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التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
موجز
تقدم هذه الوثيقة ،اليت اشرتكت يف إعدادها أمانتا املعاهدة الدولية وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) ،معلومات
مستكملة موجزة عن املسائل املؤسسية ذات الصلة ،ومعلومات عن التعاون بني أمانيت املعاهدة الدولية واهليئة.
ويرد يف الوثيقة ،IT/GB-7/17/Inf.17 ،املعنونة "رصد تنفيذ املعاهدة الدولية وخطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة" حتليل مفصّ ّل دوى نظع املعلومات التابعة للمعاهدة الدولية لدعع رص ّّد تنفيذ خطة العمل
العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث ،وجدوى النظام العاملي للمعلومات واإل نذار املبكر بش ّ ّ ّ ّ ّ ّّان املوارد الوراثية النباتية
(النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر) لدعع األطراف املتعاقدة يف رفع التقارير عن تنفيذ املعاهدة.

التوجيهات المطلوبة
إن ا هاز الرئاسّّي مدعو إىل األخذ علما باملعلومات الواردة يف هذا التقرير وتقدمي املزيد من التوجيهات بشّّان التعاون
مع اهليئة ،مع األخذ بعني االعتبار عناصر قرار ممكن يرد يف املرفق  1هبذه الوثيقة.

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 موقع املنظمة www.fao.org
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أول -مقدمة
ً
شجع ا هاز الرئاسي ،يف دورته السادسة ،توثيق أواصر التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة).
-1
ونظر ا هاز الرئاسي يف معلومات إضافية قدمها كل من أمني املعاهدة وأمني اهليئة عن اآلثار املالية واإلدارية املتصلة بنقل
األنشطة أو املهام من اهليئة إىل املعاهدة ،1ولدى اعتماد القرار 9ال ،2015اتفق على إبقاء مسالة التقسيع الوظيفي للمهام
واألنشطة بني ا هاز الرئاسي واهليئة قيد االستعراض وطلب من األمني رفع تقارير منتظمة عن أي تطورات ذات صلة
يف جمال التعاون مع اهليئة.
كما نظر ا هاز الرئاسي يف األنشطة املشرتكة اليت اقرتحتها اهليئة وا هاز الرئاسي ورحب هبا ،ال سيما يف جماالت
-2
احلصول على املوارد وتقاسع منافعها ورصد التنفيذ .وطلب من األمني مواصلة توطيد التعاون مع أمني اهليئة من أجل تعزيز
االتساق يف إعداد وتنفيذ برامج عمل كل من ا هازين.
ورحبت اهليئة ،يف دورهتا العادية السّّادسّّة عشّّرة ،باألنشّّطة املشّّرتكة املقرتحة وطلبت من أمينها مواصّّلة توطيد
-3
التعاون مع أمني املعاهدة من أجل تعزيز االتساق يف وضع وتنفيذ برامج عمل كل من ا هازين .وقررت أيضا إبقاء مسالة
2
نقل األنشطة إىل املعاهدة قيد االستعراض.
وتعرض الوثيقة  ،IT/GB-7/17/Inf.23املعنونة "تقرير من أمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" ،معلومات
-4
إضافية ذات الصلة بشان أمهية العمل ا اري الذي تقوم به اهليئة بالنسبة إىل عمل ا هاز الرئاسي.
وتقدم هذه الوثيقة ،اليت اش ّ ّ ّ ّ ّّرتكت يف إعدادها أمانتا املعاهدة الدولية واهليئة ،معلومات مس ّ ّ ّ ّ ّّتكملة موجزة عن
-5
املسائل املؤسسية ذات الصلة ،ومعلومات عن التعاون بني أمانيت املعاهدة الدولية واهليئة.

1
2

الوثيقة .IT/GB-6/Inf.08
الفقرتان  93و 94من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
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ثانيًا -انعكاسات نقل األنشطة من الهيئة إلى الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية
-6

وافق ا هاز الرئاسي واهليئة على إبقاء مسالة نقل األنشطة من اهليئة إىل ا هاز الرئاسي قيد االستعراض.

