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املوجود على هذه الصفحة؛ وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  (QR) االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعةميكن 
 للتقليل إىل أدىن حّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

-http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings وميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع التايل:
detail/en/c/1111365/ 

 

NA895/A 

A 

 

 من جدول األعمال المؤقت 1-15 البند

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16-11، روما

 التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 موجز

عــدادهــا أمــانتــا املعــاهــدة الــدوليــة وهيئــة املوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعــة (اهليئــة)، إتقــّدم هــذه الوثيقــة، اليت اشــــــــــــــرتكــت يف 
 موجزة عن التعاون بني أمانيت املعاهدة الدولية واهليئة. حمّدثةمعلومات 

 

 المطلوبة التوجيهات

وتقدمي املزيد من التوجيهات بشأن التعاون  هذه الوثيقةإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف 
 ذه الوثيقة.هبرفق املمع اهليئة، مع األخذ بعني االعتبار لعناصر قرار حمتمل كما يرد يف 
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 مقدمة –أوالً 
 
شــــّدد كل من اجلهاز الرئاســــي وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة)، بشــــكل منتظم، على أمهية تعاو�ما  -1

موجزة عن حالة  حمدثةمعلومات عدادها أمانتا املعاهدة الدولية واهليئة، إالوثيق. وتقّدم هذه الوثيقة، اليت اشــــــــــــــرتكت يف 
للجهاز  حمدثةمعلومات ة لطلبات جهازيهما الرئاســـيني. وباإلضـــافة إىل ذلك، تقدم الوثيقة ، اســـتجابً مانتنياألالتعاون بني 

مانة تقرير من أالدورة األخرية للهيئة يف ما يتعلق بالتعاون بني املعاهدة واهليئة. وتقدم الوثيقة املعنونة،  نتائجالرئاســــــــــــي عن 
 الــدوليــةهيئــة املوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعــة، مبــا يف ذلــك األنشــــــــــــــطــة ذات الصــــــــــــــلــة بــاملكونــات الــداعمــة للمعــاهــدة 

)IT/GB-8/19/15.1/Inf.1(، الصلة. يمعلومات أكثر تفصيًال عن عمل اهليئة ذ 
 

 معلومات أساسية –اثانيً 
 
ب بإنشاء اإلدارة اجلديدة بشأن التعاون مع اهليئة. ورحّ  11/2017اعتمد اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة القرار  -2

املعنية باملناخ والتنوع البيولوجي واألراضــــي واملياه يف املنظمة، اليت تســــتضــــيف أمانيت اهليئة واملعاهدة الدولية، وأشــــار إىل أن 
ال أمام املزيد من التنســـــيق واالتســـــاق يفســـــح اجملأن يوطد أواصـــــر التعاون بني املعاهدة الدولية واهليئة و من شـــــأنه أن ذلك 

. ووافق تتناوهلا هذ الوثيقة  اهليئة يف جماالت متعددةني مواصــــــــــلة التعاون مع أمنيبينهما. وطلب اجلهاز الرئاســــــــــي إىل األم
االســـتعراض، اجلهاز الرئاســـي أيضـــاً على إبقاء مســـألة التقســـيم الوظيفي للمهام واألنشـــطة بني اجلهاز الرئاســـي واهليئة قيد 

  اإلبالغ بانتظام عن أي تطورات ذات صلة بشأن التعاون مع اهليئة.نيوطلب إىل األم
 
، بالقرار 2019فرباير/شــــــــــــباط  22و 18ورحبت اهليئة يف دورهتا العادية الســــــــــــابعة عشــــــــــــرة، اليت عقدت ما بني  -3

الصــــادر عن اجلهاز الرئاســــي، واألنشــــطة املشــــرتكة بني أمانيت املعاهدة واهليئة. ورددت طلبات اجلهاز الرئاســــي  11/2017
تعاون بني األمانتني يف ما يتعلق باملبادرات إقامة تعاون يف جماالت متعددة وطلبت، باإلضـــافة إىل ذلك، الداعية إىل إقامة 

