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 المؤقت األعمال جدول من 11 البند

 الرئاسي للجهاز الثامنة الدورة

 2019 الثاني تشرين/ نوفمبر 16 - 11 ،روما

 صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام عن تقرير
 

 وجزم
وأعاد عقد  2019-2016، صــــــــــــــادق اجلهاز الرئاســــــــــــــي على برنامج العمل للفرتة 6/2017خالل القرار  من 

 اللجنة الفنية املؤقتة املخصصة املعنية باالستخدام املستدام (اللجنة).
أبريل/نيســــــان  8وخالل فرتة الســــــنتني، نُظمت مشــــــاورة إلكرتونية بني أعضــــــاء وخرباء اللجنة يف الفرتة ما بني  
، مبثابة اجتماعها الرابع. وتتاح وثائق االجتماع وتقريره على املوقع اإللكرتوين للمعاهدة الدولية، 2019مايو/أيار  5و

 .باإلضافة إىل قائمة باملشاركني
 وحتتوي هذه الوثيقة على املعلومات املتعلقة باألنشطة ذات الصلة بربنامج العمل بشأن االستخدام املستدام، 

 باإلضافة إىل ملخص لنتائج املشاورة اإللكرتونية، واملشورة اليت قدمتها اللجنة إىل األمني بشأن ما يلي:
تنفيذ برنامج العمل بشــــــــــأن االســــــــــتخدام املســــــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واملبادرات  )1(

 الداعمة؛
األخرى يف جمال االســــتخدام املســــتدام للموارد الوراثية النباتية التعاون مع العمليات واملؤســــســــات الدولية  )2(

 لألغذية والزراعة؛
 .حتديد أنشطة إضافية وإقامة أوجه تآزر ضمن برنامج العمل وبينه وبني جماالت عمل املعاهدة األخرى )3(

 
 التوجيهات الملتمسة

ـــاســــــــــــــي مـــدعو إىل اإلحـــاطـــة علمـــًا   ـــامج العمـــل للفرتةبـــاألنشــــــــــــــطـــة اليت إن اجلهـــاز الرئ  ُأجريـــت لتنفيـــذ برن
واعتماده، والذي ســــــــــــــيوفر رابطاً أكثر مشوًال بني  2023-2020، والنظر يف برنامج عمل جديد للفرتة 2016-2019

 "الصون" و"االستخدام املستدام"، مع مشروع منقح "للرؤية والرسالة واألهداف"، وجدول جديد للمكونات والنواتج. 
االســـــتخدام املســـــتدام أن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصـــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  واعرتافاً بأنه على 

فإن اجلهاز الرئاســــي مدعو أيضــــاً إىل إعادة تســــمية وإعادة عقد اللجنة الفنية املؤقتة املخصــــصــــة املعنية بصــــون املوارد 
، مع مراعاة مشـــــروع اختصـــــاصـــــاهتا املرجعية الوارد يف مشـــــروع الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــتخدامها املســـــتدام

 عناصر قرار يرد يف امللحق هبذه الوثيقة للنظر فيه.
  

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/ar/c/1111365
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 المحتوياتبيان 
 الفقرات

 
 4-1 ..................................................................................... املقدمة -أوًال 

 7-5 .................................................... االجتماع الرابع للجنة (املشاورة اإللكرتونية) -اثانيً 

 لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة، للموارد الوراثية النباتيةبرنامج العمل بشأن االستخدام املستدام  -اثالثً 
 22-8 ....................................................................... 2019-2016للفرتة 

 10–15 ............................................... اجلزء ألف: األنشطة اليت وافق عليها اجلهاز الرئاسي –ألف 

 تقرير عن األنشطة واملشاريع والربامج املتعلقة باالستخدام املستدام –) 1ألف (
 10–12 .......................................................للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 13–15 ............... جمموعة أدوات لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  –) 2ألف (

 16–22 ... نيوأصحاب املصلحة اآلخر  اجلزء باء: املبادرات الداعمة املتخذة طوعاً من قبل األطراف املتعاقدة –باء 

 16–18 ..... تقاسم املنافع غري النقدية  منصة لتطوير التكنولوجيات ونقلها بشكل مشرتك يف سياق –) 1باء (

 حلقات عمل تدريبية بشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة –) 2باء (
 19–20 ...................................................... واستخدامها املستدام، وحقوق املزارعني 

 لألقارب الربية للمحاصيل والسالالت األصليةزيادة الوعي بالقيمة احلالية واملرتقبة  –) 3باء (
 21–22 .. واألنواع غري املستغلة استغالالً كامًال اليت تسهم بأمهية حملية وإقليمية يف األمن الغذائي[...]

 استكشاف إمكانية إنشاء برنامج مشرتك للتنوع البيولوجي يف الزراعة لتحقيق االستخدام املستدام –رابعاً 
 23–27 ............................................................ النباتية لألغذية والزراعة للموارد الوراثية 

 برنامج العمل بشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام – خامساً 
 28–32 .............................................................. ) 2023-2020واملبادرات الداعمة (

 34-33 ...............................................................................  امللتمسةالتوجيهات  – سادساً 

 
 املستدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها ، صون6و 5تنفيذ املادتني  – 2019مشروع القرار **/: املرفق
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 المقدمة -أوًال 

أعاد اجلهاز الرئاســـــــــي عقد اللجنة الفنية املؤقتة املخصـــــــــصـــــــــة املعنية باالســـــــــتخدام  72011،/6 القرار خالل من -1
 .املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (اللجنة)

 الختصاصاهتا املرجعية، تقدم اللجنة املشورة لألمني بشأن ما يلي:ووفقاً  -2

 تنفيذ برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واملبادرات الداعمة؛ •
ة النباتية التعاون مع العمليات واملؤســـــــســـــــات الدولية األخرى يف جمال االســـــــتخدام املســـــــتدام للموارد الوراثي •

 والزراعة؛ لألغذية
الدولية ضــــــــــمن برنامج العمل وبينه وبني جماالت عمل املعاهدة  أوجه تآزرحتديد أنشــــــــــطة إضــــــــــافية وإقامة  •

 .األخرى
وقرر اجلهاز الرئاسي أيضاً أن اللجنة "...ستعمل بشكل إلكرتوين وجيوز هلا، عند االقتضاء، عقد اجتماع واحد  -3