3

وإن الوثيقة املعنونة "نقل أنش ّ ّ ّّطة أو مهام من اهليئة إىل ا هاز الرئاس ّ ّ ّّي للمعاهدة الدولية بش ّ ّ ّّان املوارد الوراثية
-7
النباتية لألغذية والزراعة :التداعيات القانونية واإلدارية واملالية" 4،اليت عرضت على ا هاز الرئاسي يف دورته اخلامسة ،تقدم
يف قسمها الثالث ،معلومات عن اآلثار القانونية املرتتبة عن نقل أنشطة حمددة من اهليئة إىل املعاهدة الدولية.
وإذا مت رمسيا نقل مهمة أو نش ّ ّ ّ ّّا من اهليئة إىل ا هاز الرئاس ّ ّ ّ ّّي للمعاهدة الدولية ،فنن ذلي ميكن أن ينطوي
-8
على آثار مالية .ويف هذه احلالة ،سّ ّّيتعني على مؤملر املنظمة النظر يف ما إذا كان ينبغي تعديل مسّ ّّامهة املنظمة يف امليزانية
اإلدارية األسّ ّّاسّ ّّية للمعاهدة الدولية لتغطية بعا أو كل التكاليف املقرتنة باألنشّ ّّطةال املهام املنقولة إىل املعاهدة الدولية.
وقد ُعرض على ا هاز الرئاس ّّي ،يف دورته األخ ة ،معلومات إض ّّافية عن اآلثار املالية واإلدارية ذات الص ّّلة بنقل أنش ّّطة
5
أو مهام من اهليئة إىل ا هاز الرئاسي.

ثالثًا -التعاون مع الهيئة
إن ا هاز الرئاسي ،يف دورته السادسة[" ،يّ]طلب إىل األمانة االستمرار يف تعزيز التعاون مع أمانة اهليئة لتشجيع
-9
االتس ّ ّّاق يف وض ّ ّّع وتنفيذ برامج عمل ا هازين" ،6خاص ّ ّّة يف ما يتعلق باحلص ّ ّّول على املوارد وتقاس ّ ّّع منافعها ،وإعداد
التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل (التقرير الثالث) ،ورصّّد خطة العمل العاملية الثانية
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتنفيذها (خطة العمل العاملية الثانية) .كما أن ا هاز الرئاس ّ ّّي "[ي ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ]الح أن
املؤملر رحب ،يف دورته التاسّ ّ ّّعة والثالثني ،بالعناصّ ّ ّّر لتيس ّ ّ ّ التنفيذ ا لي لل صّ ّ ّّول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة يف قطاعات فرعية خمتلفة وتقاسع منافعها (العناصر) ،وأن اهليئة سوف تستمر يف بلورة عناصر خاصة للقطاعات
الفرعية ،ووضع األنشطة أو العمليات ا ارية يف إطار املعاهدة يف احلسبان".7
 -10وعقب التغي ات اليت ش ّ ّ ّ ّ ّ ّّهدها اهليكل التنظيمي للمنظمة يف الربع األول من عام  ،2017باتت أمانتا املعاهدة
الدولية واهليئة كلتامها تش ّّكالن جزءا من اإلدارة ا ديدة املعنية باملناخ والتنوع البيولوجي واألراض ّّي واملياه يف املنظمة .وتغطي
والية هذه اإلدارة اتفاقيات ريو الثالث (اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمع املت دة اإلطارية بش ّ ّ ّ ّ ّ ّّان تغ املناخ واتفاقية
األمع املت دة ملكاف ة التصّ ر) وتيسّر العمل املشّّرتإل بني اإلدارات بشّّان القضّّايا املتعلقة بالبيئية واالسّّتدامة ،ا يف ذلي
مسائل التنوع البيولوجي وخدمات النظع اإليكولوجية اليت تشكل مواضيع رئيسية بالنسبة إىل كل من املعاهدة الدولية واهليئة.
 3القرار 9ال2015؛ والفقرة  93من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
 4الوثيقة .IT/GB-5/13/12
 5الوثيقة .IT/GB-6/15/Inf.09
 6الفقرة  6من القرار 9ال.2015
 7الفقرة  3من القرار 9ال.2015
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 -11وإن اهليئة ،يف دورهتا العادية الس ّ ّّادس ّ ّّة عش ّ ّّرة" ،رحبت بننش ّ ّّاء اإلدارة ا ديدة املعنية باملناخ والتنوع البيولوجي
واألراضي واملياه يف املنظمة وأشارت إىل أن ذلي سيوطد التعاون وسيفسح اجملال بالتايل أمام مزيد من التكامل واالتساق
بني املعاهدة الدولية واهليئة .وطلبت إىل أمينها مواص ّ ّّلة توطيد أواص ّ ّّر التعاون هذا لتعزيز االتس ّ ّّاق يف وض ّ ّّع برامج عمل
ا هازين وتنفيذها" ، 8وخاص ّ ّّة يف ما يتعلق بنعداد التقرير الثالث ،ورص ّ ّّد خطة العمل العاملية الثانية وتنفيذها ،واحلص ّ ّّول
على املوارد وتقاس ّ ّ ّ ّ ّّع منافعها ،والنظام العاملي لإلعالم التابع للمعاهدة الدولية والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر،
والغايات واملؤشرات العاملية.9

