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A 

 جلنة الزراعة
 

 العشرونو الرابعةالدورة 

 9024أكتوبر/تشرين األّول  3 –سبتمرب/ أيلول  92روما، 

الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية أهم النتائج الصادرة عن 

 بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

 

دورته اخلامسة ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة( لرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن اعقد اجلهاز ا - 1

التأكيدد علدأ أهميدة    وأعاد اجلهاز الرئاسي . 4112 /أيلولسبتمرب 42إىل  42 من خالل الفرتةيف مسقط، سلطنة عمان، 

كدي  واختذ قرارات حامسة ل ،عهامنافوتقاسم  علأ املوارد نظام الدولي بشأن احلصولأساسيا لل اعنصرباعتبارها املعاهدة 

 .4112-4112يف فرتة السنتني  الالزمالتطور تتمكن املعاهدة من تسجيل 

 

 سري عمل النظام املتعدد األطراف جمموعة العمل املعنية بتعزيز

جمموعة عمل خمصصة مفتوحة العضوية إنشاء متّثل يف  اهامللجهاز الرئاسي إجنازا لدورة اخلامسة شهدت ا - 4

من التدابري طائفة وستضع جمموعة العمل  عمل النظام املتعدد األطراف للحصول علأ املوارد وتقاسم منافعها. سريلتعزيز 

زيادة املدفوعات واملساهمات  (1)  من أجللينظر فيها اجلهاز الرئاسي ويتخذ قرارا بشأنها يف دورته السادسة، وذلك 

سري تعزيز و (4)  ألجل الطويل؛ا ورة مستدامة وميكن توقعها يفالقائمة علأ املستخدمني يف صندوق تقاسم املنافع بص

 عمل النظام املتعدد األطراف من خالل اختاذ تدابري إضافية.

 

 .4112مايو/أّيدار   11إىل  12األول يف جنيف، سويسرا، خدالل الفدرتة مدن     هااجتماععقدت جمموعة العمل و - 2

هج ؛ والدن  يف إيرادات صندوق تقاسم املندافع القدائم علدأ املسدتخدمني    واستعرضت العوامل اليت تؤدي إىل النقص احلالي 

ومت االتفداق علدأ إبقداء     .ددت خالل فدرتة السدنتني املاضدية   اليت ح  لتوليد إيرادات لصندوق تقاسم املنافعاملبتكرة الستة 

النظدر  اعاتهدا الالحقدة،   جمموعة العمل، يف اجتميتعني علأ سو حتضريا لالجتماع الثاني. هج قيد االستعراضمجيع الن 
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سري عمل النظدام املتعددد   من أجل تعزيز ، هاوتقاسم منافعصول علأ املوارد احلاخلاصة بتوسيع نطاق أحكام املعاهدة يف 

 األطراف.

 

الجتمداعني الثداني والثالدمب، يفدا يف ذلدك      التحضري لدم عدد من التوصيات بشأن ويف نهاية االجتماع األول، ُق -4

جمموعة  تطلبولالجتماع الثاني. علأ إعدادها األمانة تنكب مين لالجتماعات املقبلة والدراسات اليت اجلدول الزبشأن 

مدا بدني الددورات مدع     خالل فرتة  ،التشاوريف اتباع املمارسة املعتمدة املتمثلة أيضا من الرئيسني املشاركني مواصلة العمل 

. االجتمداع الثداني  إىل التقددم اردرز    بشدأن رير اتقد رفدع  وجمموعات أصحاب املصلحة، بطريقة رمسية وشفافة وشاملة 

وطلبت من اجملموعات اإلقليمية العمل علأ متكني إجراء مشاورات فيما بني األطراف املتعاقدة ومدع أصدحاب املصدلحة    

من جمموعدات أصدحاب املصدلحة    جمموعة العمل طلبت وأخريا،  خالل فرتة ما بني الدورات حتضريا لالجتماع الثاني.

 . 1االجتماع الثانيالتوصل إليها خالل  أمكنتقرير عن النتائج اليت وتقديم  التشاور مع الدوائر اليت متثلها

 

 االستخدام املستدام

برنامج العمل بشدأن االسدتخدام املسدتدام للمدوارد الوراثيدة النباتيدة       أقر اجلهاز الرئاسي، يف دورته اخلامسة،  -2

 منظمدة األغذيدة والزراعدة   يف الفنيدة املعنيدة   بالتعداون مدع الوحددات    نفذ سدي و. داعمة لده الاملبادرات ة ولألغذية والزراع

. وتشدمل  واتفاقيدة التندوع البيولدوجي   اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليدة  مثل األخرى واملؤسسات ( املنظمة)

 ،الدذي  لتكنولوجيدا ونقلدها  اتطدوير  رتاك يف اخلاص باالشنها  املربنامج العمل ل ةعمادالمبادرات للالعناصر املعرتف بها 