 ، رهناً بتوافر املوارد املالية".2019-2018يف فرتة السنتني 

وبعد دعوة على اإلنرتنت لتقدمي الرتشـــــــــــيحات واالنتخاب، أعادت اللجنة التأكيد باإلمجاع على تعيني الســـــــــــيد  -4
Riccardo Bocci  (إيطاليا) والسيدWilliam Wigmore .(جزر كوك) كرئيسني مشاركني للجنة 

 
 (المشاورة اإللكترونية)االجتماع الرابع للجنة  -ثانياً 

الصـــــادر عن اجلهاز الرئاســـــي، نُظمت مشـــــاورة إلكرتونية بني األعضـــــاء واخلرباء يف الفرتة  6/2017عمًال بالقرار  -5
املشــــاورة، أُنشــــئت منصــــة على اإلنرتنت شــــارك األعضــــاء  تيســــري. ومن أجل 2019مايو/أيار  5أبريل/نيســــان و 8بني  ما

 2واخلرباء من خالهلا بوجهات نظرهم والوثائق و/أو الردود على األسئلة، ضمن إطار زمين حمدد.

 وُدعي األعضاء واخلرباء، باإلضافة إىل اختصاصاهتم، للنظر وتقدمي املشورة يف ما يلي: -6

نشاء برنامج مشرتك للتنوع البيولوجي الستكشاف العناصر احملتملة إلجمريات االجتماع غري الرمسي للخرباء " •
 ؛"2030-2020يف الزراعة لتحقيق االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للفرتة 

مشروع اقرتاح لربنامج عمل جديد بشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام  •
  ؛2030-2020واملبادرات الداعمة للفرتة 

 مشروع استبيان بشأن نقل التكنولوجيا. •
إىل الدورة الثامنة للجهاز ووفقاً لالختصــــــــاصــــــــات املرجعية للجنة، يقدم األمني تقريره بشــــــــأن نتائج عمل اللجنة  -7

) بعض االســــــتنتاجات واملقرتحات بشــــــأن IT/GB8-/19/ Inf.1الرئاســــــي. ويتضــــــمن تقرير املشــــــاورة اإللكرتونية للجنة (
 اخلطوات التالية احملتملة، واليت تنعكس أيضاً يف التوجيهات املطلوبة يف القسم اخلامس من هذه الوثيقة.

  

                                                           
 mv086a.pdf.pdf-http://www.fao.org/3/a :6/7201القرار   1
 https://dgroups.org/fao/itpgrfa/Committee متاحة على العنوان التايل:  2

http://www.fao.org/3/a-mv086a.pdf.pdf
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برنامج العمل بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  –ثالثاً 
 2019-2016والمبادرات الداعمة، للفترة 

، مبســــــــــــــامهات عينية ودعم مايل 2019-2016، يف تنفيذ برنامج العمل للفرتة 2016ُأحرز تقدم كبري، منذ عام  -8
 وفرته حكومة إيطاليا.

جمموعات خمتلفة من األنشــــطة يقوم هبا أصــــحاب املصــــلحة،  4/2015 من القرار 1، اجلدول 1يلخص امللحق و  -9
مة إىل برامج وافق عليها اجلهاز الرئاســــــــــــي (اجلزء أ )، ومبادرات داعمة تقوم هبا األطراف املتعاقدة وأصــــــــــــحاب لفمقســــــــــــّ

 املصلحة اآلخرون على أساس طوعي (اجلزء باء).

 الجزء ألف: األنشطة التي وافق عليها الجهاز الرئاسي –ألف 

 تقرير عن األنشطة واملشاريع والربامج املتعلقة باالستخدام املستدام – )1ألف (
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

تواصــــل األمانة التعاون مع جمموعة واســــعة من الشــــركاء واملؤســــســــات واملبادرات لتنفيذ برنامج العمل واألنشــــطة  -10
ذات الصلة. ويشمل هؤالء الشركاء أمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، والصندوق 

ة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، واملنتدى العاملي للبحوث الزراعية واالبتكار، العاملي للتنوع احملصويل، ومراكز اجلماع
  3. وتتعاون األمانة مع عدد من املبادرات/املشاريع األخرى القائمة على املستوى الدويل.وغريها

من األطراف التقارير ومجعها  ، التمس األمني2018أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول  24ومن خالل إخطار صــــــــــــــادر يف  -11
املتعاقدة واحلكومات األخرى واملؤســــســــات واملنظمات املعنية وأصــــحاب املصــــلحة بشــــأن تعزيز ومواصــــلة حتســــني التدابري 
املتعلقة باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية مع احلد يف الوقت ذاته من ازدواجية رفع التقارير بالنسبة إىل األطراف 

 .فعال تقارير عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتعاقدة اليت تقدم

ومل يقدم سوى عدد قليل جداً من األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة معلومات عن األنشطة والربامج املتعلقة  -12
 4من املعاهدة الدولية. 6بتنفيذ املادة 

                                                           
 تشمل هذه ما يلي:  3

• Diversifood: www.diversifood.eu/  
• Dynaversity: http://dynaversity.eu/project/  
 www.farmerspride.eu فخر املزارعني:  •
• G2P-Sol :ـ الطماطم والبطاطس والباذجنان والفلفلhttps://sostenibilita.enea.it/projects/g2p-sol  
  www.diversifood.eu/?s=Linkagesالروابط: •
-www.ecpgr.cgiar.org/resources/european-evaluation-network/eva-workshopشبكة التقييم األوروبية بشأن القمح/الشعري: •

on-wheatbarley/  
• Bresov (Brassica and Phaseolus): https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/bresov  
-www.fao.org/south-southاملشاورات اإلقليمية بشأن حقوق املزارعني: –التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب  -منظمة األغذية والزراعة  •

gateway/en/  
• GenRes Bridge وراثية والتنوع البيولوجي":"توحيد اجلهود من إجل إدارة املوارد ال 

www.euforgen.org/about-us/events/event/genres-bridge-project-kickoff-meeting/ 
 العنوان التايل:اإلكوادور، مشروع فخر املزارعني (االحتاد األورويب)، األردن، االحتاد الدويل للبذور، مجهورية الكونغو، السويد، وسويسرا. متاح على   4

www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/sustainable-use/information-and-submissions/en/   

http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/sustainable-use/information-and-submissions/en/
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 جمموعة أدوات لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة – )2ألف (
وضــــــع جمموعة األدوات كأداة عملية ملســــــاعدة األطراف أكدت اللجنة جمدداً يف اجتماعها الثالث على ضــــــرورة  -13

