A

January 2019

CGRFA-17/19/14

هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
البند  14من جدول األعمال المؤقت
الدورة العادية السابعة عشرة
روما 22-18 ،فبراير/شباط

2019

التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية
تكتسي ي ييي الش ي ي يراكات والتعاومل مع الصي ي ييكوي واملنظمات الدولية أ ية حا ة لت قيق أهدا هيئة املوارد الوراثية
-1
لألغذية والزراعة (اهليئة).
وقد توجهت اهليئة ،خالل دورهتا العادية السييادسيية عشييرة ،بالشييكر إىل الصييكوي واملنظمات الدولية على ر عها
-2
تقارير عن أنشطتها إىل اهليئة .كما رحبت مبا قدمته الصكوي واملنظمات الدولية من مسا ات يف التقرير عن حالة التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .وطلبت اهليئة إىل أمينها مواصي ي ي ييلة السي ي ي ييعي لل صي ي ي ييول على مسي ي ي ييا ات الصي ي ي ييكوي
1
واملنظمات الدولية وأص اب املصل ة اآلخرين بشأمل املواضيع ذات األولوية يف الدورات العادية وإتاحتها للهيئة.
ومتاشي يييا مع املمارسي يية السي ييابقة ،دعت املنظمة مبوج التعمي  ،C/CBD -725-ORG -9الصي ييكوي واملنظمات
-3
الدولية املعنية إىل أمل تقدم ،عن طريق اس ي ييتكمال اس ي ييتبيامل ،معلومات مرتكزة عن ما تنسذه من س ي ييياس ي ييات وبرام وأنش ي ييطة
ذات ص ي ي ي ي ييلة باملواض ي ي ي ي يييع ذات األولوية يف هذه الدورة .وقد جرى جتميع املعلومات الواردة ردا على هذه الدعوة يف الوثيقة
بعنوامل التقارير املقدمة من الصكوي واملنظمات الدولية ،2إلحاطة اهليئة علما هبا.
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ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه 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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وباإلضي ي ي ي ي ييا ة إىل ذلة ،تلقت اهليئة تقارير من كل من أمانة اتساقية التنوع البيولوجي 3والصي ي ي ي ي ييندوو العاملي لتنوع
-4
احملاص ي ي يييل 4ومنظمة نظام اجلماعة االس ي ي ييتش ي ي ييارية للب وي الزراعية الدولية 5واملعاهدة الدولية بش ي ي ييأمل املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة (املعاهدة الدولية).6

وترد املعلومييات املتعلقيية بتعيياومل اهليئيية مع اجلهييال الرئيياس ي ي ي ي ي ييي للمعيياهييدة الييدولييية يف الوثيقيية بعنوامل التعيياومل مع
-5
املعاهدة الدولية بشأمل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.7
-6

وقد ترغ اهليئة يف القيام مبا يلي:
)(1

()2
() 3
() 4
() 5

التوجه بالشكر إىل الصكوي واملنظمات الدولية على تقدميها معلومات عما تنسذه من سياسات وبرام
وأنشطة ذات صلة باملواضيع ذات األولوية يف هذه الدورة؛
والطل إىل أمينها مواصلة السعي لل صول على مسا ات الصكوي واملنظمات الدولية بشأمل املواضيع
ذات األولوية يف الدورات العادية وإتاحتها للهيئة لكي حتاط علما هبا؛
والرتحي بالقرار رق  2017/11الصادر عن اجلهال الرئاسي8؛
والرتحي باألنشطة املشرتكة بني أمانيت املعاهدة واهليئة خالل السرتة املاضية الساصلة بني الدورات؛
والطل إىل أمني اهليئة مواص ي ييلة توطيد أواص ي يير التعاومل مع أمني املعاهدة لتش ي ييجيع االتس ي يياو يف وض ي ييع
برام عمل اجلهالين ويف تنسيذها كل يف جمال اختصاصه ،مبا يف ذلة:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هي)
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إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل (التقرير الثالث)
والنظر يف مسودة خطة العمل العاملية الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
وعقد الندوة الدولية عن إدارة األصنا /السالالت األصلية للمزارعني داخل املزرعة وصومل
األقارب الربية من احملاصيل والنباتات الغذائية الربيتة يف موقعها؛
تسهل عملية
ورصد خطة العمل العاملية الثانية وتنسيذها مبا يف ذلة الصكوي السنية اليت ت
تنسيذها ،على غرار املعايري اخلاصة ببنوي اجلينات؛
واحلصول على املوارد وتقاس منا عها و"معلومات التسلسل الرقمية" بشأمل املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة؛
وغايات ومؤشرات النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والنظام
العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأمل املوارد الوراثية النباتية التابع ملنظمة األغذية والزراعة،
باإلضا ة إىل وضع اإلطار العاملي اخلاص بالتنوع البيولوجي ملا بعد عام .2020
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الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
القرار رقم

