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 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
 من جدول األعمال المؤقت 14البند 

 الدورة العادية السابعة عشرة

 2019فبراير/شباط  22-18روما، 

 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية
 
هيئة املوارد الوراثية تكتسيييييييي الشيييييييراكات والتعاومل مع الصيييييييكوي واملنظمات الدولية أ ية حا ة لت قيق أهدا   -1

 .لألغذية والزراعة )اهليئة(
 
وقد توجهت اهليئة، خالل دورهتا العادية السيييادسييية عشيييرة، بالشيييكر إىل الصيييكوي واملنظمات الدولية على ر عها  -2

حالة التنوع تقارير عن أنشطتها إىل اهليئة. كما رحبت مبا قدمته الصكوي واملنظمات الدولية من مسا ات يف التقرير عن 
مواصيييييييييلة السيييييييييعي لل صيييييييييول على مسيييييييييا ات الصيييييييييكوي  هاأمينإىل يئة اهل. وطلبت البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل

 1.وإتاحتها للهيئة واملنظمات الدولية وأص اب املصل ة اآلخرين بشأمل املواضيع ذات األولوية يف الدورات العادية
 
، الصيييييكوي واملنظمات C/CBD -725-ORG -9ومتاشيييييي ا مع املمارسييييية السيييييابقة، دعت املنظمة مبوج  التعمي   -3
لدولية املعنية إىل أمل تقدم، عن طريق اسيييييتكمال اسيييييتبيامل، معلومات مركتزة عن ما تنسذه من سيييييياسيييييات وبرام  وأنشيييييطة ا

ملعلومات الواردة رد ا على هذه الدعوة يف الوثيقة قد جرى جتميع اذات صييييييييييييلة باملواضيييييييييييييع ذات األولوية يف هذه الدورة. و 
 ، إلحاطة اهليئة علم ا هبا.2الدولية التقارير املقدمة من الصكوي واملنظمات بعنوامل
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والصييييييييييييندوو العاملي لتنوع  3وباإلضييييييييييييا ة إىل ذلة، تلقت اهليئة تقارير من كل من أمانة اتساقية التنوع البيولوجي -4
واملعاهدة الدولية بشييييييييأمل املوارد الوراثية النباتية  5ومنظمة نظام اجلماعة االسييييييييتشييييييييارية للب وي الزراعية الدولية 4احملاصيييييييييل

 .6لألغذية والزراعة )املعاهدة الدولية(
 
التعيياومل مع  بعنواملوترد املعلومييات املتعلقيية بتعيياومل اهليئيية مع اجلهييال الرئيياسييييييييييييييي للمعيياهييدة الييدولييية يف الوثيقيية  -5

 .7عةاملعاهدة الدولية بشأمل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزرا
 
 وقد ترغ  اهليئة يف القيام مبا يلي: -6
 

التوجه بالشكر إىل الصكوي واملنظمات الدولية على تقدميها معلومات عما تنسذه من سياسات وبرام   (1)
 وأنشطة ذات صلة باملواضيع ذات األولوية يف هذه الدورة؛

واملنظمات الدولية بشأمل املواضيع   إىل أمينها مواصلة السعي لل صول على مسا ات الصكوي لوالط (2)
 ؛ذات األولوية يف الدورات العادية وإتاحتها للهيئة لكي حتاط علما  هبا

 ؛8الصادر عن اجلهال الرئاسي 11/2017بالقرار رق   الرتحي و  (3)
 باألنشطة املشرتكة بني أمانيت املعاهدة واهليئة خالل السرتة املاضية الساصلة بني الدورات؛ الرتحي و  (4)
إىل أمني اهليئة مواصيييييلة توطيد أواصييييير التعاومل مع أمني املعاهدة لتشيييييجيع االتسييييياو يف وضيييييع  الطل و  (5)

 برام  عمل اجلهالين ويف تنسيذها كل يف جمال اختصاصه، مبا يف ذلة: 
)التقرير الثالث(  لتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملاإعداد  )أ(

 والنظر يف مسودة خطة العمل العاملية الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
رعة وصومل وعقد الندوة الدولية عن إدارة األصنا /السالالت األصلية للمزارعني داخل املز  )ب(

 األقارب الربية من احملاصيل والنباتات الغذائية الربيتة يف موقعها؛ 
ورصد خطة العمل العاملية الثانية وتنسيذها مبا يف ذلة الصكوي السنية اليت تسهتل عملية  )ج(

 تنسيذها، على غرار املعايري اخلاصة ببنوي اجلينات؛ 
التسلسل الرقمية" بشأمل املوارد الوراثية النباتية  واحلصول على املوارد وتقاس  منا عها و"معلومات )د(

 لألغذية والزراعة؛ 
وغايات ومؤشرات النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والنظام  )هي(

راعة، العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأمل املوارد الوراثية النباتية التابع ملنظمة األغذية والز 
 . 2020باإلضا ة إىل وضع اإلطار العاملي اخلاص بالتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
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 9المرفق األول
 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية 

 11/2017القرار رقم 
 التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 إّن الجهاز الرئاسي،
بشييييييييييييييأمل التعاومل مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( وعلى  9/2015و 4/2013القرارين رق   إذ يستتتتتتتتتتتتذ ر

 األخص طلبه إقامة تعاومل وثيق بني اهليئة واجلهال الرئاسي؛
ضييي واملياه يف املنظمة ويشييري إىل أمل ذلة سيييوطتد بإنشيياا اإلدارة اجلديدة املعنية باملناو والتنوتع البيولوجي واألرا يرّحب -1

