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  المرفقات

 قرارات الدورة السابعة للجهاز الرئاسي ألف
يف خطة التنمية املستدامة  مسامهة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 1-ألف 

 2030 لعام
 تدابري الرامية إىل تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعهاال 2-ألف 
 تنفيذ اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية 3-ألف 
 عمليات النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها 4-ألف 
 النظام العاملي لإلعالمتنفيذ  5-ألف 
 ، االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة6نفيذ املادة ت 6-ألف 
 حقوق املزارعني، 9 املادة تطبيق 7-ألف 
 االمتثال 8-ألف 
 التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي 9-ألف 
 مة إىل الصندوق العاملي لتنوع احملاصيليف جمال السياسات مقد   توجيهات 10-ألف 
 التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى 11-لفأ 
 التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى 12-ألف 
 برنامج العمل املتعدد السنوات للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية 13-ألف 
 2019-2018برنامج العمل وامليزانية للفرتة  14-ألف 
 جهاز الرئاسيجدول أعمال الدورة السابعة لل باء

 قائمة بالوثائق جيم
 2017أكتوبر/تشرين األول  30األطراف املتعاقدة والدول املتعاقدة حىت  دال
 بيانات حفل افتتاح الدورة هاء
 والزراعة األغذية ملنظمة العام املدير سيلفا، دا غرازيانو جوزيه للدكتور فيديوي بيان 1-هاء 
 األغذية والزراعة نظمةاملدير العام املساعد مل ،René Castro Salazarالسيد  بيان 2-هاء 
 ، أمني اجلهاز الرئاسي بالنيابةKent Nnadozieالسيد  بيان 3-هاء 
 املنافع تقاسم مشروع صندوق Marjory Jekeالسيدة  بيان 4-هاء 
 رئيس االحتاد الدويل للبذور Jean-Christophe Gouacheالسيد  بيان 5-هاء 
 احملاصيل لتنوع العاملي للصندوق التنفيذي اجمللس رئيس نائب Timothy Fischerالسيد  نبيا 6-هاء 
 املديرة العامة للمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،Marie Ann Tutwilerة السيد بيان 7-هاء 
ية احليوان واملوارد الزراعة ، وزيرةGeraldine Mukeshimana السيدة املعايل صاحبة بيان 8-هاء 

 مجهورية رواندا يف
 البيانات اخلتامية واو
 اجمللس الزراعي يف رواندا عام مدير ،MARK CYUBAHIRO BAGABE السيد بيان 1-واو 
 منظمات اجملتمع املدين بيان 2-واو 
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 تقرير الدورة السابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية
 ةبشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع

 
 مقّدمة

 
قددت الددورة السددددددددددددددابعدة للجهداز الرئداسددددددددددددددي للمعداهددة الددوليدة بشددددددددددددددأن املوارد الوراثيدة النبداتيدة لألغدذيدة والزراعدة ع   -1

املندوبني ب. وترد قائمة 2017نوفمرب/تشددددرين الثاين  3ىل أكتوبر/تشددددرين األول إ 30من  ،السددددابعةك يف كي ايل، رواندا )الدورة
 .1كرتوين للمعاهدة الدوليةعلى املوقع اإلل واملراقبني

 
 حفل افتتاح الدورة

 
 Muhamad Sabran السددددددددددددي د وقد افتتح الدورة. 2017أكتوبر/تشددددددددددددرين األول  30يف  افتتاح الدورةقد حفل ع   -2

واندا على اسددتفددافتها هذه الدورة ر وأعرب عن تقديره حلكومة  باملشدداركني كافة. مرح ًبارئيس اجلهاز الرئاسددي، ، )إندونيسددياك
 السابعة اهلامة. 

 
 بكلمة إىلمم املتحدة )املنظمةك لزراعة لألد جوزيه غرازيانو دا سدددددددددديلفا، املدير العام ملنظمة األغذية واالسددددددددددي   وتوجه -3

ة للتنمية املستدامة تشكل جزًءا السيد دا سيلفا على أن  خطة األمم املتحد شددو . فيديويةمن خالل رسالة  الدورة السابعة
لتنمية املسدددددتدامة أسددددداسدددددية إلطعام امل منظمة األغذية والزراعة واملعاهدة الدولية. ورأى السددددديد دا سددددديلفا أن  ال يتجزأ من ع

 Renéر أكرب بكثري. وأدىل السددددديد ثأعاملنا اليوم ويف املسدددددتقبل. فاملعاهدة الدولية تودي دورا هاًما وهي قادرة على إحدا  

Castro Salazar، الحظات اسددتهاللية. مب، يف املنظمة واملياه رة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضدديدااملدير العام املسدداعد إل
. وإن  املنظمة ملتزمة بدعم على أمهية صددددددون التنوع البيولوجي الزراعي يف وجه ت ري  املناخ Castro Salazarوشدددددددد السدددددديد 

ن يتم  ذلك بروح من التفامن أأن قفايا هامة عمل املعاهدة الدولية وأعرب عن أمله خالل مداوالت األطراف املتعاقدة بش
 العام. اخلريورغبة منهم يف التوصل إىل حلول وسط مفيدة جلميع األطراف ملا فيه 

 
واندددا على ر ، أمني اجلهدداز الرئدداسددددددددددددددي بددالنيددابددة، عن خددال  تقددديره حلكومددة Kent Nnadozieوأعرب السدددددددددددددديددد  -4

 Nnadozieهدة الدولية. وشدد السيد إىل احلكومة على التزامها بتنفيذ املعاوتوج ه بالشكر أيًفا استفافتها الدورة السابعة 
مي مسدددامهات هاد فة يف سدددبيل حتقيق على أن  التحدي املاثل أمام اجلهاز الرئاسدددي هو احملافظة على الدفع القائم ومواصدددلة تقد

 . 2030األمن ال ذائي العاملي وتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
 
 الذيالنتائج اإلجيابية ملشدددددددروع صدددددددندوق تقاسدددددددم املنافع ، إحدى املزارعات، Marjory Jekeالسددددددديدة  وعرضدددددددت -5

شددددداركت فيه. وسدددددل طت الفدددددوء على أن ه بففدددددل الدعم املايل من الصدددددندوق، اسدددددتطاع صددددد ار املزارعني من أمثاهلا من زراعة 
ا يف ذلك من خالل التشددددددددددددددارك يف تربية النباتات. جمموعة منوعة من احملاصدددددددددددددديل ومن التخفيف من تأثريات ت ري املناخ، مب

  ة لصون تنوع احملاصيل واستخدامه.وطلبت مزيًدا من الدعم لصندوق تقاسم املنافع لص ار املزارعني يف البلدان النامي
                                                      

1  e.pdf009bu-a/3ao.org/http://www.f 
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اسدددددتعداد قطاع البذور لاللتزام  ن، رئيس االحتاد الدويل للبذور، عJean-Christophe Gouacheوأعرب السددددديد  -6
ا بتعزيز األحكام اخلاصدددددددددة بتقاسدددددددددم املنافع يف النظام املتعدد األطراف. وشددددددددددد على أن  االحتاد الدويل للبذور قد أثبت جديً 

وقد حتسددني النظام املتعدد األطراف.  ومناقشددة سددبلبالفعل التزامه باملعاهدة الدولية من خالل تقدمي مسددامهات مالية طوعية 
 شركة من شركات البذور.  41إعالن االلتزام باالنفمام إىل نظام االشرتاكات من قبل  أففى هذا االلتزام إىل التوقيع على

 
، نائب رئيس اجمللس التنفيذي للصددددندوق العاملي لتنوع احملاصدددديل، على Timothy Fischer السدددديد هوشدددددد بدور  -7

سيما من  ة لألغذية والزراعة خارج مواقعها، والأمهية التعاون بني الصندوق واملعاهدة الدولية لدعم صون املوارد الوراثية النباتي
من أهداف التنمية املسددددددتدامة للقفدددددداء على اجلوع وحتقيق األمن ال ذائي وحتسددددددني الت ذية ولتشددددددجيع  2أجل حتقيق اهلدف 

ما يتعلق الزراعة املسددتدامة. وشدددد على ضددرورة أن تتطو ر باسددتمرار العالقة القائمة بني املوسددسددتني وأن تتوط د ليس فقط يف 
 باملسائل الفنية بل أيًفا بشأن التوعية وتعبئة املوارد للسعي مًعا إىل حتقيق اهلدف املشرتك املتمثل يف إطعام العامل. 

 
، املديرة العامة للمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، العالقة اخلاصددددددة ال  Marie Ann Tutwilerوأبرزت السدددددديدة  -8

الدور اهلام الذي  Tutwilerواملعاهدة الدولية. وأوضددددحت السدددديدة  ة للبحو  الزراعية الدوليةجلماعة االسددددتشدددداريبني ا تربط
تفدددددددطلع به برامج حتسدددددددني احملاصددددددديل لدى اجلماعة االسدددددددتشدددددددارية من خالل اسدددددددتخدام التنوع الوراثي لدعم أهداف التنمية 

ة التنو ع. وأشددددارت يف اخلتام إىل أن  مراكز اجلماعة املسددددتدامة، ففددددالً عن اجلهود املبذولة لتشددددجيع املقاربات التشدددداركية إلدار 
سددتكشدداف شددراكات جديدة مع الربامج الوطنية واملنظمات اجملتمعية للمزارعني واملنظمات االسددتشددارية تعمل باسددتمرار على ا

 كاملة للبذور. غري احلكومية والقطاع اخلاص لفمان توافر التنوع احملصويل للمزارعني من خالل نظم رمسية وغري رمسية ومت
 
، وزيرة الزراعة واملوارد احليوانية يف مجهورية رواندا باملشددداركني Geraldine Mukeshimanaورح بت معايل السددديدة  -9

يف الدورة السدددددددددددددابعة. وبعد أن أثنت على أمهية اإلدارة املسدددددددددددددتدامة للتنوع البيولوجي الزراعي، تناولت معايل السددددددددددددديدة كافة 
Mukeshimanaت اهلددامددة ال  حققتهددا رواندددا يف حقبددة اإلعمددار مددا بعددد اإلبددادة اجلمدداعيددة من أجددل النهوض ، اإلجنددازا

ا اجلهود املبذولة يف رواندا لتنفيذ املعاهدة الدولية من خالل سدددددددددن  القوانني  باإلنتاجية الزراعية واحلد من الفقر. وأبرزت أيفدددددددددً
بنك للجينات لصون املوارد الوراثية النباتية يف البالد. وأشارت  والسياسات واالسرتاتيجيات املناسبة باإلضافة إىل استحدا 

إىل أن  حتسددددني النظام املتعدد األطراف هو بند هام على جدول أعمال الدورة السددددابعة هذه وناشدددددت اجلهاز الرئاسددددي بلورة 
الفوء على األمهية  Mukeshimana. ويف اخلتام، سل طت معايل السيدة األطراف كافة يقبل هباآلية واضحة لتقاسم املنافع 

القصددددوى حلماية حقوق املزارعني، خاصددددة حقهم يف املشدددداركة بصددددورة عادلة يف تقاسددددم املنافع الناشددددئة عن اسددددتخدام املوارد 
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 

 
  .هاء املرفقيف  حفل افتتاح الدورة وترد البيانات ال  ألقيت خالل -10
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 لرئيسالرئيس ونّواب ا
 

 يساً للدورة السابعةندونيسياك رئ)إ Muhammad Sabranد انتخب اجلهاز الرئاسي يف ختام دورته السادسة السي   -11
 دة)إقددددلدددديددددم أفددددريددددقدددديددددددداك، والسددددددددددددددددديددددددد   Francis Leku Azenakuد السددددددددددددددددديددددددد  : الددددتدددددددالدددديدددددددة أمسدددددددا هددددمونددددو اب الددددرئدددديددددس 

Svanhild-Isabelle Batta Torheim  إقليم أوروباك، والسدددددديد(Javad Mozafari Hashjin ألدىنك، )إقليم الشددددددرق ا
ليم أمريكا )إق Antonio Otávio Sa Ricarte دجنوب غرب احمليط اهلادئك، والسددددددددي   )إقليم Michael Ryanيد والسدددددددد  

 .)إقليم أمريكا الشماليةك Felicitas Katepa-Mupondwaدة الالتينية والبحر الكارييبك، والسي  
 

 Catherine دةحل ت كل  من السدددددددددي   2من الالئحة الداخلية، 1-مع املادة الثانية اشدددددددددًيامتخالل فرتة السدددددددددنتني، و و  -12

Stephenson   دة والسددددددددددديChristiane Deslauriers حمل السدددددددددددي د Michael Ryan   دةوالسدددددددددددي Felicitas Katepa-

Mupondwa ،ومن مث ، توىل السدددددددددددددديد . على التوايلMatthew Worrell  منصددددددددددددددب البديل عن السدددددددددددددديدةCatherine 

Stephenson .  د وعي نت حكومة الكامريون السددددددددديMoungui Médi ممثاًل إلقليم أفريقيا حمل السدددددددددي د Francis Leku 

Azenaku جراء وفاة األخري. 
 

 لسابعة.اورح ب رئيس الدورة السابعة للجهاز الرئاسي باملشاركني كافة وأعلن افتتاح الدورة  -13
 

 اعتماد جدول األعمال
 

يف إطار  التسددددلسددددل الرقمية إلضددددافة معلوماتوأجرى تعدياًل فيه  3املوقتعمال األجدول يف جلهاز الرئاسددددي ا نظر -14
اجلهاز الرئاسدددددددي  اعتمد. وعليه، فقد 2025-2018البند من جدول األعمال بعنوان برنامج العمل املتعدد السدددددددنوات للفرتة 

 .جيم املرفق يفالدورة  وثائقبقائمة  وترد .باء املرفقيرد يف  كما  جدول أعمال الدورة السابعة
 

 مشاركة المراقبين
 

 .فيها مشاركتهموافق على و  4اجلهاز الرئاسي علماً بأمساء املراقبني الذين طلبوا حفور الدورة السابعة أخذ -15
 

 انتخاب المقرر
 

  مقرراً.ك اليابان) Tetsuya Otomoانتخب اجلهاز الرئاسي السيد  -16

                                                      
 ".يف حال تعذر موقتاً على عفو يف هيئة املكتب أداء أي من وظائفه، جيوز للطرف املتعاقد للعفو يف هيئة املكتب أن يعني  مناوبا له"  2
 IT/GB-1/17/7الوثيقة   3
 IT/GB-4/17/7الوثيقة   4



IT/GB-7/17/Report 4 

 

 والتحقق من أوراق التفويض التفويضتعيين لجنة أوراق 
 

رواندا والربازيل  الية:التجلنة أوراق التفويض من األطراف املتعاقدة يف  انتخب اجلهاز الرئاسددددددددددددددي سددددددددددددددبعة أعفدددددددددددددداء -17
 Christine Mukantwali ةالسيدت ش لو  .واجلمهورية العربية السورية ونيبال وساموا والواليات املتحدة األمريكية وإسبانيا

 اللجنة. ةمنصب رئيسك نداروا)
 

لوائح املنظمة. وقد  شًيا معمتاتفويض ال من أوراق ورقة تسع ومثانني نة أوراق التفويض بقبول ما جمموعهوأوصت جل -18
 اهدة الدولية. من املع 8-19مع املادة  متاشياً ، ثال  وسبعنيحدد العدد املطلوب لتوفر نصاب االجتماع بد

 
وترد قائمة باألطراف املتعاقدة . لتفويض املطلوب املوافقة عليهااسي توصية اللجنة بشأن أوراق اقبل اجلهاز الرئقد و  -19

 .دال املرفقيف  2017توبر/تشرين األول أك 30 حىتوالدول املتعاقدة 
 

 إنشاء لجنة للميزانية
 

 السدددددددنتني فرتةبرنامج العمل وامليزانية ل رز يفنظر اجلهاز الرئاسدددددددي يف الوثائق املعنونة "التقرير املايل بشدددددددأن التقدم احمل -20
نسددددخة حمدثة  - 2017-2016 السددددنتني فرتةرز يف برنامج العمل وامليزانية لوالتقرير املايل بشددددأن التقدم احمل، 2016-52017

مل مشروع برنامج العو  2019،7-2018 السنتني مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتةو  2017،6أكتوبر/تشرين األول  16يف 
متفق األنشدددددددددددطة املدعومة من اجلهات املالة يف إطار الصدددددددددددندوق اخلاص ألغراض : 2019-2018 السدددددددددددنتني فرتةوامليزانية ل

 Matthew Worrell وقد اشددددددرتك يف رئاسددددددة اللجنة كل من السدددددديد. ز الرئاسددددددي إنشدددددداء جلنة للميزانيةقرر اجلهاو  8."عليها
 .)موريشيوسك Yacoob Mungroo)أسرتالياك والسيد 

 
 تقرير رئيس الجهاز الرئاسي

 
، األمر رحلة من التعزيز والتحو ل احلقيقينيمبإىل أن املعاهدة الدولية متر  9يف تقريره Muhamad Sabranد أشار السي   -21

من  ها وأيفددددداً إدارة األمانة. وقام بتعداد بعضنظمها الرئيسدددددية ونصددددد    وخماطر ملحوظة على حد سدددددواء متس  ب فرصددددداً يرت   الذي
واألنشددطة املفوضددة إىل املكتب من قبل الدورة السددادسددة للجهاز الرئاسددي،  السددابعة ألنشددطة الرئيسددية املتصددلة بالتحفددري للدورةا

وعلى وجه اخلصدددددوص، سدددددل ط الفدددددوء على إعداد واسدددددتكمال النداء الرابع لتقدمي  عن أنشدددددطته كرئيس للدورة السدددددابعة.ففدددددالً 
يف عملية وأشار إىل أن عفوين من املكتب قد شاركا . واملوافقة عليه من قبل املكتب يف إطار صندوق تقاسم املنافع اقرتاحات

وففدددددددالً عن ذلك، لفت االنتباه إىل أمهية النتائج ال  أسدددددددفرت عنها املشددددددداورة العاملية . للجهاز الرئاسدددددددي اختيار األمني اجلديد
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يف من املعاهدة الدولية ودعم البلدان  9العمل على املادة ضددرورة تعزيز إىل ، و 2016 ال  ع قدت يف عام بشددأن حقوق املزارعني
رئيس ومكتب الدورة السابعة، الذي اضطلع به النطاق  حظ اجلهاز الرئاسي العمل الواسعالقد و . احملليتطبيقها على املستوى 

 .على ما بذاله من جهود وما حققاه من نتائجوأثىن 
 

 تقرير أمين الجهاز الرئاسي
 

نشدددددطة ما بني األموجزاً عن العمليات و  10يف تقريره بالنيابة، ، أمني اجلهاز الرئاسددددديKent Nnadozieد السدددددي   عرض -22
، ففالً عن التطورات على مستوى السياسات 2016شرف عليها منذ تعيينه يف منصبه يف أكتوبر/تشرين األول أالدورات ال  

م إىل الفدددوء على الدعم املقد   Nnadozieوسدددل ط السددديد ئاسدددي. للدورة السدددابعة للجهاز الر والعمليات ذات الصدددلة بالتحفدددري 
االجتماعات املختلفة جملموعة العمل املعنية بتعزيز سدددددري النظام املتعدد األطراف، والدعم املقدم إىل املندوبني وجهات االتصدددددال 

فيذ التزامهم العارم بتندعمهم و ة على مبوظفي األمان أشادو ية واالجتماعات الفنية األخرى. الوطنية من خالل املشاورات اإلقليم
الدولية، وأتى على ذكر مشددددددروع  التصددددددال والتوعية يف عمل املعاهدةاألمهية احليوية ل وأشددددددار إىلبرنامج عمل اجلهاز الرئاسددددددي. 

ري وارد والتوفكما شددد على التزامه بزيادة الشدفافية واملسداءلة يف اسدتخدام امل.  اسدرتاتيجية االتصدال الذي أعد بتوجيه من املكتب
 .ملنجز منذ توليه مهامهكمية وجودة العمل ا  على باألمني. ونو ه اجلهاز الرئاسي احملدثةاملنتظم للمعلومات 

 
  2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 ودور الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

ودور املوارد الوراثية النباتية لألغذية  2030تدامة لعام خطة التنمية املسدددددددددددد" بعنواننظر اجلهاز الرئاسددددددددددددي يف الوثيقة  -23
 .1-ألف املرفقيف  يردما ك 1/2017القرار  اعتمدو  11والزراعة"

 
 عمل النظام المتعدد األطراف للحصول على المواردسير تعزيز 

 وتقاسم منافعها
 

لعفدددوية املخصدددصدددة املعنية بتعزيز سدددري عمل العمل املفتوحة ا جمموعةتقرير " بعنواننظر اجلهاز الرئاسدددي يف الوثائق  -24
 املعنيددددة تقرير االجتمدددداع السدددددددددددددددددابع جملموعددددة العمددددل املفتوحددددة العفددددددددددددددويددددة املخصددددددددددددددصدددددددددددددددددةو" 12"النظددددام املتعدددددد األطراف

نتائج اجتماعات جمموعة العمل  املنبثق عناقرتاح الرئيسدددددددددددني املتشددددددددددداركني و" 13"،بتعزيز سدددددددددددري عمل النظام املتعدد األطراف
  14".وية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطرافاملفتوحة العف
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 عمل النظام املتعدد األطراف ومل يوافق أحد األطراف املتعاقدة على العملية وعلى نتائج العمل يف جمال تعزيز سدددددري -25
 يقف عائًقا أماماملتعاقد مل  ف. غري أن  هذا الطر 2/2017بالقرار  وامللحقللحصدددددددددددول على املوارد الوراثية وتقاسدددددددددددم منافعها 

وحد لنقل املواد خالل الدورة الثامنة التوصدددددل إىل توافق يف اوراء واحتفظ  قه يف تقدمي ن  اقرتاح جديد ملراجعة االتفاق امل
 للجهاز الرئاسي.

 
 .2-ألف املرفقيف  يردما ك 2/2017القرار اجلهاز الرئاسي  اعتمدو  -62
 

 عاهدة الدولّيةالمفي تعديل إلجراء اقتراح 
 
وقرر  ثها بالتزامن مع البند من  15"اقرتاح إلجراء تعديل يف املعاهدة الدولية" بعنواننظر اجلهاز الرئاسي يف الوثيقة  -72

والذي اعتمد خبصوصه  سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعهاجدول األعمال بشأن تعزيز 
 . 2/2017القرار 

 
 تعزيز استراتيجية تمويل المعاهدة الدولّية

 
وأدرج ، 16"تقرير اللجنة االسدددتشدددارية املخصدددصدددة املعنية باسدددرتاتيجية التمويل" بعنواننظر اجلهاز الرئاسدددي يف الوثيقة  -82

 .3-ألف املرفقكما يرد يف  3/2017القرار توجيهاته يف 
 

 نافعهاالنظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم م
 
و"تقرير عن عمليات الطرف  17"تطبيق النظام املتعدد األطراف وعملياته" بعنواننظر اجلهاز الرئاسددددددددددددددي يف الوثائق  -92

و"تقرير عن ممارسدددددددات املراكز التابعة للجماعة االسدددددددتشدددددددارية للبحو  الزراعية الدولية للموارد الوراثية  18الثالث املسدددددددتفيد"، 
 19يد التطوير."النباتية لألغذية والزراعة ق

 
للحصدددددددددول على وعملياته عدد من القرارات املتعلقة بتطبيق النظام املتعدد األطراف  بتجميعوقام اجلهاز الرئاسدددددددددي  -30

  .4-ألف املرفقيف  كما يرد 4/2017القرار  اعتمداملوارد وتقاسم منافعها، و 
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 استراتيجية التمويل
 
وقد أدرج اجلهاز الرئاسددي توجيهاته  20رير عن تنفيذ اسددرتاتيجية التمويل.""تق بعنواننظر اجلهاز الرئاسددي يف الوثيقة  -13

 .3/2017القرار يف 
 

 نظام المعلومات العالمي
 
وتقرير جتميعي بشددددددددددددددددأن مبدددادرة  21"تنفيدددذ نظدددام املعلومدددات العددداملي" بعنوان يقتنينظر اجلهددداز الرئددداسددددددددددددددي يف الوث -23

22DivSeek.  5-ألف املرفقيف  كما يرد 5/7201القرار اجلهاز الرئاسي  اعتمدو. 
 

 برنامج العمل بشأن االستخدام المستدام
 

"تنفيذ برنامج العمل بشددددددددأن االسددددددددتخدام املسددددددددتدام للموارد الوراثية النباتية  بعنواننظر اجلهاز الرئاسددددددددي يف الوثيقة  -33
  .6-ألف املرفقيف  كما يرد 6/2017القرار  اعتمدو  23"لألغذية والزراعة

 
 ينحقوق المزارع

 
"تقرير من النرويج  بعنوانوتلقى الوثيقة  24"تقرير عن تنفيذ حقوق املزارعني" بعنواننظر اجلهاز الرئاسدددددي يف الوثيقة  -34

اجلهاز الرئاسدددي  اعتمدو  25وإندونيسددديا يفدددم اقرتاح الرئيسدددني املشددداركني املنبثق عن املشددداورة العاملية بشدددأن حقوق املزارعني." 
 .7-ألف املرفق يف كما يرد 7/2017القرار 

 
 االمتثال

 
يف  كما يرد 8/2017القرار اجلهاز الرئاسددي  اعتمدو  26"تقرير جلنة االمتثال". بعنواننظر اجلهاز الرئاسددي يف الوثيقة  -35

  .2018األعفاء اجلدد املنتخبني لدى جلنة االمتثال اعتباراً من يناير/كانون الثاين بالذي يتفمن قائمة  8-ألف املرفق
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 ن مع الصكوك والمنظمات الدوليةالتعاو 
 

"تقرير عن التعدداون مع إتفدداقيددة التنوع البيولوجي" مبددا يف ذلددك بروتوكول  بعنواننظر اجلهدداز الرئدداسددددددددددددددي يف الوثيقددة  -36
 .9-ألف املرفقيف  كما يرد  9/2017القرار  اعتمدو  27ناغويا،

 
و"تقرير من الصددددندوق  28وق العاملي لتنوع احملاصدددديل""التعاون مع الصددددند بعنواننظر اجلهاز الرئاسددددي يف الوثيقتني و  -37

 .10-ألف املرفقيف  كما يرد 10/2017القرار اجلهاز الرئاسي  اعتمدو  29العاملي لتنوع احملاصيل"
 

القرار  اعتمددددو  30،"التعددداون مع هيئدددة املوارد الوراثيدددة لألغدددذيدددة والزراعدددة بعنواننظر اجلهددداز الرئددداسددددددددددددددي يف الوثيقدددة و  -38
 .11-ألف املرفقيف  يرد كما  11/2017
 

"التقارير الواردة من املوسددددددسددددددات ال  أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسددددددي  بعنواننظر اجلهاز الرئاسددددددي يف الوثائق و  -39
و"تقرير من النرويج عن  32و"تقرير عن التعدداون مع األجهزة واملنظمددات الدددوليددة" 31من املعدداهدددة الدددوليددة" 15مبوجددب املددادة 

 33لدويل للبذور".إدارة القبو ا
 

ية واملوسددددددسددددددات املنشددددددأة مبوجب القرارات املتعلقة بالتعاون مع األجهزة واملنظمات الدولوقد أدرج اجلهاز الرئاسددددددي  -40
 .12-لفأ املرفق يفكما يرد  12/2017القرار  اعتمدو وإدارة قبو سفالبارد الدويل للبذور  15املادة 

 
املبذولة للسددعي باسددتمرار إىل احملافظة بصددورة منظمة على جمموعة املادة الوراثية وأخذ اجلهاز الرئاسددي علًما باجلهود  -41

وأثىن على حكومة كوسددددددتاريكا على التزامها  والبحث ىف جمال الزراعة االسددددددتوائية مركز التعليم العايلالدولية اخلاضددددددعة إلدارة 
   مبوازرة هذه اجلهود.
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 2025-2018برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة 
 
وطلب  34."2025-2018"مشدددددروع برنامج العمل املتعدد السدددددنوات للفرتة  بعنواننظر اجلهاز الرئاسدددددي يف الوثيقة  -24

ومسددامهات األطراف املتعاقدة، برنامج العمل املتعدد السددنوات للجهاز الرئاسددي للنظر  األمنيإىل املكتب أن يعد ، بدعم من 
 فيه خالل الدورة الثامنة.

 
القرار  اعتمدو  تعدد السدنواتيف سدياق برنامج العمل املجلهاز الرئاسدي يف مسدألة معلومات التسدلسدل الرقمية نظر او  -43
 . 13-ألف املرفقكما يرد يف  13/2017

 
 اعتماد برنامج العمل والميزانية

 
. 2019-2018ل الفرتة نامج عمعرض الرئيسان املشاركان للجنة امليزانية توصيات اللجنة مشفوعة مبيزانية مقرتحة لرب  -44

 . 14-ألف املرفقكما يرد يف  14/2017القرار اجلهاز الرئاسي  اعتمدو 
 

 عيين أمين الجهاز الرئاسيت
 للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
اقرتاح تعيني . ومتت املوافقة على 35"هوتعيين اختيار أمني اجلهاز الرئاسددي"قام اجلهاز الرئاسددي بدراسددة الوثيقة بعنوان  -45

متاشدددددددددددًيا مع قرار جملس منظمة األغذية والزراعة يف دورته أميًنا للمعاهدة الدولية لفرتة سدددددددددددنتني  Kent Nnadozieالسددددددددددديد 
على تعيينه وتطل ع إىل العمل معه خالل  Nnadozieوقد هن أ اجلهاز الرئاسدددددددددددي السددددددددددديد اخلامسدددددددددددة واخلمسدددددددددددني بعد املائة. 

 املقبلتني. السنتني
 

ا بدراسددددددددددددة -46 "إجراءات تعيني وجتديد تعيني أمني اجلهاز الرئاسددددددددددددي للمعاهدة  الوثيقة بعنوان وقام اجلهاز الرئاسددددددددددددي أيفددددددددددددً
 .36الدولية"

 
وإىل أن  املدير العام واجلهاز الرئاسددي  وأشددار اجلهاز الرئاسددي إىل أن  املدير العام يعني  األمني مبوافقة اجلهاز الرئاسددي -47

توافق يف اوراء بشأن اإلجراءات املقرتحة  ومل يتوصل اجلهاز الرئاسي إىلوديان دورًا يف تعيني أمني املعاهدة الدولية واختياره. ي
ي بالنسددبة إىل "إجراءات تعيني وجتديد بسددبب الشددواغل املعرب  عنها بشددأن املسددوولية املشددرتكة بني أمانة املنظمة واجلهاز الرئاسدد

سددددددددألة خالل الدورة الثامنة وطلب إىل ز الرئاسددددددددي للمعاهدة الدولية". وعليه، تقرر أن ي عاد النظر يف هذه املتعيني أمني اجلها
از الرئاسدددددددددي للمعاهدة الدولية وتعيينه أمانة املنظمة أن تعيد النظر، بالتشددددددددداور الوثيق مع املكتب، يف اقرتاح اختيار أمني اجله

 .السابعة الدورةهذه نها خالل  يث يعكس بصورة أففل الشواغل املعرب  ع
 

                                                      
 IT/GB-26/17/7الوثيقة   34
 IT/GB-29/17/7 الوثيقة  35
 IT/GB-7/17/30 الوثيقة  36
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 أية مسائل أخرى
 

 37."اسرتاتيجية االتصاالت للمعاهدة الدولية"توجه اجلهاز الرئاسي بالشكر إىل األمني على إعداده الوثيقة بعنوان  -48
هذه االسرتاتيجية ورحب اجلهاز الرئاسي باسرتاتيجية االتصاالت وشج ع مجيع األطراف املتعاقدة على تطبيقها مشريًا إىل أمهية 

ومواد االتصال من أجل التوعية، مبا يف ذلك لدعم أنشطة تعبئة املوارد. وأشار اجلهاز الرئاسي إىل احلاجة إىل ختصي  املوارد 
 .2019-2018الالزمة لالتصاالت يف ميزانية الفرتة 

 
 انتخاب رئيس ونّواب رئيس الدورة الثامنة

 
 Christine Dawsonدة وقد مت انتخاب السددددددددددددي .لرئيسا لورته الثامنة ونوابً دل اانتخب اجلهاز الرئاسددددددددددددي رئيسددددددددددددً  -49

ا انتخاب سدددددتة نواب ل )أمريكا  Charlesلرئيسدددددة هم: السددددديد الشدددددماليةك رئيسدددددة للدورة الثامنة للجهاز الرئاسدددددي. ومت أيفدددددً

Murekezi  إقليم أفريقياك والسدديدة(Svanhild-Isabelle Batta Torheim لسدديد )إقليم أوروباك واJavad Mozafari 

Hashjin  إقليم الشدددددددددددرق األدىنك والسددددددددددديدة(Anna Willock يدة )إقليم جنوب غرب احمليط اهلادئك والسدددددددددددMónica 

Martínez  إقليم أمريكا الالتينيةك والسيد(Akio Yamamoto  .إقليم آسياك( 
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة
 

ئيس اجلهاز الرئاسي إىل ر . وسوف يدعو 2019 عام يفالدولية الرئاسي للمعاهدة الدورة الثامنة للجهاز  تقرر عقد -50
. وسدددددددددددددوف يقوم األمني ب بال  سدددددددددددددياجلهاز الرئا انعقاد الدورة، مبوافقة املكتب وبالتشددددددددددددداور مع املدير العام للمنظمة وأمني

 األطراف املتعاقدة مبوعد الدورة الثامنة ومبكان انعقادها.
 

 اعتماد التقرير
 
 .ألف املرفق كما ترد يفالرئاسي تقريره والقرارات كافة   اجلهاز اعتمد -15

                                                      
 IT/GB-23/17/7 وثيقةال  37
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 المرفق ألف
 قرارات الدورة السابعة للجهاز الرئاسي

 1 - المرفق ألف
 1/2017القرار 

 
 مساهمة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 2030في خطة التنمية المستدامة لعام 
 

 إّن الجهاز الرئاسي،
 

بأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املوارد الوراثية النباتيةك ال غىن عنها بالنسددددددبة إىل البلدان لفددددددمان األمن  إذ يقر
 ال ذائي والنهوض بالزراعة املستدامة والتكيف مع ت ري املناخ؛

 
 الصمود؛ على والقادرة املستدامة الزراعية النظم احلفاظ على خالل من املزارعون يقدمها ال  اهلامة باملسامهة يقرّ  إذو

 
على الددور املهم للمعداهددة الددوليدة يف إتداحدة إطدار حوكمدة فعدال من أجدل إدارة املوارد الوراثيدة النبداتيدة  مجددا وإذ يؤكد
 وتبادهلا؛

 
 2030التنميدددة املسددددددددددددددتددددامدددة لعدددام على أن التنفيدددذ الفعدددال للمعددداهددددة الددددوليدددة يسددددددددددددددهم يف حتقيق خطدددة  وإذ يشدددددددددددددّدد

 الوراثيةاملتعلقان باحلفاظ على املوارد  6-15و 5-2ك وأهداف التنمية املسددددددتدامة، ال سدددددديما املقصدددددددان 2030)خطة عام 
ا بصددورة غري مباشددرة يف حتقيق األهداف ، النباتية واحلصددول عليها وتقاسددم منافعها  17و 13و 12و 1مبوازاة املسددامهة أيفددً

 تنمية املستدامة؛من أهداف ال
 

من مقاصد  2املقصد  مة من النظام املتعدد األطراف لتحقيقاملسامهات املقد  على على وجه اخلصوص سلط الضوء وإذ ي
أكثر لى عألاء العامل خمتلف واملزارعني وأصحاب املصلحة يف  ينيرباملصول خالل تيسري حن م 5هدف التنمية املستدامة 

 ؛عينةمليون  4.2 من
 
 لألغذية الوراثية املوارد هيئة مسددددددامهة خبصددددددوص والزراعة األغذية منظمة مومتر عن الصددددددادر 4/2017 القرار سدددددتذكري وإذ

 املستدامة؛ التنمية أهداف حتقيق يف والزراعة

 
األطراف املتعاقدة إىل إعادة التأكيد على التزاماهتا وتعزيز جهودها من أجل تنفيذ املعاهدة الدولية تنفيذا  يدعو -1

 من خالل صون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها على لو مستدام؛ حتقيق األمن ال ذائيو الزراعة ستدامة كامال ال
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على احلاجة إىل الرتكيز بشددددكل خاص على احتياجات األشددددد فقرا وضددددعفا واألكثر ختلفا عن الركب يف  يشدددّدد -2
 ؛2030سوف يساهم أيًفا يف إعمال خطة عام  إىل أن  هذا الرتكيزويشير تنفيذ املعاهدة الدولية 

 
 ؛2030األطراف املتعاقدة على تعميم تنفيذ املعاهدة الدولية يف الربامج الوطنية ذات الصلة خبطة عام  يشجع -3
 
إىل تعميم التنوع الوراثي النبايت يف اسددددددددرتاتيجياهتا  رىخاملصددددددددلحة األ ةحباصدددددددداجلهات األطراف املتعاقدة و  يدعو -4

ئية وخطط عملها وبراجمها ومشددددددددددددداريعها الوطنية، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل تعزيز حقوق املزارعني واالسدددددددددددددتخدام اإلمنا
األمني دعم هددددذه اجلهود إىل  ويطلددد يف املعدددداهدددددة الدددددوليددددة، مددددا وارد املسددددددددددددددتدددددام للموارد الوراثيددددة النبدددداتيددددة على لو 

 ؛ االقتفاء حسب
 
مبوجب إجراءات االمتثال بشددددأن تنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدة  ،ألطراف املتعاقدةتقارير اتوفر على أن  يشدددّدد -5

 دعويحلصددددددددول على املوارد الوراثية النباتية وتقاسددددددددم منافعها، وا مصدددددددددرا مفيدا للمعلومات لتقييم التقد م احملرز يف ،الدولية
من مقاصدددد هدف التنمية  6 قدم احملرز يف حتقيق املقصددددىل تقدمي هذه التقارير الوطنية لإلبال  عن التإاألطراف املتعاقدة 

 ؛15املستدامة 
 
 إىل إشدددددددددددددعاراهتا وحتديث مراجعة على بانتظام للعمل تبذهلا ال  اجلهود مواصدددددددددددددلة علىاألطراف املتعاقدة  يحث -6

 النباتية الوراثية ملواردا إدراج على لواليتها اخلاضددددددعني واملعنويني الطبيعيني األشددددددخاص ومواصددددددلة تشددددددجيع الدولية، املعاهدة
 االقتفاء؛ حسب األطراف املتعدد النظام يف
 
ملوارد الوراثية النباتية على اظ الطويل األجل الفددددددددددددددمان احلف الالزمة هوداجلاألطراف املتعاقدة على بذل  يحث -7

ضددددددرورة أن على  ويشدددددّدد، 5مقاصددددددد هدف التنمية املسددددددتدامة من  2، على لو ما يدعو إليه املقصددددددد 2020 لول عام 
اجلهود الرامية إىل احلفاظ على التنوع الوراثي النبايت، يف املوقع الطبيعي وخارجه على السددددددددددددددواء، يف متثيل أولوية تسددددددددددددددتمر 

 ؛2020 عام بعد
 
 ويشدديف أقرب وقت ممكن البلدان من غري األطراف املتعاقدة على أن تصبح أطرافا يف املعاهدة الدولية  يشجع -8

جهود اجملتمع الدويل اهلادفة إىل حتقيق مقاصددددد أهداف التنمية املسددددتدامة املتعلقة باملوارد من شددددأنه أن يوط د  على أن  هذا
 الوراثية النباتية؛ 

 
إىل األمني أن يواصددددددددددل، يف املنتديات الدولية ذات الصددددددددددلة، االرتقاء مبسددددددددددتوى الوعي باملسددددددددددامهة املهمة  يطل  -9

جهودها  ، ودعم األطراف املتعاقدة، بناء على طلبها ورهنا بتوافر املوارد، يف2030ام للمعاهدة الدولية يف حتقيق خطة ع
 2030خطددة عددام   جنددازالراميددة إىل تعميم تطبيق املعدداهدددة الدددوليددة يف الربامج واالسددددددددددددددرتاتيجيددات الوطنيددة ذات الصددددددددددددددلددة بدد

  التنمية املستدامة؛ وأهداف
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ومات الواردة من األطراف املتعاقدة واجلهات األخرى السدددددددتخدامها إىل األمني االسدددددددتمرار يف إتاحة املعل يطل  –10
اتفاقية التنوع وذلك بالتعاون مع أمانة ، 15مقاصدددددددد هدف التنمية املسدددددددتدامة من  6عملية رصدددددددد مدى إجناز املقصدددددددد  يف

 هذا املقصد؛سوولة عن موشر وكالة األمم املتحدة املالبيولوجي ال  تعترب 
 

املعلومات ال  تقدمها األطراف املتعاقدة واجلهات األخرى السددددددددددددددتخدامها  إتاحةمواصددددددددددددددلة إىل األمني  يطل  -11
هيئة املوارد الوراثية ، وذلك بالتعاون مع 5من مقاصددددد هدف التنمية املسددددتدامة  2عملية الرصددددد بشددددأن حتقيق املقصددددد  يف

 هذا املقصد؛ موشراتاملتحدة املسوولة عن األمم  ةوكاللألغذية والزراعة، مع مراعاة أن منظمة األغذية والزراعة هي 
 

من أهدداف التنميدة  15و 2، التقددم احملرز يف حتقيق اهلددفني 2021أن يقي م، يف دورتده التداسددددددددددددددعدة يف عدام  يقرّر -12
 املستدامة، خاصة املقاصد املتصلة باملوارد الوراثية النباتية؛

 
منتظمة على دراية بالتطورات ذات الصددددددددددددددلة احلاصددددددددددددددلة  إىل األمني أن يبقي األطراف املتعاقدة بصددددددددددددددورة يطل  -13
املعاهدة الدولية دعما لتحقيق أهداف التنمية املسددددددتدامة، مبا يف ذلك معلومات عن تأثري أنشددددددطة التوعية ذات الصددددددلة  يف

 الدورات؛ ال  اضطلعت هبا األمانة، من خالل تقدمي حتديثات إىل املكتب واللجان املعنية ال  تنعقد خالل فرتة ما بني
 

املنظمات الدولية املعنية إىل تقدمي الدعم واإلسددددددددددددددهامات لتنفيذ املعاهدة الدولية من أجل حتقيق أهداف  يدعو -14
 التنمية املستدامة ال  تتصل ب دارة املوارد الوراثية النباتية؛

 
ع املدين واملزارعون وقطاع أصددددحاب املصددددلحة اوخرين يف جمتمع املعاهدة الدولية، السدددديما منظمات اجملتم يدعو -15

البذور، إىل مواصددلة تعبئة املوارد املالية، وإقامة الشددراكات الالزمة لتحقيق مقاصددد أهداف التنمية املسددتدامة املتعلقة باملوارد 
 الوراثية النباتية؛ 

 
الدولية يف حتقيق  أن تشدددددد اسددددرتاتيجية التمويل اجلديدة وإطار النتائج املتصددددل هبا على مسددددامهة املعاهدة يطل  –16

 ؛2030خطة عام 
 

من األحكام املالية  18من املادة  4األطراف املتعاقدة االمتثال إىل واجباهتا حسدددددددددددبما تن  عليه الفقرة  يناشددددددددد -17
دعم تنفيذ اسدددددددددرتاتيجية املعاهدة الدولية اخلاصدددددددددة بالتمويل كجزء من التزاماهتا بتعبئة إىل اجلهات املالة للمعاهدة الدولية و 