ألف -الحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 -12شّ ّّاركت أمانة املعاهدة الدولية ،بصّ ّّفة مراقب ،يف الدورة الثالثة لفريق اخل اء الفنيني والقانونيني املعين باحلصّ ّّول
على املوارد وتقاسع منافعها اليت انعقدت خالل الفرتة من  13إىل  15سبتم الأيلول  2016يف روما ،إيطاليا .كما شاركت
أمانة املعاهدة ،بصّّفة مراقب ،يف االجتماع السّّادة جملموعة العمل املفتوحة العضّّوية املخص ّصّّة املعنية بتعزيز س ّ عمل
النظام املتعدد األطراف لل صول على املوارد وتقاسع منافعها الذي انعقد خالل الفرتة من  13إىل  17مارةالآذار 2017
10
يف روما ،إيطاليا.
 -13وس ّّامهت أمانتا املعاهدة الدولية واهليئة بش ّّكل مش ّّرتإل يف احلدث ا انا عن التنوع الوراثي من أجل عامل خال
من ا وع :التعاون الدويل من خالل منظمة األغذية والزراعة ،الذي عقد ناسّ ّ ّّبة االجتماع الثالث عشّ ّ ّّر ملؤملر األطراف
يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،الذي انعقد خالل الفرتة من  4إىل  17ديسم الكانون األول  2016يف كانكون ،املكسيي.

 -14و ناسبة انعقاد الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة ،نظمت أمانة املعاهدة الدولية حدثا جانبيا بعنوان الت ض
للدورة السّّابعة للجهاز الرئاسّّي :توقعات  ،2017شّّاركة الرئيسّّني املشّّاركني جملموعة العمل املفتوحة العضّّوية املخصّصّة
املعنية بتعزيز س عمل النظام املتعدد األطراف.

 -15وإن ا هاز الرئاسي ،يف دورته السادسة[" ،ي ّ ّ ّّ]رحب باقرتال عقد حلقة عمل عاملية يري تنظيمها بالشراكة بني
األمانتني حول موض ّ ّ ّ ّ ّّوع احلص ّ ّ ّ ّ ّّول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاس ّ ّ ّ ّ ّّع منافعها ،على أن تُعقد يف فرتة
الس ّّنتني املقبلة ،رهنا بتوفر األموال الض ّّرورية من خارا امليزانية" .11وإن اهليئة ،يف دورهتا العادية الس ّّادس ّّة عش ّّرة" ،طلبت
إىل األمانة أن تعقد ،يف أقرا وقت ممكن بعد الدورة العادية الس ّّادس ّّة عش ّّرة للهيئة وبالتعاون مع أمانيت املعاهدة الدولية
بش ّّان املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة) واتفاقية التنوع البيولوجي ،حلقة عمل دولية ملس ّّاعدة البلدان على
حتديد الس ّ ّّمات املميقزة للقطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارس ّ ّّاهتا ا ددة يف س ّ ّّياق عناص ّ ّّر
احل صول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسع منافعها" .12وستنعقد حلقة العمل الدولية بشان احلصول على املوارد
 8الفقرة  95من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
 9الفقرة  93من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
 10انظر الوثيقة  ،IT/GB-7/17/7تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز س عمل النظام املتعدد األطراف.
 11الفقرة  4من القرار 9ال.2015
 12الفقرة  )5( 25من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
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الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسّ ّّع منافعها يف روما خالل الفرتة من  10إىل  12ينايرالكانون الثاين  2018يف روما ،إيطاليا،
باملقر الرئيسي للمنظمة .وستنظع من قبل اهليئة بالتعاون مع املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي.