 واألنشطة األخرى، مبا يف ذلك ما يلي:
 

، مبا يف ذلك من خالل 1تنفيذ املعايري اخلاصــــــــــــــة ببنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )1(
 2بناء القدرات؛

 3؛2020وضع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  )2(
ية يف موقعها صــــــــــــون األقارب الربية للمحاصــــــــــــيل والنباتات الغذائية الرب  تنظيم الندوات الدولية بشــــــــــــأن )3(

  5، 4؛إدارة األنواع/السالالت األصلية للمزارعني على مستوى املزرعة الطبيعي، وبشأن

                                                      
1   a.pdf3704i-a/3http://www.fao.org/ 
 .Report/19/17-CGRFAالوثيقة من  (د) 103الفقرة   2
 .Report/19/17-CGRFAالوثيقة من  (ز) 103الفقرة   3
 .Report/19/17-CGRFAالوثيقة  من 62الفقرة   4
ام املوارد على الرغم من أن اهليئة طلبت يف األصل عقد ندوتني منفصلتني، فقد مت دجمهما يف ضوء أوجه التآزر املواضيعية واحلاجة إىل حتسني استخد  5

وإدارهتا الطبيعي لألغذية والزراعة يف املوقع والوقت واحلفاظ على االهتمام والزخم. ومن املتوقع أن تعقد الندوة الدولية بشـــأن صـــون املوارد الوراثية النباتية 
 .2020خالل النصف األول من عام يف املزرعة 
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 6حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل؛نشر تقرير اهليئة عن  )4(
 7دعم البلدان لتعزيز قدراهتا على حتسني احملاصيل؛ )5(
تتناول آثار الســـــياســـــات والقوانني والنظم اخلاصـــــة بالبذور على (أ) تنوع  متعمقة إعداد دراســـــات حالة )6(

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على مســتوى املزرعة، و(ب) حصــول أصــحاب احليازات الصــغرية 
لك على موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة كافية ومتنوعة ومكّيفة حمليًا وبأســــــــــــــعار معقولة، مبا يف ذ

  8السالالت األصلية للمزارعني، و(ج) األمن الغذائي والتغذية حتت إطار خمتلف نظم البذور./نواعاأل
 

 التعاون منذ الدورة السابعة للجهاز الرئاسي –اثالثً 
 

 إعداد التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم (أ)
 
نوفمرب/تشرين  29خرباء عقدهتا منظمة األغذية والزراعة يف الفرتة ما بني للحضرت أمانة املعاهدة الدولية مشاورة  -4

. ومتثل هدف حلقة العمل يف حتديد اإلبالغ عن حالة املوارد الوراثية النباتيةبشأن  2017ديسمرب/كانون األول  1الثاين و
بشــــأن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف إطار أطر الرصــــد املســــتمر لتنفيذ طرق لتعزيز جودة وتغطية البيانات 
قدمت منظمة خالل الفرتة املشـــمولة بالتقرير، . و 5-2هدف التنمية املســـتدامة  مقصـــدخطة العمل العاملية الثانية، وحتقيق 

بكر، مبا يف ذلك أداة لإلبالغ عرب اإلنرتنت، يف حلقات عمل النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املاألغذية والزراعة أيضــاً 
 أدناه). 10نظر الفقرة اإقليمية للمعاهدة الدولية (

 
التقرير الثــالــث عن حــالــة املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة وأقّرت اهليئــة يف دورهتــا األخرية، �جــًا مزدوجــًا إلعــداد  -5

املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وينبغي أن ترفع جهات االتصــــــال الوطنية  (التقرير الثالث).والزراعة يف العامل 
من يناير/كانون الثاين املمتدة تقاريرها عن طريق أداة اإلبالغ يف النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر، خالل الفرتة 

