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يرجى من السادة . ناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على امل   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org : على العنوان التالي
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 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة 

 من جدول األعمال املؤقت 8البند 

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية 

 باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 الدورة السادسة

 2012تشرين الثاني /نوفمرب 16-14روما، 

 تقارير املنظمات والصكوك الدولية 

 

يف دورتها العادية الثالثة عشرة برنامج العمل املتعدد ( اهليئة)اعتمدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -  1

من أجل تنفيذ برنامج العمل  2021-2014منقحة للفرتة  إسرتاتيجيةخطة السنوات املنّقح وطلبت إىل أمينها إعداد 

ويشكل برنامج العمل املتعدد السنوات واخلطة . ية الرابعة عشرةلكي تنظر فيها يف دورتها العاد 1املتعدد السنوات

االسرتاتيجية إطار عمل ختطيطي يساعد أعضاء اهليئة ومكتبها وأمانتها، فضاًل عن الفاو واملنظمات األخرى، على 

 .  ختطيط مساهماتها من أجل تنفيذ هذا الربنامج

ببيان التعاون املشرتك بني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية  وذّكرت اهليئة يف دورتها العادية الثالثة عشرة  - 2

وأوصت . واهليئة وشددت على أهمية التعاون اجلاري بني اجلهازين ومكتبيهما وأمانتيهما وأكدت ضرورة توطيد التعاون

                                        
 .CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.2 بإمكان مجاعة العمل االطالع عليهما ضمن الوثيقة 1
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توزيع املهام واألنشطة بضرورة تعديل برنامج العمل املتعدد السنوات، حسب االقتضاء، ملراعاة القرارات املقبلة املتصلة ب

 . بني اهليئة واجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية

وشكرت اهليئة املنظمات والصكوك الدولية على مساهماتها خالل الدورة العادية الثالثة عشرة وأثنت على -  3

اصلة التعاون والتآزر وأكدت اهليئة ضرورة مو. مساهمات املنظمات الدولية من أجل تنفيذ برنامج عملها املتعدد السنوات

مع اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية والصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي واجلماعة االستشارية للبحوث 

الزراعية الدولية وطلبت إىل أمينها مواصلة السعي إىل احلصول على مساهمات عن املواضيع اليت أسندتها املنظمات 

 . ات العادية وإتاحتها للهيئة لإلحاطةالدولية األولوية يف الدور

وتلقت مجاعة العمل تقارير من كل من املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واالحتاد الدولي -  4

حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 

. لدولية والصندوق االستئماني العاملي للتنّوع احملصولي واالحتاد الدولي للبذور واملنتدى العاملي للبحوث الزراعيةا

تقرير مقدم من املعاهدة : ويرجى من السادة األعضاء دراسة هذه التقارير اليت ترد ضمن وثائق املعلومات السّت التالية

ة لألغذية والزراعة إىل مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتي

تقرير مقدم من جتّمع  مراكز البحوث الزراعية ، CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.4)الوثيقة ) النباتية لألغذية والزراعة

ة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الدولية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية إىل مجاع

تقرير مقدم من الصندوق االستئماني ، (CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.5الوثيقة ) الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 ذية والزراعةالعاملي للتنّوع احملصولي إىل مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغ

تقرير مقدم من االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة إىل ، (CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.6الوثيقة )

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

االحتاد الدولي للبذور إىل مجاعة العمل الفنية احلكومية تقرير مقدم من ، CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.7)الوثيقة (

وتقرير مقدم من ، CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.8)الوثيقة ) الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

راثية النباتية لألغذية املنتدى العاملي للبحوث الزراعية إىل مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الو

 ( CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.9الوثيقة ) والزراعة

وبالنظر إىل أهمية األنشطة اجلارية واملسائل اليت تعين اهليئة يف سياق تنفيذ برنامج عملها املتعدد السنوات، -  5

 .عنّيةقد ترغب مجاعة العمل يف توصية اهليئة مبواصلة تلقي التقارير من الصكوك واملنظمات امل

 

 

 