باء -النظام العالمي لإلعالم
 -16رحب ا هاز الرئاسّّي ،يف دورته السّّادسّّة ،بالدراسّّة املقرتحة اليت من املفرتض أن تعدها األمانتان لت ليل أمهية
نظع املعلومات يف املعاهدة يف دعع عملية رص ّ ّ ّ ّ ّ ّّد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث ،وأمهية النظام
العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر لدعع األطراف يف ا هاز الرئاس ّ ّّي يف التبليت عن تنفيذ املعاهدة .13وأعادت اهليئة التاكيد،
يف دورهتا العادية السادسة عشرة ،على طلب ا هاز الرئاسي ورحبت باإلعداد املشرتإل هلذا الت ليل.14
-17

واستجابة هلذا الطلب ،قامت أمانتا املعاهدة الدولية واهليئة بتوجيه عملية إعداد حتليل للمعلومات اجملمعة:



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

 -18وقد ُوضع شكل إعداد تقارير املعاهدة الدولية عمال بالقسع  4-5من إجراءات االمتثال لتيس تقدمي كل طرف
من األطراف املتعاقدة لتقرير عن التداب اليت اختذها لتنفيذ التزاماته وجب املعاهدة .ويس ّ ّ ّ ّ ّ ّّتند نظام رفع التقارير التابع
للنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر إىل  63مؤشّرا ،حسّّبما وافقت عليه اهليئة يف عام  .2013وهتدف املؤشّرات إىل
إبراز األنش ّ ّ ّّطة اليت تض ّ ّ ّّطلع هبا البلدان من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية فض ّ ّ ّّال عن حالة ص ّ ّ ّّون املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بشكل مستدام.
-19

ويهدف التقييع إىل حتليل ما يلي:




13
14
15
16

جّّدوى املعلومّّات اليت يمعهّّا النظّّام العّّاملي للمعلومّّات واإلنّّذار املبكر لغرض رفع األطراف املتعّّاقّّدة
لتقارير وجب القس ّّع  5من إجراءات االمتثال ولغرض رفع األطراف املتعاقدة وأص ّ ّ اا املص ّّل ة لتقارير
عن تنفيذ برنامج العمل بشّ ّ ّ ّ ّّان االسّ ّ ّ ّ ّّتخدام املسّ ّ ّ ّ ّّتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات
15
الداعمة؛
وجدوى املعلومات اليت يمعها نظام رفع التقارير اإللكرتوين 16للمعاهدة الدولية من أجل رص ّ ّّد تنفيذ خطة
العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث.

ألف 9-بالوثيقةIT/GB-6/15/Report.

املرفق
الفقرة  94من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
القرار 7ال 2013يف الوثيقة .IT/GB-5/13/Report
http://faoitpgrfa.ort-production.linode.unep-wcmc.org/
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 -20وميكن االطالع على حتليل أكثر تفص ّّيال يف الوثيقة  ،IT/GB-7/17/Inf.17رص ّّد تنفيذ املعاهدة الدولية وخطة
العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 -21و قّّد خلا الت ليّّل إىل أنّّه على الرغع من أن النظّّام العّّاملي للمعلومّّات واإلنّّذار املبكر ونظّّام رفع التقّّارير
اإللكرتوين خيتلفان كث ا يف ما بينهما من حيث أنه مت إنشّّاامها ألغراض خمتلفة ،فناما يتي ان أنواعا خمتلفة من املعلومات
على نطاقات خمتلفة وعند مس ّ ّ ّّتويات متباينة من التفص ّ ّ ّّيل ويمعان املعلومات بوت ات خمتلفة ،كما أن هناإل جماالت يف
كال النظامني حيث أن املعلومات املقدمة إىل أحدمها قد تكون مهمة أيض ّ ّ ّّا للنظام اآلخر .ولذلي ،قد يكون من ا دير
باالهتمام استكشاف خيارات فنية تسمح ملستخدمي أحد النظامني إما باإلشارة إىل املعلومات اليت سبق وأن قدمت إىل
النظام اآلخر أو استخدامها.

