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 9/2019 القرار

 التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

 وغريه من القرارات السابقة بشأن التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة)؛ 11/2017القرار  يستذكرإذ 
 
بالتعاون املســــتمر والوثيق بني اهليئة واجلهاز الرئاســــي واألنشــــطة املشــــرتكة اليت اضــــطلعت هبا أمانتا اجلهاز  بيرحّ  -1

 السابقة؛ات الرئاسي واهليئة خالل فرتة ما بني الدور 
 
على إبقاء مســـــــــألة التقســـــــــيم الوظيفي للمهام واألنشـــــــــطة بني اجلهاز الرئاســـــــــي واهليئة قيد االســـــــــتعراض  ويوافق -2

 ؛يف جمال التعاون مع اهليئة قد حتدثبانتظام عن أي تطورات ذات صلة بّلغ مني أن ياألإىل  ويطلب
 
تذكر -3 ـــــ ـ ـ ـ ـ التقرير إعداد  من أجلاألطراف إىل التعاون مع اهليئة  يدعو، من املعاهدة الدولية 3-17املادة  وإذ يســ

تسهيل حتديث خطة العمل العاملية الثانية للموارد  بغرض، الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

 
لعاملية حول صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها إىل األمني املشاركة يف تنظيم الندوة ا ويطلب -4

 إتاحة نتائج الندوة إىل اجلهاز الرئاسي؛ ويطلب رهًنا بتوافر املوارد، الطبيعي وإدارهتا على مستوى املزرعة،
 
إىل األمني  ويطلب، الســــابقةات باألنشــــطة املشــــرتكة بني أمانيت املعاهدة واهليئة خالل فرتة ما بني الدور ويرحب  -5

يف وضـــع وتنفيذ برامج وأوجه التآزر، مع جتنب التكرار، مواصـــلة توثيق التعاون والتنســـيق مع أمني اهليئة لتشـــجيع االتســـاق 
 :عمل كل من اجلهازين، وعلى وجه اخلصوص يف ما يتعلق مبا يلي

 
، ومشــــــــــــــروع خطة عمل لألغذية والزراعة يف العاملالتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية إعداد  (أ)

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، حسب االقتضاء؛ للمواردعاملية ثالثة 

 خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ورصدها؛ تنفيذ )ب(

ية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ املعايري اخلاصـــــــــــة ببنوك اجلينات للموارد الوراث )ج(
 بناء القدرات؛

 لتعزيز قدراهتا يف جمال حتسني احملاصيل؛ البلداندعم  )د(
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) تنوع 1تتناول آثار الســــياســــات والقوانني والنظم اخلاصــــة بالبذور على (متعمقة دراســــات حالة إعداد  )هـ(
حصــــول أصــــحاب احليازات الصــــغرية و ) 2( ؛على مســــتوى املزرعة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

على موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة كافية ومتنوعة ومكّيفة حمليًا وبأســــــــــــــعار معقولة، مبا يف ذلك 
 األمن الغذائي والتغذية حتت إطار خمتلف نظم البذور؛ز ) 3( ؛السالالت األصلية للمزارعني/نواعاأل

 املوارد وتقاسم منافعها؛احلصول على  )و(

 ؛DSI/GSD(1("الوراثي التسلسل بيانات /الرقمي التسلسل"معلومات  )ز(

بشـــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  العاملي ونظام املعلومات العاملي واإلنذار املبكر املعلوماتنظام  )ح(
والزراعة التابع للمنظمة، والغايات واملؤشـــــرات، وكذلك وضـــــع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد 

 ؛2020عام 

، وتقدمي املســـاعدة إلعداد التقارير الوطنية بشـــأن رصــد مشـــرتكة على املســـتوى اإلقليمي تدريبيةفعاليات  )ط(
 ؛ثية النباتية لألغذية والزراعة، رهناً بتوافر املوارداملوارد الورا

 .املستدام واالستخدامالصون  )ي(
 
إىل األمني التعاون مع أمني  ويطلبحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،  باســــــــــــــتكمال التقرير عن بويرحّ  -6

 اهليئة لتعزيز نشره واستخدامه على نطاق واسع؛
 
على املشــــاركة يف االجتماع املفتوح العضــــوية جملموعة جهات التنســــيق الوطنية املعنية املتعاقدة األطراف  ويشـــجع -7

حالة التنوع البيولوجي لألغذية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة التابعة للهيئة، واليت ُكلفت بإعداد رّد على التقرير عن 
 الثــامنــة عشــــــــــــــرة، من أجــل اعتمــاده كخطــة عمــل عــامليــة من قبــل  لكي تنظر فيــه اهليئــة خالل دورهتــا العــاديــة والزراعــة،

 مؤمتر املنظمة. 
 

                                                      
حني  إىلهذه العبارة يستخدم لذلك و  "الوراثيالتسلسل بيانات معلومات التسلسل الرقمي/ لعبارة "املصطلح الرمسي سي بعد يف ابت اجلهاز الرئمل ي  1

 االتفاق على مصطلح جديد.