بغي أن تقدم جهات االتصــــــــال الوطنية معلومات موجزة عن وباإلضــــــــافة إىل ذلك، ين .2020ديســــــــمرب/كانون األول إىل 
) والفجوات والعقبات املتبقية. وينبغي أن يكون 2019وديسمرب/كانون األول  2012التقدم احملرز (بني يناير/كانون الثاين 

شـــــــــــــــارة إىل هــذه مبقــدور البلــدان، اليت أتــاحــت معلومــات من خالل نظــام تقــدمي التقــارير اإللكرتوين التــابع للمعــاهــدة، اإل
 9البيانات يف املعلومات املوجزة املقدمة، جتنًبا لالزدواجية يف رفع التقارير.

  

                                                      
ميكن االطالع على التقرير عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل على موقع اهليئة:   .Report/19/17-CGRFAالوثيقة من  40الفقرة   6
/http://www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/ar 
 .Report/19/17-CGRFAالوثيقة من  60الفقرة   7
 .Report/19/17-CGRFAالوثيقة من  67الفقرة   8
 .Report/19/17-CGRFAالوثيقة من  69الفقرة   9

http://www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/ar/
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 تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ورصدها (ب)
 

 املستداماخلطوط التوجيهية الطوعية لصون األنواع/السالالت األصلية للمزارعني واستخدامها 
 
قدمت أمانة املعاهدة الدولية مدخالت الستكمال مشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية لصون األنواع/السالالت  -6

وســـيتم نشـــر اخلطوط التوجيهية قبل �اية  10األصـــلية للمزارعني واســـتخدامها املســـتدام، اليت أقرهتا اهليئة يف دورهتا األخرية.
 .2019عام 

 
 النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا على مستوى املزرعة صون املوارد الوراثية

 
واصــلت األمانتان تعاو�ما يف جمال صــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا على  -7

) صــــون األقارب 1 تنظيم ندوات دولية بشــــأن (مســــتوى املزرعة. وطلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، أن تتعاون األمانتان يف
) إدارة األنواع/السالالت األصلية للمزارعني على مستوى 2الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية يف املوقع الطبيعي، و(

ســـــتخدام املســـــتدام املزرعة وتطويرها. وشـــــاركت أمانة اهليئة يف اجتماع اخلرباء غري الرمسي للمعاهدة الدولية بشـــــأن تنفيذ اال
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والربنامج املشـــــــرتك بشـــــــأن التنوع البيولوجي يف الزراعة، الذي عقد يف الفرتة ما بني 

 يف فالنزانو، إيطاليا. 2018مايو/أيار  25و 23
 
يف احلوار غري املنظمــة الــدوليــة للتنوع البيولوجي وتعــاونــت أمــانــة املعــاهــدة الــدوليــة مع منظمــة األغــذيــة والزراعــة و  -8

بناء الروابط لتعزيز إدارة األنواع/الســــالالت األصــــلية للمزارعني على مســــتوى املزرعة: بنوك البذور اجملتمعية، الرمسي بشــــأن 
 ة لألغذية والزراعة.الذي سبق الدورة التاسعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتي

 
 النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 التابع للمعاهدة واجلهاز الرئاســـــــي على احلاجة إىل التعاون ما بني النظام العاملي للمعلومات اهليئة كل من  شـــــــدد -9

وقد اســــــــــتخدمت أمانة املعاهدة، بشــــــــــكل كبري، البيانات اليت مت مجعها من  11.بكروالنظام العاملي للمعلومات واإلنذار امل
البلدان من خالل النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر، حول تنفيذهم خلطة العمل العاملية الثانية، مبا يف ذلك وضــــــع 

 خيارات لتحديد غايات السرتاتيجية التمويل الشاملة وصندوق تقاسم املنافع.
 