جيم -برنامج العمل بشأن الستخدام المستدام
 -22أقر ا هاز الرئاسّّي ،يف دورته السّّادسّّة ،برنامج العمل املنقح بشّّان االسّّتخدام املسّّتدام للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة (املل ق  1بالقرار 4ال .)2015ويكمن أحد أهداف ال نامج العمل يف تنفيذ األنشّّطة
ذات األولوية خلطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (خطة العمل العاملية الثانية) ،بش ّ ّ ّ ّ ّ ّّان
االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 -23وش ّ ّّاركت أمانة اهليئة يف االجتماع الثالث للجنة الفنية املختص ّ ّّة املعنية باالس ّ ّّتخدام املس ّ ّّتدام للموارد (اللجنة)
الذي انعقد خالل الفرتة من  24إىل  25أكتوبرالتش ّ ّ ّ ّرين األول  2016يف فيينا ،النمس ّ ّ ّ ّّا .وأحيطت اللجنة علما با هود
اليت تبذهلا املنظمة17واهليئة خبصوص تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية.
 -24كما ش ّ ّ ّ ّ ّ ّّاركت اهليئة يف املش ّ ّ ّ ّ ّ ّّاورة العاملية بش ّ ّ ّ ّ ّ ّّان حقوق املزارعني اليت انعقدت خالل الفرتة من  27إىل
18
س ّ ّّبتم الأيلول  2016يف بايل ،إندونيس ّ ّّيا ،واليت نظمتها حكومتا إندونيس ّ ّّيا والنرويج ،ويس ّ ّ ّرهتا أمانة املعاهدة الدولية.
وباإلضّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّافة إىل ذلي ،اش ّ ّ ّ ّ ّ ّّرتكت أمانة املعاهدة الدولية ،جنبا إىل جنب مع وزارة الزراعة واألغذية يف النرويج واملركز
اإلندونيس ّّي للب ث والتطوير يف جمايل التكنولوجيا احليوية الزراعية واملوارد الوراثية ( ،)ICABIOGRADيف تنظيع احلدث
ا انا املعنون املنافع املتعددة إلعمال حقوق املزارعني ،وذلي خالل الدورة األخ ة للهيئة.
30

 17الوثيقة .IT/ACSU-3/Inf.5
 18يرد ملخا للعروض واملن ّ ّّاقش ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّات يف الوثيقّ ّّة  ،IT/GB-7/17/Inf. 10وقّ ّّائع املشّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّاورة العّ ّّامليّ ّّة بشّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّان حقوق املزارعني .ويف الوثيقّ ّّة
 ،IT/GB-7/17/Circ.1تقرير من النرويج وإندونيسّّيا يضّّع اقرتال الرئيسّّني املشّّاركني املنبثق عن املشّّاورة العاملية بشّّان حقوق املزارعني ،يقدم الرئيسّّان
املشاركان موجزا لتوصيات ت ز تفس مها للمناقشات اليت دارت خالل املشاورة العاملية.
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دال -المقاصد والمؤشرات العالمية
 -25تعاونت أمانتا املعاهدة الدولية واهليئة بش ّ ّ ّّكل نش ّ ّ ّ يف وض ّ ّ ّّع املقاص ّ ّ ّّد واملؤش ّ ّ ّرات اخلاص ّ ّ ّّة باهداف التنمية
املس ّ ّّتدامة وخطة التنمية ملا بعد عام  ،2015وخص ّ ّّوص ّ ّّا املقص ّ ّّد  1-6-15الذي يتناول احلص ّ ّّول على املوارد وتقاس ّ ّّع
منافعها .ويشّ املؤشّّر املختار إىل "عدد البلدان اليت اعتمدت أطرا تشّريعية وإدارية وسّّياسّّاتية لكفالة تقاسّّع املنافع على
حنو عادل ومنصّ ّ ّّف" .وقد جرت مشّ ّ ّّاورات بشّ ّ ّّان املقصّ ّ ّّد  1-6-15بني اتفاقية التنوع البيولوجي ،الوكالة الراعية هلذا
املؤشر ،ومنظمة األغذية والزراعة ،بقيادة املعاهدة الدولية واهليئة.
 -26وحتتوي الوثيقة  ،IT/GB-7/17/6املعنونة "خطة التنمية املستدامة لعام  2030ودور املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة" ،على املزيد من املعلومات عن رصد هذا املقصد من مقاصد أهداف التنمية املستدامة.

