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جلنة الزراعة
الدورة الرابعة والعشرون
روما 92 ،سبتمرب /أيلول –  3أكتوبر/تشرين األوّل 9024

أهم النتائج الصادرة عن الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 - 1عقد اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة) دورته اخلامسة
يف مسقط ،سلطنة عمان ،خالل الفرتة من  42إىل  42سبتمرب/أيلول  .4112وأعاد اجلهاز الرئاسي التأكيدد علدأ أهميدة
املعاهدة باعتبارها عنصرا أساسيا للنظام الدولي بشأن احلصول علأ املوارد وتقاسم منافعها ،واختذ قرارات حامسة لكدي
تتمكن املعاهدة من تسجيل التطور الالزم يف فرتة السنتني .4112-4112

جمموعة العمل املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف
 - 4شهدت الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي إجنازا هاما متثّل يف إنشاء جمموعة عمل خمصصة مفتوحة العضوية
لتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول علأ املوارد وتقاسم منافعها .وستضع جمموعة العمل طائفة من التدابري
لينظر فيها اجلهاز الرئاسي ويتخذ قرارا بشأنها يف دورته السادسة ،وذلك من أجل ( )1زيادة املدفوعات واملساهمات
القائمة علأ املستخدمني يف صندوق تقاسم املنافع بصورة مستدامة وميكن توقعها يف األجل الطويل؛ ( )4وتعزيز سري
عمل النظام املتعدد األطراف من خالل اختاذ تدابري إضافية.
 - 2وعقدت جمموعة العمل اجتماعها األول يف جنيف ،سويسرا ،خدالل الفدرتة مدن  12إىل  11مايو/أيّدار .4112
واستعرضت العوامل اليت تؤدي إىل النقص احلالي يف إيرادات صندوق تقاسم املندافع القدائم علدأ املسدتخدمني؛ والدنهج
املبتكرة الستة لتوليد إيرادات لصندوق تقاسم املنافع اليت حددت خالل فدرتة السدنتني املاضدية .ومت االتفداق علدأ إبقداء
مجيع النهج قيد االستعراض حتضريا لالجتماع الثاني .وسيتعني علأ جمموعة العمل ،يف اجتماعاتهدا الالحقدة ،النظدر
يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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يف توسيع نطاق أحكام املعاهدة اخلاصة باحلصول علأ املوارد وتقاسم منافعها ،من أجل تعزيز سري عمل النظدام املتعددد
األطراف.
ويف نهاية االجتماع األول ،قُدم عدد من التوصيات بشأن التحضري لالجتمداعني الثداني والثالدمب ،يفدا يف ذلدك
-4
بشأن اجلدول الزمين لالجتماعات املقبلة والدراسات اليت تنكب األمانة علأ إعدادها لالجتماع الثاني .وطلبت جمموعة
العمل أيضا من الرئيسني املشاركني مواصلة اتباع املمارسة املعتمدة املتمثلة يف التشاور ،خالل فرتة مدا بدني الددورات مدع
جمموعات أصحاب املصلحة ،بطريقة رمسية وشفافة وشاملة ورفدع تقدارير بشدأن التقددم اردرز إىل االجتمداع الثداني.
وطلبت من اجملموعات اإلقليمية العمل علأ متكني إجراء مشاورات فيما بني األطراف املتعاقدة ومدع أصدحاب املصدلحة
خالل فرتة ما بني الدورات حتضريا لالجتماع الثاني .وأخريا ،طلبت جمموعة العمل من جمموعدات أصدحاب املصدلحة
التشاور مع الدوائر اليت متثلها وتقديم تقرير عن النتائج اليت أمكن التوصل إليها خالل االجتماع الثاني.1

االستخدام املستدام
أقر اجلهاز الرئاسي ،يف دورته اخلامسة ،برنامج العمل بشدأن االسدتخدام املسدتدام للمدوارد الوراثيدة النباتيدة
-2
لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة لده .وسدينفذ بالتعداون مدع الوحددات الفنيدة املعنيدة يف منظمدة األغذيدة والزراعدة