 مت عرض أداة اإلبالغ يف النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر اليت تســـــــــــتخدمها جهات االتصـــــــــــال الوطنية -10
رفع التقــارير عرب اإلنرتنــت عن تنفيــذ خطــة العمــل العــامليــة التــابعــة للهيئــة لاملعنيــة بــاملوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة و 

ومتثل اهلدف من حلقات العمل هذه يف ما يلي:  اإلقليمية اليت نظمتها أمانة املعاهدة. من حلقات العمل عدديف  الثانية،
) تعزيز قدرت جهات االتصـــال الوطنية التابعة للمعاهدة على إعداد وتقدمي التقارير الوطنية عن تنفيذ املعاهدة الدولية؛ 1(
جز عن حــالــة العمليــات يف مــا بني الــدورات؛ ) تقــدمي نظرة عــامــة عن جمــاالت العمــل الرئيســــــــــــــيــة، وتوفري حتــديــث مو 2(

                                                      
 .Report/19/17-CGRFAالوثيقة من  64الفقرة   10
حــالــة التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة يف التقرير عن وإن . 11/2017) من القرار 4(8؛ والفقرة Report/19/17-CGRFAلوثيقــة من ا 66الفقرة   11

 http://www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/ar/موقع اهليئة على العنوان التايل:متاح على العامل 

http://www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/ar/
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تسهيل املناقشة والتنسيق بشأن السياسات وعمليات التشغيل اجلارية مبوجب املعاهدة الدولية. ويُعّد تنظيم األحداث  )3(
اثية النباتية وتقدمي املســــاعدة يف جمال إعداد التقارير الوطنية عن رصــــد املوارد الور  التدريبية املشــــرتكة على املســــتوى اإلقليمي

يف ضــــــــــــــوء وكذلك لألغذية والزراعة، أحد اجملاالت احملددة ملزيد من التعاون يف الفرتات املالية القادمة، رهناً بتوافر املوارد، 
 اإلعداد القادم للتقرير الثالث.

 
 الحصول على الموارد وتقاسم منافعها (ج)

 
حلقة عمل دولية بشــــــــــــــأن بالتعاون مع أمانيت املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي، نظمت أمانة اهليئة،  -11

 12إىل  10عقــدت يف رومــا، إيطــاليــا، من  احلصــــــــــــــول على املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة وتقــاســــــــــــــم منــافعهــا،
. ووفرت حلقة العمل خمرجات إلعداد يف مرحلة الحقة املذكرات التفســــــــــــريية غري التوجيهية اليت 2018يناير/كانون الثاين 
عناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية ستبّني، يف سياق 

على املوارد وتقاســـــم منافعها)، الســـــمات املميِّزة للقطاعات  (العناصـــــر اخلاصـــــة باحلصـــــولللموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارســــــــاهتا احملددة، مبا يكّمل العناصــــــــر اخلاصــــــــة باحلصــــــــول على املوارد 

 13إن نتائج حلقة العمل ومداوالهتا متاحة على موقع اهليئة.و   12وتقاسم منافعها.
 

ل ومشـــروع املذكرات التوضـــيحية مع فريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين باحلصـــول مشـــاطر نتائج حلقة العومت ت -12
على املوارد وتقاســـــــــم منافعها، لكي ينظر فيها. وشـــــــــاركت أمانة املعاهدة الدولية، بصـــــــــفة مراقب، يف الدورة الرابعة لفريق 

. كما شــــــــاركت أمانة 2018ها، اليت عقدت يف أكتوبر/تشــــــــرين األول اخلرباء املعين باحلصــــــــول على املوارد وتقاســــــــم منافع
املعاهدة الدولية أيضــــــــــــــاً يف الدورة التاســــــــــــــعة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية 

لعناصــــر احلصــــول على املوارد وتقاســــم منافعها والزراعة التابعة للهيئة، واليت ناقشــــت، يف مجلة أمور، املذكرات التوضــــيحية 
 املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 
 املعاهدة الدولية املعلومات مع اهليئة بانتظام عن العملية الرامية إىل نيوخالل الفرتة املشــــــــــــمولة بالتقرير، تبادل أم -13