الــدوليــة. ونوهــت اللجنــة بــالتقــدم احملرز يف حتــديــد وظــائف وحمتويــات جمموعــة  من املعــاهــدة 6املتعــاقــدة على تنفيــذ املــادة 
األدوات، واقرتحــت أن تركز يف البــدايــة على عــدد قليــل من اجملــاالت ذات األولويــة وأن يتم تطويرهــا مبرور الوقــت ملعــاجلــة 

 مجيع عناصر نظام استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 

صفحات اإلنرتنت اليت تسلط الضوء على اجملاالت الرئيسية  –وي جمموعة األدوات على عنصرين رئيسيني وحتت -14
ذات الصلة بتشجيع وتعزيز االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وتلخصها، وقاعدة بيانات تيسر 

ويتم تصنيف املوارد  5.خدمني يف تطوير مبادرات االستخدام املستداماحلصول على جمموعة خمتارة من املوارد ملساعدة املست
وفقاً جملاالت املوضـــــوع/املواضـــــيع ذات الصـــــلة، وفئات املواضـــــيع احملددة، وكذلك حبســـــب املنطقة اجلغرافية الرئيســـــية ذات 

 الصلة، واللغة، وتاريخ النشر، والشكل.

وظيفة البحث يف كل صــــفحة إنرتنت لكل جمال موضــــوع وميكن للمســــتخدمني احلصــــول على املوارد من خالل  -15
(للعثور على املوارد ذات الصــــــلة هبذا اجملال)، أو اســــــتخدام صــــــفحة "البحث عن املوارد" إلجراء عمليات حبث نصــــــية أو 

وفقاً منظمة يف قاعدة البيانات بأكملها. وملســــاعدة املســــتخدمني يف التنقل يف قاعدة البيانات، يتم تصــــنيف املوارد أيضــــاً 
 ليزية والفرنسية واإلسبانية على صفحة الويب.كمدخل باللغات اإلن 200لثمانية أنواع. ويتوفر اآلن أكثر من 

 نيالجزء باء: المبادرات الداعمة المتخذة طوعاً من قبل األطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة اآلخر  –باء 
 منصة لتطوير التكنولوجيات ونقلها بشكل مشرتك يف سياق تقاسم املنافع غري النقدية – )1باء (

ومتشــــــياً مع أحكام  2011.6أطلقت املؤســــــســــــات املهتمة منصــــــة تطوير التكنولوجيات ونقلها (املنصــــــة) يف عام  -16
املعاهدة الدولية، يعترب نقل التكنولوجيا يف إطار هذه املبادرة، بشـــــكل أســـــاســـــي، شـــــكالً من أشـــــكال تقاســـــم املنافع غري 

 النقدية املتعلقة بإدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 

، وُعرض على الدورة 2019-2018 الســــــنتني رتةأُعّد برنامج عمل يف ورقة اســــــرتاتيجية لنهج برناجمي للمنصــــــة لف -17
، اتصــــلت الوكالة اإلندونيســــية للبحوث والتنمية الزراعية (الوكالة) 2019فرباير/شــــباط  20الســــابعة للجهاز الرئاســــي. ويف 

ذ دور بأمني املعاهدة وأبلغته بأن إندونيسـيا لن تتمكن من مواصـلة دعم املنصـة أو أن ترأسـها، وطلبت من األمانة "...اختا
 ريادي" يف إدارة املنصة. ومنذ ذلك احلني، مل يتم اختاذ أي إجراء أو نشاط آخر يف ما يتعلق باملنصة.

وللمضــــــــي قدماً يف تعزيز دور املنصــــــــة، مشلت املواضــــــــيع اليت نوقشــــــــت خالل املشــــــــاورة اإللكرتونية للجنة إجراء  -18
. واعترب غالبية أعضــــاء اللجنة واخلرباء 6الزمة" لتنفيذ املادة اســــتقصــــاء لتحديد الفجوات بني التكنولوجيات "املتاحة" و"ال

                                                           
 for-treaty/tools/toolbox-http://www.fao.org/plant-تية لألغذية والزراعة جمموعة األدوات لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النبا  5

sustainable-use/overview/ar/ 
  تساهم املنصة يف أهداف املعاهدة الدولية من خالل ما يلي:  6

 م؛) متكني أصحاب املصلحة الستخدام تكنولوجيات صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتوصيفها وتقييمها واستخدامها املستدا(1
  ) زيادة فرص نقل التكنولوجيا وتبادل املعلومات وتنمية القدرات.(2

http://www.fao.org/plant-treaty/tools/toolbox-for-sustainable-use/overview/ar/
http://www.fao.org/plant-treaty/tools/toolbox-for-sustainable-use/overview/ar/
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أن املســــــح غري ضــــــروري، واقرتحوا بدًال من ذلك أن تركز اجلهود على زيادة دور املنصــــــة، مثل تســــــهيل الشــــــراكات وزيادة 
 التعاون يف التوليد املشرتك للتكنولوجيا ونقلها.

 حلقات عمل تدريبية بشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة – )2باء (
 واستخدامها املستدام، وحقوق املزارعني 

أبرز اجلهاز الرئاســــي مراراً احلاجة إىل بناء القدرات كنشــــاط رئيســــي ينبغي القيام به من أجل توفري الدعم الفعال  -19
ئيســــــــــــــية للمعاهدة الدولية. وبناء على ذلك، قامت األمانة بتســــــــــــــهيل أو تنظيم لألطراف املتعاقدة يف تنفيذ األحكام الر 

حلقات عمل تدريبية إقليمية يف اجملاالت ذات الصــــــــــــــلة. وكان اهلدف العام من حلقات العمل التدريبية هذه، هو تنفيذ 
راعة واســـــتخدامها املســـــتدام، وحقوق املعاهدة الدولية من خالل فهم أكرب ألمهية صـــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والز 

. وبشــــكل أكثر حتديداً، متثلت أهداف 2030املزارعني، واملســــامهة يف القضــــاء على اجلوع وأهداف التنمية املســــتدامة لعام 
 حلقات العمل التدريبية يف ما يلي:

املناخ، وفهم كيف توفري نظرة عامة بشــــــــأن التحديات العاملية لفقدان تنوع احملاصــــــــيل واألمن الغذائي وتغري  •
 ترتابط هذه التحديات يف ما بينها؛

