فعاليعة التعدابر الراميعة إىل تنفيعذ األحكعام الععابرة للقطاععات يف املعاهعدة ويف
اتفاقية التنوع البيولوجي وخطعة العمعل العامليعة وغرهعا معن صعكوك السياسعات ذات الصعلة املتعلقعة بعالتنوع
البيولوجي الزراعي واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 -36علععى املععدى الطويععل ،بوسععع برنععامج مش ع ك للتنععوع البيولععوجي يف الزراعععة لتاقيععق االسععتخدام املسععتدام للم عوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أ يوفر اإلطار والزخ لقدر أكرب من اجلهود املش كة بني املنظمات هبدف:
( )1زيادة األثر من خالل التنسيق وتضافر املعارف والقدرات؛
( )2تبسيط وترشيق اإلجرا ات واستخدام املوارد؛
( )3وتوفر املزيد من الفر للبلدا وإمكانات أكرب لتاقيق قدر أوفر من النجا ح يف الوفا بالتزاماهتا مبوج
الصكوك العاملية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة اليت تتناول صو التنوع البيولوجي واالسعتخدام املسعتدام،
كما تل اليت تتناول التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي والتغذوف.
 -37ميكن ملبادرة مش كة كهعذه أ هتعدف إىل توسعيع رسعالة وأهعداف برنعامج العمعل ملعا بععد ععام  ،2019معن خعالل
وضع برنامج طويل األجل  2030/2020يشمل منظمات خمتلفة وأصاا مصلاة مهتمني خمتلفني.

خامسا -التوجيهات الملتمسة
ً
 -38اجلهععاز الرئاسععي مععدعو إىل اإلحاطععة باألنش ععطة الععيت أجريععت لتنفيععذ برن ععامج العمععل بشععن االسععتخدام املس ععتدام
للم عوارد الوراثي ععة النباتي ععة ،والنظ ععر يف األنش ععطة املس ععتقبلية املق ح ععة م ععع األخ ععذ باالعتب ععار عناص ععر ق عرار ممك ععن ي ععرد يف املرف ععق
هبذه الوثيقة.
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المرفق

مشروع القرار ** :2017/تنفيذ المادة  ،6االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
إن الجهاز الرئاسي،
علمع عا بتقري ععر االجتم ععاع الثالع ع للجن ععة الفني ععة املؤقت ععة
إذ يش ييير إل ييى القع عرارات  2013/7و 2015/4و ،2015/5وينخ ععذ ً
املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
وإذ يؤكييد ميين جديييد الععدور الرئيسععي لالسععتخدام املسععتدام للم عوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة والعالقععة بععني حقععوق
املزارعني مبوج املادة  9واألحكام اخلاصة بالصو واالستخدام املستدام مبوج املادتني  5و 6من املعاهدة الدولية:

-1

يطلب من األطعراف املتعاقعدة وأصعاا املصعلاة مواصعلة تقعدم تقعارير ععن تنفيعذها وينعوه مبسعاتة هعذه املبعادرات
يف االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

-2

يطلب من األمني ،بالتعاو مع أصاا املصلاة اآلخرين ،ورهنًا بتوفر املوارد املالية:











مواصععلة التعععاو مععع مجيععع الوحععدات ذات الصععلة يف منظمععة األغذيععة والزراعععة واهليئععات واملؤسسععات األخععرى،
كمثععل اتفاقيععة التنععوع البيولععوجي ومراكععز الباععو الزراعيععة الدوليععة ،كمععا مععع القطععاع اخلععا واجملتمععع املععدين
لتاقيععق التنفيععذ الفعععال لألنشععطة الداعمععة لربنععامج العمععل بشععن االسععتخدام املسععتدام للم عوارد الوراثيععة النباتيععة
لألغذية والزراعة؛
التعاو مع هيئة املعوارد الوراثيعة لألغذيعة والزراععة علعى وضعع الصعيغة النهائيعة ملشعروع اخلطعو التوجيهيعة الفنيعة
لألنعواع الععيت يسععتخدمها املزارعو /السععالالت األصععلية واألقععار الربيععة للمااصععيل ،وتعزيععز الشععبكات العامليععة
بشن صو املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراععة يف املوقعع وإدارهتعا يف املزرععة ،والغايعات واملؤشعرات العامليعة،
ويف إعداد التقرير الثال عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل؛
استكشععاف إمكانيععة إنشععا برنععامج مش ع ك بشععن التنععوع البيولععوجي يف الزراعععة لتاقيععق االسععتخدام املسععتدام
للمعوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة يشععمل املنظمععات الدوليععة ذات الصععلة وأصععاا املصععلاة اآلخعرين،
هبععدف حتسععني رسععالة وأهععداف برنععامج العمععل بشععن االسععتخدام املسععتدام إىل مععا بعععد عععام  2019مععن خععالل
إنشا برنامج طويل األمد  2030/2020لينظر فيه اجلهاز الرئاسي يف دورته الثامنة؛
دعمعا لربنعامج
تيسر ورصد األنشعطة العيت تقعوم هبعا األطعراف املتعاقعدة وأصعاا املصعلاة واملنظمعات الدوليعة ً
العمل املعين باالستخدام املستدام؛
مواصعلة دععوة األطعراف املتعاقعدة واحلكومعات األخععرى واملؤسسعات واملنظمعات املعنيععة وأصعاا املصععلاة إىل
تقدم تقارير عن تعزيز االسعتخدام املسعتدام للمعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة وععن كيفيعة زيعادة حتسعني
التدابر املتعلقة بذل  ،ومواصلة مجع هذه التقارير؛
عق ععد اجتماع ععات إقليمي ععة بش ععن التوص ععيف املتق ععدم واالس ععتخدام املس ععتدام للمع عوارد الوراثي ععة النباتي ععة لألغذي ععة
والزراعة ،مبا يف ذل تقيي احتياجات املزارعني وأصعاا املصعلاة احملليعني املعنيعني اآلخعرين وحتديعد الوسعائل
املمكنة للوفا بتل االحتياجات ،مبا يف ذل من خالل مهنج تشاركية يف سياق برنامج العمل؛
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مواصعلة التععاو مععع املبعادرات األخعرى ذات الصععلة ،وال سعيما أمانععة اتفاقيعة التنعوع البيولععوجي ،بشعن التفاعععل
بني املوارد الوراثية وأنشطة النظ اجملتمعية وتل اليت يقودها املزارعو ونظ املناطق احملمية؛
مواصععلة تطععوير التعععاو مععع املراكععز التابعععة للجماعععة االستشععارية للباععو الزراعيععة وغرهععا مععن املنظمععات ذات
الصلة يف التدري وبنا القدرات يف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية ،مبا يف ذلع معن خعالل
جهود لتعبئة املوارد بصورة مش كة.