عرض أمني وخالل الدورة الســابعة عشــرة للهيئة،  14جلهاز الرئاســي واهليئة.ا بناًء على طلبتعزيز النظام املتعدد األطراف، 
املعاهدة الدولية النتائج الرئيســــــــــــــية للدورة الســــــــــــــابعة للجهاز الرئاســــــــــــــي، مبا يف ذلك التقدم الذي أحرزته جمموعة العمل 

 15املخصصة املفتوحة العضوية املعنية بتعزيز أداء النظام املتعدد األطراف.
 

اهليئة، يف دورهتا األخرية، باملذكرات التوضــــيحية وشــــجعت األعضــــاء على النظر فيها، وعند االقتضــــاء، ورحبت  -14
، أعيد إصــــــــــــدار عناصــــــــــــر احلصــــــــــــول على املوارد وتقاســــــــــــم منافعها مع املذكرات 2019ويف يوليو/متوز  16اســــــــــــتخدامها.

                                                      
 . 11/2017من القرار  6؛ والفقرة Report/19/16/17-CGRFAالوثيقة  من 94الفقرة   12
 جمريات حلقة العمل الدولية بشـــــــــــــــأن احلصـــــــــــــــول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاســـــــــــــــم منافعها ؛Inf.3-CGRFA/17/19/3.2انظر الوثيقة   13

 .)2018¨ والزراعة األغذية (منظمة
 .11/2017القرار  من 5والفقرة ، Report/17/16-CGRFAالوثيقة من  )16( 25الفقرة   14
 . 5Inf./14/19/17-CGRFAلوثيقة من ا 33-5الفقرات   15
 . Report/19/17-CGRFAلوثيقة من ا 16الفقرة   16
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وســيتم نشــرها على نطاق واســع، مبا يف ذلك إىل جهات االتصــال الوطنية التابعة  18بناًء على طلب اهليئة. 17،التوضــيحية
 .الدولية ةمعاهدلل
 

 النظام العالمي للمعلومات التابع للمعاهدة والنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر  (د)
 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
ز الرئاســــي على احلاجة إىل تعزيز االتســــاق يف تطوير وتنفيذ النظام العاملي للمعلومات شــــّدد كل من اهليئة واجلها -15

 والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 

معرفات الكيانات الرقمية وطلب اجلهاز الرئاســــــــي، يف دورته األخرية، إىل األمني تكثيف اجلهود الســــــــتخدام نظام  -16
بالتايل مؤشـــــرات من النظام يوفر يف النظام العاملي للمعلومات، يربط بني نظم املعلومات القائمة، و  اً أســـــاســـــي اً باعتباره عنصـــــر 

كما  19ازدواجية النظم القائمة. ويؤدي من مث إىل تفاديالعاملي للمعلومات املتصــــــلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 
طلب اجلهاز الرئاســــــــي إىل األمني وضــــــــع خطة رئيســــــــية تفصــــــــيلية تصــــــــف الوظائف املنشــــــــودة ذات األولوية للنظام العاملي 

 للمعلومات، وطلب إىل األمني الربط بني النظام العاملي للمعلومات والنظم التالية القائمة وتوفري مؤشرات هلا:
 

 جينيســــــــــــــيسبوابة اعة يف اجملموعات خارج املوقع الطبيعي املوثقة يف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزر  )1(
، والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشــــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية التابع للموارد الوراثية النباتية

 ملنظمة األغذية والزراعة؛
املزرعة، ضـــــــــمن نظام رصـــــــــد خطة العمل  إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على مســـــــــتوى )2(

 العاملية الثانية؛
  DivSeek.20مبادرة  اتبيانات البحوث املفتوحة الناجتة عن مسامه )3(