 ؛وأهداف التنمية املستدامة 2030املوارد املالية الالزمة لتحقيق خطة عام 
 

 إىل اإلسراع يف وضع الصي ة النهائية لعناصر تعزيز النظام املتعدد األطراف. يدعو -18
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 2 - المرفق ألف
 2/2017القرار 

 
 واردالتدابير الرامية إلى تعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف للحصول على الم

 وتقاسم منافعها
 

 إّن الجهاز الرئاسي،
 

 الذي اعتمد مبوجبه االتفاق املوحد لنقل املواد؛ 2/2006إىل القرار  إذ يشير
 

مبوجبه جمموعة العمل املفتوحة العفدددددوية املخصدددددصدددددة املعنية بتعزيز سدددددري عمل  أ  نشددددد، الذي أ  2/2013إىل القرار  وإذ يشددددير
 املوارد وتقاسم منافعها )"جمموعة العمل"ك، لتفع تدابري ترمي إىل:  النظام املتعدد األطراف للحصول على

 
املدفوعات القائمة على املسدددتخدمني واملسدددامهات يف حسددداب تقاسدددم املنافع بصدددورة مسدددتدامة وميكن  ةزياد )أك

 يف األجل الطويل؛ التنبو هبا
 وتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف باتباع تدابري إضافية؛ )بك

 
  .2017-2016والية جمموعة العمل لفرتة السنتني  مد د مبوجبهالذي  1/2015إىل القرار  إذ يشيرو 
 

قرتح عملية لتعزيز النظام املتعدد األطراف، لذي ييف تقرير جمموعة العمل بشددددددددأن النتائج املنبثقة عن عمله، ا وبعد أن نظر
 املقرتح من قبل جمموعة العمل؛ املنقح و ملوحد لنقل املواد نتائج االجتماع السادس ال  تفمنت مشروع االتفاق اوخاصة 

 
إىل جمموعة العمل على عملها املثمر وعلى إتاحتها نتائج مناقشددددداهتا قبل انعقاد هذه الدورة السدددددابعة  بالشددددكر وإذ يتوجه

 للجهاز الرئاسي بأكثر من ستة أشهر؛
 

الذي  هتما والتزامهما املتواصدددددلني، مم ا يسدددددر التقدم امللموسشددددداركني على قيادتالرئيسدددددني املإىل  كذلكبالشددددكر   توجهوإذ ي
 أحرزته جمموعة العمل، وعلى التقرير الذي رفعاه إىل اجلهاز الرئاسي والذي تفمن عددا من التوصيات؛

 
 شدددددداركنيتباملسددددددامهات املهمة الواردة من جمموعة متنوعة من اخلرباء من خالل جمموعات أصدددددددقاء الرئيسددددددني امل وإذ يرح 

على  على وجه اخلصددددددددددددوص املشددددددددددددرفني على هذه اجملموعات إذ يشدددددددددكراألربع واجملموعة الدائمة من اخلرباء القانونيني، و
 التزامهم وتوجيههم املقتدر؛

 
 ؛جمموعة العمل خالل فرتة السنتنيجنزته الذي أ عملبالأخذ علما ي -1

يس ل أنهب، و 2/2013لتدابري املتفق عليها يف القرار وضددددع جمموعة امن أجل العمل أن مثة حاجة إىل املزيد من ب يقرّ  -2
 االتفاق على كل شيء؛إىل حني شيء متفق عليه هناك 

 األول من املعاهدة الدولية؛على امللحق  جراء تعديل القاضي بحكومة سويسرا الذي تقد مت به قرتاح االب حيط علماي -3
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من جمموعة العمل أن تقوم، بدعم من األمني،  ويطل ، 2019-2018والية جمموعة العمل لفرتة السددددددددددددنتني  ديمدّ  -4
 يلي: مبا
 1 ، مع األخذ بعني االعتبار امللحقخطة منو من أجل تعزيز النظام املتعدد األطرافاقرتاح بالنسبة إىل وضع  )أك

 هبذا القرار، حسب االقتفاء؛
عمل املفتوحة العفددددددوية املخصددددددصددددددة املعنية تقرير جمموعة ال باالسددددددتناد إىل التفاق املوحد لنقل املواد،تنقيح ا )بك

، (IT/GB-7/17/7)بتعزيز سدددددددددددددري عمل النظام املتعدد األطراف للحصدددددددددددددول على املوارد وتقاسدددددددددددددم منافعها 
 :، منهامجلة أمورمراعاة  مع
االتفاق املوحد لنقل بشأن املوحد املقرتح  همانصو عن هذه الدورة  املتشاركني املنبثقملخ  الرئيسني  -1

 ذا القرار؛هب 2لحق يف املعلى لو ما يرد املنقح، املواد 
 األطراف املتعاقدة وجمموعات أصدددددددددددحاب املصدددددددددددلحةمتها ال  قد  أو االقرتاحات زيد من املعلومات وامل -2

 ؛قد تقد مها أو
 

 ف ت طية النظام املتعدد األطراف، مع األخذ يف االعتبار،يتكيبالنسدددددبة إىل إمكانية وضدددددع معايري وخيارات  )جك
 ؛للجهاز الرئاسيالدورة السابعة خالل مت د  حات ال  ق  اقرت ضمن مجلة أمور، اال

تعزيز النظام اخلاصددددددددددددددة برفع توصدددددددددددددديات إىل اجلهاز الرئاسددددددددددددددي بشددددددددددددددأن أية قفددددددددددددددايا أخرى تتعلق بالعملية  )دك
 ؛األطراف املتعدد

التمويل وتعبئة املوارد صدددددددددة املعنية باسدددددددددرتاتيجية يف التنسددددددددديق بشدددددددددكل وثيق مع اللجنة املخصددددددددد   ارسدددددددددتمر اال كه)
تعبئة املوارد املالية وغريها من بشددأن يف ما تقوم به من عمل اسددتعراضددها اسددرتاتيجية التمويل، مبا يف ذلك  يف

 .صندوق تقاسم املنافعاملوارد ل
فرتة ما بني يف غفددددددددددددددون وأن تأخذ بزمام أية مبادرات أخرى الزمة  نيعلى أن تعقد جمموعة العمل اجتماع يوافق -5

  ؛أعاله 4إلجناز العمل املشار إليه يف الفقرة  الدورات
على عمل واألطراف املتعاقدة إىل األمني أن يطلع بشددددددددددكل منتظم مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسددددددددددي  يطل  -6

 جمموعة العمل؛
أصحاب  يناشدمل، وإىل التزام من جانب مجيع األطراف املتعاقدة بالنهوض بالوالية املسندة إىل جمموعة الع يدعو -7

تقدمي يد العون إىل الدولية املصددددددددددددلحة الذين يسددددددددددددتخدمون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مبوجب املعاهدة 
جمموعة العمل يف وضددددددددع الصددددددددي ة النهائية للعملية اخلاصددددددددة بتعزيز النظام املتعدد األطراف، مبا يف ذلك من خالل 

التفاق املوحد لنقل املواد املنقح، وعملية وضدددددع الصدددددي ة النهائية لما يتعلق بمواصدددددلة وضدددددع اقرتاحات ملموسدددددة يف 
، والسددبل الكفيلة باجتذاب متويل طوعي إضددايف إىل حسدداب الدوليةاملعاهدة ب األول مواصددلة توسدديع نطاق امللحق

 تقاسم املنافع بشكل مستدام، لكي تنظر فيها جمموعة العمل؛
جمموعة من أعفددداء وتقدمي تعقيبات منتظمة  خربة يف جمموعة العملما يلزم من افر مجيع األقاليم ضدددمان تو  يناشددد -8

 ؛املنحدرة من أقاليمهاإىل األطراف املتعاقدة األخرى العمل 
 األطراف املتعاقدة على توفري الدعم واملوارد املالية، حسدددددددددددددب االقتفددددددددددددداء، جملموعة العمل لكي تكون قادرة  يحث -9

   قت احملدد.على أداء مهامها يف الو 
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 2/2017بالقرار  1الملحق 
 38خطة النمو

 
 

ست منح . و الشرتاكلنظام  ك يفالشرتااخيار ، يتيح جديد ومنقح اتفاق موح د لنقل املواداجلهاز الرئاسي على وافق يس -1
د ده اجلهاز واحدة بعد تاريخ حي باالشرتاك يف نظام االشرتاك فرتة سنةة املهتم ةاملستخدماجلهات الشركات وغريها من 

جلديد واملنق ح لنقل املواد الذي إن االتفاق املوح د او  لالنفدددمام إىل نظام االشدددرتاك. االرئاسدددي لإلعالن عن اسدددتعداده
ا تنفدددم  إىل نظام االشدددرتاك يتفدددمن نظام االشدددرتاك كللية للحصدددول على املوارد قد يصدددبح سدددارياً بصدددورة تلقائية، حامل

مبيعات بذور احملاصدددددددددديل على  منتقريبا  [يف املائة 30نسددددددددددبة ا عليه من املال يعادل ]مبل ا متفقالشددددددددددركات ال  متثل 
يتوج ب على مكتب  قدو ك.ولاألالصدددددددددددددعيد العاملي الواردة يف النظام املتعدد األطراف )ترد قائمة بشدددددددددددددأ ا يف امللحق 

بق االتفاق املوح د لنقل املواد سدددينط وبعدها،ه العتبة. بلو  هذعند بدعم من األمانة، ممارسدددة الرصدددد  ،اجلهاز الرئاسدددي
 .م املتعدد األطرافاجلديد واملنق ح على مجيع املستخدمني الذين يسعون إىل احلصول على املواد يف النظا

 
د لنقل املواد اجلديد وافيه عتمد ويف الوقت الذي ي -2 ملنق ح، ينب ي له أن يت خذ قراراً اجلهاز الرئاسددددددددددددددي االتفاق املوح 

األول امللحق من شددددددددددأن و . مبا يف ذلك قائمة جديدة من احملاصدددددددددديل ،ملعاهدةبا األولة تعديل امللحق بشددددددددددأن عملي
فم وأن يك 2) ؛هاز الرئاسيفوض سلطة توسيع نطاق النظام املتعدد األطراف يف املستقبل إىل اجلأن ي ك1املعد ل )

 جموعة أوىل من احملاصيل احملددة.مبقائمة 
 
اجلهاز  قراربعد شدددرتاك، إىل نظام اال ا لالنفدددماماسدددتعدادهى عن خر األة املسدددتخدمجلهات الشدددركات و اإعالن وإن  -3

 ألطراف املتعاقدة الدى  لق الثقةمن شددددددددددددددأنه أن خ، لنقل املواد منقحالرئاسددددددددددددددي القاضددددددددددددددي باعتماد نظام جديد و 
وأم ا قرار اجلهاز  ملنافع.ا ىل صددددندوق تقاسددددمإيف  اية املطاف ني سددددتعود سددددتخدميف أن إيرادات أكثر قائمة على امل

ني ة شددددددددددأن تملني الثقة باحملشددددددددددرتكني امليول د لدى من شددددددددددأنه أن ف األولالرئاسددددددددددي باعتماد عملية لتعديل امللحق 
 الواضحة زيادة ت طية النظام املتعدد األطراف. ألطراف املتعاقدةا

 
، للتوصددددل إىل عدد العلى سددددبيل املثلتعديل لوينب ي وضددددع حد  زمت، سددددت سددددنوات بعد اعتماد اجلهاز الرئاسددددي  -4

 23، وفًقا للمادتني تعدد األطرافمبا يوس ع نطاق النظام املنفاذ املصادقات الفرورية لدخول تعديل املعاهدة حي ز ال
 السددددددددددددددماحجيب  نه فالفرتة، غفددددددددددددددون تلك يف  احملددةاملصددددددددددددددادقات عتبة ويف حال عدم بلو  من املعاهدة.  24و

املواد واسددددددتخدامها مبوجب قي بتلتفاق املوح د اجلديد واملنقح لنقل املواد، االوا مبوجب للمسددددددتخدمني الذين اشددددددرتك
أو سحب اشرتاكهم والعودة قت، ذلك الو  يف شار إليهااملاألول و يف امللحق الواردة احملاصيل بالنسبة إىل اشرتاكهم 

لنقل املواد، واللتني تنصدددان  ديد واملنقحمن االتفاق املوح د اجل 8-6و 7-6املواد مبوجب املادتني صدددول على إىل احل
 املواد بصورة عرضية.صول على على احل

 

                                                      
اقرتاح الرئيسني املتشاركني املنبثق "، املعنونة IT/GB-7/17/31الوثيقة ، وهو جزء من موعة العمل جملنيشاركت املنيالرئيسمن قبل لقد أعد هذا الن    38

 ."ألطرافعن نتائج اجتماعات جمموعة العمل املفتوحة العفوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد ا
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دفق القابل للتنبو ملوارد مالية كبرية تبتقدمي دليل على اليف املسدددتقبل األطراف  املتعددوسدددريتبط توسددديع نطاق النظام  -5
وخاصدددة  دي بالنسدددبة إىل املسدددتخدمني،وسددديكون من اجمل .يف صدددندوق تقاسدددم املنافع التابع للنظام املتعدد األطراف

 وقد تكون اعتبارات  .إىل اجلهاز الرئاسي بشأن احملاصيل ال  ينب ي إضافتها يف املستقبلقدمي تعقيبات املشرتكني، ت
 .يف املستقبلع يتوسعملية  ةالقرارات ال  يتخذها اجلهاز الرئاسي بشأن أيبالنسبة إىل أو معايري أخرى هامة أيفاً 

 
أخرى ، يف حني لن حتتاج أي أحكام األولامللحق إىل األحكام اجلديدة مجيع ت فددددددددددددداف من املسدددددددددددددتحسدددددددددددددن أن و  -6

 وقد طلب  من املعاهدة. 24و 23املعاهدة إىل تنقيح، وسدددددددددددددديتبع التعديل اإلجراءات ال  تن   عليها املادتان  يف
 قانونية هلذا النهج. التعليق على اجلدوى ال اجملموعة الدائمة من اخلرباء القانونيني  من 

 
 النظام املتعدد الواقع يف كم مواد موجودة إدراج معلومات واضدددددددددددحة وحمد ثة بشدددددددددددأن سدددددددددددتكون هناك حاجة إىل و  -7

املوقع من خالل ، مثالً من خالل نشددددددددددددددر قوائم مواد متاحة يف النظام املتعدد األطراف واحلصددددددددددددددول عليها األطراف
 . للحصددددددددددددددول على عيناتعلى طلبات  مقدمي املواردايب من جانب الشددددددددددددددبكي للمعاهدة؛ ومن خالل الرد اإلجي

كمية معينة من املوارد الوراثية النباتية اإلضدددافية لألغذية والزراعة قد أ درجت هناك  أن تكون  ينب يسدددنوات،  6وبعد 
 .األطراف املتعاقدة بصورة فعالةتيحها يف النظام املتعدد األطراف، وأن ت

 
بلغ معني  من األموال يف السددددددددددددددنوات السددددددددددددددت القادمة أن تشددددددددددددددري إىل رغبتها يف توفري معاقدة ألطراف املتل وينب ي -8

 .و/أو صندوق األغراض املتفق عليها كمسامهات طوعية يف صندوق تقاسم املنافع
 
لجهاز يف حني ينب ي ليف كل دورة،  إىل اجلهاز الرئاسدددددددددددددديمرحلي عن تنفيذ خطة النمو  رتقريلألمانة رفع ينب ي و  -9

   استعراض خلطة النمو بعد مرور ست سنوات على اعتمادها.إجراء الرئاسي 
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 2/2017بالقرار  2الملحق 
 الدورة السابعة للجهاز الرئاسي،الرئيسين المتشاركين المنبثق عن ملخص 

 بشأن االتفاق الموحد الرئيسين المتشاركين المقترح من بما في ذلك النص الموحد
 لنقل المواد المنقح

 
 

 مةمقد
 
على إحراز اجلهاز الرئاسددددي اتصددددال ملسدددداعدة جمموعة  ،السددددابعةته دور يف  ،جلهاز الرئاسددددي للمعاهدة الدوليةاأنشددددأ  -1

 نيشددددددداركت املنيالرئيسدددددددبرئاسدددددددة  اجتماعاتاالتصدددددددال أربع جمموعة  تتقدم يف تعزيز النظام املتعدد األطراف. وعقد
بتعزيز سدددددري عمل النظام املتعدد األطراف. وطلبت اجملموعات العمل املفتوحة العفدددددوية املخصدددددصدددددة املعنية موعة جمل

 شاركني.تاالتصال يف ملخ  الرئيسني املجمموعة املناقشات ال  جرت يف إبراز شاركني تالرئيسني املمن اإلقليمية 
 
 ناقشدددددددددات املمتحورت إحراز تقدم، سدددددددددعيا إىل . و املنقح ز املناقشدددددددددات على االتفاق املوحد لنقل املواديركوانصدددددددددب ت -2

اجملموعات على ال  تتطلب املزيد من العمل. وكانت هذه قفددددددددددددددايا مخس جمموعات حتتوي على عدد من الحول 
 :النحو اويت

 
 لى املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام املتعدد األطراف؛عصول حلاآليات  كأ)
 االنسحاب واإل اء؛و  كب)
 نظام االشرتاك؛ضمن على وجه اخلصوص  ،صياغة تقاسم املنافعو  كج)
 ووجوب اإلنفاذ؛ كد)
 املوحد لنقل املواد.فاق ما يتعلق باالت معلومات التسلسل الرقمي يفو  كه)

 
ن االرئيسددديقرتحه  الذيم الن  املوحد االتصدددال، ويقد  جمموعة  هاقشدددتاالقفدددايا الرئيسدددية ال  نلخ  هذا املتناول وي -3

االتصددددددددددال جمموعة هذا الن  املقرتح مع شدددددددددداطر  تمت. و املنقح التفاق املوحد لنقل املوادبالنسددددددددددبة إىل ان اشدددددددددداركتامل
ممكنة  االتجم إبرازن األقاليم بشأن كيفية اإلسهامات ماملناقشات يف املستقبل ومجع يسري كمصدر للمعلومات لت

 .املنقح التفاق املوحد لنقل املوادخاص بايف ن  ملموس  حل وسطفهم مشرتك أو ل
 
املنقح االتصدددال العملية ال  وضدددعت للوصدددول إىل مشدددروع االتفاق املوحد لنقل املواد جمموعة بعض أعفددداء ناول وت -4

 ما يتعلق مبسددتوى تقاسددم املنافع والشددفافية الالزمة يف متوقعاهتقيق ودي إىل حتمن شددأ ا أن توتسدداءل عما إذا كان 
استعراض أعم للجهود إجراء أن إىل أيفا أشار األعفاء غذية والزراعة. و تبادل املوارد الوراثية النباتية لأل بالنسبة إىل

 ما بني الدورات.فرتة املزيد من عمل يعود بالفائدة على املبذولة حىت اون من شأنه أن 
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 وادالتفاق املوحد لنقل املبشدددأن اشددداركني تبت اجملموعات اإلقليمية هبذه املبادرة إلعداد ن  موحد للرئيسدددني املورح   -5
مفاوضدددددددددددات على أسددددددددددداس هذا االقرتاح يف هذا االجتماع. بدء مسدددددددددددتعدة ل ذاتهيف الوقت مل تكن ، ولكنها املنقح
االتفاق حول ملزيد من املناقشات من أجل إجراء امصدرا مفيدا للمعلومات تيح إىل أن هذا الن  املوحد ي توأشار 

 الوارد  ،قددددل املواد املنق ح: اقرتاح جمموعددددة العمددددلمشددددددددددددددروع االتفدددداق املوحددددد لنيظددددل . و املنقح املوحددددد لنقددددل املواد
بتقرير جمموعة العمل املفتوحة العفددددددددوية املخصددددددددصددددددددة املعنية بتعزيز سددددددددري عمل النظام املتعدد األطراف  2يف املرفق 

 ح.األساس إلجراء املزيد من املفاوضات بشأن مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنق، كIT/GB-7/17/7الوثيقة )

 
 لى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام المتعدد األطرافعصول حلاآليات  -ألف

 
 :مبا يليمن أجل القيام ، أنه مت التوصل إىل فهم مشرتك ال  جرت استنادا إىل املناقشات، شاركانترأى الرئيسان امل -6
 

 حصول واحدةك.اشرتاك + آلية  املزدوج )نظامحصول آلية فعالة ومتوازنة للاستحدا   كأ)
 .فقطة اإللزامي اتعو دفاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف ظل شروط املوتوفري إمكانية احلصول على  كب)
ألغذية والزراعة لشددددرتاك مجيع املوارد الوراثية النباتية حيث ي طي االصددددي ة النهائية لنظام لالشددددرتاك وضددددع الو  كج)

 .1مللحق ضمن االواردة 
 

 االنسحاب واإلنهاء -اءب
 
التفاق املوحد لنقل املواد لالن  املوحد كل أجزاء يف   ،شاركان أن مصطلح "االنسحاب" يفهمتأوضح الرئيسان امل -7

الطرف يقوم به املشددددددددددددددرتك يف حني أن مصددددددددددددددطلح "اإل اء" يفهم على أنه فعل يقوم به  على أنه يعت فعالاملنقح، 
 الثالث املستفيد.

 
 أشار بعض األعفاء إىل أنه ينب ي تصميم نظام االشرتاك  يث ال يكون لدى املشرتكني أي حافز لالنسحاب.و  -8
 
 :مبا يليمن أجل القيام ، أنه مت التوصل إىل فهم مشرتك ال  جرت استنادا إىل املناقشات، شاركانترأى الرئيسان امل -9
 

 ؛الشرتاكلحد أدىن سنوات ك 10إدراج فرتة  كأ)
 )نظام االشرتاكك؛ 3ب يف امللحق اسحخاص باالنحكم وإدراج  كب)
 ك.صولاإل اء يف االتفاق املوحد لنقل املواد )كلتا آلي  احلخاصة بإدراج أحكام و  كج)

 
 توافق يف اوراء بشأن:  أيتم التوصل إىل ومل ي -10
 

 بعد االنسحاب؛  ةطول أي التزامات اشرتاك مستمر  كأ)
  للية احلصول الوحيدة. ما يتعلق ب انسحاب يفإدراج خيار و  )بك
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 نظام االشتراكضمن على وجه الخصوص  ،صياغة تقاسم المنافع -يمج
 

االتفاق  شددروعمب 3 امللحقيف الواردة  3، أن ن  املادة ال  جرت اسددتنادا إىل املناقشددات، شدداركانترأى الرئيسددان امل -11
 اأسدداسدديشددكل ك IT/GB-7/17/7الوثيقةالعمل )موعة االجتماع السددادس جملالوارد يف تقرير املوحد لنقل املواد املنقح 

 تتناول معدالت ملاالتصددددددال جمموعة رغم أن و لالتفاق على أحكام تقاسددددددم املنافع مبوجب نظام االشددددددرتاك.  اجيد
 . منافعفعال للحتقيق تقاسم إىل على أمهيتها بالنسبة  تدشد   االدفع، ف  

 
 وجوب اإلنفاذ -الد

 
التوصل إىل أي توافق وتعذر . واجب اإلنفاذ اعقدينب ي أن يكون االتفاق املوحد لنقل املواد تفق األقاليم على أن ت -12

تدابري إنفاذ فعالة. ورأى بعض األعفددددداء أن ين  على احلايل لنقل املواد املوحد االتفاق يف اوراء حول ما إذا كان 
رأى يف حني كون كافياً لفددددددمان اإلنفاذ. من شددددددأنه أن ياملسددددددتفيد حتدد حقوق الطرف الثالث ال   8املادة  تنقيح

مددا يتعلق بتعزيز أحكددام  يفإنفدداذ االتفدداق املواحددد لنقددل املواد. و أحكددام جددديدددة تعزز هندداك حدداجددة إىل آخرون أن 
 قانونينيالرباء اخلأن اجملموعة الدائمة من ا يفيد بأن هناك اتفاقإىل الرئيسدددددددددددان املتشددددددددددداركان أشدددددددددددار ، وجوب اإلنفاذ

 .االقتفاءقانون العقود، عند جمال مهارات إضافية يف جللب الرئيسي إلسداء املشورة و ستكون اجلهاز 
 

 معلومات التسلسل الرقمي في ما يتعلق باالتفاق الموحد لنقل المواد -هاء
 

املنقح  ق املوحد لنقل املواداالتفا من جانبهما بالنسدبة إىلالن  املوحد املقرتح أن أوضدح الرئيسدان املتشداركان كيف  -13
املنقح من خالل االتفاق املوحد لنقل املواد  إبرازه يفنب ي الذي يمفهوم معلومات التسدددددددددددلسدددددددددددل الرقمي ين  على 

 ".الوراثية "األجزاء واملكوناتلعبارة  تعريف جديد
 

القفددددددايا املتصددددددلة ينب ي إبراز ا االجتماع، التوصددددددل إىل أي توافق يف اوراء بشددددددأن ما إذا كان هذوقد تعذر، خالل  -14
  .وكيفية القيام بذلك االتفاق املوحد لنقل املواد املنقحن  علومات التسلسل الرقمي يف مب
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 المقترح التفاق الموحد لنقل المواد المنّقحالنص الموحد ل

 39من قبل الرئيسين المتشاركين
 

 
 الديباجة

 
 حيث إن  

 
 ت"ك اعتمدالمعاهدةيف ما يلي باسم " ة النباتية لألغذية والزراعة )يشار إليهااملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثي 
 بدددأ نفدداذهددا يفو  2001لثدداين انوفمرب/تشددددددددددددددرين  3 يفمومتر منظمددة األغددذيددة والزراعددة يف دورتدده احلدداديددة والثالثني من قبددل 

 ؛2004يونيو/حزيران  29
 

سددددددتخدامها املسددددددتدام واقتسددددددام وا تية لألغذية والزراعةالموارد الوراثية النبايف صددددددون  المعاهدةتتمثل أهداف  
لتنوع البيولوجي، ألغراض الزراعة ااملنافع الناشدددئة عن اسدددتخدام هذه املوارد على لو عادل ومتكافي، مبا يتسدددق مع اتفاقية 

 املستدامة واألمن ال ذائي؛
 

ها الوراثية النباتية مواردية على ، يف سددددددددياق ممارسددددددددة حقوقها السدددددددديادالمعاهدةأنشددددددددأت األطراف املتعاقدة يف  
، والقتسدددددددام باتية لألغذية والزراعةالموارد الوراثية النلتيسدددددددري احلصدددددددول على  نظاماً متعدد األطراف، لألغذية والزراعة

 التكامل والتعزيز املتبادلني؛ ، على أساس، على حد سواءاملنافع الناشئة عن استخدام هذه املوارد على لو عادل ومتكافي
 

 ؛المعاهدةمن  5-12و 4-12و 11و 4مع مراعاة املواد  
 

ا اإلجرائية الوطنية ال  تنظم ومع االعرتاف بتنوع النظم القانونية لدى األطراف املتعاقدة يف ما يتعلق بقواعده 
القواعد  ية املطبقة على هذهالوصددددددددددددددول إىل احملاكم وإىل التحكيم، والواجبات الناشددددددددددددددئة عن االتفاقيات الدولية واإلقليم

 اإلجرائية؛
 

مبقتفدددددددددى اتفاق  طرافالنظام المتعدد األعلى أنه ينب ي تيسدددددددددري الوصدددددددددول إىل  المعاهدةمن  4-12تن  املادة  
يونيو/حزيران  16بتاريخ  الصدددددددددددددادر 1/2006، مبوجب قراره رقم للمعاهدة الجهاز الرئاسدددددددددديموحد لنقل املواد، وقد اعتمد 

 .2017توبر/تشرين األو ل أك XXالصادر بتاريخ  XX/2017وقرر تعديله مبوجب القرار ، االتفاق املوحد لنقل املواد 2006

                                                      
 الن .أجزاء باخلط األسود البارز يف كل  ،التوضيحمن باب  ،املعر فة املصطلحاتدرجت أ  39
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 أطراف االتفاق - 1المادة 
 
ق املوح د لنقل املواد املشددار إليه "ك هو االتفاهذا االتفاقإن  اتفاق نقل املواد هذا )يشددار إليه يف ما يلي باسددم " 1-1

 .المعاهدةمن  4-12املادة  يف
 
 :تفاق مبرمهذا اال 1-2
 

اسددددددم وعنوان مقدم املادة أو املوسددددددسددددددة املقدمة للمادة، اسددددددم املسددددددوول املرخ   له، معلومات عن طريقة بني: )
 "ك، المقدمك )يشار إليه يف ما يلي باسم "االتصال باملسوول املرخ   له

 
طريقة االتصدال باملسدوول  نعاسدم وعنوان املتلقي أو املوسدسدة املتلقية، اسدم املسدوول املرخ   له، معلومات و: )

 ك.أو "املشرتك"، حسب االقتفاء "المتلقيك )يشار إليه يف ما يلي باسم "*املرخ   له
 
 على ما يلي: هذا االتفاقاتفق األطراف يف  1-3
 

 التعاريف - 2المادة 
 

 ، تعت العبارات الواردة أدناه ما يلي:هذا االتفاقألغراض  
 
 .3 امللحق" هو طرف اختار مشتركو" ،2 لحقامل راختا يف هذا االتفاقهو طرف " متلقي"
 
د من البحو  والرتبيددة عندددمددا متدداحددًا من دون قيود لنخرين ألغراض إجراء مزيدد منتج: يعترب أي متداحداً من دون قيود "

امه بالطريقة ، قد حتول دون اسددددددددددتخدللبحو  والرتبية دون أية التزامات قانونية أو تعاقدية أو قيود تكنولوجية يكون متاحاً 
 .المعاهدةاحملددة يف 

 
خلفددددددددددددددري، وحتتوي على وحدات تعت أية مواد من مصدددددددددددددددر نبايت، مبا فيها مواد التناسددددددددددددددل والتكاثر ا المواد الوراثية "

 وظيفية.  وراثية
 
 .للمعاهدة الجهاز الرئاسي يعت "الجهاز الرئاسي"
 
 .المعاهدةمن  2-10الذي أنشي مبوجب املادة  النظام المتعدد األطراف" يعت النظام المتعدد األطراف"
 

                                                      
 ."يدرج حسب املقتفى. ال يسري يف حالة االتفاقات املوحدة لنقل املواد "بعقود القبول بفض العبوة" و"بعقود القبول على اإلنرتنت  *

قبوال  للمواد المشددددتركأو  المتلقييف عبوة تعبئة املواد ويشددددددكل قبول  الموادبفض العبوة"، هو عندما ترد نسددددددخة من االتفاق املوحد لنقل "بعقد القبول  المواداالتفاق املوحد لنقل 
 .أحكامهو  بشروط االتفاق املوحد لنقل املواد

بالنقر على أحكامه شددددددددددددروط االتفاق املوحد لنقل املواد و  المشددددددددتركأو  المتلقيت ويقبل االتفاق املوحد لنقل املواد "بعقد القبول على اإلنرتنت"، هو عندما يربم االتفاق على اإلنرتن
 .أو على النسخة اإللكرتونية لالتفاق املوحد لنقل املواد، حسبما يكون مالئمااإللكرتوين املوقع على األيقونة املناسبة 
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بالنسبة إىل هلا قيمة فعلية أو حمتملة  ،يتمصدر نبا ذاتمواد وراثية أي  " تعتالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"
 والزراعة.  ألغذيةا

 
، وتكون بالتايل مميزة عنها وليسددت موادال" تعت مواد مشدددتقة من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير"

و كيان آخر ملزيد من التطوير. ويعتزم القائم على تطويرها بقدر أكرب أو نقلها إىل شدخ  أ التجاري للتسويقجاهزة بعد 
 .كمنتج  اً هذه املوارد جتاري تسوقية عندما منته الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير وتعترب فرتة تطوير

 
أو أي من أجزائها أو مكوناهتا الوراثية المواد  40ال  تشددددددددددددددمل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" يعت المنتج"

 التجاري، باستثناء السلع األساسية واملنتجات األخرى املستخدمة يف األغذية والعلف والتجهيز. للتسويقاجلاهزة 
 
 .عليها لوراثية ال  حتتوياسمات الاملعلومات/أو تتألف منها عت العناصر ال  ت" األجزاء والمكونات الوراثية"
 
يف شدددكل أي رسدددوم الدخل باتية و من بيع البذور واملواد النمتأت  دخلمبا يف ذلك أي ، تعت الدخل اإلمجايل "المبيعات"

 مشددتركأو ، 8-6جب املادة مبو  منتج يالتجاري أل التسددويق ةجينتاجلهات التابعة له، و  المتلقيحيصدددل عليها ترخي ، 
 . ألغذية والزراعةلالموارد الوراثية النباتية ، أو منتج يعترب موردا من منتجاجلهات التابعة له، ألي و 

 
 قدددددددابدددددددل.معىن م التجدددددداري للتسدددددددددددويقالعتبدددددددارات مددددددداليدددددددة، ويكون  منتجدددددداتأو  منتجعت بيع ي  التسدددددددددددويق 

 .والزراعة قيد التطوير الموارد الوراثية النباتية لألغذيةكال نقل أي شكل من أش التجاري التسويقوال يشمل 
 

 موضوع اتفاق نقل المواد - 3المادة 
 

"ك الموادويشدددددددددار إليها يف ما يلي باسدددددددددم ") هذا االتفاقب 1امللحق احملددة يف الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
املددادة  مقدددممن  التفدداقهددذا ات نقددل مبوجددب  1امللحق )بك ويف 5ملددادة واملعلومددات املتدداحددة ذات الصددددددددددددددلددة املددذكورة يف ا

 .هذا االتفاقن  عليها ياألحكام والشروط ال  ب رهنا المشتركأو  المتلقي إىل
 

 أحكام عامة - 4المادة 
 
 ا.وأحكامه المعاهدةاف وينفذ ويفس ر طبقاً ألهد النظام المتعدد األطرافضمن إطار  هذا االتفاقيربم  4-1
 
ة، وال  اعتمددددهتدددا األطراف املتعددداقددددة 4-2  يعرتف األطراف بدددأ م خفددددددددددددددعون للتددددابري واإلجراءات القدددانونيدددة املرعيددد 

ذت مبا يتفق مع املواد المعاهدة، مبا يتفق مع المعاهدة يف  5-12و 2-12و 4، وعلى األخ  تلك ال  اخت 
 .41المعاهدة من

 

                                                      
 .نيحسبما يظهر، على سبيل املثال، من خالل الن س ب أو عالمة إدماج اجل  40

 تفاق املربميف حالة مراكز البحو  الزراعية الدولية التابعة للجماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدولية وغريها من املوسسات الدولية، يسرى اال  41
 بني اجلهاز الرئاسي واملراكز املذكورة واملوسسات األخرى ذات الصلة.
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الجهاز ل  تعمدل نيدابدة عن اأن  منظمدة األغدذيدة والزراعدة لألمم املتحددة على  هذا االتفاقيوافق األطراف يف  4-3
 . هذا االتفاقستفيد مبوجب التابع هلا، هي الطرف الثالث امل والنظام المتعدد األطراف الرئاسي للمعاهدة

 
 3-8و )هك5 تانملادان   عليه تحيق للطرف الثالث املسدددتفيد، طلب احلصدددول على املعلومات الالزمة حسدددبما  4-4

 .ذا االتفاقهب 3من امللحق  3واملادة  2امللحق من  5الفقرة و 
 
 المشتركأو  والمتلقياملادة  ممقدال متنع  احلقوق املمنوحة إىل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أعالهإن  4-5

 .هذا االتفاقمن ممارسة حقوقهم مبوجب 
 

 حقوق مقدم المادة وواجباته - 5المادة 
 

 :المعاهدةطبقا لألحكام التالية من  المواداملادة بنقل  مقدمعه د يت 
 

أو ال من دون مقابل، و يتاح احلصدددددددول على املادة بسدددددددرعة وبدون احلاجة إىل تتبع كل جمموعة فردية على حدة،  )أك
 ينب ي، عند فرض رسوم، أن يتجاوز الرسم التكاليف الدنيا املتكبدة؛

 
وأية التعريفية، طبقاً للقوانني املرعي ة،  املقدمة مجيع البيانات ية النباتية لألغذية والزراعةالموارد الوراثتتاح مع  )بك

 معلومات وصفية أخرى متوافرة غري سرية وذات الصلة؛
 

، مبا يف ذلك املواد ال  يقوم طويرالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التختفدددع عملية احلصدددول على  )جك
 ارعون بتطويرها، لتقدير القي مني على تطويرها خالل فرتة تطويرها؛املز 

 
قوق امللكية الفكرية أو غري ذلك ال  حتميها ح على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيكون احلصدددددددول  )دك

 ة؛ ذات الصل من حقوق امللكية، متسقا مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومع القوانني الوطنية
 

من  ، مرة كل سدنتني تقومييتني على األقل ، أو ضدمن فرتة زمنية ينب ي حتديدهاالجهاز الرئاسياملادة  مقدمي طلع  )هدك
 42، على اتفاقات نقل املواد ال  مت  إبرامها؛الجهاز الرئاسيوقت وخر من ق بل 

  

                                                      
 ىل:ينب ي تقدمي هذه املعلومات من قبل املقدم إ  42

    The Secretary 
    International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
    Food and Agriculture Organization of the United Nations 
    I-00153 Rome, Italy 

 Secretary@FAO.org-AITPGRFالربيد اإللكرتوين: 

 .https://mls.planttreaty.org/itt/أو من خالل النظام امليسر لالتفاق املوحد لنقل املواد: 

mailto:ITPGRFA-Secretary@FAO.org
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 إما عن طريق:
 

 43د الكاملاخليار ألف: إرسال نسخة من االتفاق املوحد لنقل املوا
 

 أو
 

 اخليار باء: يف حال عدم إرسال نسخة من االتفاق املوحد لنقل املواد،
 

سددددددددددتفيد  سددددددددددب ضددددددددددمان أن يكون االتفاق املوحد لنقل املواد الكامل حتت تصددددددددددر ف الطرف الثالث امل ك1)
 االقتفاء وعند االقتفاء؛

 صول عليه؛صلة وكيفية احلاالتفاق املوحد لنقل املواد ذي الاإلبال  عن مكان االحتفاظ بو  ك2)

 توفري املعلومات التالية:و  ك3)

 املادة؛ مقدمانب الرمز أو الرقم املمي ز الذي أ نسب إىل االتفاق املوحد لنقل املواد من ج )أك

 املادة وعنوانه؛ مقدماسم  )بك

قبول بفض العبوة، لة عقود الاملادة أو قبوله باالتفاق املوحد لنقل املواد، ويف حا مقدمتاريخ موافقة  )جك
 تاريخ إرسال الشحنة؛

لشدددددددخ  الذي ا، ويف حالة عقود القبول بفض العبوة، اسدددددددم المشددددددترك أو المتلقيسدددددددم وعنوان ا )دك
 أ رسلت إليه الشحنة؛

 نتمي إليه.تباالتفاق املوحد لنقل املواد، واحملصول الذي  1امللحق حتديد كل عينة يف  )هدك
 

 .علومات للطرف الثالث املستفيدهذه امل الجهاز الرئاسيويتيح 
 

 ماوواجباتهوالمشترك حقوق المتلقي  - 6المادة 
 
على لو ل هذا االتفاق، قبو  عندأو  هذا االتفاقالتوقيع على  عند نظام االشدددددددددددتراكتار جيوز للمتلقي أن خ 6-1

  .2 لحقاملب، أو رهنا هذا االتفاقب 3لحق املن  عليه ي ما
 
إىل  االتفاق بهذا 4امللحق  يفالواردة  استمارة التسجيلعن طريق إعادة  نظام االشتراك ارأن خت للمتلقيجيوز  6-2

الل إبداء القبول عرب خأو من  ،، بعد ملئها بالكامل وتوقيعها، من خالل أمينهاالجهاز الرئاسددددددددددي للمعاهدة
إىل األمني، أو  ارة التسددددجيلتماسددددرسدددددال ك. وإذا مل يتم إاالشددددتراك النظام امليسدددددر لالتفاق املوحد لنقل املواد )"

 11-6لدفع احملددة يف املادتني طبق طريقة ات   ،املواد اإلبداء عن القبول عرب النظام امليسدددددددددددددر لالتفاق املوحد لنقل
 .نظام االشتراكاملتلقي يه فاعتبارا من التاريخ الذي ختار  3امللحق طريقة الدفع احملددة يف وت طبق  .12-6و

 
                                                      

معلومات عن )أك تاريخ  المقّدميف حال كانت النسخة املرسلة من االتفاق املوحد لنقل املواد املنجز على شكل عقد قبول بفض العبوة، يفيف   43
 من االتفاق املوحد لنقل املواد. 13من املادة  2اسم الشخ  الذي أرسلت إليه الشحنة، وذلك طبقاً للخيار  و)بك؛ إرسال الشحنة
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أو صدددددددو ا فقط ألغراض البحو  والرتبية والتدريب من أجل  الموادباسدددددددتخدام  المشدددددتركأو  قيالمتليتعه د  6-3
األغذية والزراعة. وال تشمل هذه األغراض االستخدامات الكيمائية والصيدالنية و/أو غريها من االستخدامات 

 الصناعية غري ال ذائية/العلفية. 
 
