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 من جدول األعمال املؤقت 12البند 

 الدورة التاسعة للجهاز الرائسي

 2022سبتمرب/أيلول  24-19نيودهلي، اهلند، 

 والزراعةصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية بتقرير اللجنة الفنية املخصصة املعنية 
 واستخدامها املستدام إىل الدورة التاسعة للجهاز الرائسي

 مذكرة من األمني
الفنية املخصصة املعنية بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  اللجنة ، عقديف دورته الثامنة ،اجلهاز الرائسي داعأ

 من أجل جمموعة من األمور، 2021-2020 الســـــــــــــنتني(اللجنة الفنية املخصـــــــــــــصـــــــــــــة) لفرتة واســـــــــــــتخدامها املســـــــــــــتدام 
 :من بينها

ابختاذ خطوات أخرى خبصـــوص الطريقة اليت ميكن من خالهلا للجهاز الرائســـي مســـاعدة األطراف " التوصـــية
من املعاهدة الدولية، لكي ينظر فيها اجلهاز الرائســـــــي يف  6و 5املتعاقدة على املضـــــــي قدًما يف تنفيذ املادتني 

 ."سعةدورته التا
يصــف العمل املنجز  وهوحتتوي هذه الوثيقة على تقرير اللجنة الفنية املخصــصــة إىل الدورة التاســعة للجهاز الرائســي، و 

 خالل فرتة السنتني.
 تقرير عن صـــــــــــــــون املوارد الوراثيـــــــة النبـــــــاتيـــــــة لألغـــــــذيـــــــة والزراعـــــــة واســـــــــــــــتخـــــــدامهـــــــا املســـــــــــــــتـــــــدام يف الوثيقـــــــةاليرد و 

IT/GB-9/22/12 ويعتمده اجلهاز الرائسي ظر فيهينمشروع قرار لإلدراجها يف ، اليت حتتوي أيًضا على عناصر. 

 التوجيهات املطلوبة
لرتحيب بتقرير اللجنة الفنية املخصـــــــــصـــــــــة املعنية بصـــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية ا إىلمدعو اجلهاز الرائســـــــــي  إن

من املعاهدة الدولية، مع مراعاة  6و 5من التوجيهات لتنفيذ املادتني  املزيدتقدمي إىل والزراعة واســــــتخدامها املســــــتدام، و 
 IT/GB-9/22/12Æ يقةمشروع القرار الوارد يف الوث املدرجة يف عناصرالتوصيات اللجنة، وكذلك 
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 مقدمة - ًال أوّ 

اللجنة الفنية املخصـــصـــة املعنية بصـــون املوارد الوراثية النباتية ، عقد 5/2019 القرار ، مبوجباجلهاز الرائســـي أعاد -1
 ).أو اللجنة لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام (اللجنة الفنية املخصصة

 ا يلي:القيام مب ،عمًال ابختصاصاهتا ،من اللجنةوطُلب  -2

اســـــــتعراض التقارير اجملّمعة وامللخصـــــــات اليت ســـــــيعّدها األمني بشـــــــأن صـــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية  )1(
 ؛والزراعة واستخدامها املستدام

وأصــــحاب املصــــلحة واســــتناًدا إىل هذا االســــتعراض، حتديد األمثلة والفرص املتاحة لدعم األطراف املتعاقدة  )2(
ومســــــــاعدهتم يف تشــــــــجيع صــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــــــتخدامها املســــــــتدام، وتعزيزها 

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

املســـتدام للموارد الوراثية الســـتخدام حول ااســـتعراض املعلومات اليت ســـيوفرها األمني عن جمموعة األدوات و  )3(
 النباتية لألغذية والزراعة؛

واســتناًدا إىل هذا االســتعراض، إجراء تقييم جلدوى جمموعة األدوات وفعاليتها، ورفع توصــيات ملموســة عن  )4(
كيفية رصـــد هذه األدوات وتقييمها وحتســـينها من أجل توجيه األطراف املتعاقدة وأصـــحاب املصـــلحة على 

 الستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛حنو أفضل يف جمال ا

وإســـداء املشـــورة حول إمكانية وضـــع بر�مج مشـــرتك بشـــأن التنوع البيولوجي يف الزراعة لتحقيق االســـتخدام  )5(
 املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة استناًدا إىل الواثئق اليت أعدهتا األمانة؛

ًدا إىل ما ورد أعاله، التوصـــية ابختاذ خطوات إضـــافية حول كيفية مســـاعدة اجلهاز الرائســـي ملســـاعدة واســـتنا )6(
من املعاهدة الدولية، لكي ينظر فيها اجلهاز الرائســــــــــــي  6و 5ألطراف املتعاقدة يف التقّدم يف تنفيذ املادتني ا

 يف دورته التاسعة.

