
IT/GB-6/15/Report 

 
 

 4/2015 القرار

 ، االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة6تنفيذ املادة 

 

 إن اجلهاز الرئاسي،

 

النباتية لألغذية والزراعة يف مواجهة التحديات العاملية،  الدور احملوري لالستخدام املستدام للموارد الوراثيةإذ يدرك 

الفقر، وخاصة فقر املزارعني أصحاب  مكافحةمبا فيها األمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي والتكيف مع تغري املناخ و

 احليازات الصغرية؛

 

ية املخصصة بشأن االستخدام املستدام للموارد ويأخذ علمًا بتقرير االجتماع الثاني للجنة الفن 7/2013القرار وإذ يستذكر 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

 

الدور الرئيسي لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وعلى العالقة بني حقوق وإذ يؤكد على 

 من املعاهدة الدولية؛ 6و 5ام مبوجب املادتني واألحكام اخلاصة باحلفظ واالستخدام املستد 9املزارعني مبوجب املادة 

 

أن اللجنة الفنية املخصصة بشأن االستخدام املستدام أوصت األمني مبواصلة تنظيم وحتديث برنامج وإذ يأخذ باالعتبار 

رطرا  العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مبجاالت إضافية لدعم مبادرات األ

تآزر ضمن برنامج العمل وبينه وبني وجماالت العمل األخرى أوج املتعاقدة وغريها من أصحاب املصلحة، وإقامة 

 :للمعاهدة
 

بهذا القرار، ويطلب من األرطرا  املتعاقدة وأصحاب  1املرفق برنامج العمل املنقح كما يرد يف يصادق على  -1

وينوه مبساهمة هذه املبادرات يف االستخدام املستدام للموارد الوراثية املصلحة مواصلة تقديم تقارير عن تنفيذه 

 ؛لألغذية والزراعة النباتية

، مبا يف ذلك املزارعون أن تعزز، حسب االقتضاء، حصول مجيع املزارعنيمجيع األرطرا  املتعاقدة  إىل يطلب -2

على املوارد الوراثية أصحاب احليازات الصغرية ومنظمات املزارعني والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، 

 .النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األرطرا  وتوسيع قاعدة املوارد الوراثية للمحاصيل املستخدمة
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واألدوات  ،أهدا  االستخدام املستدامراج دإمكتب الدروة السابعة، النظر يف ة، بالتشاور مع األمان إىل يطلب -3

األوسع الستخدام بالنسبة إىل اتقاسم املنافع، وال سيما صندوق واملبادرات يف اجلولة املقبلة من دورة متويل 

أيضا مواصلة استكشا  اخليارات بشأن إليها رع، ويطلب ااملزيف تنوع األصنا  واألنواع يف اإلدارة ل انطاق

وعلى لصندوق تقاسم املنافع دعم تنفيذ برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام، من خالهلا الكيفية اليت ميكن 

 معاجلة احتياجات املزارعني.وجه اخلصوص 

 :أن يقوم مبا يلي األمني، بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين ورهنا بتوافر املوارد املالية إىل يطلب -4
 

األرطرا  املتعاقدة، وحكومات أخرى، ومنظمات املزارعني، وأصحاب من املزيد من اإلسهامات  التماس )أ(

ومستقبلية جملموعة األدوات ونشرها جبميع لغات املصلحة املعنيني، واخلرباء جلمع أدوات إضافية 

 العمل يف منظمة األغذية والزراعة؛

التنوع  اتفاقيةسؤسسات مثل املالكيانات املعنية داخل منظمة األغذية والزراعة و مجيعالتعاون مع  )ب(

البيولوجي، واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، فضال عن القطاع اخلاص واملنظمات غري 

املستدام  احلكومية، يف إرطار املعاهدة، بغية التنفيذ الفعال لألنشطة دعمًا لربنامج العمل بشأن االستخدام

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

دعما  ورصد األنشطة اليت تقوم بها األرطرا  املتعاقدة وأصحاب املصلحة واملنظمات الدولية تيسري )ج(

 ؛لربنامج العمل

إىل وأصحاب املصلحة دعوة األرطرا  املتعاقدة واحلكومات األخرى واملسؤسسات واملنظمات املعنية  مواصلة )د(

