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تنفيذ النظكام المتعكدد األطكراف للحصكول علكى المكوارد الوراثيكة  1-ألف
 وتقاسم منافعها

 

   تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية 4-ألف

للصكندوق  التنفيكذ المجلكس  اختيكار وتعيكين أعءكاء إجكراءات 0-ألف
 االسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتئماني العكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالمي

 للتنوع المحصولي

 

  مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التعاون 2-ألف

  العالقة مع اتفاقية التنّوع البيولوجي 0-ألف

  وأوجه التآزر والتنسيق مع المنظمات األخرى الشراكات 6-ألف

  للموارد الوراثية النباتية، االستخدام المستدام 6تنفيذ المادة  1-ألف

  ، حقوق المزارعين9تنفيذ المادة  8-ألف

اإلجراءات واآلليكات التنفيذيكة لتشكجيع االمتثكال ومعالجكة قءكايا  9-ألف 
 عدم االمتثال

 

النظام العكالمي لإلعكالم عكن المكوارد الوراثيكة النباتيكة فكي  إنشاء 15-ألف
 من االتفاقية الدولية 11سياق المادة 

 

   عمل الطرف الثالث المستفيد 11-ألف

المسائل المتصلة بالمعاهدة والناشكئة عكن عمليكة إصكالح منظمكة  14-ألف
 األغذية والزراعة

 

  4512/4510برنامج العمل والميزانيّة لفترة السنتين  10-ألف

  جدول أعمال الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي -باء

  قائمة الوثائق -جيم

مسككقا الككوزار  حككول المعاهككدة الدوليككة بشككأن المككوارد الوراثيككة إعككالن  -دال
 النباتية لألغذية والزراعة

 

الذين  األعءاء في المجلس التنفيذ  للصندوق العالمي للتنوع المحصولي -هاء
 عينهم الجهاز الرئاسي في الدورة الخامسة

 

  خطة أعمال الجهاز الرئاسي –واو

  4510 أيلول/سبتمبر 42األطراف المتعاقدة والدول المتعاقدة في  -زا 

  البيانات التي تم اإلدالء بها في جلسة االفتتاح -حاء

الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، وزير الزراعكة والثكروة  بيان 1-حاء
 مانالسمكية في سلطنة ع  

 

الزراعيكة   و، مكدير وكالكة البحكHaryonoهاريونو  الدكتور بيان 4-حاء
والتطوير فكي المجكال الزراعكي، وزارة الزراعكة فكي جمهوريكة 

 إندونيسيا

 

، المككدير العككام المسككاعد، إدارة Ren Wangالسككيد رن وانكك   بيككان 0-حاء
الزراعة وحماية المستهلك فكي منظمكة األغذيكة والزراعكة لألمكم 

 المتحدة

 

  تقريرا رئيس الجهاز الرئاسي وأمين االتفاقية -طاء

تقريككر رئككيس الجهككاز الرئاسككي للمعاهككدة الدوليككة بشككأن المككوارد  1-طاء
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 

تقريككر أمككين المعاهككدة الدوليككة بشككأن المككوارد الوراثيككة النباتيككة  4-طاء
 لألغذية والزراعة 

 

  تقرير مقدم من اجتماعات الموائد المستديرة الرفيعة المستوى -ياء

تقرير المائدة المستديرة الثانيكة الرفيعكة المسكتوى حكول المعاهكدة  1-ياء
 الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 



 

 

تقريكر اجتمككاع المائكدة المسككتديرة الثالثكة الرفيعككة المسكتوى حككول  4-ياء
المعاهككككدة الدوليككككة بشككككأن المككككوارد الوراثيككككة النباتيككككة لألغذيككككة 

 والزراعة

 

   المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية بيانات -كاف

 Braulio Ferreira de الدكتور بروليو فيريكرا د  سكوزا ديكاز بيان 1-كاف

Souza Dias األمين التنفيذ  التفاقية التنوع البيولوجي ، 

 

، المككديرة التنفيذيككة للصككندوق Marie Åslaug Hagaالسككيدة  بيككان 4-كاف
 العالمي للتنوع المحصولياالستئماني 

 

، أمينككة هيئككة المككوارد Linda Colletteالسككيدة لينككدا كوليككت  بيككان 0-كاف
 الوراثية لألغذية والزراعة

 

مككديرة المنظمككة الدوليككة ، Ann Tutwiler السككيدة  ن توتككويلر بيككان 2-كاف
لتنوع البيولوجي، نيابة عن اتحاد الجماعة االستشكارية للبحكو  ل

 الدوليةالزراعية 

 

  ختامية بيانات -الم

  اليابان بيان 1-الم

  منظمات المجتمع المدني بيان 4-الم

  قائمة المشاركين -ميم
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 ة للجهاز الرئاسيخامستقرير الدورة ال
 للمعاهدة الدوليّة بشأن الموارد الوراثيّة النباتيّة 

 لألغذية والزراعة

 مقدمة
 

قككدت الككدورة الخامسككة للجهككاز الرئاسككي للمعاهككدة الدوليّككة بشككأن المككوارد الوراثيّككة النباتيّككة  -1 ع 
مككانسككلطنة ، لألغذيككة والزراعككة )الككدورة الخامسككة( فككي مسككقا  48إلككى  42، خككالل الفتككرة مككن ع 

 . ميم المرفقالمشاركين في بأسماء . وترد قائمة 4510سبتمبر/أيلول 
 

 الجلسة االفتتاحية
 

نظكم السكلطان،  جاللةبن طارق  ل سعيد، مستشار شهاب سيد التحت رعاية صاحب السمو  -4
الكدكتور معكالي . ورحكب 4510 /أيلولسكبتمبر 42د الكدورة الخامسكة يكوم اعقكانحفل افتتاح لالحتفال ب

فكي جميكع المشكاركين بسلطنة عمان في  السمكية، وزير الزراعة والثروة الساجوانيفؤاد بن جعفر 
 تلتكزمأن سكلطنة عمكان علكى لبلد المءيف. وأككد بالنسبة لعمان. وشدد على أهمية المعاهدة الدولية 

 هبلكدالتكي يءكطلع بهكا لتنوع البيولوجي وأشكار إلكى المبكادرات المعنية بصون االمبادرات العالمية ب
مانيكة، لدعم تنفيذ المعاهكدة، مثكل  راثيكة الحيوانيكة لمكوارد الواومرككز حديقكة النباتكات واألشكجار الع 

مجكال شدد علكى أهميكة تعزيكز البحكو  الزراعيكة والتكدريب والتطكوير فكي كما  .عمانفي  والنباتية
التعكاون تعزيز أواصر األمن الغذائي واالستدامة وضرورة تحقيق الموارد الوراثية النباتية لءمان 

 المتعدد األطراف في إطار المعاهدة.
 
الشككرق األدنككى قلككيم إل اوزاريكك اونجككاح مككؤتمر بسككخاءاستءككافت حكومككة سككلطنة عمككان و -0

الميككاه والجفككاف كتحككديات زراعيككة فككي إقلككيم الشككرق األدنككى وشككمال إفريقيككا:  بشككأن وشككمال أفريقيككا
 /أيلولسككبتمبر 41فككي  تعقككد ،لمككوارد الوراثيككة النباتيكة لألغذيككة والزراعككةلإسكهام االتفاقيككة الدوليككة 

الشككرق األدنككى  إقلككيم للمتابعككة فككي إلعككالن مسككقاالنتككائج الرئيسككية الككوزير لخككم معككالي و. 4510
 .دال المرفقوارد في ما هو وشمال أفريقيا، على نحو 

 
، وزيككر الزراعككة فككي جمهوريككة اندونيسككيا، ممككثال للسككيد H Suwonoوعككرض معككالي السككيد  -2

Haryono المككدير العككام للوكالككة اإلندونيسككية للبحككث والتطككوير فككي المجككال الزراعككي، تقريككرا عككن ،
الجهود التي تبذل لءمان التنفيذ الكامل إلعالن بالي المنبثق عن المؤتمر الوزار  الذ  انعقد علكى 

ى . وأشكار إلك4511هامش الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي التي نظمت في اندونيسيا في مكار// ذار 
االلتزام المتعهد به في إعالن بالي بتجسيد أهداف المعاهدة وأحكامها في السياسكات الوطنيكة وبكدعم 
تنفيذ النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم المنكافع واسكتراتيجية التمويكل التكابعين 

 .4حاء. المرفقللمعاهدة. ويرد البيان الذ  أدلى به في 
 
وزيككه غرازيككانو دا سككيلفا، المككدير العككام لمنظمككة األغذيككة والزراعككة لألمككم وألقكى الككدكتور ج -0

المتحدة )الفاو(، كلمة عن طريكق الفيكديو. وتوجكه فيهكا بالشككر إلكى سكلطنة عمكان الستءكافتها هكذه 
الدورة. وأكد على أن المعاهدة الدولية تؤد  دورا حاسم األهميكة فكي تحقيكق األمكن الغكذائي وتعتبكر 

ألكثر نجاحا لدى المنظمة، والتي تنمو بوتيرة سريعة. وأعاد التأكيد على التزام الفاو أحد الصكوك ا
بالمعاهدة الدولية وأعكرب عكن أملكه فكي أن تسكهم القكرارات التكي يتخكذها الجهكاز الرئاسكي فكي هكذه 
الككدورة فككي تحديككد معككالم البنيككة الدوليككة والحوكمككة فككي مجككال المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة 

 الزراعة، ليس فقا ألجيال الحاضر ولكن أيءا بالنسبة ألجيال المستقبل.و
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، المكدير العكام المسكاعد إلدارة الزراعكة وحمايكة المسكتهلك، كلمكة Ren Wangوألقى الكدكتور  -6
بلورت ما ورد في كلمة المدير العام للفاو. ورحب بالمبادرات واإلجراءات التكي تتخكذها األطكراف 

ف على حدة وبشكل مشترك، لكي تتطور المعاهدة الدولية لتحقق كامل إمكاناتهكا. المتعاقدة، كل طر
ولدى القيام بذلك، أشار بشكل محدد إلى خطة العمكل اإلطاريكة إلقلكيم الشكرق األدنكى التكي اعتمكدت 
من خالل إعالن مسقا والتكي تتماشكى مكع اسكتراتيجيات الفكاو وأولوياتهكا. وشكدد علكى التكزام الفكاو 

راف المتعاقككدة فككي الجهككود التككي تبككذلها لتعزيككز الحوكمككة القويككة والمتعككددة األطككراف بككدعم األطكك
والمنصفة التي تتيحها المعاهدة والنهوض بها. ورحب بالبلدان التكي انءكمت مكؤخرا إلكى المعاهكدة 
الدولية. فقد باتت صربيا وسوازيلند من األطكراف المتعاقكدة مكؤخرا وستنءكم اليابكان وسكر  النككا 

معاهدة في وقت الحق من هذه السكنة. وسكيبل  العكدد الكلكي لألطكراف المتعاقكدة، بعكد عمليكات إلى ال
 . 0-المرفق حاءطرفا. ويرد بيانه في  101االنءمام هذه،

 

)إيكران(  Javad Mozafari Hashjinورّحب رئيس الكدورة الخامسكة للجهكاز الرئاسكي، الكدكتور  -1
، أمككين المعاهككدة الدوليكة، عككن تقككديره لحكومككة Shakeel Bhattiبجميكع المشككاركين. وأعككرب الكدكتور 

 سلطنة ع مان الستءافتها هذه الدورة الهامة.
 

 الرئيس ونّواب الرئيس
 

 Javad Mozafari Hashjin الكدكتوركان الجهاز الرئاسي قد انتخب، فكي ختكام دورتكه الرابعكة،  -8
)إقليم الشرق األدنكى( رئيسكال للكدورة الحاليكة للجهكاز الرئاسكي، ونكواب الكرئيس علكى النحكو التكالي: 

 Monica Martinez)إقلكيم أوروبكا(، والسكيدة  Cosima Hufler )إقلكيم  سكيا(، والسكيد Prem Gautamالسكيد 

 Travisأفريقيكا(، والسكيّد )إقلكيم  Zachary Muthamia)إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(، والسيد 

Power  إقليم جنوب غرب المحيا الهادئ(، والسيد(Marco Valicenti .)إقليم أمريكا الشمالية( 
 

النظككام الككداخلي للجهككاز مككن  1-وخككالل هككذه الفتككرة مككن فتككرات السككنتين، وطبقككال للمككادة ثانيككا -9
نائبا للرئيس ممثال إلقليم جنوب غرب المحيا الهادئ ليحل  Matthew Worrell، عيّن السيد 1الرئاسي

كنائبكة للكرئيس ممثلكة إلقلكيم  Felicitas Katepa-Mupondwa. وعيّنكت السكيدة Travis Powerمحكل السكيد 
كنائكب للكرئيس  Atanu Purkayastha. وعكيّن السكيد Marco Valicentiأمريكا الشمالية لتحّل محكّل السكيد 

 . P. L. Gautamليحّل محّل السيد  ممثال إلقليم  سيا
 

 جدول األعمال إعتماد
 

الجهككاز الرئاسككي  واعتمككدافتككتر رئككيس الككدورة الخامسككة للجهككاز الرئاسككي، أعمككال الككدورة.  -15
 .المرفق جيمفي  . وترد قائمة وثائق الدورةالمرفق باءجدول أعمال دورته الخامسة كما يرد في 

 
 مشاركة المراقبين

 
الجهككاز الرئاسككي ًعلمككال بككالمراقبين الككذين قككد طلبككوا حءككور الككدورة الخامسككة ورّحككب أحككاط  -11

 بمشاركتهم فيها.
 

 انتخاب المقّرر
 

 .كمقررة)ألمانيا(  Johanna Binderانتخب الجهاز الرئاسي السيدة  -14
 

 تقرير الرئيس
 

                                                 
في حالة تعذر مؤقتا على عءو في هيئة المكتب أداء أ  من وظائفه، يجوز للطرف المتعاقكد للعءكو فكي هيئكة المكتكب  "  1

 مناوبا له".أن يعيّن 
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الرئاسي. ويكرد رحب رئيس الجهاز الرئاسي بجميع المشاركين في الدورة الخامسة للجهاز  -10
 .1-طاء المرفقتقريره في 

 تقرير األمين
 

، أمكين المعاهكدة الدوليكة، تقريكره الكذ  اسكتعرض التغيكرات Shakeel Bhattiعرض الكدكتور  -12
المرفكق والتحديات التي تصادف المعاهدة والتقدم المحرز بالفعل في التصد  لها. ويرد تقريره فكي 

 .4-طاء
 
 والتحقق من أوراق التفويض تعيين لجنة أوراق التفويض

 
انتخككب الجهككاز الرئاسككي سككبعة أعءككاء فككي لجنككة أوراق التفككويض مككن األطككراف المتعاقككدة  -10

السككيد  وتككولى .التاليككة: النمسككا، وكنككدا، وسككاحل العككاو، وفيجككي، وغواتيمككاال، والسككودان، وباكسككتان
Phillip Judex .النمسا( رئاسة اللجنة( 

 

، باإلضكافة الالئحكة العامكة للمنظمكةمكن  ق التفويض على المادة الثالثةوتّم إطالع لجنة أورا -16
إلى الممارسات والمعكايير المتّبعكة فيهكا فيمكا يتعلكق بقبكول أوراق التفكويض تماشكيال مكع الممارسكات 

الالئحة العامكة من  4-التي تتبعها بهذا الخصوص الجمعيّة العامة لألمم المتحدة. وطبقال للمادة الثالثة 
، درسككت اللجنككة أوراق التفككويض التككي وردت إلككى المككدير العككام للمنظمككة. وعقككدت لجنككة للمنظمككة

أوراق التفككويض اجتمككاعينل لفحككم أوراق التفككويض وأعككّدت قككائمتين بهككذا الصككدد. القائمككة ألككف 
من األطراف المتعاقدة التكي قكّدمت أوراق تفويءكها بالشككل المطلكوب بموجكب المكادة  02وتتءمن 
مككن األطككراف المتعاقككدة التككي  40مككن الالئحككة العامككة للمنظمككة. والقائمككة بككاء التككي تءككم  4-الثالثككة

 اعت برت أوراق تفويءها مقّدمة على سبيل اإلحاطة بشأن وفودها. 
 
وقَبل الجهاز الرئاسي توصية لجنة أوراق التفويض بقبول أوراق التفويض الواردة في كلتكا  -11

المتعاقكدة المشكار إليهكا فكي القائمكة بكاء سكوف تقكد م أوراق تفويءككها  القكائمتين، علمكال بكأّن األطكراف
للمنظمكة إلكى المكدير العكام فكي أقكرب وقكت الالئحكة العامكة مكن  4-بالشكل المطلكوب فكي المكادة ثالثكا

المرفكق ، فكي 4510سكبتمبر/أيلول  42ممكن. وترد قائمة األطكراف المتعاقكدة والكدول المتعاقكدة، فكي 
 زا . 

 
 ة الميزانيّةإنشاء لجن

 
التقريكر المكالي عكن التقكدم المحكرز فكي برنكامج نظر الجهاز الرئاسي في الوثائق المعنونة " -18

-4512، و"مشكروع برنكامج العمكل والموازنكة لفتكرة السكنتين 2"4510-4514العمل والميزانية للفتكرة 
األنشكطة التكي تكدعمها و" ،4"4510و 4512جدول االشتراكات اإلشار  المقتكرح لعكامي و" ،3"4510

الجهات المانحة في إطار الصندوق الخاص لألغراض المتفق عليها:تقرير عن األنشطة المنفذة فكي 
وقكرر إنشكاء لجنكة  ،5والمشاريع المقترحة للمزيد من الدعم من الجهات المانحة" 4510-4514الفترة 

)أسكتراليا( فكي  Matthew Worrell )ماليزيكا( والسكيد Eng Siang Limللميزانيّة. وشكارك ككل مكن السكيد 
 رئاسة هذه اللجنة. 

 
 تقرير من المبادرات الرفيعة المستوى بشأن المعاهدة الدولية

 

                                                 
 .IT/GB-5/13/24الوثيقة   2
 .IT/GB-5/13/25الوثيقة   3
 .IT/GB-5/13/25 Add.1الوثيقة   4
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أحيا الجهاز الرئاسي علما بمبادرتين رفيعتي المستوى لدعم المعاهدة، أخذ بزمامهمكا عكدد  -19
سكاهمتا فكي زيكادة الكوعي الكدولي من األطراف المتعاقدة. ولدى الترحيب بهاتين المبادرتين، اللتكين 

 بالمعاهدة والدعم لها، أشير إلى أن نتائجهما ال تلزم الجهاز الرئاسي بأ  شكل من األشكال.
 