جيوز للجنة عقد ما ال يزيد عن اجتماعني اثنني يف فرتة الســــنتني  أنه ، إبعادة عقده اللجنة،اجلهاز الرائســــيقرر و  -3
 .ة، رهناً بتوافر املوارد املالي2020-2021

 من اللجنة تقدمي تقرير عن عملها يف دورته التاسعة.اجلهاز الرائسي كما طلب  -4

كرئيســـني (ســويســرا)   François Pythoud(الفلبني) والســيد  Teresita Borromeoانتخبت اللجنة الســيدة و  -5
 مشاركني هلا.

تقرير اللجنة الفنية املخصصة املعنية بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 واستخدامها املستدام إىل الدورة التاسعة للجهاز الرائسي
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واجتماعها الســــــــادس  2021 تشــــــــرين األول/أكتوبر 7إىل  4من خالل الفرتة عقدت اللجنة اجتماعها اخلامس و  -6
 .19-كوفيدجائحة  تفشي وكالمها ابلوسائل االفرتاضية بسبب  ،2022 شباط/فرباير 23إىل  22من خالل الفرتة 

 الختصاصاهتا. اخالل فرتة السنتني وفقً  ه اللجنةب اضطلعتهذا التقرير العمل الذي  ويعرض -7

 الستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتيةحول اجمموعة األدوات  - اثنًيا
 لألغذية والزراعة

وتوجيهات  مســـــــامهاتوقدمت  ،املاضـــــــية الســـــــنتنياألدوات طوال فرتات  جمموعة إعداداتبعت اللجنة عن كثب  -8
 .بشأ�ا

األدوات كمصــدر مفيد للمعلومات يوجه األطراف املتعاقدة وأصــحاب املصــلحة يف  جمموعةأقرت اللجنة أبمهية و  -9
 من املعاهدة الدولية. 6و 5تنفيذ املادتني 

 ،تهاوفعالي هااســتخدامأوجه و  موعة األدواتجملوقدمت اللجنة عدًدا من االقرتاحات لتحســني اجلوانب التشــغيلية  -10
 .عرب اإلنرتنتمسح من خالل ى وردت أخر اقرتاحات  إىل جانب واليت أدرجتها األمانة

ن أب اوأحاطت علمً  ،ورحبت اللجنة ابملعلومات الواردة من األمانة بشأن النموذج األويل اجلديد جملموعة األدوات -11
اتصــــــال مبا يف ذلك اســــــرتاتيجية  ،ســــــيعد وثيقة إعالمية توضــــــح ابلتفصــــــيل النموذج األويل اجلديد جملموعة األدوات األمني
 لدورة التاسعة للجهاز الرائسي.ألغراض ا نشر،وخطة 

 الستخدام املستداممن أجل ان التنوع البيولوجي يف الزراعة بشأاملقبل شرتك املرب�مج ال - الثً اث
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 بر�مج مشـــــرتكيف اجتماعها اخلامس على وجود "فرصـــــة ســـــاحنة" لوضـــــع طت الضـــــوء ســـــلّ  أ�اإىل اللجنة  أشـــــارت -12
 مع مراعاة  ،هوتنفيذ

ُ
اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا و  ،لتعاون بني القطاعات وزمخه وأمهيته ملعاجلة أزمة املناخل لحالطابع امل

أن إىل اللجنة  وأشــــارت .لنظم الغذائيةلقمة األمم املتحدة ونتائج  ،(عند اعتماده) وأهداف التنمية املســــتدامة 2020بعد عام 
يف ســياق اإلطار صــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســتخدامها املســتدام الرب�مج املشــرتك ميثل فرصــة فريدة لتعزيز 

 .لنظم الغذائيةل قمة األمم املتحدةونتائج  ،عند اعتماده ،2020العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

