
November 2019  Resolution 5/2019 

 

NB783_Rev1/A 

A 

 
 5/2019ر القرا

 
 بشأن صون الموارد الوراثية النباتية  6و 5تنفيذ المادتين 

 لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام
 

 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 

خرباء  فريقيف إطار مهام  يف الوقت احلاضــــــــــــــريندرج  9بأّن العمل يف جمال حقوق املزارعني مبوجب املادة  علًما يأخذ وإذ
 جلهاز الرئاسي؛حتت إشراف ا آخر خمصص تقين

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

 ؛الدولية العمل وبينه وبني جماالت العمل األخرى للمعاهدةإقامة أوجه تآزر ضمن برنامج ، و 2020-2023

 بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ على حنو وثيقاالستخدام املستدام بارتباط  وإذ يقرّ 
 
املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية  املخصصةللجنة الفنية الدعوة إىل عقد اجتماع  يقّرر -1

 ؛ذا القرارهب امللحقا لالختصاصات الواردة يف وفقً  والزراعة
 
املوارد  بشأن صون للمادتنيعن تنفيذها من األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة مواصلة رفع التقارير  ويطلب -2

ني اجلهاز إىل تزويد أم هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ويدعو، والزراعة واســـــتخدامها املســـــتدامالوراثية النباتية لألغذية 
الوراثية النباتية لموارد ل خطة العمل العاملية الثانيةبشــأن تنفيذ  فيها لمعاهدة الدولية بالتقارير الواردة من األعضــاءالرئاســي ل
 ؛والزراعةلألغذية 

 
إىل  لخصـــــــــاتهذه التقارير اجملّمعة وامل، وتقدمي عنها ملخصـــــــــاتوإعداد جتميع هذه التقارير  األمني من ويطلب -3
لكي تواصل استعراضها وتوفّر  لجنة الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةال

 الدعم للجنة يف عملها هذا؛
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لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املســـتدام ل االســـتخدامجمموعة أدوات من األمني مواصـــلة حتديث  ويطلب -4
لجنة الفنية العلى املوقع اإللكرتوين للمعاهدة، ونشــر املعلومات بشــأ�ا وتوفري املعلومات عن أوجه اســتخدامها لتنظر فيها 

 ؛اوفًقا الختصاصاهتاملستدام  هااستخدامو  ية لألغذية والزراعةملوارد الوراثية النباتبصون ااملخصصة املعنية 
 
 بتوفر املوارد املالية: امن األمني، بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين، ورهنً ويطلب  -5
 

اهليئات واملؤسسات مثل اتفاقية سائر مواصلة التعاون مع الوحدات ذات الصلة يف منظمة األغذية والزراعة و  •
اخلاص واجملتمع املدين و  ني العامالدولية، كما مع القطاعالوطنية و  البيولوجي ومراكز البحوث الزراعيةالتنوع 

 ؛من املعاهدة الدولية 6و 5لتنفيذ املادتني  لتحقيق التنفيذ الفّعال لألنشطة الداعمة

إدارة املوارد الوراثية النباتية "بشـــــــــأن الدولية  ةالتعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف تنظيم الندو و  •
  يف فرتة السنتني املقبلة؛ " اليت ستعقدالطبيعي هايف موقعصو�ا املزرعة و  داخللألغذية والزراعة 

لتنفيذ املادتني تيسري األنشطة اليت تقوم هبا األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة واملنظمات الدولية دعًما و  •
 ؛، ورصدهامن املعاهدة الدولية 6و 5

 من املعاهدة الدولية؛ 6و 5وتيسري أنشطة التدريب وبناء القدرات الرامية إىل دعم تنفيذ املادتني  •

الربامج الوطنية لوضــــع ســــياســــات االســــتخدام املســــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ولبناء دعم و  •
 ؛شراكات وتعبئة املوارد

مواصلة التعاون مع املبادرات األخرى ذات الصلة، وال سيما أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن التفاعل و  •
 املوارد الوراثية وأنشطة النظم اجملتمعية وتلك اليت يقودها املزارعون ونظم املناطق احملمية؛بني 

حوث الزراعية وغريها من املنظمات ذات تطوير التعاون مع املراكز التابعة للجماعة االســتشــارية للبمواصــلة و  •
واســـــــــــــتخدامها  لألغذية والزراعة وارد الوراثية النباتيةصـــــــــــــون املالصـــــــــــــلة يف التدريب وبناء القدرات يف جمال 