هاء -صون األنواع  /الساللت األصلية للمزارعين واستخدامها وصون األقارب البريّة للمحاصيل
والنباتات الغذائية البريّة على المستوى الوطني
 -27طلب ا هاز الرئاس ّ ّ ّّي ،يف دورته الس ّ ّ ّّادس ّ ّ ّّة ،من األمني مواص ّ ّ ّّلة توطيد التعاون مع أمني اهليئة من أجل تعزيز
االتساق يف وضع وتنفيذ برامج عمل كل من ا هازين ،ا يف ذلي يف ما يتعلق واصلة العمل خبصوص مشروع اخلطو
التوجيهية الفنية للهيئة بش ّ ّ ّّان ص ّ ّ ّّون األقارا ال ية للم اص ّ ّ ّّيل وحول مش ّ ّ ّّروع اخلطو التوجيهية الفنية بش ّ ّ ّّان ص ّ ّ ّّون
السالالت األصلية واستخدامها.
 -28وبعد مشاورات واسعة النطاق ،أقرت اهليئة يف دورهتا األخ ة اخلطو التوجيهية الطوعية من أجل صون األقارا
ال ية للم اصّّيل والنباتات الغذائية ال ية على املسّّتوى الوطين وطلبت إىل املنظمة نشّّرها 19.وترد هذه اخلطو التوجيهية
الطوعية باعتبارها  .IT/GB-7/17/inf.22وأحالت اهليئة النس ّ ّّخة املنق ة من مش ّ ّّروع اخلطو التوجيهية الطوعية بش ّ ّّان
صّّون األنواع ال السّّالالت األصّّلية للمزارعني واسّّتخدامها على املسّّتوى الوطين إىل عاعة العمل الفنية احلكومية الدولية
املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ملواصلة استعراضها.20

19
20

الفقرة  62من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرة  63من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
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واو -إقامة شبكة عالمية بشأن صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
في موقعها الطبيعي وإدارتها في المزرعة
 -29طلب ا هاز الرئاسي أيضا ،يف دورته السادسة ،من األمني مواصلة توطيد التعاون مع أمني اهليئة من أجل تعزيز
االتس ّّاق يف وض ّّع وتنفيذ برامج عمل كل من ا هازين ،ا يف ذلي يف ما يتعلق بنقامة ش ّّبكة عاملية بش ّّان صّ ّون املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا يف املزرعة.21
 -30وش ّّاركت أمانة املعاهدة الدولية وس ّّامهت يف حوار غ رمسي متعدد أص ّ ّ اا الش ّّان عقدته املنظمة حول هذا
املوض ّ ّّوع .22واس ّ ّّتعرض ّ ّّت اهليئة ،يف دورهتا األخ ة ،مذكرة مفاهيمية عن إقامة ش ّ ّّبكة عاملية بش ّ ّّان ص ّ ّّون املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا يف املزرعة 23وأحالتها إىل عاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية
باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ملواصلة التشاور خبصوصها.24

رابعا -التوجيهات المطلوبة
ً
 -31إن ا هاز الرئاس ّ ّّي مدعو إىل األخذ علما باملعلومات الواردة يف هذا التقرير وتقدمي املزيد من التوجيهات بش ّ ّّان
استمرار التعاون الوثيق مع اهليئة ،مع األخذ يف االعتبار عناصر قرار ممكن يرد يف املرفق هبذه الوثيقة.

21
22
23
24

الفقرة  64من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الوثيقة .CGRFA/WG- PGR-8/16/Inf.2
الوثيقة .CGRFA-16/17/Inf.20
الوثيقة .CGRFA-16/17/Inf.20
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مشروع

القرار **2017/

المرفق

التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
إ ّن الجهاز الرئاسي،
إذ يشييير إىل القرارين 4ال 2013و9ال 2015بش ّّان التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) ،وعلى األخا
طلبه إقامة تعاون وثيق بني اهليئة وا هاز الرئاسي؛
يرحّب بننش ّ ّّاء اإلدارة ا ديدة املعنية باملناخ والتنوع البيولوجي واألراض ّ ّّي واملياه يف املنظمة ويشّ ّ ّ إىل أن ذلي
-1
سيوطد التعاون بني املعاهدة الدولية واهليئة وسيفسح اجملال أمام املزيد من التنسيق واالتساق بني املعاهدة الدولية واهليئة؛

يوافق على إبقاء مسالة التقسيع الوظيفي للمهام واألنشطة بني ا هاز الرئاسي واهليئة قيد االستعراض ،ويطلب

-2
إىل األمني أن حيي علما بانتظام باي تطورات ذات صلة حتدث يف جمال التعاون مع اهليئة؛