(املنظمة) واملؤسسات األخرى مثل اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليدة واتفاقيدة التندوع البيولدوجي .وتشدمل
العناصر املعرتف بها للمبادرات الداعمة لربنامج العمل املنها اخلاص باالشرتاك يف تطدوير التكنولوجيدا ونقلدها الدذي،
بعد انعقاد دورة اجلهاز الرئاسي ،ينكب بسرعة علأ قيادة مرفق أول لتبادل املعلومات وبناء القدرات ،والشراكات بدني
القطاعني العام واخلاص يف جمال أنشطة ما قبل الرتبية ،ومنتدى للسياسات يهدف إىل تعزيز احلصول علأ أوسع نطاق
ممكن ملوارد سابقة ملرحلة التسويق ومستقرة وذات إمكانات عالية.
ورهنا بتوافر املوارد املالية ،قرر اجلهاز الرئاسي أيضا إعادة عقد اللجنة الفنيدة املخصصدة املعنيدة باالسدتخدام
-1
املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وستقدم اللجنة املشورة إىل األمني بشأن ( )1تنسديق برندامج العمدل،
( )4والتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي والعمليات واملؤسسات الدولية األخرى )2( ،وإعداد جمموعدة األدوات بشدأن
ا الستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بغية مساعدة األطدراف املتعاقددة علدأ تنفيدذ املدادة  1مدن
املعاهدة؛ مع مراعاة األجزاء املناسبة من املادة .2

1

ميكن االطالع علأ تقرير االجتماع األول جملموعة العمل علأ العنوان التالي:

http://www.planttreaty.org/content/first-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral.system-access
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حقوق املزارعني
طلب اجلهاز الرئاسي من األمانة يفوجب القرارات املتعلقة حبقوق املزارعني القيام ،ضمن مجلة أمدور أخدرى،
-7
يفا يلي )1( :استعراض التقارير املقدمة من األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني بشأن تنفيذ حقدوق املدزارعني؛
( )4والعمل بطريقة منهجية علأ استخالص أمثلة كخيارات لتنفيذ املادة  9من املعاهدة علأ املستوى الوطين ،واالتصال
باملنظمات واألقران من املستعرضني املمكنني للوثيقة املتعلقة باألمثلة؛ ( )2ورفع تقرير عدن املناقشدات ذات الصدلة الديت
تتعلق حبقوق املزارعني يف منتديات منظمة األغذية والزراعدة ،يفدا يف ذلدك جلندة األمدن الغدذائي العداملي؛ ( )2ودعدوة
االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية لالشرتاك يف حتديد اجملاالت املمكنة
للعالقات املتبادلة فيما بني الصكوك الدولية لكل واحد منهما .كما تددعأ األطدراف املتعاقددة علدأ قددم مدن املسداواة يف
اختاذ مبادرات حلماية حقوق املزارعني وتعزيزها ،مثل النظر يف استعراض و/أو وضع خطط عمل وطنية لتنفيذ املادة ،9
وعقد حلقات عمل ومشاورات لتبادل املعارف واآلراء واخلربات.

النظام العاملي للمعلومات
-2

بالنظر إىل أهمية وضع نظام عاملي للمعلومات لتيسري تبادل املعلومات بشدأن املسدائل العلميدة والفنيدة والبي يدة