 
، الدولية من املعاهدة 17وذكرت اللجنة االستشارية العلمية املعنية بنظام املعلومات العاملي املنصوص عليه يف املادة  -17

، بأن رؤية النظام العاملي للمعلومات تتمثل يف دمج وتعزيز نظم املعلومات 2018يف اجتماعها الثالث الذي عقد يف عام 
النظام العاملي  إلعدادوأســــــــدت املشــــــــورة إىل األمني إىل عمل الشــــــــبكات واملشــــــــاريع واملبادرات القائمة.  واالســــــــتناداحلالية، 

النظام العاملي للمعلومات  مجلة من اجلهات من بينها ، ملواصــــــــلة التعاون معجة األوىلبالدر  للمعلومات كنظام من املؤشــــــــرات
 21وتيسري تبادل املعلومات مع جتنب ازدواجية اجلهود.واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

  

                                                      
17  http://www.fao.org/3/ca5088en/ca5088en.pdf 
 .Report/19/17-CGRFAالوثيقة من  16الفقرة   18
 .5/2017 القرارمن  2الفقرة   19
 . Report/17/16-CGRFAالوثيقة من  93الفقرة ؛ و 5/2017 القرارمن  )5( 8الفقرة   20
 .1Inf./10/19/8-IT/GBالوثيقة من  9الفقرة   21
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النظام العاملي للمعلومات. وعالوة على ذلك، رئيســــــــية لبوابة الطة اخلنفســــــــه، وضــــــــعت اللجنة االجتماع ويف  -18
أحاطت اللجنة علمًا بالتقدم احملرز يف تطوير النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشــــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية 

ذار املبكر النظام العاملي للمعلومات واإلنلألغذية والزراعة. وأســــــدت اللجنة املشــــــورة إىل األمني باســــــتكمال عملية ربط 
يف الوقت املناســــــــــــــب، وأكدت على قيمة املعلومات على مســــــــــــــتوى املزرعة الواردة يف النظام العاملي للمعلومات بوابة و

تقييم مشــــــــرتك للتداخل احملتمل مع البيانات املتاحة يف . وطلبت أيضــــــــا إجراء النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر
اجملموعات املتاحة التداخل والتميز بني أوجه شــــــورة إىل األمني بالتعبري بوضــــــوح عن كما أ�ا أســــــدت املالنظم األخرى.  

، والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشــــــــــــأن املوارد للموارد الوراثية النباتية جينيســــــــــــيسبوابة والبيانات املتاحة يف 
 22الوراثية النباتية.

 
قائمة  وضـــــعبشـــــأن "، بتنفيذ املشـــــروع اجلديد 2019وســـــتقوم أمانة املعاهدة الدولية، يف النصـــــف الثاين من عام  -19

الذي ميتد على فرتة سنة وميثل املشروع  23.عليها عاملياً لتوثيق واصفات األقارب الربية للمحاصيل يف املوقع الطبيعي" متفق
نظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية، ويساهم واحدة، فرصة ملزيد من التعاون مع املنظمة وال

 من املعاهدة الدولية. 5و 17يف تنفيذ املادتني 
 

وطلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من منظمة األغذية والزراعة مواصــــــــــــــلة تطوير بوابة النظام العاملي للمعلومات  -20
دي ازدواجية لتفاللموارد الوراثية النباتية  جينيســــــــــــــيسبوابة و للمعلومات مع النظام العاملي واإلنذار املبكر وتعزيز التعاون 

تقرير يبّني األدوار احملددة لقاعديت البيانات هاتني، يعرض على مجاعة العمل ضــــــــافة إىل ذلك، طلبت إعداد إلد. وبااجلهو 
 الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف دورهتا القادمة من أجل تبســيط عملية رفع التقارير

 24.الدولية القطرية إىل اهليئة واملعاهدة
 

 والمؤشرات العالميةالغايات  (ه)
 

بشـــــأن  5-2هدف التنمية املســـــتدامة  مقصـــــدتعاونت األمانتان، خالل الفرتة املشـــــمولة بالتقرير، لتمكني رصـــــد  -21
صــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســتخدامها املســتدام، الذي تعد منظمة األغذية والزراعة وكالة األمم املتحدة 

بشـــــأن احلصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعها الذي تعد أمانة  6-15هدف التنمية املســـــتدامة  مقصـــــد الراعية له، ورصـــــد
 اتفاقية التنوع البيولوجي الراعية له.