ر احلصدددددول تقي د أخرى حقوق أية أو الفكرية للملكية وقحق بأي المشددددتركأو  المتلقييطالب  ال 6-4  على امليسددددد 

 من عليه احلصددول مت الذي الشددكل يف منها، وراثية مكونات أو أجزاء أو ،االتفاقال  ين  عليها هذا  المواد
مواد اإلكثار احملتفظ هبا يف  /البذور حفظن يف و املزارعيتمتع هبا ق حقو أية ، أو تقي د األطراف متعددال النظام
 رهنا بالقانون الوطت وحسب االقتفاء. ،استخدامها وتبادهلا وبيعها يفو املزارع 

 
واملعلومات ذات  ،الموادجعل  المشددتركأو  للمتلقياملقدمة،  الموادبصددون  المشددتركأو  المتلقييف حال قيام  6-5

 باستخدام االتفاق املوحد لنقل املواد.  للنظام المتعدد األطرافمتاحة  ،)بك5يف املادة  إليهاالصلة املشار 
 
إىل شددددددددددددددخ  أو كيان آخر  هذا االتفاقاملقدمة مبوجب  الموادبنقل  المشدددددددددددتركأو  المتلقييف حال قيام  6-6

 إىل: المشتركأو المتلقي "ك، يعمد المتلقي التاليإليه يف ما يلي باسم " )يشار
 

د لنقل املواد، من خالل اتفاق  )أك القيام بذلك مبوجب األحكام والشددددددددددددددروط ال  ن  عليها االتفاق املوح 
 لنقل املواد؛ جديد

 )هدك.5ذلك عماًل باملادة ب الجهاز الرئاسيوإبال   )بك
 

ال  يتخذها أية واجبات أخرى تتعلق باإلجراءات  المشدددددددتركأو  المتلقيومتاشددددددددياً مع ما تقد م، ال ترتت ب على 
 .التالي المتلقي

 
، إىل قيد التطوير الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمورد من  بنقل المشتركأو المتلقي يف حال قيام  6-7

 : ا يليمبالمشترك أو  المتلقي يقومكيان آخر،  شخ  أو
 

 اتفاق جديد لنقل املواد، شددددددددريطةإجناز ذلك وفقا لشددددددددروط وأحكام االتفاق املوحد لنقل املواد من خالل  )أك
 )أك من االتفاق املوحد لنقل املواد سارية؛5أال تكون أحكام املادة 

النظددام المتعدددد املتلقدداة من  الموادتعريف إىل بدداتفدداق نقددل املواد اجلددديددد هددذا،  1امللحق يف واملبددادرة،  )بك
ال  يتم نقلهددا يدة والزراعدة قيدد التطوير الموارد الوراثيدة النبداتيدة لألغدذ، واإلفددادة حتددديدددًا بددأن األطراف

 ؛الموادمستمدة من 
 )هدك؛5، وفقا للمادة الجهاز الرئاسيتبليغ و  )جك
اتفاق على ع يوقيكون التشددددددددددددددريطة أن  متلٍق تالٍ أية واجبات أخرى يف ما يتعلق بأفعال أي  وعدم حتمل )دك

 ن  عليه الفقرة )أك.على لو ما ت ،قد مت موحد لنقل املواد
 
بدون اإلخالل  ق األطراف يف إرفاق شددددددروط إضددددددافية تتعلق  6-6يتم  إبرام اتفاق لنقل املواد مبقتفددددددى الفقرة  6-8

 لك، حسب املقتفى، دفع تعويض مايل.ذتطوير املنتج، مبا يف واصلة مب
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هذا ب 3مللحق اعلى النحو املبني يف  نظام االشتراك، تنطبق شدروط وأحكام نظام االشتراك المتلقيإذا اختار  6-9
أي  ، وينب ي فهمهذا االتفاقجزءاً ال يتجزأ من  هذا االتفاقمن  3امللحق . ويف هذا احلال، يشددددددك ل االتفاق

 .3امللحق ، حيثما يسمح السياق ومع مراعاة مقتفى احلال، على أنه يشمل أيفاً االتفاقهذا إشارة إىل 
 
 12-6و 11-6مبوجب املادتني شدددترك المتزامات دفع على كون هناك أي الت، ال االشدددتراكعرب اختيار نظام  6-10

 .االشتراكخالل مد ة 
 
يتفددددددددم ن و  ألغذية والزراعةة لنباتية الوراثيمن الموارد المورداً يشددددددددك ل  منتج المتلقي بتسددددددويقيف حال قام  6-11

 من دون قيودين لنخر  المنتج إتاحة عدم، ويف حال هذا االتفاقمن  3كما هو مشددددددددددار إليه يف املادة   مواداً 
المنتج دفع نسددددددددددددددبة مئوية حمددة من قيمة مبيعات بالمتلقي ألغراض إجراء املزيد من البحو  والرتبية، يقوم 

 .هذا االتفاقمن  2للملحق هلذا ال رض وفقاً  الجهاز الرئاسيجتارياً إىل اولية ال  أنشأها  المسّوق
 
كما هو مشار   مواداً ويتفم ن   وراثياً نباتياً لألغذية والزراعةمورداً يشك ل  منتج المتلقي بتسويقيف حال قام  6-12

ألغراض إجراء املزيددد من  من دون قيودلنخرين  المنتج إتداحدة، ويف حددال هدذا االتفداقمن  3إليدده يف املددادة 
ال  جتارياً إىل اولية  المسددددددددددّوق المنتجبدفع نسددددددددددددبة مئوية حمددة من مبيعات المتلقي البحو  والرتبية، يقوم 

 .هذا االتفاقب 2للملحق   ً وفقا ،هلذا ال رض الجهاز الرئاسيأنشأها 
 
من  17، عرب نظام املعلومات املنصددددددددوص عليه يف املادة لنظام المتعدد األطرافالمشددددددترك ل أو المتلقييتيح  6-13

ى تقاسم املنافع ، وي شجع علالمواد، مجيع املعلومات غري السرية الناشئة عن البحو  والتطوير بشأن المعاهدة
، بالموادالناشددئة عن البحو  والتطوير املتصددل  المعاهدةمن  2-13غري النقدية املشددار إليها صددراحًة يف املادة 

. وبعددد االنتهدداء أو التخلي عن فرتة  ددايددة حق من حقوق امللكيددة النظام المتعدد األطرافوذلددك من خالل 
املذكور يف  المنتجعلى إيداع عي نة من  المشدددتركأو  لقيالمت، يشددددجع الموادما يتفددددمن هذه  لمنتجالفكرية 

 ألغراض البحو  والرتبية.النظام المتعدد األطراف جمموعة تكون جزءا من 
 
أو  الموادجرى تطويرها من  منتجاتالذي حيصددددددددددددددل على حقوق ملكية فكرية ألية  المشدددددددددددتركأو  المتلقي 6-14

، ويقوم بتخصي  حقوق امللكية النظام المتعدد األطرافها من ومت احلصول علي ،الوراثية مكوناهتاأجزائها أو 
 إىل الطرف الثالث املعت. هذا االتفاقالفكرية تلك إىل طرف ثالث، يقوم بنقل واجبات تقاسم منافع 

 
 القانون الساري – 7المادة 

 
صددددددددددددادرة عن املعهد الدويل يكون القانون السدددددددددددداري هو املبادئ العامة للقانون ومبادئ العقود التجارية الدولية ال 

 المعاهدة، وكما مت حتديثها الحقا، مع مراعاة األهداف واألحكام ذات الصدددددددددددلة الواردة يف 2010لتوحيد القانون اخلاص 
   مىت دعت احلاجة إىل تفسري. الجهاز الرئاسيوقرارات 
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 تسوية النزاعات - 8المادة 
 
 طرف ثالث مسددددددددددتفيد، نيابة أو  المشددددددددتركأو  المتلقيأو املادة  مقدمتسددددددددددوية النزاعات من جانب بدء جيوز  8-1

 التابع هلا. والنظام المتعدد األطراف للمعاهدة الجهاز الرئاسيعن 
 
 الجهاز الرئاسددددددددددديعلى أن  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ال  متثل  هذا االتفاقتوافق األطراف يف  8-2

رها طرفا ثالثا مسدددتفيدا، بدء إجراءات تسدددوية النزاعات يف ما يتعلق ، حيق هلا، باعتباوالنظام المتعدد األطراف
 .هذا االتفاقمبوجب  المشتركأو  والمتلقياملادة  مقدم قوق وواجبات 

 
حيق  للطرف الثالث املستفيد أن يطلب إتاحة املعلومات الالزمة، مبا يف ذلك العي نات حسب املقتفى، من قبل  8-3

متلقي الو املادة  مقّدم. ويتيح هذا االتفاقمبوجب بشددددددددددددأن واجباهتم  المشدددددددددتركأو  ادةاملومتلقي املادة  مقّدم
 أو عي نات من هذا القبيل، حسب مقتفى احلال. أي معلومات المشترك أو

 
 حيل  على النحو التايل: هذا االتفاقإن أي نزاع ينشأ عن  8-4
 

 أي نزاع عن طريق التفاوض. التسوية الودية للنزاع: حتاول األطراف عن حسن ني ة حل )أك
الوسددددداطة: يف حال عدم التوصدددددل إىل حل  للنزاع عن طريق التفاوض، لألطراف أن ختتار تسدددددوية النزاع عن  )بك

 طريق الوساطة باالستعانة بطرف ثالث وسيط حمايد، باالتفاق املتبادل بني األطراف.
فاوض أو الوسددددددددداطة، جيوز ألي من الطرفني التحكيم: يف حال عدم التوصدددددددددل إىل حل  للنزاع عن طريق الت )جك

إحالة النزاع إىل التحكيم مبوجب قوانني التحكيم الصادرة عن إحدى األجهزة الدولية بعد موافقة األطراف 
يف النزاع. أما يف حال عدم التوصدددددددددل إىل اتفاق هبذا الشدددددددددأن، فتتم تسدددددددددوية النزاع يف  اية املطاف مبوجب 

رفة التجارة الدولية من جانب حمك م واحد أو أكثر يعينون طبقاً للقوانني قوانني التحكيم الصددددددددددددددادرة عن غ
املذكورة. وتكون نتيجة هذا التحكيم ملزمة للطرفني. وجيوز ألي من الطرفني، إذا أراد ذلك، تعيني حمك م 

اللذان عينا من قائمة اخلرباء ال  يفعها اجلهاز الرئاسي هلذا ال رض؛ وجيوز أن يتفق الطرفان، أو احملكمان 
من قبلهما، على تعيني حمكم واحد، أو حمكم يرتأ س هيئة احملكمني حسدددددددددب مقتفدددددددددى احلال، من القائمة 

 املذكورة للخرباء. وتكون نتيجة التحكيم ملزمة للطرفني.
 

 الضمانة - 9المادة 
 

 ال بشدددددددأن دقةأو ملكيتها، و  الموادبشدددددددأن سدددددددالمة  بموج  هذا االتفاقاملادة أية ضدددددددمانات  مقدمال يعطي  
املقدمة المواد . كما ال يقدم أية ضمانات بشأن نوعية الموادأو صحة أية بيانات تعريفية أو أية بيانات أخرى مرفقة مع 

غري ما يرد يف شددددددهادة  للموادأو دميومتها أو نقاوهتا )الوراثية أو اوليةك. وليس هناك أي ضددددددمانة للحالة الصددددددحية النباتية 
ميع األنظمة والقواعد املتعل قة جل االمتثالعن ية سدددددددددددوولكامل امل  المشدددددددددتركأو  المتلقيتحمل فقة. ويالصدددددددددددحة النباتية املر 

 أو اإلفراج عنها. المواد الوراثيةباحلجر، واألنواع ال ازية ال ريبة، والسالمة البيولوجية اخلاصة باسترياد 
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 اإلنهاء - 10المادة 
 

الطرف بلغ ، يهذا االتفاقمبوجب  المشدددددددددددتركأو  المتلقيات خرق جوهري ألي من التزامحدو   يف حال 10-1
 ك30) ثالثني رق يف غفددددونهذا اخلمل يعاجل إذا و املزعوم. رق خطيا باخل المشدددتركأو  المتلقيالثالث املسددددتفيد 

تسددددددددوية يف حال مل يتم و . االتفاق هذامن  8عات وفقا للمادة االطرف الثالث املسددددددددتفيد تسددددددددوية نز دأ يوما، يب
اتفاقات وأي هذا االتفاق لطرف الثالث املسددددددتفيد إ اء لمرضددددددية يف غفددددددون سددددددتة أشددددددهر، جيوز بطريقة لنزاع ا

الطرف الثالث ويعرض ، حسدددددددب االقتفددددددداء. واملطالبة بتعويفدددددددات المشددددددتركا هعاملواد وق  موحدة أخرى لنقل 
 .الدورة التالية للجهاز الرئاسيلى عاملسألة 

 
وإذا ، ُمقدِّمهايعيدها إىل و  المواداسددددددددددتخدام  المشددددددددتركأو  المتلقيود ب مكان ، ال يعاالتفاق هذاإ اء  عند 10-2

ويظل من املعاهدة.  15مبوجب املادة اجلهاز الرئاسددددددددددي عت اتفاقا مع ملوسددددددددددسددددددددددة دولية وق  يتيحها ذلك،  تعذر
 ، حسب االقتفاء.االتفاق اهذمن  6بأحكام املادة زما مل المشتركأو  المتلقي

 
 سفالاإل - 11المادة 

 
أو ي عل ن  المشدددددددتركأو  المتلقيإفالس ن فيها عل  سددددددددارية يف احلاالت ال  ي  وأحكامه  االتفاق هذاشددددددددروط  تظل 

 إفالسه. فيها
 

 التعديالت على هذا االتفاق - 12المادة 
 

على  إال ، ال تنطبق هذه التعديالتهتعديل أحكام االتفاق املوح د لنقل املواد وشدددددروط الجهاز الرئاسددددير إذا قر   
 المتلقيعلى حددالدده، إال إذا وافق  هددذا االتفدداق. ويبقى ال  مت التوقيع عليهددا يف مددا بعددداالتفدداقددات املوحدددة لنقددل املواد 

  على التعديالت املقرتحة. صراحًة وكتابةً 
 

 التوقيع/القبول - 13المادة 
 

هذا  ي من الطرفني التوقيع علىاختيار طريقة القبول ما مل يطلب أ المشدددددددددددتركأو  والمتلقياملادة  لمقدم جيوز 
 . االتفاق

 
 التوقيع - 1الخيار 

 
 مقدمنيابة عن  هذا االتفاق ك، أمثل وأضدددمن أن لدي السدددلطة لتنفيذاالسدددم الكامل للمسدددوول املرخ  لهأنا، )

يز ، حرفيا ومن حيث املبدأ، هبدف تعز هذا االتفاق املادة وأقر مبسددددووليات موسددددسدددد  وواجباهتا بااللتزام بأحكام
 .واستخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصون 

 
 التاريخ................................. التوقيع ....................................

 املادة ............................ مقدماسم 
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عن نيابة هذا االتفاق لدي السددددددددددلطة لتنفيذ  ك، أمثل وأضددددددددددمن أناالسددددددددددم الكامل للمسددددددددددوول املرخ  لهأنا، )
، حرفيا ومن حيث هذا االتفاقوأقر مبسددددددووليات موسددددددسدددددد  وواجباهتا بااللتزام بأحكام  المشدددددتركأو  المتلقي

 .واستخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املبدأ، هبدف تعزيز صون
 

 التاريخ................................... ..........التوقيع ........................
 .........................المشتركأو  المتلقياسم 

 
املادة عقد القبول بفض العبوة  مقدميف االتفاق املوحد لنقل املواد. وكذلك، إذا اختار  1املادة التوقيع، تظهر فقط الصددياغة يف اخليار  مقدمعندما ختار 

حسدددددددبما يكون مالئما. وعندما يقع االختيار  3أو اخليار  2قبول على اإلنرتنت، تظهر يف االتفاق املوحد لنقل املواد فقط الصدددددددياغة يف اخليار أو عقد ال
 نسخة مكتوبة من االتفاق املوحد لنقل املواد.رفوقة بأيفا م الموادكون على "القبول بفض العبوة"، ينب ي أن ت

 
 لنقل المواد بعقود القبول بفض العبوة وّحدةاالتفاقات الم – 2الخيار 

 
ل تقدددمي  .هدذا االتفدداقأحكددام  مرهونددًا بقبول المواديكون تقدددمي   وقبوهلدداالمقدددم من جددانددب المواد ويشددددددددددددددكدد 

 .هذا االتفاقواستخدامها، قبوال بأحكام  المشتركأو  المتلقيجانب  من
 

 : اتفاق نقل المواد بعقود القبول على اإلنترنت3الخيار 

 
 أوافق مبوجب هذا على الشروط املبي نة أعاله. □
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 1الملحق 
 

 
 قائمة بالمواد المقدمة

 
، مبا يف ذلك املعلومات ذات الصلددة املشددار إليها هذا االتفاق املقدمة مبوجببالمواد قائمة  امللحقيتفم ن هذا  
 )بك.5فدي املادة 

 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية و/أو  المواديها، لكٍل من ترد املعلومات التالية، أو املصدر الذي قد حيتوي عل 

 املددددرجدددة يف القدددائمدددة: مجيع البيددداندددات التعريفيدددة، وطبقدددًا للقدددانون احمللي أو أي قدددانون مرعي آخر، والزراعددة قيددد التطوير
 معلومات وصفية غري سري ة أخرى متاحة وذات الصلة.  أية
 

 الجدول ألف
 

 :قيد التطوير ال  ليستنباتية لألغذية والزراعة الوراثية الموارد ال ه هي منالواردة أدنا المواد إن
 

 احملصول
 املعلومات ذات الصلة، يف حال توافرها، أو املصدر الذي ميكن احلصول منه عليها )الرابطك رقم العي نة أو أي عامل تعريف آخر

  
  
  
  
 

 الجدول باء
 

منصددددددددددوص ، املنقولة حسددددددددددبما هو الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير نالواردة أدناه هي مالمواد  إن
 :هذا االتفاق من 5-6و)جك  5عليه يف املادتني 

 
 احملصول:

 املعلومات ذات الصلة، يف حال توافرها، أو املصدر الذي ميكن احلصول منه عليها )الرابطك رقم العي نة أو أي عامل تعريف آخر

  
  
  
  
 

د لنقددل املواد أو ال  7-6لمددادة ل طبقددا )بك، ت تدداح هددذه املعلومددات يف مددا خ   املواد ال  مت تلقيهددا مبوجددب اتفدداق موحدد 
الموارد الوراثيددة ال  تنبثق عنهددا المعدداهدددة من  15املددادة بدد عمالمبوجددب اتفدداق النظددام المتعدددد األطراف دخلددت يف 

 الواردة يف اجلدول باء: د التطويرالنباتية لألغذية والزراعة قي
 

 احملصول:
 املعلومات ذات الصلة، يف حال توافرها، أو املصدر الذي ميكن احلصول منه عليها )الرابطك رقم العي نة أو أي عامل تعريف آخر
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 2الملحق 
 

 
 من هذا االتفاق 12-6و 11-6معدل وطرق تسديد المدفوعات بموج  المادتين 

 
لنخرين إلجراء املزيد  متاحة من دون قيودليسددددددت  منتجاتأو  منتج بتسدددددويقالتابعون له  وأ المتلقيإذا قام  -1

ئةك ا[ يف املXXئة )]ا[ يف املXX]نسددددددددددددددبة  المتلقي، يسدددددددددددددددد هذا االتفاقمن  2من البحو  والرتبية متاشددددددددددددددياً مع املادة 
 .المنتجاتأو  المنتج مبيعات من
 
لنخرين إلجراء املزيد من البحو   دون قيود من متاحةالتابعون له بتسويق منتج أو منتجات  وأإذا قام املتلقي  -2

 مبيعاتمن قيمة  [ يف املائةكXX[ يف املائة )]xxنسددددددددبة ] المتلقي، يسدددددددددد هذا االتفاقمن  2والرتبية متاشددددددددياً مع املادة 
  .المنتجاتأو  المنتج

 
 :منتجاتأو  منتجدفوعات ألي تسديد أية م المتلّقيال يتوج ب على  -3
 

مت شددددرا ها أو احلصددددول عليها خبالف ذلك من شددددخ  أو كيان آخر سددددبق أن دفع بالفعل مبل اً مقابل  )أك
 ؛المنتجات أو المنتج

 مت بيعها أو االجتار هبا كسلعة. )بك
 

النظام ول عليه من مت احلصدددددددددددددد نباتية لألغذية والزراعةالوراثية الموارد موردا من ال مامنتج عندما يتفددددددددددددددمن  -4
 أعاله. 2و 1مبوجب اتفاقني أو أكثر لنقل املواد، ينب ي تسديد مبلغ واحد فقط مبقتفى الفقرتني  المتعدد األطراف

 
ك بعد إقفال احلسدددابات كل سدددنة، تقريراً سدددنوياً 60سدددتني يوما ) يف غفدددون ،الجهاز الرئاسدددي إىل المتلقييقد م  -5

 حيدد: مراجعاً 
 

ك 12التابعني له، لفرتة اإلثت عشددددددددر شددددددددهرا ) وأ المتلقيمن جانب  المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقيمة  )أك
 ال  تسبق اإلقفال السنوي للحسابات؛ 

 مبلغ املدفوعات املستحقة؛  )بك
 معلومات تسمح بتحديد معدل أو معدالت الدفع املعمول هبا. )جك

 
ال التجارية وت تاح إىل الطرف الثالث املسددددددددددددددتفيد، تعامل هذه املعلومات على أ ا سددددددددددددددري ة معلومات عن األعم 

 .هذا االتفاقمن  8سياق تسوية النزاع، كما تن  عليه املادة  يف
 
تكون املدفوعات مستحقة وقابلة للتسديد فور تقدمي كل تقرير من التقاريددددددددددددددددددددددر السنوية. وتدفع مجيع املدفوعات  -6

 )وك 3-19طبقا للمادة  الجهاز الرئاسددددياب التايل الذي أنشدددددأه للحسددددد بالدوالر األمريكي للجهاز الرئاسددددياملسدددددتحقة 
  :المعاهدة من

FAO Trust Fund (USD) GINC/INT/031/MUL, 
IT-PGRFA (Benefit-sharing), 
Citibank 
399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022, 

Swift/BIC: CITIUS33, ABA/Bank Code: 021000089, Account No. 36352577.   
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 3الملحق 
 

 
  أحكام وشروط نظام االشتراك

 
 االشتراك – 1المادة 

 
 هددذا االتفدداقيف )املشددددددددددددددددار إليددده  2-6و 1-6تني وفقدددا للمددداد نظددام االشدددددددددددتراكالدددذي ختدددار  ،المتلقييوافق  1-1
 "ك.شروط االشتراكك، على أن يكون ملزماً باألحكام والشروط اإلضافية الواردة يف ما يلي )" بالمشترك"
 

على النحو  املوقعة السدددتمارة التسدددجيل للمعاهدة الجهاز الرئاسدددي نافذاً عند اسددددتالم أمني االشدددتراكيصددددبح  2-1
ويقوم  .من خالل نظام النظام امليسدددددددددر لالتفاق املوحد لنقل املواد لمشدددددددتركاأو عند قبول  ،4امللحق الواردة يف الواجب و 

نقل املواد، خالل الحق موحد لأي اتفاق ب 4 لحقاملتوقيع بلزم املشدددددرتك يبتاريخ االسدددددتالم. وال  المشددددتركاألمني ب بال  
 .االشتراكفرتة 

 
ووحدها ، تسددددددددددددديد مدفوعات مبوجب أي اتفاق موح د سددددددددددددابق لنقل املوادبمن أي التزامات  المشدددددددددتركيعفى  1-3

 تنطبق. شروط االشتراكالتزامات الدفع املنصوص عليها يف 
 
أي املعد لة على  االشدددددتراكشدددددروط تطب ق  يف أي وقت. وال شدددددروط االشدددددتراكعديل ت للجهاز الرئاسددددديجيوز  1-4

 املعد ل. شتراكلشروط االأن خفع اتفاقه ب الجهاز الرئاسيب بال  املشرتك قائم إال إذا قام  اشتراك
 

 السجل – 2المادة 
 

"ك السجليف سجل عام )" االشتراكل تاريخ سريان مفعو و على إدراج امسه الكامل وتفاصيل االتصال به  المشتركيوافق 
 .فوراً، من خالل أمينه، بأي ت يريات يف هذه املعلومات للمعاهدة الجهاز الرئاسيويتعهد ب بال  

 
 تقاسم المنافع النقدية – 3المادة 

 
من  ةوراثية نباتية لألغذية والزراع موارد هيمبالغ سدددنوية على أسددداس مبيعات املنتجات ال   المشددترك يسددددد 1-3
 له.تابعني ال وأ المشتركقبل 

 
 :تطبق معدالت الدفع التالية على املبيعات 3-2
 

 ، دون قيوداحة المنتجات متعندما تكون  يف املائة [XXنسبة] 
 .بدون قيوداحة متعندما تكون املنتجات غري  يف املائة [YYونسبة]
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ورسددددددوم  المبيعاتيف سددددددنة ال يتعدى فيها إمجايل  بتسددددددديد مدفوعات المشدددددتركتقد م، ال ي لزم على الرغم مم ا و  3-3
 [ دوالر أمريكي.xxx، مبلغ ]1-3الرتاخي  املشار إليها يف املادة 

 
أصدددبح كلما ك يوماً بعد إقفال حسدددابات كل سدددنة عن السدددنة السدددابقة. و 60تسددددد الدفعات يف غفدددون سدددتني ) 4-3

 .اشتراكهللسنة األوىل من  اتناسبم مبل اشترك الميسدد ساري املفعول خالل السنة،  االشتراك
 

ك يوماً بعد إقفال 60يف غفدددددددددون سدددددددددتني ) من خالل أمينه، ،لمعاهدةل الجهاز الرئاسددددددديإىل  المشدددددددتركيقدم  5-3
  :ما يليعلى وجه اخلصوص يتفمن ، مراجعا اتكل سنة، كشف حساب  حسابات

 
 املنتجات ال  مت الدفع عنها؛ مبيعاتمعلومات عن  )أك

 ومات ال  تسمح بتحديد معدل أو معدالت الدفع املطبقة. املعل )بك
 

لطرف الثالث املسددددتفيد، يف سددددياق تسددددوية نزاع، كما تن  لوت تاح ، تعامل هذه املعلومات على أ ا معلومات جتارية سددددري ة
 .هذا االتفاقمن  8عليه املادة 

 
الجهاز للحسددددداب التايل الذي أنشدددددأه  مريكيبالدوالر األ للجهاز الرئاسدددديمجيع املدفوعات املسدددددتحقة  دسددددددت   -3-6

 :المعاهدة)وك من 3-19طبقاً للمادة  الرئاسي
 

FAO Trust Fund (USD) GINC/INT/031/MUL, 

IT-PGRFA (Benefit-sharing), 

Citibank 

399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022, 

Swift/BIC: CITIUS33, ABA/Bank Code: 021000089, Account No. 36352577 

 
 االشتراك  االنسحاب من – 4المادة 

 
حسبما تن  عليه املادة  ،منه أو قيام اجلهاز الرئاسي ب  ائه المشتركنافذا إىل حني انسحاب  االشتراكيكون  4-1

 . هذا االتفاقمن  10
 
 ز الرئاسددديالجهابعد سددددتة أشددددهر من تقدمي إشددددعار خطي بذلك إىل  اشدددتراكهاالنسددددحاب من  للمشدددتركجيوز  4-2

املادتني  سريانبعد االنسحاب، يستمر و  حي ز التنفيذ. االشتراكسنوات من تاريخ دخول  10خالل أمينه، ليس قبل  من
واد وقعه املنقل موحد آخر لوأحكام أي اتفاق  2امللحق ، مبا يف ذلك االتفاق اهذا من أحكام وغريمه 12-6و  6-11

 ميع األغراض يف اليوم األول من السنة التقوميية التالية.جلحيز النفاذ االنسحاب دخل . ويالمشترك
 
 3-6واد وحدددهددا امل، 2-4ورغم املددادة ، قيدد التطوير بدالموارد الوراثيدة النبداتيدة لألغدذيدة والزراعدةيف مددا يتعل ق  4-3

 .االشتراك نظاموات من تاريخ االنسحاب من سن [5-2] تبقى سارية بعد هذا االتفاقمن  13-6و 5-6و 4-6و
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 4الملحق 
 

 
 استمارة التسجيل

 
 .هذا االتفاقمن  2-6و 1-6تني لمادل طبقا، لنظام االشتراكمبوجب هذه االستمارة اختياره  المتلقي يعلن 

 
ال  الكامل وتفاصددديل االتصدددال به ]، واحملاصددديل  المتلقيمن املفهوم واملتفق عليه صدددراحة أنه سددديتم إدراج اسدددم  

أو املسدددوول املخو ل  المتلقي"ك، وأن السددجليف سدددجل عام )" االشددتراكوتاريخ سدددريان مفعول  ،[االشددتراكينطبق عليها 
 فوراً بأية ت يريات يف هذه املعلومات من خالل أمينه.  الجهاز الرئاسي للمعاهدةعنه سيبل غ 

 
 .التاريخ: .................................. .................................. التوقيع

 
 ............................ :للمتلقياالسم الكامل 

 ............................ 
 ............................ العنوان:

 ............................ 
 ............................ 

 ...............عنوان الربيد اإللكرتوين: ........ ............................ رقم اهلاتف:
 

 ............................ :المتلقي عناملسوول املخو ل 
 ............................ 

 ............................ العنوان:
 ............................ 

 .....عنوان الربيد اإللكرتوين: .................. ............................ رقم اهلاتف:
 

على لو ما تن  أو قبوله،  هذا االتفاقعلى أيفدددا التوقيع  مشدددتركاالذي ختار أن يصدددبح تلقي المعلى  جيبمالحظة: 
 صاحلاً. التسجيليكون  ال ، وإال  13املادة عليه 

 
اسي من خالل موق عة إىل اجلهاز الرئ استمارة تسجيلارسال بإما  هقبولإبداء  مشتركاالذي ختار أن يصبح تلقي لملجيوز 
يف النظام  االتفاق هذاأو من خالل النظام امليسددددددددددددددر لالتفاق املوحد لنقل املواد يف حال مت إعداد  أدناه،ىل العنوان إأمينه 

 .هذا االتفاق منبنسخة  استمارة التسجيلامليسر لالتفاق املوحد لنقل املواد. وجيب أن ترفق 
 

The Secretary, 

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

I-00153 Rome, Italy 
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 3 - المرفق ألف
 3/2017 القرار

 
 تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية

 
 

 إّن الجهاز الرئاسي،
 3-19والفقرة )وك من املادة ، 4-18ا الفقرتان )بك و)جك من املادة وال سيم ،18و 3-13و 2-13املواد  إذ يستذكر

 من املعاهدة الدولية؛
 

 ، وغريه من القرارات السابقة بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل؛2/2015القرار  وإذ يستذكر
 

 الجزء األول: استعراض استراتيجية التمويل
 
 جية التمويل وبالتقدم احملرز حىت اون من أجل تعزيز أداء اسرتاتيجية التمويل؛بتقرير اللجنة املخصصة املعنية باسرتاتي يرح  -1
 
 حتديث اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية ب ية اعتماد  ج برناجمي دينامي وتلزري من شأنه أن: يقرر -2
 

ني والوكاالت اإلمنائية حيس ن فرص التمويل لتنفيذ املعاهدة الدولية من خالل التأكيد لصناع القرار الوطني ك1)
مبا يف ذلك الوطنية على أمهية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأوجه الرتابط مع قفايا التنمية األخرى، 

من أهداف التنمية املستدامة، مع اإلقرار بأمهية كفالة موارد مالية مستقر ة ختفع لرقابة  15و 13و 2األهداف 
 اشرة.اجلهاز الرئاسي املب

 
بني خمتلف مصادر التمويل والشركاء ذات الصلة باملعاهدة الدولية، من خالل مواصلة التعاون يعز ز الروابط  ك2)

 يف التخطيط وفرص اإلنفاق املشرتك وحتديد القنوات املناسبة إلقامة هذه الروابط.
 

ات املكتسبة يف مراحل التنفيذ السابقة، يقد م عملية للرصد والتقييم واالستفادة من الدروس واخلربات واملعلوم ك3)
وهليكلة فرص التمويل اجلديدة وحتديد الث رات وسد ها، مبا يف ذلك من خالل إشراك أصحاب املصلحة 

 املعاهدة الدولية. يف
 

مد الر ية ، ويعتالقرار امللحق هبذاباملخطط التفصيلي السرتاتيجية التمويل احملد ثة، على النحو الوارد يف  يأخذ علماً  -3
 اجلديدة وإطار النتائج السرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية؛

 
 اعتماد الر ية اجلديدة السرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية على النحو اويت: يقرر  -4
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املعنية "متك ن اسرتاتيجية التمويل اجلهاز الرئاسي واألطراف املتعاقدة ووكاالت التمويل واملزارعني واجلهات الفاعلة 
 األخرى من كفالة التمويل واملوارد األخرى للتنفيذ الرباجمي للمعاهدة الدولية بصورة بعيدة املدى ومنس قة

 وفعالة." ومتلزرة
 
 ؛2030ب طار النتائج اخلاص باسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية واحلاجة إىل ربطه مبقاصد خطة عام  يأخذ علمًا -5
 
لجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل كاويت "اللجنة املخصصة املعنية إعادة تسمية ال يقرر -6

 باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد"؛  
 
)اللجنة املخصصةك، بوالية  اللجنة املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املواردعقد اجتماعات إعادة  يقرر -7

 يلي: منقحة، ب ية القيام مبا 
 

من قبل وضع اسرتاتيجية متويٍل حمد ثة ومالحق ذات صلة، مبا يشمل إطار النتائج، للنظر فيها واملوافقة عليها  ك1)
 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي، مبا يف ذلك:

 
وضع الصي ة النهائية للنهج الربناجمي السرتاتيجية التمويل الذي سيمك ن اجلهاز الرئاسي من ربط  )أك

 ف أدوات التمويل باجملاالت واوليات التمكينية للمعاهدة الدولية؛خمتل
  

مواصلة وضع التدابري لتحسني التعاون مع املنظمات الدولية وكذلك حتسني اإلبال  عن أنشطة  )بك
اجتذاب التمويل من خمتلف التمويل الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة بتنفيذ املعاهدة، و 

والشركاء، من دون أن يوثر ذلك سلًبا على مستوى طموحات ال ايات ال  ستوضع  املصادر
 سرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية؛ال
 

 العمل على بلورة اجلوانب املتعلقة بتعبئة املوارد إلدراجها ضمن اسرتاتيجية التمويل؛ )جك
 قاسم املنافع؛ حتديد ال ايات اخلاصة باسرتاتيجية التمويل الشاملة وبصندوق ت )دك

 
اإلشراف على وضع أهداف األدوات التمويلية اخلاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة، وأولوياهتا،  )هدك

 وإطار الرصد والتقييم اخلاص هبا، استناًدا إىل إطار النتائج، واألدل ة التش يلية ذات الصلة؛
 

بال  عن اسرتاتيجية التمويل مع متطلبات اإلبال  التوصية بالتدابري ال  متك ن من مزامنة وتنسيق اإل )وك
 األخرى، بالتعاون مع جلنة االمتثال ومنظمة األغذية والزراعة؛ 

 
تقدمي املشورة بشأن جهود تعبئة املوارد، وحشد التمويل، وتطوير أوجه التلزر بني خمتلف مصادر التمويل  ك2)

ك جمموعات أصحاب املصلحة، والوكاالت املنفذة والشركاء خالل فرتة السنتني، وال سيما عن طريق إشرا
 لنليات املتعددة األطراف، ووكاالت املساعدة اإلمنائية الرمسية، وغريها، يف تنفيذ املعاهدة الدولية؛

 
 حتسني االتصال وإبراز أدوات التمويل دعماً لتنفيذ املعاهدة الدولية خالل فرتة السنتني؛ ك3)

 
  مية إىل تعزيز تقاسم املنافع غري النقدية من خالل اسرتاتيجية التمويل؛التوصية بالتدابري الرا ك4)
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 وضع اختصاصات اللجنة الدائمة املعنية باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي ك5)
 دورته الثامنة. يف
 

ن تشارك األطراف املتعاقدة األخرى أيفاً أن تتألف اللجنة املخصصة من ممثل ني اثنني من كل إقليم، وأ يقرر -8
 مراقب؛ بصفة

 
 إىل الرئيسني املشاركني دعوة املراقبني إىل إسداء املشورة، عند الطلب، لدعم عملية حتديث اسرتاتيجية التمويل؛  يطل  -9
 

 ؛خصصةاللجنة املالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل بصفته مراقبا  إىل إسداء املشورة ألعمال  يدعو -10
 

منظمة األغذية والزراعة إىل إعطاء األولوية لتنفيذ الربامج واملشاريع الداعمة لتنفيذ املعاهدة الدولية، ودعم  يدعو -11
الصلة بني التنوع البيولوجي وت ري املناخ، وال سيما من خالل مشاركتها يف مرفق البيئة العاملية والصندوق العاملي للمناخ، 

 هام بنشاط يف عمل اللجنة املخصصة؛حسب االقتفاء، واإلس
 

إىل األمني، بتوجيهات من اللجنة املخصصة، وضع استمارة لإلبال  تستند إىل مسودة مصفوفة أدوات  يطل  -12
ضمن مجلة أمور أخرى، ويدعو األطراف  املخطط التفصيلي: اسرتاتيجية التمويل احملدثةمن  2 التمويل الواردة يف املرفق

قدمي معلومات إىل األمني بشأن الربامج الثنائية ومتويل األنشطة الوطنية واإلقليمية للموارد الوراثية النباتية املتعاقدة إىل ت
 لألغذية والزراعة، لتجميعها وحتليلها من قبل اللجنة املخصصة من أجل وضع الصي ة النهائية السرتاتيجية التمويل احملد ثة؛

 
ة الدولية ذات الصلة، وجمموعات أصحاب املصلحة، واملنظمات الدولية األخرى، اوليات والصناديق واألجهز  يدعو -13

 إىل تقدمي معلومات إىل األمني متك ن اللجنة املخصصة من حتسني متويل تنفيذ املعاهدة وحتقيق تقاسم املنافع غري النقدية؛
 

املسامهات يف أدوات  اصلة تقدمي وتوسيعاألطراف املتعاقدة والقطاع اخلاص واجلهات املالة األخرى إىل مو يدعو  -14
 التمويل يف إطار اسرتاتيجية التمويل، وال سيما تلك ال  ختفع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة؛

 
إىل املكتب، لدى تنفيذ دورة التمويل الرابعة لصندوق تقاسم املنافع، أن يفع يف اعتباره الر ية اجلديدة  يطل  -15

 رتاتيجية متويل حمد ثة، لالنتقال إىل النهج الربناجمي املقرتح السرتاتيجية التمويل احملد ثة؛واملخطط التفصيلي الس
 

أن تدرج تكاليف عدد من االجتماعات قد يصل عددها إىل اجتماعني واألعمال التحفريية للجنة املخصصة  يقرر -16
 يف امليزانية اإلدارية األساسية؛

 
دعم البلدددددان الناميددددة واألمني يف تكاليددف العمددددل واألنشطددددة املشددددار إليهددددددا  اجلهددات املالددة إىل يدعو -17
  أعاله؛ 16 الفقرة فددددي
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أن معايري األهلية الستخدام األموال اخلاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة ستقتصر، يف ما يتعلق مبستوى  يقرر -18
 ة، على املعايري احملددة يف املعاهدة الدولية.التنمية االقتصادية الوطني

 
 تنفيذ استراتيجية التمويل: الثانيالجزء 

 
على أمهية مواصلة العمل على تعبئة املوارد واالتصاالت والرتويج وحتديد العالمات التجارية للمعاهدة الدولية  يرّكز -19

عليها ملنافع والصندوق املخص  لألغراض املتفق وظهورها يف وسائل اإلعالم من أجل حتسني متويل صندوق تقاسم ا
 ؛بشكل خاص، والسرتاتيجية التمويل وبروزمها

 
على أمهية اإلبال  عن نتائج املشاريع املمولة ضمن دورات مشاريع سابقة لصندوق تقاسم املنافع،  يشدد -20

 يجية االتصاالت األوسع نطاقاً للمعاهدة الدولية؛ والعمل اجلاري والنتائج املتوقعة من دورة املشاريع الثالثة يف إطار اسرتات
 

 بالنسبة إىل التقارير املقبلة عن تأثري املشاريع ال  حتظى بالدعم من صندوق تقاسم املنافع،  يوصي -21
نوع أن تتفمن مراجع ملموسة إىل التنوع الوراثي ألنواع احملاصيل املعنية  يث تربز من خالهلا كيفية تعزيز حالة صون الت

الوراثي النبايت واستخدامه، باإلضافة إىل التكامل بني قطاع العمل داخل املزرعة والصون خارج املوقع باعتبار ذلك مبدأ 
 إرشاديًا لرفع التقارير. 

 
تقييم دورة املشاريع ب على اضطالعهمافريق التقييم املستقل ومكتب التقييم التابع ملنظمة األغذية والزراعة  يشكر -22
التوصيات والدروس املستفادة  اتباععلى أمهية  ويرّكزنية لصندوق تقاسم املنافع متاشياً مع اإلجراءات التش يلية للصندوق، الثا

 تنفيذ دوريت املشاريع الثالثة والرابعة لصندوق تقاسم املنافع، إىل جانب استعراض اسرتاتيجية التمويل؛ لدىالناشئة عن التقييم 

 
والسويد والنرويج والنمسا إىل صندوق تقاسم املنافع وإيطاليا أسرتاليا  ال  قد متها كل مناملالية  باملسامهات يرّح  -23

 دعماً للجولة الرابعة من دورة مشاريع صندوق تقاسم املنافع؛  2017-2016خالل فرتة السنتني 

 
، وكذلك قطاع البذور يف وروبية للبذورباملسامهات املالية ال  قد مها االحتاد الدويل للبذور والرابطة األ يرّح  -24

دعمًا للجولة الرابعة من دورة مشاريع صندوق تقاسم املنافع علمًا أ ا تشك ل املسامهات الطوعية األوىل القائمة  فرنسا،
ة، جهات أخرى من القطاع اخلاص، ال سيما قطاعي البذور وجتهيز األغذي ويناشد، واملقد مة إىل الصندوق على املستخدمني

 .املسامهات مزيد منتقدمي ل
 

باملسامهات املالية ال  قدمتها كل من أملانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا وسويسرا للصندوق ألغراض متفق  يرّح  -25
 عليها للمعاهدة الدولية واملوارد األخرى اخلاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة؛

 
الرئاسي على تصميم الدعوة الرابعة إىل تقدمي االقرتاحات لصندوق تقاسم لجهاز الدورة السابعة لمكتب يشكر  -26

 ؛هذه الدعوة املنافع وإطالق
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والعمل تحفددددددددددددريات ال إرجاء نيإىل األم يطل ، 2/2015 من القرار 7بالفقرة على وجه اخلصددددددددددددوص إذ يذّكر و  -27
ز عملية اسدددددددددددددتعراض اسدددددددددددددرتاتيجية التمويل من أجل جناإعقد مومتر للجهات املالة إىل حني بعناية على تقييم احلاجة إىل 

 للمعاهدة الدوليةالتابعني والصددندوق املخصدد  لألغراض املتفق عليها  املنافعاسددتقطاب املزيد من املوارد لصددندوق تقاسددم 
   .بشكل خاص، واسرتاتيجية التمويل عامةً 
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 3/2017 ملحق القرار
 

 المخطط التفصيلي: استراتيجية التمويل المحّدثة
 
 مقدمة – أوالً 

 
أهداف املعاهدة الدولية صيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام واقتسام املنافع تشمل  -1

حتقيق الناشئة عن استخدام هذه املوارد على لو عادل ومتكافي، مبا يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل 
 .ألمن ال ذائيالزراعة املستدامة وا

 
وتسهم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بشكٍل أساسي يف زيادة األمن ال ذائي والت ذية وصونه، وحتسني سبل  -2

 العيش واالقتصادات الريفية، ودعم احلفاظ على التنوع البيولوجي، ومواجهة حتديات التكيف مع ت ري املناخ. 
 
األطراف املتعاقدة، واملزارعني، ومريب النباتات، وأصحاب املصلحة اوخرين يف مجيع ألاء  ومتك ن املعاهدة الدولية -3

العامل، من استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وصو ا وتبادهلا، مما يودي إىل زيادة اإلنتاجية والدخل 
ات، واحلد  من اوثار السلبية على البيئة، وتعزيز القدرة على املزرعة، وزيادة توافر األغذية املتنوعة ال نية بامل ذي يف

 الصمود أمام صدمات اإلنتاج. وهي تدعم صون التنوع البيولوجي يف املستقبل. 
 