وكانت حكومات البرازيل وإيطاليا والنرويج قد نظمت المائدة المسكتديرة الرفيعكة المسكتوى  -45

للتنميكة المسكتدامة، فكي ريكو د  جكانيرو،  45الثانية بشأن المعاهدة، على هامش مكؤتمر قمكة ريكو  
. وشككل ذلكك فرصكة لالسكتفادة مكن التواجكد الرفيكع المسكتوى 4514يونيو/حزيران  41البرازيل، في 

للبلكدان والمنظمكات لتعزيككز تبكادل األفكككار، ودعكم الككزخم السياسكي الكككامن وراء المعاهكدة. وشككارك 
فاقية التنوع البيولوجي. واعتمكدت البلكدان الحاضكرة أيءا المدير العام للمنظمة واألمين التنفيذ  الت

ووقكع األمكين التنفيكذ  التفاقيكة التنكوع  خطة عمل ريو المكونة من ست نقاط فيما يتعلكق بالمعاهكدة.
 .البيولوجي وأمين المعاهدة مبادرة مشتركة للتنفيذ المنسق للمعاهدة واالتفاقية

 
ة الرفيعككة المسككتوى الثالثكة بشككأن المعاهككدة، فككي وعقكدت حكومككة اندونيسككيا المائكدة المسككتدير -41

، التككي حءككرها وزراء الزراعككة، ومنظمككات ومعاهككد 4514يوليو/تمككوز  4بانككدون ، إندونيسككيا، فككي 
دوليككة للبحككو  الزراعيككة. وأحاطككت علمككا بككالتطورات التككي حصككلت منككذ انعقككاد المائككدة المسككتديرة 

ما المبككادرات الهادفككة إلككى تنفيككذ خطككة عمككل ريككو الرفيعككة المسككتوى الثانيككة بشككأن المعاهككدة، وال سككي
المكونة من ست نقاط. واضطلعت مجموعات من أصحاب المصلحة بمبادرتين هامتين تتمثالن في 
برنامج للمشاركة في تطوير التكنولوجيا ونقلها والشراكة بين القطاعين العكام والخكاص فكي مرحلكة 

قام به عكدد مكن أصكحاب المصكلحة مكن مبكادرات مكن ما قبل التربية. ورحبت المائدة المستديرة بما 
شأنها أن تسهم في تحقيق كامل قيمة المعاهكدة بالنسكبة لجميكع أعءكائها. وشكددت المائكدة المسكتديرة 
علكى أهميككة التنفيككذ الكامككل للمعاهكدة، لتحقيككق األمككن الغككذائي والتغذيكة وقككدرة الككنظم الزراعيككة علككى 

ي العككام. ويككرد تقريككرا اجتمككاعي المائككدتين المسككتديرتين الصككمود أمككام الصككعاب، واالرتقككاء بككالوع
 .المرفق ياءالرفعتي المستوى في 

 
 تنفيذ النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد الوراثية

 وتقاسم منافعها 
 

تقرير عن تنفيذ النظام المتعكدد األطكراف للحصكول علكى المكوارد نظر الجهاز الرئاسي في  -44
 6النباتية واقتسام منافعها.الوراثية 

 
عمليككات االسككتعراض والتقيككيم فككي إطككار النظككام ونظككر الجهككاز الرئاسككي أيءككا فككي الوثيقككة  -40

  7.المتعدد األطراف وتلك المتعلقة بتنفيذ االتفاق الموحد لنقل المواد وبعمله
 
 .1-المرفق ألفعلى النحو المبين في  1/4510الجهاز الرئاسي القرار  واعتمد -42

 
 تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية

 
" 8تقرير بشأن تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهكدة نظر الجهاز الرئاسي في الوثيقة المعنونة " -40

 .9بءميماته األربع
 

                                                 
 .IT/GB-5/13/5 and IT/GB-5/13/5 Add.1 الوثيقتان  6
 . IT/GB-5/13/6 الوثيقة  7
 IT/GB-5/13/7الوثيقة  8
 . IT/GB-5/13/7 Add.4؛ IT/GB-5/13/7 Add.3؛ IT/GB-5/13/7 Add.2؛ IT/GB-5/13/7 Add.1الوثائق   9



5 IT/GB-5/13/Report 

 

 

ومكن خكالل هكذا القكرار أنشكأ  .4-المرفكق ألكفعلى النحو الكوارد فكي  4/4510القرار  واعتمد -46
الجهاز الرئاسي مجموعة العمل المفتوحكة العءكوية المعنيكة بتعزيكز أداء النظكام المتعكدد األطكراف 

 للحصول على الموارد وتقاسم المنافع. 
 

 العالقة بين الجهاز الرئاسي والصندوق االستئماني العالمي للتنّوع المحصولي
 

مكن اتفكاق العالقكة بكين الصكندوق االسكتئماني العكالمي للتنكّوع المحصكولي  0-0عمالل بالمادة  -41
والجهككاز الرئاسككي، عرضككت المككديرة التنفيذيككة للصككندوق االسككتئماني العككالمي للتنككّوع المحصككولي، 

. وفي هكذا 10تقريرا من الصندوق االستئماني العالمي للتنّوع المحصولي، Marie Åslaug Hagaالسيدة 
للبكذور مكن أجكل  لنكرويج إلكى زيكادة فكي الكميكات المودعكة فكي المسكتودع العكالميالسياق، أشارت ا

التخككزين الطويككل األجككل للمككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة. ورحككب الجهككاز الرئاسككي 
بالتقرير وهنأ الصندوق على المساهمة الممتازة في بلوغ أهكداف المعاهكدة. وشكّدد الجهكاز الرئاسكي 

زيز التعاون بين أمانتي الصندوق والمعاهدة من أجكل زيكادة الشكفافية واالتصكاالت على ضرورة تع
وسلا الءوء على ضرورة مواصلة التعاون مكع الصكندوق بشكأن صكون المكوارد الوراثيكة النباتيكة 
لألغذيككة والزراعككة خككارو موقعهككا الطبيعككي وتوافرهككا. ودعككا الصككندوق إلككى وضككع سككلم أولويككات 

 المقدمة إلى األطراف المتعاقدة في المعاهدة. بالنسبة إلى المساعدة
 
إجكراءات اختيكار وتعيكين أعءكاء المجلكس التنفيكذ  للصكندوق ونظر الجهكاز الرئاسكي فكي  -48

  .0-المرفق ألف. واعتمد قرارا بهذا الشأن، يرد في 11االستئماني العالمي للتنوع المحصولي
 
ن الجهاز الرئاسي أعءاء المجلس التنفيكذ  وسعيا إلى ملء الشواغر الحالية والوشيكة، عيّ  -49

  المرفق هاء.للصندوق االستئماني، على نحو ما هو وارد في 
 

 العالقة بين الجهاز الرئاسي وهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

التعاون مع هيئة المكوارد الوراثيكة لألغذيكة  نظر الجهاز الرئاسي في الوثيقتين المعنونتين " -05
نقل أنشطة أو مهام من الهيئة إلى الجهكاز الرئاسكي للمعاهكدة الدوليكة بشكأن المكوارد " و"12والزراعة

 Linda". وقدمت السيدة 13الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: التداعيات القانونية واإلدارية والمالية

Colletteج العمكل المتعكدد السكنوات ، أمينة الهيئة،  خر المعلومات عن التقدم المحرز في تنفيكذ برنكام
للهيئة، شكملت معلومكات بشكأن مجموعكة واسكعة مكن المسكائل القطاعيكة والمشكتركة بكين القطاعكات 

 ذات الصلة بتنفيذ المعاهدة الدولية.
 
، 2/4510وأدرو الجهاز الرئاسكي عكددا مكن القكرارات بشكأن التعكاون مكع الهيئكة فكي القكرار  -01

 المرفكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككقالكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوارد فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي 
 .2-ألف

 
 العالقة مع اتفاقية التنوع البيولوجي

 
. وقكدمت 14"التعكاون مكع اتفاقيكة التنكوع البيولكوجي التقريكر عكننظر الجهاز الرئاسكي فكي " -04

األمين التنفيذ  التفاقية التنوع  Braulio F. de Souza Dias الدكتور، نيابة عن Kathryn Garforthالسيدة 
تقريككرا عككن التعككاون الجككار  بككين األمككانتين فككي المجككاالت ذات االهتمككام المشككترك،  ،البيولككوجي
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وأشارت إلى أن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي استفادت من إسهامات أمانة المعاهدة في عمليات ما 
بشـــأن الحصــول علـى المكوارد الجينيكة والتقاسكم العكادل بين الدورات في إطار بروتوكول ناغويا 

ال سكيما فيمكا يتعلكق  المنصف للمنـافع الناشئـة عن اسكتخدامها الملحكق باتفاقيكة التنكوع البيولكوجي،و
 ببناء القدرات.

 

وأدرو الجهكككاز الرئاسكككي عكككددا مكككن القكككرارات ذات الصكككلة بالتعكككاون مكككع اتفاقيكككة التنكككوع  -00
 .0-المرفق ألف، على نحو ما هو وارد في 0/4510البيولوجي في القرار 

 
ون مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى، بما في ذلك مع مراكز البحوث الزراعية التعا

الدولية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات 
 الدولية التي أبرمت اتفاقات

 من المعاهدة 01بموجب المادة 
 

تقرير عن العالقة بين الجهاز الرئاسي ومراككز نظر الجهاز الرئاسي في الوثيقة المعنونة " -02
البحككو  الزراعيككة الدوليككة التابعككة للجماعككة االستشككارية للبحككو  الزراعيككة الدوليككة وغيرهككا مككن 

، Ann Tutwiler". وشككددت السككيدة 15مككن المعاهكدة 10المؤسسكات الدوليككة المختصككة بموجككب المككادة 

عكن اتحكاد الجماعكة االستشكارية للبحكو  الزراعيكة  المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، نيابكة مديرة
الدولية، على التزام الجماعة االستشارية بتنفيكذ المعاهكدة وقكدمت تقريكرا عكن مجموعكة واسكعة مكن 
البرامج والمبادرات ذات الصلة الجاريكة. وأشكارت إلكى أن الجماعكة االستشكارية هكي بصكدد اتخكاذ 

لتكي تلقاهكا الجهكاز الرئاسكي بشككل منكتظم فكي الماضكي قرار بشأن  لية رسكمية لتكوفير المعلومكات ا
 بشأن خبرات المراكز في مجال تنفيذ االتفاقات المبرمة مع الجهاز الرئاسي.

 

تقرير عن الشراكات وعالقات التآزر والتعاون مع المنظمات كما نظر الجهاز الرئاسي في  -00
مشككروع  -المنظمككات األخككرىتقريككر عككن الشككراكات وعالقككات التككآزر والتعككاون مككع و 16األخككرى
 . وأكد عدد من المنظمات الدولية على أهمية التعاون الدولي لدعم تنفيذ المعاهدة الدولية. 17قرار
 
 المرفق كاف.وترد كلمات المؤسسات الدولية واألجهزة الحكومية الدولية في  -06
 
الجهككاز الرئاسككي قككرارا عككن الشككراكات وعالقككات التككآزر والتعككاون مككع المنظمككات  واعتمككد -01

 .6-ألفالمرفق ، على نحو ما هو وارد في 6/4510األخرى، هو القرار 
 

 االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية، 6 تنفيذ المادة
 

االسككتخدام المسككتدام للمككوارد ، 6تنفيككذ المككادة نظككر الجهككاز الرئاسككي فككي الوثيقككة المعنونككة "  -08
المرفكق ، علكى نحكو مكا هكو وارد فكي 1/4510القرار  واعتمد، 18الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"

   .1-ألف

                                                 
 IT/GB-5/13/21الوثيقة   15
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 IT/GB-5/13/9 الوثيقة   18
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 حقوق المزارعين، 9 تنفيذ المادة

 
 واعتمكد، 19حقكوق المكزارعين" - 9"تنفيكذ المكادة نظر الجهاز الرئاسي في الوثيقكة المعنونكة  -09

 . 8-المرفق ألف، على نحو ما هو وارد في 8/4510القرار 
 

 تقرير لجنة االمتثال
 

مشروع " والوثيقة "20نظر الجهاز الرئاسي في الوثيقة المعنونة "تقرير لجنة االمتثال -25
المرفق ، على نحو ما هو وارد في 9/4510واعتمد القرار . 21الشكل الموحد للتقارير الطوعية "

  .9-ألف
 

 النظام العالمي لإلعالم، 01 تنفيذ المادة
 

، النظام 11ورقة رؤية عن مواصلة تطوير المادة  نظر الجهاز الرئاسي في الوثيقة المعنونة -21
المرفكق ، على نحو ما هكو وارد فكي 15/4510"، واعتمد قرارا بهذا الشأن، القرار 22العالمي لإلعالم

وطلب الجهاز الرئاسي إلى األمانة مواصلة بلكورة ورقكة الرؤيكة، بالتعكاون مكع المنظمكات  .15-ألف
 الدولية ذات الصلة، العتمادها في دورته السادسة. 
 

 عمليات الطرف الثالث المستفيد
 

الطككرف  عمليككاتتقريككر عككن المعنونككة "، IT/GB-5/13/19نظككر الجهككاز الرئاسككي فككي الوثيقككة،  -24
المرفكق ، علكى نحكو مكا هكو وارد فكي 11/4510. واعتمد بشأن هذه المسألة القكرار 23"الثالث المستفيد

  لهذا التقرير. 11-ألف
 
وفيما يتعلق بالحالة المحتملة للطرف الثالث المستفيد، على نحو مكا هكو موضكر فكي الوثيقكة  -20

راءات  خككر المعلومككات عككن حالككة محتملككة تخءككع إلجككالمككذكورة أعككاله إضككافة إلككى الوثيقككة بشككأن 
 السادسكة،بالتشاور مكع مكتكب الكدورة ، طلب الجهاز الرئاسي من األمين، 24الطرف الثالث المستفيد

مراكز البحو  الزراعيكة الدوليكة التابعكة للجماعكة االستشكارية للبحكو   بحث الممارسة التي تتبعها
)أ( مككن  1-10الزراعيككة الدوليككة فيمككا يتعلككق بككالموارد الوراثيككة النباتيككة قيككد التنميككة وتطبيككق المككادة 

  المعاهدة، ثم تقديم تقرير عن ذلك إلى الجهاز الرئاسي في دورته السادسة. 

                                                 
 .IT/GB-4/11/16الوثيقة  19
 IT/GB-5/13/18 الوثيقة   20
 IT/GB-5/13/18 Add.1  الوثيقة   21
 IT/GB-5/13/17 الوثيقة   22
 IT/GB-5/13/19 الوثيقة   23
 IT/GB-5/13/19Add.1 الوثيقة   24
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 خطة األعمال

 
. 25مشككروع خطككة أعمككال الجهككاز الرئاسككيالرئاسككي فككي الوثيقككة المعنونككة " نظككر الجهككاز -22

وأقكر بكأن تطكورات هامكة  المرفق واو.واستعرض خطة األعمال وعدلها على نحو ما هو وارد في 
قد حصلت منذ صياغة الخطة ألول مرة، بما في ذلك في مجكاالت مثكل جمكع األمكوال واالتصكاالت 

 والتخطيا.
 
، مشروع برنكامج عمكل متعكدد مكتب الدورة السادسةوطلب إلى األمين أن يعد، بتوجيه من  -20

السنوات للنظر فيه واعتماده فكي الكدورة المقبلكة للجهكاز الرئاسكي. وينبغكي لمشكروع برنكامج العمكل 
بكار، الالزمة لتنفيذه وأن يأخكذ بعكين االعت والمالية المتعدد السنوات أن يقدم مؤشرا للموارد البشرية

 حيثما أمكن ذلك، أوجه التآزر مع األجهزة الحكومية الدولية األخرى، وأن يتجنب ازدواجية العمل.
 

 المسائل المتصلة بالمعاهدة والناشئة عن عملية إصالح منظمة األغذية والزراعة
 

عمليكة ئة عكن المسائل المتصلة بالمعاهدة والناشكنظر الجهاز الرئاسي في الوثيقة المعنونة " -26
". واعتمكد بهكذا الشكأن القكرار 26والزراعكة واسكتعراض األجهكزة الدسكتورية إصالح منظمة األغذية

  .14-المرفق ألف، على نحو ما هو وارد في 14/4510
 

 4102/4101اعتماد برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 
 

بهككا ميزانيككة مقترحككة لبرنككامج  أرفقككتعككرض رئيسككا لجنككة الميزانيككة توصككيات اللجنككة التككي  -21
. واعتمد الجهاز الرئاسي برنامج العمل والميزانية المذكور بموجب القرار 4512/4510 العمل للفترة

 . 10-المرفق ألف، كما يرد في 10/4510
 

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة السادسة للجهاز الرئاسي
 

 Matthewانتخب الجهاز الرئاسي رئيسه ونواب الرئيس لدورته السادسة. وقد انت خب السكيد  -28
Worrell 

( رئيسكال. وجككرى انتخكاب سكتة نكواب للكرئيس هكم: السكيد أحمككد الهكادئ)إقلكيم جنكوب غكرب المحكيا 
 ناصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر البككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر 

)إقلككيم أمريكككا  Saulo A. Ceolin)إقلككيم  سككيا(، والسككيد  Clarito Barron)إقلككيم الشككرق األدنككى(، والسككيد 
)إقلككيم أمريكككا الشككمالية(، والسككيد  Felicitas Katepa-Mupondwaالالتينيككة والبحككر الكككاريبي(، والسككيدة

Thomas Meier  إقليم أوروبا(، والسيد(Yacoob Mungroo  .)إقليم أفريقيا(  

                                                 
 IT/GB-5/13/20الوثيقة   25
 IT/GB-5/13/23 الوثيقة   26
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 موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة للجهاز الرئاسي

 
. وسككوف يككدعو 4510سكت عقد الككدورة السادسكة للجهككاز الرئاسكي للمعاهككدة فككي رومكا فككي عكام  -29

وبالتشاور مع المدير العام مكتب الدورة السادسة رئيس الجهاز الرئاسي إلى انعقاد الدورة، بموافقة 
 ادسة.قاد الدورة السللفاو واألمين. وسيبادر األمين إلى إبالغ األطراف المتعاقدة كافة بموعد انع

 
 الختامية البيانات

 
أشار معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعكة والثكروة السكمكية فكي سكلطنة  -05

مكان إلكى أنكه ككان مككن دواعكي سكروره استءكافة الكدورة الخامسككة للجهكاز الرئاسكي وشككر جميككع  ع 
العكالمي الهكام، الكذ  سكبقه الممثلين من الحكومات والمؤسسات الدولية التي شاركت في هذا الحد  

المؤتمر الوزار  إلقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا. وفي رأيكه، فك ن إعكالن مسكقا وخطكة العمكل 
المنبثقكة عكن المكؤتمر الكوزار  سيسككهالن مواصكلة تنفيكذ المعاهكدة فككي المنطقكة. وأعكرب عكن دعككم 

مان الكامل للقرارات والمقررات األخرى التي اعتمدها الج هاز الرئاسي، وأككد أن سكلطنة سلطنة ع 
ويكرد  ع مان ستواصل دعم المرحلة المقبلة من تنفيذ المعاهكدة، علكى الصكعيدين العكالمي واإلقليمكي.

 .1-المرفق حاءالنم الكامل لكلمته في 
 
مككان علككى كرمهككا السككخي وتيسككيرها  -01 ووجككه ممثلككون عككن األقككاليم كافككة الشكككر إلككى سككلطنة ع 

فكي التوصكل  سكاهموأثنوا أيءا على الرئيس لكفاءته في إدارة الدورة، مّمكا الممتاز ألعمال الدورة. 
الجككدد علككى انتخككابهم.  ونككواب الككرئيسإلككى نتككائج إيجابيككة، وتوّجهككوا بالتهنئككة إلككى الككرئيس الجديككد 

  واألمانة على عملهم. المقّررةوشكروا كذلك 
 
وأشككار ممثككل حكومككة اليابككان إلككى أن حكومككة اليابككان أودعككت بالفعككل صككك االنءككمام إلككى  -04

. 4510أكتوبر/تشكرين األول  48المعاهدة لدى المدير العام للمنظمة لتصكبر بكذلك طرفكا متعاقكدا فكي 
لصكون  وتؤكد اليابان التزامها بالمشاركة البناءة في تنفيذ المعاهدة لزيادة الجهود العالمية واإلقليميكة

النباتيكة لألغذيككة والزراعكة واسككتخدامها بشككل مسككتدام. وأعلكن الممثككل أن اليابككان  الوراثيككةالمكوارد 
ستتير بعد أن تصكبر طرفكا متعاقكدا مكن خكالل النظكام المتعكدد األطكراف، المكوارد الوراثيكة النباتيكة 

د الكلمة الكاملة لممثل لألغذية والزراعة المتوافرة تحت إدارتها وسيطرتها، وفي المجال العام. وتر
 اليابككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككان فككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

 . 1-المرفق الم
 
المجتمككع المككدني التككي حءككرت  منظمككاتوألقككى عككدد مككن المككراقبين كلمككات أيءككا. وألقككت  -00

الككدورة الخامسككة كلمككة ختاميككة تناولككت فيهككا مجموعككة مككن المسككائل المتصككلة بجككدول أعمككال الككدورة 
 .4 -المرفق المام. ويرد نّم هذه الكلمة في الخامسة للجهاز الرئاسي وتنفيذ المعاهدة بشكل ع

 
مكان وشكعبها لككرم استءكافتهم  -02 وأعرب الرئيس المنتهية واليته عكن تقكديره لحكومكة سكلطنة ع 

المتعاقكدة  لألطكرافحفاوتهم خالل الدورة. وأعرب الرئيس أيءا عن تقكديره  ولدفءالدورة الخامسة 
علكى المشكورة لنكواب الكرئيس والمراقبين لما أبدوه من روح تعاون خالل الدورة. وأعرب عن شككره 

 المقدمة منهم وعلى تعاونهم، ولألمانة على ما قدمته من دعم. 
وتوّجه أمين المعاهدة الدولية بالتهنئة إلى األطراف المتعاقدة لإلنجازات التكي حقّقتهكا خكالل  -00

علكى توجيهاتكه خامسكة للجهكاز الرئاسكي. ووجكه أمكين المعاهكدة الشككر ككذلك إلكى الكرئيس الدورة ال
خالل الفترة السابقة بين الدورات وخالل هكذه الكدورة. وأشكار بككّل تقكدير إلكى المشكاركة القيّمكة مكن 
جانب العديد من المراقبين الحاضرين في الدورة الخامسة وتوجه بالشكر إلى فريق األمانة على مكا 

 قدمه من خدمات إلى الجهاز الرئاسي خالل الدورة. 