االلجنة الفنية املخصـــــصـــــة  توأشـــــار  -13 يف نتائج االجتماع غري الرمسي  ،اخلامس ااجتماعهيف  ا نظرت،إىل أ� أيضـــــً
 ،بر�مج مشــــــــــرتكوضــــــــــع كأســــــــــاس ل  ،2018 أ�ر/مايو 25إىل  23من خالل الفرتة  ،إيطاليا ،للخرباء الذي عقد يف ابري

الصــــــــمود يف وجه تغري �ج النظام الغذائي لألمن الغذائي والتغذوي وضــــــــمان القدرة على "( 3اجملال املواضــــــــيعي  توحدد
على أمهية  تدشـــدّ  الكنه ،والســـياق احلايلالراهنة ربط الرب�مج املشـــرتك احملتمل ابلتحد�ت لابعتباره األكثر صـــلة  ")املناخ

بر�مج مشــرتك حمتمل  ق من وراءقاليت ســُتح هدافاأليف مجيع  تنظر و أتطري هذا املوضــوع يف ســياق حتول النظم الغذائية. 
تعزيز أنشــــطة االســــتخدام املســــتدام يف امليدان من (" 5أن اهلدف  تاالجتماع غري الرمسي يف ابري وأكد يف واليت ُحددت
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ومن خالل تعميم أنشـــطة  ،يف املوقع الطبيعي ويف املزرعة وخارج املوقع الطبيعيالصـــون خالل �ج متكامل الســـرتاتيجيات 
 1.ةحموريكتسي أمهية ي") االستخدام املستدام يف التدابري اجلارية اليت هتدف إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة

األكثر يني األولوأثنت اللجنة على األمني ملا بذله من جهود خالل فرتة الســــــــنتني لالتصــــــــال ابلشــــــــركاء احملتملني  -14
 تار.صلة ابجملال املواضيعي املخ

هيئة املوارد الوراثية لألغذية مبا يف ذلك  ،وطلبت اللجنة من األمني مواصــــــــــلة املناقشــــــــــات مع الشــــــــــركاء املهتمني -15
زيــد من املبعــد إجراء  ،وإعــداد مــذكرة مفــاهيميــة حمــدثــة ،(املنظمــة) يف منظمــة األغــذيــة والزراعــةاملعنيــة والوحــدات  والزراعــة

 التاسعة.ته يف دور سي ائجلهاز الر انظر فيها يل ،املشاورات مع الشركاء احملتملني

 من املعاهدة الدولية 6و 5تنفيذ املادتني ول دون والتحد�ت اليت حت العراقيل - ارابعً 

 األقاليمبوضــــع أنشــــطة خمصــــصــــة داخل  ،كمبادرة إضــــافية  ،أعربت اللجنة عن اهتمامها الشــــديد إبمكانية القيام -16
املتنوعة اليت نظرت فيها يف اجتماعها  يعضـــــــــااملو ابالســـــــــتناد إىل رف واخلربة العملية/التقنية ااملع تقاســـــــــموفيما بينها بشـــــــــأن 

احلصول على مع الرتكيز بشكل خاص على  ،6و 5اليت حتول دون تنفيذ املادتني  العراقيلمن أجل حتديد وذلك  ،اخلامس
 احملددة. العراقيليفية معاجلة وك ،مبا يف ذلك البذور ،املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 5تنفيذ املادتني ول دون والتحد�ت اليت حت العراقيلف إبجراء دراســـــــــــة عن لّ ن األمني كُ ا أبعلمً اللجنة  وأحاطت -17
 يف اجتماعها السادس.ذي الصلة وقدم املنهجية واهليكل والتحليل األويل  ،من املعاهدة الدولية 6و

وأحاطت  ،من الدراســـــة املســـــتنتج مع املعلومات وتقدمي التحليل األويلجلرحبت اللجنة ابجلهود اليت تبذهلا األمانة و  -18
البارزة وســــــــيقدم النقاط  ،إلحاطةغرض الن األمني ســــــــيقدم الدراســــــــة الكاملة إىل اجلهاز الرائســــــــي يف دورته التاســــــــعة ا أبعلمً 

واصــلة مل، وذلك املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســتخدامها املســتدامصــون العمل املســتقبلي بشــأن خبصــوص  الرئيســية
 .لنظر فيهاا