وتشك ل اسرتاتيجية متويل فعالة أمراً بالغ األمهية لتنفيذ املعاهدة الدولية، كما أن استعراضها وحتسينها بشكل منتظم  -4

 ك.2و 1، الفقرتان 2/2015آليات املعاهدة األخرى، مثل النظام املتعدد األطراف )القرار يدعم تعزيز 
 

 األساس المنطقي والرؤية –ثانياً 
 
هتدف اسرتاتيجية التمويل إىل تعزيز توافر وشفافية وكفاءة وفعالية توفري املوارد املالية لتنفيذ األنشطة املشمولة  -5

 ك.2-18من املعاهدة )املادة  18دة املعاهدة، وذلك وفقاً للما يف
 
وتوفر اسرتاتيجية التمويل حملة عامة عن األنشطة ال  يتعني تنفيذها مبوجب املعاهدة وخمتلف أدوات ومصادر التمويل  -6

صندوق تقاسم  أدوات التمويل للموارد اخلاضعة حتت رقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة )مثل ك1)املتاحة، مبا يف ذلك: 
أدوات التمويل للموارد ال  ال ختفع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة  ك2)فع، وصندوق األغراض املتفق عليهاك، واملنا

)مبا يف ذلك املنظمات الدولية ال  أبرم اجلهاز الرئاسي اتفاقات معها مثل الصندوق العاملي لتنوع احملاصيلك، ففال 
الصلة، والتعاون الثنائي واملساعدات الثنائية، والتمويل الوطت للموارد عن اوليات والصناديق واألجهزة الدولية ذات 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 
من املعاهدة الدولية وتتفمن هدفًا للتمويل حددته األطراف املتعاقدة  4-18وتراعي االسرتاتيجية أحكام املادة  -7

ك. وسيكون هناك أيفاً 3-18لربامج ذات األولوية مبوجب املعاهدة )املادة املعاهدة لتعبئة األموال لألنشطة واخلطط وا يف
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هدف متويل لصندوق تقاسم املنافع وصندوق األغراض املتفق عليها. وستعطى األولوية لتنفيذ اخلطط والربامج املتفق 
 ك. 5-18 دمها على لو مستدام )املادةعليها يف البلدان النامية ال  تصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتستخ

 
، است عرضت اسرتاتيجية التمويل ب ية تعزيز أدائها. 2017. ويف عام 2006اعت مدت أول اسرتاتيجية للتمويل يف عام  -8

 ويف ما يلي بعض االعتبارات ال  أ خذت بعني االعتبار لدى إجراء هذا االستعراض:
 

هدة للتأكيد على أمهية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأوجه الرتابط حتسني فرص التمويل لتنفيذ املعا ك1)
 ك؛11، الفقرة ACFS-8 Reportمع قفايا التنمية األخرى لصانعي القرار والوكاالت اإلمنائية )الوثيقة 

 
 خمتلف مصادر وشركاء ينب ي أن هتدف املرحلة التالية من تنفيذ اسرتاتيجية التمويل إىل تعزيز الروابط بني ك2)

التمويل، من خالل السعي إىل التخطيط التعاوين وفرص اإلنفاق املشرتك وحتديد القنوات املناسبة لتحقيق هذه 
 ك؛26، الفقرة ACFS-8 Report)الوثيقة الروابط 

 
الرئاسي املباشرة، االستفادة من اخلربة املكتسبة والدروس املستفادة يف إدارة املوارد اخلاضعة لرقابة اجلهاز  ك3)

 ك؛18و 10ن ا، الفقرت ACFS-8 Report)الوثيقةسيما صندوق تقاسم املنافع  وال
 

حتسني تنفيذ اسرتاتيجية التمويل عن طريق زيادة الرتكيز على املوارد من غري تلك املقدمة من صندوق تقاسم  ك4)
ولية األخرى وحتسني اإلبال  عن التمويل عن طريق معاجلة مسألة التعاون مع اوليات الداملنافع، مبا يف ذلك 

 ك؛26، الفقرة ACFS-8 Reportالوطت والثنائي واملتعدد األطراف لألنشطة ذات الصلة بتنفيذ املعاهدة )الوثيقة 
 

ينب ي أن تأخذ اسرتاتيجية التمويل احملد ثة االجتاهات واحلقائق العاملية لبيئة اجلهات املالة يف احلسبان، دون  ك5)
 املعاهدةمن  )جكو )بك 4-18كم املسبق على نتائج مفاوضات التمويل الدولية اجلارية، مع اإلقرار باملادة احل

ك. وقد طرأت ت يريات على مشهد التمويل، كما أنه ينب ي على صندوق 10، الفقرة ACFS-8 Report)الوثيقة 
سي املباشرة التكيف والتطور مع احتياجات تقاسم املنافع وآليات التمويل األخرى اخلاضعة لرقابة اجلهاز الرئا

اجلهات املالة واملستفيدين، مما يزيد من إمكانيتها جلذب التمويل الكايف واملتنوع الذي يفمن منظورًا طويل 
 األجل. وبالتايل، ينب ي أن تستجيب اسرتاتيجية التمويل احملد ثة الجتاهات التمويل الناشئة، 

البيئة املت رية، وأن تكفل اتباع  ج متويل يتسم بالكفاءة والتماسك عرب آليات وأن توفر املرونة للتكيف مع 
 ك؛18، الفقرة ACFS-8 Reportاملعاهدة )الوثيقة 

 
ينب ي أن توضح اسرتاتيجية التمويل احملد ثة املصطلحات املستخدمة، واملالحق ال  تنطبق حصراً على صندوق  ك6)

 ك؛5 ، الفقرةACFS-8 Report)الوثيقة لى اسرتاتيجية التمويل تقاسم املنافع، وتلك ال  تنطبق ع
 

توحي التحديات ال  متت مواجهتها خالل فرتة التخطيط االسرتاتيجي السابقة )حتديدًا حتديات تكاليف  ك7)
املعامالت املرتبطة ب جراءات طلبات املشاريع التنافسيةك أن هناك فرصة الستخدام التمويل املتاح بشكل أكثر 
اسرتاتيجية لبناء التلزر واالستفادة من موارد إضافية، من أجل االستفادة القصوى لدى املستفيدين املستهدفني 

 من املعاهدة؛  5-18احملددين يف املادة 
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ينب ي استخدام التمويل اخلاضع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة بطريقة اسرتاتيجية لالستفادة من موارد إضافية  ك8)
 الث رات احلرجة يف التنفيذ الربناجمي؛وت طية 

 
اعرتافاً بالدور احلاسم الذي توديه املعاهدة، ينب ي استعراض تنفيذ اسرتاتيجية التمويل بانتظام. وينب ي أن تن   ك9)

االستعراضات املنتظمة على عملية للرصد والتقييم والتعلم من الدروس واخلربات واملعلومات املكتسبة يف مراحل 
 ذ السابقة، وهيكلة فرص التمويل اجلديدة وحتديد الث رات وسد ها. التنفي

 
 ر ية جديدة السرتاتيجية التمويل:  -9

 
متك ن اسرتاتيجية التمويل اجلهاز الرئاسي، واألطراف املتعاقدة، ووكاالت التمويل، واملزارعني، واجلهات الفاعلة األخرى،  

 رامج املعاهدة الدولية على املدى الطويل وبطريقة منسقة ومتفافرة وفعالة. من تأمني التمويل واملوارد األخرى لتنفيذ ب
 

 تمكين تنفيذ المعاهدة من خالل استراتيجية التمويل: النهج البرنامجي –ثالثاً 
 

 يوجز هذا القسم من اسرتاتيجية التمويل احملد ثة األنشطة واخلطط والربامج مبوجب املعاهدة. -10
 

لدولية، من أجل حتقيق أهدافها، على عدٍد من األنشطة لدعم حفظ املوارد الوراثية النباتية من خالل تن  املعاهدة ا -11
صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع الطبيعي وداخله. وتسهم اإلدارة يف املزرعة للموارد الوراثية 

ل متكني االستخدام املستمر يف حقول املزارعني. وتعترب جهود الرتبية النباتية لألغذية والزراعة أيفا يف صو ا من خال
 والتكاثر من األنشطة الرئيسية يف البحث عن أصناف جديدة مكي فة حيتاجها املزارعون وتطويرها.

 
زراعة يف إطار ويتم حتقيق التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال -12

املعاهدة الدولية من خالل أربعة أنواع لتقاسم املنافع: تقاسم املنافع النقدية وغريها من املنافع الناجتة عن التسويق؛ 
وبناء القدرات؛ واحلصول على التكنولوجيا ونقلها؛ وتبادل املعلومات. ومن املسلم به أن تيسري الوصول إىل املوارد 

 ذية والزراعة ضمن النظام املتعدد األطراف ميث ل فائدة هامة ناجتة عن املعاهدة الدولية. الوراثية النباتية لألغ
 

وهناك عدد من األحكام واوليات اخلاصة باملعاهدة الدولية ال  متك ن من حتقيق أهدافها، مبا يف ذلك على وجه  -13
 االستخدام املستدام وحقوق املزارعني.  اخلصوص النظام املتعدد األطراف؛ ونظام املعلومات العاملي؛ وبرنامج

 
روابط  ك. وهناك14وت عد خطة العمل العاملية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عنصراً داعماً يف املعاهدة الدولية )املادة  -14

حتديد  يفمساعدة لوذلك ل بأن تكون خطة العمل العاملية الثانية مركزة، اهليئةمع خطة العمل العاملية الثانية: أوصت 
 من خطة العمل العامليةك. 17)الفقرة  متويل املعاهدة الدولية السرتاتيجيةحتديد األولويات  األولويات، مبا يف ذلك

 
ويف حني أن تقاسم املنافع غري النقدية واملسامهات العينية من املزارعني ال تعد كمسامهات يف طبيعتها، ف ن أخذها  -15

يف سياق اسرتاتيجية التمويل سيزيد من إمكانية حتقيق التلزر عند النظر يف مصادر التمويل واستخداماته، يف االعتبار 
 ففال عن التنفيذ الفعال للمعاهدة الدولية. 
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 وتشمل املصادر احملتملة للموارد املالية لتمويل االسرتاتيجية ما يلي:  -16
 

تعاقدة من البلدان املتقدمة وال  تستفيد منها األطراف املتعاقدة من البلدان يحها األطراف املتتاملالية ال  املوارد  ك1)
 النامية والبلدان ال  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من خالل القنوات الثنائية واإلقليمية ومتعددة األطراف؛

 
ملعاهدة وال  تتيحها اوليات والصناديق لألنشطة واخلطط والربامج ذات األولوية واملتعلقة بتنفيذ ا ةاملالياملوارد  ك2)

 واألجهزة الدولية ذات الصلة؛
 

بالتوافق مع  لألنشطة القطرية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام املاليةاملوارد  ك3)
 ؛القدرات القطرية واملوارد املالية لكل طرف متعاقد

 
 ناجتة عن تقاسم املنافع النقدية مبوجب النظام املتعدد األطراف؛ املوارد املالية ال ك4)

 
احلكومية  ، املنظمات غري13الطوعية من األطراف املتعاقدة؛ القطاع اخلاص مع مراعاة أحكام املادة املسامهات  ك5)

 ؛ومصادر أخرى
 

الثاين  ؛ القسم2006اسرتاتيجية التمويل )عة املوارد املالية املتاحة من خالل الربنامج العادي ملنظمة األغذية والزرا ك6)
 .ككمعايري إدارة املعلومات الزراعية)

 
 وتتوفر أدوات التمويل التالية لتمكني تنفيذ املعاهدة الدولية: -17

 
 األدوات ال  ال ختفع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة: ك1)

 
الصندوق العاملي اقات تتعلق باسرتاتيجية التمويل: املنظمات الدولية ال  أبرم اجلهاز الرئاسي معها اتف )أك

 لتنوع احملاصيل؛
 

واملنظمات الدولية األخرى ال  أبرم اجلهاز الرئاسي اتفاقات  اجلماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدولية )بك
 ؛15معها مبوجب املادة 

 
خفر للمناخ؛ والبنك الدويل، وموسسة اوليات املتعددة األطراف: مرفق البيئة العاملية، والصندوق األ )جك

 التمويل الدولية، مبا يف ذلك أهدافها وآلياهتا؛ 
 
برامج منظمة األغذية والزراعة ومشاريعها املتعلقة بتنفيذ املعاهدة، مبا يف ذلك دورها ككيانات معتمدة  )دك

 ألخفر للمناخ. أو منفذة للصناديق املتعددة األطراف، مثل مرفق البيئة العاملية، والصندوق ا
 

 التعاون الثنائي؛  )هك
 
 التدابري الوطنية. )وك
 

 األدوات ال  ختفع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة:  ك2)
 
 صندوق األغراض املتفق عليها؛  )أك
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 صندوق تقاسم املنافع؛  )بك
 

 امليزانية اإلدارية األساسية للمعاهدة الدولية. )جك
 

 .عن دور اسرتاتيجية التمويل ضمن إطار املعاهدة الدولية موجزا توضيحياً  1املرفق وارد يف ويقد م إطار النتائج ال -18
 

الصلة بني خمتلف أدوات التمويل هذه واجملاالت والربامج مبوجب املعاهدة. وهذه حملة  2املرفق وتوضح املصفوفة الواردة يف  -19
يز تنفيذ اسرتاتيجية التمويل، ففاًل عن حتديد الث رات والقيمة أولية للتمك ن من وضع جمموعة من التدابري األولية لتعز 

املفافة ال  حتتاج أدوات التمويل اخلاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة إىل سد ها. ومن شأن إجراء تقييٍم شامٍل أن 
 وات التمويل.يكون عملية معقدة يف هذه املرحلة، ولكنها ستكون ممكنة مبجرد حتسني اإلبال  عن خمتلف أد

 
ويف إطار النهج الربناجمي، ستحدد أهداف اسرتاتيجية التمويل لفرتة زمنية معينة وسيتم استعراضها بشكل منتظم.  -20

ويتطلب حتديد اهلدف األويل مجع معلومات أساسية مث حتديثها بعد ذلك. وسيفع األمني منهجية جلمع هذه 
 احملتملة ما يلي: املعلومات وحتديثها. وتشمل مصادر البيانات 

 
 دراسات من قبل األمني؛ ك1)

 
 تقارير اجلهات املالة عن الربامج الثنائية؛  ك2)

 
 تقارير عن التمويل الوطت واألنشطة الوطنية؛  ك3)

 
 التقييمات الذاتية لالحتياجات الوطنية؛ ك4)

 
 التقارير الواردة من اوليات والصناديق واألجهزة الدولية؛ ك5)

 
 يل التقارير األخرى ذات الصلة. حتال ك6)

 
ومبجرد حتديد اهلدف األويل، ستتوىل اللجنة املعنية باسرتاتيجية التمويل رصد التقدم احملرز، وستتقدم بتوصيات إىل اجلهاز  -21

 رة.الرئاسي لكي ينظر فيها، مبا يف ذلك تقدمي املشورة بشأن االستخدام االسرتاتيجي للموارد اخلاضعة لرقابته املباش
 

وينب ي أن حيس ن النهج الربناجمي من فرص متويل تنفيذ املعاهدة، بالتأكيد على أمهية املوارد الوراثية النباتية لألغذية  -22
والزراعة، ففاًل عن الروابط مع قفايا التنمية األخرى، إىل صانعي القرار والوكاالت اإلمنائية على الصعيد الوطت، 

 خمتلف مصادر التمويل والشركاء، وذلك عن طريق متابعة فرص اإلنفاق املشرتك وحتديد ومن خالل تعزيز الروابط بني
وينب ي أن ميك ن اجلهاز الرئاسي من حتسني تنفيذ املعاهدة من خالل التمويل القنوات املناسبة إلقامة هذه الروابط. 

صلة باسرتاتيجية التمويل، واستخدام  الذي ال خفع لرقابته املباشرة، ومن خالل آليات متعددة األطراف أخرى ذات
األموال ال  ختفع لرقابته املباشرة على لو أكثر اسرتاتيجية لالستفادة من موارد إضافية ولسد  الث رات احلرجة يف 

 التنفيذ الربناجمي.
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 النهج البرنامجي واألدوات الخاضعة لرقابة الجهاز الرئاسي المباشرة – رابعاً 
 

باستخدام هذه األدوات، ب مكان اجلهاز الرئاسي التشديد على  املفافة يف إطار اسرتاتيجية التمويل:الدور والقيمة  -23
األولويات والث رات املوجودة أساسًا يف املعاهدة احمليطة ببيئة التمويل. وينب ي أن تسمح هذه األدوات أيفاً 

 تنفيذ املعاهدة.  باالستفادة من موارد متويل أخرى وموارد غري نقدية حمتملة من أجل
 

صندوق تقاسم املنافع هو آلية لتقاسم املنافع الناشئة عن النظام املتعدد األطراف، ولكنه يشمل أيفًا التربعات  -24
 املقدمة من األطراف املتعاقدة وغريها. 

 
 له: يتيح النهج الربناجمي لصندوق تقاسم املنافع استخدام املوارد املتاحة بكفاءة أكرب. وينب ي  -25

 
 سرٍد مشرتك عن كيف يول د الصندوق املنافع من الصعيد احمللي إىل الصعيدين الوطت والعاملي؛  وضع ك1)

 
 "نظرية ت يري" لصندوق تقاسم املنافع ومسارات األثر لتمكني هذا الت يري؛ وضع ك2)

 
تيجية التمويل؛ وأنه ينب ي على االعرتاف بأن صندوق تقاسم املنافع هو جزء من إطار النتائج األساسية السرتا ك3)

 "نظرية الت يري" أن تتيح أوجه التلزر والتكامل، مع جتنب ازدواجية اجلهود مع األدوات األخرى السرتاتيجية التمويل؛
 

 اختبار التدخالت املبتكرة لالستفادة من املزيد من املوارد واإلجراءات لتنفيذ املعاهدة، وال سيما على الصعيد الوطت؛ ك4)
 

 متكني صندوق تقاسم املنافع من أن يكون أكثر استجابة لالحتياجات والظروف اإلقليمية واحمللية؛ ك5)
 

 أن يكون لديه صالت واضحة بأولويات خطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ك6)
 

اجمي بتحسيناٍت يف معايري االختيار، مثل النظر يف مسارات ولكي يكون فعاالً، ينب ي أن يستكمل تطوير النهج الربن -26
 األثر، ففالً عن إدارة اتفاقات املشاريع، وال سيما صرف األموال يف الوقت املناسب.

 
وينب ي أن جيمع النهج الربناجمي لصندوق تقاسم املنافع بني تعبئة املوارد، وختصيصها وصرفها، بطريقة متكاملة، وأن  -27

 االسرتاتيجية الشاملة للتمويل. ي دمج يف 
 

وينب ي أن يكون املزارعون هم املستفيدون الرئيسيون من النهج الربناجمي. ولذلك ينب ي أن تثبت مجيع املشاريع الفوائد  -28
قيمة الناشئة للمزارعني، مع الرتكيز بوجه خاص على دعم اإلدارة داخل املزرعة/املوقع، والتبادل بني املزارعني، وسالسل ال

  احمللية للبذور، وحتسني تدفق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بني املزارعني واجملموعات خارج املوقع.
 

وينب ي أن يرك ز التخطيط االسرتاتيجي على تيسري التخطيط الوطت وزيادة بروز املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -29
 ية. يف خطط التنمية الوطن

 
وباإلضافة إىل ذلك، ينب ي أن ميك ن التمويل األطراف املتعاقدة من حتسني التنفيذ الفع ال للنظام املتعدد األطراف،  -30

 من خالل إدراج مواٍد إضافية وتدابري أخرى. 
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ابة اجلهاز الرئاسي وينب ي أن حيف ز التمويل املقد م من خالل صندوق تقاسم املنافع تعبئة موارد إضافية ال ختفع لرق -31

 املباشرة، على سبيل املثال عن طريق دعم وضع مقرتحاٍت للمشاريع.
 

 وينب ي النظر يف الدروس املستفادة من دورات املشاريع السابقة وإدماجها.  -32
 

نظر عن أية وينب ي أن تكون معايري األهلية الستخدام التمويل للبلدان النامية جزءًا من األدلة التش يلية، ب ض ال -33
 معايري أخرى مل حتددها املعاهدة.

 
وينب ي أن تستمد أهداف صندوق األغراض املتفق عليها وصندوق تقاسم املنافع من توصيات اللجنة املعنية  -34

أعاله، وقد ال تتطابق مع اإلطار الزمت الذي وضعه اجلهاز الرئاسي  21باسرتاتيجية التمويل املشار إليها يف الفقرة 
 اتيجية التمويل الشاملة.السرت 

 
وينب ي أن يأخذ اجلهاز الرئاسي، عند حتديد أهداف وأولويات صندوق األغراض املتفق عليها، مبادئ التلزر  -35

 والتكامل بعني االعتبار.
 

ني التعلم وينب ي تصميم أطر الرصد والتقييم للموارد اخلاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة، لفمان املساءلة، ومتك -36
وينب ي أن يودي ذلك إىل تعزيز أوجه التلزر والتكامل مع التمويل واملوارد ال  املستمر، وتعزيز التواصل والر ية. 

 ختفع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة.  ال
 

 كما ينب ي أيفا اإلشارة إىل امليزانية اإلدارية األساسية من أجل ضمان االتساق واالستقرار. -37
 

 ويف ما يلي الروابط باملرفقات ال  تقد م التفاصيل عن العمليات:  -38
 

 : دليل العمليات: صندوق األغراض المتفق عليها XXالملحق 
 

 : دليل العمليات: صندوق تقاسم المنافع XXالملحق 
 

 : معلومات إضافية عن التنفيذ والرصد واالستعراضXXالملحق 



Appendix A, page 38 IT/GB-7/17/Report 

 

 

 نتائج: إطار الللمخطط التفصيلي 1المرفق 

   



Appendix A, page 39 IT/GB-7/17/Report 

 

 : مصفوفة أدوات التمويل والمجاالت والبرامج بموج  المعاهدة الدوليةللمخطط التفصيلي 2المرفق 
 

 آليات وأحكام التمكين في المعاهدة الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام 

 أدوات التمويل
 

داخل  خارج الموقع
 الموقع

في اإلدارة 
النظام  تقاسم المنافع غير النقدية التربية المزرعة

المتعدد 
 األطراف

نظام 
المعلومات 
 العالمي

مساهمات 
المزارعين 
وحقوق 
 المزارعين

المستوى 
 العالمي

المستوى 
 اإلقليمي

المستوى 
نقل     الوطني

 التكنولوجيا
نظم 
 المعلومات

بناء 
 القدرات

 رئاسي املباشرةالتمويل اخلاضع لرقابة اجلهاز ال
             صندوق تقاسم املنافع

             صندوق األغراض املتفق عليها
             الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 

             اجلماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدولية 

             منظمة األغذية والزراعة 
 لدولية األخرىاوليات والصناديق واألجهزة ا

             مرفق البيئة العاملية
             الصندوق األخفر للمناخ

             البنك الدويل وموسسة التمويل الدولية 
             الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
             التمويل الثنائي واملساعدة الثنائية

             ية النباتية لألغذية والزراعة التمويل الوطت للموارد الوراث
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 4 - المرفق ألف
 4/2017القرار 

 
 عمليات النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها

 
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

 ؛1/2015 وباخلصوص القرار قراراته السابقة عن عمليات النظام املتعدد األطرافإذ يستذكر 
 

  15توجيهات منتظمة إىل األطراف املتعاقدة واملوسسات ال  أبرمت اتفاقات مبوجب املادة  تقدميرورة ضوإذ يستذكر 
 من املعاهدة الدولية لفمان فعالية وكفاءة عمليات النظام املتعدد األطراف؛

 
 )أك من املعاهدة الدولية؛ 1-15أحكام املادة وإذ يستذكر 

 
 من االتفاق املوحد لنقل املواد؛ 6-6و 5-6كذلك أحكام املادتني وإذ يستذكر 

 
األمهية املستمرة ملبادئ اجلماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدولية بشأن إدارة األصول الفكرية لتنفيذ إىل  شيروإذ ي

، دوليةمن املعاهدة ال 15التزامات مراكز اجلماعة االستشارية وفقًا لالتفاقات املربمة مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة 
 ؛التطوير قيد والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد اجلماعة االستشارية وتوزيعها خبصوص إدارة مراكز ذلك يف مبا
 

 حتت إطار اللتزاماهتا بشكل صريح امتثال املراكز تتطلب الفكرية املتعلقة باألصول إىل أن تلك املبادئ كذلك شيروإذ ي
 واالمتثال؛ كللية للرصد  والعمل الدولية، املعاهدة

 
 فر المواد في النظام المتعدد األطرافاتو : الجزء األول

 
 حددت، ال  املتعاقدة األطراف ويشكر األطراف املتعدد النظام يف املواد توافر مدى عن املقدمة باملعلومات يرح  -1

  األطراف؛ املتعدد النظام يف املتوفرة املواد، العينات جمموعات مستوى على
 
 النظام ال  تشكل جزءا مناملواد  ،على مستوى جمموعات العيناتبعد، األطراف املتعاقدة ال  مل حتدد  ثيح -2

األطراف  يدعوو وأن تدرج بيانات املرور اخلاصة بكل منها يف النظام العاملي لإلعالم، األطراف، على أن تقوم بذلك  املتعدد
نظام املعلومات عن البيئة أو  نذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتيةلمعلومات واإلل يالنظام العاملاملتعاقدة إىل استخدام 

 . ، وذلك لإلبال  عن البياناتالنظام العاملي لإلعالمأو نظم املعلومات القائمة األخرى ال  يقوم عليها وعلوم األرض 
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األطراف املتعاقدة واألشخاص الطبيعيني  يناشدو أمهية اجملموعات ال  جرى توصيفها وتقييمها بالكامل،  يؤكد -3
 بيانات التوصيف والتقييم غري السر ية ذات الصلة؛جنبا إىل جنب مع  يف النظام املتعدد األطرافإتاحتها واالعتباريني 

 
نظام الة يف استخدام املعر فات الرقمية املوجود إىلمواداً يف حوزهتا األطراف املتعاقدة وغريها من اجلهات ال   يدعو -4

 املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف.لتحديد طرق ال، على أساس طوعي، ك حدى لإلعالم العاملي
 
فر املواد يف النظام املتعدد احتديثًا للتقرير عن مدى تو  ، للدورة الثامنة للجهاز الرئاسيني أن يعد،  األم إىل يطل   -5

األطراف املتعاقدة وأتاحها أشخاص  ،خالل فرتة السنتني ،ال  أبل ت عنهااجلديدة العينات األطراف، مبا يف ذلك جمموعات 
 طبيعيون واعتباريون.

 
 عمليات النظام المتعدد األطراف: الجزء الثاني

 
يف النظام امليس ر لالتفاق املوحد لنقل املواد ومستودع  2017-2016بالتقدم احملرز خالل فرتة السنتني علماً  يأخذ -6

قدم إىل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي معلومات عن توزيع املادة الوراثية ضمن النظام يأن ني إىل األميطل  وانات البي
 ؛ 15املتعدد األطراف، مبا يشمل حتلياًل منفصالً لألطراف املتعاقدة وللموسسات املنصوص عليها يف املادة 

 
إىل  يطل ، واألطراف املتعدد النظاماملتعاقدة وملستخدمي توفري الدعم الكايف لألطراف  بفرورة علماً  يأخذ -7

ما يتعلق بعمليات النظام املتعدد األطراف ووضع  وظيفة مكتب املساعدة يفاحلفاظ على  ،املوارد املاليةا بتوافر ، رهننياألم
 ؛ذات الصلةالصي ة النهائية للوحدة التعليمية 

 
تنظيم برامج وحلقات عمل الالزمة للية ذات الصلة إىل توفري املوارد األطراف املتعاقدة واملنظمات الدو  يدعو -8

 ؛ذلك يفني تدريبية عن النظام املتعدد األطراف والتعاون مع األم
 
م حلقات عمل تدريبية إقليمية لدعم األطراف املتعاقدة يتنظ ،املوارد املاليةا بتوافر ، رهننيإىل األم يطل  كذلك -9

حتديد املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف واإلبال  من أجل م املتعدد األطراف، مبا يف ذلك عمليات النظاعزيز يف ت
 اإلبال  عن املواد املنقولة؛  يشملعمليات االتفاق املوحد لنقل املواد، مبا يف من أجل و  ،عنها

 
خصوصًا لتنفيذ برنامج بناء القدرات األمني مواصلة التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي،  إىل يطل  -10

 دعم األطراف املتعاقدة؛لاملشرتك و 
 

العمل مع مراكز اجلماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدولية لبناء قدرات جمموعة ني مواصلة إىل األم يطل  -11
عن دد األطراف واإلبال  ن، لتنفيذ النظام املتعو ن واالعتباريو ، مبا يف ذلك األشخاص الطبيعيمقدمي املوادأوسع من 

   االتفاقات املوحدة لنقل املواد.
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 مراكز الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية اتمارسم: الجزء الثالث
 قيد التطويرهي لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي في ما يتعلق با

 
عن مفدددددمون الشدددددروط اإلضدددددافية لنقل املوارد الوراثية  مراكز اجلماعة االسدددددتشدددددارية ال  قدمت معلومات يشددددكر -12

املراكز إىل مواصدددلة تقدمي معلومات حمد ثة يف تقاريرها ال  تقدمها كل سدددنتني  دعويالنباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير، و
 من املعاهدة الدولية؛ 15إىل اجلهاز الرئاسي بشأن تنفيذ االتفاقات املربمة مبوجب املادة 

 
حالة  عن سدددنويةالتقارير ال، نيإىل أن يقدم إىل اجلهاز الرئاسدددي، من خالل األمنظام اجلماعة االسدددتشدددارية  دعوي -13

املتعلقة باملادة الوراثية ال  تديرها مراكز اجلماعة االستشارية  تنفيذ مبادئ اجلماعة االستشارية بشأن إدارة األصول الفكرية
أو املعلومات النامجة  احلاالت ال  تكون فيها هذه املادة الوراثية أو أجزاء منهايف لك ذ يف يف إطار املعاهدة الدولية، مبا

يف شدددراكات تصدددنف مدرجة الرباءات، أو  لتطبيقات  اية األصدددناف النباتية أوا موضدددوعً  عن اسدددتخدام هذه املادة الوراثية
 بادئ اجلماعة االستشارية.ا ملعلى أ ا اتفاقات مقيدة االستخدام أو اتفاقات حصرية حمدودة وفقً 

 
 الطرف الثالث المستفيد تشغيل: الجزء الرابع

 
أن اجلهاز الرئاسي، يف دورته الثالثة، قد وافق على اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد لتأدية أدوار  إذ يشير إلى

 قل املواد بتوجيه من اجلهاز الرئاسي؛كما حد دها ون   عليها االتفاق املوحد لن  هالطرف الثالث املستفيد ومسووليات
 

من اإلجراءات اخلاصدددددددددة بالطرف الثالث املسدددددددددتفيد، جيوز للطرف الثالث  2-4إىل أنه، وفقا للمادة  وإذ يشدددددددير كذلك
املسدددتفيد أن يتلقى معلومات عن حاالت عدم االمتثال احملتمل لواجبات مقدم املادة ومتلقيها مبوجب اتفاق موحد لنقل 

 ي أشخاص طبيعيني أو معنويني؛املواد من أ
 

موارد مالية كافية وموارد أخرى وبأن منظمة األغذية والزراعة باعتبارها حتاج إىل الطرف الثالث املسددتفيد سددي وإذ يقّر بأن
الطرف الثدالدث املسددددددددددددددتفيدد لن تتحمدل أي التزامدات تتجداوز األموال املتداحدة يف االحتيداطي التشدددددددددددددد يلي للطرف الثدالث 

 املستفيد؛
 

كذلك إىل األمني ومنظمة األغذية والزراعة   ويطل إىل التقرير حول عمل الطرف الثالث املسددددددددددددددتفيد،  يشدددددددددددير -14
 مواصلة رفع مثل هذا التقرير، يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي؛

اصة بالطرف من اإلجراءات اخل 2-4املادة  على أهمية، بالنسبة إىل فعالية أداء الطرف الثالث املستفيد، يشّدد -15
الثالث املسددددددتفيد ال  جيوز مبوجبها للطرف الثالث املسددددددتفيد أن يتلقى معلومات عن حاالت عدم امتثال حمتمل لواجبات 
مقدم املادة ومتلقيها مبوجب اتفاق موحد لنقل املواد من األطراف مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد أو أي أشددددددددددددددخاص 

 طبيعيني أو معنويني آخرين؛
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عند املسدددددددتوى  2019-2018احلفاظ على االحتياطي التشددددددد يلي للطرف الثالث املسدددددددتفيد لفرتة السدددددددنتني  رريق -16
احلكومية دوالراً أمريكياً واسددددددددددددددتعراض ذلك يف دورته الثامنة؛ ويدعو األطراف املتعاقدة واملنظمات  283 280احلايل البالغ 

 مل تساهم بعد يف االحتياطي، إىل فعل ذلك؛ الدولية واملنظمات غري احلكومية والكيانات األخرى ال 
لألمني االستعانة مبوارد االحتياطي التش يلي للطرف الثالث املستفيد حسبما يكون الزما لتنفيذ وظائف  يرخص -17

 الطرف الثالث املستفيد؛
  وضددددددددعها األمني بأدوات تكنولوجيا املعلومات والبنية األسدددددددداسددددددددية العملية والفع الة من حيث التكلفة ال يرح  -18

من اإلجراءات اخلاصددددددة بالطرف الثالث املسددددددتفيد، ويطلب  1-4لتسددددددهيل تقدمي املعلومات ومجعها وختزينها تنفيذاً للمادة 
مع مواصددلة تطوير أدوات إىل األمني مواصددلة تطبيق التدابري املناسددبة لفددمان سددالمة املعلومات، وعند االقتفدداء، سددريتها، 

 املعاهدة وبنيتها األسدددددددددددداسددددددددددددية، مبا يف ذلك وفقا لر ية وبرنامج عمل النظام العاملي لإلعالم الذي تكنولوجيا املعلومات يف
 .17تن  عليه املادة 

 
  بموج  النظام المتعدد األطرافالمضطلع بها االستعراضات والتقييمات : الجزء الخامس

 هوتلك المتعلقة بتنفيذ االتفاق الموحد لنقل المواد وتشغيل
 

دورته  يفمن املعاهدة الدولية ك 2) )دك2-13و 4-11إجراء عمليات االستعراض والتقييم املتوخاة يف املادتني  يقرر -19
   إعداد الوثائق ذات الصلة.ني إىل األم ويطل  الثامنة املقبلة
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 5 - المرفق ألف
 5/2017 القرار

 
 النظام العالمي لإلعالمتنفيذ 

 
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

)برنامج العمل بشدددأن النظام العاملي  وبرنامج عمله النظام العاملي لإلعالمر ية اته ومقرراته السدددابقة بشدددأن قرار إذ يسدددتذكر 
 ؛3/2015سيما القرار  لإلعالمك وال

 
ا من املعاهدة الدولية والنظام  17ة ملاداملنصددددوص عليه يف ا النظام العاملي لإلعالمالصددددالت الوثيقة بني  وإذ يسدددتذكر أيضدددً

 ؛ة الدوليةأك من املعاهد) 2-13 األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها مبوجب املادةاملتعدد 
 

خالل فرتة السددددددنتني لعاملي لإلعالم ابشددددددأن النظام م لتنفيذ برنامج العمل حكومة أملانيا على الدعم املايل املقد  وإذ يشدددددكر 
 ؛ 2016-2017

 
 ؛2017-2016الل فرتة السنتني خج العمل بشأن النظام العاملي لإلعالم بالتقدم احملرز يف تنفيذ برنام ايحيط علمً  -1
 
فات خلطوط التوجيهيةونشدددددددددددددر اعرفات الكيانات الرقمية مل باالسدددددددددددددتخدام الطوعييرح   -2 فات معر  و  44للمواصددددددددددددد 

ام معر فددات اسددددددددددددددتخدددام نظددل جددمن األمددانددة تكثيف اجلهود من أيطلدد  ، املدداليددة ا بتوافر املوارد، ورهنددً 45الكيددانددات الرقميددة
الكيددانددات الرقميددة بدداعتبدداره جزءًا حموريددًا من النظددام العدداملي لإلعالم، إذ يربط بني نظم املعلومددات القددائمددة، وبددالتددايل، توفري 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظم القائمة، تفاديًا موشددرات من النظام العاملي لإلعالم إىل املعلومات املتصددلة ب
 زدواج النظم القائمة. ال
 
وخرين يف البلدان النامية، اقيام األمني بدعم األطراف املتعاقدة وأصدددددحاب املصدددددلحة املعنيني  على أمهية يشددددّدد -3

حلقات عمل معززة للقدرات،  العتماد اخلطوط التوجيهية ملعر فات الكيانات الرقمية، من خالل وضدددددع مواد تدريبية وعقد
 رشاد، على املستويني اإلقليمي والوطت؛ مبا يف ذلك أنشطة اإل

 
تفاعل مع جمموعة واسدددددددعة من فئات املسدددددددتخدمني من أجل حتديد نقاط الدخول يأن  نيإىل األم يطل  كذلك -4

املسددددددددددتخدمني، خت  من خالل حاالت  46العاملي لإلعالم بالنظاماإللكرتونية اخلاصددددددددددة املوجهة للمسددددددددددتخدمني يف البوابة 
 ؛، وذلك على أساس طوعييف سري عمل قواعد البيانات والنظم القائمة ات الكيانات الرقميةفوتيسري إدماج معر  

 

                                                      
44  system/descriptors/ar-information-lwork/globa-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant 
45  system/guidelines/ar-information-work/global-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant 
46  /https://ssl.fao.org/glis 

http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/descriptors/ar/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/guidelines/ar
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/guidelines/ar
https://ssl.fao.org/glis/
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 ؛للنظام العاملي لإلعالم املنشودة ذات األولوية وظائفالفع خطة رئيسية تفصيلية تصف يأن  نيإىل األم يطل  -5
  لية األخرى وتوفري موشرات إىل هذه األخرية:باألخ  إىل األمني الربط بني النظام العاملي لإلعالم واألنظمة التا ويطل 

 
املوارد الوراثيددة النبدداتيددة لألغددذيددة والزراعددة يف اجملموعددات خددارج املوقع املوثقددة يف نظددام املعلومددات عن البيئددة  ك1)

وعلوم األرض، ويف النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشددددددددددددددأن املوارد الوراثية النباتية التابع ملنظمة 
 ألغذية والزراعة؛ ا

 إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزارع، ضمن نظام رصد خلطة العمل العاملية؛  ك2)

 .DivSeekبيانات البحو  املفتوحة الناجتة عن مسامهات مبادرة  ك3)
 
رة وأنشدددددددددطتها لفرتة السدددددددددنتني إىل اإلبال  عن تطور املباد DivSeekإىل األمني أن يدعو مبادرة  مجدداً يطل   -6

 ، ورفع تقرير إىل اجلهاز الرئاسي لكي ينظر فيه خالل دورته الثامنة؛2018-2019
 
يف االجتماع  اخلاصدددة بالنظام العاملي لإلعالم اإللكرتونيةباألسددداليب واخليارات احملددة لرصدددد البوابة  ايحيط علمً  -7

 تنفيذها يف أقرب وقت ممكن؛ منيإىل األ ويطل األول للجنة االستشارية العلمية، 

 
ا بتوافر املوارد ، رهنً 17إعادة عقد اللجنة االسددددددددددددددتشددددددددددددددارية املعنية بنظام املعلومات العاملي يف إطار املادة  يقرر -8

لنظام العاملي امواصددددددددددددددلة تقدمي املعلومات احملدثة إىل اللجنة عن التقدم احملرز بشددددددددددددددأن ر ية  نيإىل األم ويطل املالية، 
 وبرنامج عمله؛ لإلعالم

 
، اسددتعراض اخلطة الرئيسددية وأنشددطة التعاون 2019-2018أن يدرج يف اختصدداصددات اللجنة، للفرتة  ر كذلكيقرّ  -9

بقدر ما هي ، والنظر يف املسدددائل العلمية والتقنية ذات الصدددلة مبعلومات التسدددلسدددل اجليت نيعدها األميمع الشدددركاء ال  سددد
 ية النباتية لألغذية والزراعة، ومتصلة بتنفيذ النظام العاملي لإلعالم؛املوارد الوراثنامجة عن استخدام 

 
األطراف املتعاقدة، واحلكومات األخرى، وأصددددددددددددددحاب املصددددددددددددددلحة، إىل توفري املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج  يدعو -10

والبلدان  يف البلدان النامية رشاد،، مبا فيها التوجيه واإللنظام العاملي لإلعالم، ال سيما أنشطة تعزيز القدراتبشأن ا العمل
 ؛ال  مير اقتصادها مبرحلة انتقالية

 
  ا إىل اجلهاز الرئاسددي يف الدورة الثامنة، وأي اقرتاح السددتعراض برنامج العملا مرحليً قدم تقريرً يأن  نيإىل األم يطل  -11

 العلمية.ستشارية ا إىل توصيات اللجنة االلنظام العاملي لإلعالم عند االقتفاء، استنادً بشأن ا
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 6 - المرفق ألف
 6/2017مشروع القرار 

 
 ، االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة6تنفيذ المادة 

 
 
 الرئاسي، الجهاز إن

ا بتقرير االجتمدداع الثددالددث للجنددة الفنيددة املوقتددة ، ويددأخددذ علمددً 5/2015و 4/2015و 7/2013القرارات  إذ يشدددددددددددير إلى
 املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ املخصصة

الدور الرئيسددددددددددي لالسددددددددددتخدام املسددددددددددتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والعالقة بني حقوق  وإذ يؤكد من جديد
 من املعاهدة الدولية: 6و 5ام مبوجب املادتني واألحكام اخلاصة بالصون واالستخدام املستد 9املزارعني مبوجب املادة 

الستخدام برنامج العمل بشأن ا األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة مواصلة تقدمي تقارير عن تنفيذ من يطل  -1
رات يف وينوه مبسدددددددددددددامهة هذه املبادواملبادرات الداعمة )برنامج العملك، املسدددددددددددددتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 ا بتوفر املوارد املالية:من األمني، بالتعاون مع أصحاب املصلحة اوخرين، ورهنً  يطل  -2

واملوسددددددسددددددات الكيانات مواصددددددلة التعاون مع مجيع الوحدات ذات الصددددددلة يف منظمة األغذية والزراعة و  ك1)
، الدولية الزراعية للبحو  االسدددددددتشدددددددارية التابعة للجماعةراكز املاتفاقية التنوع البيولوجي و  األخرى، مثل

 ؛تنفيذا فعاالألنشطة الداعمة لربنامج العمل اتنفيذ من أجل مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين  وكذلك

هية الطوعية بشددددددددددددددأن صددددددددددددددون يف دعم اخلطوط التوجيالتعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ك2)
الصي ة النهائية ملشروع األقارب الربي ة للمحاصيل والنباتات ال ذائية الربي ة واستخدامها املستدام ووضع 

تعزيز يف ، و املزارعون يسددددددددتخدمها ال الفنية لألنواع /السددددددددالالت األصددددددددلية  الطوعية اخلطوط التوجيهية
 ،النباتية لألغذية والزراعة يف املوقع وإدارهتا يف املزرعة الشددددددددددبكات العاملية بشددددددددددأن صددددددددددون املوارد الوراثية

وال ايات واملوشددددددددرات العاملية، ويف إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 ؛يف العامل

سددددددتخدام اسددددددتكشدددددداف إمكانية إنشدددددداء برنامج مشددددددرتك بشددددددأن التنوع البيولوجي يف الزراعة لتحقيق اال ك3)
املسددددددددتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يشددددددددمل املنظمات الدولية ذات الصددددددددلة وأصددددددددحاب 

من خالل إنشدددداء  2019املصددددلحة اوخرين، هبدف حتسددددني رسددددالة وأهداف برنامج العمل ما بعد عام 
 نة؛لينظر فيه اجلهاز الرئاسي يف دورته الثام 2030-2020للفرتة  برنامج طويل األمد

ا تيسددددري ورصددددد األنشددددطة ال  تقوم هبا األطراف املتعاقدة وأصددددحاب املصددددلحة واملنظمات الدولية دعمً  ك4)
 العمل لربنامج
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 واملنظمات واملوسدددددددسدددددددات األخرى واحلكومات املتعاقدة األطراف ومجعها من مواصدددددددلة التماس التقارير ك5)
 للموارد املسدددتدام باالسدددتخدام املتعلقة ابريالتد حتسدددني ومواصدددلة تعزيز بشدددأن املصدددلحة وأصدددحاب املعنية

 ال  املتعاقدة رفع التقارير بالنسددددددددددددددبة إىل األطراف يف الوقت ذاته من ازدواجية احلد مع النباتية الوراثية
 والزراعة؛ لألغذية النباتية الوراثية للموارد الثانية العاملية العمل خطة تنفيذ تقدم فعال تقارير عن

مددل إقليميددة لبندداء القدددرات تتندداول مواضدددددددددددددديع من قبيددل الرتبيددة التشددددددددددددددداركيددة للنبدداتددات تنظيم حلقددات ع ك6)
وتثمني  البيولوجي للتنوع املسددددتدامة اإلنتاج واسددددتحدا  بنوك للبذور على مسددددتوى اجملتمع احمللي ونظم

 قيمة األصناف اخلاصة باملزارعني وإعداد الوثائق ورفع التقارير ذات الصلة؛
وطنية لوضع سياسات االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ولبناء دعم الربامج ال ك7)

 شراكات وتعبئة املوارد؛
التوصدددددددددديف واالسددددددددددتخدام املسددددددددددتدام للموارد الوراثية النباتية النهوض بعقد اجتماعات إقليمية بشددددددددددأن  ك8)

وأصدددددددحاب املصدددددددلحة احملليني املعنيني اوخرين لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك تقييم احتياجات املزارعني 
ج تشددددددددداركية يف سدددددددددياق وحتديد الوسدددددددددائل املمكنة للوفاء بتلك االحتياجات، مبا يف ذلك من خالل    

 برنامج العمل؛
مواصددددددلة التعاون مع املبادرات األخرى ذات الصددددددلة، وال سدددددديما أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بشددددددأن  ك9)

 د الوراثية وأنشطة النظم اجملتمعية وتلك ال  يقودها املزارعون ونظم املناطق احملمية؛التفاعل بني املوار 
مواصدددددلة تطوير التعاون مع املراكز التابعة للجماعة االسدددددتشدددددارية للبحو  الزراعية وغريها من املنظمات  ك10)

مبا يف  اثية النباتية،االسددددددددتخدام املسددددددددتدام للموارد الور ذات الصددددددددلة يف التدريب وبناء القدرات يف جمال 
 ذلك من خالل جهود لتعبئة املوارد بصورة مشرتكة.