IT/GB-5/13/Report 10 

 

 

 
 اعتماد التقرير والقرارات الصادرة عن الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي

 
  .المرفق ألفالجهاز الرئاسي التقرير الصادر عنه وجميع القرارات الواردة في  اعتمد -06



IT/GB-5/13/Report 1المرفق ألف، صفحة 

 

 

 المرفق ألف
 قرارات الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي

 0 – المرفق ألف
 0/4102القرار 

 منافعهاتنفيذ النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد الوراثية وتقاسم 
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

بالحاجة الملحة إلكى التشكغيل الكامكل والفّعكال لجميكع عناصكر النظكام المتعكدد األطكراف  اقتناعاً منه
وبالحاجة إلى معالجكة ككل عناصكر النظكام المتعكدد  للحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها، 

 األطراف باعتباره كالل متكامالل؛ 
 

مككن المعاهككدة، جميككع المككوارد  4-11أن النظككام المتعككدد األطككراف سيءككم، بموجككب المككادة  وإذ يؤكددد
الوراثية النباتيكة لألغذيكة والزراعكة الخاضكعة إلدارة وسكيطرة األطكراف المتعاقكدة والموجكودة فكي 
المجككال العككام؛ وأن التككوافر الحقيقككي لهككذه المككوارد حاسككم األهميككة لكككل مككن تربيككة النباتككات واألمككن 

غذائي ولتوليد منافع نقدية من االستخدام التجار  للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مكن ال
 لتي ينظمها االتفاق الموحد لنقل المواد؛اخالل استخدام المواد 

 
أنه ال تزال هناك حاجة ماسة لكدعم الهيئكات والكيانكات ذات الصكلة، وخاصكة فكي البلكدان  وإذ يدرك

سين قدراتها على تقديم معلومات تتعلق بالنظام المتعدد األطراف وإدارتها واإلطالع النامية، في تح
 عليها، لكي تشارك مشاركة كاملة في النظام المتعدد األطراف؛

 
 تطورات في البيئة الدولية ذات أهمية لتنفيذ النظام المتعدد األطراف -أوالً 

 
ذات الصكلة بالمعاهكدة ونظامهكا المتعكدد  إلكى األمكين االسكتمرار فكي متابعكة العمليكات يطلدب -1

األطراف في المنظمات الدولية األخرى ومواصلة تعزيز التعكاون والتنسكيق مكع المنظمكات الدوليكة 
 ذات الصلة؛

 
مجلككس اتحككاد حمايككة األصككناف الجديككدة مككن النباتككات للككدعم العملككي الككذ  قّدمككه إلككى  يشددكر -4

لمنكافع غيكر النقديكة التكي اتخكذها مكتكب االتحكاد الكدولي المعاهدة الدولية في سكياق مبكادرات تقاسكم ا
 لحماية األصناف النباتية الجديدة، في أعقاب قرار مجلسه؛

 
اعتككراف مككؤتمر األطككراف فككي اتفاقيككة التنككوع البيولككوجي أثنككاء اعتمككاد بروتوكككول  يالحدد  -0

الوراثيكككة النباتيكككة لألغذيكككة ، بالككدور األساسكككي للمعاهكككدة الدوليكككة للمككوارد X/1 ناغويككا، فكككي القكككرار
والزراعة، وباالعتراف باالعتماد المتبادل بين جميع البلكدان فيمكا يتعلكق بكالموارد الوراثيكة النباتيكة 
لألغذية والزراعة، وكذلك بالطبيعة الخاصة لهكذه المكوارد وأهميتهكا فكي تحقيكق األمكن الغكذائي فكي 

 سياق التخفيف من حدة الفقر وتغير المناخ؛ جميع أنحاء العالم وللتنمية المستدامة للزراعة في
 
إلى أن المعاهكدة الدوليكة، بنظامهكا المتعكدد األطكراف للحصكول علكى المكوارد وتقاسكم  يشير -2

منافعها، عنصر من العناصر المكّونة للنظام الدولي بشأن الحصول علكى المكوارد الوراثيكة وتقاسكم 
وبروتوككول ناغويكا الملحكق بهكا بشكأن الحصكول علكى منافعها، إلى جانب اتفاقية التنوع البيولوجي 

 المكككككككككككككككوارد الجينيكككككككككككككككة والتقاسكككككككككككككككم العكككككككككككككككادل والمنصكككككككككككككككف للمنكككككككككككككككافع الناشكككككككككككككككئة
 عن استخدامها؛ 

 
ب عادة تأكيد مكؤتمر األطكراف فكي اتفاقيكة التنكوع البيولكوجي علكى "ضكرورة التكآزر  يرحب -0

إلى األمين مواصلة  ويطلببين الصكوك الدولية المتعلقة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها"؛ 



IT/GB-5/13/Report  2   المرفق ألف، صفحة

 

التعاون مع أمانكة اتفاقيكة التنكوع البيولكوجي وتوسكيعه، وخاصكة فيمكا يتعلكق بالتنفيكذ المتكآزر للنظكام 
لدولي بشأن الحصول علكى المكوارد الوراثيكة وتقاسكم المنكافع وبروتوككول ناغويكا والمعاهكدة علكى ا

 الصعيدين الدولي والوطني؛ 
 
اسككتمرار عمككل اللجنككة الحكوميككة الدوليككة بشككأن الملكيككة الفكريككة والمككوارد الوراثيككة  يالحدد  -6

ميكة للملكيككة الفكريكة، صككوب وضككع والمعكارف التقليديككة والفولكلكور العككالمي، التابعكة للمنظمككة العال
 صك أو صكوك بشأن حماية المعارف التقليدية والمتعلقة بجوانب الملكية الفكرية للموارد الوراثية؛

 
بككدعوة الككدورة الرابعككة عشككرة لهيئككة منظمككة األغذيككة والزراعككة المعنيككة بككالموارد  يرحددب -1

حوكمتهكا المتواصكلة للمكوارد الوراثيكة  الوراثية لألغذيكة والزراعكة للجهكاز الرئاسكي للمعاهكدة، فكي
النباتية لألغذية والزراعة، لمواصلة التنسيق عن كثب مع الهيئة للتعامل بصورة مكّملة مع السمات 
المميّزة للموارد الوراثية لألغذيكة والزراعكة ومكع اسكتخداماتها المحكددة، خاصكة فكي ضكوء تطكوير 

 افعها على المستويين الوطني والدولي؛تدابير للحصول على الموارد الوراثية وتقاسم من
 
إلككى المراكككز الدوليككة للبحككو  الزراعيككة مواصككلة تقككديم تقككارير إلككى دورات الجهككاز  يطلددب -8

 الرئاسي، وتحقيقا لهذا الغرض وإلى الحد الممكن، إعداد تقرير موحد أو جماعي؛
 
 نباتية لألغذية والزراعة؛ على أن نطاق المعاهدة هو جميع الموارد الوراثية ال التأكيد يعيد -9

 
 نطاق النظام المتعدد األطراف -ثانياً 

 
 الموارد الوراثية النباتية التي تحتفظ بها األطراف المتعاقدة والمؤسسات الدولية

 
تلككك األطككراف المتعاقككدة والمؤسسككات الدوليككة التككي أبلغككت األمككين بككالموارد الوراثيككة  يشددكر -15

النباتية لألغذية والزراعة المدرجة ضمن النظام المتعكدد األطكراف، ويحثهكا علكى مواصكلة تحكديث 
 معلوماتها عند توافرها؛

 
راعة المتاحكة مكن خكالل أن التأخير في تقديم مواردها الوراثية النباتية لألغذية والز يالح   -11

االتفاق الموحد لنقل المواد يعيق استيالد النباتات وقد يكون لكه أثكر طويكل األجكل علكى ككم إيكرادات 
 صككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككندوق تقاسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم المنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككافع القائمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة

 على االستخدام؛ 
 
جميكع األطكراف المتعاقكدة التكي لكم تفعكل ذلكك بعكد أن تبلّك  علكى وجكه  مكن لدذلك تبعاً  يطلب  -14

السرعة األمين بمواردها الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المدرجة في النظام المتعدد األطكراف، 
 مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن المعاهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدة، 4-11وفقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككال للمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككادة 

 بما في ذلك معلومات عن كيفية إتاحة هذه المواد؛
 
شكككجيع علكككى المزيكككد مكككن إدراو المكككوارد الوراثيكككة النباتيكككة لألغذيكككة إلكككى األمكككين التيطلدددب  -10

والزراعككة فككي النظككام المتعككدد األطككراف مككن قبككل المؤسسككات الدوليككة والشككبكات الدوليككة للمككوارد 
 الوراثية النباتية ذات الصلة؛

 
  الموارد الوراثية النباتية التي يحتفظ بها أشخاص طبيعيون وقانونيون

 القانونية لألطراف المتعاقدةوتقع ضمن الوالية 
 

األشخاص الطبيعيين والقانونيين على اتخاذ خطوات إلدراو الموارد الوراثية النباتيكة  يحث -12
 لألغذية والزراعة في النظام المتعدد األطراف، وإبالغ األمين وفقال لذلك؛
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عكة فكي النظكام المتعكدد بأنه يجر  أيءا إدراو الموارد النباتية الوراثية لألغذية والزرا يقر -10

األطككراف مككن جانككب األشككخاص الطبيعيككين والقككانونيين عككن طريككق إخطككارات األطككراف المتعاقككدة 
 كجزء من نظمها القطرية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ 

 
األطككراف المتعاقككدة علككى تشككجيع األشككخاص الطبيعيككين والقككانونيين الككواقعين ضككمن  يحددث -16

القانونيككة علككى إدراو المكككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعكككة فككي النظككام المتعكككدد واليككتهم 
 األطراف، وإبالغ األمين وفقال لذلك؛

 
األطكككراف المتعاقكككدة واألشكككخاص الطبيعيكككين والقكككانونيين إلكككى النظكككر فكككي المبكككادرة  يددددعو -11

مكن القطكاع الخكاص أصكنافا محميكة األلمانية، "التنوع بجميع أصنافه"، حيث ي كدًرو مربكو النباتكات 
حاليا بموجب حقوق مربي النباتات في النظام المتعدد األطكراف، مكع تشكجيع األشكخاص الطبيعيكين 
   والقانونيين على إدراو الموارد الوراثية الزراعية لألغذية والزراعة في النظام المتعدد األطراف.
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 المالئمة لتوفير الحصولالتدابير القانونية وغيرها من التدابير  -ثالثاً 

 النظام المتعدد األطراف على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ضمن
 

األطراف المتعاقدة التي لم تفعل ذلك على اتخاذ التدابير القانونية وغيرها مكن التكدابير  يحث -18
المالئمة الالزمة لتوفير الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل النظكام 

 ويطلب منها إبالغ األمين وفقال لذلك؛ 4-14المتعدد األطراف وفقال للمادة 
 
األطراف المتعاقدة على أن تءمن، عمالل بااللتزامات التي وضكعتها المعاهكدة الدوليكة  يحث -19

بشككأن المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة، أال يخءككع الحصككول علككى المككوارد الوراثيككة 
إال  النباتية لألغذية والزراعة التي تشملها المعاهدة ونقلها واقتسكام المنكافع الناجمكة عكن اسكتخدامها،

 للشروط المحددة في المعاهدة المذكورة أو شروط تتسق معها. 
 

 دور المعلومات في النظام المتعدد األطراف -رابعاً 
 

جميكع األطككراف المتعاقكدة وأنظمتهككا الوطنيكة للمكوارد الوراثيككة النباتيكة والمؤسسككات  يناشدد -45
، المعلومككات كافككة علنككال الدوليككة وجميككع األشككخاص المعنيككين ضككمان أن تتككوافّر، حسككب اإلمكككان

وبسهولة، بحيث يتيسر الحصول عليها لغرض االستخدام والصون في البحو  والتربيكة والتكدريب 
في مجال األغذية والزراعة باسكتخدام قائمكة البيانكات التعريفيكة للمحاصكيل المتعكددة المشكتركة بكين 

 ين وفقا لذلك؛ المنظمة والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية وإبالغ األم
 
األهميككة األساسككية لمشككاركة مراكككز البحككو  الزراعيككة الدوليككة التابعككة للمجموعككة  يدددرك -41

االستشارية للبحو  الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدوليكة المختصكة فكي النظكام المتعكدد 
قاسم منافعها أيءكا األطراف ومساهمتها في المعلومات المتعلقة بالحصول على الموارد الوراثية وت

 من خالل النظام المتعدد األطراف؛
 
بالمعلومات بشأن استخدام االتفاقات الموحدة لنقكل المكواد التكي أصكبحت اآلن متاحكة  يرّحب -44

 XML، أو ftpمن المزودين عن طريق استعمال وسائل تقنية مختلفة من قبيل نقل الملفكات باسكتخدام 
النظكام اإللكترونكي للصكياغة  أو Easy-SMTAأو من خالل النظام الميّسر لالتفاق الموحد لنقل المكواد 

 واإلبالغ عن االتفاق الموحد لنقل المواد؛
 
المزودين الذين استخدموا وسائل تقنيكة مختلفكة مثكل النقكل المباشكر للملفكات باسكتخدام  يشكر -40
ftp أو ،XMLاق الموحككد لنقككل المككواد ، أو النظككام الميسككر لالتفككEasy-SMTA  فككي تقككديم تقككارير عككن

بأن يقوم المزودين، بما فيهم المراكز الدوليكة  ويوصياالتفاقات الموّحدة لنقل المواد التي أبرموها، 
 للبحو  الزراعية، باإلبالغ عن االتفاقات الموحدة لنقل المواد التي يبرموها عبر هذه الوسائل؛ 

 
تفاصكيل ورقكة رؤيكة عكن نظكام عكالمي لإلعكالم بمكا فكي  إلى أمانة المعاهدة أن تبلكور يطلب -42

ب تاحكة هكذه الورقكة للجهكاز الرئاسكي فكي دورتكه  كدذلك ويوصديذلك توصيات عن إقامة نظام كفؤ، 
  السادسة؛

 
المؤسسكككات ذات الصكككلة والجهكككات المانحكككة إتاحكككة المكككوارد الالزمكككة لتعزيكككز نظكككم  يناشدددد -40

 الوطنية واإلقليمية وتوسيع نطاق تغطيتها؛ المعلومات
 

 تقاسم المنافع في النظام المتعدد األطراف -خامساً 
 

 ؛ تحديد تدفقات المنافعحكومة أستراليا على دعم مشروع إعداد الدراسات عن  يشكر -46



IT/GB-5/13/Report  5 المرفق ألف، صفحة 

 

 
الطلب مكن األطكراف المتعاقكدة وأصكحاب المصكلحة اآلخكرين ذو  الصكلة استكشكاف  يكرر -41

)أ( و)ب( و)و(، 4-10واتخاذ التدابير لتنفيكذ  ليكات تقاسكم المنكافع غيكر النقكـدية المدرجكـة فكي المكواد
 إلى األمين أن ييسر هذه التدابير وهذا االستكشاف.  ويطلب

 
 توفير الدعم لألطراف المتعاقدة -سادساً 

 المتعدد األطراف ولمستخدمي النظام
 

إلى األمين، رهنال بتوافر الموارد المالية ، تقديم المساعدة إلى تلك األطراف المتعاقكدة  يطلب -48
التي قد تلتمس دعمال في تنفيذ النظام المتعدد األطراف، وخاصة البلدان الناميكة، فكي مكا يتعلكق علكى 

نباتيكة لألغذيكة والزراعكة المدرجكة فكي النظكام المتعكدد وجه الخصوص بتحديد مواردهكا الوراثيكة ال
 األطراف واإلبالغ عنها؛

 
المنظمككة الدوليككة للتنككوع البيولككوجي علككى مسككاعدتها عككددا مككن البلككدان علككى تحسككين  يشددكر -49

قدرتها على المشاركة بشكل كامل في النظام المتعدد األطراف، عن طريق البرنامج المشترك لبناء 
 القدرات؛

 
إلى األمين مواصكلة تعزيكز الشكراكات والتنسكيق مكع المنظمكات والمؤسسكات الدوليكة  يطلب -05

األخرى التي تشارك في بناء القدرات بشأن الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها لتعظكيم 
إلكى األمكين، رهنكا بتكوافر المكوارد، عقكد  يطلكب ككذلكأوجه التآزر وتعزيز التكامل بين أنشكطتها، و

آللية تنسيق بناء القدرات من أجل تبكادل المعلومكات وتنسكيق مبكادرات بنكاء القكدرات لتنفيكذ  جتماعا
 المعاهدة من جانب المنظمات والمؤسسات ذات الصلة؛

 
األطراف المتعاقدة والجهكات المانحكة علكى المسكاهمة بكالموارد الماليكة الالزمكة لتقكديم  يحث -01

المساعدة إلى األطراف المتعاقدة التي قد تلكتمس دعمكال يمكنهكا مكن الوفكاء بمتطلبكات النظكام المتعكدد 
  األطراف؛
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 المخصصة المعنية بالنظام المتعدد األطراف  عمل اللجنة االستشارية الفنية -سابعاً 

 واالتفاق الموحد لنقل المواد
 

اللجنة ورئيسْيها علكى العمكل الهكام الكذ  جكرى خكالل فتكرة السكنتين، الكذ  سكاهم فكي  يشكر -04
 التطوير اإليجابي للنظام المتعدد األطراف وفي تنفيذ االتفاق الموحد لنقل المواد؛

 
ككرم ضكيافتها ودعمهكا لالجتمكاع الثالكث للجنكة االستشكارية الفنيكة  حكومة الهنكد علكى يشكر -00

 المخصصة؛
 
بككاآلراء والنصككيحة المقدمككة مككن اللجنككة االستشككارية الفنيككة المخصصككة المعنيككة  علمدداً  يحدديط -02

بالنظككام المتعككدد األطككراف واالتفككاق الموحككد لنقككل المككواد فككي اجتماعيهككا الثالككث والرابككع باعتبارهككا 
 ة لألطراف المتعاقدة في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة؛ موجه إرشادات

 
إلى األمانة إتاحة اآلراء والمشورة المقدمة من اللجنة بشكل ميسر، من خكالل وسكائل  يطلب -00

   ؛اإلرشاداتمنها موقعها الشبكي، لكي يستفيد المستعملون من هذه 
 
اجتماع اللجنة من جديد، حسب االقتءاء، ورهنا بتوافر الموارد، خالل فتكرة السكنتين  يقرر -06

 المقبلة، بنفس الوالية واالختصاصات؛
 

 استعراض االتفاق الموحد لنقل المواد الذي تستخدمه المراكز الدولية -ثامناً 
 وغيرهاالدولية  للبحوث الزراعية التابعة للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية

 الزراعةو من المؤسسات الدولية ذات الصلة، بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية
 من هذه المعاهدة 0الملحق  غير المدرجة في

 
إلى أنه وافق خالل دورتكه الثانيكة علكى إدراو حاشكية أو سلسكلة حواشكي تفسكيرية لألحككام  يشيرإذ 

التكي  الملحق األولأن عمليات النقل غير المدرجة في ذات الصلة من االتفاق الموحد لنقل المواد بش
جمعت قبل دخول المعاهدة الدولية حيز التنفيذ لتستخدمها المراكز الدولية للبحو  الزراعية التابعكة 

 للمجموعة االستشارية للبحو  الزراعية والمؤسسات الدولية األخرى ذات الصلة؛
 
بالمراكز الدولية للبحو  الزراعية التابعكة للمجموعكة االستشكارية للبحكو  الزراعيكة  يشيد -01

الدوليككة والمؤسسككات الدوليككة األخككرى ذات الصككلة السككتمرارها فككي اسككتخدام االتفككاق الموحككد لنقككل 
 للمعاهكدة الملحكق األولالمواد وتبادل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غير المدرجة فكي 

 وفقال لبنود وشروط النظام المتعدد األطراف؛
 
 مواصلة استعراض هذا االستخدام لالتفاق الموحد لنقل المواد خالل دورته السادسة. يقرر -08

 
 االستعراضات والتقييمات بموجب النظام المتعدد األطراف، –تاسعاً 

 وتنفيذ وتشغيل االتفاق الموحد لنقل المواد
 

   للمعاهدة إلى دورته السادسة. 2-11أن يؤجل مرة ثانية االستعراض المرتقب بموجب المادة  يقرر
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 4 – المرفق ألف
 4/4102القرار 

 تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

 )و( من المعاهدة الدولية؛0-19و 18و 0-10و 4-10بالمواد  إذ يذكر
 

 الذ  اعتمد الجهاز الرئاسي بموجبه استراتيجية التمويل؛ 1/4556بالقرار  وإذ يذكر
 

 تعبئة الموارد لصندوق تقاسم المنافع الجزء األول:
 

الخطكككة بقلكككق تكككراكم نقكككم كبيكككر فكككي التمويكككل المتصكككل باألهكككداف المحكككددة فكككي يالحددد   -1
 ؛لتنفيذ صندوق تقاسم المنافعاالستراتيجية 

 
والحكومكات األخكرى والقطكاع الخكاص والمؤسسكات علكى إعطكاء األطراف المتعاقدة  يحث -4

األمين مواصلة الجهود والخطا الحاليكة  يطلب إلىاألولوية القصوى لدعم صندوق تقاسم المنافع، و
 0/4559لتعبئككة المككوارد مككن المسككاهمات الطوعيككة، علككى النحككو المنصككوص عليككه فككي القككرارين 

 ل فكككككككككككككور  لصككككككككككككككندوق، لتكككككككككككككأمين، علكككككككككككككى سككككككككككككككبيل األولويكككككككككككككة، دخكككككككككككككك0/4511و
 تقاسم المنافع؛

 
أهميككة أن تتككابع األمانككة وتعككزز الجهككود والخطككا الحاليككة للعمككل فككي مجككاالت  يشدددد علددى -0

 االتصال والترويج واإلعالم من أجل تعزيز تسليا الءوء على صندوق تقاسم المنافع؛
 
، االسكككتراتيجيةبالخطكككة األمكككين مواصكككلة أنشكككطة رعايكككة العالقكككات المتعلقكككة  يطلدددب إلدددى -2

فريكق المهكام الرفيكع المسكتوى لمواصكلة تعبئكة تمويكل مكن أجكل صكندوق تقاسكم واالستفادة مكن  ليكة 
  المنافع؛

 
أن مختلككف الككنهج االبتكاريككة متداخلككة ومترابطككة تقنيككا ويتعككين معالجتهككا معككا  يشدددد علددى -0

باعتبارهككا رزمككة مككن نهككج ابتكاريككة متنوعككة يمكككن أن تشكككل جككزءا مككن تككدفق دخككل كككاف  ومسككتدام 
 ؛صندوق تقاسم المنافعل
 
حكومات البرازيل وإندونيسيا وإيطاليا والنكرويج لعقكدها مكؤتمرين للمائكدة المسكتديرة  يشكر -6

 رفيعي المستوى بشأن المعاهدة الدولية؛
 
بتنظككيم حككوار غيككر رسككمي بككين أصككحاب المصككلحة المتعككددين لتعزيككز أداء النظككام  يرحددب -1

قككد يقككدم إسككهامات لفريككق المتعككدد األطككراف وزيككادة المسككاهمات المقدمككة لصككندوق تقاسككم المنككافع، 
 المهام المخصم.