 تقديم تقارير عن كيفية تعزيز وحتسني االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

اجتماعات إقليمية بشأن التوصيف املتقدم واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية  عقد )هـ(

املعنيني أصحاب املصلحة احملليني احملليني واملزارعني والزراعة، مبا يف ذلك تقييم احتياجات 

يف سياق من خالل أيضا نهج تشاركية  وحتديد الوسائل املمكنة لتلبية تلك االحتياجات اآلخرين 

 برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام؛

التفاعل بني بشأن فيما يتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي،  ،الصلة ذاتالتعاون مع املبادرات األخرى  )و(

 نظم املنارطق احملمية؛النظام اليت يقودها اجملتمع احمللي واملزارعون واملوارد الوراثية وأنشطة 

املنظمة الدولية للتنّوع  ، وال سيماالزراعية للبحوث الدولية املراكز احتادتطوير التعاون مع  مواصلة )ز(

ء القدرات يف جمال االستخدام املستدام بشأن التدريب وبناواملنظمات املعنية األخرى، البيولوجي 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك من خالل تعبئة املوارد بصورة مشرتكة؛

 

للجنة االستشارية الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية عقد اجتماع جديد  يقرر -5

 من هذا القرار. 1امللحق ، رهنًا بتوافر املوارد املالية، وفقا لالختصاصات الواردة يف لألغذية والزراعة
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 1املرفق 

 

 جنة الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد للااختصاصات 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )يشار سُتسدي اللجنة الفنية املخصصة املعنية باالستخدام  -1

 إليها فيما بعد باللجنة( املشورة لألمني حول:
 

 واملبادراتاالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  بشأنبرنامج العمل  تنفيذ )أ(

 الداعمة؛

األخرى يف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية  الدوليةمع العمليات واملسؤسسات  التعاون )ب(

 لألغذية والزراعة؛ 

تآزر ضمن برنامج العمل وبينه وبني وجماالت العمل األخرى اوجه وإقامة أنشطة إضافية  ديدحت )ج(

  للمعاهدة؛

من خالل املستدام  هااستخداموملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صون االثغرات احلالية يف  بلورة )د(

 املاحنة؛ واجلهاتالدعم من األرطرا  املتعاقدة 

 

املكتب بالتشاور مع يعيِّنهم فنيني خرباء إىل عشرة اثنني لكل إقليم وعضوين إىل ا يصل اللجنة مم ستتألف -2

 من التشكيلة املطلوبة األقاليم ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وعلى وجه اخلصوص منظمات املزارعني، مع مراعاة

 من يف املعاهدة جزءا املتعاقدة األرطرا  من مشاركان وسيشكل رئيسان. واجلنساني اإلقليمي الفنية التوازن اخلربة

 الذين تعينهم اللجنة قبل أعضاء من املشاركني الرئيسني انتخاب وسيتم. متقدم بلد من وواحد نام بلد من واحد اللجنة،

 األقاليم. 

 

من أجل رمبا وضع  املتعاقدة لألرطرا  إتاحتها سيتمو. أخرى اتإشارغرض ل اخلرباءب بقائمة األمنيحتفظ سي -3

 .املستدام الستخداميف ا اخلرباء من جمموعة

 

 اجتماعني، رهنا بتوافر املوارد املالية.ما يصل إىل  ستعقد اللجنة -4

 

يف أقرب وقت ممكن التماسا لتعليقات خطية من األرطرا  ُتتاح ستقارير اجتماعاتها يف ختام  سُتعد اللجنة -5

املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني، ستحال إىل األمني الذي سيتوىل مجعها للعلم لعرضها على اجلهاز الرئاسي يف 

 السابعة. دورته 

 

 يف دورته السابعة. سُيقدم األمني تقريرًا عن نتائج أعمال اللجنة إىل اجلهاز الرئاسي -6
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 1امللحق 
 

 الرؤية واملهمة واألهداف لربنامج العمل بشأن االستخدام املستدام

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة

 (7/2013 كما اعتمده القرار)

 الرؤية
 

، وذلك لتمكني وجود 6استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة استخدامًا مستدامًا يف نظم الزراعة وفقا للمادة 

 نظم للزراعة واألغذية أكثر اشتمااًل واستدامة وكفاءة على املستويات احمللية والورطنية والدولية.