املعنية باالسددتخدام املسددتدام للموارد الوراثية النباتية  املخصددصددةعقد اجتماع للجنة االسددتشددارية الفنية إعادة  يقرر -3
 لحق هبذا القرار.املفر املوارد املالية، وفًقا لالختصاصات املرجعية الواردة يف اا بتو لألغذية والزراعة، رهنً 
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 الملحق
 
 المعنية باالستخدام المستدام المخصصةاالختصاصات المرجعية للجنة الفنية المؤقتة 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

باالسدددددتخدام املسدددددتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  املعنية املخصدددددصدددددةسدددددت سددددددي اللجنة الفنية املوقتة  -1
 )اللجنةك املشورة لألمني حول:

 
تنفيدددذ برندددامج العمدددل بشددددددددددددددددأن االسددددددددددددددتخددددام املسددددددددددددددتددددام للموارد الوراثيدددة النبددداتيدددة لألغدددذيدددة والزراعدددة  ك1)

 الداعمة واملبادرات

ال االسددتخدام املسددتدام للموارد الوراثية النباتية التعاون مع العمليات واملوسددسددات الدولية األخرى يف جم ك2)
 لألغذية والزراعة؛

 حتديد أنشطة إضافية وإقامة تلزرات ضمن برنامج العمل وبينه وبني جماالت عمل املعاهدة األخرى؛ ك3)

املكتب وما ال يزيد عن عشددددددددرة خرباء فنيني يعي نهم  ،سددددددددتتألف اللجنة مما ال يزيد عن عفددددددددوين اثنني لكل إقليم -2
بالتشدداور مع األقاليم ومجيع أصددحاب املصددلحة املعنيني، وعلى األخ  منظمات املزارعني، مع مراعاة مزيج اخلربات الفنية 

يشددددك ل رئيسددددان مشدددداركان من األطراف املتعاقدة للمعاهدة الدولية وف املطلوب والتوازن اإلقليمي والتوازن اجلنسدددداين. وسدددد
 ناٍم واوخر من بلٍد متقدم. وسدددديقوم بانتخاب الرئيسددددني املشدددداركني أعفدددداء  اللجنة الذين ا من اللجنة، أحدمها من بلدٍ جزءً 

 ت عينهم األقاليم.
 
سدددددديواصددددددل األمني االحتفاظ بقائمة اخلرباء وحتديثها للرجوع إليها. وسدددددديتاح ذلك لألطراف املتعاقدة مع إمكانية  -3

 النظر يف توسيع جمموعة خرباء االستخدام املستدام.
 
 ،2019-2018 السدددنتني فرتة يف واحد اجتماع عقد عند االقتفددداء، اللجنة بشدددكل إلكرتوين وجيوز هلا، سدددتعمل -4

 .املالية املوارد بتوافر رهنا
 
سددددددددددددددت عددد اللجنددة يف ختددام اجتمدداعدداهتددا تقددارير ت تدداح يف أقرب وقددت ممكن اللتمدداس تعليقددات خطيددة من األطراف  -5

. وحتال هذه التعليقات إىل األمني ليتوىل مجعها وعرضددددددددها كمعلومات على اجلهاز املتعاقدة وأصددددددددحاب املصددددددددلحة املعنيني
 الرئاسي يف دورته الثامنة.

 
   ا عن نتائج أعمال اللجنة.سيقدم األمني إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته الثامنة تقريرً  -6
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 7 - المرفق ألف
 7/2017مشروع القرار 

 
 حقوق المزارعين، 9 المادة تطبيق

 
 
 الرئاسي، الجهاز نإ

 
 واألصددلية واملزارعون احمللية وسددتواصددل تقدميه اجملتمعات قدمتها الذي الدولية باإلسددهام اهلائل املعاهدة اعرتافيسددتذكر  إذ

العامل  أرجاء يف والزراعة لألغذية كأسددداس  وتنميتها واسدددتخدامها النباتية الوراثية املوارد العامل من أجل صدددون أقاليم مجيعيف 
 ؛كافة

 
 ؛5/2015و 8/2013و 6/2011و 6/2009و 2/2007 هقرارات ستذكرإذ يو 
 
 ،2007 عام يف زامبيا، لوساكا، ال  عقدت يف املزارعني بشأن حقوق الرمسية غري الدولية للمشاورة يعرب عن تقديره وإذ

بالتوصددددددددديات  ويأخذ علما ،2010 إثيوبيا، يف عام أبابا، أديس ال  عقدت يف املزارعني حقوق بشدددددددددأن العاملية واملشددددددددداورة
 الصادرة عنهما؛

 
 إندونيسدددديا، يف عام بايل، يف عقدت ال  املزارعني حقوق بشددددأن العاملية سددددري عمل املشدددداورة التقدير يالحظ مع -1

 يتوجه بالشددكرو لتنظيم املشدداورة؛ السددخي الدعم وغريمها على والنرويج إندونيسدديا حكوم  إىل يتوجه بالشددكرو ؛2016
  للمشاورة؛ املايل على دعمها وسويسرا إيطاليا حكوم  إىل كذلك

 
 ،9 املدددادة لتطبيق وطنيدددة عمدددل خطط وضددددددددددددددع النظر يف إمكدددانيدددة إىل املتعددداقددددة األطراف كدددل طرف من  يدددعو -2

وإىل تبادل  من املعاهدة الدولية، 6و 5 تطبيق املادتني مع يتماشدددددددددى االقتفددددددددداء ورهنا بالتشدددددددددريعات الوطنية، مبا حسدددددددددب
 هذه وتنفيذها؛ العمل خطط عن التقدم احملرز يف وضع وماتاملعل

 
 الشدددددوون املعنيني يف املصدددددلحة وأصدددددحاب املزارعني منظمات إىل إشدددددراك املتعاقدة األطراف كل طرف من يدعو -3

 راثيةالو  املوارد من املعاهدة الدولية، وصدددددددددددون 9ب عمال حقوق املزارعني على لو ما هو منصدددددددددددوص عليه يف املادة  املتعلقة
 ال اية؛ حتقيقا هلذه القدرات وبناء وتعزيز التوعية املستدام واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية

 
 بنوك مثل التشدددددداركية النهج وتيسددددددري واملتنوعة بيولوجيا املسددددددتدامة اإلنتاج نظم إىل تعزيز املتعاقدة األطراف يدعو -4

 النباتات وتربية البذور على مسددتوى اجملتمع احمللي ومعارض البيولوجي وسددجالت التنوع على مسددتوى اجملتمع احمللي البذور
 االقتفاء؛ حسب الدولية، املعاهدة من 9 املادة على لو ما تن  عليه املزارعني إلعمال حقوق كأدوات  التشاركية
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أخرى مع  مشددددددددداوراتو  إقليمية عمل حلقات لعقد مبادرات اختاذ إىل املعنية واملنظمات املتعاقدة األطراف يدعو -5
والتنوع  املنشددأ مراكز يف خاصددة الذين يوجدون املزارعني، منظمات مع ذلك يف مبا جمموعة واسددعة من أصددحاب املصددلحة،

 من 9 املادة على لو ما تن  عليه املزارعني بشدددددددددددددأن إعمال حقوق والتجارب واوراء املعارف وذلك لتبادل احملصدددددددددددددويل،
 الرئاسي؛ الثامنة للجهاز على الدورة النتائج وعرض املعاهدة الدولية،

 
 املتوافرة؛  بناء على الطلب ورهناً بالوارد املبادرات هذه تيسري من األمني يطل  6-

 
 القرار؛ هذا ملحق يف الواردة يتمتع باالختصاصات املزارعني، معت  قوق خمص  تقت خرباء فريق إنشاء يقرر -7
 
جتارهبم آرائهم و عرض حاب املصلحة املعنيني، خاصة منظمات املزارعني، إىل األطراف املتعاقدة ومجيع أص يدعو -8

رهنا حسب االقتفاء و  من املعاهدة الدولية، وذلك 9لمادة للتطبيق الوطت لمكنة املخيارات وأففل املمارسات كمثال لل
 التقت اخلرباء فريق إىل دمهاهذه اإلسدددددددهامات وأن يق جيمع أن األمني إىل يطل و حتفدددددددريا للجرد، ،لتشدددددددريعات الوطنيةبا

 املزارعني؛ املعت  قوق املخص 
 
 املزارعني ولنشرها؛ التعليمية بشأن حقوق الصي ة النهائية للوحدة لوضع مبا اضطلعت به األمانة من عمليشيد  -9
 ؛إىل القيام بذلك املتعاقدة األطراف يدعوالتعليمية واستخدامها و نشر هذه الوحدة األمني من يطل و
 

مع املنتدى العاملي  ،بشدددددددددددأن حقوق املزارعنياملشدددددددددددرتك برنامج بناء القدرات  تنفيذ مواصدددددددددددلة األمني من يطل و  -10
 املزارعني، رهنا بتوافر املوارد املالية؛منظمات  أصحاب مصلحة معنيني آخرين، خاصةللبحو  الزراعية و 

 
 الندوة تنظيمالشددرتاكهما يف  األصددناف النباتية اجلديدةحلماية  الدويل االحتاد ومكتب األمني إىل يتوجه بالشددكر -11

 الدولية حلماية واالتفاقية والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشددددددددددأن الدولية املعاهدة بني املمكنة املتبادلة عن العالقات
 املمكنة للعالقات اجملاالت حتديد عملية مواصدددلة املالية، املوارد رهناً بتوفر من األمني، يطل و ؛اجلديدة النباتية األصدددناف

حلماية األصددددددددددددددناف النباتية اجلديدة وكذلك  الدويل االحتاد واتفاقية ،9 املادة سدددددددددددددديما وال الدولية، املعاهدة بني املتبادلة
 مع الفكرية بالتعاون للملكية العاملية التابعة للمنظمة الصدددلة ذات الصدددكوك مشددداهبة مع عملية إجراء إمكانية اسدددتكشددداف

 أمانتها وبطريقة شاملة وتشاركية؛
 

 املتكررة بشددأن العالقات القاضددي باسددتعراض األسددئلةحلماية األصددناف النباتية  الدويل االحتاد جملس بقراريرح   -12
 اتفاقية تنفيذ عن واملعلومات اخلربات وتبادل واملعاهدة الدوليةحلماية األصددددددناف النباتية  الدويل االحتاد اتفاقية بني املتبادلة
 املتعاقدة لألطراف ميكن كيف  اسدددتكشددداف األمني إىل يطل و الدولية، واملعاهدةحلماية األصدددناف النباتية  الدويل االحتاد

خبصدددددوص حلماية األصدددددناف النباتية  الدويل االحتاد مع احلوار ومواصدددددلة العمليات، مواصدددددلة املسدددددامهة يف هذه املعاهدة يف
 املسائل؛ هذه
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 إعمال يف توثر ال  الوطنية التدابري تعديل األمر، لزم وإذا اسدددددددددددددتعراض، بعد يف ينظر مل متعاقد طرف كليدعو  -13
املزارعني  حقوق فعل ذلك، وإىل  اية إىل ب طالق األصددددددددددددددناف وتوزيع البذور، املتعلقة اللوائح خاصددددددددددددددة املزارعني حقوق

 الوطنية؛ بالتشريعات ورهنا االقتفاء حسب ،الدولية املعاهدة من 9 على لو ما تن  عليه املادة والنهوض هبا،
 

 متعلق ممكن اإلنسددددددان خبصددددددوص إعالن حقوق جملس أعفدددددداء الذي يقوم به بعض اجلاري بالعمليحيط علما  -14
 الريفية؛ املناطق يف العاملني من وغريهم الفالحني  قوق

 
على لو املزارعني،  إعمال حقوق دعم إىل الرامية األنشددددددددددددطة يف املزارعني منظمات ملشدددددددددددداركة يعرب عن تقديره -15
 ويفاجلهاز الرئاسددددددددددددددي  دورات الفاعلة يف املشدددددددددددددداركة مواصددددددددددددددلة إىل يدعوهاو الدولية؛ املعاهدة من 9 تن  عليه املادة ما

االقتفددددداء ووفقاً لالئحة  حسدددددب اجلهاز الرئاسدددددي، أنشدددددأها ال  الدورات ذات الصدددددلة لألجهزة الفرعية اجتماعات ما بني
 معاخلاصددددددددددة بالشددددددددددراكات  والزراعة األغذية السددددددددددرتاتيجية منظمة الواجب االعتبار ومع إيالء الدولية، للمعاهدة الداخلية

 املدين؛ اجملتمع
 

 يف جمال بناء املعنيني املصددددددددددددددلحة وأصددددددددددددددحاب املتعاقدة األطراف من أجل دعم املوارد األمني تعبئة من يطل  -16
 املدداليددة، املوارد ورهندداً بتوفر الدددوليددة؛ املعدداهدددة من 9 لو مددا تن  عليدده املددادةعلى  املزارعني إعمددال حقوق لتعزيز القدددرات
اجلهود اهلادفة إىل إعمال  ملوازرة املعنيني املصدددددددلحة وأصدددددددحاب املتعاقدة الفنية لألطراف تقدمي املسددددددداعدة تيسدددددددري تقدمي أو

 الوطنية اخلاصددة هبم، والربامج اخلطط يف عنيلتعميم حقوق املزار  وآليات إجراءات خالل من ذلك يف مبا املزارعني، حقوق
 االقتفاء؛ حسب

 
أصدددحاب املصدددلحة صدددا  بشدددأن حقوق املزارعني لوالتواصدددل توعية الأعمال مواصدددلة القيام باألمني على  يشدددجع -17

ندا بتوافر الددوليدة، ره املعداهددة من 9 املزارعني على لو مدا تن  عليده املدادة حقوقللنهوض بد عمدال  مهماملعنيني كتددبري 
  ؛املوارد املالية

 
 الدولية، املعاهدة من 9 باملادة الصددددددددددددددلة ذات العمليات مبتابعة املالية، املوارد رهناً بتوفر األمني القيام، من يطل  -18

 ؛اراملزارعني يف االعتب أخذ حقوق تعزيز والزراعة وخارجها، ب ية ذيةاألغ منظمة داخل
 

 املالية؛ املوارد توفري خالل من ذلك يف مبا القرار، هذا احملددة يف األنشطة دعم املتعاقدة األطراف يناشد -19
 

 القرار. هذا بشأن تنفيذ الثامنة تقريراً  دورته يف اجلهاز الرئاسي يرفع إىل أن األمني من يطل  -20
  



IT/GB-7/17/Report Appendix A, page 52 

 

 الملحق
 

 اختصاصات فريق الخبراء التقني المخّصص المعني بحقوق المزارعين
 

 
 خلرباء التقت املخص  املعت  قوق املزارعني االضطالع مبا يلي:سيتوىل فريق ا -1
 

إجراء جرد للتدابري الوطنية ال  ميكن اعتمادها وأففل املمارسات والدروس املستخلصة من إعمال حقوق  ك1)
 من املعاهدة الدولية؛ 9املزارعني، على لو ما تن  عليه املادة 

ع خيارات لتشددددجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه، على لو ما والقيام، اسددددتناد إىل اجلرد، بوضدددد ك2)
 من املعاهدة الدولية؛ 9تن  عليه املادة 

 
وميكن لفريق اخلرباء التقت املخصددد ، عند االضدددطالع بعمله، أن يأخذ بعني االعتبار مداوالت املشددداورة العاملية  -2

 ، إضافة إىل غريها من املشاورات ذات الصلة.2016سيا، يف عام بشأن حقوق املزارعني ال  عقدت يف بايل، إندوني
 
وسديفدم فريق اخلرباء التقت املخصد  ما يصدل إىل مخسدة أعفداء يعي نهم كل إقليم من أقاليم املنظمة، وما يصدل  -3

ثة من أصدددددحاب إىل ثالثة ممثلني عن منظمات املزارعني، ال سددددديما من مراكز املنشدددددأ والتنوع احملصدددددويل، وما يصدددددل إىل ثال
 املصلحة اوخرين، مبا يف ذلك قطاع البذور، يعي نهم مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.

 
 -وسددددديعني مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسدددددي رئيسدددددني مشددددداركني من األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية  -4

 واحد من بلد نام وواحد من بلد متقدم.
 
، رهنا بتوافر 2019-2018رباء التقت املخص  أن يعقد ما يصل إىل اجتماعني يف فرتة السنتني وميكن لفريق اخل -5

 املوارد املالية.
 
 وسريفع فريق اخلرباء التقت املخص  تقريرا إىل اجلهاز الرئاسي بشأن عمله لينظر فيه اجلهاز الرئاسي يف دورته الثامنة.  -6
 
   عد فريق اخلرباء التقت املخص  يف ما يقوم به من عمل.وسييسر األمني هذه العملية وسيسا -7
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 8 - المرفق ألف
 8/2017مشروع القرار 
 
 االمتثال

 
 

 ،إن الجهاز الرئاسي
 

 ،القرارات السابقة بشأن االمتثال إذ يستذكر
 
 ات االمتثال؛من إجراء خامًسا  بالقسمد تقاريرها عماًل مت يف الوقت احملد  األطراف املتعاقدة ال  قد   يشكر -1
 
قدمة من األطراف املتعاقدة عماًل  يشكر -2

 
 خامًسا بالقسم جلنة االمتثال على التوليف والتحليل املتواصلني للتقارير امل

 من إجراءات االمتثال؛
 
ا متعاقدة منذ الدورة األطراف املتعاقدة ال  مل تقم بذلك بعد، مبا يف ذلك الدول ال  أصددددددددددددددبحت أطرافً  يحث -3

 1 سدددددددددة وقبل انعقاد الدورة السدددددددددابعة للجاز الرئاسدددددددددي، أن تقدم، يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد ال يتجاوزاخلام
 من إجراءات االمتثال؛ خامًسا بالقسم ، تقاريرها عماًل 2018أكتوبر/تشرين األول 

 
ا بالقسدددددددم األطراف املتعاقدة إىل حتديث تقاريرها عماًل  يدعو -4 سدددددددب االقتفددددددداء، من إجراءات االمتثال، ح خامسدددددددً

 ا إلجراءات االمتثال؛دوري، وفقً بشكل أن هذه التقارير ينب ي أن ت قدم كل مخس سنوات أو شير إلى يو
 
ا للقسم ، وفقً 2018أكتوبر/تشرين األول  1أن تنظر جلنة االمتثال يف مجيع التقارير األخرى ال  تتلقاها حىت  يقرر -5

 اخلامس من إجراءات االمتثال؛
 
  عملية رفع التقارير ذلك مع مواءمة يف والنظر ،رير املوح داض نسددددددددددددددق رفع التقاسددددددددددددددتعر ا جلنة االمتثال إىل يطل  -6

ياق يف إىل املنظمة يات ميوتقد والزراعة، غذيةألل النباتية الوراثية للموارد الثانية العاملية العمل خطة سدددددددددددددد  توصدددددددددددددد
 ت يف استخدامه؛ستناد إىل اقرتاحات األطراف املتعاقدة واخلربابااللتحسينه، 

 
إىل األمني مواصددلة تقدمي املسدداعدة  يطل وعلى نشددر النظام اإللكرتوين لرفع التقارير عن االمتثال،  نياألم يشددكر -7

 إىل األطراف املتعاقدة أثناء عملية إعداد تقاريرها؛
 
مبا يف ذلك املشدددددددورة أن إحدى مهام جلنة االمتثال هي إسدددددددداء املشدددددددورة وتيسدددددددري تقدمي املسددددددداعدة،  ايؤكد مجددً  -8

القانونية واملسددداعدة القانونية، إىل أي طرف متعاقد بشدددأن املسدددائل املتعلقة باالمتثال، ب ية مسددداعدته على االمتثال 
ا لذلك األطراف املتعاقدة إىل تقدمي تقارير بشدددددددددددددأن هذه املسدددددددددددددائل وفقً  يدعوواللتزاماته مبوجب املعاهدة الدولية، 

 االمتثال؛ لتنظر فيها جلنة
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 من إجراءات االمتثال إىل دورته الثامنة؛ عاشرًاتأجيل االستعراض املتوخى يف القسم  يقرر -9
 

 اواحد ااجتماع ،إىل ذلك إذا دعت احلاجة 2019-2018خالل فرتة السدددددددددنتني  ،قدأن تعجلنة االمتثال إىل  يدعو -10
 التشاور مع األمانة؛إليه رئيس جلنة االمتثال ب يدعوإلكرتونًيا أو فعلًيا،  ،على األقل

 
 هبذا القرار. امللحقمن إجراءات االمتثال، كما يرد يف  4-ثالثًا ا للقسمأعفاء جلنة االمتثال وفقً  ينتخ  -11
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 الملحق
 

 أعضاء لجنة االمتثال
 
 

 انتهاء الوالية  اإلقليم
 2019ديسمبر/كانون األول  31في 

 انتهاء الوالية 
 2021ديسمبر/كانون األول  31في 

 Angeline MUNZARAالسيدة  Koffi KOMBATEالسيد  أفريقيا

  Anil Kumar ACHARYAالسيد  Sadar Uddin SIDDIQUIالسيد  آسيا

 Susanna PAAKKOLAالسيدة  Kim VAN SEETERSالسيدة  أوروبا

 Mahendra PERSAND السيد Elizabeth SANTACREOالسيدة  والبحر الكاريبيأمريكا الالتينية 

 الرواشدة قاسم نسب السيدة Hojat KHADEMIالسيد  الشرق األدنى

 Neha Sheth LUGOالسيدة  Indra THIND السيدة أمريكا الشمالية

 Logotonu Meleiseaالسيدة  الهادئ جنوب غرب المحيط 

WAQAINABETE 
 Anna WILLOCKالسيدة 
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 9 - المرفق ألف
القرار

 
 تفاقية التنوع البيولوجيالتعاون مع ا

 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

اجلهاز الرئاسددددددددددددددي إقامة توىل ال  تن  على أن يالدولية زك و)لك من املعاهدة ) 3-19 واملادة 2-1 املادةإىل  إذ يشدددددددددددير
ات الصددددددددددددددلة قررات ذليه مع مومتر األطراف املتعاقدة يف اتفاقية التنو ع البيولوجي، واإلحاطة كذلك باملواحلفاظ عالتعاون 

 معاهداتمبوجب املنشدددددأة جهزة املنظمات الدولية واألغريها من و  لتنو ع البيولوجياالصدددددادرة عن مومتر األطراف يف اتفاقية 
مبوجب املنظمات الدولية واألجهزة املنشدأة سدائر ال  تن  على أن يتعاون األمني مع  5-20 ، وبأحكام املادةذات الصدلة

 اتفاقية التنو ع البيولوجي؛ أمانة ه اخلصوص، مبا يف ذلك على وجمعاهدات
 

 مانة؛األبشأن التعاون مع مومتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي وأجهزهتا الفرعية و  7/2015إىل قراره  وإذ يشير
 

املتبادل  دعممن أجل ال ،بناء قدراتيف جمال دعم بالاألطراف، ال سدددديما البلدان النامية، توزيد بفددددرورة مواصددددلة  وإذ يقر
 وبروتوكول ناغويا امللحق هبا؛تفاقية التنوع البيولوجي وا الدولية يف تنفيذ املعاهدة

 
األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، واالجتماع  ملومتر باملقررات الصددددددادرة عن االجتماع الثالث عشددددددر يأخذ علماً  -1

 الدولية؛ ل ناغويا، وال  هي ذات أمهية بالنسبة إىل املعاهدةملومتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكو  الثاين
 
باتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا  سدددددددتمر يف رصدددددددد العمليات ذات الصدددددددلة املرتبطةيأن  األمني إىل يطل  -2

، يدين الوطت والدويلهبا ويف املشددددددداركة فيها، من أجل تعزيز العالقات العملية واملتجانسدددددددة واملناسدددددددبة، على الصدددددددع امللحق
 ؛صة مبوجب بروتوكول ناغويالصكوك املتخص  بالنسبة إىل اما يتعلق بوضع أي معايري  ذلك يف يف مبا
 
مكتب الدورة السدددددددددابعة للجهاز الرئاسدددددددددي على إعداده لعناصدددددددددر املشدددددددددورة ملرفق البيئة العاملية يف ما يتعلق  يشدددددددكر -3

ذه مومتر األطراف يف اتفداقيدة التنوع البيولوجي إلبراز هدذه العنداصددددددددددددددر، على بداملقرر الدذي اختد يرح وبداملعداهددة الددوليدة، 
املسددتوى االسددرتاتيجي، يف إطار السددنوات األربع لألولويات الربناجمية ملرفق البيئة العاملية املعتمد يف اجتماعه الثالث عشددر، 

باالعتبارات ال  أبداها مومتر  ويحيط علماية، واملتعلق بالتجديد السدددددددددابع ملوارد الصدددددددددندوق االسدددددددددتئماين ملرفق البيئة العامل
، لوضددددددددددددددع توجيهات اسددددددددددددددرتاتيجية للتجديد الثامن ملوارد 13/21األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، من خالل املقرر 

  الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية؛
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واملكتب، وتعبئة املوارد عنية باسرتاتيجية التمويل صة املاملخص  مع اللجنة جنب جنبا إىل ، ني أن يقومإىل األم يطل  -4
وفقا للدعوة الواردة  ،االستئماين ملرفق البيئة العاملية ملوارد الصندوقلتجديد الثامن بالنسبة إىل اوضع توجيهات اسرتاتيجية ب

 مومتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي؛الصادر عن  13/21يف املقرر 
 
)أك من املعاهدة الدولية، إىل ضدددددددددددددمان إيالء االهتمام الواجب  4-18املتعاقدة، متاشدددددددددددددياً مع املادة األطراف  يدعو -5

للخطط والربامج ال  تدعم تنفيذ املعاهدة الدولية ضدددمن األجهزة الرئاسدددية ملرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك اسدددتخدام، عند 
 ا يتعلق باملعاهدة الدولية ال  يعدها املكتب؛االقتفاء، عناصر املشورة ملرفق البيئة العاملية يف م

 
خيدارات العمدل لتعزيز التعداون والتنسدددددددددددددديق وأوجده التدلزر فيمدا بني االتفداقيدات املتعلقدة بدالتنوع  يالحظ مع التقدير -6

 ؛2016البيولوجي ال  وضعتها حلقة العمل املعقودة يف جنيف يف فرباير/شباط 
 
لتلزر فيما بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي على املسددددددددتوى الوطت، وخارطة باخليارات لتعزيز أوجه ا يرح  -7

، الواردة يف 2020-2017الطريق لتعزيز أوجه التلزر بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي على املسددددددتوى الدويل للفرتة 
 ثالث عشر ملومتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي؛الصادر عن االجتماع ال 13/24املرفقني األول والثاين من املقرر 

 
األطراف املتعاقدة إىل النظر يف دعم تنفيذ هذه اخليارات، من أجل زيادة التعاون والتنسدددددددددديق مع الصددددددددددكوك  يدعو -8

 الدولية األخرى ذات الصلة وتعزيز أوجه التلزر معها؛
 
ملتوخاة يف هذه اخليارات، حسدب االقتفداء ورهنا بتوافر املوارد إىل األمني أن يتخذ اإلجراءات ذات الصدلة ا يطل  -9

املالية، وال سيما يف سياق فريق االتصال املعت باالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي، وبرامج العمل املشرتكة مع الصكوك 
على املسددددددددتوى العام، وأنشددددددددطة الدولية األخرى ذات الصددددددددلة، وإدارة املعلومات واملعارف، واإلبال  والرصددددددددد، والتواصددددددددل 

 القدرات؛ تنمية
 

تتيح فرصدددة لزيادة االتسددداق والتعاون بني  2020-2011أن متابعة اخلطة االسدددرتاتيجية للتنوع البيولوجي  يشدددير إلى -10
النباتية  على أمهية احلفاظ على أهداف املوارد الوراثية ويشدداملعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي، حسب االقتفاء؛ 

لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك االعتماد على معلومات الرصدددددددددددددد املتاحة من خالل عملي  اإلبال  للمعاهدة الدولية وهيئة 
من أهداف التنمية  5-2املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وباألخذ يف االعتبار اخلربة املكتسدددددددددددددبة يف رصدددددددددددددد اهلدف 

على أنه ينب ي لألهداف املتعلقة باحلصدددول على املوارد الوراثية واالسدددتخدام العادل  يشدددددذلك، املسدددتدامة؛ وعالوة على 
واملنصدددددددف للمنافع الناشدددددددئة عن اسدددددددتخدامها، أن تراعي املعاهدة الدولية ونظامها املتعدد األطراف للحصدددددددول على املوارد 

 منافعها؛ وتقاسم
 

بحو  اليف  نيرئيسددددي نيشددددريك اصددددبحكي ية اتفاقية التنوع البيولوجي لأمانإىل  منيبالدعوة املوجهة من األ يرح   -11
 يف دارةالطبيعي/ اإلاحلفظ يف املوقع القائمة بني الصلة باالستدامة يف الزراعة والروابط ذات أهداف آيتشي بشأن شرتكة امل

م املسدددددددتدام لألقارب الربية للمحاصددددددديل اجملتمع احمللي املتعلقة باالسدددددددتخداالقائمة على مسدددددددتوى واملبادرات والربامج ة املزرع
  است الاًل كافياً.  ست لةاملنواع غري السالالت واألو 
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إىل األمني مواصددلة التعاون، وحسددب االقتفدداء، التنسدديق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ولكن أيفددا مع  يطل  -12
من  47ين، بشدددأن املسدددائل املتصدددلة مبعلومات التسدددلسدددل الرقميوالشدددركاء املعنيني اوخر  هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 أجل تعزيز االتساق والدعم املتبادل يف أنشطتها ورفع تقرير إىل اجلهاز الرئاسي؛ 
 

ل تقدددددمي معلومددددات عن إىل األمني أن يتعدددداون مع األمني التنفيددددذي التفدددداقيددددة التنوع البيولوجي من خال يطلددد  -13
)يك من اتفاقية  8املادة  ملقبلة بشأناللتنفيذ يف إطار املعاهدة الدولية، هبدف إثراء املناقشات  التطورات والتجارب العملية

 من بروتوكول ناغويا امللحق هبا؛ 10املادة التنوع البيولوجي و 
 

ع لعاملي للمعلومات التاباإىل األمني أن يواصدددددددددددل اسدددددددددددتكشددددددددددداف اخليارات التقنية لزيادة إبراز مكانة النظام  يطل  -14
، ناغوياربوتوكول التابع ل نافعهاركز تبادل املعلومات عن احلصدددددددددددول على املوارد وتقاسدددددددددددم مللمعاهدة الدولية يف ما يتعلق مب

 اجملاالت ذات االهتمام املشرتك، لصا  األطراف املتعاقدة واملستخدمني؛ يف
 

جمددال التعدداون مع املنظمددة الدددوليددة  البيولوجي يفبدداجلهود ال  تبددذهلددا أمددانتددا املعدداهدددة الدددوليددة واتفدداقيددة التنوع  يرح  -15
، والشدددددركاء اوخرين، للجمع بني للتنوع البيولوجي، ومبادرة تنمية القدرات يف جمال احلصدددددول على املوارد وتقاسدددددم منافعها

إىل  ويطل ا، وجي وبروتوكول ناغويأصدددددددحاب املصدددددددلحة واخلرباء املشددددددداركني يف تنفيذ املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيول
يذ املنسددددددجم للصددددددكوك، ورفع تقرير عن مني، رهنا بتوافر املوارد املالية، تيسددددددري هذا التفاعل بشددددددأن الدعم املتبادل والتنفاأل

 نتائج هذه األنشطة إىل اجلهاز الرئاسي؛
 

التنوع املتعاضددد التفاقية املنسددجم و  مبشدداركة أمانة املعاهدة الدولية يف أنشددطة تنمية القدرات املتعلقة بالتنفيذ يرح  -16
املشاركة يف هذه األنشطة رهنا بتوافر  إىل األمني مواصلة ويطل وبروتوكول ناغويا امللحق هبا واملعاهدة الدولية،  البيولوجي

 املوارد املالية؛
 

رهنا بتوافر املوارد إىل األمني،   ويطلجبهود األمني الرامية إىل التعاون مع أمانة اتفاقية التعاون البيولوجي،  يشددددددددديد -17
األنشطة العملية ملواصلة تعزيز هذا أن يستمر، مع أمانة االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، يف استكشاف الوسائل و املالية، 

 إىل اجلهاز الرئاسي؛ ريراً ذكرة التعاون واملبادرة املشرتكة املوقعة بني األمانتني، وأن يرفع تقمل التعاون وفقا
 

  ورة من دورات اجلهاز الرئاسي.األمني مواصلة اإلبال  عن التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي يف كل دإىل  يطل  -18
  

                                                      
"بيانات ، ضمن مجلة أمور أخرى، مبا يف ذلك) املستخدمة يف هذا اجملال املصطلحاتتعدد بهناك إقرار ملناقشة. و خفع هذا املصطلح للمزيد من ا  47

 احلاسوب"،واسطة "واالستخدام باحملاكاة ب ،لوراثية غري املادية""واملوارد ا ،"واملعلومات الوراثية" ،معلومات التسلسل الوراثي"و " ،التسلسل الوراثي"
 .ا ينب ي استخدامه ال ةاملناسبأو املصطلحات وبأن هناك حاجة إىل مواصلة النظر يف ما يتعلق باملصطلح  ذلكك وغري
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 10 - المرفق ألف
 10/2017القرار 

 
 الصندوق العالمي لتنوع المحاصيل مة إلىمقدّ  في مجال السياسات توجيهات

 

 
 إّن الجهاز الرئاسي،

 
احملاصدددددددديل )الصددددددددندوقك عنصددددددددر أسدددددددداسددددددددي من اسددددددددرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية  بأن الصددددددددندوق العاملي لتنوع إذ يذّكر

 يتعلق بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج مواقعها الطبيعية وإتاحتها؛ ما يف
 

توجيهات العامة ، ينب ي للصدددددندوق أن يعمل مبوجب الهدسدددددتور من بأنه عماًل بالفقرة اخلامسدددددة من املادة األوىل  وإذ يذّكر
 جمال السياسات ال  تصدر عن اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية؛  يف
 

بأنه تبعاً التفاق العالقة، ينب ي للمجلس التنفيذي للصدددددددددندوق أن يرفع تقريراً سدددددددددنوياً عن أنشدددددددددطة الصدددددددددندوق  وإذ يذّكر
 اجلهاز الرئاسي؛  إىل

 
 ؛ 8/2015ي يتناول مسائل أثارها القرار بالتقرير الصادر عن الصندوق الذ وإذ يحيط علماً 

 

 التوجيهات في مجال السياسات: الجزء األول

 
بالقرارات ال  يتخذها علًما اجمللس التنفيذي للصدددددددددددندوق  حييطاواألمني أن اجلهاز الرئاسدددددددددددي إىل الرئيس  يطل  -1

 ويسددديلصددندوق عنصددراً أسدداسددياً منها، اجلهاز الرئاسددي خبصددوص حتديث اسددرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية ال  يشددك ل ا
 توجيهات يف جمال السياسات على األصعدة الرئيسية التالية: 

 

 حشد الموارد -ألف 
 
مت أموااًل لصدددددددا  صدددددددندوق اهلبات التابع احلكومات واجلهات املالة األخرى ال  قد  اجلهاز الرئاسدددددددي  يشددددددكر -2

الذي شدددك ل  2016ئك الذين شددداركوا يف مومتر إعالن التربعات يف عام مبا يف ذلك أولللصدددندوق العاملي لتنوع احملاصددديل، 
متويل طويل األجل  تأمنين بوجه خاص من مرحلة مفصددددددددددددددلية هامة يف تنفيذ اسددددددددددددددرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية، للتمك  

ما أبلغ الصدددددندوق،  املعاهدة، علماً أن قيمة املسدددددامهات املوعودة،  سدددددب من 15 للمجموعات احملتفظ هبا مبوجب املادة
  ؛مليون دوالر أمريكي 313.9بل ت  قد
 
التمويل من مصددددددادر غري احلكومات، ويدعو  تأمني قدر أكرب منباخلطوات ال  يتخذها الصددددددندوق لو   يرحّ  -3

از ، فور اسدددددتكماهلا، إىل مكتب اجله2022و 2017 اجمللس التنفيذي للصدددددندوق إىل إحالة اسدددددرتاتيجية التمويل للفرتة بني
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حشددد املوارد، باعتبارها و صددة املعنية باسددرتاتيجية التمويل الرئاسددي، إلحاطة األطراف املتعاقدة علماً هبا، وإىل اللجنة املخصدد  
  ؛لتمويلب ايات ا يف ما يتعلقمسامهة قيمة يف حتديث اسرتاتيجية التمويل، مبا يف ذلك 

 
خصدددصدددة املعنية باسدددرتاتيجية التمويل وحشدددد املوارد، الصدددندوق إىل مواصدددلة دعمه الناشدددط لعمل اللجنة امل يدعو -4
مع احرتام والية كل  من املعاهدة الدولية والصدددددددددندوق وإبراز  يف ذلك لوضدددددددددع  ج برناجمي السدددددددددرتاتيجية التمويل احملدثة مبا

 ؛ العالقات القائمة بني خمتلف عناصر اسرتاتيجية التمويل
 
عاهدة الدولية يف جمال حشددددد املوارد، خالل فرتة السددددنتني التالية التعاون مع املنطاق توسدددديع بالصددددندوق  وصددديي -5

أنشطة مجع األموال املشرتكة مع األمانة، ب ية تعزيز أوجه التكامل والتلزر، وإثبات كيف بشأن ، وال سيما 2018-2019
 تمويل احملدثة؛ ميكن للروابط بني خمتلف عناصر اسرتاتيجية التمويل أن تبىن بطريقة ملموسة يف اسرتاتيجية ال

 
بشددددددأن التقدم احملرز يف حشددددددد  ، معلوماتللجهاز الرئاسدددددديالثامنة الدورة  أن يقد م، خاللالصددددددندوق إىل  يدعو -6

على شددددد أموال قائمة يف ما يتعلق  املوارد خالل فرتة السددددنتني املقبلة لصددددا  صددددندوق اهلبات التابع للصددددندوق، وكذلك 
 ت الوطنية املختارة يف البلدان النامية؛ مشاريع، من أجل دعم بنوك اجلينا

 
 المسائل العلمية والفنية - باء

 
مه الصددندوق خالل مرحلة السددنتني احلالية من أجل تعزيز تنفيذ املعاهدة الدولية لتمكني بالدعم الذي قد   يرّح  -7

بحو  الزراعية الدولية، ودعماً صدددددون تنوع احملاصددددديل وإتاحتها على املدى البعيد، باالشدددددرتاك مع اجلماعة االسدددددتشدددددارية لل
 لبنوك اجلينات اإلقليمية والوطنية؛ 

 
للمعاهدة  1-15لفقرة )زايك من املادة ل وفقاالصدددددندوق إىل مواصدددددلة التعاون مع األمانة وتوسددددديع نطاقه،  يدعو -8

احملتفظ هبا مبوجب ة والزراعة النباتية لألغذيحشددددددد الدعم الفت للصدددددديانة املنتظمة جملموعات املوارد الوراثية بشددددددأن الدولية، 
 ؛ الدولية املعاهدة من 15 املادة

 
ذلك  يف الصندوق بأن يواصل تعزيز تعاونه وتكامله مع املعاهدة الدولية حول املسائل العلمية والفنية، مبا يوصي -9

 صون احملاصيل العاملية؛اسرتاتيجيات  وتنفيذحتسني الروابط لتحديث من خالل 
 

ق إىل التعاون مع املعاهدة الدولية لبلورة مفاهيم خاصة ب دارة اجلودة يف ما يتعلق بصون جمموعات الصندو  يدعو –10
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واحلصدددددددددددددول عليها، وهي جمموعات تديرها األطراف املتعاقدة يف إطار النظام املتعدد 

بع للمعاهدة الدولية، وذلك لفدددمان صدددو ا على أكمل وجه وإلتاحة منافعها التاللحصدددول على املوارد وتقاسدددم األطراف 
 احلصول عليها على النحو املالئم كما هو حمدد يف النظام املتعدد األطراف بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
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 النظام العالمي لإلعالم -جيم 
 

واملنظمة، من خالل النظام العاملي للمعلومات واإلنذار بالتعاون الوثيق بني الصددددددددددددندوق واملعاهدة الدولية  يرّح  -11
نظمها وبنيتها التحتية ب االرتقاءاملبكر بشدددأن املوارد الوراثية النباتية، يف جمال دعم بنوك اجلينات يف البلدان النامية من أجل 

 إلدارة املعلومات؛ 
 

مجلة أمور، منها ام العاملي لإلعالم، من خالل الصدددندوق إىل مواصدددلة التعاون مع األمانة بشدددأن تنفيذ النظ يدعو -12
عمليات نظام املعلومات عن البيئة وعلوم األرض، ودعم الشددددددددددبكة العاملية ملعلومات املادة الوراثية، ومنصددددددددددة بنك اجلينات 

من املعاهدة  17التابعة للجماعة االسددددتشددددارية للبحو  الزراعية الدولية وغريها من املبادرات املشدددداهبة املتصددددلة بتنفيذ املادة 
 ؛الدولية

 
الصندوق على دعم أوجه التلزر والتكامل يف أنشطته مع برنامج العمل بشأن النظام العاملي لإلعالم اعرتافًا  عيشجّ  -13

األمانة ب ضددفاء طابع رمسي على العالقات وإنشدداء أوجه  ويوصددي أيضدًدابوالية اجلهاز الرئاسددي وقدراته يف جمال وضددع املعايري، 
 ؛  النظام العاملي لإلعالم ونظام املعلومات عن البيئة وعلوم األرض من خالل، مجلة أمور، منها مذكرة تفاهمتلزر بني

 
أي  يفمن أجل متكني اجلهاز الرئاسددي من النظر بعمق  األمنيالصددندوق بتقدمي معلومات ذات صددلة إىل  يوصدي -14

 ما خ  األهداف الثالثة للمعاهدة الدولية؛  د الوراثية يفتداعيات حمتملة الستخدام معلومات التسلسل الرقمي للموار 
 

