
IT/GB-7/17/Res11  
 

 

MV090/A 

A 

 

 

 
 11/2017مشروع القرار   

 التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 
 إّن الجهاز الرئاسي،

 
بشـــأن التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة)، وعلى األخص  9/2015و 4/2013إىل القرارين  إذ يشـــير

 طلبه إقامة تعاون وثيق بني اهليئة واجلهاز الرئاسي؛
 
بإنشــــــاء اإلدارة اجلديدة املعنية باملناخ والتنوّع البيولوجي واألراضــــــي واملياه يف املنظمة ويشــــــري إىل أن ذلك  يرّحب -1

 ني املعاهدة الدولية واهليئة وسيفسح اجملال أمام املزيد من التنسيق واالتساق بني املعاهدة الدولية واهليئة؛سيوّطد التعاون ب
 
 طلبيعلى إبقاء مسألة التقسيم الوظيفي للمهام واألنشطة بني اجلهاز الرئاسي واهليئة قيد االستعراض، و يوافق -2

 ؛صلة حتدث يف جمال التعاون مع اهليئة إىل األمني أن حييط علما بانتظام بأي تطورات ذات
 
 صــــــــــــــون األقــارب الربيــّة للمحــاصــــــــــــــيــل والنبــاتــات الغــذائيــة الربيــّة  من أجــلبــاخلطوط التوجيهيــة الطوعيــة  يرحـب -3

  على املستوى الوطين، ويدعو األطراف املتعاقدة إىل تنفيذها، حسب االقتضاء
 
للموارد  فادها االسـتمرار، يف إطار حوكمته املتواصـلةمبالدعوة املوجهة من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسـي واليت  يرحب -4

من املعاهدة الدولية، يف التنســــــــيق بشــــــــكل وثيق مع اهليئة، من أجل معاجلة  3ا للمادة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وفقً 
 تية واســـتخداماهتا احملددة بصـــورة تكميلية، مع األخذ يف االعتبار األنشـــطة والعملياتالســـمات املميزة للموارد الوراثية النبا

اجلــاريــة حتــت إطــار املعــاهــدة الــدوليــة، مبــا يف ذلــك العمليــة احلــاليــة اهلــادفــة إىل تعزيز ســــــــــــــري عمــل النظــام املتعــدد األطراف 
ولوجي وبروتوكول عاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيللحصـــول على املوارد وتقاســـم منافعها والتعاون اجلاري الداعم لتطبيق امل

 ؛ناغويا تطبيقا متسقاً 
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بالدعوة املوجهة من اهليئة إىل اجلهاز الرئاســي واليت مفادها تبادل املعلومات مع اهليئة بانتظام عن العملية  يرحب -5
هات ي توجإىل األمني أن يعد، اســـــــــتنادا إىل يطلبالرامية إىل تعزيز النظام املتعدد األطراف بغية تفادي ازدواجية اجلهود، و

 ؛للهيئة يف دورهتا العادية السابعة عشرةيتاح ، تقريرا الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي مكتب
 
التعاون مع أمني اهليئة الذي ســـيعقد حلقة عمل دولية ملســـاعدة البلدان على حتديد الســـمات إىل األمني  يطلب -6

احملددة للقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية الزراعة ورفع مســـــتوى الوعي هبا يف ســـــياق العناصـــــر املميِّزة واملمارســـــات 
لتيســـري التنفيذ احمللي للحصـــول على املوارد وتقاســـم منافعها بالنســـبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية 

 ؛وجيوالزراعة، وكذلك مع أمني اتفاقية التنوع البيول
 
بتحليل املعلومات اجملّمعة من قبل اجلهاز الرئاســـــــــــــي بشـــــــــــــأن تنفيذ املعاهدة الدولية ومن قبل النظام  يأخذ علما -7

العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشـــــــأن املوارد الوراثية النباتية التابع للمنظمة خبصـــــــوص تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية 
يف  ألغذية والزراعةملوارد الوراثية النباتية لا عن حالة إعداد التقرير الثالثغرض لللموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و 

إىل أميين املعاهدة الدولية واهليئة اســتكشــاف خيارات فنية تســمح ملســتخدمي أحد النظامني إما باإلشــارة  يطلب، والعامل
 باستخدامها. إىل املعلومات اليت سبق وأن قّدمت إىل النظام اآلخر أو

 
إىل األمني االســتمرار يف تعزيز التعاون والتنســيق مع أمانة اهليئة لتشــجيع االتســاق يف وضــع وتنفيذ برامج  يطلب -8

 عمل كل من اجلهازين، وعلى وجه اخلصوص يف ما يتعلق مبا يلي:
 

 خطـة العمـل يف، والنظر حـالـة املوارد الوراثيـة النبـاتيـة لألغـذيـة والزراعـة يف العـامل التقرير الثـالـث عنإعـداد  )1(
 العاملية الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

ا يف ذلك القيام ، مبهاورصــــــــــــــد خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتنفيذ )2(
ة للمزارعني ت األصليبشأن األنواع / السالال الطوعيةاخلطوط التوجيهية  يباملزيد من العمل بشأن مشروع

إقامة شــبكة عاملية بشــأن صــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا بشــأن و 
 يف املزرعة؛

 واحلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ )3(

أن املوارد إلنذار املبكر بشــــــــــــــنظام العاملي لإلعالم التابع للمعاهدة الدولية والنظام العاملي للمعلومات واالو  )4(
 ؛ التابع للمنظمة الوراثية النباتية

 .باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيف ما يتصل املقاصد واملؤشرات العاملية  )5(