 

 املهمة
 

من املعاهدة إىل  6اثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل تدابري فعالة ترتجم املادة تعزيز االستخدام املستدام للموارد الور

 أثر فعلي على املستوى القطري.

 

 األهداف

 الرصد والتنفيذ وضمان الدعم التقين

مـن املعاهـدة املتصـلة     9و 6و 5تـوفري الـدعم لألرطـرا  املتعاقـدة وأصـحاب املصـلحة لتنفيـذ أحكـام املـواد           :1اهلدف 

 باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، على أساس األولويات واالحتياجات الورطنية.

توفري التوجيه واإلرشاد يف جمال السياسات من خالل رصد تنفيذ املعاهدة فيما يتعلـق باالسـتخدام املسـتدام     :2اهلدف 

 ة لألغذية والزراعة.للموارد الوراثية النباتي

مواصلة رصد الدعم واخلربة التقنيني املقدمني من منظمة األغذية والزراعة يف جمال االستخدام املستدام، على  :3اهلدف 

 من املعاهدة. 6النحو الذي تتوخاه املادة 

 التعاون وحتسني الشراكات

تعزيز التعاون والشراكات بني أصحاب املصلحة املساهمني يف مشاريع وبرامج ذات صلة باالستخدام املستدام  :4اهلدف 

للتنوع البيولوجي يف اتفاقية التنوع  آيتشيللموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مع األخذ يف االعتبار أهدا  

 البيولوجي

فيما يتعلق  خطة العمل العاملية الثانيةري النقدية واألنشطة ذات األولوية يف تنفيذ أهدا  تقاسم املنافع غ :5اهلدف 

 باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
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 ( بشأن االستخدام املستدام 2017/2019)مكونات برنامج العمل ونتائجه املتوقعة  :1اجلدول 

 لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمةللموارد الوراثية النباتية 

 )رهنًا بتوفر املوارد(

 الربامج

 النتائج املتوقعة

الدورة السابعة للجهاز الرئاسي 

(2017) 

 النتائج املتوقعة

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

(2019) 

 الشركاء 

 يف التنفيذ املمكنون

 وافق عليه اجلهاز الرئاسي :اجلزء ألف

تنفيذ االستخدام  -1

املستدام للموارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة، 

 من املعاهدة 6وفقا للمادة 

تنفذ األرطرا  املتعاقدة وأصحاب  )أ(

املصلحة واملنظمات الدولية 

األنشطة واملشاريع والربامج 

لتحقيق االستخدام املستدام 

للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

تقارير عن ذلك.  والزراعة وتقدم

ترصد أمانة املعاهدة التطورات 

. وسرتفع التقنية والسياساتية

 .اجلهاز الرئاسيتقريرا إىل 

تنفذ األرطرا  املتعاقدة  )ب(

وأصحاب املصلحة واملنظمات 

الدولية األنشطة واملشاريع 

والربامج لتحقيق االستخدام 

املستدام للموارد الوراثية النباتية 

وتقدم تقارير لألغذية والزراعة 

عن ذلك. ترصد أمانة املعاهدة 

التطورات التقنية والسياساتية 

اليت حتال إىل اجلهاز الرئاسي 

 للحصول على توجيه بشأنها.

األرطرا  املتعاقدة، منظمة 

األغذية والزراعة، اجلماعة 

االستشارية للبحوث الزراعية 

الدولية، هيئة املوارد الوراثية 

دى لألغذية والزراعة، املنت

العاملي للبحوث الزراعية، 

 اتفاقية التنوع البيولوجي

جمموعة أدوات  -2

لالستخدام املستدام للموارد 

الوراثية النباتية لألغذية 

 والزراعة.

مجع معلومات عن عناصر  )أ(

إضافية لتوسيع نطاق جمموعة 

 األدوات 

تصميم وإصدار جمموعة األدوات  )ب(

 أول لبوابة/صفحة على األنرتنت 

إنشاء بوابة/صفحة على  )ج(

األنرتنت مع إمكانية إضافة 

تعليقات جلمع اخلربات 

وتقامسها بشأن تنفيذ جمموعة 

 األدوات على املستوى الورطين 

األرطرا  املتعاقدة، منظمة 

األغذية والزراعة، اجلماعة 

االستشارية للبحوث الزراعية 

الدولية، هيئة املوارد الوراثية 

نتدى لألغذية والزراعة، امل

العاملي للبحوث الزراعية، 

اتفاقية التنوع البيولوجي، 

املنظمات غري احلكومية، 

القطاع اخلاص، منظمات 

 املزارعني.