2017/11

التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
إ ّن الجهاز الرئاسي،
إذ يست ت ت ت تتتذ ر القرارين رق  2013/4و 2015/9بشي ي ي ي ي ي ييأمل التعاومل مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) وعلى
األخص طلبه إقامة تعاومل وثيق بني اهليئة واجلهال الرئاسي؛
التنوع البيولوجي واألراضييي واملياه يف املنظمة ويشييري إىل أمل ذلة سيييوطتد
-1
يرحّب بإنشيياا اإلدارة اجلديدة املعنية باملناو و ت
أواصر التعاومل بني املعاهدة الدولية واهليئة وسيسسح اجملال أمام املزيد من التنسيق واالتساو بني املعاهدة الدولية واهليئة؛
ويوافق على إبقاا مسي ي ي ييألة التقسي ي ي ييي الوةيسي للمهام واألنشي ي ي ييطة بني اجلهال الرئاسي ي ي ييي واهليئة قيد االس ي ي ي يتعراض
-2
ويطلب إىل أمني املعاهدة أمل يسيد بانتظام عن أي تطورات ذات صلة قد حتدي يف جمال التعاومل مع اهليئة؛
ويرحّب باخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل ص ي ي ي ي ييومل األقارب الربيتة للم اص ي ي ي ي يييل والنباتات الغذائية الربيتة على
-3
املستوى الوطين ،ويدعو األطرا املتعاقدة إىل تنسيذها ،حس االقتضاا؛
ويرحّب بالدعوة املوجهة من اهليئة إىل اجلهال الرئاس ييي للعمل ،يف إطار حوكمته املتواص ييلة للموارد الوراثية النباتية
-4
لألغذية والزراعة و قا للمادة  3من املعاهدة الدولية ،على مواص ي ي ي ي ييلة التنس ي ي ي ي يييق بش ي ي ي ي ييكل وثيق مع اهليئة ،من أجل معاجلة
الس ييمات املميزة للموارد الوراثية النباتية واس ييتخداماهتا احملددة بص ييورة تكميلية ،مع األخذ يف االعتبار األنش ييطة والعمليات
اجلييارييية حتييت إطييار املعيياهييدة الييدولييية ،مبييا يف ذليية العملييية احلييالييية اهليياد يية إىل تعزيز س ي ي ي ي ي ييري عمييل النظييام املتعييدد األطرا
لل صييول على املوارد وتقاس ي منا عها والتعاومل اجلاري الداع لتطبيق املعاهدة الدولية واتساقية التنوع البيولوجي وبروتوكول
ناغويا تطبيقا متسقا؛
ويرحّب بالدعوة املوجهة من اهليئة إىل اجلهال الرئاس ي ي ي ي ي ييي من أجل تبادل املعلومات مع اهليئة بانتظام عن العملية
-5
الرامييية إىل تعزيز النظييام املتعييدد األطرا بغييية تسييادي تكرار اجلهود ،ويطلتتب إىل أمني املعيياهييدة أمل يع ي تد ،اس ي ي ي ي ي ييتنييادا إىل
توجيهات مكت الدورة الثامنة للجهال الرئاسي ،تقريرا يُتاح من مثت على اهليئة يف دورهتا العادية السابعة عشرة؛
ويطلب إىل أمني املعاهدة التعاومل مع أمني اهليئة الذي س ي ي يييعقد حلقة عمل دولية ملس ي ي يياعدة البلدامل على حتديد
-6
السي ي ييمات املميمزة واملمارسي ي ييات احملددة للقطاعات السرعية للموارد الوراثية لألغذية الزراعة ور ع مسي ي ييتوى الوعي بشي ي ييأ ا يف
سييياو العناصيير لتيسييري التنسيذ احمللي لل صييول على املوارد وتقاس ي منا عها بالنسييبة إىل عتل القطاعات السرعية للموارد
الوراثية لألغذية والزراعة ،وكذلة مع أمني اتساقية التنوع البيولوجي؛

9
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ويأخذ علما بت ليل املعلومات اليت قام اجلهال الرئاس ي ي ي ييي معها بش ي ي ي ييأمل تنسيذ املعاهدة الدولية ومن قبل النظام
-7
العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بش ي ي ييأمل املوارد الوراثية النباتية التابع للمنظمة فص ي ي ييوص تنسيذ خطة العمل العاملية الثانية
للموارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعيية ولغرض إعييداد التقرير الثييالييث عن حيياليية املوارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعيية
يف العامل ،ويطل إىل أميين املعاهدة الدولية واهليئة اس ي ي ييتكش ي ي ييا اخليارات السنية اليت تس ي ي ييمح ملس ي ي ييتخدمي أحد النظامني
إما باإلشارة إىل املعلومات اليت سبق وأمل ق تدمت إىل النظام اآلخر أو باستخدامها؛

ويطلب إىل أمني املعاهدة مواص ي ييلة توثيق التعاومل والتنس ي يييق مع أمني اهليئة لتش ي ييجيع االتس ي يياو يف وض ي ييع وتنسيذ
-8
برام عمل كل من اجلهالين ،وعلى وجه اخلصوص يف ما يتعلق مبا يلي:
() 1

إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل والنظر يف خطة العمل
العاملية الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

() 2

ورص ي ييد خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتنسيذها ،مبا يف ذلة القيام
باملزيد من العمل بشييأمل مشييروعي اخلطوط التوجيهية الطوعية بشييأمل األصيينا  /السييالالت األصييلية
للمزارعني وبشييأمل إقامة شييبكة عاملية لصييومل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي
وإدارهتا داخل املزرعة؛

() 3

واحلصول على املوارد وتقاس منا عها؛

() 4

والنظام العاملي لإلعالم التابع للمعاهدة الدولية والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشي ي ي ي ي ي ييأمل
املوارد الوراثية النباتية التابع للمنظمة؛

() 5

والغايات واملؤشرات العاملية املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

