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 التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

 إن اجلهاز الرئاسي،

 

 إىل أن اجلهاز الرئاسي قد شجع إقامة تعاون وثيق مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(؛ يشري إذ

 

باملعلومات اإلضافية اليت توّفرها األمانة وأمانة اهليئة يف هذه الدورة يف ما خيص التبعات املالية واإلدارية  حييط علمًا

 هاز الرئاسي للععاهدة الدولية؛حول نقل املهام واألنشطة من اهليئة إىل اجل

 

إىل  يطلبعلى إبقاء مسألة التقسيم الوظيفي للعهام واألنشطة بني اجلهاز الرئاسي واهليئة قيد االستعراض، و يوافق

 األمانة التبليغ بانتظام عن أي تطورات ذات الصلة يف جمال التعاون مع اهليئة؛

 

بالعناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد الوراثية ثالثني، أن املؤمتر رّحب، يف دورته التاسعة وال يالحظ

)العناصر(، وأن اهليئة سوف تستعر يف بلورة عناصر  النباتية لألغذية والزراعة يف قطاعات فرعية خمتلفة وتقاسم منافعها

سبان، اما يف ذل  الععلية خاصة للقطاعات الفرعية، ووضع األنشطة أو الععليات اجلارية يف إطار املعاهدة يف احل

احلالية لتعزيز ععل النظام املتعدد اجلهات للحصول على املوارد وتقاسم منافعها والتعاون املستعر لدعم التنفيذ املتسق 

 للععاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا، على مستويات خمتلفة؛

 

احلصول على املوارد الوراثية جيري تنظيعها بالشراكة بني األمانتني حول موضوع  باقرتاح عقد حلقة ععل عاملية يرّحب

، على أن ُتعقد يف فرتة السنتني املقبلة، رهنًا بتوّفر األموال الضرورية من خارج لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها النباتية

 امليزانية؛

 

مانتان لتحليل أهعية نظم املعلومات يف املعاهدة يف دعم ععلية بالدراسة املقرتحة اليت من املفرتض أن تعدها األ يرّحب

رصد تنفيذ خطة الععل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث، وأهعية النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر لدعم األطراف 

 يف اجلهاز الرئاسي يف التبليغ عن تنفيذ املعاهدة.
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 تعزيز التعاون مع أمانة اهليئة لتشجيع االتسا  يف وضع وتنفيذ برام  ععل اجلهازين، إىل األمانة االستعرار يف يطلب

 وخباصة يف ما يتعلق اما يلي:
 

o احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ 

o  والنظر يف خطة التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد ،

 الثالثة للعوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ الععل العاملية

o   رصد خطة الععل العاملية الثانية للعوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتنفيذها، اما يف ذل

التوجيهية الفنية حول صون األصناف البدائية  اخلطوطالععل على حنو أكرب على وضع مشروع 

واستخدامها على املستوى الوطين وصون األقارب الربية للعحاصيل على املستوى الوطين، واليت 

سوف تنظر فيها جمعوعة ععل اهليئة واهليئة يف دوراتهعا املقبلة، وحول الشبكة )الشبكات( 

 ثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة.العاملية للصون يف املوقع وإدارة املوارد الورا