املشاركة يف اللجنة العلمية االستشارية اخلاصة بالنظام يف الصندوق أيفاً إىل تعيني خبري واحد لالستمرار  يدعو -15
 م؛العاملي لإلعالم وتقدمي تقارير حمدثة بانتظام عن تنفيذ أنشطته ذات الصلة بالنظام العاملي لإلعال

 

 االتصال والتوعية - دال
 

الصددددددندوق بأن يشددددددرتك مع املعاهدة الدولية يف تطوير منتجات لالتصددددددال والتوعية حول مسددددددامهة املوارد  يوصدددددي -16
، وبوجه خاص بشددددددددأن أمهية تطبيق املعاهدة 2030الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف حتقيق خطة التنمية املسددددددددتدامة لعام 

  ؛ألهداف التنمية املستدامة 5-2ملقصد الدولية لبلو  ا
 

 مسائل أخرى: الجزء الثاني
 

دورته  لصددندوق إىل رفع تقريره بوترية سددنوياً بشددأن أنشددطة الصددندوق إىل اجلهاز الرئاسددي يفااجمللس التنفيذي  يدعو -17
ك من املادة الثالثة 3الفقرة )العادية، وخالل إحدى السنوات بني الدورات، إىل مكتب اجلهاز الرئاسي،  سب ما تن  عليه 

 العالقة؛  أن تقدمي هكذا تقارير إىل املكتب سيعترب مبثابة تنفيذ للموجب الذي ين  عليه اتفاق ويقرّرالتفاق العالقة، 
 

إجراءات بالتماشدددي مع  2019إىل مكتب الدورة الثامنة اختيار وتعيني أعفددداء اجمللس التنفيذي خالل عام  يطل  -18
 ، من أجل ضمان استمرار حسن سري اجمللس التنفيذي وكفاءته. ني أعفاء اجمللس التنفيذي للصندوقاختيار وتعي
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 11 - المرفق ألف
 11/2017مشروع القرار 
 

 التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 
 إّن الجهاز الرئاسي،

 
ة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئةك، وعلى األخ  بشدددأن التعاون مع هيئ 9/2015و 4/2013إىل القرارين  إذ يشدددير

 طلبه إقامة تعاون وثيق بني اهليئة واجلهاز الرئاسي؛
 
ب نشدددددداء اإلدارة اجلديدة املعنية باملناخ والتنو ع البيولوجي واألراضددددددي واملياه يف املنظمة ويشددددددري إىل أن ذلك  يرّح  -1

 واهليئة وسيفسح اجملال أمام املزيد من التنسيق واالتساق بني املعاهدة الدولية واهليئة؛سيوط د التعاون بني املعاهدة الدولية 
 
 يطل على إبقاء مسألة التقسيم الوظيفي للمهام واألنشطة بني اجلهاز الرئاسي واهليئة قيد االستعراض، و يوافق -2

 ؛تعاون مع اهليئةإىل األمني أن حييط علما بانتظام بأي تطورات ذات صلة حتد  يف جمال ال
 
على صددددددددددددددون األقارب الربي ة للمحاصدددددددددددددديل والنباتات ال ذائية الربي ة  من أجلباخلطوط التوجيهية الطوعية  يرح  -3

  املستوى الوطت، ويدعو األطراف املتعاقدة إىل تنفيذها، حسب االقتفاء
 
سدتمرار، يف إطار حوكمته املتواصدلة للموارد فادها االمبالدعوة املوجهة من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسدي وال   يرح  -4

من املعاهدة الدولية، يف التنسدددددددديق بشددددددددكل وثيق مع اهليئة، من أجل معاجلة  3ا للمادة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وفقً 
األنشدددطة والعمليات  السدددمات املميزة للموارد الوراثية النباتية واسدددتخداماهتا احملددة بصدددورة تكميلية، مع األخذ يف االعتبار

اجلدداريددة حتددت إطددار املعدداهدددة الدددوليددة، مبددا يف ذلددك العمليددة احلدداليددة اهلددادفددة إىل تعزيز سددددددددددددددري عمددل النظددام املتعدددد األطراف 
للحصدددول على املوارد وتقاسدددم منافعها والتعاون اجلاري الداعم لتطبيق املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول 

 ؛بيقا متسقاً ناغويا تط
 
بالدعوة املوجهة من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسددي وال  مفادها تبادل املعلومات مع اهليئة بانتظام عن العملية  يرح  -5

هات يإىل األمني أن يعد، اسدددددددددتنادا إىل توج يطل الرامية إىل تعزيز النظام املتعدد األطراف ب ية تفادي ازدواجية اجلهود، و
 ؛للهيئة يف دورهتا العادية السابعة عشرةيتاح ، تقريرا نة للجهاز الرئاسيالدورة الثام مكتب

 
التعاون مع أمني اهليئة الذي سددديعقد حلقة عمل دولية ملسددداعدة البلدان على حتديد السدددمات إىل األمني  يطل  -6

مسددددتوى الوعي هبا يف سددددياق العناصددددر  املمي زة واملمارسددددات احملددة للقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية الزراعة ورفع
لتيسدددري التنفيذ احمللي للحصدددول على املوارد وتقاسدددم منافعها بالنسدددبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية 

 ؛والزراعة، وكذلك مع أمني اتفاقية التنوع البيولوجي
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ئاسدددددددددددددي بشدددددددددددددأن تنفيذ املعاهدة الدولية ومن قبل النظام بتحليل املعلومات اجملم عة من قبل اجلهاز الر  يأخذ علما -7

العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشدددددددأن املوارد الوراثية النباتية التابع للمنظمة خبصدددددددوص تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية 
يف  راثية النباتية لألغذية والزراعةملوارد الو ا عن حالة إعداد التقرير الثالثل رض للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و 

إىل أميت املعاهدة الدولية واهليئة اسددتكشدداف خيارات فنية تسددمح ملسددتخدمي أحد النظامني إما باإلشددارة  يطل ، والعامل
 باستخدامها. إىل املعلومات ال  سبق وأن قد مت إىل النظام اوخر أو

 
والتنسدديق مع أمانة اهليئة لتشددجيع االتسدداق يف وضددع وتنفيذ برامج إىل األمني االسددتمرار يف تعزيز التعاون  يطل  -8

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

، والنظر يف خطدة العمدل حالة املوارد الوراثيدة النبداتيدة لألغذية والزراعة يف العدامل التقرير الثدالث عنإعداد  ك1)
 ية النباتية لألغذية والزراعة؛العاملية الثالثة للموارد الوراث

، مبا يف ذلك القيام هاورصددددددددددددددد خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتنفيذ ك2)
بشأن األنواع / السالالت األصلية للمزارعني  الطوعيةاخلطوط التوجيهية  يباملزيد من العمل بشأن مشروع

بشددأن صددون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا  إقامة شددبكة عامليةبشددأن و 
 يف املزرعة؛

 واحلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ ك3)
نظام العاملي لإلعالم التابع للمعاهدة الدولية والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشددددددددددددددأن املوارد الو  ك4)

 ؛ التابع للمنظمة الوراثية النباتية
 باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.يف ما يتصل املقاصد واملوشرات العاملية  ك5)
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 12 - المرفق ألف
 12/2017مشروع القرار 
 

 التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى
 

 
 األجهزة والمنظمات الدولية: الجزء األول

 

 إّن الجهاز الرئاسي،
 وبالقرارات واملقررات السابقة األخرى ذات الصلة؛ 10/2015بقراره  ّكرإذ يذ 

أمهية احلفاظ على التعاون مع املنظمات واملوسدددددددددسدددددددددات الدولية ذات الصدددددددددلة والشدددددددددركاء املعنيني، وتعزيزه  وإذ يعيد تأكيد
 أجل النهوض بأهداف املعاهدة الدولية وتنفيذها؛ من

 ون والدعم من جانب املنظمات الدولية ذات الصلة خالل فرتة السنتني احلالية؛استمرار التعا مع التقدير وإذ يالحظ
 املدينباملشددددددداركة النشدددددددطة جملموعات أصدددددددحاب املصدددددددلحة األخرى ذات الصدددددددلة، ال سددددددديما منظمات اجملتمع  وإذ يرح 

 ة اخلاصة هبا؛املزارعني وقطاع البذور، يف دعم تنفيذ املعاهدة الدولية وعمليات السياسات ذات الصلمنظمات و 
أمهية الدعم املتناسددق واملتبادل لتنفيذ املعاهدة الدولية والصددكوك والعمليات ذات الصددلة ال سدديما على املسددتوى  وإذ يدرك

 الوطت، وإذ يشري إىل أمهية مواصلة تقدمي الدعم لألطراف املتعاقدة من البلدان النامية يف هذا الصدد؛
 
اجلهود الالزمة لفدددددددمان أن حتظى أهداف املعاهدة الدولية ودورها يف صدددددددون  ضدددددددرورة مواصدددددددلة يعيد التأكيد على -1

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، ب قرار ودعم املوسسات واملنظمات والعمليات الدولية 
 ذات الصلة؛

بالرتويج للمعاهدة الدولية ودعم األطراف  بالتعاون مع مفوضددددددددددددددية االحتاد األفريقي ويرحب باهتمامها علماً  أخذي -2
املتعاقدة من إقليم أفريقيا يف تنفيذها، وبتأدية حسددددددددب االقتفدددددددداء، دور تنسدددددددديقي للمندوبني واملمثلني من اإلقليم؛ 

البحث عن فرص إلقامة التعاون مع منظمات وموسدددسدددات كذلك إىل األمني مواصدددلة تعزيز هذا التعاون و  ويطل 
 لة للرتويج للمعاهدة الدولية وتنفيذها؛إقليمية أخرى ذات ص

لتنفيذ الربنامج على وجه اخلصددددددددددددددوص بدعمه   ويرحّ بالتعاون مع املنتدى العاملي للبحو  الزراعية،  يأخذ علما -3
 املشرتك لبناء القدرات بشأن حقوق املزارعني؛

واملتبادل لتنفيذ املعاهدة الدولية  األطراف املتعاقدة على األخذ بزمام املبادرات لتعزيز الدعم املتناسددددددددددددددق يشدددددددددددجع -4
والصددددددكوك والعمليات الدولية األخرى ذات الصددددددلة ب ية تعزيز اتسدددددداق السددددددياسددددددات وحتسددددددني الكفاءة على مجيع 

 املستويات ولتطبيق أهدافها والتزاماهتا املختلفة بطريقة متناسقة وواضحة ومتبادلة الدعم؛
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 ات بناء على الطلب ورهناً بتوافر املوارد؛إىل األمني أن يسه ل مثل هذه املبادر  يطل  -5
 املنظمدددة الددددوليدددة للتنوع البيولوجي واحلرص  مع احلددداجدددة إىل توسدددددددددددددديع الربندددامج املشددددددددددددددرتك لبنددداء القددددرات يؤكدددد -6

األطراف املتعاقدة  ويدعوتأدية دور نشدددط يف تنسددديق النتائج والتأثريات ورصددددها وحتليلها، ني واصدددل األميعلى أن 
 لة إىل توفري متويل إضايف لدعم استمرارية الربنامج؛ واجلهات املا

إىل األمني مواصلة التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومبادرة تنمية  يطل  -7
وتوسدددددددددددددديعه  القدرات املتعلقة باحلصددددددددددددددول على املوارد وتقاسددددددددددددددم منافعها ومقدمي بناء القدرات اوخرين، وتعزيزه

يقددمونده من دعم لألطراف املتعداقددة يف تنفيدذ املعداهددة الددوليدة واتفداقيدة التنوع البيولوجي وبروتوكول نداغويدا  مدا يف
 امللحق هبا بطريقة متناسقة ومتبادلة الدعم؛ 

احد منهم، أعفدداء فريق االتصددال املعت باتفاقيات التنوع البيولوجي على مواصددلة تعاو م وفقا لوالية كل و  يشددجع -8
إىل األمني، رهنا بتوافر املوارد املالية، أن يسددتمر باملشدداركة بنشدداط يف األنشددطة ذات الصددلة لفريق االتصددال  ويطل 

 املعت بالتنوع البيولوجي؛
االتفاقيات  لدى تنفيذها أو مشدددددددددددددداركتها يفاألطراف املتعاقدة على اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز أوجه التلزر  يحث -9

علقة بالتنوع البيولوجي للنهوض باتسدددددددداق السددددددددياسددددددددات وحتسددددددددني الكفاءة وتعزيز التنسدددددددديق والتعاون على مجيع املت
املنظمات الدولية واجلهات املالة إىل توفري املوارد املالية الالزمة لدعم اجلهود ال  تشجع التلزر  ويدعواملستويات، 

 فاقيات التنوع البيولوجي؛يف جمال وضع السياسات والوفاء بااللتزامات مبوجب ات
ك ال  يأخذ بزمامها برنامج InforMEAإىل األمني مواصدددددددلة املشددددددداركة يف مبادرة إدارة املعلومات واملعارف ) يطل  -10

األمم املتحددددة للبيئدددة وتوفري املعلومدددات لألطراف املتعددداقددددة وأصددددددددددددددحددداب املصددددددددددددددلحدددة اوخرين من خالل بوابدددة 
InforMEAت تدريبية إلكرتونية؛، مبا يف ذلك إصدار دورا 

إىل األمني مواصددددلة املشدددداركة يف االجتماعات ذات الصددددلة لالحتاد الدويل حلماية األصددددناف النباتية اجلديدة  يطل  -11
التددابعددة للمنظمددة  واللجنددة احلكوميددة الدددوليددة املعنيددة بددامللكيددة الفكريددة واملوارد الوراثيددة واملعددارف التقليددديددة والفلكلور

 ، حسب االقتفاء ورهناً باملوارد املالية املتاحة؛ة الفكريةالعاملية للملكي
املزارعني منظمات جمموعات أصدددحاب املصدددلحة األخرى ذات الصدددلة، ال سددديما منظمات اجملتمع املدين و  يشدددجع -12

 وقطاع البذور، على مواصلة تعزيز مشاركتها وتعاو ا للنهوض بتنفيذ املعاهدة الدولية؛
تعاون مع أجهزة ومنظمات دولية أخرى الواصدددددددددددددلة رفع التقارير إىل اجلهاز الرئاسدددددددددددددي بشدددددددددددددأن إىل األمني م يطل  -13

  صلة، وبشأن األنشطة التعاونية ذات الصلة. ذات
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 15مؤسسات المادة : الجزء الثاني
 

 ،إن الجهاز الرئاسي
 
 من املعاهدة الدولية؛  1-15أحكام املادة  يستذكرإذ 
 

من املعاهدة الدولية،  15واردة يف تقارير املوسدددسدددات ال  أبرمت اتفاقات مبوجب املادة باملعلومات ال علماً  يأخذ -14
على مواصددلة تقدمي معلومات  يحثهاباملوسددسددات ال  قد مت تقارير ملا تفددمنته تلك التقارير من حمتويات قيمة، و يشدديدو

 مماثلة إىل الدورات املقبلة للجهاز الرئاسي؛
من األمني  يطل  تقد م أي تقارير إىل القيام بذلك يف الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي، واملوسسات ال  مل يدعو -15

 إبال  هذه الدعوة إىل تلك املوسسات؛
من األمني، رهناً بتوفر املوارد املالية، أن يعقد مشددددددددداورات منتظمة أو دورية مع املوسدددددددددسدددددددددات ال  أبرمت  يطل  -16

إىل اجلهاز  يرفع تقارير ، بشأن تنفيذ االتفاقات وتوجيهات السياسات، وأنالدولية هدةمن املعا 15اتفاقات مبوجب املادة 
 الرئاسي يف كل دورة؛ 

باجلهود اجلارية لتأمني اجملموعات الدولية ال  يتعرض احلفاظ عليها بشدددكل منظم ملخاطر أو هتديد،  علماً  يأخذ -17
، بالتعاون الوثيق مع احلكومات الدولية من املعاهدة 15ادة من األمني مواصدددددددددددلة ممارسدددددددددددة مسدددددددددددوولياته مبوجب امل يطل و

املفددديفة، حسدددب االقتفددداء، وبالشدددراكة مع احلكومات املهتمة األخرى واملوسدددسدددات ذات الصدددلة القادرة على توفري الدعم 
 التقت وغريه من الدعم الفروري هلذه اجلهود؛

اوخرين إىل تقدمي الدعم املايل واملادي الفددددروري لتيسددددري األطراف املتعاقدة واملالني وأصددددحاب املصددددلحة  يدعو -18
 هذه اجلهود؛

من األمني أن يواصدددل جهود ضدددمان إبرام اتفاقات مع املوسدددسدددات الدولية األخرى ذات الصدددلة ال  تفي  يطل  -19
 من املعاهدة الدولية. 15مبتطلبات املادة 

 
 إدارة قبو سفالبارد العالمي للبذور: الجزء الثالث

 
 الجهاز الرئاسي، إن
 

ك وباقرتاحات مكتب قبو البذوربالتقرير الذي قدمته حكومة النرويج بشأن إدارة قبو سفالبارد العاملي للبذور ) إذ يأخذ علماً 
 الدورة السابعة؛
 ؛قبو البذورالدولية قد أعطى الزخم للحكومة النروجيية للمفي قدماً يف إنشاء  املعاهدةأن اعتماد وإذ يستذكر 

 على الروابط القوية بني قبو البذور واملعاهدة الدولية؛ التأكيد يعيد وإذ
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وبدعمه بعد السنوات العشر األوىل  قبو البذورالتزامه ب ويجددوإدارته،  قبو البذور كومة النرويج إلنشاء يشيد  -20
 ؛تش يلهمن 

وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج العاملي حلفظ واسدددددددتخدام امل النظام يفهام  عنصدددددددر قبو البذوربأن  يقرّ  -21
 املوقع الطبيعي؛

بدعوة حكومة النرويج املوجهة إىل رئيس اجلهاز الرئاسددددي للعمل كرئيس للفريق االسددددتشدددداري الدويل لقبو  يرّح  -22
 ؛إىل رئيس اجلهاز الرئاسي، يف الوقت احلاضر، أن يفطلع باملهام املطلوبة هلذا الدور ويطل البذور، 

النرويج، اسددددددتكشدددددداف املزيد من الوسددددددائل العملية لتعزيز الروابط بني  حكومةأن يواصددددددل، مع  األمنيإىل  يطل  -23
 ، وأن يقدم تقريراً إىل اجلهاز الرئاسي؛قبو البذور املعاهدة الدولية و

قبو االسددددددتفادة من واملوسددددددسددددددات الدولية واألجهزة األخرى ذات الصددددددلة، إىل النظر يف  املتعاقدةاألطراف  يدعو -24
يف اسددددددددددددددرتاتيجياهتا لتأمني جمموعات البذور اهلامة لديها، وألغراض التخزين الطويل األجل للموارد الوراثية النباتية  البذور

 لألغذية والزراعة؛

 تزويد اجلهاز الرئاسي مبعلومات حمد ثة بشأن عمليات قبو البذور وإدارته.  مواصلةحكومة النرويج إىل  يدعو -25
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 13 - المرفق ألف
 13/2017القرار 

 
 برنامج العمل المتعدد السنوات للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية

 
 إّن الجهاز الرئاسي،

 
 ؛13/2015القرار  إذ يستذكر

 
امج عمل املعاهدة الدولية على لو إىل أن  أحد األهداف الرئيسية لربنامج العمل املتعدد السنوات هو تنظيم برن وإذ يشير

 ففل، خاصة العمل الواجب االضطالع به يف الفرتات الفاصلة بني الدورات؛أ
 

عددة السدددددددنوات لوضدددددددع جدول إىل أن  أجهزة أخرى تابعة ملنظمة األغذية والزراعة قد اعتمدت برامج عمل مت وإذ يشددددددير
 زمت إلجراء عمليات استعراض معم قة للربامج واوليات ذات الصلة؛

 
 قد ط رحت بصورة متكررة يف سياق خمتلف جوانب عمله؛ 48ات التسلسلية الرقمية"بأن  "املعلوم وإذ يقرّ 

 
 49؛2016الذي اعتمده مومتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف ديسددمرب/كانون األول  13/16إىل املقرر  وإذ يشير

 واملنصدددددف العادل والتقاسدددددم اجلينية داملوار  على احلصدددددول بشدددددأن ناغويا الذي اعتمدته األطراف يف بروتوكول 2/14واملقرر 
 ؛201650 األول كانون  ديسمرب/ يف استخدامها عن الناشئة للمنافع

 
العادية دت، يف دورهتا إىل أن  هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة كانت قد حد   وإذ يشددددير

ل جديد بشدددأن "املعلومات التسدددلسدددلية الرقمية اخلاصدددة باملوارد الوراثية ، مسدددار عم2017فرباير/شدددباط  السدددادسدددة عشدددرة يف
 51لألغذية والزراعة"؛

 
  قبل انطالق الدورة السابعة؛إىل احلد  اخلاص عن معلومات علم اجلينومات الذي ع قد يف كي ايل مع التقدير وإذ يشير

 
 ؛"ةمات التسلسلية الرقمياملعلو "إىل احلاجة إىل مزيد من اإليفاحات بشأن مصطلح  وإذ يشير

 
ضع برنامج العمل املتعدد إىل املكتب العمل، بدعم من األمني ومبسامهات من األطراف املتعاقدة، على و  يطل  -1

 السنوات للجهاز الرئاسي لكي ينظر فيها يف دورته الثامنة؛ 
 

                                                      
 )CBD COP XIII/16) اقية التنوع البيولوجيالصدددددددادر عن االجتماع الثالث عشدددددددر ملومتر األطراف يف اتف 13/16هذا املصدددددددطلح مأخوذ من املقرر   48

لية الوراثية" موضع مزيد من النقاش. ومثة إقرار بتعدد املصطلحات املستخدمة يف هذا اجملال )مبا فيها، على سبيل املثال ال احلصر، "البيانات التسلس وهو
ة غري املادية" و"احملاكاة باحلاسدددددوب" وما إىل ذلكك ومن الفدددددروري مواصدددددلة النظر و"املعلومات التسدددددلسدددددلية الوراثية" و"املعلومات الوراثية" و"املوارد الوراثي

 هذا املوضوع لتحديد املصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها. يف
 ، متاح على العنوان التايل:كCBD/COP/DEC/XIII/16) 13/16 املقرر  49

 ar.pdf-16-dec-13-13/cop-https://www.cbd.int/doc/decisions/cop 
 متاح على العنوان التايل: ،كCBD/NP/MOP/DEC/2/14) 2/14املقرر   50
 ar.doc-14-dec-02-mop-02/np-mop-ttps://www.cbd.int/doc/decisions/nph 

 ms565a.pdf-http://www.fao.org/3/a: ، املتاح على العنوان التايلReport-CGRFA/16/17من التقرير  86الفقرة   51

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-16-ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms565a.pdf
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مات التسددددددددددلسددددددددددلية الرقمية" على املوارد أن يبحث يف دورته الثامنة يف التأثريات احملتملة السددددددددددتخدام "املعلو  يقرّر -2
الوراثية بالنسدددددددددددبة إىل أهداف املعاهدة الدولية والنظر يف إمكانية إدراجها ضدددددددددددمن برنامج العمل املتعدد السدددددددددددنوات خالل 

 االجتماع املذكور؛
 
 9ة لفقر املرتقب مبوجب ا إىل األمني إطالع األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة كافة على نتائج العمل يطل  -3

 يف ما يتعلق بتنفيذ نظام املعلومات العاملي؛ 5/2017من القرار 
 
األطراف املتعاقدة واحلكومات األخرى وأصدددددددددددددحاب املصدددددددددددددلحة املعنيني واألفراد من ذوي اخلربات يف هذا  يدعو -4

ذا اجملال املوضدددددددوع إىل إعطاء معلومات للجهاز الرئاسدددددددي بشدددددددأن مجلة أمور من ضدددددددمنها املصدددددددطلحات املسدددددددتخدمة يف ه
واجلهات الفاعلة املعنية مبسدددددددددألة "املعلومات التسدددددددددلسدددددددددلية الرقمية" اخلاصدددددددددة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأنواع 

 "املعلومات التسلسلية الرقمية" اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ونطاق استخداماهتا، على غرار:
 

 التوصيف ك1)
 الرتبية والتحسني الوراثي  ك2)
 الصون ك3)
 وحتديد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ك4)

 
ففالً عن جدوى "املعلومات التسلسلية الرقمية" اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية الزراعة بالنسبة إىل األمن ال ذائي 

رته الثامنة النظر يف التأثريات احملتملة السددددددتخدام "املعلومات التسددددددلسددددددلية والت ذية، مبا يسدددددده ل على اجلهاز الرئاسددددددي يف دو 
الرقمية" اخلاصددددددددددددة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بالنسددددددددددددبة إىل أهداف املعاهدة الدولية، مبا يف ذلك تبادل املوارد 

 ا؛واحلصول عليها والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامه
 
املتعاقدة لالسدددددرتشددددداد هبا يف املناقشدددددات بشدددددأن هذا  لألطرافإىل األمني جتميع ما ورد من آراء وإتاحتها  يطل  -5

 املوضوع خالل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي؛ 
 
ل إىل األمني مواصلة متابعة املناقشات حول املعلومات التسلسلية الوراثية يف منتديات أخرى وتنسيق العم يطل  -6

يكفل  مع أمانة كل من اتفاقية التنوع البيولوجي وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة خبصددوص أي أنشددطة ذات الصددلة مبا
 االتساق وجين ب االزدواجية يف اجلهود؛

 
وع إىل األمني إطالع اجلهاز الرئاسددددددي يف دورته الثامنة على نتائج العمليات ذات الصددددددلة لدى اتفاقية التن يطل  -7

البيولوجي وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من حيث ارتباطها بالتأثريات احملتملة السدددددددتخدام "املعلومات التسدددددددلسدددددددلية 
 الرقمية" على املوارد الوراثية بالنسبة إىل أهداف املعاهدة الدولية؛

 
يف دورته  "ات التسددلسددلية الرقميةاملعلوم"إىل املكتب إرشدداد األمني يف سددياق التحفددري للمناقشددات حول  يطل  -8

   .الثامنة، مستفيًدا من اخلربات الفنية املتاحة
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 14 - المرفق ألف
 14/2017 القرار

 
 2019-2018برنامج العمل والميزانية للفترة 

 
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

 إذ يستذكر:
الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية  أن األجهزة الرئاسددية ملنظمة األغذية والزراعة قد قررت أن تكون املعاهدة )أك

 والزراعة من أنشطة املنظمة ال  حتظى باألولوية؛
تعزيز األجهزة واالتفاقيات اإللزامية  يث تتمت ع بقدر أكرب من السلطات أن املومتر العام للمنظمة قد أوصى بد " )بك

 "؛أكرب يف التمويل الذايت من أعفائها املالية واإلدارية داخل إطار املنظمة و يث تعتمد على قدرٍ 
 

 وإذ يُدِرك أن:
 املعاهدة الدولية هي اون يف مرحلة حامسة من النمو والتعزيز؛ )أك

إجناز برنامج العمل رهني بتوفُّر موارد كافية يف الوقت املناسددددددددب يف إطار امليزانية اإلدارية األسدددددددداسددددددددية، وأن هذا  )بك
 املعاهدة الدولية ومصداقيتها وفعاليتها يف املستقبل؛سيكون ضروريًا بالنسبة إىل عمل 

 
على لو ما هو  ،2019-2018برنامج العمل وامليزانية اإلدارية األسدداسددية للمعاهدة الدولية لفرتة السددنتني  يعتمد -1

 هبذا القرار؛ 1وارد يف امللحق 
 
الالئحة املالية، على لو ما هو وارد )بك من  1 -، وفًقا للمادة اخلامسددددة جدول االشددددرتاكات اإلشدددداري يعتمد -2

 هبذا القرار؛ 2امللحق يف 
 
 مجيع األطراف املتعاقدة على تقدمي املوارد املطلوبة يف امليزانية اإلدارية األساسية بصي تها املعت م دة؛ يحثّ  -3
 
امهات حمدودة فقط، األطراف املتعاقدة ال  مل تقد م مسددددامهات يف فرتة السددددنتني السددددابقة، أو قد مت مسدددد يحثّ  -4

 على تقدمي مسامهات للميزانية اإلدارية األساسية؛
 
هبذا القرار ويوصدددددي هبا للحكومات واملوسدددددسدددددات  1الفدددددميمة بامللحق اقرتاحات املشددددداريع الواردة يف  يُثني على -5

 إىل توفري التمويل الالزم لتنفيذ تلك املشاريع؛ ويدعوهااملالة، 
 
ت أطرافًا متعاقدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والكيانات احلكومات ال  ليسدددددددددددددد يدعو -6

 األخرى إىل املسامهة أيًفا يف امليزانية اإلدارية األساسية، متاشيا مع لوائح املنظمة ذات الصلة؛
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 والر أمريكي؛د 2 000 000باملسامهة املوقتة املقرتحة من منظمة األغذية والزراعة مببلغ  يأخذ علمًا -7
 
 دوالر أمريكي؛ 580 000مستوى احتياطي رأس املال العامل مببلغ  يوافق على -8
 
، سدي طل ب من األطراف املتعاقدة ال  2019-2018أنه، عند الدعوة إىل تقدمي مسدامهات لفرتة السدنتني  يالِحظ -9

زم لرفع االحتياطي إىل مسدددتواه املقرر، مبسدددامهات مل تسددداهم يف احتياطي رأس املال العامل أن تسددداهم بالرصددديد املتبق ي الال
 طوعية منفصلة، عالوة على مسامهاهتا الطوعية يف امليزانية اإلدارية األساسية؛

 
هبذا القرار، م ق رًا أن  3امللحق الوارد يف  2019-2018لفرتة السددددددددددددددنتني  األمانة موظفي على هيكل مالك يوافق -10

 لة ختفع للسلطة التنفيذية العادية لألمني؛الرتتيبات الدقيقة للتوظيف مسأ
 

للحكومات ال  قد مت بسددددددخاء تربُّعات كبرية ألنشددددددطة املشدددددداريع اإلضددددددافية من خارج امليزانية يعرب عن شدددددكره  -11
ريع احلكومات إىل جتديد املوارد الالزمة ألنشددددطة املشددددا ويدعواإلدارية األسدددداسددددية، دعما للن ظم التشدددد يلية للمعاهدة الدولية، 

 ؛2019-2018 ال  ستكون حامسة األمهية الستمرار جناح تنفيذ املعاهدة الدولية يف فرتة السنتني
 

 الدولية حلكومة إيطاليا على ما أتاحته من موارد من املوظفني لدعم أنشدددددددددطة املعاهدة يعرب عن شدددددددكره الحار -12
 وتوسيع نطاقها؛

 
ط ر يف ا يؤّكد -13 لوقت املناسدددب األطراف املتعاقدة من البلدان النامية أو البلدان ال  متر  أنه ينب ي على األمني أن خ 

اقتصددددداداهتا مبرحلة حتوُّل، قبل انعقاد أي اجتماع، بتوفُّر متويل ملشددددداركتها يف ذلك االجتماع من الصدددددندوق املشدددددار إليه يف 
ن ح األولوية ألقل البلدان منًوا؛)جك من الالئحة املالية للمعاهدة؛ وإذا كان هذا التموي 2 -املادة السادسة   ل حمدوًدا، مت 

 
األطراف املتعاقدة واجلهات املالة األخرى على أن جتدد موارد حسدددددداب دعم مشدددددداركة البلدان النامية،  يشدددددجع -14

، ويطلب من األمني أن ي در ج يف اخلطابات السدددددنوية الداعية 2019-2018دوالر أمريكي لفرتة السدددددنتني  700 000مببلغ 
 ىل تقدمي مسامهات يف امليزانية دعوة لتقدمي أموال هلذا ال رض؛إ

 
األطراف املتعاقدة على أن تسدددددددداهم يف حسدددددددداب األمانة لألغراض املت فق عليها لتجديد املوارد املطلوبة  يشدددددددجع -15

 ؛2019-2018ملراحل التنفيذ والتطوير األخرى للمعاهدة الدولية مبا يتفق مع برنامج عملها للفرتة 
 

لتنقيحات ميزانية حسداب األمانة لألغراض املتفق عليها وحسداب  يوافق ويمنح بشكل جماعي قبوله الُمَسبَّق -16
األمانة لدعم مشدددددداركة البلدان النامية ال  قد تنشددددددأ عن أي مسددددددامهة إضددددددافية يف هذين احلسددددددابني، وفًقا لالئحة املالية أو 

 املتطل بات اإلدارية للمنظمة؛
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وهيكلهما، وإىل أن تتخذ الرتتيبات  الدوليةة إىل أن تراعي الطابع اخلاص حلسددددددددددددددايب أمانة املعاهدة املنظميدعو  -17
 الالزمة للتقليل إىل أدىن حد من األعباء اإلدارية ال  قد تعرق ل تلق ي مسامهات يف هذين احلسابني؛

 
لية بالتزامن مع االجتماعات إىل األمني أن يواصددددددددددددددل البحث عن ف رص عقد اجتماعات للمعاهدة الدو  يطل  -18

 األخرى ذات الصلة للتوفري يف تكاليف السفر وسائر التكاليف؛
 

واسددددددددددددددتخدامها  التكلفة حيث من فعالية األكثر السددددددددددددددبل لتحديد املمكنة اجلهود كل  بذل األمني إىل يطل  -19
 لالضطالع بأنشطته؛

 
، مبا يشددمل جدواًل بشددأن 2021-2020فرتة السددنتني إىل األمني أن يقد م مشددروع برنامج عمل وميزانية ل يطل  -20

مالك موظفي األمانة ومشدددددروع قرار لعرضدددددهما على اجلهاز الرئاسدددددي للنظر فيهما يف دورته الثامنة، وأن يقد م تقريرًا بشدددددأن 
 ؛2019-2018 التقدُّم احملرز يف اإليرادات والنفقات، وكذلك أي تعديالت يتم إدخاهلا على امليزانية خالل فرتة السنتني

 
إىل األمني أن يقد م تقريرًا مالًيا مفص اًل إىل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي قبل ستة أسابيع على األقل من  يطل  -21

   .موعد انعقاد تلك الدورة
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 1الملحق 
 المتطلبات من الموارد - 2019-2018برنامج العمل األساسي: فترة السنتين 

 

 

  

جيمباءألف
ة األساسيةوظائف التنفيذ األساسيةوظائف الصيانة األساسية الميزانية اإلداري

All amounts in USD ريكي جميع المبالغ بالدوالر األم
ألف - الموارد البشرية

                             4,696,536                                  -                          4,696,536ألف - 1 مناصب الموظفين القائمة

                                966,497                           406,448                             560,049ألف - 3 تكاليف الخدمات االستشارية األخرى

                             5,663,033                           406,448                          5,265,585مجموع ألف - الموارد البشرية

 باء - االجتماعات
                                770,000                                  -                             770,000باء - 1 الجهاز الرئاسي

                                  32,500                                  -                              32,500باء - 2 المكتب

                                  40,000                                  -                              40,000باء - 3 لجنة االمتثال

                                  40,000                                  -                              40,000باء - 4 فريق الخبراء لتقييم مقترحات المشاريع

                                224,500                           224,500باء - 5 األنشطة ذات الصلة

                          1,107,000                           224,500                             882,500مجموع باء: االجتماعات

جيم - التكاليف األخرى
                                230,000                             30,000                             200,000جيم - 1 سفر الموظفين الرئيسيين في مهام رسمية

                                  65,000                                  -                              65,000جيم - 2 المنشورات واالتصاالت

                                  25,000                                  -                              25,000جيم - 3 اللوازم والمعدات

                                  74,500                             10,000                              64,500جيم - 4 العقود

                                  28,200                               8,200                              20,000جيم -5 تكاليف متنوعة

                                422,700                             48,200                             374,500مجموع جيم: التكاليف األخرى

                             7,192,733                           679,148                          6,513,585مجموع ألف + باء + جيم

                                287,709                             27,166                             260,543دال - خدمات التشغيل العامة

                             7,480,442                           706,314                          6,774,128الميزانية التشغيلية

                                328,827                             42,379                             286,448هاء - تكاليف خدمة المشاريع

                             7,809,269                           748,693                          7,060,576المجموع الكلي

 

                             7,809,269مجموع برنامج العمل األساسي

ناقصا:
زراعة [2,000,000]واو - مساهمة منظمة األغذية وال

                             5,809,269 المبلغ الصافي للتمويل من األطراف المتعاقدة

ة األساسية المقترحة تمويل الميزانية اإلداري



IT/GB-7/17/Report Appendix A, page 74 

 

 المتطلبات من الموارد -2019-2018السنتين وظائف الصيانة: فترة 
 

 وظيفة الصيانة األساسية  
 20-19 مادة المعاهدة

 Add.1 28 ,28 الرمز المرجعي لوثيقة الجهاز الرئاسي

 مجموع التكاليف بالدوالر األمريكي التكاليف بالدوالر األمريكي  

     الموارد البشرية -ألف 

 مةمناص  الموظفين القائ 1 -ألف 
 4,696,536 4,696,536 وفقا للجدول المعتمد لمالك موظفي األمانة

   504,912 األمني 1مد/

   493,361 املتعدد األطراف، ونائب األمنيك )كبري املوظفني التقنيني، النظام 5-ف

   389,112 )موظف برامج، الربنامج واإلدارةك 4-ف

   420,241 ف والنظام العاملي لإلعالمك)موظف تقت، عمليات النظام املتعدد األطرا 4-ف

   420,241 )موظف تقت، اسرتاتيجية التمويل وعمليات صندوق تقاسم املنافعك 4-ف

   420,241 )موظف تقت، التواصل مع املالنيك 4-ف

   420,241 موظف تقت، التواصل مع اتفاقية التنوع البيولوجي واملنظمات األخرىك 4-ف

   346,680 دعم اسرتاتيجية التمويلك )موظف تقت، 3-ف

    )موظف تقت، االتصال والتوعيةك 3-ف

   346,680 )موظف تقت، النظام املتعدد األطراف وتقاسم املنافع 3-ف

   346,680 )موظف تقت، دعم عمليات الن ظ مك 3-ف

    )موظف تقت، املالية وامليزانيةك 3-ف

   214,848 كاتب دعم إداري  5-ع خ

   214,848 كاتب دعم اجتماعات  5-ع خ

   184,656 سكرتري 4-ع خ

   167,106 كاتب

 560,049 560,049 تكاليف الخدمات االستشارية 3-ألف

   309,149 صيانة املعاهدة واالجتماعات الرمسية ذات الصلة

   250,900 االتصاالت واخلدمات التحريرية ذات الصلة

 5,256,585 5,256,585 يةمجموع ألف: الموارد البشر 

     األجهزة الرسمية -االجتماعات  -باء 

 770,000 770,000 الجهاز الرئاسي 1-باء 

   50,000 اخلرباء االستشاريون

   60,000 العقود

   38,000 العمالة املتعاقد معها حملياً والعمل اإلضايف

    - السفر )األمانةك

   7,000 املشرتيات الواسعة

   10,000 ات التش يل العامةنفق

   10,000 اخلدمات املشرتكة اخلارجية -نفقات التش يل العامة 
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 وظيفة الصيانة األساسية  
 20-19 مادة المعاهدة

 Add.1 28 ,28 الرمز المرجعي لوثيقة الجهاز الرئاسي

 يمجموع التكاليف بالدوالر األمريك التكاليف بالدوالر األمريكي  
اخلدمات املشرتكة الداخلية )الرتمجة الفورية، والرتمجة  -نفقات التش يل العامة 

   595,000 التحريرية، والطباعةك

      

 32,500 32,500 المكت  2-باء

 40,000 40,000 لجنة االمتثال 3-باء 

 40,000 40,000 صندوق تقاسم المنافع -فريق الخبراء  4-باء 

 882,500 882,500 مجموع باء: االجتماعات

     التكاليف األخرى -جيم 

 200,000  200,000 سفر الموظفين في مهام رسمية 1 -جيم 

 65,000  65,000 المطبوعات واالتصاالت 2 -جيم 

 25,000  25,000 اللوازم والمعدات 3 -جيم 

     العقود 4 -جيم 

 22,000 22,000 استفافة االتفاق املوحد لنقل املواد يف مركز األمم املتحدة الدويل للحوسبة

 42,500 42,500 استفافة النظام العاملي لإلعالم يف املنظمة واستفافة املوقع اإللكرتوين وصيانته

 20,000 20,000 تكاليف متنوعة 5 -جيم 

 374,500 374,500 ع جيم: التكاليف األخرىمجمو 

 6,513,585 6,513,585 مجموع ألف + باء + جيم

 260,543 260,543 من ألف + باء + جيم( %4خدمات التشغيل العامة )

 6,774,128 6,774,128 الميزانية التشغيلية

 286,448 286,448 من ميزانية التشغيل بدون مساهمة المنظمة( %6تكاليف خدمة المشاريع ) -هاء 

 7,060,576 7,060,576 الميزانية اإلدارية األساسية

 2,000,000 2,000,000 مساهمة المنظمة -واو 

 5,060,576 5,060,576 الرصيد الذي سيموَّل من األطراف المتعاقدة
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 المتطلبات من الموارد - 2019-2018وظائف التنفيذ األساسية لفترة السنتين 
المرجع

مجال النشاط ذي الصلة

مواد المعاهدة
الرمز المرجعي لوثيقة الجهاز الرئاسي

ألف - الموارد البشرية
                          406,448ألف - 3 تكاليف الخدمات االستشارية األخرى

                          406,448مجموع ألف: الموارد البشرية

باء - االجتماعات
االجتماعات األخرى

5 ذات صلة باألنشطة باء - 
العددالتكاليفالعددالتكاليفالعددالتكاليفالعددالتكاليفالعددالتكاليف

                            40,500           40,500        5          8,100اخلرباء االستشاريون

                              8,000              8,000         1           8,000                 -العقود

--         4--         2--(2+) 2--        2--(3+) 2        41,500السفر - املشاركون

                            36,000            10,000         2           5,000              6,000         2           3,000           20,000        2        10,000السفر - األمانة

                                  -                 -املشرتيات

طباعة(                           140,000            20,000         1         20,000            15,000         2           7,500         105,000        2        52,500نفقات التشغيل العامة )الرتمجة الفورية، والرتمجة التحريرية وال

70,600        -              10,500         5,000           28,000         

                          224,500            28,000            10,000            21,000                 -         165,500مجموع باء: االجتماعات

جيم- التكاليف األخرى
                            30,000جيم - 1 سفر الموظفين األساسيين في مهام رسمية

                                  -جيم - 2 المنشورات واالتصاالت

                                  -جيم - 3 اللوازم والمعدات

                            10,000جيم - 4 العقود

                              8,200جيم - 5 تكاليف متنوعة

                            48,200مجموع جيم: التكاليف األخرى

                          679,148مجموع ألف + باء + جيم

                            27,166دال - خدمات التشغيل العامة )4% من ألف + باء +جيم(

                          706,314الميزانية التشغيلية

                            42,379هاء - تكلفة خدمة المشاريع )6% من الميزانية التشغيلية(

                                                 118,507                                                   81,577                                                   82,681                                                209,070                                                256,858                          748,693المجموع الكلي

242,320                                                197,234                                                78,000                                                   76,960                                                   111,800                                                 

14,538                                                  11,836                                                  4,681                                                     4,617                                                     6,707                                                     

233,000                                                189,648                                                75,000                                                   74,000                                                   107,500                                                 

9,320                                                    7,586                                                    3,000                                                     2,960                                                     4,300                                                     

-                                                        8,200                                                    -                                                         -                                                         -                                                         

-                                                        23,200                                                  -                                                         10,000                                                   15,000                                                   

-                                                        -                                                        -                                                         -                                                         -                                                         

-                                                        10,000                                                  -                                                         -                                                         -                                                         