إطالع املشاركني على التطورات األخرية يف السياسات واحلوكمة على الصعيد الدويل، والتقدم التكنولوجي،  •
 واملعلومات عن الصون الديناميكي للتنوع البيولوجي واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

ديد اجملاالت والفرص لتعميم صــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــــــتخدامها حتفيز األفكار وحت •
املســـــتدام، وحقوق املزارعني، يف ســـــياق اخلطط والربامج الوطنية املتعلقة باألمن الغذائي والزراعة املســـــتدامة، 

 وغريها من الربامج القطاعية ذات الصلة؛
روس املســــــــــــتفادة بشــــــــــــأن صــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة توفري منصــــــــــــة لتبادل اخلربات والد •

 واستخدامها املستدام، وإنفاذ حقوق املزارعني؛
ما بينهم، لتطوير التعاون يف املســتقبل بشــأن صــون املوارد  أن تكون مبثابة مكان للتواصــل بني املشــاركني ويف •

 املستدام.الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها 

وُعقدت أول حلقة عمل تدريبية إقليمية بشـــــــــــــأن صـــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــــــــــتخدامها  -20
 12مشـــــاركاً من  55يف مانيال، الفلبني، وحضـــــرها  2019مارس/آذار  8و 5املســـــتدام، وحقوق املزارعني، يف الفرتة ما بني 

حول نفس املوضــــــــــــــوع يف أفريقيا (داكار،  إقليميتني إضــــــــــــــافيتنيعمل  اطرفاً متعاقداً يف املعاهدة الدولية. ونُظمت حلقت
 8إىل  5)، ويف أمريكا الالتينية (مونتفيديو، أوروغواي، من 2019 أغســــــــــــــطس/آب 1يوليو/متوز إىل  29الســــــــــــــنغال، من 

 )2019أغسطس/آب 

واألنواع غري املستغلة  زيادة الوعي بالقيمة احلالية واملرتقبة لألقارب الربية للمحاصيل والسالالت األصلية – )3باء (
 استغالًال كامًال اليت تسهم بأمهية حملية وإقليمية يف األمن الغذائي والتنمية املستدامة

ة لدعم برنامج العمل بشـــــأن االســـــتخدام تتعاون األمانة مع خمتلف اإلدارات والوحدات يف املنظمة لتنفيذ أنشـــــط -21
التقرير الثالث عن ، وإعداد خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملســـــــــتدام، وال ســـــــــيما تنفيذ 

 . حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل
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العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية  جلماعةوترد املعلومات والطلبات ذات الصــــــــــــــلة يف تقرير الدورة التاســــــــــــــعة  -22
باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ويف الوثائق اليت نوقشـــــت خالل الدورة العادية الســـــابعة عشـــــرة هليئة املوارد الوراثية 

اتان الدورتان بأمهية إدارة األصــــــــــــناف/األنواع احمللية لدى املزارعني، وصــــــــــــون األقارب الربية لألغذية والزراعة. وقد أقّرت ه
 للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية يف مواقعها الطبيعية.

 استكشاف إمكانية إنشاء برنامج مشترك للتنوع البيولوجي في الزراعة –رابعاً 
 النباتية لألغذية والزراعة لتحقيق االستخدام المستدام للموارد الوراثية

من األمني "اســتكشــاف إمكانية إنشــاء برنامج مشــرتك للتنوع طلب اجلهاز الرئاســي ، 6/2017من خالل القرار  -23
البيولوجي يف الزراعة لتحقيق االســــــــتخدام املســــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (الربنامج املشــــــــرتك)، يشــــــــمل 

، 2019ملا بعد عام املنظمات الدولية ذات الصلة وأصحاب املصلحة اآلخرين، هبدف تعزيز رسالة وأهداف برنامج العمل 
 ، لينظر فيه اجلهاز الرئاسي يف دورته الثامنة".2030-2020من خالل وضع برنامج طويل األجل 

وكمســامهة يف عملية اســتكشــاف إمكانيات إنشــاء مثل هذا الربنامج، مت تنظيم اجتماع غري رمسي للخرباء بشــأن  -24
 25إىل  23ألغذية والزراعة والربنامج املشــــــرتك، يف باري، إيطاليا، من تنفيذ االســــــتخدام املســــــتدام للموارد الوراثية النباتية ل

املركز الدويل للدراســــــات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض و ، بدعم ســــــخي من احلكومة اإليطالية 2018مايو/أيار 
 وأبلغ االجتماع أن األهداف احملتملة للربنامج املشرتك ميكن أن تكون، يف مجلة أمور، كما يلي: 7.املتوسط يف باري

تعزيز الوعي وبناء القدرات عند أصـــــحاب املصـــــلحة، مثل صـــــناع القرار، ومنظمات ومؤســـــســـــات املزارعني  •
 وعامة الناس؛ واملؤسسات األخرى ذات الصلة، والعلماء، واملزارعني احملليني، واملؤسسات الزراعية،

هتيئة بيئة مواتية لالســــــــــتخدام املســــــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل الســــــــــياســــــــــات،  •
 والتشريعات، واالسرتاتيجيات، وخطط العمل املتسقة؛

راعة من تعزيز آليات الســـــــوق واآلليات املالية حنو االســـــــتخدام املســـــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والز  •
 خالل الدعم والتوجيه للحكومات وأصحاب املصلحة املعنيني؛

تســــــــــــهيل تنســــــــــــيق وتآزر وإدارة املعارف العلمية والتقليدية لالســــــــــــتخدام املســــــــــــتدام للموارد الوراثية النباتية  •
 والزراعة؛ لألغذية

ملوقع الطبيعي تعزيز أنشـــــــطة االســـــــتخدام املســـــــتدام يف امليدان من خالل �ج متكامل لالســـــــرتاتيجيات يف ا •
 املزرعة وخارج املوقع الطبيعي. ويف

ووضــــــــــــــع االجتماع غري الرمسي للخرباء أربعة جماالت مواضــــــــــــــيعية حمتملة للربنامج املشــــــــــــــرتك، تتداخل مع عمل  -25
 املنظمات األخرى وأصحاب املصلحة/الشركاء احملتملني، مما يوفر منصة للتعاون:

 املال الطبيعي؛اإلغاثة من الكوارث واحلفاظ على رأس  •
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واحلياة الريفية اجلذابة؛ •
 �ج النظام الغذائي لألمن الغذائي والتغذوي وضمان القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ؛ •

                                                           
وضع برنامج عمل مشرتك بشأن التنوع ، "استكشاف إمكانية 2018 مايو/أيار 25إىل  23وقائع االجتماع غري الرمسي للخرباء، يف باري، إيطاليا، من   7

 ، مـتــــــــاحــــــــة عـلـى الـعـنـوان الـتــــــــايل:2023-2020الـبـيـولـوجـي لـتـحـقـيـق االســــــــــــــــتـخــــــــدام املســــــــــــــــتــــــــدام لـلـمـوارد الـوراثـيــــــــة الـنـبــــــــاتـيــــــــة لـألغــــــــذيــــــــة لـلـفـرتة 
 www.fao.org/3/ca4973en/ca4973en.pdf  

http://www.fao.org/3/ca4973en/ca4973en.pdf
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 بيئة قانونية النهج املنهجية والشـــــــــــــاملة لالســـــــــــــتخدام املســـــــــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف •
 ومؤسسية مواتية على مجيع املستويات.

وقامت األمانة بتســــــهيل إجراء املزيد من املشــــــاورات، من أجل الوصــــــول إىل مزيد من أصــــــحاب املصــــــلحة، من  -26
وقد أظهرت النتائج دعماً قوياً  Inf.4/1/19.8خالل اســــــــــــــتبيان على اإلنرتنت. ويرد حتليل نتائج االســــــــــــــتبيان يف الوثيقة 

لألهداف الشاملة، وكذلك جلميع اجملاالت املواضيعية األربعة اليت حددها فريق اخلرباء، واليت اعُتربت على نطاق واسع أ�ا 
  توفر منصات واعدة للتعاون يف برنامج عمل مشرتك.

أن التنوع البيولوجي يف الزراعة من أجل وبالتايل، مت إدراج عنصــــــــــر يشــــــــــار إليه باســــــــــم "الربنامج املشــــــــــرتك بشــــــــــ -27
االســـــتخدام املســـــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" يف برنامج العمل املقرتح بشـــــأن صـــــون املوارد الوراثية النباتية 

مع الشركاء  وميكن أن يدعم أيضاً العمليات األخرى واملشاركة 9).2030-2020لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام (
من  9و 6و 5حيث توجد أوجه تآزر وروابط مهمة بشـــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وال ســـــــيما لتنفيذ املواد 

 املعاهدة الدولية.

 برنامج العمل بشأن صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة –خامساً 
 )2023-2020( والمبادرات الداعمة واستخدامها المستدام

املتعلقة بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية  5جتدر اإلشارة إىل أنه منذ بدء نفاذ املعاهدة الدولية، مل تكن املادة  -28
والزراعة بنداً صـــــرحياً يف جدول أعمال اجلهاز الرئاســـــي، ومل تســـــتفد من مدخالت خمصـــــصـــــة ألي هيئة فرعية أو أي عمل 

، وبشـــكل متقطع من قبل 6بني الدورات. وقد مت النظر فيها بشـــكل غري مباشـــر فقط يف جدول األعمال بشـــأن املادة  ما
 هيئات فرعية خمتلفة. 

للدورة، يف اجتماعه الثاين يف مارس/آذار  جدول األعمال املؤقت وقد أقّر مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاســــي -29
، وأدرج بنداً يف جدول األعمال بشأن "صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام" اعرتافاً بالروابط 2019

 من املعاهدة الدولية. 6و 5الوثيقة بني املادتني 

يف العمل  هذا العام، مما يتيح الفرصـــــــــة للجهاز الرئاســـــــــي للنظر 2019-2016وســـــــــينتهي برنامج العمل احلايل للفرتة  -30
املســـــــــتقبلي بشـــــــــأن الصـــــــــون واالســـــــــتخدام املســـــــــتدام، مبا يف ذلك إمكانية وضـــــــــع برنامج جديد متعدد الســـــــــنوات ليحل حمل 

 احلايل. الربنامج

إىل اخلربة املكتســبة حىت اآلن يف تنفيذ الربنامج احلايل. وتوفر  2030-2020ويســتند برنامج العمل املقرتح للفرتة  -31
ر مشوالً بني "صـــــــــون" املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و"اســـــــــتخدامها املســـــــــتدام"، اعرتافاً بأنه عناصـــــــــره ارتباطاً أكث

بصــــون املوارد الوراثية النباتية  ا وثيًقاينبغي اعتبار االســــتخدام املســــتدام نشــــاطاً قائماً حبّد ذاته، بل كنشــــاط يرتبط ارتباطً  ال
 والزراعة. لألغذية

                                                           
الوراثية نتائج املشــاورة اإللكرتونية بشــأن اســتكشــاف إمكانية وضــع برنامج عمل مشــرتك بشــأن التنوع البيولوجي لتحقيق االســتخدام املســتدام للموارد   8

  www.fao.org/3/ca4977en/ca4977en.pdfالنباتية لألغذية والزراعة
  هبذه الوثيقة. املرفق، امللحق الثاين ملشروع عناصر القرار 4املكون   9

http://www.fao.org/3/ca4977en/ca4977en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4977en/ca4977en.pdf
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، وفقاً "GB 10-2023و GB 9-2021وبالتايل، مت تكييف "الرؤية والرســـــــــــالة واألهداف" و"املكونات والنواتج  -32
األول والثاين، على التوايل، ملشــــــــروع عناصــــــــر القرار امللحق هلذه الوثيقة. ويتم ســــــــرد املكونات الســــــــتة  امللحقنييرد يف  ملا

دون أي متييز بني تلــك اليت اعتمــدهــا اجلهــاز الرئــاســــــــــــــي واملكونــات اليت يتعني على  2023-2020لربنــامج العمــل للفرتة 
 األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة الطوعيني اختاذها.