 
 عمليات صندوق تقاسم المنافع الجزء الثاني:

 
من األمين بدء تخطيا التقييم المستقل الذ  يتعين إجراؤه في نهاية الجولكة الثانيكة مكن  يطلب -8

دورة المشككاريع، الككذ  سككيتناول، جملككة مسككائل منهككا فعاليككة اإلجككراءات التككي اعتمككدت فككي دورتككه 
 بعة وكفاءتها ومتابعتها، وإعداد تقرير موجز عن تنفيذ حافظة مشاريع الجولة الثانية وإتاحته؛الرا
 
 من األمانة مواصلة تقديم المساعدة للقيام بما يلي:  يطلب -9
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  إتاحككة المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة المدرجككة فككي الملحككق األول للمعاهككدة
 المشاريع الممولة وفقا لشروط وأحكام النظام المتعدد األطراف،الدولية والناتجة عن 

  إتاحة المعلومات المتأتية عن هذه المشاريع للجمهكور فكي غءكون سكنة واحكدة مكن االنتهكاء
 من المشروع؛

 

إطالق النداء الثالث لتقديم مقترحات صندوق تقاسم المنافع بأسرع ما يمكن بعد اختتام  يقرر -15
 الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي؛

 
اإلجراءات التشغيلية المراجعة الستخدام الموارد الخاضعة إلشراف الجهاز الرئاسي  يعتمد -11

 من هذا القرار؛ 1الملحق الواردة في  ،مباشرة
 
صكندوق تقاسكم السياسة المتعلقة بتءارب المصالر والمعايير ذات الصلة بسير عمل  يعتمد -14

 من هذا القرار؛ 4 الملحقويرد في  ،لدعم تنفيذ اإلجراءات العملية، المنافع
 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لكل جولة من دورة أن يجر  تناول نطاق  يقرر -10

دعككوة لتقككديم اقتراحككات، باالسككتناد إلككى الخبككرة المكتسككبة فككي الجككولتين المشككاريع عنككد تصككميم كككل 
 األوليين من دورة المشاريع؛

 
الكواردة فكي الوثيقككة الخطكة المتوسكطة األجككل لصكندوق تقاسكم المنككافع بعناصككر يحديط علمدا  -12

IT/GB-5/13/7 Add.2؛ 
 
األمككين، القيككام بتوجيككه مككن المكتككب، بتعزيككز النهككوض بالشككراكات مككع الهيئككات يطلددب إلددى  -10

صندوق تقاسم المنكافع والمنظمات الدولية، إلفساح المجال إلجراء مناقشة كاملة بشأن هيكل شراكة 
 صندوق تقاسم المنافع؛تشغيل في الدورة السادسة للجهاز الرئاسي، وذلك في سياق تعزيز 

 
صندوق تقاسم المنافع، من بالتدابير المتخذة إلتاحة عملية شاملة لتنفيذ دورة مشاريع يرحب  -16

 قبيل مكتب المعاونة ومرفق اللغة العربية، في الدعوة المقبلة لتقديم االقتراحات؛ 
 
صكندوق تقاسكم المنكافع، فكي الفتكرة إلى األمين استكشاف نهج جديدة لتحسين عمليات يطلب  -11

ة بين الدورتين، بسبل منها احتمال االستعانة بدعم مكن وككاالت تنفيكذ المشكروع، ككي المقبلة الفاصل
 ينظكككككككككككككككككككككككككككككككككر فيهكككككككككككككككككككككككككككككككككا الجهكككككككككككككككككككككككككككككككككاز الرئاسكككككككككككككككككككككككككككككككككي فكككككككككككككككككككككككككككككككككي

 دورته السادسة.
 

 رصد تنفيذ استراتيجية التمويل: الجزء الثالث:
 الموارد غير الخاضعة إلدارة الجهاز الرئاسي المباشرة

 
معلومات عن الموارد التي جرى حشكدها فكي إطكار األمين مواصلة جهوده لجمع يطلب إلى  -18

شكأن لخطة العمل العالمية الثانية ب استراتيجية تمويل المعاهدة في ما يتعلق باألولويات االستراتيجية
وتقديم هذه المعلومكات، مكع صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام 

إلشككراف الجهككاز الرئاسككي بشكككل مباشككر، إلككى الككدورة العاديككة معلومككات عككن المككوارد الخاضككعة 
 السادسة عشرة للجنة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛

 

إلككى األطككراف المتعاقككدة ومجموعككات أصككحاب المصككالر التككي اتخككذت مبككادرات فككي  يطلددب - 19
، للتكنولوجيككا ونقلهككامنبككر للتطككوير المشككترك سككياق اسككتراتيجية التمويككل، وخاصككة مبككادرات إقامككة 

 الشكككككككككككككككككراكة بكككككككككككككككككين القطكككككككككككككككككاعين العكككككككككككككككككام والخكككككككككككككككككاص فكككككككككككككككككي مرحلكككككككككككككككككةو
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، أن تقدم تقارير إلى الجهاز الرئاسي فكي دورتكه المقبلكة، ويشكجعها علكى متابعكة هكذه ما قبل التربية
 الجهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككود فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

 األجل الطويل.
 

النظام مجموعة العمل المفتوحة العضوية المخصصة لتعزيز أداء اختصاصات  الجزء الرابع:
 المتعدد األطراف للحصول على المنافع وتقاسمها

 
المعنيككة باسككتراتيجية التمويككل، واللجنككة  المخصصككةتقريككر اللجنككة االستشككارية إذ نظددر فددي  -45

 االستشارية الفنية المخصصة المعنية بالنظام المتعدد األطراف واالتفاق الموحد لنقل المواد ؛
 

 اللجنتين ورئيسي كل منهما على عملهم في فترة السنتين الماضية؛ يشكر -41
 

أصككحاب المصككلحة فككي مجككال صككناعة تربيككة النباتككات الككذين يتعككاونون مككع اللجنككة  يشددكر -44
االستشارية المخصصة المعنية باستراتيجية التمويل في تحديد نهج ابتكارية محتملة لتعبئكة المكوارد 

 ؛من أجل صندوق تقاسم المنافع
 

القيام، في فترة السنتين المقبلكة، بتشككيل مجموعكة عمكل مخصصكة مفتوحكة العءكوية  يقرر -40
لتعزيكككز أداء النظكككام المتعكككدد األطكككراف للحصكككول علكككى المكككوارد وتقاسكككم منافعهكككا، توككككل أليكككه 

 االختصاصات التالية:
 

دروتككه  إعكداد مجموعكة مكن التكدابير ككي ينظككر فيهكا الجهكاز الرئاسكي ويعتمكدها فكي -أوالل 
 السادسة، ستؤد  إلى ما يلي:

 

زيادة المدفوعات والمساهمات القائمكة علكى االسكتخدام لصكندوق تقاسكم المنكافع  )أ(
 على أسا/ مستدام وقابل للتنبؤ على المدى الطويل،

 تعزيز أداء النظام المتعدد األطراف باتباع تدابير إضافية. )ب(
 

 لي في اجتماعات الحقة.وسيجر  تناول البندين )أ( و)ب( على التوا
 

ولهككذه الغايككة، ينبغككي أن تعككد األمانككة عككددا مككن الدراسككات القصككيرة واالسككتراتيجية  -ثانيال 
تقيكيم والمبدئية، تراعي كل المعلومات المتاحكة، بمكا فكي ذلكك الدراسكة األخيكرة عكن 

ر المككدفوعات النقديككة المتأتيككة مككن تبككادل المككوارد الوراثيككة النباتيككة فككي إطككا إمكانيككة
النظكام المتعككدد األطكراف للمعاهككدة الدوليككة بشكأن المككوارد الوراثيكة النباتيككة لألغذيككة 

 . وينبغي أن تتءمن هذه الدراسات ما يلي:والزراعة
 

  دراسككة تقككدر اإليككراد المتوقككع أن ينككتج عككن التغييككرات المحتملككة، المتسككقة مككع
األطراف، مع األخذ أهداف المعاهدة، في األحكام المنظمة ألداء النظام المتعدد 

في االعتبار تقارير اللجنة االستشارية الفنية المخصصة المعنية بالنظام المتعدد 
 األطراف واالتفاق الموحد لنقل الموارد؛

  هذه التغييرات وأثرها؛ جدوىدراسة للسياسات والنواحي القانونية عن 

 عكككن كيفيكككة تعزيكككز  ليكككات بنكككاء القكككدرات ونقكككل التكنولوجيكككا وتبكككادل  دراسكككة
 المعلومات؛

  تحليل العوامكل التكي تكؤثر علكى اسكتعداد مجموعكات أصكحاب المصكلحة لتقكديم
مساهمات إلى صندوق تقاسم المنافع والحصول علكى المكوارد الوراثيكة النباتيكة 
 لألغذيككككككككككككككككككككككككككككككة والزراعككككككككككككككككككككككككككككككة مككككككككككككككككككككككككككككككن النظككككككككككككككككككككككككككككككام

 المتعدد األطراف.
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باالستناد إلى الدراسات المشار إليهكا أعكاله، وبهكدف تعزيكز الحصكول علكى المنكافع  -ثالثال 
 ، ستقوم مجموعة العمل بما يلي:بطريقة عادلة ومنصفةوزيادة تقاسمها 

 

استعراض أداء النظام المتعدد األطراف واالتفاق الموحد لنقل المكواد، وخاصكة  )أ(
 االتفاق الموحد لنقل المواد؛األحكام المتعلقة بتقاسم المنافع في 

 تحليل خيارات تعزيز أداء النظام المتعدد األطراف؛ )ب(
 استشارة مجموعات أصحاب المصلحة ذات الصلة؛ )و(
صياغة وإعداد مجموعة من التدابير التي اقترحها لكي ينظر ويبت فيها الجهاز  )د(

 الرئاسي.
 
 
 
 
 
 
 

 التشكيل والهيكل والوظائف
، 4510يعين ككل إقلكيم، بحلكول نهايكة الكدورة الخامسكة للجهكاز الرئاسكي، أو فكي موعكد أقصكاه ديسكمبر/كانون األول 

 األطراف المتعاقدة التي ستكون أعءاء في مجموعة العمل. ثم يسمي األعءاء ممثلين لهم. 
 لتالية:وتتألف مجموعة العمل من ممثلين يصل عددهم إلى سبعة وعشرين ممثال من األقاليم ا

 ممثلين من أفريقيا؛ 0عدد يصل إلى 
 ممثلين من أوروبا؛ 0عدد يصل إلى 
 ممثلين من  سيا؛ 0عدد يصل إلى 
 ممثلين من أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي؛ 0عدد يصل إلى 
 ممثلين من الشرق األدنى؛ 0عدد يصل إلى 
 من الممثلين من أمريكا الشمالية؛ 4عدد يصل إلى 
 من الممثلين من جنوب غرب المحيا الهادئ. 4 عدد يصل إلى

 
 األعضاء 

 
تنتخككب مجموعككة العمككل رئيسككين مككن بككين ممثلككي األعءككاء فككي مجموعككة العمككل. ويشككترك الرئيسككان فككي رئاسككة 

 اجتماعات مجموعة العمل، وممارسة المهام األخرى حسب ما يلزم لتيسير عملها.
 

 الدورات
 

ستمتد في المعتاد دورات مجموعة العمل ثالثة أيام، يسبقها يوم من المشاورات على الصكعيد اإلقليمكي. وينبغكي أن 
علكى أن تغطكى تككاليف أ  دورات أخكر  الزمكة  4512/4510تهدف المجموعة إلى عقد دورتكين فكي فتكرة السكنتين 

 من أموال من خارو الميزانية. 
 

 المراقبون
 

المتعاقدة غير الممثلة في مجموعة العمل أن تشكارك، بنكاء علكى طلكب يقكدم إلكى األمانكة، فكي عمكل يمكن لألطراف 
 مجموعة العمل، بصفة مراقب.

يجوز للمكتب أن يوجه دعوة لحءور االجتماع األول لمجموعة العمل إلى عدد يصل إلى ممثلين إثنين من كل من 
 المجموعات التالية، كمراقبين:

 
  منظمات المجتمع المدني؛ 
 صناعة البذور؛ 
 منظمات المزارعين؛ 
 .المراكز التابعة للجماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدولية 

 
 والجتماعها الالحق يمكن لمجموعة العمل أن تدعو مراقبين وخبراء متخصصين وفقا لما تراه مناسبا.

 
دعوة إلكى هكؤالء المكراقبين. وسكيلقي جميكع المكراقبين والخبكراء وسيؤخذ التوازن اإلقليمي في الحسبان عند توجيه 

 بكلمات بدعوة من الرئيسين.
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بأهمية مهمة مجموعة العمل وضخامتها، وبأنها ستسكتلزم جهكودا مكثفكة ومسكتدامة فكي  يقرّ  -42

فترة السنتين المقبلة، ويحث األطراف المتعاقدة على تقديم الدعم والموارد المالية على نحو عاجكل، 
 المحدد؛ الوقتحسب اللزوم، إلى مجموعة العمل، كي تتمكن من الوفاء بواليتها في 

 
فكي إطكار المعاهكدة، المكوارد الوراثيكة النباتيكة اب المصكلحة، الكذين يسكتخدمون أصح يناشد -40

تطوير أنفسهم، ومساعدة مجموعة العمل على تطوير نهج ابتكارية قائمة علكى االسكتخدام مكن أجكل 
تحقيق تقاسم المنافع النقدية في سكياق اسكتخدام االتفكاق الموحكد لنقكل المكواد، ونهكج ابتكاريكة أخكرى 

 سككككككككككهم فككككككككككي التككككككككككدفق الكككككككككككافي والمسككككككككككتدام للمككككككككككوارد إلككككككككككى صككككككككككندوقيمكككككككككككن أن ت
   تقاسم المنافع.

ويجككوز لمجموعككة العمككل أن تلتقككي فككي شكككل ممثلككين لألطككراف المتعاقككدة، التخككاذ قككرارات تتصككل بالحوكمككة فككي 
 طابعها. 
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 0الملحق 
 
 

 اإلجراءات التشغيلية المراجعة الستخدام الموارد الخاضعة
 إلشراف الجهاز الرئاسي مباشرة

 
 المبادئ –أوالً 

 إلى المبادئ التالية: 27تستند هذه اإلجراءات التشغيلية

 .الشفافية والحياد 

  وسهولة االستخدام.البساطة 

 .الكفاءة والفعالية 

 .الجودة والجدارة التقنية 
 

 دورة المشروع –ثانياً 

يفكّوض الجهكاز الرئاسكي سككلطة تنفيكذ دورة المشكروع خكالل فتككرة السكنتين إلكى المكتكب. وسككتكون 
 هناك عادة جولة جديدة من دورة المشاريع في كل فترة من فترات السنتين.

 
 وسيجر  فريق الخبراء المستقل فرزا للمقترحات األولية وتقييما لهذه المقترحات. 

 
وسيدعم مكتب المعاونة مقدمي الطلبات في إعداد المقترحات األولية والمقترحات الكاملة للمشاريع 

 باللغات الرسمية للمعاهدة لمقدمي الطلبات.
 

 وتتألف دورة المشروع من المراحل التالية:
 
 يه نداء لتقديم االقتراحاتتوج -1

صككادر عككن الجهككاز الرئاسككي باللغككات الرسككمية للمعاهككدة، ويتءككمن المعلومككات  -أ
واإلجراءات الالزمة، وهي المجاالت ذات األولوية؛ واستمارات تقديم االقتراحات 
األولية واقتراحات المشاريع؛ ومعايير األهليكة والتقيكيم والفكرز؛ والتوقيكت والمهكل 

المككوارد المتاحككة المتوقعككة؛ والمحاصككيل المعنيككة؛ والشككروط الخاصككة الزمنيككة؛ و
بالمشاريع التي يمولها الجهاز الرئاسكي؛ واألحككام القانونيكة والماليكة الرئيسكية فكي 

 اتفاقات المشاريع؛
إعكككالن علكككى الموقكككع اإللكترونكككي للمعاهكككدة وبواسكككطة جهكككات االتصكككال الوطنيكككة  -ب

 واألجهزة اإلقليمية المعنية؛
 الجهة المسؤولة: تعده األمانة بناء على توجيهات المكتب.  -و

  

                                                 
المباشر للجهكاز الرئاسكي فكي األصكل  لإلشرافاعتمد الجهاز الرئاسي اإلجراءات التشغيلية الستخدام الموارد الخاضعة   27

 . في دورته الثانية. وفي دورته الخامسة، راجع الجهاز الرئاسي واعتمد اإلجراءات التشغيلية المتبعة حاليا
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 تقديم االقتراحات األولية -4

 بأ  لغة من لغات المعاهدة باإلضافة إلى ترجمتها إلى إحدى لغات العمل؛ -أ
 طبقال للصيغة المتفق عليها وضمن المهل الزمنية المحددة؛ -ب

 صفحات؛ 0إلى  4الغاية المستهدفة: بين  -و
 يلبي متطلبات معايير الفرز؛ -د

 28الجهككة المسككؤولة: األطككراف المتعاقككدة أو األشككخاص القككانونيون أو الطبيعيككون -هـ
بالتشاور مع الطرف المتعاقد أو األطراف المتعاقدة المعنية. ويقدم الطرف المتعاقد 
أو األطككراف المتعاقككدة المعنيككة الطلككب الرسككمي بهككذا الصككدد إلككى أمانككة الجهككاز 

 الرئاسي.
 