-                                                        5,000                                                    -                                                         10,000                                                   15,000                                                   

-                                                        -                                                        -                                                         -                                                         -                                                         

67,500                                                  166,448                                                54,000                                                   54,000                                                   64,500                                                   

االجتماعات
اجملموع

االجتماعات
اجملموع

االجتماعات
اجملموع

االجتماعات
اجملموع

االجتماعات
اجملموع

جميع المبالغ بالدوالر األمريكي

 بناء القدرات والتدريب لتنفيذ النظام المتعدد األطراف
والنظام العالمي لإلعالم

تنفيذ المادة 6 واألحكام ذات الصلة

18,135,13,15 & 1713,1820.55,6,9

67,500                                                  166,448                                                54,000                                                   54,000                                                   64,500                                                   

وظائف التنفيذ األساسية

وظيفة التنفيذ األساسية - 5وظيفة التنفيذ األساسية - 4وظيفة التنفيذ األساسية - 3وظيفة التنفيذ األساسية - 2وظيفة التنفيذ األساسية - 1

مجموع وظائف التنفيذ األساسية

 مجموعة العمل المخصصة المفتوحة العضوية المعنية
 بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف للحصول على

الموارد وتقاسم المنافع
نُُظم المعلومات  للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 استراتيجية التمويل واللجنة المخصصة المعنية باقتصاديات
التمويل

IT/GB-7/17/7IT/GB-7/17/14 & 15IT/GB-7/17/12 & 13 IT/GB-7/17/09 & 14IT/GB-7/17/16 & 17
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 1 قضميمة للملح
 مشاريع داعمة ممكنة ممّولة من الجهات المانحة سيتم التماس التمويل الالزم لها

 
 دوالر أمريكي          

 500 000       برنامج املعاهدة لدعم تقاسم املنافع
 

 برنامج بناء القدرات املشرتك للتنفيذ املتسق

 600 000    اللمعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا امللحق هب
 

 550 000      التواصل والتوعية بشأن املعاهدة والرتويج هلا 
 

 460 000       برنامج التدريب على املعاهدة
 

 النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 مليون 1.1       من املعاهدة  17مبوجب املادة 
 

 باتية واستخدامها املستدام وحقوق املزارعنيصون املوارد الوراثية الن

 500 000       من املعاهدة 9و 6و 5مبوجب املواد 
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 2الملحق 
 2019-2018جدول االشتراكات اإلشاري للسنتين التقويميتين 

 ألغراض املقارنةك 2017-2016)يرد جدول الفرتة 

 األطراف المتعاقدة
 53الجدول  52الجدول 

2018-2019 2016-2017 
   

 %0,008 %0,008 أف انستان
 %0,015 %0,010 ألبانيا
 %0,210 %0,201 اجلزائر
 %0,015 %0,012 أن وال

 غير متوفر %0,003 أنتي وا وباربودا
   

 غير متوفر %1,114 األرجنتني
 %0,011 %0,008 أرمينيا

 %3,184 %2,919 أسرتاليا
 %1,225 %0,899 النمسا

 %0,015 %0,012 بن الديش
   

 %1,532 %1,105 بلجيكا
 %0,005 %0,004 بنن

 %0,001 %0,001 بوتان
 غير متوفر %0,015 املتعددة القومياتك  -بوليفيا )دولة 

 %4,505 %4,775 الربازيل
   

 %0,072 %0,056 بل اريا
 %0,005 %0,005 بوركينا فاسو

 %0,001 %0,001 بوروندي
 %0,006 %0,005 كمبوديا

 %0,018 %0,012 الكامريون
   

 %4,583 %3,648 كندا
 %0,001 %0,001 مجهورية أفريقيا الوسطى

 %0,003 %0,006 تشاد
 غير متوفر %0,498 شيلي

 %0,008 %0,008 مجهورية الكون و
   

                                                      
، على لو ما حد ده قرار 2018-2016اسددددددتناًدا إىل جدول األمم املتحدة لألنصددددددبة املقررة للفرتة  2019-2018جدول االشددددددرتكات اإلشدددددداري للفرتة   52

 2015ديسمرب/كانون األول  23املعتمد يف  70/245اجلمعية العامة 
، على لو ما حد ده قرار 2015-2013اسددددددتناًدا إىل جدول األمم املتحدة لألنصددددددبة املقررة للفرتة  2017-2016جدول االشددددددرتكات اإلشدددددداري للفرتة   53

 2012ديسمرب/كانون األول  21املعتمد يف  67/238اجلمعية العامة 
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 %0,001 %0,001 جزر كوك
 %0,058 %0,059 كوستاريكا

 %0,017 %0,011 كوت ديفوار
 %0,193 %0,124 كرواتيا

 %0,106 %0,081 اكوب
   

 %0,072 %0,054 قربص
 %0,593 %0,430 اجلمهورية التشيكية

 %0,009 %0,006 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 %0,005 %0,010 مجهورية الكون و الدميقراطية

 %1,036 %0,729 الدامنرك
   

 %0,001 %0,001 جيبويت
 %0,068 %0,084 إكوادور

 %0,206 %0,190 بيةمجهورية مصر العر 
 %0,025 %0,018 السلفادور

 %0,001 %0,001 إريرتيا
   

 %0,061 %0,047 إستونيا
 %0,015 %0,012 إثيوبيا
 %0,005 %0,004 فيجي
 %0,797 %0,570 فنلندا
 %8,589 %6,070 فرنسا

   

 %0,031 %0,021 غابون
 %10,966 %7,981 أملانيا
 %0,021 %0,020 غانا

 %0,98 %0,588 اليونان
 %0,041 %0,035 غواتيماال

   

 %0,001 %0,003 غينيا
 %0,001 %0,001 غينيا بيساو

 غير متوفر %0,003 غيانا
 %0,012 %0,010 هندوراس

 %0,408 %0,201 هن اريا
   

 %0,041 %0,029 آيسلندا
 %1,023 %0,921 اهلند

 %0,531 %0,630 إندونيسيا
 %0,547 %0,588 يةمجهورية إيران اإلسالم

 %0,104 %0,161 العراق
   

 %0,642 %0,418 آيرلندا
 %6,831 %4,681 إيطاليا
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 %0,017 %0,011 جامايكا
 %16,634 %12,092 اليابان
 %0,034 %0,025 األردن

   

 %0,020 %0,022 كينيا
 %0,001 %0,001 كرييباس
 %0,419 %0,356 الكويت

 %0,003 %0,003 مجهورية القريغيز
 %0,003 %0,004 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

   

 %0,072 %0,062 التفيا
 %0,064 %0,057 لبنان

 %0,001 %0,001 ليسوتو
 %0,001 %0,001 ليبرييا

 %0,218 %0,156 ليبيا
   

 %0,112 %0,090 ليتوانيا
 %0,124 %0,080 لكسمرب 
 %0,005 %0,004 مدغشقر

 %0,003 %0,003 مالوي
 %0,431 %0,402 ماليزيا

   

 %0,001 %0,003 ملديف
 %0,006 %0,004 مايل

 غير متوفر %0,020 مالطة
 %0,001 %0,001 جزر مارشال

 %0,003 %0,003 موريتانيا
   

 %0,020 %0,015 موريشيوس
 %0,008 %0,005 اجلبل األسود

 %0,095 %0,067 امل رب
 %0,015 %0,012 ميامنار
 %0,015 %0,012 ناميبيا

   

 %0,009 %0,008 نيبال
 %2,540 %1,851 هولندا

 %0,005 %0,005 نيكاراغوا
 %0,003 %0,003 النيجر
 %1,307 %1,060 النرويج

   

 %0,157 %0,141 سلطنة عمان
 %0,131 %0,116 باكستان

 %0,001 %0,001 باالو
 %0,040 %0,042 بنما
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 %0,006 %0,005 بابوا غينيا اجلديدة
   

 %0,015 %0,018 باراغواي
 %0,180 %0,170 بريو

 %0,236 %0,206 الفلبني
 %1,414 %1,050 بولندا

 %0,728 %0,490 الربت ال
   

 %0,321 %0,336 قطر
 %3,062 %2,547 مجهورية كوريا

 %0,005 %0,005 مجهورية مولدوفا
 %0,347 %0,230 رومانيا
 %0,003 %0,003 رواندا

   

 %0,001 %0,001 نت لوسياسا
 %0,001 %0,001 ساموا

 %0,001 %0,001 سان تومي وبرينسييب
 %1,327 %1,431 اململكة العربية السعودية

 %0,009 %0,006 السن ال
   

 %0,061 %0,040 صربيا
 %0,001 %0,001 سيشيل

 %0,001 %0,001 سرياليون
 %0,263 %0,200 سلوفاكيا
 %0,154 %0,105 سلوفينيا

   

 %4,565 %3,051 إسبانيا
 %0,038 %0,039 سري النكا

 %0,015 %0,012 السودان
 %0,005 %0,003 سوازيلند
 %1,474 %1,194 السويد

   

 %1,608 %1,424 سويسرا
 %0,055 %0,030 اجلمهورية العربية السورية

 %0,001 %0,001 توغو
 %0,001 %0,001 تون ا

 %0,068 %0,042 ترينيداد وتوباغو
   

 %0,055 %0,035 تونس
 %2,039 %1,271 تركيا

 غير متوفر %0,001 توفالو
 %0,009 %0,011 أوغندا

 %0,914 %0,754 اإلمارات العربية املتحدة
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 %7,953 %5,576 اململكة املتحدة
 %0,014 %0,012 مجهورية تنزانيا املتحدة

 وفرغير مت %22,000 الواليات املتحدة األمريكية
 %0,080 %0,099 أوروغواي

 %0,963 %0,713 فنزويال
   

 %0,015 %0,012 اليمن
 %0,009 %0,009 زامبيا

 %0,003 %0,005 زمبابوي
   

 100,000% 100,00% 
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 المرفق باء
 

 جدول أعمال الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
 

 
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمت -1
 ررانتخاب املق -2
 تعيني جلنة أوراق التفويض -3
 إنشاء جلنة للميزانية -4
 تقرير رئيس اجلهاز الرئاسي  -5
 تقرير أمني اجلهاز الرئاسي  -6
 ودور املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  2030خطة التنمية املستدامة لعام  -7
 د وتقاسم منافعهاالنظام املتعدد األطراف للحصول على املوار  سري عمل تعزيز -8
 اقرتاح إلجراء تعديل يف املعاهدة الدولي ة -9

 تعزيز اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولي ة  -10

 النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها -11
 اسرتاتيجية التمويل -12
 نظام املعلومات العاملي  -13
 دام برنامج العمل بشأن االستخدام املست -14
 حقوق املزارعني -15
 االمتثال -16
 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية -17
 

 التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك بروتوكول ناغويا  17-1
 التعاون مع الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل  17-2
 التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 17-3
 التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى  17-4

  2025-2018برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  -18
 معلومات التسلسل الرقمية )أك-18

 اعتماد برنامج العمل وامليزانية -19
 تعيني أمني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -20
 أية مسائل أخرى -21
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 انتخاب رئيس ونواب رئيس الدورة الثامنة  -22
 موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة  -23
 اعتماد التقرير -24
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 المرفق جيم
 

 قائمة بالوثائق
 

 
 وثائق العمل

 
IT/GB-7/17/1 جدول األعمال املوقت 
IT/GB-7/17/2 وقتجدول األعمال التفصيلي املوقت واجلدول الزمت امل 
IT/GB-7/17/3 قائمة باملراقبني 
IT/GB-7/17/4 تقرير الرئيس 
IT/GB-7/17/5 تقرير األمني 
IT/GB-7/17/6  ودور املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 2030خطة التنمية املستدامة لعام 
IT/GB-7/17/7 سري عمل النظام املتعدد األطراف تقرير جمموعة العمل املفتوحة العفوية املخصصة املعنية بتعزيز 
IT/GB-7/17/7 

Add.1  تقرير االجتماع السددابع جملموعة العمل املفتوحة العفددوية املخصددصددة املعنية بتعزيز سددري عمل
 النظام املتعدد األطراف

IT/GB-7/17/8 اقرتاح إلجراء تعديل يف املعاهدة الدولي ة 
IT/GB-7/17/9 وعملياته تطبيق النظام املتعدد األطراف 

IT/GB-7/17/10 تقرير عن عمليات الطرف الثالث املستفيد 
IT/GB-7/17/11  تقرير عن ممارسدددددددات املراكز التابعة للجماعة االسدددددددتشدددددددارية للبحو  الزراعية الدولية للموارد

 الوراثية النباتية قيد التطوير
IT/GB-7/17/12 ية التمويلتقرير اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيج 
IT/GB-7/17/13 تقرير عن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل 
IT/GB-7/17/14 تنفيذ نظام املعلومات العاملي 
IT/GB-7/17/15  تقرير جتميعي بشأن مبادرةDivSeek 
IT/GB-7/17/16 تنفيذ برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
IT/GB-7/17/17 تقرير عن تنفيذ حقوق املزارعني 
IT/GB-7/17/18 تقرير جلنة االمتثال 
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IT/GB-7/17/19 تقرير عن التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي 
IT/GB-7/17/20 التعاون مع الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 
IT/GB-7/17/21 تقرير من الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 
IT/GB-7/17/22 التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
IT/GB-7/17/23  اسرتاتيجية االتصاالت للمعاهدة الدولية 

 IT/GB-7/17/24 15 املادة الرئاسدددددي مبوجب اجلهاز مع اتفاقات أبرمت ال  املوسدددددسدددددات من الواردة التقارير 
 الدولية املعاهدة من

IT/GB-7/17/25 تعاون مع األجهزة واملنظمات الدوليةتقرير عن ال 
IT/GB-7/17/25 Add.1 تقرير من النرويج عن إدارة قبو سفالبارد العاملي للبذور 

IT/GB-7/17/26  2025-2018مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 
IT/GB-7/17/27 2017-2016 السنتني التقرير املايل عن التقدم احملرز يف برنامج العمل وامليزانية لفرتة  
IT/GB-7/17/28  2019-2018مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 

IT/GB-7/17/28 Add.1  األنشددطة املدعومة من اجلهات املالة 2019-2018مشددروع برنامج العمل وامليزانية للفرتة :
 يف إطار الصندوق اخلاص ألغراض متفق عليها 

IT/GB-7/17/28 Add.2 2019و 2018دول االشرتاكات اإلرشادي املقرتح لعامي ج  
IT/GB-7/17/29 اختيار أمني اجلهاز الرئاسي وتعيينه 
IT/GB-7/17/30 اإلجراءات اخلاصة بتعيني أمني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية وجتديد تعيينه 
IT/GB-7/17/31 موعة العمل املفتوحة العفدددددوية مشدددددروع اقرتاح الرئيسدددددني املشددددداركني من نتائج اجتماعات جم

 املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف
 

 وثائق المعلومات 
IT/GB-7/17/Inf. 1 قائمة بالوثائق 
IT/GB-7/17/Inf. 2 مذكرة للمشاركني 
IT/GB-7/17/Inf. 3 فاءبيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األع 

IT/GB-7/17/Inf. 4  تقرير عن توافر املواد يف النظام املتعدد األطراف 
IT/GB-7/17/Inf. 5  :2017-2016تقرير عن صندوق تقاسم املنافع  
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IT/GB-7/17/Inf. 6  تقرير االجتماع األول للجنة االستشارية العلمية 
IT/GB-7/17/Inf. 7  العلمية تقرير االجتماع الثاين للجنة االستشارية 

IT/GB-7/17/Inf. 8  تقرير عن جمموعة أدوات االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

IT/GB-7/17/Inf. 9 تقرير االجتماع الثالث للجنة الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام 

IT/GB-7/17/Inf. 10 املزارعني  مداوالت املشاورة العاملية عن حقوق 
IT/GB-7/17/Inf. 11  نتائج املشددددددداورة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت السدددددددتشدددددددراف اوراء واالحتياجات من أجل تنفيذ

 حقوق املزارعني 
IT/GB-7/17/Inf. 12 الدولية  تقرير أمني املنتدى العاملي عن البحو  الزراعية واالبتكار بشأن التعاون مع املعاهدة 

IT/GB-7/17/Inf. 13  تقرير أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التعاون مع املعاهدة الدولية 

IT/GB-7/17/Inf. 14  مداوالت الندوة بشدددددددددددددأن الرتابط احملتمل بني املعاهدة الدولية بشدددددددددددددأن املوارد الوراثية النباتية
 لألغذية والزراعة واالتفاقية الدولية حلماية األصناف النباتية اجلديدة

IT/GB-7/17/Inf. 15  عندداصددددددددددددددر مشددددددددددددددورة ملرفق البيئددة العددامليددة بشدددددددددددددددأن املعدداهدددة الدددوليددة للموارد الوراثيددة النبدداتيددة
 والزراعة لألغذية

IT/GB-7/17/Inf. 16  وثيقة اسددددددددددددددرتاتيجية عن النهج الربناجمي لربنامج التطوير املشددددددددددددددرتك للتكنولوجيا ونقلها لفرتة
 2019-2018السنتني 

IT/GB-7/17/Inf. 17  رصددددددددددددددد تنفيذ املعاهدة الدولية وخطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية
 والزراعة

IT/GB-7/17/Inf. 18 تقرير التقييم املستقل  للدورة الثانية ملشاريع صندوق تقاسم املنافع 
IT/GB-7/17/Inf. 19  ليدة للتنوع البيولوجي حول برندامج مدذكرة تفداهم بني منظمدة األغدذيدة والزراعدة واملنظمدة الددو

 التعاون األورويب بشأن املوارد الوراثية النباتية 
IT/GB-7/17/Inf. 20  معلومات إضددددددددددددافية لتقرير اجلماعة االسددددددددددددتشددددددددددددارية للبحو  الزراعية الدولية: تأثريات تربية

 النباتات وتقاسم املنافع غري النقدية واملسامهات يف حقوق املزارعني 
IT/GB-7/17/Inf. 21  مشددددداريع نصدددددوص عن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية صدددددادرة عن اللجنة

احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفلكلور التابعة 
 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 
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IT/GB-7/17/Inf. 
وجيهية الطوعية من أجل صددددددددددون األقارب الربية للمحاصدددددددددديل والنباتات ال ذائية اخلطوط الت 22

 الربية على املستوى الوطت
IT/GB-7/17/Inf. 23 تقرير أمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 
 الوثائق األخرى

IT/GB-7/17/Circ. 1 ركني املنبثق عن املشددددداورة العاملية تقرير من النرويج وإندونيسددددديا يفدددددم  اقرتاح الرئيسدددددني املشدددددا
 بشأن حقوق املزارعني

IT/GB-7/17/Circ. 2  وثيقتددان أعدددهتمددا حكومتددا بوتددان وزمبددابوي وتتفددددددددددددددمنددان تقريرًا عن برنددامج "غرس التنوع
 األمن" حلصاد
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 المرفق دال
 

  2017أكتوبر/تشرين األول  30األطراف المتعاقدة والدول المتعاقدة حتى 
 

 
 أف انستان

 ألبانيا
 اجلزائر
 أن وال

 أنتي وا وباربودا
 األرجنتني

 أرمينيا
 أسرتاليا
 النمسا

 بن الديش
 بلجيكا

 بنن
 بوتان

 دولة بوليفيا املتعددة القوميات
 الربازيل
 بل اريا

 بوركينا فاسو
 بوروندي
 كمبوديا

 الكامريون
 كندا

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 تشاد
 شيلي

 االحتاد األورويب )منظمة عفوك
 هورية الكون ومج

 جزر كوك
 كوستاريكا

 كوت ديفوار
 كرواتيا

 كوبا
 قربص

 اجلمهورية التشيكية
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 مجهورية الكون و الدميقراطية
 الدامنرك
 جيبويت

 إكوادور
 مجهورية مصر العربية

 السلفادور
 إريرتيا

 إستونيا

 
 إثيوبيا
 فيجي
 فنلندا
 فرنسا
 نغابو 
 أملانيا
 غانا

 اليونان
 غواتيماال

 غينيا
 غينيا بيساو

 غيانا
 هندوراس

 هن اريا
 آيسلندا

 اهلند
 إندونيسيا

 مجهورية إيران اإلسالمية
 العراق
 آيرلندا
 إيطاليا

 جامايكا
 اليابان
 األردن
 كينيا

 كرييباس
 قريغيزستان

 الكويت
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 تفياال
 لبنان

 ليسوتو
 ليبرييا
 ليبيا

 ليتوانيا
 لكسمرب 
 مدغشقر

 مالوي
 ماليزيا

 ملديف
 مايل

 مالطة
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 جزر مارشال
 موريتانيا

 موريشيوس
 اجلبل األسود

 امل رب
 ميامنار
 ناميبيا
 نيبال

 هولندا
 نيكاراغوا

 النيجر
 النرويج

 سلطنة عمان
 باكستان

 باالو
 بنما

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي

 بريو
 الفلبني
 بولندا

 الربت ال
 قطر

 مجهورية كوريا
 مجهورية مولدوفا

 رومانيا
 رواندا

 سانت لوسيا
 ساموا

 سان تومي وبرنسييب
 

 اململكة العربية السعودية
 السن ال

 صربيا
 سيشيل

 سرياليون
 سلوفينيا

 سلوفاكيا
 إسبانيا

 سري النكا
 السودان
 سوازيلند
 السويد
 سويسرا

 عربية السوريةاجلمهورية ال
 توغو
 تون ا

 ترينيداد وتوباغو
 تونس
 تركيا

 توفالو
 أوغندا

 اإلمارات العربية املتحدة
 اململكة املتحدة

 مجهورية تنزانيا املتحدة
 الواليات املتحدة األمريكية

 أوروغواي
 فنزويال
 اليمن
 زامبيا

 زمبابوي
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 المرفق هاء
 بيانات حفل افتتاح الدورة

 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الدولية للمعاهدة الرئاسي للجهاز السابعة ح الدورةحفل افتتا 
 2017األول  تشرين/أكتوبر 30 )رواندا(، كيغالي

 
 

 1 –المرفق هاء 
 والزراعة األغذية لمنظمة العام المدير سيلفا، دا غرازيانو جوزيه للدكتور فيديوي بيان

 
 

 والسعادة، السادة املندوبون الكرام، حفرات السيدات والسادة،أصحاب املعايل 
يوسفت أال أكون معكم شخصياً يف كي ايل يف الدورة السابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية  

 النباتية لألغذية والزراعة ولكن يسعدين أن أمتكن من االنفمام إليكم من خالل الفيديو.
وحلكومة  Geraldine Mukeshimanaبادئ ذي بدء أن أعرب عن خال  امتناين ملعايل الوزيرة السدددددددددددددديدة  وأود 

ام للسددددياسددددات. ويشددددر فنا ويسددددر نا أن تسددددتفدددديف دولة من دول أفريقيا جنوب اهلرواندا على تكرمهما باسددددتفددددافة هذا املنتدى 
 هدة الدولية.الصحراء الكربى للمرة األوىل إحدى دورات اجلهاز الرئاسي للمعا

وتشدددك ل املعاهدة الدولية إحدى االجنازات ال  تفتخر هبا منظمة األغذية والزراعة أل ا جتمع الدول األعفددداء لتعمل  
 معاً بصورة متناغمة من أجل صون املوارد الوراثية النباتية الثمينة املوجودة يف عاملنا واستخدامها بطريقة مستدامة.

 عن أمهية التنوع البيولوجي الزراعي يف العامل. فيتعل ق املوضدددددددوع باألغذية وبسدددددددبل املعيشدددددددة. ويعجر الكالم  عن التعبري 
وبعد بفدددعة عقود، سددديتعني على النظم ال ذائية املتبعة على كوكبنا إطعام ملياري شدددخ  إضدددايف. وسدددتزداد عملية إنتاج مقدار 

 صعوبًة نتيجة لت ري املناخ. -امل ذية أكثر –غذية ألأكرب من ا
ويزيد التنوع البيولوجي للنباتات من اخليارات املتاحة ويوف ر ضدددددمانة يف ظل الظروف املعاكسدددددة يف املسدددددتقبل كالبيئات  

القصددددددددددوى واملت رية على سددددددددددبيل املثال. ولقد مت ت زراعة النباتات احملصددددددددددولية منذ آالف السددددددددددنني، من خالل القوى التطويرية 
أي اختالف الركائز األسدداسددية اجلزيئية ال  تتحكم يف إظهار  –ويكمن التنوع الوراثي واالختيار البشددري من األسددالف الربية. 

يف صدددلب قدرة احملاصددديل على حتمل هذه الت ريات بصدددورة مسدددتمرة. ويسددداعدنا هذا التنوع على اسدددتنباط  –الصدددفات الفردية 
 زراعي أمرا حامسا لعاملنا اون ويف املستقبل.حماصيل أففل جودة وأكثر قدرة على الصمود. ولذلك يعترب التنوع البيولوجي ال

وجيب أن يسددددددتمر الكنز الدفني املتمثل يف املوارد الوراثية النباتية ال  ورثناها عن أجدادنا وال  تشددددددكل أسدددددداس احلياة  
ذر وأن لرص على األرض بالنمو وبتوفري العون ألجيال املسدددددددددتقبل. ومن واجبنا أن نسدددددددددتخدم هذه املوارد ال  تعطي احلياة  

 على صون هذا املريا  ملستقبل كوكبنا.
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وتلعب املعاهدة الدولية،كو ا املعاهدة الرئيسدية ملنظمة األغذية والزراعة بشدأن التنوع البيولوجي للمحاصديل، دوراً حامساً  
ملوجودة يف العامل. ومن خالل ذلك، يف صددون التنوع البيولوجي ودعم اجلهود املبذولة لالسددتخدام املسددتدام للموارد الوراثية النباتية ا

من أهداف التنمية  2وعلى وجه اخلصددوص اهلدف  2030تسدداهم املعاهدة بشددكل مباشددر يف حتقيق خطة التنمية املسددتدامة لعام 
 املتمثل يف وقف فقدان التنوع البيولوجي. 15املستدامة املتمث ل يف القفاء على اجلوع وتشجيع الزراعة املستدامة واهلدف 

تشددددددددددكل خطة األمم املتحدة للتنمية املسددددددددددتدامة جزًءا ال يتجزأ من عمل منظمة األغذية والزراعة واملعاهدة الدولية. و  
 وتعترب التنمية املستدامة أساسية ليس إلطعام عاملنا اليوم فحسب بل لفمان األمن ال ذائي يف املستقبل أيفاً.

ولذلك تشددددددددك ل الدورة السددددددددابعة  ا على إحدا  أثر أوسددددددددع نطاقاً.ويعترب دور املعاهدة الدولية هاًما إىل جانب قدرهت 
للجهاز الرئاسدددددددي فرصدددددددة لكم الختاذ بعض القرارات اهلامة لتحديد التوجه املسدددددددتقبلي للمعاهدة الدولية وبرنامج عملها. وأمتىن 

   لكم التحلي باحلكمة ودوام النجاح يف مداوالتكم بشأن هذه القفايا يف األيام القادمة.
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 2 –مرفق هاء ال
 ،RENÉ CASTRO-SALAZARالسيد  بيان

 األغذية والزراعة منظمةالمدير العام المساعد ل
 

 
 الكرام، املندوبون السادة

 أود وأنتم تشارفون على بدء مداوالتكم، أن أعيد التأكيد على أمهية عملكم هنا اليوم. 
اء العامل. ويف الواقع، يهدد ت ري املناخ التنوع البيولوجي. أصدقائي األعز اء، يوثر ت ري املناخ على الزراعة يف مجيع أل 

 وبينما لن نتحد ، إننا نفقد التنوع البيولوجي وإن مل نعاجل هذه املسألة اون، سيفوت األوان على ذلك الحقاً.
ساسيًا إلطعام احلايل إطعام ملياري شخ ، ومن هنا يعترب التنوع البيولوجي أ القرن  اية حلول وسيتعني علينا مع 

 سكان العامل الذين يتنامى عددهم.
وهلذا السبب، تعترب منظمة األغذية والزراعة واملعاهدة الدولية على أمت االستعداد لدعم البلدان يف مجيع ألاء العامل  

 من أجل صون التنوع البيولوجي الزراعي وإجياد حلول مستدامة له اون ويف املستقبل.
سبوع، التداول يف قفايا بال ة األمهية مبا فيها سبل تعزيز النظم الرئيسية للمعاهدة الدولية وسيتم خالل هذا األ 

 يسمح بوصول املزارعني والعلماء إىل املواد الوراثية الفرورية لتتمكن احملاصيل من التأقلم مع التحديات الناجتة عن ت ري املناخ. مما
جزءًا ال يتجزأ من هذه العملية من أجل السماح للمعاهدة الدولية  ويشكل إجياد سبل لتوفري قاعدة مالية مستقرة 

 املومتنني احلقيقيني تقليديًا على حفظ التنوع البيولوجي الزراعي يف عاملنا.مبواصلة دعمها ملزارعي العامل أل م 
مشروعاً  61خالل املنافع للمعاهدة الدولية بشكل إجيايب على عدد كبري من األشخاص من  تقاسم وقد أثر صندوق 

بلداً حىت تارخه. لذلك علينا االستمرار يف تقدمي الدعم للمشاريع ال  توثر بشكل أكرب كاملشاريع ال  تنفذ  55مت تنفيذها يف 
 يف البلدان النامية على سبيل املثال. وتعترب هذه االستمرارية جزءًا ال يتجزأ من عملية تقاسم املنافع املنصوص عليها يف النظام

 أي يف حقول املزارعني. –األطراف. ولذلك من الفروري إجياد سبل ملواصلة هذا الدعم احليوي حيث احلاجة ملحة إليه  املتعدد
وإننا نأمل أن تتم  مداوالتكم بشأن هذه القفايا وغريها خالل هذا األسبوع بروح من التفامن ورغبة منكم يف التوصل  

 مبا فيه املصلحة العامة.إىل حلول وسط مفيدة جلميع األطراف 
 الدولية، مسألة اعتماد املعاهدة أمني وستناقشون خالل هذه الدورة أيفاً ضمن إطار بند جدول األعمال بشأن تعيني 
 واليته. ويعترب ضمان استقرار املعاهدة الدولية من خالل القواعد وجتديد وتعيينه األمني الختيار األجل الطويلة اإلجراءات

 والزراعة. األغذية عمل منظمة ضمن إطار إلجراءات بالغ األمهية ملساعدهتا على العملوا واوليات
وحتقيق أهداف  2030الدولية مع املفي قدماً لو عام  املعاهدة عمل بدعم ملتزمون يف منظمة األغذية والزراعة وإن نا 

 خطة التنمية املستدامة.
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 والزراعة. األغذية ملنظمة العام املدير سيلفا، دا غرازيانو جوزيه كتورمن الد  فيديوية ويشرفت اون أن أشارككم رسالة 
  شكراً جزياًل.
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 3 –المرفق هاء 
 ،KENT NNADOZIEالسيد  بيان

 أمين الجهاز الرئاسي بالنيابة
 

 
 ، وزيرة الزراعة واملوارد احليوانية،Geraldine Mukeshimanaصاحبة املعايل السيدة 

 ير العام املساعد إلدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه يف منظمة األغذية والزراعة،، املدRené Castroالسيد 
 السادة املندوبون الكرام، الزمالء األعزاء، حفرات السيدات والسادة،

وحلكومة رواندا  Geraldine Mukeshimanaأود بداية أن أعرب عن خال  امتناين لصدددددداحبة السددددددعادة السدددددديدة  
 تكرمهما باستفافة الدورة السابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.على 

توج ه بالشكر أيًفا إىل مجهورية رواندا على التزامها بصون التنوع البيولوجي الزراعي وتنفيذ املعاهدة الدولية. أ وأود أن 
ة أسددابيع فحسددب حلقة عمل إلقليم أفريقيا اتسددمت بالنجاح ومبشدداركة كبرية ومتحورت حول ولقد اسددتفددافت رواندا قبل بفددع

موضوع تنفيذ املعاهدة الدولية. وسامهت حلقة العمل يف التشديد على أمهية الدور الذي توديه املوارد الوراثية النباتية يف الزراعة 
 .ويف مكافحة ت ري املناخ وضمان األمن ال ذائي يف املستقبل

عاماً. ويشددددددددددر فت اليوم أن  13وكانت حتديات عاملية مماثلة يف الواقع قد أد ت إىل إنشدددددددددداء املعاهدة الدولية قبل حوايل  
 أبل كم بأن املعاهدة الدولية قد تطو رت سنة بعد سنة مما مسح بتبادل املواد الوراثية النباتية يف مجيع ألاء العامل مبعد ل يصل إىل

وم الواحد. وليس هذا باألمر اليسدددددددري فقد أمكن حتقيقه بففدددددددل التعاون املمتاز بني مجيع األطراف املتعاقدة عينة يف الي 1 000
 ومشاركتهم يف هذه اجلهود.

ا من حتقيقها أال وهي النجاح يف تعميم النظام العاملي لإلعالم ويسر ين أن أطلعكم أيفاً على خطوة أخرى هامة متكن   
ا. وسدديعز ز هذا النظام تبادل املعلومات املوجودة يف النظام املتعدد األطراف ونأمل أن ينمو ليصددبح الذي بات قائماً ومسددتخدمً 

 املركز املوحد جلميع األطراف املتعاقدة ومجيع نظم املعلومات عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مجيع ألاء العامل.
افظة على الدفع القائم ومواصدددددلة تقدمي مسدددددامهات هاد فة يف سدددددبيل حتقيق ويتمثل التحدي الذي نواجهه اون يف احمل 

 .2030األمن ال ذائي العاملي وأهداف خطة التنمية املستدامة لعام 
ولنتمك ن من القيام بذلك، إننا نتطلع إىل اجلهاز الرئاسدددددددي هذا ليوج ه املعاهدة الدولية لو مسدددددددار شدددددددامل ومسدددددددتقر  

وتوفري قاعدة موثوقة من املوارد املالية  1ل مواصدددددلة تعزيز قائمة احملاصددددديل ال  يشدددددملها امللحق وذلك من خال –بشدددددكل أكرب 
 يفع ل أداء املعاهدة الدولية وحيافظ على دورها القيادي يف حوكمة التنوع البيولوجي الزراعي. مبا

فدددمن سدددري عمل األمانة بكفاءة ويسدددر ين بشدددكل خاص أن أمتكن من مواصدددلة العمل مع فريق الزمالء املمتاز الذي ي 
عالية بالرغم من املوارد احملدودة. وبات من النادر فعاًل إجياد فريق متخصدددددددددددددد  يعمل بال كلل إلجناز عمله ولتلبية توقعاتكم. 
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ويتجاوز هذا الفريق مجيع احلواجز من أجل إمتام عمله على أكمل وجه كما سددددددرتون هذا األسددددددبوع. وإنت أتطلع إىل مواصددددددلة 
 معهم. العمل

   وختاماً، إن أمانة املعاهدة الدولية على أمت االستعداد التباع توجيهاتكم، وشكراً على حسن اإلص اء. 
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 4 –المرفق هاء 
 MARJORY JEKEالسيدة  بيان

 المنافع تقاسم مشروع صندوق
 

 
 رواندا، حكومة يف احليوانية واملوارد الزراعة صاحبة املعايل وزيرة

 والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن الدولية الرئاسي للمعاهدة ورة السابعة للجهازمكتب الد السيد رئيس
 املعاهدة الدولية، السيد أمني

 السادة ر ساء الوفود احلكومية،
 والسادة، السيدات حفرات األعزاء، الزمالء الكرام، املندوبون السادة

 
يل لتمثيل زمالئي املزارعني يف زمبابوي وإللقاء كلمة موجزة خالل هذا  امسحوا يل بدايًة أن أشددددددددددددددكركم على دعوتكم 

 احلفل االفتتاحي للدورة السابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية.
يشدددعر بلدي زمبابوي وأفريقيا ككل  بالفخر على الشدددرف الكبري الذي م نح إىل دولة رواندا الشدددقيقة السدددتفدددافة هذه  

 الرئاسي. الدورة السابعة للجهاز
 النباتية الوراثية ودور املوارد 2030ويعترب موضدددددددددوع الدورة السدددددددددابعة للجهاز الرئاسدددددددددي "خطة التنمية املسدددددددددتدامة لعام  

والزراعة" موضوعاً هاماً ومناسباً وحسن التوقيت. وقد اكتسب هذا املوضوع أمهية أكرب اون بعدما بدأنا لن املزارعون  لألغذية
 قصوى تنتج عن ت ري املناخ وتودي إىل جوع شديد وفقر مدقع. مناخية نعاين من ظواهريف البلدان النامية 

صددددندوق تقاسددددم املنافع بعنوان "سددددياسددددات وممارسددددات تيسددددري تنفيذ عملية صددددون املوارد الوراثية وجيري تنفيذ مشددددروع  
ثال  مقاطعات تقع يف مالوي وزامبيا  النباتية واسددددددددددددددتخدامها لألمن ال ذائي والت ذوي يف ظل الظروف املناخية املت رية" يف

بشدأ ا  والدعوة البيئية وزمبابوي من قبل الصدندوق االسدتئماين لتنمية التكنولوجيا اجملتمعية يف زامبيا وزمبابوي ومركز السدياسدات
 يف مالوي.
 .زمبابويفع يف وأود أن أطلعكم على جترب  وأن أعرض عليكم النتائج اإلجيابية لتنفيذ مشروع صندوق تقاسم املنا 
زيادة يف عدد احملاصددددددديل املزروعة على مسدددددددتوى األسدددددددر  2016نون الثاين كاوقد الحظنا منذ بدء املشدددددددروع يف يناير/ 

استنباط متقدم  حماصيل وذلك بففل إدخال أصناف جديدة من احملاصيل واتباع خمطط 5حماصيل كمعدل إىل  3املعيشية من 
االسددتوائية. وكنت  واحدة  شددبه الدولية للمناطق بشددأن احملاصدديل البحو  اصدديل ومعهدمن معهد زمبابوي املتخصدد  برتبية احمل

مزارع من املزارعني أصدددددددددحاب احليازات الصددددددددد رية يف مواقع املشدددددددددروع الذين شددددددددداركوا يف معارض للبذور  2 000من بني حوايل 
يف بعض احلاالت أيفدددددددداً ببيع بعفددددددددنا البعض واألغذية حيث قمنا كمزارعني بتبادل بذور ومعارف خمتلفة بشددددددددأ ا. ولقد قمنا 

 كميات قليلة من البذور.
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لقد اكتسدبت  معرفة بشدأن ما حيد  لدرجات احلرارة وهطول األمطار يف قرانا. فقد ارتفعت درجات احلرارة وتفداءل  
األوىل كأم  شدددددابة. وتعل منا عاماً أي عندما قدمت إىل قري  للمرة  35معد ل هطول األمطار إمجاالً مقارنة مع ما كان عليه قبل 

 .بتغير المناخأن هذا ما يسم ى 
 الرفيعة وباشددرنا لن املزارعون أصددحاب احليازات الصدد رية قبل عامني من اون بزراعة حماصدديل احلبوب األخرى كالذرة 

 ففاًل عن الذرة. صبعياإلاألفريقي والد ْخن  والد خن
رطوبة من خالل ت طية حقولنا. وسدددددتسددددداعدنا هذه االسدددددرتاتيجيات املختلفة وتلقينا تدريباً حول كيفية احملافظة على ال 
من احملاصددددديل السدددددريعة اإلنتاج على ختطي الظروف املناخية املت رية والبقاء  خمتلفة على املوارد وزراعة أصدددددناف احملافظة كالزراعة

 خارج منحىن ت ري املناخ.
كيفية إعداد وجبات م ذية من جمموعة متنوعة من احملاصددددددددديل ال    وأقمنا معارض لألغذية تبادلنا فيها املعرفة بشدددددددددأن 

 نقوم اون بزراعتها.
ر  ج  للمزارعني تنفيذ أنشددددطة املشددددروع. إذ إننا نعمل يف املدارس احلقلية للمزاعني مع مريب   احلقلية املدارس ولقد يسدددد 

اجلينات. ويشدددددددارك املزارعون يف عملية تشددددددداركية  نباتات من معاهد تربية احملاصددددددديل وحماضدددددددرين من جامعات وعاملني يف بنوك
الختيار خمتلف احملاصددددديل وتعزيز هذه االختيارات. ولقد أتاح ذلك للمزارعني إمكانية اختيار أصدددددناف احملاصددددديل ال  تتناسدددددب 

 بشكل أففل مع البيئة الزراعية اخلاصة هبم.
بذور على مسدددددددددتوى اجملتمع احمللي". وتلقينا تدريباً من العاملني وفتح املزارعون يف املقاطعة ال  أعيش فيها "بنًكا فرعًيا لل 

يف بنك اجلينات الوطت يف زمبابوي بشدددددأن ختزين البذور. وعملنا معهم بشدددددكل مشدددددرتك على مجع البذور وختزينها يف بنك البذور 
ك الوطت للجينات أن يعيد عدًدا من مت  ختزين بعض من البذور اخلاصدددددددددددة بنا يف بنك الوطت للبذور. وطلبنا من البنالفرعي. كما 

البذور ال  فقدهتا جمتمعاتنا. ومبا أن بنك اجلينات ال يعطينا البذور إال بكميات قليلة جداً، بدأنا مبفدددددددددددددداعفة عدد هذه البذور 
نأمل أن ونأمل أن نتشدددداطرها مع بعفددددنا البعض مع تقد م املشددددروع. وإذا حصددددل املشددددروع على متويل أكرب يف السددددنوات القادمة، 

 نتمكن من استحدا  بنك ص ري للبذور بعدما شهدنا على استفادة املزارعني يف جمتمعات أخرى من هذه املمارسة.
استطاعة ص ار املزارعني من ومن هذا املنطلق، امسحوا يل أن أشكركم على إنشاء صندوق تقاسم املنافع. فقد بات ب 

هذا النوع من الدعم املايل ففددددددداًل عن تعلم  املزيد عم ا يطلق عليه أسددددددداتذة  بففدددددددلأمثالنا زراعة جمموعة متنوعة من احملاصددددددديل 
 املوسسات األكادميية املثقفون تسمية ت ري املناخ.

وإين أناشدكم اليوم، السيد الرئيس، أن تزيد من الدعم املقدم هلذا الصندوق ملساعدة عدد أكرب من األشخاص بصورة  
ن مثل زمبابوي على احلفاظ على التنوع ال ت حملاصدددددددددددديلهم. لقد متكنا من االعتناء هبذه خاصددددددددددددة أولئك الذين يعيشددددددددددددون يف بلدا

احملاصددددددديل قبل والدتكم مجيًعا غري أن  زيادة تسدددددددويق أنواع هجينة موح دة ال تتناسدددددددب مبعظمها مع البيئات الفقرية باتت تشدددددددك ل 
 ذه احملاصيل ألنفسنا ولسائر العامل اليوم ويف املستقبل.هتديداً لتنوع حماصيلنا. لذلك لن  اجة إىل دعمكم للحفاظ على ه

   شكراً جزياًل.
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 5 –المرفق هاء 
 JEAN-CHRISTOPHE GOUACHE السيد بيان

 رئيس االتحاد الدولي للبذور
 

 
 السيد الرئيس، 
 السيد األمني،

 الكرام، املندوبون السادة
 والسادة، السيدات حفرات

 
أنتم اليوم على مشارف اختاذ  ام اجلهاز الرئاسي اليوم يف حفل افتتاح دورته السابعة.أن أحتد  أميل إنه لشرف كبري  

قرار هام بشددددددددددددددأن اخلطوات التالية ال  جيب اتباعها من أجل تعزيز أحكام املعاهدة الدولية املتمثلة يف الوصددددددددددددددول إىل املوارد 
 منافعها.  وتقاسم

 للبددذور وكممثددل جملموعددة من الشددددددددددددددركددات. ولن على أمت الدددويل االحتدداد وإين أقف أمددامكم اليوم بدداعتبدداري رئيس 
 ستعداد لاللتزام جديًا بتعزيز األحكام اخلاصة بتقاسم املنافع يف النظام املتعدد األطراف.اال

ة ال  ولطاملا اعرتف قطاع البذور بأمهية املوارد الوراثية النباتية نظراً إىل الدور الذي توديه يف تربية النباتات واملسددددددددددددددامه 
 تقد مها للزراعة املستدامة واألمن ال ذائي. ويف الواقع، لطاملا شك ل وصول مجيع مريب النباتات إىل املوارد أولوية لنا.