 الملتمسةالتوجيهات  –سادساً 

، 2019-2016إن اجلهاز الرئاســــــي مدعو إىل اإلحاطة علماً باألنشــــــطة اليت ُأجريت لتنفيذ برنامج العمل للفرتة  -33
 للفرتة بشــــــــــــــأن صــــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــــــــــــتخدامها املســــــــــــــتدام والنظر يف برنامج عمل جديد

واعتماده، والذي سيوفر رابطاً أكثر مشوالً بني "الصون" و"االستخدام املستدام"، مع مشروع منقح "للرؤية  2020-2023
 امللحقنييف وتكون هذه املكونات والنواتج على النحو الوارد  واألهداف"، وجدول جديد للمكونات والنواتج. والرســـــــــــــالة

 ذه الوثيقة.هب املرفقاألول والثاين، على التوايل، ملشروع عناصر القرار 

واعرتافاً بأنه على االســـتخدام املســـتدام أن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصـــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، فإن  -34
اجلهاز الرئاســـــي مدعو أيضـــــاً إىل إعادة تســـــمية وإعادة عقد "اللجنة الفنية املؤقتة املخصـــــصـــــة املعنية بصـــــون املوارد الوراثية 

الثالث ملشــروع  امللحقيف واســتخدامها املســتدام"، مع مراعاة مشــروع اختصــاصــاهتا املرجعية الوارد النباتية لألغذية والزراعة 
 .هبذه الوثيقة للنظر فيه املرفقعناصر القرار 
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 المرفق
 2019/**مشروع عناصر القرار

 بشأن صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام 6و 5تنفيذ المادتين 
 

 الرئاسي، الجهاز إن

بتقرير املشـــــاورة اإللكرتونية األوىل للجنة  ويأخذ علًما، 6/2017و 5/2015و 4/2015و 7/2013القرارات  إذ يشــــير إلى
 املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ املخصصةالفنية 

الدور الرئيسي لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام والعالقة بني حقوق  وإذ يؤكد من جديد
 من املعاهدة الدولية؛ 6و 5واألحكام اخلاصة بالصون واالستخدام املستدام مبوجب املادتني  9املزارعني مبوجب املادة 

أن اللجنة الفنية املخصـــصـــة املعنية باالســـتخدام املســـتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  وإذ يأخذ بعين االعتبار
خدام املســتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للفرتة بتنظيم وحتديث برنامج العمل بشــأن االســت قد أوصــت األمني

 إقامة أوجه تآزر ضمن برنامج العمل وبينه وبني جماالت العمل األخرى للمعاهدة؛، و 2020-2023

بأنه ال ينبغي اعتبار االستخدام املستدام كنشاط قائم بذاته، بل جيب أن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصون املوارد الوراثية  وإذ يقرّ 
 النباتية لألغذية والزراعة؛

رؤية ورســــــالة وأهداف برنامج العمل بشــــــأن صــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــــتخدامها يؤيد  -1
 األول هلذا القرار؛ امللحق) على النحو الوارد يف 2023-2020املستدام (

 برنــامج العمــل بشـــــــــــــــأن االســــــــــــــتخــدام املســــــــــــــتــدام للموارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة للفرتةويعتمــد  -2
 الثاين هلذا القرار؛ امللحق، على النحو الوارد يف 2020-2023

 اآلخرين، ورهناً بتوفر املوارد املالية:من األمني، بالتعاون مع أصحاب املصلحة ويطلب  -3

مواصـــــــــلة التعاون مع مجيع الوحدات ذات الصـــــــــلة يف منظمة األغذية والزراعة واهليئات واملؤســـــــــســـــــــات  •
األخرى، كمثـــل اتفـــاقيـــة التنوع البيولوجي ومراكز البحوث الزراعيـــة الـــدوليـــة، كمـــا مع القطـــاع اخلـــاص 

دام املســــــــتدام واجملتمع املدين لتحقيق التنفيذ الفّعال لألنشــــــــطة الداعمة لربنامج العمل بشــــــــأن االســــــــتخ
 ؛2023-2020للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للفرتة 

التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف تنظيم الندوات الدولية اليت هتدف إىل تبادل اخلربات  •
ادل املعلومات وأفضــــل املمارســــات ومناقشــــة األنشــــطة املســــتقبلية احملتملة، مبا يف ذلك إنشــــاء آليات لتب

 ويف إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل؛ وإقامة الشبكات،
تيســـــري ورصـــــد األنشـــــطة اليت تقوم هبا األطراف املتعاقدة وأصـــــحاب املصـــــلحة واملنظمات الدولية دعًما  •

 ؛2023-2020لربنامج العمل للفرتة 
األطراف املتعاقدة واحلكومات األخرى واملؤسسات واملنظمات املعنية وأصحاب املصلحة دعوة مواصلة  •

إىل تقدمي تقارير عن تعزيز االسـتخدام املسـتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وعن كيفية زيادة 
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ذاته من ازدواجية رفع ، مع احلّد يف الوقت حتســـــــــني التدابري املتعلقة بذلك، ومواصـــــــــلة مجع هذه التقارير
التقارير بالنسبة إىل األطراف املتعاقدة اليت تقدم فعالً تقارير عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
ات حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات تتناول مواضـــيع من قبيل الرتبية التشـــاركية للنباتتيســـري أو تنظيم  •

واســـــتحداث بنوك للبذور على مســـــتوى اجملتمع احمللي ونظم اإلنتاج املســـــتدامة للتنوع البيولوجي وتثمني 
 ؛قيمة األصناف اخلاصة باملزارعني وإعداد الوثائق ورفع التقارير ذات الصلة

راعة ولبناء الربامج الوطنية لوضع سياسات االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والز دعم  •
 ؛شراكات وتعبئة املوارد

مواصـــــــلة التعاون مع املبادرات األخرى ذات الصـــــــلة، وال ســـــــيما أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بشـــــــأن  •
 املوارد الوراثية وأنشطة النظم اجملتمعية وتلك اليت يقودها املزارعون ونظم املناطق احملمية؛التفاعل بني 

اكز التابعة للجماعة االســــــتشــــــارية للبحوث الزراعية وغريها من املنظمات تطوير التعاون مع املر مواصــــــلة  •
لألغذية  االســـــــتخدام املســـــــتدام للموارد الوراثية النباتيةذات الصـــــــلة يف التدريب وبناء القدرات يف جمال 

 .يف ذلك من خالل جهود لتعبئة املوارد بصورة مشرتكة مبا ،والزراعة

حكومة إيطاليا على الدعم املايل والعيين السخي الذي تقدمه لتنفيذ برنامج العمل بشأن االستخدام  ويشكر -4
األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة األخرى إىل توفري  ويدعواملســتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

موارد مالية إضــــــــافية لتنفيذ برنامج العمل بشــــــــأن صــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــــــتخدامها 
 املستدام.