 
وميكن النظر أيضـــــاً إىل غايات ومؤشـــــرات صـــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــتخدامها املســـــتدام،  -22

املتوقع اعتماده مبوجب  2020والوصـــــــــول إليها وتقاســـــــــم منافعها، يف ســـــــــياق اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
 202025.اتفاقية التنوع البيولوجي خالل عام 

  

                                                      
 .1Inf./10/19/8-IT/GBالوثيقة من  29الفقرة   22
23  /1200112events/en/c/-treaty/notifications/detail-http://www.fao.org/plant 
 .Report-CGRFA/17/19الوثيقة من  66الفقرة   24
 .CBD/POST2020/WS/2019/8/2انظر الوثيقة   25

http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1200112/
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 معلومات التسلسل الرقمي (و)
 

وضــــعت اهليئة، يف دورهتا العادية الســــادســــة عشــــرة، مســــار عمل جديد لربنامج عملها املتعدد الســــنوات بشــــأن  -23
"معلومات التســلســل الرقمي". وقدمت أمانة اهليئة تقريراً إىل االجتماع الثامن جملموعة العمل املفتوحة العضــوية املخصــصــة 

بشـــــــأن مســـــــار  2018أكتوبر/تشـــــــرين األول  12إىل  10عقد من  املعنية بتعزيز ســـــــري عمل النظام املتعدد األطراف الذي
 العمل اجلديد بشأن معلومات التسلسل الرقمي.

 
 26ونظرت اهليئة، يف دورهتا األخرية، يف "معلومات التســـــــــــلســـــــــــل الرقمي" بشـــــــــــأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -24

ن تتناول، يف دورهتا املقبلة، فرص االبتكار اليت تتيحها ووافقت على أن ينبغي مواصــلة اســتعراض املوضــوع. واتفقت على أ
"معلومات التســـــــــلســـــــــل الرقمي" بشـــــــــأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، والتحديات املرتبطة بالقدرة على الوصـــــــــول إليها 

ملنافع الناشـــئة عنها. واســـتخدامها وانعكاســـاهتا على صـــون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واســـتخدامها املســـتدام وتقاســـم ا
وأشارت اهليئة أيضا إىل أمهية التنسيق مع العمليات اجلارية حتت إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا امللحق هبا 

يئة . وقد يرغب اجلهاز الرئاســــــــي يف النظر يف التعاون مع اهلواملعاهدة الدولية بشــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 على هذه املسائل املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 
 التوجيهات المطلوبة –ارابعً 

 
إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف هذا التقرير وتقدمي املزيد من التوجيهات بشأن  -25

 الوثيقة. ذههب املرفقيف  الواردةالتعاون مع اهليئة، مع األخذ بعني االعتبار لعناصر قرار حمتمل 
  

                                                      
 .68انظر وثيقة الدراسة األساسية رقم   26
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 المرفق
 2019/** مشروع القرار
 الوراثية لألغذية والزراعةالتعاون مع هيئة الموارد 
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

 وغريه من القرارات السابقة بشأن التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة)؛ 11/2017القرار  يستذكرإذ 
 
بالتعاون املســــتمر والوثيق بني اهليئة واجلهاز الرئاســــي واألنشــــطة املشــــرتكة اليت اضــــطلعت هبا أمانتا اجلهاز  بيرحّ  -1