 ويدعم قطاع البذور املعاهدة والنظام املتعدد األطراف كو ما األداة املففددددددددددلة لتحقيق عملية تقاسددددددددددم املنافع تتسددددددددددم 
 كبرياً من األشخاص وليس عدداً ص رياً منهم.  واإلنصاف وختدم عدداً  بالعدالة

واألخرى من قبل االحتاد  2014للبذور يف عام  األوروبية ولذلك مت تقدمي مسامهتني طوعيتني إحدامها من قبل الرابطة 
 .2016الدويل للبذور يف عام 

ر املبادئ واملمارسددات من وباإلضددافة إىل ذلك، إشددرتك االحتاد الدويل للبذور بشددكل نشددط يف مناقشددات وقام بتشدداط 
 أجل توجيه عملية بلورة نظام سليم.

شخصًياك كجزء من احلوار اجلاري لتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف  أنا فيهم وشارك ممثلو شركات البذور )مبا 
 يف إطار مشاورة غري رمسية نظ مها الر ساء املشاركون جملموعة العمل املخصصة. 

يثبت بوضدوح التزام قطاع  شدركة من شدركات البذور 41وقعت عليه  اتلتزاملال إىل إعالن شداورةت هذه املوقد أففد  
 البذور باملعاهدة.

 وإين أدعوكم إىل قراءة هذا اإلعالن الذي مت إرساله إىل األمانة قبل انعقاد هذا االجتماع للجهاز الرئاسي. 
سري عمل النظام املتعدد األطراف. ويتعني علينا اون إنشاء  ولقد سنحت لنا فرصة مهمة اليوم لنعمل معاً على تعزيز 
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 نظام لتقاسم املنافع يوفر نقاط دخول متعددة ويعترب سليماً من الناحية العملية ويستويف الشروط القانونية واالقتصادية.
لبذور رغبتها يف املواد الذي أبدت شدددددركات ا لنقل املوحد وجيب أخذ هذه الشدددددروط باالعتبار خالل صدددددياغة االتفاق 

 عدداً  وليس األشددددددخاص من كبرياً   وهو اتفاق حيرتم ممارسدددددداهتا املوحدة للعمل. وأنا أحتد  عن نظام خدم عدداً  –التوقيع عليه 
 .منهم ص رياً 

ل وبالرغم من أن تقاسم املنافع املالية يشكل جزءاً من هذه العملية، علينا أال ننسى أن تقاسم املنافع غري املالية يشك   
 جزءاً كبرياً من مسامهات قطاع البذور.

ويتنو ع مسدددددتخدمو املوارد الوراثية للنباتات مبا يشدددددمل األ ا  العامة واخلاصدددددة والشدددددركات الصددددد رية والكبرية والبلدان  
 املتقدمة والنامية.

وارد الوراثية على نطاق املواد ولن يسمح هذا االتفاق باستخدام امل لنقل اجلديد املوحد ولن يستفيد العامل من االتفاق 
 واسع إذا حتولت املعاهدة إىل ناد حصري لعدد ص ري من املشرتكني السعداء. بالتأكيد لن يستفيد العامل من ذلك.

وختاماً أود أن أشددكركم على هذه الفرصددة ال  أعطيتموين إياها ألطلع اجلهاز الرئاسددي على وجهة نظري. وأمتىن لكم  
 صدد رياً  عدداً  وليس األشددخاص من كبرياً   اصددة يف ما يتعلق ب نشدداء نظام متعدد األطراف خدم عدداً خ –النجاح يف مداوالتكم 

 .منهم
   شكراً جزياًل. 
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 6 –المرفق هاء 
 TIMOTHY FISCHERالسيد  بيان

 المحاصيل لتنوع العالمي للصندوق التنفيذي المجلس رئيس نائ 
 

 
 صاحبة املعايل،
 الزمالء الكرام،

 
 لتنوع العاملي سددددددددددددعدين أن أحتد  أمامكم اليوم باعتباري الرئيس القادم للمجلس التنفيذي للصددددددددددددندوقيشددددددددددددر فت وي 

ال  مل تتمكن لألسددف من احلفددور اليوم كما كان مقرراً ، رئيسددة اجمللس التنفيذي Mari Hagaاحملاصدديل وبالنيابة عن السدديدة 
 يف األساس.

مبوجب القانون الدويل باعتباره  2004املي لتنوع احملاصددددددددديل يف عام لعل كم تتذكرون أنه قد مت إنشددددددددداء الصدددددددددندوق الع 
 منظمة دولية مستقلة تعمل وفقاً للتوجيه السياسايت العام الذي يقد مه اجلهاز الرئاسي هلا.

 ويعرتف اتفاق العالقات بني الصددندوق العاملي لتنوع احملاصدديل واجلهاز الرئاسددي بأن الصددندوق العاملي لتنوع احملاصدديل 
 موقعها وتوفريها." "يشكل عنصراً أساسياً السرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية من أجل صون املوارد الوراثية النباتية خارج

 8و 7ومعظم البنود  6و 5كما يتناول الصدددددندوق العاملي لتنوع احملاصددددديل أجزاء رئيسدددددية من املعاهدة مبا فيها البندين  
 .17و 16و 14و

واألمني مدعوان إىل املشدددداركة يف مجيع اجتماعات جملس الصددددندوق. ولن نرحب كذلك بالدعوة وإن رئيس املعاهدة  
املوج هة إىل الصددددددندوق يف املقابل للمشدددددداركة يف بند جدول األعمال بشددددددأن اجتماعات مكتب املعاهدة ال  تتم فيها مناقشددددددة 

 العاملي لتنوع احملاصيل.التعاون مع الصندوق 
املخصددددددصددددددة السددددددرتاتيجية متويل املعاهدة واللجنة  االسددددددتشددددددارية  إىل املشدددددداركة يف اللجنةكما دعي الصددددددندوق أيفدددددداً  

وسدددداهم فيهما. وقد عملنا معهما أيفدددداً يف فريق العمل املعت بوضددددع بنك اجلينات اخلاص  لإلعالم العاملي االسددددتشددددارية للنظام
 كوستاريكا.  يف العاملي والتعليم االستوائية الزراعية البحو  مبركز

وإننا نعترب هذه العالقة بال ة األمهية إذا ليس باسدددددتطاعتنا العمل من دون املعاهدة. وسدددددوف يسدددددتحيل علينا مواصدددددلة  
 عملنا بدءاً من تقدمي اهلبات واملشاريع القصرية األجل إىل بنوك اجلينات الدولية واإلقليمية والوطنية يف مجيع ألاء العامل.

 للقفدداء املسددتدامة التنمية أهداف من 2 اهلدف ه العالقة وتوطيدها إذا أردنا حتقيقويتعني علينا أن نواصددل تطوير هذ 
 .املستدامة الزراعة وتشجيع الت ذية وحتسني ال ذائي األمن وحتقيق اجلوع على

كالعديد من احلكومات احلاضددددددرة   2020من أهداف التنمية املسددددددتدامة  لول عام  2-5وإذا أردنا أن لقق املقصددددددد  
 نا اليوم وال  سبق أن تعهدت بالقيام بذلك، يتوجب علينا تطوير هذه العالقة وتوطيدها.هنا مع
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املصددددددددددداعب ويف هذا اإلطار الزمت القصدددددددددددري  احلالية ال  تكتنفها التمويلية ومن هنا، علينا أن نعمل معاً يف ظل  البيئة 
 والتواصل والتوعية بشأن مهمتنا املشرتكة وجناحاتنا. رداملوا تعبئة من أجل أيًفا بل الفنية باملسائل يتعلق يف ما فقط ليس

، فلنسددتفد من 2018سددفالبارد يف فرباير/شددباط  يف للبذور الدويل وإذ نتهي أ لالحتفال بالذكرى العاشددرة لتأسدديس القبو 
 واملعاهدة الدولية. العاملي لتنوع احملاصيلهذه الفرصة للتشديد بقدر أكرب على عمل الصندوق 

ا منظمتني خمتلفتني يف العديد من النواحي إال أننا نسددددددددددددددعى لتحقيق هدفنا املشددددددددددددددرتك املتمثل يف إطعام العامل ومع أنن 
 األبد. إىل

ويف اخلتام، إننا مجيعاً يف الصددددددندوق العاملي لتنوع احملاصدددددديل، اجمللس واملوظفون فيه على حد سددددددواء، ملتزمون بالعمل  
 معكم لتحقيق هذا اهلدف.

 ن اإلص اء.وشكراً على حس 
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 7 –المرفق هاء 
 ،MARIE ANN TUTWILERة السيد بيان

 المديرة العامة للمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

 
 صباح اخلري،

 
بال ة األمهية. وأود اليوم أن  بني اجلماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدولية واملعاهدة الدولية تربطالعالقة ال  تعترب  

 عند هذه العالقة والرتكيز بشكل خاص على كيفية العمل بشكل مجاعي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. أتوقف بعض الشيء
بوضوح أكرب يف تش يل النظام اجلماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدولية و  املعاهدة الدوليةوتنعكس العالقة بني  

ماليني  4يف املائة من حوايل  93سم منافعها حيث مت  نقل ما يقارب املتعدد األطراف لتعزيز إمكانية الوصول إىل املوارد وتقا
عينة من جهات  17 500. وقد حصلنا على مواد ال تقل عن اجلماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدوليةعي نة من مراكز 

 بلداً، وهو أمر قد ال يظهر إىل العلن. 53خمتلفة يف 
 مثرية لالهتمام. وال بد من االعرتاف بأن هذه األرقام 
ومن جهة أخرى، ال توفر لنا هذه األرقام معلومات كثرية. واألهم من ذلك هو أ ا ال تعطينا أية معلومات بشأن  

 التأثريات على األمن ال ذائي، وحتسن سبل املعيشة والتنمية االقتصادية ومتكني النساء والرجال الريفيني.
أعمق يف السياقات ال  توز ع فيها املواد يف مجيع ألاء العامل وإىل أساليب  وهلذا السبب يتوجب علينا أن ننظر بشكل 

يف املائة  85استخدام هذه املواد واألشخاص الذين يستخدمو ا وغايات هذا االستخدام. أواًل وأهم ما يف األمر، يتم توزيع 
حتول وترتاوح نسبة املواد اوتية  مرحلة ال  متر يف والبلدانمن هذه املواد إىل منظمات األ ا  يف القطاع العام يف البلدان النامية 

يف املائة وتكون يف أغلب األحيان من األنواع األصلية واألقارب الربية. أما النسبة املتبقية فترتاوح  25و 20من بنوك اجلينات بني 
 تل الدولية واحتادات األ ا  الدولية.يف املائة من برامج تعزيز احملاصيل للمراكز وشبكات التقييم واملشا 80و 75بني 

ولن ال نتطرق كثرياً إىل هذه الربامج يف اجتماعات اجلهاز الرئاسي ما يبدو غريباً بالنظر إىل الدور البالغ األمهية الذي  
ت املناخية واستنزاف توديه يف مساعدة املزاعني يف البلدان النامية ويفطر املزارعون يف مجيع ألاء العامل إىل االستجابة للت ريا

 الرتبة واوفات واألمراض من أجل حتسني جودة األغذية ال  يتناولو ا ويبيعو ا عندما يصبح لديهم فائض منها.
املوارد الوراثية يف حتقيق األمن ال ذائي وهي قابعة يف غرفة ختزين باردة؛ بل جيب أن يتم استخدامها وال تساهم  

لجماعة االستشارية للبحو  اسع لكي حتقق األثر املنشود منها. وتودي برامج تعزيز احملاصيل لوحتسينها ونشرها على نطاق و 
وجذورها العميقة يف الربامج الوطنية يف مجيع ألاء العامل دوراً أساسياً يف استخدام التنوع الوراثي بأسلوب مستدام  الزراعية الدولية

املتمثل يف الصحة  3املتمثل يف القفاء التام على اجلوع واهلدف  2فيها اهلدف  خلدمة العديد من أهداف التنمية املستدامة مبا
املتمثل يف الشراكات  17املتمثل يف احلياة على الرب واهلدف  15املتمثل يف العمل املناخي واهلدف  13اجليدة والرفاه واهلدف 

 لتحقيق األهداف.
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تعزيز أخذ اجلهاز الرئاسي مسامهات املوارد الوراثية يف االعتبار ويسل ط التقرير الذي نرفعه إىل هذا االجتماع هبدف  
الفوء على برامج حتسني احملاصيل والعلف واألشجار ال  تقوم بتنفيذها املراكز، مبا فيها التحديات ال  حتاول مجيع الربامج 

 على حد سواء ختطيها واملنطقة اجل رافية ال  ينصب فيها تركيز الربنامج.
اجلماعة بأسلوب مفصل عدد برامج تعزيز احملاصيل ال  تشارك  17/24من وثيقة العمل  4التقرير يف اجلدول وي ظهر  

فيها يف بالدكم أو يف األقاليم الفرعية مع الرتكيز على حماصيل تساهم يف حتقيق األمن  االستشارية للبحو  الزراعية الدولية
يف شرق أفريقيا فحسب  اجلماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدوليةس ق مراكز ال ذائي والتحديات اخلاصة هبذه األقاليم. وتن

السوداين  وأنواع الفاصوليا الشائعة واللوبياء والفول األفريقي اإلصبعي والد خن والد ْخن الرفيعة برامج تربية نباتات الذرة والذرة
 فا واليام وأرز القمح والبطاطا احللوة والبطاطا.واحلم  والفول اجلاف والعدس والفول واملوز وموز اهلند والكسا

اجلماعة ويعلم من يشارك منكم مباشرة يف برامج وطنية لتحسني احملاصيل مدى عمق العالقات ال  تربط براجمكم و  
صنفاً متنوعاً  70ايل . وقد علمت  باألمس يف احلقيقة من ممثلي رواندا أنه قد مت اختيار أو دمج حو االستشارية للبحو  الزراعية الدولية

 الدولية.  الزراعية للبحو  االستشارية من النباتات املزروعة يف البالد مع مواد حمسنة مت أخذها من برامج تربية النباتات للجماعة
وبالطبع ال تساهم أصناف النباتات ال  متت تربيتها يف القطاع الرمسي وحدها يف حتقيق األمن ال ذائي والتنمية  

البيولوجي يف برامج من أجل احلصول على مواد من بنوك  للتنوع الدولية دية. ويشارك عدد من املراكز مبا فيها املنظمةاالقتصا
اجلينات. وجيري املزارعون عمليات تقييم تشاركية يف حقوهلم من أجل اختيار النباتات ال  تنمو جيداً يف شىت الظروف الفاغطة. 

باتات ال  أعيد إدخاهلا من بنوك اجلينات تنمو مثل املواد ال  متت تربيتها يف القطاع الرمسي وجند أحيانًا أن بعض أصناف الن
 أو بشكل أففل منها، خاصة يف ظل ظروف ال ميكن فيها استخدام املدخالت التكميلية كالس م اد والري على سبيل املثال.

ا؛ بل جيب إدخاهلا إىل حقول املزارعني. ولقد مسعنا مجيعنا وإننا نعلم أن عملية تطوير مواد جديدة ليست كافية  د ذاهت 
اجلماعة االستشارية تبقى مكا ا على الدوام. ولذلك تعمل مراكز  –من منظور مريب النباتات  –قصصاً مفادها أن أففل املواد 

 واملنظمات للمزارعني اجملتمعية تواملنظما الوطنية الربامج مع جديدة شراكات استكشاف على باستمرار للبحو  الزراعية الدولية
 للبذور. ومتكاملة رمسية وغري رمسية نظم خالل من للمزارعني احملصويل التنوع توافر لفمان اخلاص والقطاع احلكومية غري

اجلماعة االستشارية للبحو  الزراعية ولقد شارف الوقت املتاح يل على االنتهاء، فامسحوا يل أن أختتم بالقول إن  
 تلتزم مبا يلي: الدولية

 املواد؛ لنقل املوحد دعم عملية مراجعة النظام املتعدد األطراف واالتفاق 

 لإلعالم؛ العاملي وتطوير النظام 

 والرتويج حلقوق املزارعني؛ 

 وتشجيع خمتلف أشكال الصون من خالل االستخدام بأشكال ديناميكية؛ 

 وتعزيز شبكات الشراكات؛ 

  رة  ج براجمي لالستفادة من صون التنوع الوراثي واستخدامه بأسلوب مستدام ودعم اجلهاز الرئاسي من أجل بلو
 وتقاسم املنافع ب نصاف من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

  شكراً لكم 
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 8 –المرفق هاء 
  ،GERALDINE MUKESHIMANA السيدة المعالي صاحبة بيان

 افي جمهورية رواندالحيوانية  والموارد الزراعة وزيرة
 

 
 ،، املدير العام املساعد إلدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه يف املنظمةRené Castro Salazarالسيد 
 ،، نائب رئيس اجمللس التنفيذي للصندوق العاملي لتنوع احملاصيلTIMOTHY Fischerالسيد 
 ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،للمعاهدة الدولية بشأن ا مني بالنيابةاأل، Kent Nnadozie الدكتور

 السادة ممثلو املنظمات الدولية،
 السادة الفيوف الكرام،

 ،والسادة السيدات حفرات
إنه لشدددرف عظيم أن تسدددتفددديف حكومة رواندا إحدى أهم االتفاقيات العاملية يف جمال الزراعة. ويسدددعدين أن أرح ب  

وحكومة، يف أرض التالل األلف وأمتىن لكم أن تكون هذه الدورة للجهاز الرئاسدددددددددددددي  بكم مجيعاً بالنيابة عن رواندا، شددددددددددددددعًبا
 والزراعة دورة مثمرة. لألغذية النباتية الوراثية املوارد للمعاهدة الدولية بشأن

اعة يف وقت والزر  لألغذية النباتية الوراثية املوارد للجهاز الرئاسددي للمعاهدة الدولية بشددأنلقد مت تنظيم الدورة السددابعة  
املوارد الطبيعية وتأثريات واضدددددددحة لت ري املناخ وتقلبات الطقس. وهتد د فرتات اجلفاف  علىيواجه فيه العامل قيودا غري مسدددددددبوقة 

الطويلة والشددددددددددديدة احملاصدددددددددديل والثروة احليوانية والنباتات األخرى ال  تعترب بال ة األمهية لألمن ال ذائي واحلياة الربية وإمدادات 
 ياه العذبة.امل

من احملاصدددديل.  اهلكتارات ويودي هطول األمطار ب زارة إىل فياضددددانات يف العديد من املناطق مما يقفددددي على ماليني 
 وهتدد النظم اإليكولوجية املت رية بعض أنواع النباتات واحليوانات خبطر االنقراض.

ي وقت مفى أحد املخاوف املشرتكة جلميع ويشك ل صون التنوع البيولوجي واستخدامه بأسلوب مستدام أكثر من أ 
 البلدان.

مليار نسددددددمة منهم يف  2.5مليارات نسددددددمة سدددددديعيش  10ليصددددددل إىل حوايل  العاملومن املتوقع أن ينمو عدد سددددددكان  
. وسدددديحصددددل معظم هذا النمو السددددكاين يف أفريقيا وآسدددديا مما حيت م زيادة املخرجات الزراعية 2050املناطق احلفددددرية  لول عام 

 .2050مبقدار يتجاوز الفعف  لول عام 
ويتطلب ذلك وجود نظم زراعية وغذائية منتجة ومتنوعة بشددددددددددددكل أكرب من أجل التعاطي مع مطالب املسددددددددددددتهلكني  

 ت ري املناخ وتقلبات الطقس واشتداد القيود على املوارد الطبيعية. تفاقماملتزايدة واملت رية وحيد  كل  ذلك ضمن 
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ى بلورة نظم إنتداج ابتكدارية أكثر وأذكى حلمداية قاعدة املوارد الطبيعيدة وتعزيزها ففددددددددددددددال عن لذلك جيب العمدل عل 
 االنتاجية. زيادة

 لألغذية النباتية الوراثية املوارد وكما تعلمون كان موضددددددوع الدورة السددددددابعة للجهاز الرئاسددددددي للمعاهدة الدولية بشددددددأن 
والزراعة". وتعد  األهداف ال  وضددددعتها خطة  لألغذية النباتية الوراثية ر املواردودو  2030والزراعة "خطة التنمية املسددددتدامة لعام 

أهدافاً شديدة الطموح وحتويلية. وتتطلب أهداف التنمية املستدامة املتمثلة يف القفاء على اجلوع  2030التنمية املستدامة لعام 
 صمود من أجل زيادة اإلنتاجية واإلنتاج.والفقر املدقع وسوء الت ذية تطبيق ممارسات زراعية قادرة على ال

وتسدداهم اإلدارة املسددتدامة للتنوع البيولوجي الزراعي يف تنويع النظم الزراعية وتفددمن اسددتدامة النظم الزراعية وال ذائية  
 إىل جانب زيادة النمو االقتصادي و اية البيئة وحتسني سبل املعيشة يف املناطق الريفية.

ة الزراعية ومسدددددارها تداعيات اقتصدددددادية واجتماعية هائلة. وقد أظهرت الدراسدددددات أن النمو يف ويكون لتحقيق التنمي 
القطاع الزراعي يساهم مرتني إىل أربع مرات أكثر يف زيادة مداخيل الفئات األشد  فقراً باملقارنة مع قطاعات أخرى. وللنمو يف 

 هذا القطاع تأثري مفاعف على القطاعات االقتصادية األخرى.
 يف املائة من السكان.  70الناتج احمللي اإلمجايل وتوف ر العمل ملا يقارب  ثلثوتشكل الزراعة يف رواندا حوايل  
يف املائة من عائدات  50يف املائة من االحتياجات الوطنية ال ذائية وينتج ما يتجاوز  90ويليب  هذا القطاع حوايل  

من  اجلماعية اإلبادة بعد ما اإلعمار حقبة غم من التحديات ال  واجهتها يفالصددددددددددددددادرات يف البالد. وقد متكنت رواندا بالر 
ويعزى هذا التقدم امللحوظ الذي حققته البالد إىل قيادة فخامة  .الفقر من واحلد الزراعية يف اإلنتاجية هامة حتقيق إجنازات

لسياسات واسرتاتيجياهتا ال  تسعى إىل إخراج ، ففالً عن اخلطوط التوجيهية لاملستقبلية بففل ر يته Paul Kagameالرئيس 
بفددددرورة  2020. وتعرتف ر ية رواندا لعام 2020 لول عام  املتوسددددطة الدخل البلدانالبالد من الفقر واالنتقال هبا إىل شددددرحية 

وتدهور النظم التخفيف من وطأة التهديدات ال  تشدددددددكل خطراً على البيئة وال  تتجلى من خالل اسدددددددتنفاذ التنوع البيولوجي 
اإليكولوجية، مما يوكد التزام روندا بوضع اسرتاتيجيات للتخفيف من تأثريات ت ري املناخ من خالل الرتكيز على بلورة سياسات 

 واسرتاتيجيات مراعية للبيئة يف مجيع القطاعات االقتصادية مع الرتويج للنمو األخفر.
األطراف املتعاقدة إىل الرتويج التباع  ج متكامل السدددددددددتكشددددددددداف من املعاهدة الدولية مجيع  7و 6و 5وتدعو البنود  

مناسددبة  وقانونيةوالزراعة وصددو ا واسددتخدامها بأسددلوب مسددتدام ففددالً عن بلورة تدابري سددياسددية  لألغذية النباتية الوراثية املوارد
ابري يف سدددددياسددددداهتا للتنمية الزراعية واحلفاظ عليها من أجل الرتويج السدددددتخدام هذه املوارد بأسدددددلوب مسدددددتدام وإدخال هذه التد

 لألغذية النباتية الوراثية والريفية واسدددرتاتيجياهتا. أم ا روندا فقامت بسدددن  قوانني وسدددياسدددات واسدددرتاتيجيات تشدددج ع صدددون املوارد
للمحاصدديل  والزراعة واسددتخدامها بأسددلوب مسددتدام. وتفددمن القوانني ال  تنظم أصددناف النباتات والبذور زيادة التنوع الوراثي

من خالل تربية النباتات، وتتمثل أهم أولويات نظام األ ا  الزراعية يف رواندا يف زيادة التنوع الوراثي للمحاصددددددددديل من خالل 
التبادل الدويل للمواد الوراثية وتربية حماصدددددددددددددديل جديدة على حد سددددددددددددددواء. ومن هنا، قامت األ ا  الزراعية يف رواندا بتطوير 

صنفاً من أصناف احملاصيل العالية ال الل واملقاومة لألمراض واوفات مبا فيها الفاصوليا والبطاطا والذرة  90وإطالق ما يتجاوز 
 والقمح واألرز  ومت نشر بعض منها على نطاق واسع خارج رواندا.
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 بارزاً يف زيادة الدولية على وجه اخلصوص دوراً  الزراعية للبحو  االستشارية ويلعب التعاون املتزايد مع مراكز اجلماعة 
 التنوع الوراثي حملاصيلنا من أجل بناء نظم غذائية مستدامة.

ويسدددعدين أن أعلمكم بأن حكومة رواندا قامت حديثاً، بالتعاون مع الشدددركاء يف التنمية، باسدددتحدا  بنك للجينات  
فيه خدماته لبلدان جماورة وشددددركاء آخرين. لصددددون مجيع املوارد الوراثية يف البالد. وسدددديقد م هذا املرفق الذي متت مباشددددرة العمل 

إتاحة الوصول إىل املوارد الوراثية للنباتات مما ينب ي أن يشجع البلدان على وضع قوانني  سياسةويتماشى ذلك بشكل تام مع 
باتات. لصدددددددون املواد الوراثية للنباتات واسدددددددتخدامها بأسدددددددلوب مسدددددددتدام ودعم تبادل املواد وضدددددددمان حقوق املزارعني ومريب الن

وعل قت حكومة رواندا على غرار البلدان األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية آمااًل عالية جداً يف هذه الدورة السددددددددددددددابعة من 
أجل حتقيق تقدم على صعيد األمن ال ذائي والصحة الت ذوية من خالل إيصال املنافع من بني مجلة أمور أخرى بشكل مباشر 

 الشعوب األصلية ال  تشارك يف صون البذور املستخدمة إلنتاج طعامنا. إىل املزارعني وجمتمعات
وإن  رواندا طرف يف معاهدات وبروتوكوالت دولية ملز مة قانونًا لصون املوارد الوراثية واستخدامها على لو مستدام ومن  

 على احلصددددددددول بشددددددددأن البيولوجي التنوع تفاقي ةال وبروتوكول ناغويا 1996ال  صددددددددادقت عليها عام  البيولوجي التنوع بينها اتفاقي ة
البيولوجي ال  صددددادقت عليه يف  التنوع التفاقية قرطاجنة وبروتوكول 2014منافعها ال  صددددادقت عليه عام  الوراثية وتقاسددددم املوارد
 .2010انون الثاين كيناير/والزراعة ال  صادقت عليها يف  لألغذية النباتية الوراثية واملعاهدة الدولية بشأن املوارد 2004عام 

والزراعة يوكد  لألغذية النباتية الوراثية وإن  اسددددتفددددافة الدورة السددددابعة للجهاز الرئاسددددي للمعاهدة الدولية بشددددأن املوارد 
 جمدًدا التزام بالدنا بصدون التنوع البيولوجي واسدتخدامه على لو مسدتدام. ويسدر ين أن أشدري إىل أن هذه الدورة السدابعة للجهاز

الرئاسدددددي سدددددتناقش من بني مجلة أمور أخرى احتمال توسددددديع سدددددلة احملاصددددديل ال  يتم تبادهلا وتعزيزها من خالل النظام املتعدد 
األطراف للمعاهدة. وتعرتف املعاهدة الدولية بأنه يتوجب على األطراف املتعاقدة ال  تسددددددددددددددو ق منتجات املواد الوراثية النباتية 

قية تقاسددم أرباحها من خالل إعطاء نسددبة من هذه األرباح إىل صددندوق مشددرتك يوف ر الدعم املايل وتسددتفيد منها مبوجب االتفا
والفت للمزارعني واجملتمعات احمللية يف البلدان النامية بصددددورة خاصددددة. ولكن يبدو أن عملية تطبيق اتفاقية تقاسددددم املنافع تواجه 

 املوارد  الكرام للدورة السابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأنحتديات. وامسحوا يل أن أطلب بكل  تواضع من املندوبني
إىل بلورة آلية واضحة تقبل هبا مجيع األطراف لتقاسم املنافع الناشئة والزراعة املنعقدة يف كي ايل التوصل  لألغذية النباتية الوراثية

 عن االستخدام التجاري للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.
 املشدددددداركة "احلق  يف تقد أنه من املهم جدا أن لمي حقوق املزارعني كما هو منصددددددوص عليه يف املعاهدة وخاصددددددةوأع 

وإننا نتطلع إىل ما سددديصددددر عن . والزراعة" لألغذية النباتية الوراثية املوارد اسدددتخدام عن الناشدددئة املنافع تقاسدددم يف عادلة بصدددورة
 الدورة السابعة من توصيات هبذا الصدد.

والزراعة  لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن الدولية غذية والزراعة وأمانة املعاهدةألوأود أن أعرب عن امتناننا ملنظمة ا 
 على دعمهما رواندا الستفافة الدورة السابعة للجهاز الرئاسي.

ابعة للجهاز الرئاسددددددي للمعاهدة الدولية وختاماً، أمتىن  لكم مداوالت مثمرة ويسددددددر ين أن أعلن رمسًيا افتتاح الدورة السدددددد 
  والزراعة. لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن
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 المرفق واو
 البيانات الختامية

بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية  الدولية للمعاهدة الرئاسي للجهاز السابعة البيانات الختامية للدورة
 والزراعة

 2017الثاني  تشرين /نوفمبر  3 )رواندا(، كيغالي
 
 

 1 –المرفق واو 
  ،MARK CYUBAHIRO BAGABE السيد بيان

 المجلس الزراعي في رواندا عام مدير
 

 
 السيد رئيس اجلهاز الرئاسي،

 السيد ممثل منظمة األغذية والزراعة يف روما،
 ذية والزراعة،، أمني املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغKent Nnadozieالسيد 

 السيد ممثل منظمة االغذية والزراعة يف رواندا،
 السادة ممثلو املنظمات الدولية،

 حفرات الفيوف الكرام، حفرات السيدات والسادة،
 

بشددددددددأن املوارد الوراثية إنه لشددددددددرف عظيم يل أن أتوىل اختتام الدورة السددددددددابعة للجهاز الرئاسددددددددي للمعاهدة الدولية  
 الزراعة.النباتية لألغذية و 

تكمن عملية صددون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسددتخدامها على لو مسددتدام وتقاسددم املنافع الناشددئة  
 عن ذلك بصورة عادلة ومنصفة يف صلب املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

وارد احليوانية يف رواندا يف بيا ا االفتتاحي أن  اسددتفددافة الدورة السددابعة وقد ذكرت معايل السدديدة وزيرة الزراعة وامل 
للجهاز الرئاسددي للمعاهدة الدولية بشددأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إمنا يعيد التأكيد على التزامنا بصددون التنوع 

ة تواجه حتديات وناشدددددددددتكم بالتايل، حفددددددددرات البيولوجي واسددددددددتخدامه على لو مسددددددددتدام. كما أشددددددددارت إىل أن املعاهد
 املندوبني الكرام، من أجل التوصل إىل توافق يف اوراء حول آليات وقرارات واضحة ملواجهة هذه التحديات.

 وتتطرقت الدورة السابعة للجهاز الرئاسي من بني مجلة أمور أخرى إىل: 
 ألول باملعاهدة؛إمكانية توسيع نطاق أنواع احملاصيل الواردة يف امللحق ا 
 وإمكانيات تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ 
  ومعلومات التسلسل الرقمية ال  توثر على املعاهدة؛ "بنزع الطابع املادي"والقفايا املتعلقة 
 ية بصورة منصفة.و اية حقوق املزارعني للحصول على منافع استخدام املوارد الوراثية النبات 
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وعلمت  أن السدددددادة املندوبني قد شددددداركوا يف مداوالت  اسدددددية بروح ودية مما أدى إىل اختاذ العديد من القرارات  
لتعزيز املعاهدة وسددددددتشددددددكل هذه القرارات األسدددددداس لكل من العمل واملداوالت ال  سددددددتجرى يف ما بني الدورات حتفددددددريًا 

 للدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.
يسددددددعدين أن أشددددددري إىل أنه قد مت مباشددددددرة العمل على برنامج العمل اخلاص مبعلومات التسددددددلسددددددل الرقمية الذي و  

 يشكل أولوية ألفريقيا.
 وإننا نتطلع إىل تنفيذ القرارات املتعلقة  قوق املزارعني. 
سدددددري عمل النظام وباإلضدددددافة إىل ذلك، علمت أيفددددداً أنكم قد توصدددددلتم إىل تفاهم بشدددددأن خريطة الطريق لتعزيز  

املتعدد األطراف للحصددددددددددددددول على املوارد وتقاسددددددددددددددم منافعها مما يسددددددددددددددمح مبعاجلة مسددددددددددددددألة توسدددددددددددددديع نطاق امللحق األول 
 املنافع. وتقاسم

 السادة الفيوف الكرام، حفرات السيدات والسادة،
وأمانة املعاهدة الدولية  يف ختام هذه الدورة، نود أن نعيد التعبري عن امتناننا الشددددددددددددددديد ملنظمة األغذية والزراعة 

 بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لدعمهما رواندا على استفافة الدورة السابعة للجهاز الرئاسي.
ا على السددددددادة املندوبني واألمانة على عملهم لسدددددداعات طويلة لوضددددددع اللمسددددددات   وإن حكومة رواندا تثت أيفددددددً

 ال الدورة السابعة للجهاز الرئاسي.األخرية على مجيع بنود جدول أعم
وتتوجه حكومة رواندا بشدددددكرها أيفددددداً إىل إخوتنا يف إقليم أفريقيا إلعطائنا شدددددرف خدمة اإلقليم من خالل تويل منصدددددب 

 نائب رئيس إقليم أفريقيا خالل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.
لتالل األلف ال  تتسدددددددددددم بنظام إيكولوجي ممتع ونود أن ندعو من يرغب من السدددددددددددادة املندوبني إىل زيارة أرض ا 

 وتنوع وراثي واسع وجبال بركانية وحيوانات ال وريال ففاًل عن املواقع الثقافية املتنوعة واحلدائق الوطنية على سبيل املثال.
مىن  لكم رحلة أما بالنسبة إىل املندوبني الذين يرغبون يف العودة إىل ديارهم مباشرة بعد انتهاء هذا االجتماع، فنت 

 آمنة ونتطلع إىل اللقاء بكم من جديد يف الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.
   مجيًعا. شكراً جزياًل لكم
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 2 –المرفق واو 
 

 منظمات المجتمع المدني بيان
 

 
 الرئيس، السيدشكراً لك 
وأحتد  اليوم بالنيابة ك يف غواتيماال CUCوأنا مزارعة فالحة من جلنة وحدة الفالحني ) Maria Josefaأدعى  

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإدارهتا بطريقة ديناميكية ففددددددالً عن  يعملون على صددددددونعن منظمات املزارعني الذين 
حوايل أربع وعشدددددرين منظمة من منظمات اجملتمع املدين احلاضدددددرة يف هذه الدورة السدددددابعة للجهاز الرئاسدددددي يف مدينة كي ايل 

رت مشددداركة املزارعني الذين أتوا من حوايل  نشدددكرونود أن  –لة اجلمي بلداً من  12مفددديفينا على حسدددن ضددديافتهم. وقد تيسددد 
 مجيع ألاء العامل يف هذه الدورة بففل جلنة التخطيط الدولية من أجل السيادة ال ذائية واحلركة الدولية للمزارعني الريفيني.

 مقدمة
أعطيت لنا لإلدالء ببيان ختامي مشرتك ونود أن نشكر السيد الرئيس واألمانة على إننا نرح ب هبذه الفرصة ال   

الدورة. ولقد عملنا بشددددددكل نشددددددط مع اجلهاز الرئاسددددددي ملسدددددداعدتكم على إحراز تقدم لتحقيق  هذهتيسددددددري مشدددددداركتنا يف 
 أهداف املعاهدة وخاصة االعرتاف الدويل  قوق املزارعني وتنفيذها بصورة كاملة.

 ملزارعنياحقوق 
 إننا لتفل بالتوصل إىل النتائج التالية يف املفاوضات بشأن حقوق املزارعني: 

 املزارعني إنشاء فريق خرباء فنيني خمص  ليعمل على بلورة توجيهات لألطراف املتعاقدة بشأن تطبيق حقوق 
 إشراك منظمات املزارعني يف هذا الفريق 

  دعمت حقوقنا يف املفاوضات ومسحت ب حراز هذا التقدم.ونود أن نشكر معظم األطراف املتعاقدة ال  
ونود التعبري عن رغبتنا الكبرية بأال يودي تعيني "خرباء" إىل سدديطرة قطاع صددناعة البذور على فريق اخلرباء الفنيني  

ائية بتيسددددري جلنة التخطيط الدولية من أجل السدددديادة ال ذاحلقوق، نود  أن نقرتح بأن تقوم  أصدددحاباملخصدددد . وكوننا من 
مشدداركة ممثلي منظمات املزارعني يف هذه العملية بناء على القوانني ال  تنظم الشددراكة بني منظمة االغذية والزراعة واجملتمع 
املدين. ونطلب أيفدددددددددددددداً أن يقرتح فريق اخلرباء الفنيني املخصدددددددددددددد  هذا آليات تفددددددددددددددمن التطبيق الفعال حلقوق املزارعني. 

 على هذا الفريق رفع تقرير إىل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسددي واقرتاح  ائي إىل االجتماع التايل وباإلضددافة إىل ذلك، يتعني
أي الدورة التاسدددددددددددعة للجهاز الرئاسدددددددددددي. لقد حان الوقت لتعيد حكوماتنا مجيًعا تأكيد التزامها  قوق اإلنسدددددددددددان وحقوق 

   املزارعني من أجل تعزيز دورهم وحوكمتهم.
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 األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعهاالنظام املتعدد 
نود  اإلشدددارة إىل أن عملية إصدددالح النظام املتعدد األطراف ال  متت املباشدددرة فيها قبل أربع سدددنوات مل تنته بعد.  

دام املوارد وبالتايل ال يزال قطاع البذور يتجنب التزاماته أو يتحايل عليها لكي مينع تقاسدددم املنافع املالية الناشدددئة عن اسدددتخ
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بصددددددورة منصددددددفة مع اجملتمعات الفالحية واجملتمعات األصددددددلية ال  قامت برتبية هذه املوارد 
وصدددددو ا. ونود أن نذكركم بأن تقاسدددددم املنافع بصدددددورة منصدددددفة يعت أوالً وقبل كل شددددديء دعم حقوق الفالحني غري القابلة 

اخلاصدددددة هبم واسدددددتخدامها وتبادهلا وبيعها بالطريقة ذاهتا ال  لطاملا اسدددددتخدمها القطاع يف مجع للتصدددددرف يف صدددددون البذور 
البددذور من حقول الفالحني من دون أيددة قيود وجمددانددا. ومل يتم دفع أي مبددالغ مدداليددة للفالحني حىت اون. وتتجدداوز قيمددة 

مليون دوالر أمريكي سدددددنوياً وفقاً  270ناعة  سدددددب تقديراتنا املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ال  اسدددددتخدمتها الصددددد
لقيمتها اليوم. وإننا نشددددعر باألسددددف ألن احلكومات تلقي مبسددددووليتها للدفع لقاء تنفيذ املعاهدة الدولية على عاتق القطاع 

فاء شددددددددركات البذور اخلاص الذي لن يقوم بدفع أي أموال للمزاعني. ولذلك يتوجب على البلدان ال نية أن تتوقف عن إع
ال  متلك براءات اخرتاع من واجبها بتمويل عملية صددددددددددددون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ال  تشددددددددددددك ل مصدددددددددددددر 
مددداخيلهددا املدداليددة. وميكن إجيدداد هددذه املوارد الوراثيددة النبدداتيددة لألغددذيددة والزراعددة يف بنوك عددامددة للبددذور ويف حقول الفالحني 

ن النامية. ولن ننظر يف إمكانية توسدددددددددددديع نطاق قائمة احملاصدددددددددددديل املوجودة يف امللحق األول إال يف حال خاصددددددددددددة يف البلدا
 استدرار منافع حقيقية تدفعنا إىل ذلك.

 معلومات التسلسل الرقمية
ترح ب منظماتنا الفالحية ومنظمات اجملتمع املدين بكون اجلهاز الرئاسددددددددي قد أصددددددددبح أخرياً على يقني باملخاطر  

لنامجة عن عملية "نزع الطابع املادي" عن التسلسل الوراثي مبا فيه مسات املواد املوضوعة يف نظام استئماين. ويتم احلصول ا
على براءة اخرتاع هلذه املواد مبا يف ذلك من مراكز اجلماعة االسددتشددارية للبحو  الزراعية الدولية. ويعترب توافق اوراء الذي 

جة امللحة إىل دراسدددة أثر هذه املواد على املعاهدة خطوة يف االجتاه الصدددحيح. وبالرغم من صدددد  مت التوصدددل إليه بشدددأن احلا
اجلهود ال  تبذهلا بعض البلدان، جيب أن يودي اعتبار معلومات التسلسل الرقمية بنًدا موضوعًيا من بنود جدول األعمال 

نأمل أن تعمل املعاهدة عاجالً قبل أن ختفدددددع املزيد من إىل معاجلة التسدددددلسدددددل واملواد على حد سدددددواء يف إطار املعاهدة. و 
براءات االخرتاع بشأن السمات األصلية لسيطرة عدد أقل من شركات البذور املتعددة اجلنسيات ال  تعمد إىل خصخصة 

 . ذائية بكاملهامجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الفرورية لألمن ال ذائي وبالتايل تسيطر على السلسلة ال
السددددددددددددديدددد الرئيس، إنندددا نعرتف على غرار مجيع األطراف املتعددداقددددة بدددأن املزارعني الدددذين يعملون على تعزيز التنوع  

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ال  بففددلها يتم إطعام العامل أمجع وال  سددتتمكن، البيولوجي قد قاموا باسددتئناس مجيع 
ا بصورة ديناميكية يف املزارع، من التأقلم مع ت ري املناخ وهتديدات أخرى مما سيسمح بتأمني األغذية إىل أجيال إذا متت إدارهت

ولذلك، جيدر بك السدددددديد الرئيس أن تتمسددددددك  قوق املزارعني غري القابلة للتصددددددرف وأن تزيل أية هتديدات هلذه املسددددددتقبل. 
سدددددددددددتمرارنا بدعمها على مجيع املسدددددددددددتويات. ونود هتنئة األمني اجلديد احلقوق. ويعترب هذا سدددددددددددبب وجود املعاهدة وسدددددددددددبب ا

 .ونتطلع إىل العمل معه ال سيما يف األنشطة ما بني الدورات بشأن حقوق املزارعني Kent Nnadozie السيد
 وإننا نطلب إضافة ن  بياننا اخلتامي بالكامل إىل حمفر هذا االجتماع. 

 
 شكراً جزياًل.  