النباتية  من األطراف املتعاقدة وأصــحاب املصــلحة مواصــلة اإلبالغ عن تنفيذهم لصــون املوارد الوراثية ويطلب -5
 لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، ويقّر مبسامهة هذه املبادرات يف ذلك.

إعادة عقد اللجنة الفنية املخصــــصــــة املعنية بصــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــتخدامها  ويقرر -6
 لقرار.الثالث هلذا ا امللحقاملستدام، مع اختصاصاهتا املرجعية الواردة يف 
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 األول الملحق

 

رؤية ورسالة وأهداف برنامج العمل بشأن صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 )2023-2020واستخدامها المستدام (

 

 رؤيةال

، لتمكني نظم زراعية 6و 5يتم صــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــتخدامها بشــــكل مســــتدام وفقاً للمادتني 
 وغذائية أكثر مشوًال واستدامة على املستويات احمللية والوطنية والدولية.

 

 الرسالة

من  6و 5تعزيز صــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــتخدامها املســــتدام من خالل تدابري فعالة ترتجم املادتني 
 املعاهدة إىل تأثري على املستوى القطري.

 

 األهداف

 رصد وتنفيذ وضمان الدعم التقني

من قبل األطراف املتعاقدة يف املعاهدة وأصـــــــحاب  9و 6و 5دعم ورصـــــــد اجلهود املبذولة لتنفيذ أحكام املواد : 1الهدف 
املصــــــــلحة ذات الصــــــــلة بصــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــــــتخدامها املســــــــتدام، على أســــــــاس األولويات 

 واالحتياجات الوطنية.

النباتية لألغذية والزراعة توفري التوجيه من خالل رصــــــــــــــد تنفيذ املعاهدة يف ما يتعلق بصــــــــــــــون املوارد الوراثية : 2الهدف 
 واستخدامها املستدام.

مواصــلة تعزيز ورصــد الدعم واخلربة التقنيني املقدمني من منظمة األغذية والزراعة يف جمال الصــون واالســتخدام : 3الهدف 
 من املعاهدة. 6و 5املستدام، على النحو املنصوص عليه يف املادتني 

 التعاون وتحسين الشراكات

ملوارد الوراثية بصون االتعاون والشراكات بني أصحاب املصلحة املسامهني يف مشاريع وبرامج ذات صلة ز تعزي: 4الهدف 
العاملي  لتنوع البيولوجيمراعاة أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة وإطار ا، مع واســـــــــــــتخدامها املســـــــــــــتدام النباتية لألغذية والزراعة

 .اتفاقية التنوع البيولوجيملا بعد  2020 لعام

تنفيذ أهداف تقاســــــــــــــم املنافع غري النقدية واألنشــــــــــــــطة ذات األولوية خلطة العمل العاملية الثانية، يف ما يتعلق : 5الهدف 
 بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.
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 الثاني الملحق
 

 )2023-2020والزراعة واستخدامها المستدام (برنامج العمل بشأن صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية 
 (رهناً بتوافر املوارد)

 
 الشركاء: األطراف املتعاقدة، واملنظمات الدولية، وأصحاب املصلحة املعنيني

 
أهداف برنامج 

 العمل
 2020-2023 

 النواتج
GB 10 (2023) 

 النواتج
GB 9 (2021) 

 الرقم المكونات

  
الوطنية نشر اخلطط والربامج  4و3 و2 

القائمة بشأن صون الزراعة 
واستدامتها، حىت من خالل 

 جمموعة األدوات.
أحداث وأدوات بناء القدرات 

اليت تركز على تقنيات 
وتكنولوجيات معينة ميكن أن 

تدعم صون املوارد الوراثية 
النباتية لألغذية والزراعة 

واستخدامها املستدام (مثل 
بية الرتبية التشاركية، والرت 

رية، وتوليد واستخدام التطو 
معلومات التسلسل الرقمي 

للموارد الوراثية النباتية لألغذية 
 والزراعة واستخدامها الفعال).

تبادل اخلربات والدروس 
املستفادة بشأن صون املوارد 

الوراثية النباتية لألغذية 
والزراعة واستخدامها 

 املستدام، وحقوق املزارعني.
استكشاف أفكار جديدة 
لتحديد اجملاالت والفرص 
لتعزيز صون املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة 
واستخدامها املستدام، 

 وحقوق املزارعني. 
حتليل مشاريع صندوق تقاسم 
املنافع، وتأثرياهتا األولية على 
مشاركة أصحاب املصلحة، 

ونشر املعلومات، وتبادل 
 التكنولوجيا.

 

التدريب وبناء القدرات 
بشأن صون املوارد 

الوراثية النباتية لألغذية 
والزراعة واستخدامها 

املستدام، وحقوق 
 10املزارعني.

1 

                                                           
 من املعاهدة. 9يشري مصطلح "حقوق املزارعني" يف هذا اجلدول إىل حقوق املزارعني على النحو املنصوص عليه يف املادة   10
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 4 و 3و 2و 1
 5و

مجع املعلومات واألنشطة 
والربامج والعناصر اإلضافية 

الناشئة لربنامج العمل يف 
 جمموعة األدوات.

 
رصد االستخدام الفعلي 

األدوات جملموعة 
 وتقييمه.

ملء جمموعة األدوات 
وتوسيعها ونشرها على موقع 

 املعاهدة.
 

رصد االستخدام الفعلي 
 جملموعة األدوات وتقييمه.

 

جمموعة أدوات صون 
املوارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة 
 واستخدامها املستدام.

 

2 

ترصد األمانة التطورات التقنية  5و 2و 1
صعيد والتطورات على 

السياسات، اليت يتم إحالتها 
إىل اجلهاز الرئاسي للحصول 

 على التوجيهات.

ترصد األمانة التطورات التقنية 
والتطورات على صعيد 

السياسات، وتقدم التقارير إىل 
 اجلهاز الرئاسي.

تنفيذ صون املوارد الوراثية 
النباتية لألغذية والزراعة 

واستخدامها املستدام 
من  6و 5وفقاً للمادتني 

  املعاهدة.

3 

إشراك املنظمات األخرى  4 و 1
وأصحاب املصلحة، لتعزيز 

 تنفيذ الربنامج املشرتك.
 