بدني  الشراكات تبادل املعلومات وبناء القدرات، وقيادة مرفق أول ل أبسرعة علينكب دورة اجلهاز الرئاسي، انعقاد بعد 

علأ أوسع نطاق صول احلإىل تعزيز يهدف لسياسات لمنتدى ورتبية، الما قبل  واخلاص يف جمال أنشطةالقطاعني العام 

 ومستقرة وذات إمكانات عالية.  رحلة التسويقمل ةبقاسوارد ملممكن 

 

االسدتخدام  املعنيدة ب اللجنة الفنيدة املخصصدة   إعادة عقد أيضا قرر اجلهاز الرئاسي  ،هنا بتوافر املوارد املاليةور -1

( تنسديق برندامج العمدل،    1) بشأناللجنة املشورة إىل األمني تقدم لألغذية والزراعة. وس املستدام للموارد الوراثية النباتية

بشدأن  دوات األإعداد جمموعدة  ( و2) التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي والعمليات واملؤسسات الدولية األخرى،و( 4)

مدن   1الستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بغية مساعدة األطدراف املتعاقددة علدأ تنفيدذ املدادة      ا

 .2مع مراعاة األجزاء املناسبة من املادة  املعاهدة؛

 

                                                 
1

 علأ العنوان التالي:موعة العمل جملاالجتماع األول   ميكن االطالع علأ تقرير  

http://www.planttreaty.org/content/first-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-

.system-access  

http://www.planttreaty.org/content/first-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-.system-access
http://www.planttreaty.org/content/first-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-.system-access


3  COAG/2014/INF/9 

 

 حقوق املزارعني

أمدور أخدرى،   ضمن مجلة ، القيام قوق املزارعنيحب املتعلقة اتاجلهاز الرئاسي من األمانة يفوجب القرار طلب -7

 ؛املدزارعني ق حقدو تنفيذ املعنيني بشأن وأصحاب املصلحة املتعاقدة التقارير املقدمة من األطراف استعراض ( 1)يفا يلي: 

االتصال الوطين، وعلأ املستوى  من املعاهدة 9ملادة اتنفيذ لخيارات كأمثلة  علأ استخالص بطريقة منهجية العملو( 4)

تقرير عدن املناقشدات ذات الصدلة الديت     رفع و( 2مثلة؛ )املتعلقة باأللوثيقة املمكنني لمن املستعرضني قران املنظمات واألب

دعدوة  و( 2، يفدا يف ذلدك جلندة األمدن الغدذائي العداملي؛ )      منظمة األغذية والزراعدة  منتديات تتعلق حبقوق املزارعني يف

لالشرتاك يف حتديد اجملاالت املمكنة املنظمة العاملية للملكية الفكرية وحلماية األصناف النباتية اجلديدة  ياالحتاد الدول

املسداواة يف  مدن  تددعأ األطدراف املتعاقددة علدأ قددم      كما . منهماواحد بني الصكوك الدولية لكل فيما للعالقات املتبادلة 

، 9أو وضع خطط عمل وطنية لتنفيذ املادة /واستعراض ، مثل النظر يف تعزيزهاو اختاذ مبادرات حلماية حقوق املزارعني

 رف واآلراء واخلربات.اوعقد حلقات عمل ومشاورات لتبادل املع

 

 عاملي للمعلوماتالنظام ال

بالنظر إىل أهمية وضع نظام عاملي للمعلومات لتيسري تبادل املعلومات بشدأن املسدائل العلميدة والفنيدة والبي يدة       -2

صدر  اأوتعزيدز  مدن األمدني املضدي قددما يف     اجلهاز الرئاسي طلب ة، النباتية لألغذية والزراعذات الصلة باملوارد الوراثية 

ع اتفاقيدة التندوع   السديما مد  وأصدحاب املصدلحة اآلخدرين، و    ة والزراعدة منظمدة األغذيد  املعنيدة يف  دارات اإلالتعاون مع 

البياندات واملعلومدات ذات الصدلة.    إىل  األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخدرين  شجيع زيادة وصولالبيولوجي، وت

خدرباء بشدأن النظدام    للمشاورة إىل إجراء للدعوة علأ قدم وساق جارية كانت التحضريات  استنادا إىل القرار ذي الصلة،و

سيتم إعدداد وثيقدة   مشاورة اخلرباء، وباالستناد إىل إسهامات من املعاهدة.  17املادة املنصوص عليه يف  العاملي للمعلومات

 .17لمعلومات متشيا مع املادة العاملي للنظام لبرنامج عمل مفصل وواقعي وضع لاألساس الذي يستند إليه تكون ل

 

مدع القطداع    ةلخرباء، يفا يف ذلدك واحدد  لمشاورة لغرض مع املعلومات عملية جلت األمانة ويف هذا السياق، بدأ -9

شدهد  خدرائط امل من الدراسات االستقصدائية لرسدم   إجراء جمموعة وتقديم إسهامات إىل  ةدعوللاألكادميي، وإصدار إشعار 

