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 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة
 من جدول األعمال املؤقت 15البند 

 الدورة العادية الثامنة عشرة

 2021أكتوبر/تشرين األول  1 -سبتمرب/أيلول  27

 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية
 

حتقيق أهداف هيئة املوارد الوراثية من أجل حامسًا  دورًاالشراكات والتعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية  تؤدي -1
 (.لألغذية والزراعة )اهليئة

معلومات عن سياساهتا  هاالصكوك واملنظمات الدولية على توفي  دورهتا العادية السابعة عشرة، يفشكرت اهليئة، و  -2
مواصلة السعي للحصول على  أمينهامن  اهليئة. وطلبت ذات األولوية يف الدورة ابملواضيع املتصلةوبراجمها وأنشطتها 

 1.لإلحاطةللهيئة دورات العادية من الصكوك واملنظمات الدولية وإاتحتها يف الذات األولوية  املواضيعمدخالت بشأن 
 لدولإىل ا املوجه التعميممبوجب  (املنظمة) منظمة األغذية والزراعة ومتاشًيا مع املمارسة السابقة، دعت -3

C/OCB -725-ORG-10 تهاوأنشط هاوبراجم امعلومات مرّكزة عن سياساهت تقدمي، الصكوك واملنظمات الدولية املعنية إىل 
بعنوان  وثيقةالوقد جرى جتميع املعلومات الواردة رًدا على هذه الدعوة يف  ابملواضيع ذات األولوية يف هذه الدورة. املتصلة

 .اهليئة علًما هبا حاطةإل 2،لتقارير املقدمة من الصكوك واملنظمات الدوليةا
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 4،والصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 3،أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي :ت اهليئة تقارير منوابإلضافة إىل ذلك، تلقّ  -4
واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  5،اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةمنظومة ومنظمة 

 6والزراعة )املعاهدة(.

التعاون مع املعاهدة الدولية بعنوان  وثيقةالوترد املعلومات املتعلقة بتعاون اهليئة مع اجلهاز الرائسي للمعاهدة يف  -5
 األول املرفقيف  اهليئةبشأن التعاون مع  9/20198 ز الرائسياجلهاويرد قرار  7.بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 الوثيقة. هبذه

 وقد ترغب اهليئة يف القيام مبا يلي: -6

املتصلة تها وأنشط هاوبراجم اسياساهت عنلتوجه ابلشكر إىل الصكوك واملنظمات الدولية على تقدميها معلومات ا (1)
 ابملواضيع ذات األولوية يف هذه الدورة؛

ذات األولوية يف الدورات العادية من  املواضيععلى مدخالت بشأن والطلب إىل أمينها مواصلة السعي للحصول  (2)
 ؛إلحاطةلالصكوك واملنظمات الدولية وإاتحتها للهيئة 

 الصادر عن اجلهاز الرائسي؛ 9/2019والرتحيب ابلقرار رقم  (3)

 ؛السابقة الدورات فرتة ما بنيوالرتحيب ابألنشطة املشرتكة بني أمانيت املعاهدة واهليئة خالل  (4)

وأوجه  تشجيع االتساقمن أجل مع أمني املعاهدة والتنسيق والطلب إىل أمني اهليئة مواصلة توطيد أواصر التعاون  (5)
 كل يف جمال اختصاصه، مبا يف ذلك:يف وضع وتنفيذ برامج عمل كل من اجلهازين  ، مع جتنب التكرار، التآزر

 واستعراض)التقرير الثالث(  التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد  (أ)
 ؛وحتديثها احملتمل للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الثانيةخطة العمل العاملية 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا على  حول صون إلكرتونية ندواتعقد و  (ب)
 ؛على فرتات منتظمة مستوى املزرعة

مبا يف ذلك الصكوك الفنية اليت تسّهل عملية تنفيذها، على  ،هاورصدخطة العمل العاملية الثانية وتنفيذ  (ج)
 غرار املعايي اخلاصة ببنوك اجلينات؛

ارد وتقاسم منافعها و"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية واحلصول على املو  (د)
 والزراعة؛

واجلهاز يئة ابهل اخلاصة األهداف واألعمال والسياسات ذات الصلة إدماجلضمان  جهود مشرتكةبذل و  (ه)
تنوع البيولوجي واإلطار العاملي ال املنظمة بشأن يف االسرتاتيجيات واألطر العاملية، مثل اسرتاتيجية الرائسي
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التقدم احملرز يف  عن آبخر املعلوماتأعضاء املنظمة تزويد ، فضالً عن 2020للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
 حاطة للممثلني الدائمني؛اإل، على سبيل املثال من خالل جلسات موبرامج العمل اخلاصة هب املهامتنفيذ 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار النظام العاملي لإلعالم عن و  (و)
 .املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية التابع ملنظمة األغذية والزراعة، والغاايت واملؤشرات
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 9املرفق األول
__________________________________________________________________________________ 