 اجلزء باء: املبادرات الداعمة اليت اختذتها طواعية األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرون

برنامج التطوير  -3

املشرتك للتكنولوجيا 

ونقلها يف سياق تقاسم 

 املنافع غري النقدية 

 عقد اجتماعات سنوية للربنامج )أ(

إعداد دراسة عن نظم االبتكار  )ب(

ودورات التكنولوجيا لالستخدام 

املستدام للموارد الوراثية النباتية 

 لألغذية والزراعة 

حزم تكنولوجيا جتريبية  تطوير )ج(

 للبلدان النامية )حماصيل منتقاة(

تطوير برنامج على اإلنرتنت  )د(

لتيسري توثيق ونقل احلزم بالعالقة 

 "مع "النظام العاملي للمعلومات

 عقد اجتماعات سنوية للربنامج )و(

مزيد من هيكلة وتسليم حزم  ز()

تكنولوجيا ألنظمة ابتكار 

 خمتلفة

تنفيذ شراكات جتريبية ملرحلة  )ح(

 ما قبل الرتبية 

تعزيز الروابط بني استخدام  )ط(

األصنا  و األنواع يف املزارع 

وادوات معلومات لرتبية 

 النباتات

العاملون والشركاء  الشركاء

االستشاريون يف الربنامج؛ 

 برنامج الرتبية املتكامل 
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تعريف خطة عمل إلقامة شراكات  )هـ(

بني القطاع العام والقطاع اخلاص 

يف مرحلة ما قبل الرتبية )حماصيل 

 منتقاة(

تدريب وبناء القدرات  -4

 1بشأن حقوق املزارعني

 واالستخدام املستدام 

تنفيذ األنشطة ذات الصلة يف القرار  )أ(

 ، حقوق املزارعني.9بشأن املادة 

تنفيذ األنشطة ذات الصلة يف  )ب(

، حقوق 9القرار بشأن املادة 

املزارعني، على حنو ما اعتمده 

اجلهاز الرئاسي يف دورته 

 السابعة.  

األرطرا  املتعاقدة، منظمة 

األغذية والزراعة، املنتدى 

العاملي للبحوث الزراعية، 

اتفاقية التنوع البيولوجي، 

اجلماعة االستشارية للبحوث 

الزراعية الدولية، املنظمات 

غري احلكومية، منظمات 

 ، القطاع اخلاص.املزارعني

التوعية بالقيمة  -5

احلالية واملرتقبة لألقارب 

الربية للمحاصيل 

والسالالت احمللية 

واألنواع غري املستغلة 

استغالال كاماًل اليت تتسم 

بأهمية حملية وإقليمية 

لألمن الغذائي والتنمية 

 املستدامة

حبث مشرتك بشأن أهدا  آيتشي  )أ(

 الزراعةاملتعلقة باالستدامة يف 

والروابط بني احلفظ يف املوقع/ 

اإلدارة يف املزرعة والربامج 

واملبادرات القائمة على اجملتمع 

احمللي لالستخدام املستدام 

لألقارب الربية للمحاصيل 

والسالالت احمللية واألنواع غري 

 املستغلة استغالاًل كافيا

توعية نشطة من خالل حلقات  )ب(

ل والوسائنشورات العمل وامل

بشأن املناسبة األخرى 

االستدامة يف الزراعة والروابط 

بني احلفظ يف املوقع/ اإلدارة يف 

املزرعة والربامج واملبادرات 

القائمة على اجملتمع احمللي 

لالستخدام املستدام لألقارب 

الربية للمحاصيل والسالالت 

احمللية واألنواع غري املستغلة 

 استغالاًل كافيا

، منظمة األرطرا  املتعاقدة

األغذية والزراعة، املنتدى 

العاملي للبحوث الزراعية، 

اتفاقية التنوع البيولوجي، 

اجلماعة االستشارية للبحوث 

الزراعية الدولية، املنظمات 

غري احلكومية ومنظمات 

 املزارعني، القطاع اخلاص.
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