تتلقى األطراف املتعاقدة، 
وأصحاب املصلحة، الدعم 
الفين لوضع االسرتاتيجيات 

وخطط العمل لتشجيع وتعزيز 
االستخدام املستدام للموارد 

الوراثية النباتية لألغذية 
مبا يف ذلك صون  والزراعة،

األقارب الربية للمحاصيل 
واستخدامها، وإشراك مجيع 
 أصحاب املصلحة يف ذلك.

 
حتليل االسرتاتيجيات املالية 
لصون املوارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة واستخدامها 

وضع مذكرة مفاهيمية أو 
مالحظات تستند إىل اجملاالت 

املواضيعية األربعة احملددة 
للمناقشة مع الشركاء واملمولني 

 احملتملني.
 

حتديد الشركاء ومصادر 
التمويل واالستفادة من املوارد 
واخلربات واملسامهات العينية 
لتنفيذ برنامج مشرتك بشأن 
التنوع البيولوجي يف الزراعة 

لتحقيق االستخدام املستدام 
للموارد الوراثية النباتية 

 غذية والزراعة.لأل
 

اختيار اخلربات واملمارسات 
واآلليات بشأن االستخدام 

املستدام للموارد الوراثية النباتية 

بشأن الربنامج املشرتك 
التنوع البيولوجي يف 

الزراعة لتحقيق 
االستخدام املستدام 

للموارد الوراثية النباتية 
 11 لألغذية والزراعة.

4 

                                                           
ربنامج املشـــــرتك مت حتديد مخســـــة أهداف يف اجتماع اخلرباء غري الرمسي بشـــــأن تنفيذ االســـــتخدام املســـــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وال  11
  1111361detail/ar/c/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant وع البيولوجي يف الزراعةللتن

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/ar/c/1111361
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املستدام على املستوى 
 الوطين.

لألغذية والزراعة، وكذلك 
تكامل إدارة املوارد الوراثية 
النباتية لألغذية والزراعة يف 
املوقع الطبيعي ويف املزرعة، 

 وصو�ا خارج املوقع الطبيعي.

حتليل مقارنة لتدابري  2و 1
السياسات العامة املعتمدة 

 وتأثريها.

مجع تدابري السياسات العامة 
املعتمدة من قبل األطراف 

املتعاقدة لدعم وتسهيل 
املوارد الوراثية النباتية استخدام 

لألغذية والزراعة يف النظم 
الغذائية (من االبتكارات يف 

جمال احملاصيل إىل أسواق 
 التغذية).

تعزيز وضع وتنفيذ 
السياسات الزراعية 

املراعية لصون املوارد 
الوراثية النباتية لألغذية 
والزراعة واستخدامها 

 املستدام.

5 

اجلرد، أول فهرس لقوائم  5و 3و 2و 1
واملعلومات عن التكنولوجيا، 

ونتائج البحوث التقنية 
والعلمية واالجتماعية 

واالقتصادية، مبا يف ذلك 
توصيف وتقييم واستخدام 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
والزراعة مبوجب النظام املتعدد 

 األطراف.
 

دعم تبادل املعلومات 
والتقنيات واملمارسات اجليدة 

املتعاقدة  بني األطراف
 وأصحاب املصلحة اآلخرين.

أول حتليل للتكنولوجيات، 
ونتائج البحوث التقنية والعلمية 

واالجتماعية واالقتصادية، 
يف ذلك توصيف وتقييم  مبا

واستخدام املوارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة مبوجب النظام 

 املتعدد األطراف.
 

مجع املمارسات اجليدة 
ونشرها، والشبكات 

املتخصصة يف جمال احملاصيل 
يف ما يتعلق ببناء الشراكات 

وتبادل املعارف ونقل 
 التكنولوجيا. 

احلصول على 
التكنولوجيا ونقلها يف 
سياق تقاسم املنافع 

 النقدية. غري

6 
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 الثالث الملحق

 

 المعنية المخصصةاالختصاصات المرجعية للجنة الفنية 
 واستخدامها المستدام لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبصون ا

 

واستخدامها املستدام ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بصون ااملعنية  املخصصةاللجنة الفنية سُتسدي  -1
 ما بعد باللجنة) املشورة لألمني حول: إليها يف (يشار

واســــــــــــــتخـدامهـا املســــــــــــــتـدام ملوارد الوراثيـة النبـاتيـة لألغـذيـة والزراعـة ا صــــــــــــــون تنفيـذ برنـامج العمـل بشــــــــــــــأن •
 ؛الداعمة واملبادرات

التعاون مع العمليات واملؤســـــــســـــــات الدولية األخرى يف جمال االســـــــتخدام املســـــــتدام للموارد الوراثية النباتية  •
 لألغذية والزراعة؛

الدولية ضــــــــــمن برنامج العمل وبينه وبني جماالت عمل املعاهدة  أوجه تآزرحتديد أنشــــــــــطة إضــــــــــافية وإقامة  •
 األخرى؛

وما ال يزيد عن عشرة  من أقاليم منظمة األغذية والزراعة، ال يزيد عن عضوين اثنني لكل إقليم اللجنة مماستتألف  -2
خرباء فنيني يعيِّنهم املكتب بالتشاور مع األقاليم ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وعلى األخص منظمات 

يشّكل رئيسان وف وازن اجلنساين. وساملزارعني، مع مراعاة مزيج اخلربات الفنية املطلوب والتوازن اإلقليمي والت
ا من اللجنة، أحدمها من بلٍد ناٍم واآلخر من بلٍد متقدم. مشاركان من األطراف املتعاقدة للمعاهدة الدولية جزءً 

 .وسيقوم بانتخاب الرئيسني املشاركني أعضاُء اللجنة الذين تُعينهم األقاليم
ثها للرجوع إليها. وسيتاح ذلك لألطراف املتعاقدة مع إمكانية النظر األمني االحتفاظ بقائمة اخلرباء وحتديسيواصل  -3

 يف توسيع جمموعة خرباء االستخدام املستدام.
، رهناً 2021-2020بشكل إلكرتوين وجيوز هلا، عند االقتضاء، عقد اجتماع واحد يف فرتة السنتني ستعمل اللجنة  -4

 يف اختتام اجتماعاهتا. اتقريرً بتوافر املوارد املالية. وستعد اللجنة 

 .ا عن نتائج أعمال اللجنةتقريرً  التاسعةاألمني إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته سيقدم  -5
 


