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 والزراعة ةلألغذي ةالوراثي املوارد هيئة

 

 املؤقت لمن جدول األعما 9 البند

 الدورة العادية الرابعة عشرة

 3152نيسان /أبريل 59-51روما، 

 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية

  
 
مع الصكوك الدولية واملنظمات األخرى يف املسائل املتصلة أكدت اهليئة مرارًا وتكرارًا على أهمية التعاون - 1

يقضي باحلد من رفع وقد رّحبت اهليئة حتديدًا، يف إطار برنامج عملها املتعدد السنوات، باقرتاح . بوالية اهليئة

إليها األولوية يف التقارير الروتينية واالستعاضة عنها مبشاورات مرّكزة مع املؤسسات املعنية بشأن املواضيع اليت ُأسندت 

 1.الدورة

 

وطلبت اهليئة إىل األمانة، يف دورتها الثالثة عشرة العادية، مواصلة السعي إىل مجع مساهمات املنظمات - 2

وأقّرت اهليئة  2.الدولية حول املواضيع اليت ُأسندت إليها األولوية يف الدورات العادية وإتاحتها للهيئة لكي تنظر فيها

أيضًا مبساهمات املنظمات الدولية يف تنفيذ برنامج عملها املتعدد السنوات مع التأكيد على احلاجة إىل مواصلة التعاون 

والتآزر مع اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واحلساب االستئماني العاملي 

 3.اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةلي وللتنوع احملصو

 

وتلقى األمني تعليقات ومساهمات خطية من جمموعة واسعة من املؤسسات خبصوص املواضيع اليت ُأسندت - 3

مساهمات املنظمات الدولية حول املواضيع اليت إليها األولوية يف هذه الدورة وهي ترد مجيعًا يف وثيقة املعلومات بعنوان 
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تقرير ويرد تقرير احلساب االستئماني العاملي للتنوع احملصولي يف الوثيقة بعنوان  4.ُأسندت إليها األولوية يف الدورة

ويرد تقرير مقدم من  5.احلساب االستئماني العاملي للتنوع احملصولي املقدم إىل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

احتاد املراكز الدولية للبحوث تقرير يف الوثيقة بعنوان  بحوث الزراعية الدوليةاجلماعة االستشارية للمراكز  احتاد

 6.التابع للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية املقدم إىل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الزراعية

 

 :وقد ترغب اهليئة يف ما يلي- 4
 

صكوك واملنظمات الدولية حول املواضيع اليت ُأسندت إليها أن تأخذ علمًا باقرتاحات ومساهمات ال (1)

 األولوية يف الدورة؛

 أن تتقدم بالشكر إىل الصكوك واملنظمات الدولية على املساهمات اليت قّدمتها يف الدورة احلالية للهيئة؛ (2)

ية خبصوص وأن تطلب إىل األمني مواصلة السعي إىل مجع املساهمات من الصكوك واملنظمات الدول (3)

 . املواضيع اليت ُأسندت إليها األولوية يف هذه الدورة وإتاحتها للهيئة لإلحاطة
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