 فرز االقتراحات األولية والرد عليها -0

المعككايير ذات الصككلة معككايير األهليككة و –طبقككال لمعككايير الفككرز الككواردة فككي النككداء  -أ
 المحددة في النداء لتقديم االقتراحات؛

 يصدر الرد ضمن األطر الزمنية المتفق عليها؛ -ب

 طبقال للسياسة الخاصة بتءارب المصالر؛ -و

الجهة المسؤولة عكن تقكديم الكردود: المكتكب، اسكتنادال إلكى العمكل التحءكير  الكذ   -د
 يقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوم بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه

 فريق الخبراء؛ 
أن يكزاول عملكه بواسكطة البريكد اإللكترونكي، وأن يصكدر قراراتكه يجوز للمكتكب  -هـ

النهائيككة فككي اجتمككاع عككاد ، بقككدر اإلمكككان، مككع إبقككاء قائمككة المقترحككات األوليككة 
 الموافق عليها قصيرة؛

 

 تقديم اقتراحات المشاريع من بين االقتراحات األولية الموافق عليها -2

 إلى ترجمتها إلى إحدى لغات العمل؛بأ  لغة من لغات المعاهدة باإلضافة  -أ

 طبقال للصيغة المتفق عليها القتراحات المشاريع وضمن المهل الزمنية المحددة؛ -ب

 تلبية متطلبات معايير التقييم؛ -و

 تحديد الجهة المتلقية وقنوات الدفع؛ -د

 اإلعالن عن قائمة االقتراحات؛ -هـ

 بجميع لغات المعاهدة؛توفير مكتب معاونة لدعم إعداد االقتراحات  -و
يركز مكتب المعاونة على األطراف المتعاقدة التي لديها احتياجكات خاصكة، ومنهكا  -ز

 الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

الجهكككة المسكككؤولة: األطكككراف المتعاقكككدة أو األشكككخاص القكككانونيون أو الطبيعيكككون  -ح
ويقدم الطرف المتعاقد  بالتشاور مع الطرف المتعاقد أو األطراف المتعاقدة المعنية.

أو األطككراف المتعاقككدة المعنيككة الطلككب الرسككمي بهككذا الصككدد إلككى أمانككة الجهككاز 
 الرئاسي.

 

 تقييم اقتراحات المشاريع -0

 ترتيب اقتراحات المشاريع طبقال لمعايير التقييم الواردة في النداء؛ -أ

للموافقككة عليهككا ضككمن إعككداد حافظككة باقتراحككات المشككاريع التككي تسككتوفي الشككروط  -ب
 المهل الزمنية المتفق عليها؛

 اإلعالن عن الحافظة؛ -و

                                                 
أ  منظمككة حكوميككة أو غيككر حكوميككة بمككا فيهككا بنككوك الجينككات ومعاهككد البحككو  والمزارعككون ومنظمككات المككزارعين   28

والمنظمات اإلقليمية والدولية الموجودة في البلدان التي هي أطكراف متعاقكدة فكي المعاهكدة الدوليكة، يجكوز لهكا التقكدم بطلكب 
 للحصول على تمويل من صندوق تقاسم المنافع. 
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 طبقال للسياسة الخاصة بتءارب المصالر؛ -د

الجهككة المسككؤولة: فريككق خبككراء يعيككنهم المكتككب مككن قائمككة الخبككراء بالتشككاور مككع  -هـ
ن األقاليم التكابعين لهكا. ويعمكل فريكق الخبكراء المسكتقل بكدون أجكر بمكوارد تكوفر مك
 الميزانيككككككككككككككككككككة اإلداريككككككككككككككككككككة األساسككككككككككككككككككككية للميزانيككككككككككككككككككككة لعقككككككككككككككككككككد
 ما يلزم من اجتماعات. ويجر  اإلعالن العام عن اختصاصات فريق الخبراء. 

 

 الموافقة على المشاريع لتمويلها ضمن دورة المشروع -6

ضكمن حكدود المكوارد المتاحكة للجهككاز الرئاسكي فكي دورة المشكروع المعنيكة وبنككاء  -أ
 علكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككى توصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيات

 ؛المستقل خبراءفريق ال
 طبقا أل  اعتبارات إضافية محتملة كالتوازن الجغرافي؛ -ب

 طبقا للسياسة الخاصة بتءارب المصالر؛ -و

 يجر  اإلعالن العام عن الحافظة؛ -د

 الجهة المسؤولة: المكتب. -هـ
 

 التوقيع على اتفاقات المشاريع وعمليات السداد -1

 من قبل الجهاز الرئاسي.يتم السداد وفق اإلجراءات المعتمدة  -أ

توفر اتفاقات المشاريع األحكام القانونية والمالية والشروط ذات الصلة التي حددها  -ب
 الجهاز الرئاسي؛

 الجهة المسؤولة: األمين واإلدارة العليا في المؤسسات المسؤولة عن التنفيذ. -و
 

 رفع التقارير والرصد -8

 الجهاز الرئاسي؛وفقال لإلجراءات التي اعتمدها  -أ

الجهككة المسككؤولة: ي عككد الجهككاز المسككؤول عككن التنفيككذ أدوات الرصككد ويودعهككا لككدى  -ب
 األمين.

 

 التقييم المستقل -9

استخدام إجراءات موحكدة للتقيكيم اسكتنادال إلكى معكايير وقواعكد مجموعكة التقيكيم فكي  -أ
 األمم المتحدة؛

وعككات المشككاريع مككع المسككاءلة عككن تقيككيم التككأثيرات المسككتدامة للمشككاريع أو لمجم -ب
 النتائج والسعي إلى تيسير التوسع في بلورة استراتيجية التمويل؛

يطلككب الجهككاز الرئاسككي دوريككال إجككراء تقيككيم لمكونككات اسككتراتيجية التمويككل التككي  -و
 يتناولها هذا الملحق؛

 استنادال إلى إجراءات التقييم التي اعتمدها الجهاز الرئاسي؛ -د

 المسؤولة: الجهاز الرئاسي.الجهة  -هـ
 

 معايير االختيار –ثالثاً 
 

يعرض هذا القسم من اإلجراءات التشغيلية إطارال عامال لمعايير االختيار التي يتعين استخدامها 
لتقييم اقتراحات المشاريع. وتنشر في النداء لتقديم االقتراحات المعايير المحددة لتقييم اقتراحات 

 من دورات المشاريع.المشاريع في كل دورة 
 

 أهمية المشروع  -1

هل أولويات اسكتراتيجية التمويكل والمبكادئ واألولويكات االسكتراتيجية التكي حكددها  -أ
الجهاز الرئاسي لتخصيم األموال الموضوعة تحت تصكّرفه مدرجكة ومعروضكة 

 بصورة واضحة في األهداف المقترحة والنتائج المتوقعة من االقتراح؟
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 مشروع في تخفيف حدة الفقر واالستدامة البيئية؟هل يساهم ال -ب

مككا هككي أهميككة المشككروع بالنسككبة إلككى أولويككات بلككد أو إقلككيم مككا فككي إطككار خططككه  -و
وبرامجكه الخاصكة بككالموارد الوراثيكة النباتيككة لألغذيكة والزراعككة؟ ومكا المعلومككات 

 المتاحة عن تلك األولويات؟
 

 الجدوى -4

حيث الموارد والتوقيت؟ وتحديدال، هل الميزانية كافيكة  هل النشاط المقترح مجد  من -أ
 لتغطية األنشطة المقترحة بأكملها ولتحقيق النتائج المرجوة؟

 

 الكفاءة والفعالية -0

 هل تبرر النتائج والفوائد المتوخاة من المشروع التكاليف المتوقع أن يتكبدها؟ -أ
 

 الفوائد والمستفيدون -2

 المباشرون؟من هم المستفيدون  -أ

هكككل تصكككل نتكككائج المشكككروع المقتكككرح، بصكككورة مباشكككرة أو غيكككر مباشكككرة، إلكككى  -ب
 المستفيدين المقترحين؟

 

 تشكيل الفريق وقدراته -0
هل يمكن اعتبار القدرات التي يتحلى بها الفريق كافية؟ وهل يءكم الفريكق شكركاء  -أ

 من اختصاصات مختلفة؟

 االستعانة بالخبرات المحلية المتاحة؟هل ينطو  اقتراح المشروع على  -ب
 

 التعاون -6

 ما مدى التعاون الذ  يعززه اقتراح المشروع؟ -أ

 هل يسهم هذا التعاون في كفاءة المشروع وفعاليته؟ -ب

 هل يقدم مقدم الطلب تمويال مقابال أو مساهمات عينية؟ -و
 

 التخطيا والرصد -1

 لمناسبة في اقتراح المشروع؟هل أدرجت المراحل الرئيسية والمؤشرات ا -أ

 إلى أ  مدى يمكن قيا/ األثر اإليجابي المتوقع؟ -ب
 

 االستدامة -8

 ما مدى استدامة األنشطة والتغييرات المفيدة التي يقترحها المشروع؟ -أ

 هل يتحقق نقل التكنولوجيا وبناء القدرات؟ -ب

 هل يتءمن المشروع عنصرال خاصال بالتدريب؟ -و
 

 الجغرافياالنتشار  -9

 ما مدى اتساع النطاق الجغرافي للمشروع المقترح وأثره؟ -أ

ما مدى أهمية المشروع على المستويين العالمي و/أو اإلقليمي في تحقيق أهداف  -ب
 المعاهدة؟

 

 أهمية المحاصيل -15

ما مدى مساهمة المحصول أو المحاصكيل، التكي اقترحكت أنشكطة متصكلة بهكا، فكي  -أ
 ئي واالستخدام المستدام على المستويين العالمي أو اإلقليمي؟تحقيق األمن الغذا

ما مدى أهمية المحصول أو المحاصيل، التي اقترحت أنشطة متصكلة بهكا، بالنسكبة  -ب
 لجودة النظام الغذائي لإلنسان أو علف الحيوان وتنّوعهما؟
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نوع هل يتناول المشروع مسألة صون المحصول و/أو استخدامه في أحد مراكز الت -و
 التابعة له؟

إلى أ  مدى تعتبر مجموعة الجينات التي تشملها أنشطة المشروع المقترح مهددة  -د
 على المستويات الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية؟
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 4 الملحق
 

 السياسة الخاصة بتضارب المصالح ومعايير السلوك ذات الصلة
 في صندوق تقاسم المنافع

 
 النطاق –ألف 

 
السياسكة علكى أ  عءكو فكي األجهكزة الحكوميكة الدوليكة أو األجهكزة المتخصصكة  تسر  هذه -1

المعنيكة بفكرز االقتراحككات األوليكة أو بتقيككيم اقتراحكات المشكاريع أو الموافقككة علكى تمويلهككا مكن قبككل 
 صندوق تقاسم المنافع.

 
بالغ ذلكك ويتحمل كل فرد تسر  عليه هذه السياسة مسؤولية التقيد بشروطها. ويجر  عادة إ -4

إلى األفراد الذين تشملهم هذه السياسة، ولكن في حكال سكاور أ  شكك أيكا مكن األفكراد حكول تطبيقهكا 
عليككه، ينبغككي عنككدها التحقككق مككن ذلككك مككع األمككين. ويتعككين علككى أ  فككرد أو مؤسسككة ال تشككملها هككذه 

وليككة أو السياسككة وتعتبككر أنّككه قككد يكككون هنككاك تءككارب فعلككي أو محتمككل مككع أ  مككن االقتراحككات األ
االقتراحككات أن يحيككل الموضككوع إلككى األمككين. وي بلكك  األمككين ذلككك إلككى الككرئيس أو الرئيسككين اللككذين 

 يشتركان في رئاسة الجهاز الحكومي الدولي أو الجهاز المتخصم المعني. 
 
ويتعككين علككى الشككركاء وعلككى المؤسسككات األخككرى المعنيككة بعمليككات صككندوق تقاسككم المنككافع  -0

ودورة المشككاريع فيككه تجنّككب الككدخول فككي حككاالت تءككارب فككي المصككالر عنككد تهيئككة الشككراكات مككع 
الصندوق وتقديم مساهماتهم إلى دورة المشاريع. وهم يقكّرون فكي ككل األوقكات بكأّن صكندوق تقاسكم 

 سيطرة الجهاز الرئاسي مباشرة. المنافع خاضع ل
 

 اإلجراءات العامة –باء 
 

 عند وجود تضارب
 
تعتمد هذه السياسة على كل فرد من األفراد لمعرفة مكا إذا ككان يعتبكر هكو، أو هكي، أن هنكاك  -2

 أ  تءارب فعلي أو محتمل مع أ  من االقتراحات التي ينظر فيها صندوق تقاسم المنافع.
 
 األمثلة على تءارب المصالر:وفي ما يلي بعض  -0
 

  المشككاركة بصككورة نشككطة فككي التنفيككذ المسككتقبلي للمشككروع، ال سككيما كعءككو فككي مككوظفي
 المشروع أو الفريق المختم؛

 العمل لصالر نفس المؤسسة مقدمة الطلب أو لصالر شركائها في تنفيذ المشروع؛ 
 يككذ المشككروع، مككثالل العمككل بصككورة وثيقككة مككع المؤسسككة مقدمككة الطلككب أو مككع شككركائها لتنف

كمؤلف مشارك أو مشكرف علكى درجكة الكدكتوراه أو فكي حكال عمكل معهكا عكن كثكب خكالل 
 السنوات األربع الماضية؛

  شككغل منصككب حككالي فككي الجهككاز الرئاسككي، أو تككولي منصككب فخككر  لككدى المؤسسككة مقدمككة
 الطلب أو شركائها في تنفيذ المشروع؛

  شركائها في تنفيذ المشروع؛تقاضي أجر من المؤسسة مقدمة الطلب أو من 
 .إقامة عالقات شخصية/عائلية مع أ  من موظفي المشروع أو مع الفريق المختم 
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تذكر هذه الحاالت على سبيل المثال ال الحصر. ويقصد منهكا إعطكاء مثكال فقكا ولكيس قائمكة  -6
األفكراد كاملة أو مفصلة. وقد تشمل حكاالت تءكارب غيكر تلكك المكذكورة أعكاله والتكي يتعكين علكى 

 اإلعالن عنها بموجب هذه السياسة.
 
لككدى النظككر فككي نشككوء حالككة تءككارب مككن عدمككه، يتعككين أن يكككون الفككرد متوليككا لمصككالر أ   -1

شخم  خر خاضع لهذه السياسكة وتربطكه بكه عالقكة شخصكية وطيكدة وكأنهكا مصكالحه الشخصكية. 
ذا الفكرد مسكؤوالل ويشمل هذا أ  شريك وأ  شكخم يقطكن فكي المنكزل نفسكه وأ  شكخم يككون هك

 عن شؤونه المالية.
 

 اإلجراءات العامة إلدارة حاالت التضارب
 
إذا كانككت مصككالر فككرد مككن األفككراد تتءككارب فعككالل أو مككن المحتمككل أن تتءككارب مككع أ  مككن  -8

 االقتراحات األولية أو االقتراحات التي ينظر فيها صندوق تقاسم المنافع:
 

 خطيال بوجود تءارب؛ يتعين على الفرد إبالغ األمين (1)
 

يجككدر بككالفرد أن يمتنككع عككن اتخككاذ أ  قككرارات تتعلككق بهككذا االقتككراح األولككي أو بهككذا  (4)
 االقتراح. وتحديدال:

 
ي ستبعد من عملية فرز االقتراحات األوليكة أو تقيكيم اقتراحكات المشكاريع أو الموافقكة  )أ(

 عليها؛
 األولية أو باقتراحات المشاريع؛ال يتلقى أ  وثائق تتعلق باالقتراحات  )ب(
ال يشكككارك فكككي اتخكككاذ أ  قكككرارات تتعلكككق بتلكككك االقتراحكككات األوليكككة أو اقتراحكككات  )و(

 المشاريع؛
ال يشكككارك فكككي أ  شكككق مكككن االجتماعكككات التكككي تتنكككاول االقتراحكككات األوليكككة أو  )د(
 االقتراحات؛

 يحل محله ممثل  خر عن اإلقليم، حيثما أمكن ذلك.  )هـ(
 
ر بجميع األفراد المشكاركين بكأ  صكفة كانكت فكي عمليكة فكرز االقتراحكات األوليكة وتقيكيم يجد -9

اقتراحات المشاريع أو الموافقة عليها تيسير إدارة أ  تءارب فعلي أو محتمكل فكي المصكالر، بنكاء 
على طلب األمين. وي حال أ  نزاع بشأن وجود تءارب في المصكالر إلكى رئكيس الجهكاز الرئاسكي 

ه، أو في حال النزاعات المتعلقة برئيس الجهاز الرئاسي بصفته هذه، إلى أحكد نكواب رئكيس للبّت في
  الجهاز الرئاسي. 
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 سياسة التمويل بالنسبة ألعضاء األجهزة الحكومية الدولية أو األجهزة المتخصصة
 
 تسر  السياسة التالية لتمويل أنشطة األعءاء في اللجان المعنية ب صدار القرارات: -15
 

يجوز لألعءاء في األجهزة الحكومية الدولية أو في األجهزة المتخصصة أن يواصكلوا  (1)
 االحتفاظ بأ  تمويل كان في حوزتهم من صندوق تقاسم المنافع لدى تعيينهم. 

يمتنع األعءاء في األجهزة الحكومية الدوليكة أو األجهكزة المتخصصكة المشكاركين فكي  (4)
ن طلكب الحصكول علكى تمويكل جديكد فكي إطكار هكذه جولة جديدة من دورة المشروع عك

 الجولة. 
 

 مدونة السلوك –جيم 
 
 المشورة حول االقتراحات األولية واالقتراحات 

 
قد ي طلب إلى األعءاء فكي األجهكزة الحكوميكة الدوليكة أو األجهكزة المتخصصكة المشكاركين  -11

في فرز االقتراحات األولية أو في تقييم اقتراحات المشاريع أو الموافقكة علكى تمويلهكا مكن صكندوق 
تقاسم المنافع، تقديم الدعم العكام والتوجيكه واإلشكراف لكزمالئهم فكي المؤسسكات التكي تقكدمت بطلكب 
تمويل من الصندوق. وال مانع من تقديم هذا الدعم وال من إفصاح األعءاء عن المعلومات المتاحة 
حول السياسات أو اإلجراءات المتبعة في الصكندوق فكي حكال طلبهكا. وال ي فصكر األعءكاء عكن أ  

 معلومات غير علنية كتفاصيل االقتراحات أو تصنيف الخبراء لكل من االقتراحات. 
 
طلب مشورة محددة من أحد األفراد )بما في ذلك المشورة التقنية( بالنسبة إلى طلب  في حال -14

 11مقدم إلى الصندوق، يجوز للعءو إسداء هذه المشكورة )مكع مراعكاة القيكود المكذكورة فكي الفقكرة 
أعاله( لكن عليه إطالع األمين على ذلك. وي عتبر العءو في هذه الحالة أّن له مصالر متءاربة مع 

 طلب المعني. ال
 

 المناقشات خارج إطار االجتماعات 
 
ال يجوز للعءو، قبل انعقاد اجتماع الجهاز الحكومي الدولي أو الجهاز المتخصم، مناقشة  -10

أ  اقتراح أولي أو أ  اقتراح مشروع سيجر  بحثه في هذا االجتماع مكع أ  عءكو  خكر مسكؤول 
روع. وفككي حككال أجككرى العءككو مناقشككة مككن هككذا عككن دراسككة هككذا االقتككراح األولككي أو اقتككراح المشكك

 القبيل، فعليه إطالع األمين على ذلك خالل االجتماع أو قبل بدئه.
 

 سريّة االقتراحات األولية أو االقتراحات، وصنع القرارات
 
إن مءامين الوثائق والمراسالت المتعلقة باالقتراحكات األوليكة وباقتراحكات المشكاريع هكي  -12

تماما. ومن حق األعءاء في األجهزة الحكومية الدولية أو األجهزة المتخصصة أن مءامين سرية 
يتوقعوا أيءال أن تتعامل أمانة المعاهكدة واألعءكاء اآلخكرون مكع مالحظكاتهم بسكرية تامكة. وعليكه، 

 ف ّن جميع أعءاء األجهزة الحكومية الدولية أو األجهزة المتخصصة:
 

 نة وال يطلعون أحدال عليها.يحتفظون بالوثائق في أماكن  م (1)
 

ال يناقشون االقتراحكات األوليكة أو اقتراحكات المشكاريع مكع أشكخاص  خكرين )بمكن فكي  (4)
ّكككام( بككدون الحصككول علككى إذن  ذلككك زمالؤهككم فككي المؤسسككة المءككيفة لألعءككاء والح 

 مسبق من األمين.
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ولين عكن ككل مكن يبقون على الدوام على سرية هويكة مقكدمي الطلبكات والخبكراء المسكؤ (0)
 االقتراحات األولية أو االقتراحات.

 
ال يناقشككون مككع مقككدمي الطلبككات، سككواء بالنسككبة إلككى االقتراحككات األوليككة أو اقتراحككات  (2)

المشاريع أو أ  طلب  خر خاص بمقدمي الطلبات، وال مع أ  شخم  خر، أ  جانكب 
ألمانكة مكا يلكزم مكن من جوانكب المكداوالت أو التوصكيات المتعلقكة بطلكب مكا. وتعطكي ا

تعليقات بهذا الشكأن. ويجكوز لألعءكاء رفكض أ  طلبكات للحصكول علكى معلومكات أو 
إذ ينبغككي توجيككه مثككل هككذه  –إيءككاحات عككن كيفيككة التوصككل إلككى قككرار مككن القككرارات 

 الطلبات إلى األمانة. 
 