 أواصر التعاومل بني املعاهدة الدولية واهليئة وسيسسح اجملال أمام املزيد من التنسيق واالتساو بني املعاهدة الدولية واهليئة؛
تعراض على إبقاا مسيييييييييألة التقسيييييييييي  الوةيسي للمهام واألنشيييييييييطة بني اجلهال الرئاسيييييييييي واهليئة قيد االسييييييييي ويوافق -2
 إىل أمني املعاهدة أمل يسيد بانتظام عن أي تطورات ذات صلة قد حتدي يف جمال التعاومل مع اهليئة؛ يطلبو 
باخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل صيييييييييييومل األقارب الربيتة للم اصييييييييييييل والنباتات الغذائية الربيتة على  ويرّحب -3

 حس  االقتضاا؛املستوى الوطين، ويدعو األطرا  املتعاقدة إىل تنسيذها، 
بالدعوة املوجهة من اهليئة إىل اجلهال الرئاسييييي للعمل، يف إطار حوكمته املتواصييييلة للموارد الوراثية النباتية  بويرحّ  -4

من املعاهدة الدولية، على مواصييييييييييييلة التنسيييييييييييييق بشييييييييييييكل وثيق مع اهليئة، من أجل معاجلة  3لألغذية والزراعة و قا للمادة 
وراثية النباتية واسيييتخداماهتا احملددة بصيييورة تكميلية، مع األخذ يف االعتبار األنشيييطة والعمليات السيييمات املميزة للموارد ال

اجلييارييية حتييت إطييار املعيياهييدة الييدولييية، مبييا يف ذليية العملييية احلييالييية اهليياد يية إىل تعزيز سييييييييييييييري عمييل النظييام املتعييدد األطرا  
ع  لتطبيق املعاهدة الدولية واتساقية التنوع البيولوجي وبروتوكول لل صيييول على املوارد وتقاسييي  منا عها والتعاومل اجلاري الدا

 ناغويا تطبيقا متسقا ؛
بالدعوة املوجهة من اهليئة إىل اجلهال الرئاسييييييييييييييي من أجل تبادل املعلومات مع اهليئة بانتظام عن العملية  بويرحّ  -5

إىل أمني املعيياهييدة أمل يعييدت، اسييييييييييييييتنيياد ا إىل  يطلتتبو الرامييية إىل تعزيز النظييام املتعييدد األطرا  بغييية تسييادي تكرار اجلهود، 
 ريرا يُتاح من مثت على اهليئة يف دورهتا العادية السابعة عشرة؛توجيهات مكت  الدورة الثامنة للجهال الرئاسي، تق

إىل أمني املعاهدة التعاومل مع أمني اهليئة الذي سيييييييييعقد حلقة عمل دولية ملسيييييييياعدة البلدامل على حتديد  ويطلب -6
ى الوعي بشيييييييأ ا يف السيييييييمات املميمزة واملمارسيييييييات احملددة للقطاعات السرعية للموارد الوراثية لألغذية الزراعة ور ع مسيييييييتو 

سيييياو العناصييير لتيسيييري التنسيذ احمللي لل صيييول على املوارد وتقاسييي  منا عها بالنسيييبة إىل عتل  القطاعات السرعية للموارد 
 الوراثية لألغذية والزراعة، وكذلة مع أمني اتساقية التنوع البيولوجي؛
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بشييييييييييأمل تنسيذ املعاهدة الدولية ومن قبل النظام  بت ليل املعلومات اليت قام اجلهال الرئاسييييييييييي  معها اويأخذ علم   -7
العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشيييييييأمل املوارد الوراثية النباتية التابع للمنظمة فصيييييييوص تنسيذ خطة العمل العاملية الثانية 

 والزراعيية لألغييذييية النبيياتييية الوراثييية املوارد حيياليية عن التقرير الثييالييثللموارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعيية ولغرض إعييداد 
دة الدولية واهليئة اسيييييييتكشيييييييا  اخليارات السنية اليت تسيييييييمح ملسيييييييتخدمي أحد النظامني ، ويطل  إىل أميين املعاهالعامل يف
 باإلشارة إىل املعلومات اليت سبق وأمل قدتمت إىل النظام اآلخر أو باستخدامها؛ إما
إىل أمني املعاهدة مواصيييييلة توثيق التعاومل والتنسييييييق مع أمني اهليئة لتشيييييجيع االتسييييياو يف وضيييييع وتنسيذ  ويطلب -8

 يف ما يتعلق مبا يلي: اخلصوص  عمل كل من اجلهالين، وعلى وجه برام
 العمل خطة يف والنظر العامل يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد حالة عن الثالث التقرير إعداد (1)

 والزراعة؛ لألغذية النباتية الوراثية للموارد الثالثة العاملية
ورصيييييد خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتنسيذها، مبا يف ذلة القيام  (2)

باملزيد من العمل بشيييأمل مشيييروعي اخلطوط التوجيهية الطوعية بشيييأمل األصييينا  / السيييالالت األصيييلية 
ألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي للمزارعني وبشيييأمل إقامة شيييبكة عاملية لصيييومل املوارد الوراثية النباتية ل

 وإدارهتا داخل املزرعة؛
 منا عها؛ وتقاس  املوارد على واحلصول (3)
 بشييييييييييييييأمل املبكر واإلنذار للمعلومات العاملي والنظام الدولية للمعاهدة التابع لإلعالم العاملي والنظام (4)

 للمنظمة؛ التابع النباتية الوراثية املوارد
 والزراعة.  لألغذية النباتية الوراثية باملوارد املتصلة العاملية شراتواملؤ  والغايات (5)