 السابقة؛ات الرئاسي واهليئة خالل فرتة ما بني الدور 
 
على إبقاء مســـــــــألة التقســـــــــيم الوظيفي للمهام واألنشـــــــــطة بني اجلهاز الرئاســـــــــي واهليئة قيد االســـــــــتعراض  ويوافق -2

 يف جمال التعاون مع اهليئة؛ قد حتدثبانتظام عن أي تطورات ذات صلة بّلغ مني أن ياألإىل  ويطلب
 
تذكر -3 ـــــ ـ ـ ـ ـ التقرير إعداد  من أجلاألطراف إىل التعاون مع اهليئة  يدعو، من املعاهدة الدولية 3-17املادة  وإذ يســ

تسهيل حتديث خطة العمل العاملية الثانية للموارد  بغرض، الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

 
إىل األمني املشاركة يف تنظيم الندوة العاملية حول صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها  ويطلب -4

 إتاحة نتائج الندوة إىل اجلهاز الرئاسي؛ ويطلبالطبيعي وإدارهتا على مستوى املزرعة، 
 
إىل األمني  ويطلب، ات الســــابقةباألنشــــطة املشــــرتكة بني أمانيت املعاهدة واهليئة خالل فرتة ما بني الدور ويرحب  -5

مواصلة توثيق التعاون والتنسيق مع أمني اهليئة لتشجيع االتساق يف وضع وتنفيذ برامج عمل كل من اجلهازين، وعلى وجه 
 :اخلصوص يف ما يتعلق مبا يلي

 
، ومشــــــــــــــروع خطة عمل التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد  (أ)

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، حسب االقتضاء؛ للمواردعاملية ثالثة 
 خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ورصدها؛ تنفيذ (ب)
تنفيذ املعايري اخلاصـــــــــــة ببنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك من خالل  (ج)

 بناء القدرات؛
 لتعزيز قدراهتا يف جمال حتسني احملاصيل؛ البلداندعم  (د)
) تنوع 1تتناول آثار الســــياســــات والقوانني والنظم اخلاصــــة بالبذور على (متعمقة دراســــات حالة عداد إ (ه)

) حصـــول أصـــحاب احليازات الصـــغرية 2املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على مســـتوى املزرعة، و(
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بأســــــــــــــعار معقولة، مبا يف ذلك على موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة كافية ومتنوعة ومكّيفة حمليًا و 
 ) األمن الغذائي والتغذية حتت إطار خمتلف نظم البذور؛3السالالت األصلية للمزارعني، و(/نواعاأل

 احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ (و)
 الرقمي"؛ التسلسل"معلومات  (ز)
بشـــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  العاملي ونظام املعلومات العاملي واإلنذار املبكر املعلوماتنظام  (ح)

والزراعة التابع للمنظمة، والغايات واملؤشـــــرات، وكذلك وضـــــع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد 
 ؛2020عام 

، وتقدمي املســـاعدة إلعداد التقارير الوطنية بشـــأن رصــد مشـــرتكة على املســـتوى اإلقليمي تدريبيةفعاليات  (ط)
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، رهناً بتوافر املوارد.املوارد 

 
إىل األمني التعاون مع أمني  ويطلبحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، باســــــــــــــتكمال التقرير عن  ويرحب -6

 اهليئة لتعزيز نشره واستخدامه على نطاق واسع؛
 
على املشــــاركة يف االجتماع املفتوح العضــــوية جملموعة جهات التنســــيق الوطنية املعنية املتعاقدة األطراف  ويشـــجع -7

حالة التنوع البيولوجي لألغذية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة التابعة للهيئة، واليت ُكلفت بإعداد رّد على التقرير عن 
شــــــــــــــرة، من أجل اعتماده كخطة عمل عاملية من قبل مؤمتر لكي تنظر فيه اهليئة خالل دورهتا العادية الثامنة ع والزراعة،
 املنظمة. 

 