 9/2019القرار رقم 
 التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

__________________________________________________________________________________ 
 

 إّن اجلهاز الرائسي،

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(؛بشأن التعاون مع والقرارات السابقة األخرى  11/2017القرار رقم  إذ يستذكر
بني اهليئة واجلهاز الرائسي واألنشطة املشرتكة اليت اضطلعت هبا أمانتا اجلهاز الرائسي القائم ابلتعاون الوثيق  يرّحب -1

 ؛السابقة بني الدورات فرتة ماواهليئة خالل 

 ويطلبة بني اجلهاز الرائسي واهليئة قيد االستعراض على إبقاء مسألة التقسيم الوظيفي للمهام واألنشط ويوافق -2
 صلة يف جمال التعاون مع اهليئة؛الابنتظام عن أي تطورات ذات يُفيد أن  األمنيإىل 

األطراف إىل التعاون مع اهليئة من أجل إعداد التقرير  يدعومن املعاهدة الدولية،  3-17املادة  وإذ يستذكر -3
حتديث خطة العمل العاملية الثانية للموارد  تيسيالثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل بغرض 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
املية حول صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف تنظيم الندوة الع من أجل التعاونإىل األمني  يطلبو  -4

 إاتحة نتائج الندوة إىل اجلهاز الرائسي؛ ويطلبموقعها الطبيعي وإدارهتا على مستوى املزرعة، رهًنا بتوافر املوارد، 

إىل األمني  ويطلب ما بني الدورات السابقة، فرتةابألنشطة املشرتكة بني أمانيت املعاهدة واهليئة خالل  بويرحّ  -5
وضع  من أجلالتعاون والتنسيق مع أمني اهليئة لتشجيع االتساق وأوجه التآزر، مع جتنب التكرار،  توطيد أواصرمواصلة 

 :وتنفيذ برامج عمل كل من اجلهازين، وعلى وجه اخلصوص يف ما يتعلق مبا يلي

ثالثة العاملية العمل الومشروع خطة  لألغذية والزراعة يف العاملالتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية إعداد  (أ)
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، حسب االقتضاء؛

 ؛تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ورصدهاو  (ب)

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك من خالل بناء القدرات؛تنفيذ املعايي اخلاصة ببنوك اجلينات للموارد و  (ج)

 دعم البلدان لتعزيز قدراهتا يف جمال حتسني احملاصيل؛و  (د)

( تنوع املوارد 1) :إعداد دراسات حالة متعمقة تتناول آاثر السياسات والقوانني والنظم اخلاصة ابلبذور علىو  (ه)
حصول أصحاب احليازات الصغية على موارد وراثية و ( 2على مستوى املزرعة؛ ) الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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وأبسعار معقولة، مبا يف ذلك األنواع/السالالت األصلية  حملًيانباتية لألغذية والزراعة كافية ومتنوعة ومكّيفة 
 ؛املختلفة إطار نظم البذور يفاألمن الغذائي والتغذية و ( 3للمزارعني؛ )

 ملوارد وتقاسم منافعها؛احلصول على او  (و)

 10؛(DSI/GSD) بياانت التسلسل الوراثي" /ة"معلومات التسلسل الرقميو (ز)

النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن و  (ح)
وضع اإلطار العاملي للتنوع  عالوة على، والغاايت واملؤشرات، والزراعةاملوارد الوراثية النباتية التابع ملنظمة األغذية 

 ؛2020البيولوجي ملا بعد عام 

 تدريبية مشرتكة على املستوى اإلقليمي وتقدمي املساعدة إلعداد التقارير الوطنية بشأن رصد املوارد الوراثية دوراتو  (ط)
 بتوافر املوارد؛ االنباتية لألغذية والزراعة، رهنً 

 مستدام.على حنو ون واالستخدام الصو  (ي)
إىل األمني  ويطلب، يف العامل حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةلتقرير عن بوضع الصياغة النهائية ل ويرّحب -6

 ؛أوسعواستخدامه على نطاق  لدعم عملية نشر التقريرالتعاون مع أمني اهليئة 

األطراف املتعاقدة على املشاركة يف االجتماع املفتوح العضوية جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية  عويشجّ  -7
حالة التنوع البيولوجي إبعداد رّد على التقرير عن  جرى تكليفهاابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة التابعة للهيئة، واليت 

هليئة خالل دورهتا العادية الثامنة عشرة، من أجل اعتماده كخطة عمل عاملية من ، لكي تنظر فيه ايف العامل لألغذية والزراعة
 بل مؤمتر املنظمة.ق  

                                                      
 "DSI/GSDالوراثي، وابلتايل يستخدم "بياانت التسلسل /ةقرارًا بشأن املصطلحات الرمسية ملعلومات التسلسل الرقمي بعد مل يتخذ اجلهاز الرائسي  10

 إىل أن يتم االتفاق على مصطلحات جديدة.