 يتعكككين فكككي جميكككع الحكككاالت علكككى األعءكككاء فكككي األجهكككزة الحكوميكككة الدوليكككة أو األجهكككزة -10

المتخصصة الذين يطلب إليهم أفراد أو منظمات إعطائهم معلومات عكن حالكة أو نتكائج االقتراحكات 
  األولية أو اقتراحات المشاريع الصادرة عنهم، أن يحيلوا هذه الطلبات إلى األمانة. 
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 2 –المرفق ألف 
 2/4102القرار 
 المجلس التنفيذي أعضاء إجراءات اختيار وتعيين

 االستئماني العالمي للتنوع المحصوليللصندوق 
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 
إلى أن الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصكولي يكـ عتبر عنصكرال أساسكيال فكي  إذ يشير (1)

استراتيجية تمويل المعاهدة، وإلى أهمية عمل الصكندوق االسكتئماني فكي الحفكاظ علكى التنكوع 
 المحصولي ذ  األهمية العالمية؛

 
علككى الحاجككة إلككى الحفككاظ علككى العالقككة بككين المعاهككدة الدوليككة والصككندوق  التأكيددد وإذ يعيددد (4)

االسككتئماني العككالمي للتنككوع المحصككولي بطريقككة تكامليككة مككن أجككل تحقيككق اتسككاق األهككداف 
 واألنشطة؛

 
ي إلى أن الجهاز الرئاسي، بموجكب شكروط اتفكاق العالقكة بكين الصكندوق االسكتئمان وإذ يشير (0)

العككالمي للتنككوع المحصككولي والجهككاز الرئاسككي، ي عككيّن أربعككة أعءككاء للعمككل فككي المجلككس 
التنفيذ  للصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصكولي، يككون اثنكان مكنهم علكى األقكل مكن 

 البلدان النامية؛
 
ولي بككأن أعءككاء المجلككس التنفيككذ  للصككندوق االسككتئماني العككالمي للتنككوع المحصكك وإذ يسددلم (2)

( من دستور الصندوق االسكتئماني العكالمي للتنكوع المحصكولي، 6) 0يعملون، بموجب المادة 
 بصفتهم الشخصية؛

 
إلى أن الجهاز الرئاسي، في دورته األولى، فّوض للمكتب سلطة تعيكين أول أربعكة  وإذ يشير (0)

لكذين ينبغكي أعءاء في المجلس التنفيذ  للصكندوق االسكتئماني العكالمي للتنكوع المحصكولي ا
 للجهاز الرئاسي تعيينهم؛

 
إلككى أن الجهككاز الرئاسككي فككّوض، فككي دورتككه األولككى، للمكتككب أيءككال سككلطة  وإذ يشددير كددذلك (6)

اختيكار وتعيكين أعءكاء المجلكس التنفيكذ  للصكندوق االسكتئماني العكالمي للتنكوع المحصككولي 
ليحلوا محل األعءاء الذين تنتهي مكدة واليكتهم خكالل فتكرة مكا بكين دورتكي الجهكاز الرئاسكي 

شككراف علكى عمليكة االختيككار للتعيينكات التككي سكتجر  فككي الثالثكة والرابعكة، وكككذلك سكلطة اإل
 ؛4514

 
إلككى أنككه يتعككين علككى األطككراف القائمككة بتعيككين أعءككاء المجلككس التنفيككذ ،  وإذ يشددير كددذلك (1)

بموجب دستور الصندوق االستئماني العكالمي للتنكوع المحصكولي، التشكاور، قبكل القيكام بتلكك 
يكذ  بغيكة ضكمان تكوافر مكا يلكزم المجلكس مكن تكوازن التعيينات، فيما بينها ومع المجلكس التنف

 المهارات ونطاقها الالزمة ألداء وظائفه بصورة فعالة؛
 
لءرورة أن تكون إجراءات اختيار وتعيين أعءاء المجلس التنفيكذ  للصكندوق  وإدراكاً منه (8)

االستئماني العالمي للتنوع المحصولي بسكيطة، وأن تيسكر المشكاورات الفعالكة بكين األطكراف 
القائمة بتعيكين أعءكاء المجلكس التنفيكذ  للصكندوق االسكتئماني العكالمي للتنكوع المحصكولي، 

  ئماني العالمي للتنوع المحصولي؛وفقال لدستور الصندوق االست
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 ف نه،
 
اإلجراءات الختيار وتعيين الجهاز الرئاسي ألعءاء المجلس التنفيذ  للصندوق هذه  يعتمد -1

هكذا القكرار، وهكي إجكراءات  مرفكق علكى النحكو الكوارد فكياالستئماني العالمي للتنوع المحصولي، 
 تحل محل اإلجراءات العادية لالختيار والتعيين التي اعتمدت في دورته األولى؛

 
هكذه اإلجكراءات إلكى مجلكس مكانحي الصكندوق االسكتئماني العكالمي  إلى األمين إحالةيطلب  -4

   للتنوع المحصولي للموافقة عليها.
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 الملحق
 
 التنفيذي للصندوق االستئماني العالمي إجراءات اختيار وتعيين أعضاء المجلس

 للتنوع المحصولي
 

تنطبككق اإلجككراءات التاليككة علككى اختيككار وتعيككين أعءككاء المجلككس التنفيككذ  للصككندوق االسككتئماني 
 العالمي للتنوع المحصولي )المجلس التنفيذ (.

 
 تحديد الشواغر في المجلس التنفيذي واإلبالغ عنها -ألف
 
التنفيذ  للصكندوق الشكواغر التكي تحكد  فكي المجلكس فكي وقكت يسكبق موعكد يحدد المجلس  -1

حدوثها، على أن يتم ذلك، حيثما أمكن، قبل تسكعة أشكهر علكى األقكل قبكل أن يصكبر المقعكد شكاغرا. 
ويءع المجلس، بعد تقييم  ثار الشواغر على التوازن في المهارات ونطاقها فكي المجلكس التنفيكذ ، 

د المقترحككة والمطلوبككة للحفككاظ علككى تككوازن المهككارات ونطاقهككا. ويحككيا مواصككفات األعءككاء الجككد
 المجلس التنفيذ  رئيَس الجهاز الرئاسي ورئيَس مجلس المانحين علما بهذه المعلومات.

 
تجكر  عككادة عمليككة اختيككار وتعيككين األعءككاء الجكدد لمككلء الشككواغر فككي المجلككس التنفيككذ ،  -4

تعيينين متتاليين اثنين سنويين، وذلك في أوقات يكتم االتفكاق وقدر اإلمكان، مرة كل سنتين، وتغطي 
 عليها بين المكتب ومجلس المانحين.

 
 عملية االختيار والتعيينات التي يقوم بها الجهاز الرئاسي  -باء
 
يككأذن الجهككاز الرئاسككي للمعاهككدة الدوليككة بشككأن المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة  -0

( لمكتبكه، إال إذا قكرر خكالف ذلكك فكي المسكتقبل، باالضكطالع باختيكار المرشكحين )الجهاز الرئاسي
مكن دسكتور الصكندوق االسكتئماني العكالمي  0لتعيينهم كأعءاء في المجلس التنفيذ  بموجب المكادة 

 للتنوع المحصولي.
 
ن يقرر المكتب إجراءاته الخاصكة الختيكار وتعيكين أعءكاء المجلكس التنفيكذ  الكذين ينبغكي أ -2

 يعيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككنهم
 الجهاز الرئاسي.

 
يقرر المكتب اإلجراءات التي يمكن بواسطتها إحاطة األطراف المتعاقكدة علمكا بالترشكيحات  -0

 المحتملة.
 
عنككدما يحككد  أو ينشككأ شككاغر فككي المجلككس يتعككين أن يمككأله الجهككاز الرئاسككي، وعنككدما يككدعو  -6

المكتككب إلككى تقككديم الترشككيحات واالقتراحككات ويتلقككى عككددال مككن المرشككحين أكبككر مككن عككدد المقاعككد 
الشاغرة التي يتعين ملؤها في أ  وقت، يختار المكتب المرشر أو المرشكحين لمكلء المقعكد الشكاغر 

عد الشاغرة عن طريق التصويت. ولدى القيام بذلك، يتقيد بالالئحكة العامكة لالنتخابكات التكي أو المقا
   ( )أ( من دستور الصندوق.1) 0وضعها مؤتمر المنظمة، مع مراعاة متطلبات المادة 
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 عملية االختيار والتعيينات التي يقوم بها مجلس المانحين  -جيم
 
الخاصكة الختيكار وتعيكين أعءكاء المجلكس التنفيكذ  الكذين يقرر مجلكس المكانحين إجراءاتكه  -1

 ينبغي أن يعيّنهم مجلس المانحين.
 
يقرر مجلس المانحين طريقة ملء الشواغر غير المتوقعة، التي يتعين عليه ملؤها والتكي قكد  -8

تنشكأ خككالل فتككرة مككا بككين الككدورات جككراء أسككباب مثككل التقاعككد أو الوفككاة أو العجككز أو غيككر ذلككك مككن 
 سباب.األ
 
عندما يحد  أو ينشأ شاغر يتعين أن يمأله مجلس المانحين، وعندما يدعو مجلكس المكانحين  -9

إلى تقديم الترشيحات واالقتراحات ويتلقى عددال من المرشحين أكبر من عدد المقاعد الشكاغرة التكي 
لشكاغر أو يتعين ملؤها في أ  وقكت، يختكار مجلكس المكانحين المرشكر أو المرشكحين لمكلء المقعكد ا

 المقاعد الشاغرة عن طريق التصويت.
 

 المشاورات بين الكيانات القائمة بالتعيين -دال
 
عندما يحد  أو ينشأ شاغر في المجلس التنفيذ  يتعين أن يمأله الجهكاز الرئاسكي أو مجلكس  -15

المككانحين، يجككر  المكتككب ومجلككس المككانحين مككع الكيانككات األخككرى القائمككة بككالتعيين، مشككاورات 
( من دستور الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي، حول ما يقتءكيه 4) 0بموجب المادة 

 التنفيذ  للصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي من توازن المهارات ونطاقها. المجلس 
 
يمكن للمشاورات بين الكيانات القائمة بالتعيين لغرض تحقيكق مكا يقتءكيه المجلكس التنفيكذ   -11

للصككندوق االسككتئماني العككالمي للتنككوع المحصككولي مككن تككوازن المهككارات ونطاقهككا أن تأخككذ شكككل 
توبككة أو اتصككاالت هاتفيككة أو غيككر ذلككك مككن أشكككال االتصككاالت اإللكترونيككة أو تمثيككل مشككورة مك

 شخصي أو تقديم تقرير في االجتماعات.
 
وفي حال اعتبر المكتب أن التمثيل الشخصي ضكرور  أو ممككن، يجكوز لكه دعكوة الكرئيس  -14

ن أعءكاء المجلكس أو غيره من ممثلي مجلس المانحين لحءور اجتماعه، عندما يكون اختيكار/تعيي
التنفيكذ  للصككندوق االسككتئماني العككالمي للتنككوع المحصكولي مطروحككال علككى جككدول األعمككال، وذلككك 
للتشاور حول الخيارات المطروحة لتحقيق ما يطلبه المجلس التنفيذ  للصندوق االستئماني العالمي 

لصكندوق بموعكد انعقكاد للتنوع المحصولي من تكوازن المهكارات ونطاقهكا. ويبلكـأل  األمكين التنفيكذ  ل
اجتماع المكتب الذ  سيكون اختيار وتعيين أعءاء المجلس التنفيذ  مطروحال على جدول أعمالكه، 

 وذلك ضمن مدة زمنية معقولة قبل موعد انعقاد االجتماع.
 
يجوز للمكتب، إن دعاه مجلس المانحين، أن يطلكب إلكى رئكيس الجهكاز الرئاسكي أو إلكى أ   -10

حءور اجتماع أو اجتماعات مجلس المانحين عندما يكون اختيار/تعيين أعءكاء من نواب الرئيس 
المجلس مطروحال على جدول األعمال، للتشاور، بالنيابة عكن المكتكب، حكول الخيكارات المطروحكة 
لتحقيككق مككا يطلبككه المجلككس التنفيككذ  للصككندوق االسككتئماني العككالمي للتنككوع المحصككولي مككن تككوازن 

 المهارات ونطاقها.
 

العوامددل المشددتركة بددين عمليددة االختيددار والتعيينددات التددي يقددوم بهددا بددين الجهدداز الرئاسددي  -هاء
 ومجلس المانحين 
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لدى النظر في المرشحين للتعيين بموجب هذه اإلجراءات، ينبغي للمكتب ومجلكس المكانحين  -12
غيككر  ضككمان أداء وظائفهمككا بصككورة تككؤد  إلككى تفككاد  أ  إحككراو عككام غيككر ضككرور  للمرشككحين

 الفائزين بعءوية المجلس التنفيذ .
 
عند اختيار المكتب أو مجلس المانحين لمرشر أو مرشحين، يقوم أمين الجهكاز الرئاسكي أو  -10

رئككيس مجلككس المككانحين، حسككب الحالككة، باالتصككال بالمرشككر أو المرشككحين للتأكككد مككن اسككتعداده أو 
 اني العالمي للتنوع المحصولي.استعدادهم للعمل في المجلس التنفيذ  للصندوق االستئم

 
يقوم رئيس  الجهاز الرئاسي، بالنيابكة عكن الجهكاز الرئاسكي، بتعيكين أ  مرشكر أو مرشكحين  -16

يختارهم المكتب. ويقوم رئيس  مجلس المانحين، بالنيابة عن مجلس المانحين، بتعيين أ  مرشكر أو 
 مرشحين يختارهم مجلس المانحين.

 
شر أو المرشحين االستعداد للعمل، يقوم رئيس  الجهاز الرئاسي ورئيس  عند تلقي تأكيد المر -11

مجلس المانحين ب بالغ المجلس التنفيذ  للصندوق االستئماني العكالمي للتنكوع المحصكولي، خطيكا، 
بككالتعيين أو التعيينككات، ويقككدما تقريككرال إلككى الجهككاز الرئاسككي ومجلككس المككانحين، حسككب الحككال، فككي 

   ليان التعيين أو التعيينات.دورتيهما اللتين ت
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 2 –المرفق ألف 
 2/4102القرار 

 التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

، اللكذين يتنكاوالن التعكاون مكع هيئكة المكوارد الوراثيكة 8/4511والقكرار  1/4559إلكى القكرار  إذ يشير
 لألغذية والزراعة؛

 
)خطة العمل العالمية  العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبخطة العمل  يرحب

 الثانية(، بالصيغة التي اعتمدها مجلس المنظمة في دورته الثالثة واألربعين بعد المائة؛
 

تبكيّن أن مكدى قكدرة البلكدان الناميكة والبلكدان التكي تمكر  خطة العمل العالميكة الثانيكةبأن  ويحيط علما
يتوقكف  بموجب خطة العمل العالمية الثانيةاقتصاداتها بمرحلة تحول على الوفاء بفعالية بالتزاماتها 

 إلى حد كبير على التنفيذ الفعال للمعاهدة الدولية واستراتيجية تمويلها؛
 
تبككين أنككه مككن خككالل رصككد اسككتراتيجية تمويككل  نيككةخطككة العمككل العالميككة الثابككأن  يحدديط علمددا -1

خطكة العمكل العالميكة المعاهدة الدولية، سيتمكن الجهكاز الرئاسكي مكن رصكد المكوارد المتاحكة لتنفيكذ 
 ؛الثانية

 
فككي تقريرهككا االستعراضككي لتنفيككذ اسككتراتيجية التمويككل، "بككدعوة الهيئككة إلككى أن تقككدم، يرحددب  -4

 خطة العمل العالميكة الثانيكةتياجات المالية وغيرها المتعلقة بتنفيذ تقييما لإلنجازات والثغرات واالح
علككى تقككديم هككذا  ويوافددق، "مككن أجككل تعزيككز اسككتراتيجية التمويككل، وخاصككة صككندوق تقاسككم المنككافع

 التقييم إلى الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة؛
 
بككدعوة الهيئككة إلككى دعككم العمككل فككي مجككال إدارة المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة  يرحددب -0

الهيئة إلى أن تأخذ في االعتبار العمل الذ  يقوم به الجهاز الرئاسي  ويدعووالزراعة في المزارع، 
كككذلك أن يككتم تنسككيق العمككل المءككطلع بككه إلعككداد شككبكة عالميككة مككع أمانككة  ويطلددبفككي هككذا المجككال، 

 از الرئاسي؛الجه
 
بالدعوة الموجهة من الهيئة إلى الجهاز الرئاسي، في إطار حوكمتكه المسكتمرة للمكوارد  يرحب -2

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، إلكى مواصكلة التنسكيق بشككل وثيكق مكع الهيئكة، مكن أجكل تنكاول 
مليكة، وخاصكة فكي ضكوء السمات المميزة للمكوارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة بطريقكة تكا

مكن  ويطلدباتخاذ تدابير للحصول على الموارد وتقاسم منافعها علكى المسكتويين الكوطني والكدولي، 
األمككين التعككاون مككع أمككين الهيئككة فككي وضككع أنشككطة لبككث الككوعي وأنشككطة موجهككة لبنككاء القككدرات 

اسكم منافعهكا فكي والمساعدة التقنية علكى المسكتوى الكوطني فيمكا يتعلكق بالحصكول علكى المكوارد وتق
أن الهيئككة سككتنظر، فككي  ويالحدد مختلككف القطاعككات الفرعيككة للمككوارد الوراثيككة لألغذيككة والزراعككة، 

دورتها المقبلة، في مشروع عناصر لتيسير التنفيذ المحلكي للحصكول علكى المكوارد وتقاسكم منافعهكا 
لصكككوك الدوليككة فككي مختلككف القطاعككات الفرعيككة للمككوارد الوراثيككة لألغذيككة والزراعككة، مككع أخككذ ا

 المعنية بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها في الحسبان؛
 
من األمين ورئيس الجهاز الرئاسي، وعند االقتءاء، من المكتب الحفاظ على االتصال  يطلب -0

مع نظرائهم فيما بين الدورات، من أجل تعزيز التآزر في تنفيذ برامج عمل الجهازين، في مجكاالت 
 ى الموارد وتقاسم منافعها؛منها الحصول عل

 
، علكى النحكو الكذ  بمعايير بنوك الجينات للموارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة يرحب -6

 أقرته الهيئة في دورتها العادية الرابعة عشرة؛
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إلى األمين أن يواصكل تقكديم معلومكات إلكى الهيئكة بشكأن أهميكة العمكل الجكار  للجهكاز  يطلب -1
 الهيئة إلى تعزيز التآزر وتجنب االزدواجية في الجهود؛ ويدعوالرئاسي الداعم لعمل الهيئة، 

 
إلى األمكين مواصكلة تقويكة التعكاون مكع أمكين الهيئكة لتعزيكز االتسكاق فكي وضكع وتنفيكذ  يطلب -8

ل الجهازين، ومع األقسام الفنية في الفاو ومكاتبها الميدانية، لدعم بناء القدرات في مجكال برامج عم
 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وخاصة على المستوى اإلقليمي.