 .يف ذلك من خالل جهود لتعبئة املوارد بصورة مشرتكة مبا ،املستدام
 
ه بــال -6 ـــــكرويتوجــّ ـ ـ ـ ـ  لتنفيـــذ برنـــامج العمـــل  قـــدمتـــهلـــدعم املـــايل والعيين الســــــــــــــخي الـــذي لحكومـــة إيطـــاليـــا إىل  شــ

األطراف املتعاقدة  ويدعو، 2019-2016للفرتة  بشـــــــــــأن االســـــــــــتخدام املســـــــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 .من املعاهدة الدولية 6و 5املادتني واجلهات املاحنة األخرى إىل توفري موارد مالية إضافية لتنفيذ 
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 الملحق
 

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

 
إليها  (يشارواستخدامها املستدام ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بصون ااملعنية  املخصصةاللجنة الفنية  ستقوم -1

 :مبا يليما بعد باللجنة)  يف
 

ملوارد الوراثية النباتية لألغذية صـــــــون االيت ســـــــيعّدها األمني بشـــــــأن  لخصـــــــاتالتقارير اجملّمعة واملاســـــــتعراض  )1(
 واستخدامها املستدام؛والزراعة 

اســــتناًدا إىل هذا االســــتعراض، حتديد األمثلة والفرص املتاحة لدعم األطراف املتعاقدة وأصــــحاب املصــــلحة و  )2(
واســــــــتخدامها املســــــــتدام، وتعزيزها ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ا صــــــــون يف تشــــــــجيع مومســــــــاعدهت

  ؛من املعاهدة الدولية 6و 5ومواصلة تطويرها على النحو الوارد يف املادتني 

لالســـتخدام املســـتدام للموارد الوراثية النباتية اســـتعراض املعلومات اليت ســـيوفرها األمني عن جمموعة األدوات  )3(
 ؛لألغذية والزراعة

ملموســة عن  رفع توصــياتو وفعاليتها، جلدوى جمموعة األدوات  إجراء تقييمواســتناًدا إىل هذا االســتعراض،  )4(
كيفية رصـــد هذه األدوات وتقييمها وحتســـينها من أجل توجيه األطراف املتعاقدة وأصـــحاب املصـــلحة على 

 ؛يف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةحنو أفضل 

الزراعة لتحقيق االســـتخدام برنامج مشـــرتك بشـــأن التنوع البيولوجي يف وإســـداء املشـــورة حول إمكانية وضـــع  )5(
 ؛األمانةاستناًدا إىل الوثائق اليت أعدهتا  املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

اجلهاز الرئاســـي ملســـاعدة  مســـاعدة كيفية  إضـــافية حول خطواتباختاذ  التوصـــيةواســـتناًدا إىل ما ورد أعاله،  )6(
، لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاســــــــــــي من املعاهدة الدولية 6و 5ألطراف املتعاقدة يف التقّدم يف تنفيذ املادتني ل

 يف دورته التاسعة.
 
 سبعةوما ال يزيد عن  من أقاليم منظمة األغذية والزراعة، لكل إقليم ثالثة أعضاءاللجنة مما ال يزيد عن ستتألف و  -2

أصحاب املصلحة املعنيني، وعلى األخص منظمات املزارعني، مع و األقاليم  بناًء على اقرتاحاتخرباء فنيني يعيِّنهم املكتب 
يشّكل رئيسان مشاركان من األطراف وف والتوازن اإلقليمي والتوازن اجلنساين. وس ةاخلربات الفنية املطلوب جمموعةمراعاة 

ا من اللجنة، أحدمها من بلٍد ناٍم واآلخر من بلٍد متقدم. وسيقوم بانتخاب الرئيسني املشاركني املتعاقدة للمعاهدة الدولية جزءً 
 .املنظمة أعضاُء اللجنة الذين تُعينهم أقاليم

 
لألطراف املتعاقدة مع هذه القائمة اح تتوساألمني االحتفاظ بقائمة اخلرباء وحتديثها للرجوع إليها. سيواصل و  -3

 .واستخدامها املستدامملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صون ايف جمال رباء اخلإمكانية النظر يف توسيع جمموعة 
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 ، رهناً بتوافر املوارد املالية.2021-2020يف فرتة السنتني  ما ال يزيد عن اجتماعني اثنني عقدللجنة  وجيوز -4
 
 بتيسري هذه العملية ومبساعدة اللجنة يف عملها. األمني سيقومو  -5
 
يف لكي ينظر فيها أيًضا  إىل اجلهاز الرئاسياجتماعاهتا، وستحيل هذه التقارير  ختامستعّد اللجنة تقريرًا يف و  -6

 .التاسعة دورته
 