اجلهاز إجراء تيســـــري بغرض  ،وأشـــــارت اللجنة إىل احلاجة إىل اســـــتخدام أحدث املعلومات والبيا�ت يف الدراســـــة -19
لبيا�ت واملعلومات ميكن لألمانة النظر فيها عند االنتهاء من لواقرتحت مصادر إضافية  ،مناقشة مستنرية ابلكامل الرائسي

 والتحد�ت مبرور الوقت. العراقيل اليت تطرأ علىالدراسة. كما أشارت إىل أن الدراسة ميكن أن تساعد يف تقييم التغيريات 

د نظره يف العمل عن ،دت اللجنة على احلاجة إىل جتنب ازدواجية اجلهود واقرتحت أن يقوم اجلهاز الرائســــيوشــــدّ  -20
 6و 5العمل املســــتقبلي بشــــأن املادتني  إمكانية تركيزكذلك ت  بتطبيق هذا املبدأ. واقرتح ،6و 5املســــتقبلي بشــــأن املادتني 

 .اتالسياسات واملؤسسقضا� يف البداية على 

التقدم  بشــــأن معلومات تقدمي وثيقةإىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  هيئةبدعوة أمني  أمينها اللجنةنصــــحت و  -21
لى ع اجلهاز الرائســــييف العامل لغرض إطالع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إعداد التقرير الثالث عن حالة  احملرز يف

 .يف دورته التاسعة آخر املستجدات

                                                 
املركز الدويل للدراســــــــــــــات  وقائع االجتماع غري الرمسي للخرباء،"، Inf.3-9/ACSU-IT/GB/5/21يرد التقرير الكامل لالجتماع غري الرمسي يف الوثيقة  1

رب�مج عمل مشـــــرتك املمكنة ل العناصـــــر، "اســـــتكشـــــاف 2018مايو/أ�ر  25 -23 يف ابري، إيطاليا، الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوســـــط
 ".2023-2020االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية للفرتة من أجل بشأن التنوع البيولوجي 
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 األمثلة والفرص املتاحة لدعم األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة ومساعدهتم - اخامسً 
 من املعاهدة الدولية 6و 5املادتني  تنفيذ يف

حتــديــد األمثلــة والفرص املتــاحــة لــدعم األطراف يتمثــل يف "ة املنوطــة هبــا واليــالأشــــــــــــــــارت اللجنــة إىل أن جزًءا من  -22
املتعاقدة وأصـــحاب املصـــلحة ومســـاعدهتم يف تشـــجيع صـــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـتخدامها املســـتدام، 

 :لتحقيق هذا األمرنهج أو االحتماالت التالية حول أفضل السبل حددت الو ". وتعزيزها ومواصلة تطويرها
صـــــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــــــــــــتخدامها جمموعة من األمثلة والفرص بشـــــــــــــــأن  إعداد )أ(

من املعاهدة  6و 5ة للمادتني بناًء على األحكام الفرعية املختلف ،هيكل موجز للفئاتمع وضـــع ؛ املســـتدام
صـــــون املوارد شـــــجيع تجمال اجملموعة الحًقا لتقييم الثغرات واالحتياجات احملتملة يف  وســـــُتســـــتخدم ؛الدولية

ميكن تحديد أي عمل إضايف ب الرائسيجلهاز ليقوم او الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام 
 ؛يف هذه اجملاالتاالضطالع به 

والفرص لدعم األطراف املتعاقدة حبيث تصــــبح مســــتودًعا لألمثلة  ،جمموعة األدواتعلى حتديثات إدخال و  )ب(
وأصــــــحاب املصــــــلحة ومســــــاعدهتم يف تشــــــجيع صــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــــتخدامها 

 ؛املستدام، وتعزيزها ومواصلة تطويرها
لوضـــــــــــــــع قائمة  ACSU-IT/GB،2/9-4/5/21من الوثيقة  33يف القائمة املوجزة الواردة يف الفقرة  النظرو  )ج(

 أكثر مشوًال ابألمثلة والفرص.
 واتفقت اللجنة على أن العمل بشأن هذا البند حيتاج إىل تفادي ازدواجية اجلهود والنظر يف توافر املوارد. -23

                                                 
. وجتدر اإلشارة إىل أن التدابري وعروضهم ألطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحةمسامهات ايف  الواردة[القائمة] بعض التدابري واملمارسات هذه  تلخص 2