 
ثانية على إقامة تعاون وثيق بكين الهيئكة والجهكاز الرئاسكي، ويوافكق علكى أن ي بقكي قيكد  يشجع - 9

مسألة التقسيم الوظيفي للمهام واألنشطة بين الهيئة والجهاز الرئاسكي فكي نطكاق واليكة  االستعراض
 كل منهما؛

 
إلى األمين أن يقدم، بالتعاون مع أمكين الهيئكة، المعلومكات اإلضكافية، وخاصكة المتعلقكة  يطلب -15

 باآلثار المالية واإلدارية، الالزمة التخاذ قرار بشأن نقل المهام أو األنشطة؛
 
التعمككيم المبكككر للوثككائق التككي تقككدم المعلومككات اإلضككافية الالزمككة لتيسككير عمليككة اتخككاذ  يطلددب -11

القرارات ويطلب إلكى المكتكب أن يواصكل، بالتشكاور مكع مكتكب الهيئكة، استكشكاف خيكارات إلقامكة 
   تعاون وثيق بين الهيئة والجهاز الرئاسي.
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 1 –المرفق ألف 
 1/4102القرار 

 اتفاقية التنّوع البيولوجيالعالقة مع 
 

 ،إن الجهاز الرئاسي
 

ر  من المعاهدة تنّم على وجوب تحقيق أهدافها مكن خكالل الكربا الوثيكق بكين  4-1بأن المادة إذ يذكِّ
هذه المعاهدة وبين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة واتفاقية التنّوع البيولكوجي، وبكأن المكادة 

)ز( و)ل( من المعاهدة تنم على أن يقكيم الجهكاز الرئاسكي أواصكر التعكاون ويحكافظ عليهكا،  19-0
 وأن يحاط علمال كذلك بالقرارات ذات الصلة لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنّوع البيولوجي؛ 

 
ر باتيكة من المعاهدة تكنم علكى أن المعاهكدة تتعلكق بجميكع المكوارد الوراثيكة الن 0بأن المادة  وإذ يذكِّ

  لألغذية والزراعة؛
 

نتككائج االجتمككاع الحككاد  عشككر لمككؤتمر األطككراف فككي اتفاقيككة التنككّوع البيولككوجي ذات  يالحدد  وإذ
األهمية بالنسكبة للمعاهكدة، وخاصكة قراراتكه عكن بروتوككول ناغويكا بشكأن الحصكول علكى المكوارد 

)بروتوكككول ناغويككا(، والخطككة الجينيكة والتقاسككم العككادل والمنصككف للمنككافع الناشكئة عككن اسككتخدامها 
 )الخطة اإلستراتيجيّة(؛  4545-4511البيولوجي للفترة  االستراتيجيّة للتنوع

 
ر  قامة تعكاون ومواصكلته مكع اللجنكة الحكوميّكة الدوليّكة ، ب8/4511بما قرره، بموجب القرار  وإذ يذكِّ

األطراف في االتفاقية، ولكدى  التي أنشأها مؤتمرالعءويّة المخصصة لبروتوكول ناغويا المفتوحة 
 بدء نفاذ هذا البروتوكول، مع مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماعال لألطراف في البروتوكول؛

 
ر بأن مؤتمر األطراف، باعتماده بروتوكول ناغويا، أقر باالتفاقية باعتبارهكا أحكد الصككوك  وإذ يذكِّ

  لموارد الوراثية وتقاسم منافع استخدامها؛المكملة التي تشكل النظام الدولي بشأن الحصول على ا
 

غويكا بشكأن العالقكة بكين بروتوككول ناغويكا واالتفاقكات الدوليكة امكن برتوككول ن 2المكادة  وإذ يالح 
 األخرى؛

 
(، أّككدت الحكومكات علكى 45أنكه خكالل مكؤتمر األمكم المتحكدة للتنميكة المسكتدامة )ريكو  وإذ يالح  

يتشكي للتنكّوع  وتحقيق أهداف  4545-4511أهمية تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 
 البيولوجي؛

 
المساهمة المحتملة للمعلومات والتعاون التقني والعلمي وبناء القدرات ذات الصكلة  وإذ يالح  أيضاً 

بموجب المنهاو الحكومي الدولي للسياسة العلمية بشكأن التنكّوع البيولكوجي والخكدمات اإليكولوجيكة 
 والمعاهدة؛ 4545-4511في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

 
مككن المعاهككدة التككي تطلككب مكن األمانككة التعككاون مككع أمانككة  0-45أحكككام المكادة  أخدذ فددي االعتبدداروإذ ي

 اتفاقية التنوع البيولوجي؛
 

بمذكرة التعاون والمبادرة المشتركة التي أبرمها أمين الجهاز الرئاسي مع األمين التنفيذ   وإذ يذّكر
مجاالت تحظى باهتمامهما المتبادل، وتقع في لالتفاقية من أجل التعاون المؤسسي بين األمانتين في 

 نطاق والية كّل منهما؛
 

الذ  طلب بموجبه الجهاز الرئاسي إلى األمكين تقكديم تقريكر عكن التعكاون  8/4511بالقرار  وإذ يذّكر
 مع أمانة االتفاقية في كّل دورة من دورات الجهاز الرئاسي؛

 
بين المعاهدة واتفاقيّة التنوع البيولكوجي، وككذلك بكين أهميّة زيادة تعزيز التعاون والتآزر  وإذ يدرك

 هيئتيهما وأمانتيهما الحكوميّتين الدوليّتين، ومع سائر االتفاقيات ذات الصلة بالتنّوع البيولوجي؛
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 ومككؤتمر البيولككوجي التنككّوع اتفاقيككة مككع وثيككق تعككاون علككى الحفككاظ أهميككة علككى التأكيددد يعيددد -1

 للمعاهكدة المتسكق التنفيكذ ضكمان أجكل مكن وأمانتهكا، الفرعيكة أجهزتهكا ومكع هكا،ب الخاص األطراف
 .واالتفاقية

 
 المنكافع وتقاسكم الجينيكة المكوارد علكى الحصكول بشكأن ناغويكا بروتوككول دخكول إلى يتطّلع -4

 فيكه وبمكا المعاهكدة، مكع يتّسكق علكى نحكو بشككل كامكل، وتنفيكذه التنفيكذ حيّكز عكن اسكتخدامها الناشئة
 التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام له؛  صون مصلحة

 
 أو إداريّكة أو تشكريعيّة تكدابير أ  تككون أن تءكمن إلكى أن المتعاقكدة األطراف مجدداً  يدعو -0

 متسكقة بهكا، الملحكق ناغويكا بروتوككول أو البيولوجي، التنوع واتفاقية المعاهدة لتنفيذ متخذة سياسيّة
 بعءها البعض؛ وتدعم

 
 نظيراتهككا مككن مككع والتنسككيق التعككاون تعزيككز للمعاهككدة الوطنيّككة جهككات االتصككال مككن يطلددب -2

 الصككلة، ذات العمليّككات كافككة بشككأن البيولككوجي التنككّوع اتفاقيّككةالمعنيككة ب االتصككال الوطنيّككة جهككات
 مكن البيولكوجي للتنوع الوطنية عملها وخطا استراتيجياتها وتحديث استعراض مجال في وبخاصة

 الوراثيكة المكوارد لصون المحّدثة العالمية العمل خطة وكذلك الحسبان في المعاهدة أهداف أخذ أجل
  مستدام؛ نحو على واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية

 
بوضككع منهككاو العمككل الحكككومي الككدولي بشككأن التنككوع البيولككوجي وخككدمات الككنظم  يرّحددب -0

 تككوفير يخككمّ  مككا فككي المعاهككدة بأحكككام كاملككة بصككورة المنهككاوعلككى أن يقككر  ويشككّجع ،اإليكولوجيككة
 اتفاقيكة مكع يتسكق بمكا المعاهدة أهداف تنفيذ دعم أجل من البيولوجي التنّوع عن صلة ذات معلومات
 خكرىاأل تفاقيكاتاال أهكداف عكن فءكالل  ،4545-4511 للفترة االستراتيجية والخطة البيولوجي التنّوع
 االقتءاء؛حسب  البيولوجي، بالتنّوع الصلة ذات
 
 برنكامج تنفيذ في البيولوجي التنّوع اتفاقية أمانة مع تعاونه تعزيز مواصلة األمين من يطلب -6

وصككون التنككوع البيولككوجي واسككتخدامه بشكككل  الزراعككي، البيولككوجي التنككوع بشككأن االتفاقيككة عمككل
 4545-4511 للفتكرة البيولوجي للتنّوع االستراتيجية الخطة وكذلك الموقع، وفي المزرعة في مستدام
  .المعاهدة عمل مع يتّسق بما البيولوجي، للتنوع أيتشي وأهداف

 
 التنكّوع التفاقيكة التنفيكذ  أمين المعاهدة واألمين بين الموقعة المشتركة بالمبادرة علماً  يحيط -1

 ويطلب المبادرة، هذه التخاذه األمينعلى  ويثني األمانتين، بين التعاون مذكرة سياق في البيولوجي
 التعاون مكع هذا لتفعيل العملية واألنشطة الوسائلاستكشاف  أن يواصل، بقدر اإلمكان، األمين، إلى

 مككن وغيرهككا دراسككية وحلقككات عمككل حلقككات تنظككيم بسككبل منهككا اتفاقيككة التنككوع البيولككوجي، أمانككة
 المعلومات؛و الخبرات تبادل عن فءالل  التقنية المساعدة وتنسيق الفعاليات،

 
 بكككالتنّوع المتصكككلة االتفاقيكككات بكككين التكككآزر لزيكككادة الصكككلة ذات بالمبكككادرات علمددداً  يحددديط -8

و/أو  المشككاركة مواصكلة األمكين، رهنكا بتككوافر المكوارد البشكرية والماليكة، إلكى ويطلدب البيولكوجي،
الدوليّكككة  الحكوميّكككة واللجنكككة البيولكككوجي التنكككّوع اتفاقيكككةب الصكككلة ذات االجتماعكككات فكككي المسكككاهمة
العءويّة، بما في ذلك ألية مراككز تبكادل المعلومكات بشكأن  المفتوحة ناغويا لبروتوكول المخصصة

 التنككّوع المعنيّككة باتفاقيّككات االتصككال مجموعككة عككن الحصككول علككى المككوارد وتقاسككم منافعهككا، فءككالل 
 حسكب اإليكولوجيكة، الن ظم وخدمات البيولوجي التنّوع بشأن الدولي الحكومي والمنهاو البيولوجي،
 ؛االقتءاء
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 لتعزيكز البيولكوجي بكالتنوع المعنيكة االتصكال مجموعكة اعتمكدتها التي العمل بطريقة يرّحب -9
 البيولككوجي، بككالتنّوع الصككلة ذات االتفاقيككات بككين الككوطني الصككعيد علككى والتككآزر واالتسككاق التنسككيق
 التكآزر تشكّجع التكي الجهكود لدعم مالية موارد توفير إلى المانحة والجهات الدولية المنظمات ويدعو
 البيولوجي؛ بالتنّوع الصلة ذات االتفاقيات إطار في بااللتزامات والوفاء السياسات وضع مجال في
 
 بتنفيككذ معنيككينال والخبككراء المصككلحة أصككحاب بككين للجمككع وشككركائها األمانككة بجهككود يرّحددب -15

 الماليكة،و الموارد البشكرية بتوافر رهنال  األمين، إلى ويطلب ناغويا، وبروتوكول واالتفاقية المعاهدة
 تنظكيم بسكبل منهكا الصككوك، لهكذه المتسكق والتنفيكذ المتبكادل الكدعم فكي هكذا التفاعكل تيسير مواصلة
 األنشطة؛ هذه نتائج بشأن الرئاسي الجهاز إلى تقرير وتقديم أخرى، وفعاليات عمل حلقات

 
 دورات الجهكاز مكن دورة ككل فكي االتفاقيّة مع التعاون عن تقريرال  يقدم مين أناأل من يطلب -11

   الرئاسي.



IT/GB-5/13/Report  31 المرفق ألف، صفحة 

 

 6 –المرفق ألف 
 6/4102القرار 

 الشراكات وأوجه التآزر والتنسيق مع المنظمات األخرى
 

 ،إّن الجهاز الرئاسي
 

أهمية تعزيز أوجكه التكآزر بكين مختلكف المنظمكات والمؤسسكات والشكركاء المعنيكين الكذين  إذ يدرك
يكون لعملهكم أو واليكتهم صكلة بالمعاهكدة الدوليكة أو تكأثير عليهكا، ال سكيما علكى المسكتويين الكوطني 

 واإلقليمي؛
 

نكاء شكراكات إلى عدد األنشطة والمبكادرات التكي قامكت بهكا المعاهكدة وأمانتهكا مكن أجكل ب وإذ يشير
 وعالقات تعاون أو توطيدها مع مجموعة من المنظمات الدولية واألمانات المعنية؛

 
بالدعم الملحوظ ألهداف المعاهدة الدولية من قًبل مراكز البحو  الزراعية الدولية التابعكة  وإذ يذّكر

اقككات مككع للجماعككة االستشككارية للبحككو  الزراعيككة الدوليككة وغيرهككا مككن مؤسسككات دوليككة وقّعككت اتف
 من المعاهدة الدولية؛ 10الجهاز الرئاسي بموجب المادة 

 
الحاجككة إلككى تشككجيع التنسككيق بككين مراكككز البحككو  الزراعيككة الدوليككة التابعككة للجماعككة  وإذ يدددرك

االستشككارية للبحككو  الزراعيككة الدوليكككة بشككأن السياسككات واألنشكككطة التشككغيلية المتصككلة بأهكككداف 
فككي هككذا الصككدد ب نشككاء مكتككب اتحككاد الجماعككة االستشككارية للبحككو   وإذ يرّحددب المعاهككدة الدوليككة،
 الزراعية الدولية؛

 
إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدة لألطراف المتعاقدة من البلدان النامية من أجل تنفيكذ  وإذ يشير

المعاهدة الدولية وعلى وجه الخصكوص النظكام المتعكدد األطكراف الخكاص بهكا لتقاسكم المنكافع، مكن 
إلى التقدم المحرز حتى اآلن  وإذ يشير كذلك برامج منسقة بين أقاليم متعددة للمساعدة التقنية، خالل

 في تنفيذ البرنامج المشترك لبناء القدرات؛
 

الككذ  طلككب بموجبككه الجهككاز الرئاسككي إلككى األمككين توطيككد التعككاون مككع  8/4511بككالقرار  وإذ يددذّكر
 تمويل المعاهدة الدولية؛منظمات دولية أخرى لدعم تنفيذ استراتيجية 

 
بقرار مجلس مرفق البيئة العالمية في دورته الحادية واألربعين الذ  طلب فيه إلى أمانة  وإذ يرّحب

المرفق تنظيم اجتماع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي مع أمانة اتفاقيكة التنكوع البيولكوجي مكن 
اسككتراتيجية برمجككة عمليككة تجديككد المككوارد  أجككل تسككهيل عمليككة تنسككيق أولوياتهككا إلدراجهككا ضككمن

قد بالفعل؛  السادسة لمرفق البيئة العالمية وإذ يشير إلى أّن هذا االجتماع قد ع 
 
علكككى ضكككرورة مواصكككلة بكككذل الجهكككود الالزمكككة التكككي تكفكككل اعتكككراف المنظمكككات  يؤكدددد -1

رد الوراثية النباتية والمؤسسات والعمليات الدولية المعنية بأهداف المعاهدة ودورها في صون الموا
 لألغذية والزراعة واستخدامها على نحو مستدام؛

 
إلى األمين مواصلة استكشاف مجاالت التعاون مع المنظمات الدولية المعنية األخرى  يطلب -4

للتوسع في بلورة أوجه التآزر والدعم المتبادل في تنفيذ المعاهدة ككّل، وضكمان مراعاتهكا للمعاهكدة 
إلى األمين التما/ توجيه من المكتب بشأن ترتيكب أولويكات العمكل الرئيسكية،  ويطلبفي عملياتها، 

فككي هككذا السككياق الجهككود المبذولككة لتعزيككز أوجككه التككآزر بككين االتفاقيككات المتعلقككة بككالتنوع  ويالحدد 
البيولككوجي، فككي مجككاالت منهككا المشككاركة فككي إدارة المعلومككات وتبادلهككا مككن خككالل مبككادرة إدارة 

 والمعارف لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف؛ المعلومات
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إلكى األمكين، رهنككا بتكوافر المكوارد الماليكة، أن ينظككر فكي المشكاركة فكي االجتماعككات  يطلدب -0
الرئيسية التي يعقدها االتحاد الدولي لحماية األصناف الجديدة من النباتات وسائر المنظمات الدولية 

 المعنية، لءمان أخذ أعمال المعاهدة في حسبانها في عملياتها؛
 
 ويطلدب وقعة بكين أمكانتي المعاهكدة وبرنكامج األمكم المتحكدة للبيئكة،بمذكرة التفاهم الم يرّحب -2

كل هكذا  إلى األمين أن يبحث مع أمانة برنامج األمم المتحدة للبيئة الوسائل العملية واألنشطة التي ت فع 
التعاون، خاصة في ما يتعلكق بتنفيكذ صكندوق تقاسكم المنكافع الخكاص بالمعاهكدة، وبنكاء القكدرات فكي 

ول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، وتبكادل الخبكرات مجالي الحص
فككي مجككال إدارة مشككاريع التنككوع البيولككوجي وتنفيككذها، وتنسككيق المسككاعدة التقنيككة فءككال عككن تبككادل 

 المعلومات؛
 
اعيكة إلى األمين مواصلة اتخاذ مبادرات للتنسكيق والتعكاون مكع مراككز البحكو  الزر يطلب -0

الدولية التابعة للجماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدوليكة، ومكع سكائر المؤسسكات الدوليكة التكي 
 وقّعككككككككككككككككككككككككت علككككككككككككككككككككككككى االتفاقككككككككككككككككككككككككات التككككككككككككككككككككككككي نصككككككككككككككككككككككككت عليهككككككككككككككككككككككككا

، بشأن السياسات واألنشكطة التشكغيلية ذات الصكلة ضكمن برنكامج عمكل المعاهكدة الدوليكة، 10المادة 
 االستشارية للبحو  الزراعية الدولية، حسب االقتءاء؛بما في ذلك من خالل مكتب اتحاد الجماعة 

 
إلى مراكز البحو  الزراعية الدولية التابعة للجماعكة االستشكارية للبحكو  الزراعيكة  يطلب -6

، أن تكدير 10الدولية وسائر المؤسسات الدولية التي وقّعت على االتفاقكات التكي نصكت عليهكا المكادة 
مواقعها والواقعة في نطاق تلك االتفاقات وفقا للمعايير المعنيكة وتنظم المجموعات الموجودة خارو 

المتفق عليها دوليكا، وخاصكة المعكايير المراجعكة لبنكوك الجينكات للمكوارد النباتيكة الوراثيكة لألغذيكة 
، وككذلك تقكديم تقكارير علكى 4510والزراعة على النحو الذ  أقرته الهيئكة التابعكة للمنظمكة فكي عكام 

الجهاز الرئاسي بشأن أ  مسائل متصلة بتنفيذ االتفاقات الناشكئة عكن تطبيكق تلكك أسا/ دور  إلى 
 المعايير وغيرها من المعايير المطبقة في إدارة هذه المجموعات؛

 
-4512ضكرورة مواصكلة البرنكامج المشكترك لبنكاء القكدرات فكي فتكرة السكنتين  مجددداً  يؤكدد -1

األطراف المتعاقكدة والجهكات المانحكة، إلكى القيكام بصكورة طوعيكة، ب تاحكة مزيكد مكن  ويدعو 4510
 التمويل لدعم استمرار البرنامج؛

 
األطراف، عند مراجعكة اسكتراتيجياتها وخطكا عملهكا الوطنيكة، علكى إدمكاو أهكداف  يشّجع -8

بالمعاهكدة التكي قكد المعاهدة وأولوياتهكا مكن أجكل تيسكير تحديكد الفكرص المتاحكة للمشكاريع المتصكلة 
تكون مؤهلة للحصول على دعم من مرفكق البيئكة العالميكة والحصكول علكى دعكم ككذلك مكن اآلليكات 

 األخرى الستراتيجية التمويل من قبيل صندوق تقاسم المنافع الخاص بالمعاهدة؛
 
إلككى األمككين إطككالع مككؤتمر األطككراف فككي اتفاقيككة التنككوع البيولككوجي علككى أهككداف  يطلددب -9

وغايككات  4545-4511للخطككة االسككتراتيجية للتنككوع البيولككوجي للفتككرة دة وأولوياتهككا الداعمككة المعاهكك
مككؤتمر األطككراف إلككى أخككذها فككي الحسككبان عنككد تقككديم توجيهككات اسككتراتيجية عامككة  ويدددعو يتشككي، 

 لمرفق البيئة العالمية؛
 
وجي، مجكاالت توطيكد إلى األمين أن يبحث، بالتعكاون مكع أمانكة اتفاقيكة التنكوع البيولك يطلب -15

عالقات العمل مع مرفق البيئة العالمية من أجل معالجة العناصر التي يمكن للمعاهدة أن تسكهم فيهكا 
في إطار استراتيجية التنوع البيولوجي لمرفق البيئة العالمية، بما يتسق مع واليكة ككل مكن المعاهكدة 

 ومرفق البيئة العالمية؛
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مجلس مرفق البيئة العالمية إلى أن يحكيا علمكا بكالقرارات والمقكررات الصكادرة عكن  يدعو -11
الجهاز الرئاسي عند وضع استراتيجية التنوع البيولوجي لمرفق البيئة العالمية وتنفيذها بما يتماشى 

وأهكداف  يتشكي للتنكوع  4545-4511والخطة االستراتيجية للتنكوع البيولكوجي للفتكرة ووالية المرفق 
   .البيولوجي
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 1 - المرفق ألف
 1/4102القرار 