ينداق   لقطري واإلقليمي. ومن املتوقع أن واالحتياجات علأ املستويني افجوات الإضافة إىل احلالي للمشاريع واملبادرات 

إىل األمدام علدأ   مهمدة  خطدوة  وس جلت . مع الرؤيةجنبا إىل جنب  خارطة طريق لتنفيذ النظام العاملي للمعلوماتاخلرباء 

النباتيدة  اجلينوميدات  يف جمدال علدم    DivSeekإىل مبدادرة  حاليدا  الذي تقدمه األمانة دعم يف التتمثل نفيذي املستوى الت

 DivSeekبدادرة  ملالتيسدري  ذ وحددة  يد نفتواستضدافة  لصندوق العداملي لتندوع اراصديل    ويتوىل ا. تبادل البياناتبلية وقا

 باالشرتاك مع أمانة املعاهدة.
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 واملنظمات الدولية األخرىاألجهزة التعاون مع 

ذيدة والزراعدة، أصدبحت    املوارد الوراثيدة النباتيدة لألغ  عدين بد  دولدي دددد م  صدك  كة املعاهددة  أهميمع تزايد  -11

ملعاهددة مدع الصدكوك    بدني ا خاص لضدمان عالقدة متناغمدة    مهمة بشكل مع االتفاقيات واملنظمات ذات الصلة العالقات 

التعاون املباشر مع اتفاقية التندوع البيولدوجي   ومت توسيع نطاق . ها علأ حنو فعالتنفيذو أنشطة منسقةيف وضع األخرى 

بصدورة  عمدل  حلقدة  املعاهدة، يفا يف ذلك تنظديم  وكة بني أمانيت اتفاقية التنوع البيولوجي من خالل تنفيذ املبادرة املشرت

 .ربوتوكول ناغويا واملعاهدةلتناغم املنفيذ صوص التاالتصال الوطنية خب جلهاتترادفية 

 

تنوع البيولوجي مع اتفاقية الي والتنفيذي السياسالتعاون تعزيز بأيضا اجلهاز الرئاسي أوصأ  ،ويف هذا السياق -11

-4112املؤسستني لفرتة السنتني وظائف للمسؤولني عن االتصال مع الصندوق العاملي لتنوع اراصيل من خالل إنشاء و

ل تعزيز تسه ومن شأن وظائف االتصال أنلمعاهدة. لبالنسبة أهمية خاصة تكتسيان  نياملنظمتاتني ن هنظرا إىل أ 4112

تنفيذ املعاهدة، مع األخذ بعني بيف اجملاالت ذات الصلة  نياملؤسستاتني كة مع هاألهداف املشرتالنهوض بالتعاون و

 .األخرى والوحدات للمنظمةالتابعة الوراثية لألغذية والزراعة هي ة املوارد االعتبار أيضا التعاون القائم مع 

 

 صندوق تقاسم املنافعالثالثة لع اريشاملدورة 

يتحكم املوارد املالية لتقاسم املنافع اليت فهو يدير رئيسية للمعاهدة. تنفيذية ية صندوق تقاسم املنافع آليعترب  -14

دعم املزارعني من أصحاب احليازات لستثمر يف مشاريع عالية التأثري ي، وبشكل مباشر للمعاهدة الرئاسي فيها اجلهاز

 مستدام.ويستخدمونها بشكل ية والزراعة ملوارد الوراثية النباتية لألغذايصونون الصغرية يف البلدان النامية الذين 

 

النداء اجلهاز الرئاسي مكتب  أطلق، للجهاز الرئاسيالدورة اخلامسة ذي مت القيام به خالل بعد اإلعالن الو -12

املوافقة، حبلول نهاية عام بهدف  4112 /آذارمارس 7يف إطار صندوق تقاسم املنافع حتت الثالمب لتقديم مقرتحات 

 .دوالر مليون 11بقيمة ما يزيد عن ظة مشاريع عاملية حافعلأ ، 4112

 

وصونها ( إدارة املوارد الوراثية النباتية 1: )، وهيلصندوق تقاسم املنافعالثالث املتفق عليها ولويات األضمن و -12

وجيا وبناء القدرات، تبادل املعلومات ونقل التكنولو( 2االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية؛ )و( 4رع؛ )ايف املز

لتقديم مقرتحات علأ ضمان األمن الغذائي املستدام من خالل مساعدة املزارعني  الثالمبنداء لل يالرتكيز املواضيعيساعد 

ملوارد الوراثية النباتية صون اأثر كبري علأ ذات من األنشطة مستهدفة جمموعة  عربعلأ التكيف مع تغري املناخ 

االشرتاك يف تطوير ونقل جديدة تركز علأ متويل لثالمب لتقديم مقرتحات نافذة شمل النداء اوياملستدام.  هاواستخدام

 واملعلومات ذات الصلة وبناء القدرات. التكنولوجيات

 

 