 :األقاليمواملمارسات مت تقدميها يف السياقات الوطنية املعنية وابلتايل ختتلف من طرف متعاقد إىل آخر وكذلك بني 
 ؛والثغراتوتقييم التهديدات لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لجرد قوائم إنشاء  -1
 ؛وتنميتها تشغيلهامبا يف ذلك مسامهات خمتلف اجلهات الفاعلة يف  ،ني الرمسي وغري الرمسي)نظم البذور (التكامل بني القطاعو  -2
 ؛املوارد الوراثية النباتية واستخدامها املستدام لصونوخارجه) الطبيعي هج املتكاملة (يف املوقع النُ و  -3
 ؛واستخدامها املستدام النباتية لألغذية والزراعةملوارد الوراثية ا صونمن أجل هتا وإدار توثيق املعارف العلمية والتقليدية و  -4
 ؛املوارد الوراثية النباتية واستخدامها املستدام لصونالدعم التقين واملايل و  -5
وبنك  ،وشـــــــبكات البذور ،وتبادل البذور ،معارض البذورعلى ســـــــبيل املثال  ،للمحاصـــــــيل واألنشـــــــطة احمللية الوراثيالوعي بقيمة التنوع  إذكاءو  -6

 ؛للمزارعني احلقليةواملدارس  ،والرتبية النباتية التشاركية واختيار األصناف ،وإدارة التنوع البيولوجي اجملتمعي ،البذور اجملتمعي
 ؛رو�ااملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ويطو  يصونونالشعوب األصلية واجملتمعات احمللية الذين أفراد خطط االعرتاف ابملزارعني و و  -7
 ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا صــــــــــونو/أو نظم وممارســــــــــات الزراعة اإليكولوجية من أجل  ةم اإلدارة التكيفيدور املعارف التقليدية ونظو  -8

 ؛واستخدامها املستدام
احملتملة خاطر وامل ،هاودرجة تباين املوجودةاجملموعات  مبا يف ذلك حالة ،واألنواع الربية الصـــاحلة لألكل إلنتاج الغذاء األقارب الربية للمحاصـــيلو  -9

 ؛سالسل القيمة تنميةمبا يف ذلك �ج  ،واستخدامها لصو�اوالنهج احملتملة  اليت هتددها،
من خالل يف املوقع الطبيعي وإدارهتا ألقارب الربية للمحاصــــــــــــــيل والنبااتت الربية واألنواع احمللية إلنتاج الغذاء ااية) مح(و/أو  صــــــــــــــونيتم تعزيز و  -10

، الطبيعةاحملميات و  ،وحمميات احمليط احليوي ،واملتنزهات ،واحلدائق النباتية ،الصــــــــــــــوناحملمية مثل مواقع  املواقعالنظام احمللي أو الوطين للمناطق/
 ؛البيئة األخرى لصونتدابري الومن خالل  ،ناطق الطبيعية احملميةوامل

  ؛بني املؤسسات العامة والباحثني والكيا�ت اخلاصة وأصحاب املصلحة اآلخرينتعزيز التنسيق والشراكات و  -11
من خالل  ،األقارب الربية للمحاصـــيلمبا يف ذلك  ،واســـتخدامها املســـتدام ملوارد الوراثية النباتيةا صـــونالســـياســـات واألطر التنظيمية اليت تدعم و  -12

والتكيف مع  ،مثل تعزيز األمن الغذائي الوطين ألغراض ،دجمها يف اخلطط والربامج واالســـــــرتاتيجيات القطاعية واملشـــــــرتكة بني القطاعات الوطنية
 ".ذلكالزراعية وما إىل  ،والتنمية، التنوع البيولوجيمحاية و  ،والتخفيف من حدة الفقر ،وسبل العيش الريفية ،والبيئة ،تغري املناخ
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 املضي قدًما يفساعدة األطراف املتعاقدة على أخرى مل خطواتاختاذ توصيات بشأن  –ا سً ساد
 والعمل الذي ميكن االضطالع به من املعاهدة الدولية 6و 5تنفيذ املادتني 

 املستقبل يف

 اليت وردتاختاذها و  املمكنعلى الرتكيز على اخلطوات اإلضــــــــــافية الفورية  ،يف اجتماعها اخلامس ،وافقت اللجنة -24
ملوارد الوراثية النباتية لألغذية امل املســتقبلي بشــأن صــون الع ،IT/GB-9/ACSU-5/21/5يف القســم اخلامس من الوثيقة 