يقييرر عقععد اجتمععاع جديععد للجنععة االستشععارية الفنيععة املخصصععة املعنيععة باالسععتخدام املسععتدام للمعوارد الوراثيععة النباتيععة
لألغذية والزراعة ،رهنًا بتوفر املوارد املالية ،وف ًقا لالختصاصات املرجعية الواردة يف ملاق هبذا القرار.
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الملحق

االختصاصات المرجعية للجنة الفنية المؤقتة المخصصة المعنية باالستخدام المستدام
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ستمسععدف اللجنععة الفنيععة املؤقتععة املخصصععة املعنيععة باالسععتخدام املسععتدام للم عوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة
-1
(يشار إليها فيما بعد باللجنة) املشورة لألمني حول:





تنفيذ برنامج العمل بشن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة
التع ععاو م ععع العملي ععات واملؤسس ععات الدولي ععة األخ ععرى يف جم ععال االس ععتخدام املس ععتدام للمع عوارد الوراثي ععة النباتي ععة
لألغذية والزراعة؛
حتديد أنشطة إضافية وإقامة تآزرات ضمن برنامج العمل وبينه وبني وجماالت عمل املعاهدة األخرى؛
وضععع تقريععر عععن الثغ عرات احلاليععة يف صععو امل عوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة واسععتخدامها املسععتدام مععن
خالل الدع من األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة.

سععتتنلف اللجنععة ممععا ال يزيععد عععن عضععوين اثنععني لكععل إقلععي  ،ومععا ال يزيععد عععن عشععرة خعربا فنيععني يعيملععنه املكتع
-2
بالتشاور مع األقالي ومجيع أصاا املصلاة املعنيني ،وعلى األخ منظمات املزارعني ،مع مراععاة معزيج اخلعربات الفنيعة
املطلععو والتعواز اإلقليمععي والتعواز اجلنسععاين .وسعوف يشععكل رئيسععا مشععاركا مععن األطعراف املتعاقععدة للمعاهععدة الدوليععة
جزًا من اللجنة ،أحدتا من بلد نعام واآلخعر معن بلعد متقعدم .وسعيقوم بانتخعا الرئيسعني املشعاركني أعضعا م اللجنعة العذين
تمعينه األقالي .
سيواصعل األمععني االحتفععائ بقائمعة اخلعربا وحتععديثها للرجععوع إليهعا .وسععيتا ح ذلع لألطعراف املتعاقععدة مععع إمكانيععة
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النظر يف توسيع جمموعة خربا االستخدام املستدام.
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ستعقد اللجنة ما ال يزيد عن اجتماعني ،رهنًا بتوفر املوارد املالية.

سععتمعد اللجنععة يف ختععام اجتماعاهتععا تقععارير تمتععا ح يف أقععر وقععت ممكععن اللتمععاس تعليقععات خطيععة مععن األط عراف
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املتعاقععدة وأصععاا املصععلاة املعنيععني .وحتععال هععذه التعليقععات إىل األم عني ليتععوىل مجعهععا وعرضععها كمعلومععات علععى اجلهععاز
الرئاسي يف دورته الثامنة.
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سيقدم األمني إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته الثامنة تقر ًيرا عن نتائج أعمال اللجنة.