ذات الصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،طلب اجلهاز الرئاسي مدن األمدني املضدي قددما يف تعزيدز أواصدر
التعاون مع اإلدارات املعنيدة يف منظمدة األغذيدة والزراعدة وأصدحاب املصدلحة اآلخدرين ،والسديما مدع اتفاقيدة التندوع
البيولوجي ،وتشجيع زيادة وصول األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخدرين إىل البياندات واملعلومدات ذات الصدلة.
واستنادا إىل القرار ذي الصلة ،كانت التحضريات جارية علأ قدم وساق للدعوة إىل إجراء مشاورة للخدرباء بشدأن النظدام
العاملي للمعلومات املنصوص عليه يف املادة  17من املعاهدة .وباالستناد إىل إسهامات مشاورة اخلرباء ،سيتم إعدداد وثيقدة
لتكون األساس الذي يستند إليه لوضع برنامج عمل مفصل وواقعي للنظام العاملي للمعلومات متشيا مع املادة .17
ويف هذا السياق ،بدأت األمانة عملية جلمع املعلومات لغرض مشاورة للخرباء ،يفا يف ذلدك واحددة مدع القطداع
-9
األكادميي ،وإصدار إشعار للدعوة إىل تقديم إسهامات وإجراء جمموعة من الدراسات االستقصدائية لرسدم خدرائط املشدهد
احلالي للمشاريع واملبادرات إضافة إىل الفجوات واالحتياجات علأ املستويني القطري واإلقليمي .ومن املتوقع أن ينداق
اخلرباء خارطة طريق لتنفيذ النظام العاملي للمعلومات جنبا إىل جنب مع الرؤية .وسجلت خطدوة مهمدة إىل األمدام علدأ
املستوى التنفيذي تتمثل يف الدعم الذي تقدمه األمانة حاليدا إىل مبدادرة  DivSeekيف جمدال علدم اجلينوميدات النباتيدة
وقابلية تبادل البيانات .ويتوىل الصندوق العداملي لتندوع اراصديل استضدافة وتنفيدذ وحددة التيسدري ملبدادرة DivSeek
باالشرتاك مع أمانة املعاهدة.
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التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى
 -11مع تزايد أهمية املعاهددة كصدك دولدي دددد معدين بداملوارد الوراثيدة النباتيدة لألغذيدة والزراعدة ،أصدبحت
العالقات مع االتفاقيات واملنظمات ذات الصلة مهمة بشكل خاص لضدمان عالقدة متناغمدة بدني املعاهددة مدع الصدكوك
األخرى يف وضع أنشطة منسقة وتنفيذها علأ حنو فعال .ومت توسيع نطاق التعاون املباشر مع اتفاقية التندوع البيولدوجي
من خالل تنفيذ املبادرة املشرتكة بني أمانيت اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة ،يفا يف ذلك تنظديم حلقدة عمدل بصدورة
ترادفية جلهات االتصال الوطنية خبصوص التنفيذ املتناغم لربوتوكول ناغويا واملعاهدة.
 -11ويف هذا السياق ،أوصأ اجلهاز الرئاسي أيضا بتعزيز التعاون السياسي والتنفيذي مع اتفاقية التنوع البيولوجي
والصندوق العاملي لتنوع اراصيل من خالل إنشاء وظائف للمسؤولني عن االتصال مع املؤسستني لفرتة السنتني -4112
 4112نظرا إىل أن هاتني املنظمتني تكتسيان أهمية خاصة بالنسبة للمعاهدة .ومن شأن وظائف االتصال أن تسهل تعزيز
التعاون والنهوض باألهداف املشرتكة مع هاتني املؤسستني يف اجملاالت ذات الصلة بتنفيذ املعاهدة ،مع األخذ بعني
االعتبار أيضا التعاون القائم مع هي ة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للمنظمة والوحدات األخرى.

دورة املشاريع الثالثة لصندوق تقاسم املنافع
 -14يعترب صندوق تقاسم املنافع آلية تنفيذية رئيسية للمعاهدة .فهو يدير املوارد املالية لتقاسم املنافع اليت يتحكم
فيها اجلهاز الرئاسي للمعاهدة بشكل مباشر ،ويستثمر يف مشاريع عالية التأثري لدعم املزارعني من أصحاب احليازات
الصغرية يف البلدان النامية الذين يصونون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ويستخدمونها بشكل مستدام.
 -12وبعد اإلعالن الذي مت القيام به خالل الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي ،أطلق مكتب اجلهاز الرئاسي النداء
الثالمب لتقديم مقرتحات حتت إطار صندوق تقاسم املنافع يف  7مارس/آذار  4112بهدف املوافقة ،حبلول نهاية عام
 ،4112علأ حافظة مشاريع عاملية بقيمة ما يزيد عن  11مليون دوالر.
 -12وضمن األولويات الثالث املتفق عليها لصندوق تقاسم املنافع ،وهي )1( :إدارة املوارد الوراثية النباتية وصونها
يف املزارع؛ ( )4واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية؛ ( )2وتبادل املعلومات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات،
يساعد الرتكيز املواضيعي للنداء الثالمب لتقديم مقرتحات علأ ضمان األمن الغذائي املستدام من خالل مساعدة املزارعني
علأ التكيف مع تغري املناخ عرب جمموعة مستهدفة من األنشطة ذات أثر كبري علأ صون املوارد الوراثية النباتية
واستخدامها املستدام .ويشمل النداء الثالمب لتقديم مقرتحات نافذة متويل جديدة تركز علأ االشرتاك يف تطوير ونقل
التكنولوجيات واملعلومات ذات الصلة وبناء القدرات.