ز�دة فوائدها ل هاواالســــــــتفادة مننشــــــــطة لتعزيز املبادرات اجلارية القيام أب) 1وال ســــــــيما ( ،املســــــــتدام هاواســــــــتخدام والزراعة
نشــــــطة جديدة ملواصــــــلة دعم األطراف املتعاقدة وأصــــــحاب أبضــــــطالع إمكانية االو ) 2( ؛تســــــليط الضــــــوء عليهاوأتثريها و 

 العراقيلإىل دراســــــــــة  ،من بني أمور أخرى ،واليت ميكن أن تســــــــــتند ،من املعاهدة الدولية 6و 5املصــــــــــلحة يف تنفيذ املادتني 
 من املعاهدة الدولية. 6و 5تنفيذ املادتني ول دون والتحد�ت اليت حت

ملوارد الوراثية النباتية ا صــــــــونبر�مج عمل جديد بشــــــــأن وضــــــــع اجة إىل �قشــــــــت اللجنة ما إذا كانت هناك حو  -25
ىل تعزيز إ يســـــتند. ورأت اللجنة أن مشـــــروع الوالية لفرتة الســـــنتني املقبلة ينبغي أن واســـــتخدامها املســـــتدام لألغذية والزراعة

 األنشطة اجلارية واالستفادة منها.

مع مراعاة  ،ســـــــــتقبليف املبعمل  اليت ميكن أن ُيضـــــــــطلع فيهاجمموعة من اجملاالت اجلديدة �قشـــــــــت اللجنة كما  -26
طت اللجنة الضـــــــوء على وســـــــلّ  .IT/GB-9/ACSU-5/21/5من الوثيقة  20املدرجة يف الفقرة  املمكنةاملبادرات اجلديدة 

 ملزيد من البحث:إلجراء ااجملال اإلرشادي التايل 

ملوارد الوراثية النباتية لألغذية صـــــــــون ايف تهم ومشـــــــــاركاجملتمعات احمللية واألصـــــــــلية أفراد املزارعني و  ةمســـــــــامه )أ(
 ؛هج املراعية للمنظور اجلنساينعلى النٌ رمبا الرتكيز إىل جانب  ،املستدام هاواستخدام والزراعة

 .6و 5تنفيذ املادتني ول دون العراقيل اليت حتملعاجلة إقليمية /قطريةدراسات وإجراء  )ب(

عت األمانة على وشـــجّ  ،6و 5وأثنت اللجنة على األمانة لتنظيمها جلســـات إحاطة إقليمية بشـــأن تنفيذ املادتني  -27
االســتمرار يف عقد مثل هذه اإلحاطات إلطالع األطراف املتعاقدة وأصــحاب املصــلحة على التقدم احملرز والتطورات ذات 

 ات.يبوكذلك لتلقي التعق ،الصلة

 ،مشـــروع قرار ينظر فيه اجلهاز الرائســـي يف دورته التاســـعةإلدراجها يف  أن يعد عناصـــر طلبت اللجنة من األمنيو  -28
 التوصيات ذات الصلة. ودعا األمني إىل إدراج العناصر التالية: مع إدراج اتقريره ابالستناد إىل

جمموعة األدوات كمصــــــــــدر مفيد من توصــــــــــي اللجنة أبن يرحب اجلهاز الرائســــــــــي ابلنموذج األويل اجلديد  )أ(
 ؛من املعاهدة الدولية 6و 5للمعلومات اليت تدعم األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة يف تنفيذ املادتني 

بر�مج مشرتك بشأن التنوع البيولوجي يف الزراعة وضع وتوصي اللجنة أبن يواصل اجلهاز الرائسي النظر يف  )ب(
ملذكرة املفاهيمية الواردة ابالستناد إىل اوراثية النباتية لألغذية والزراعة االستخدام املستدام للموارد ال من أجل
 ؛التوجيهاتاملزيد من  وتقدمي ،IT/GB-9/22/12 ،يف الوثيقة

ابالســـــــــــــــتناد إىل ما بني الدورات القادمة  اللجنة يف فرتةعقد اجلهاز الرائســـــــــــــــي عيد وتوصـــــــــــــــي اللجنة أبن ي )ج(
  التاسعة. تهدور يف جلهاز الرائسي اضعها ياالختصاصات اليت س


