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القرار 2017/13

برنامج العمل المتعدد السنوات للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية

____________________________________________________________
إ ّن الجهاز الرئاسي،
إذ يستذكر القرار 2015/13؛
وإذ يشير إىل أ ّن أحد األهداف الرئيسية لربنامج العمل املتعدد السنوات هو تنظيم برنامج عمل املعاهدة الدولية على حنو
أفضل ،خاصة العمل الواجب االضطالع به يف الفرتات الفاصلة بني الدورات؛
وإذ يش ي ييير إىل أ ّن أجهزة أخرى تابعة ملنظمة األغذية والزراعة قد اعتمدت برامج عمل متعددة الس ن ن نننوات لوض ن ن ن جدو
معمقة للربامج واآلليات ذات الصلة؛
زمين إلجراء عمليات استعراض ّ
وإذ يقرّ بأ ّن "املعلومات التسلسلية الرقمية" 1قد طُرحت بصورة متكررة يف سياق خمتلف جوانب عمله؛
وإذ يش ييير إىل املقرر  16/13الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف ديس ننمرب/نانون األو 2016؛
واملقرر  14/2الذي اعتمدته األطراف يف بروتونو ناغويا بش ن ننأن احلص ن ننو على املوارد اجلينية والتقاس ن ننم العاد واملنص ن ننف
للمناف الناشئة عن استخدامها يف ديسمرب /نانون األو 32016؛
2

وإذ يشي ييير إىل أ ّن هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة نانت قد ح ّددت ،يف دورهتا العادية
السننادسننة عشننرة يف فرباير/شننبا  ،2017مسننار عمل جديد بشننأن "املعلومات التسننلسننلية الرقمية ا اصننة باملوارد الوراثية
4
لألغذية والزراعة"؛
وإذ يشير مع التقدير إىل احلدث ا اص عن معلومات علم اجلينومات الذي ُعقد يف نيغايل قبل انطالق الدورة السابعة؛
 1هذا املص ن ن ننطل مأخوذ من املقرر  16/13الص ن ن ننادر عن االجتماع الرالؤ عش ن ن ننر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ( (CBD COP XIII/16
وهو موض مزيد من النقاش .ومثة إقرار بتعدد املصطلحات املستخدمة يف هذا اجملا (مبا فيها ،على سبيل املرا ال احلصر" ،البيانات التسلسلية الوراثية"
و"املعلومات التسن ننلسن ننلية الوراثية" و"املعلومات الوراثية" و"املوارد الوراثية غو املادية" و"اساناة باحلاسن ننوو" وما إىل ذل ومن الضن نروري مواصن ننلة النظر
يف هذا املوضوع لتحديد املصطل أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها.
 2املقرر  ، CBD/COP/DEC/XIII/16( 16/13متاح على العنوان التايلhttps://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-16-ar.pdf :
 3املقرر  ، CBD/NP/MOP/DEC/2/14( 14/2متاح على العنوان التايلhttps://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-14-ar.doc :
 4الفقرة  86من التقرير  ،CGRFA-16/17/Reportاملتاح على العنوان التايلhttp://www.fao.org/3/a-ms565a.pdf :
MV176/A
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وإذ يشير إىل احلاجة إىل مزيد من اإليضاحات بشأن مصطل "املعلومات التسلسلية الرقمية"؛
يطلب إىل املكتب العمل ،بدعم من األمني ومبسامهات من األطراف املتعاقدة ،على وض برنامج العمل املتعدد
-1
السنوات للجهاز الرئاسي لكي ينظر فيها يف دورته الرامنة؛
يقرّر أن يبحؤ يف دورته الرامنة يف التأثوات استملة الس ن ن ن ننتخدات "املعلومات التس ن ن ن ننلس ن ن ن ننلية الرقمية" على املوارد
-2
الوراثية بالنس ن ن ن ن ننبة إىل أهداف املعاهدة الدولية والنظر يف إمكانية إدراجها ض ن ن ن ن ننمن برنامج العمل املتعدد الس ن ن ن ن نننوات خال
االجتماع املذنور؛
يطلب إىل األمني إطالع األطراف املتعاقدة وأصحاو املصلحة نافة على نتائج العمل املرتقب مبوجب الفقرة
-3
من القرار  2017/5يف ما يتعلق بتنفيذ نظات املعلومات العاملي؛

9

يدعو األطراف املتعاقدة واحلكومات األخرى وأصن ن ن ن ن ننحاو املصن ن ن ن ن ننلحة املعنيني واألفراد من ذوي ا ربات يف هذا
-4
املوضن ن ننوع إىل إعطاء معلومات للجهاز الرئاسن ن نني بشن ن ننأن طلة أمور من ضن ن ننمنها املصن ن ننطلحات املسن ن ننتخدمة يف هذا اجملا
واجلهات الفاعلة املعنية مبس ن ن ن ننألة "املعلومات التس ن ن ن ننلس ن ن ن ننلية الرقمية" ا اص ن ن ن نة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأنواع
"املعلومات التسلسلية الرقمية" ا اصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ونطاق استخداماهتا ،على غرار:
(1
(2
(3
(4

التوصيف
الرتبية والتحسني الوراثي
الصون
وحتديد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

فضالً عن جدوى "املعلومات التسلسلية الرقمية" ا اصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية الزراعة بالنسبة إىل األمن الغذائي
والتغذية ،مبا يس ن ن ّنهل على اجلهاز الرئاس ن نني يف دورته الرامنة النظر يف التأثوات استملة الس ن ننتخدات "املعلومات التس ن ننلس ن ننلية
الرقمية" ا اص ن ن ن ن ننة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بالنس ن ن ن ن ننبة إىل أهداف املعاهدة الدولية ،مبا يف ذل تباد املوارد
واحلصو عليها والتقاسم العاد واملنصف للمناف الناشئة عن استخدامها؛
يطلب إىل األمني جتمي ما ورد من آراء وإتاحتها لألطراف املتعاقدة لالس ن ننرتش ن نناد شا يف املناقش ن ننات بش ن ننأن هذا
-5
املوضوع خال الدورة الرامنة للجهاز الرئاسي؛
يطلب إىل األمني مواصلة متابعة املناقشات حو املعلومات التسلسلية الوراثية يف منتديات أخرى وتنسيق العمل
-6
م أمانة نل من اتفاقية التنوع البيولوجي وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة خبصننوص أي أنشننطة ذات الصننلة مبا يكفل
االتساق وجينّب االزدواجية يف اجلهود؛
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يطلب إىل األمني إطالع اجلهاز الرئاس ن نني يف دورته الرامنة على نتائج العمليات ذات الص ن ننلة لدى اتفاقية التنوع
-7
البيولوجي وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من حيؤ ارتباطها بالتأثوات استملة السن ن ننتخدات "املعلومات التسن ن ننلسن ن ننلية
الرقمية" على املوارد الوراثية بالنسبة إىل أهداف املعاهدة الدولية؛
يطلب إىل املكتب إرشنناد األمني يف سننياق التحضننو للمناقشننات حو "املعلومات التسننلسننلية الرقمية" يف دورته
-8
مستفيدا من ا ربات الفنية املتاحة.
الرامنة،
ً