يرحب باخلطو التوجيهية الطوعية من أجل ص ّ ّ ّ ّ ّ ّّون األقارا ال ية للم اص ّ ّ ّ ّ ّ ّّيل والنباتات الغذائية ال ية على
-3
املستوى الوطين ،ويدعو األطراف املتعاقدة إىل تنفيذها ،حسب االقتضاء
يرحب بالدعوة املوجهة من اهليئة إىل ا هاز الرئاسّي واليت مفادها االسّتمرار ،يف إطار حوكمته املتواصّلة للموارد
-4
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وفقا للمادة  3من املعاهدة الدولية ،يف التنس ّ ّ ّّيق بش ّ ّ ّّكل وثيق مع اهليئة ،من أجل معا ة
الس ّّمات املميزة للموارد الوراثية النباتية واس ّّتخداماهتا ا ددة بص ّّورة تكميلية ،مع األخذ يف االعتبار األنش ّّطة والعمليات
ا ّّاريّّة حتّّت إطّّار املعّّاهّّدة الّّدوليّّةّّ ،ا يف ذلّّي العمليّّة احلّّاليّّة اهلّّادفّّة إىل تعزيز سّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ عمّّل النظّّام املتعّدد األطراف
لل صّّول على املوارد وتقاسّّع منافعها والتعاون ا اري الداعع لتطبيق املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول
ناغويا تطبيقا متسقا؛
يرحب بالدعوة املوجهة من اهليئة إىل ا هاز الرئاسّّي واليت مفادها تبادل املعلومات مع اهليئة بانتظام عن العملية
-5
الرامية إىل تعزيز النظام املتعدد األطراف بغية تفادي ازدواجية ا هود ،ويطلب إىل األمني أن يعد ،اس ّ ّ ّ ّّتنادا إىل توجيهات
املكتب ،تقريرا يتع إتاحته للهيئة يف دورهتا العادية السابعة عشرة؛
يطلب إىل األمني التعاون مع أمني اهليئة الذي س ّّيعقد حلقة عمل دولية ملس ّّاعدة البلدان على حتديد الس ّّمات
-6
املميقزة واملمارسّ ّّات ا ددة للقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية الزراعة ورفع مسّ ّّتوى الوعي هبا يف سّ ّّياق العناصّ ّّر
لتيس ّ التنفيذ ا لي لل صّّول على املوارد وتقاسّّع منافعها بالنسّّبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية
والزراعة ،وكذلي مع أمني اتفاقية التنوع البيولوجي؛
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يأخذ علما بت ليل املعلومات اجملمعة من قبل ا هاز الرئاس ّ ّ ّ ّ ّ ّّي بش ّ ّ ّ ّ ّ ّّان تنفيذ املعاهدة الدولية ومن قبل النظام
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العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بش ّ ّ ّّان املوارد الوراثية النباتية التابع للمنظمة خبص ّ ّ ّّوص تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ولغرض إعداد التقرير الثالث ،ويطلب إىل أميين املعاهدة الدولية واهليئة استكشاف
خيارات فنية تسّ ّ ّ ّ ّّمح ملسّ ّ ّ ّ ّّتخدمي أحد النظامني إما باإلشّ ّ ّ ّ ّّارة إىل املعلومات اليت سّ ّ ّ ّ ّّبق وأن قدمت إىل النظام اآلخر
أو باستخدامها.
يطلب إىل األمني االسّّتمرار يف تعزيز التعاون والتنسّّيق مع أمانة اهليئة لتشّّجيع االتسّّاق يف وضّّع وتنفيذ برامج
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عمل كل من ا هازين ،وعلى وجه اخلصوص يف ما يتعلق ا يلي:
(أ)

إعّداد التقرير الثّالّث عن حّالّة املوارد الوراثيّة النبّاتيّة لألغّذيّة والزراعّة يف العّامل ،والنظر يف خطّة العمّل
العاملية الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

(ا) ورص ّ ّ ّ ّ ّ ّّد خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتنفيذها ،ا يف ذلي القيام
باملزيد من العمل بشّّان مشّّروعي اخلطو التوجيهية الفنية بشّّان األنواع ال السّّالالت األصّّلية للمزارعني
وبشّّان إقامة شّّبكة عاملية بشّّان صّّون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا
يف املزرعة؛
(ا) واحلصول على املوارد وتقاسع منافعها؛
(د)

وال نظام العاملي لإلعالم التابع للمعاهدة الدولية والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بش ّ ّ ّ ّ ّ ّّان املوارد
الوراثية النباتية؛

(ه)

واملقاصد واملؤشرات العاملية.