 ،6تنفيذ المادة 
 االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية

 
 ،إن الجهاز الرئاسي

 
الككدور المحككور  لالسككتخدام المسككتدام للمككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة فككي  إذ يُدددرك

مواجهة التحديات العالمية ومن بينها األمن الغذائي، وفقكدان التنكوع البيولكوجي، والتكيكف مكع تغيكر 
 المناخ، وتخفيف وطأة الفقر على المزارعين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة؛

 
ويحككيا علمككا بتقريككر اللجنككة الفنيككة المخصصككة المعنيككة باالسككتخدام  1/4511إلككى القككرار  وإذ يشددير

 المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 

علككى الككدور الرئيسككي لالسككتخدام المسككتدام للمككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة  وإذ يشدددد
واألحككام الخاصكة بالصكون واالسكتخدام المسكتدام  9لمكادة والعالقة بين حقوق المزارعين بموجكب ا

 من المعاهدة؛ 6و 0بموجب المادتين 
 

باألنشككطة التككي تهككدف إلككى زيككادة الككوعي بالقيمككة الفعليككة والمحتملككة لألنككواع غيككر  وإذ يحدديط علمددا
 إعالن قرطبة بشأن المحاصيل الواعدة للقرن الحاد  والعشرين.المستغلة بقدر كاف، مثل 

 

برنامج العمكل بشكأن االسكتخدام المسكتدام للمكوارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة  يؤيد -1
لهذا القرار، بما في ذلك رؤيته ومهمته وهدفه،  1 الملحقوالمبادرات الداعمة على النحو الوارد في 

لجهكاز ويطلب من األطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة رفع تقارير عكن أنشكطتهم التنفيذيكة إلكى ا
رصككد تنفيككذ خطككة العمككل العالميككة الثانيككة للمككوارد النباتيككة الوراثيككة لمؤشككرات الالرئاسككي باسككتخدام 

 لألغذية والزراعة ونسق تقديم التقارير لكي ينظر فيها في دورتيه السادسة والسابعة؛
 

إلى األمين أن يواصل، بالتعاون مكع الوحكدات التقنيكة فكي منظمكة األغذيكة والزراعكة  يطلب -4
وأصكككحاب المصكككلحة اآلخكككرين، ورهنكككا بتكككوافر المكككوارد الماليكككة، إعكككداد مجموعكككة أدوات بشكككأن 
االستخدام المستدام للموارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة لككي ينظكر فيهكا الجهكاز الرئاسكي، 

 من المعاهدة؛ 6ة األطراف المتعاقدة على تنفيذ المادة بغية مساعد
 

مككن هككذا القككرار، ويقككر  1فككي الملحككق  1فككي الجككدول بالمبككادرات الداعمككة الككواردة  يرحددب -0
بالمساهمة التي تسهم بها هذه المبكادرات فكي االسكتخدام المسكتدام للمكوارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة 

 يرها؛والزراعة، ويشجع على مواصلة تطو
 

من جميع األطراف المتعاقدة تنفيذ التدابير واألنشطة التكي تعكزز االسكتخدام المسكتدام  يطلب -2
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، كما وردت في برنامج العمل بشأن االستخدام المسكتدام 

 لهذه الموارد وللمبادرات الداعمة لذلك؛
 

إلككى األمانككة التعككاون مككع جميككع الكيانككات المعنيككة داخككل منظمككة األغذيككة والزراعككة يطلددب  -0
والمؤسسات من قبيل اتفاقية التنوع البيولكوجي، والجماعكة االستشكارية للبحكو  الزراعيكة الدوليكة، 
فءال عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكوميكة، فكي إطكار المعاهكدة، مكن أجكل التنفيكذ الفعكال 

لتككي تككدعم برنككامج العمككل بشككأن االسككتخدام المسككتدام للمككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة لألنشككطة ا
 والزراعة والمبادرات الداعمة؛ 
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إلى األمين أن يقوم، رهنكال بتكوافر المكوارد الماليكة، بتيسكير وتنسكيق ورصكد األنشكطة يطلب  -6
 ولية؛التي تقوم بها األطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة والمنظمات الد

 

إلى األمكين أن يواصكل دعكوة األطكراف المتعاقكدة والحكومكات األخكرى والمؤسسكات  يطلب -1
والمنظمات المعنية إلى تقديم تقارير عن كيفية تعزيز وتحسين االستخدام المستدام للموارد الوراثيكة 
 النباتيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة لألغذيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة والزراعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة، وتجميكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككع

 هذه التقارير؛
 

إلى األمين أن يعمل مع األطراف المتعاقدة والشكبكات والشكركاء علكى تعزيكز صكون  يطلب -8
، ونظككم  واسككتخدام األنككواع المحليككة واألنككواع المكيّفككة محليككا والمحاصككيل غيككر المسككتغلة بقككدر كككاف 
المعارف الخاصة بها، وبيئات استزراع المحاصيل وما يرتبا بها مكن مشكاهد طبيعيكة، وذلكك بغيكة 

ق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز صون الموارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة تحسين تحقي
 في مواقعها وفي المزارع واستخدامها بشكل مستدام؛

 

إلى األمين زيكادة تطكوير التعكاون مكع المنتكدى العكالمي للبحكو  الزراعيكة والمنظمكة  يطلب -9
القككدرات فككي مجككال االسككتخدام المسككتدام للمككوارد الدوليككة للتنككّوع البيولككوجي بشككأن التككدريب وبنككاء 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بسبل منها تعبئة الموارد المشتركة؛
 

يطلب إلى جميع األطراف المتعاقدة أن تعزز، حسب االقتءاء، حصكول جميكع المكزارعين  -15
د األطراف وتوسيع قاعدة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في النظام المتعد المواردعلى 

 الوراثية للمحاصيل المستخدمة؛
 

اللجنة االستشكارية الفنيكة المخصصكة المعنيكة باالسكتخدام المسكتدام عقد اجتماع جديد  يقرر  -11
، رهنككال بتككوافر المككوارد الماليككة، وفقككا لالختصاصككات للمككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة

   لهذا القرار. 4الملحق الواردة في 
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 0الملحق 
 

 رؤية ومهمة وأهداف برنامج العمل بشأن االستخدام المستدام
 والمبادرات الداعمة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 

 الرؤية
 

تستخدم الموارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة بشككل مسكتدام فكي نظكم الزراعكة وفقكا  
للتمكككين مككن وجككود نظككم للزراعككة واألغذيككة أكثككر شككموالل واسككتدامة وكفككاءة علككى ، وذلككك 6للمككادة 

 المستويات المحلية والوطنية والدولية.
 

 المهمة
 

تعزيككز االسككتخدام المسككتدام للمككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة مككن خككالل تككدابير  
 ى القطر .من المعاهدة إلى أثر فعلي على المستو 6فعالة لترجمة المادة 

 
 األهداف
 

 رصد وتنفيذ وضمان الدعم التقني
 

مكن  9و 6و 0تكوفير الكدعم لألطكراف المتعاقكدة وأصكحاب المصكلحة لتنفيكذ أحككام المكواد  :0الهدف 
المعاهككدة المتصككلة باالسككتخدام المسككتدام للمككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة، علككى أسككا/ 

 األولويات واالحتياجات الوطنية.
 

توفير التوجيه واإلرشاد في مجال السياسات من خكالل رصكد تنفيكذ المعاهكدة فيمكا يتعلكق  :4الهدف 
 باالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 
مواصلة رصد الدعم التقني والخبكرة المقكدمين مكن منظمكة األغذيكة والزراعكة فكي مجكال  :2الهدف 

 من المعاهدة. 6االستخدام المستدام، على النحو المنصوص عليه في المادة 
 

 التعاون وتحسين الشراكات
 

تعزيز التعاون والشراكات بين أصحاب المصلحة المشكاركين فكي مشكاريع وبكرامج ذات  :2الهدف 
صككلة باالسككتخدام المسككتدام للمككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة، مككع األخككذ فككي االعتبككار 

 أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي في اتفاقية التنوع البيولوجي.
 

لخطككة العمككل العالميككة تنفيككذ أهككداف تقاسككم المنككافع غيككر النقديككة واألنشككطة ذات األولويككة  :1الهدددف 
 فيما يتعلق باالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. الثانية
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 برنامج العمل بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذيكة والزراعكة : 1الجدول 
 والمبادرات الداعمة

 النتائج المتوقعة برامج
الدورة السادسة للجهاز 

 (4101الرئاسي )

 النتائج المتوقعة
الدورة السابعة للجهاز 

 الرئاسي
(4101) 

 شركاء
 منفذون

 
 الجهاز الرئاسيوافق عليه  :الجزء ألف

 

 لتنفيكككككككذ أنشكككككككطة -1
 المسكككككتدام االسكككككتخدام
 الوراثيككككككككة للمككككككككوارد
 لألغذيككككككككككة النباتيككككككككككة
للمكادة  وفقكا والزراعة،

 المعاهدة من 6
 

 األطككراف سككتنفذ األنشككطة 
 وأصككككككككككحاب المتعاقكككككككككدة
 والمنظمكككككككات المصكككككككلحة

 الدوليككككة. وستيسككككر أمانككككة
تنفيككككذ األنشككككطة  لمعاهككككدةا

 األطكككراف بهكككا تقكككوم التكككي
 وأصككككككككككحاب المتعاقكككككككككدة
 والمنظمكككككككات المصكككككككلحة

 وتنّسقها وترصكدها الدولية
 وترفع تقارير بشأنها إلى ،

 الرئاسي.الجهاز 

 األطكككراف سكككتنفذ األنشكككطة 
 وأصككككككككككحاب المتعاقككككككككككدة
 والمنظمككككككككات المصككككككككلحة

 الدوليكككككة. وستيسكككككر أمانكككككة
 تنفيذ األنشطة التي لمعاهدةا

 المتعاقدة األطراف بها تقوم
 المصككككككككككلحة وأصككككككككككحاب
وتنّسقها  الدولية والمنظمات
وترفككع تقككارير  ،وترصككدها

بشككككككككأنها إلككككككككى الجهككككككككاز 
 الرئاسي.

األطككككككككراف المتعاقككككككككدة، 
ومنظمككككككككككككة األغذيككككككككككككة 
 والزراعككككككة، والجماعككككككة

 للبحككككككككو  االستشككككككككارية
وهيئككة  الدوليككة، الزراعيككة

لألغذيككة  المككوارد الوراثيككة
والزراعكككككككة، والمنتكككككككدى 
العككككككككككككالمي للبحكككككككككككككو  
الزراعية، واتفاقية التنكوع 

 البيولوجي

 أدوات مجموعككككككة -4
 المسكككككتدام لالسكككككتخدام
 الوراثيككككككككة للمككككككككوارد
 لألغذيككككككككككة النباتيككككككككككة
 .والزراعة

   واحد للخبراء  اجتماععقد
 وتوليف مجموعكة األدوات
 المحتملككككة، رهنككككال بتككككوافر

 .الموارد
  

  إصككدار منشككورات تعككرض
بجميككككع  األدوات مجموعككككة

لغكككات العمكككل فكككي منظمكككة 
 .والزراعة األغذية

  

األطككككككككراف المتعاقككككككككدة، 
ومنظمككككككككككككة األغذيككككككككككككة 
 والزراعككككككة، والجماعككككككة

 للبحككككككككو  االستشككككككككارية
وهيئككة  الدوليككة، الزراعيككة

لألغذيككة  المككوارد الوراثيككة
والزراعكككككككة، والمنتكككككككدى 
العككككككككككككالمي للبحكككككككككككككو  
الزراعية، واتفاقية التنكوع 

والمنظمككككات  ،البيولككككوجي
، والقطككاع غيككر الحكوميككة

الخكككككككككاص، ومنظمكككككككككات 
 المزارعين.

 
 ة التي اتخذتها طواعية األطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة اآلخرون عمادال المبادرات باء: الجزء

 
 للمشككاركة برنككامج -0
 التكنولوجيكا تطوير في

 تقاسكم سكياق في ونقلها
 فكي النقدية غير المنافع
 المعاهدة إطار

 سكككككنوية  عقكككككد اجتماعكككككات
 للبرنامج

 

 سكككككنوية  عقكككككد اجتماعكككككات
 للبرنامج

 

شككركاء العمككل والشككركاء 
 االستشاريون للبرنامج 

 الشكككككراكات بكككككين -2
 العككككككككككام القطككككككككككاعين

 ما مرحلة في والخاص
 التربية قبل

 

 إضكافي واحكد  عقد اجتمكاع
للخبككراء يهككدف إلككى وضككع 
 خطة إلقامة الشراكات بين

 والخككاص العككام القطككاعين
 التربية قبل ما مرحلة في

 
 عقد ندوة دولية عن مرحلة 

 التربية قبل ما

 عمكككل إلقامكككة  وضكككع خطكككة
شككككراكات بككككين القطككككاعين 

 مكا مرحلة العام الخاص في
 التربية قبل

 

 األطككككككككراف المتعاقككككككككدة،
ومنظمككككككككككككة األغذيككككككككككككة 
 والزراعككككككة، والجماعككككككة

 للبحككككككككو  االستشككككككككارية
وهيئككة  الدوليككة، الزراعيككة

لألغذيككة  المككوارد الوراثيككة
والزراعكككككككة، والمنتكككككككدى 
العككككككككككككالمي للبحكككككككككككككو  

والقطكككككككككاع الزراعيكككككككككة، 
والمنظمات غيكر الخاص، 

، ومنظمكككككككات الحكوميكككككككة
 المزارعين.

 بالقيمكككككة التوعيكككككة -0
 والمرتقبكككككككة الحاليكككككككة

  دعككم إعككالن قرطبككة بشككأن
المحاصككيل الواعككدة للقككرن 

  إصكككدار منشكككورات بجميكككع
لغكككات العمكككل فكككي منظمكككة 

األطككككككككراف المتعاقككككككككدة، 
 ومنظمككككككككككككة األغذيككككككككككككة
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 غيكككككككككككككر لألنكككككككككككككواع
 بالكامكككككل المسكككككتخدمة

 بأهميككككة تتسككككم والتككككي
 بالنسكبة وإقليمية محلية
 والتنميكة الغذائي لألمن

 المستدامة

الحاد  والعشكرين وتنظكيم 
 أنشطة خاصة مع الشركاء

 
  تنفيكككذ المبكككادرة المشكككتركة

بككككككين أمككككككانتي المعاهككككككدة 
البيولككوجي  واتفاقيكة التنكوع

 وغيرهما من الشركاء

األغذيكككة والزراعككككة حككككول 
 المهملكككككة أهميكككككة األنكككككواع

المسكككككتغلة بشككككككل  وغيكككككر
 كامل.

 
  بحكككككككككككو  ومطبوعكككككككككككات

 شككيتي  مشككتركة عككن هككدف
 فكككككككي االسكككككككتدامة بشكككككككأن

الزراعكككككة بجميكككككع لغكككككات 
العمككل فككي منظمككة األغذيككة 

حكككككول أهميكككككة  والزراعكككككة
 وغيكككككر المهملكككككة األنكككككواع
 بشكل كامل المستغلة

 والزراعكككككككة، والمنتكككككككدى
 للبحكككككككككككككو  يالعككككككككككككالم
واتفاقية التنكوع  ،الزراعية

 والجماعككككككةالبيولككككككوجي، 
 للبحككككككككو  االستشككككككككارية
 الدوليككككككككككة، الزراعيككككككككككة

والقطكككككككككككاع الخكككككككككككاص، 
والمنظمككككككككككككات غيككككككككككككر 

، ومنظمكككككككات الحكوميكككككككة
 المزارعين.
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 4 الملحق
 

 المعنية باالستخدام المستدام للموارد  المخصصةة فنياللجنة الاختصاصات 
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
االسككتخدام المسككتدام للمككوارد الوراثيككة النباتيككة ب المعنيككة المخصصككةة فنيككاللجنككة ال  ت سككدس -1

 :حولاللجنة( المشورة لألمين ب)يشار إليها فيما بعد  لألغذية والزراعة
 

  برنككامج العمككل بشككأن االسككتخدام المسككتدام للمككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة تنسككيق
 والزراعة؛

 فكي األخكرى الدوليكة والمؤسسكات العمليكات ومع البيولوجي التنوع اتفاقية مع التعاون 
 والزراعة؛ لألغذية النباتية الوراثية للموارد المستدام االستخدام مءمار

 لألغذيككة النباتيككة الوراثيككة للمككوارد المسككتدام السككتخدامبشككأن ا أدوات مجموعككة إعككداد 
 المعاهدة؛ من 6المادة  تنفيذ على المتعاقدة األطراف مساعدة بغية والزراعة

 
 الخبكراء مكن عكدد ومكن إقلكيم لككل اثنكين إلكى يصكل األعءكاء مكن عكدد مكن اللجنة شّكلت  وس -4

 أن يحكل محكلنواب رئيس مكتكب الكدورة السادسكة. ويجكوز  خبراء يعي نهم عشرة إلى يصل التقنيين
وسيترك القكرار  خر جديد لكل إقليم يعينه نواب رئيس المكتب. عءو  اللجنة أعءاءمن كل عءو 

من األطراف المتعاقدة للمعاهدة جزءال  يشتركان في رئاسة اللجنةوسيشّكل رئيسان  النهائي للمكتب.
 اللجنكة أعءكاء   اللجنةرئيسي سيقوم بانتخاب و متقدم. بلد من آلخروا نام   بلد   من أحدهما من اللجنة،

 ت عينهم األقاليم. الذين
 
 رهنا بتوافر الموارد المالية. ،اجتماعات يصل عددها إلى اجتماعين اللجنةتعقد وس -0
 
السادسكة للجهكاز  لدورةا وثائقباعتبارها من  ت تاح اجتماعاتها ختام في تقارير اللجنة عدت  وس -2

 الرئاسي.
 
 الرئاسي. السادسة للجهاز الدورة إلىاللجنة  أعمال عن تقريرال  األمين ي قدموس -0
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 2 –المرفق ألف 
 2/4102القرار 

 ، حقوق المزارعين9تنفيذ المادة 
 

 إّن الجهاز الرئاسي،
 

 ةواألصكلياعتراف المعاهدة الدولية بالمساهمة الكبرى التي قدمتها المجتمعات المحليكة  شير إلىإذ ي
التي سيواصلون تقكديمها مكن أجكل صكون المكوارد الوراثيكة و ،والمزارعون من مختلف أقاليم العالم

 في كافة أرجاء العالم؛ ةوالزراع يةغذكأسا/ إلنتاو األ تنمية استخدامهاالنباتية و
 

 بالتقارير التي تءم  راء وخبرات مقدمة من األطراف المتعاقدة ومكن أصكحاب مصكلحةوإذ يرحب 
  ؛IT/GB-5/13/Inf.8 خرين، على النحو المجمع في الوثيقة 

 
بالتقككارير التككي تءككم اآلراء والخبككرات التككي جككرى تجميعهككا قبككل الككدورات السككابقة  أيءككال  يقددر وإذ

 للجهاز الرئاسي؛
 

  ؛6/4511، و6/4559، و4/4551القرارات  لىإيشير وإذ 
 
إلككى األمككين أن يسككتعرض المعككارف واآلراء والخبككرات وأفءككل الممارسككات التككي  يطلددب -1

ق دمت منذ دخول المعاهكدة الدوليكة حيكز النفكاذ وحتكى اآلن، بمكا فكي ذلكك تلكك المقدمكة مكن منظمكات 
المتعلقكة  9المزارعين، من أجل استخالص أمثلة، بطريقة منهجية، كخيارات للتنفيذ الكوطني للمكادة 

عين، على النحو المناسب ووفقا للتشريعات الوطنية، لعرضها على الجهاز الرئاسكي بحقوق المزار
 في دورته المقبلة؛

 
إلى األمين أن يقكدم تقريكرا عكن المناقشكات ذات الصكلة المتعلقكة بالمنتكديات المعقكودة  طلبي -4

 ؛ العالمي عن حقوق المزارعين في إطار منظمة األغذية والزراعة، بما فيها لجنة األمن الغذائي
 
المنظمككة ولحمايككة األصككناف النباتيككة الجديككدة  الككدولياالتحككاد أن يككدعو مككن األمككين  يطلددب -0
إلى االشتراك في تحديكد مجكاالت التكرابا المحتملكة بكين صككوكهما الدوليكة  لعالمية للملكية الفكريةا

 المعنية؛
 
المصكلحة المعنيكين فكي إشراك منظمات المزارعين وأصكحاب إلى كل طرف متعاقد  يدعو  -2

المسائل المتصلة بصكون المكوارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة واسكتخدامها بشككل مسكتدام، 
والنظر في المساهمات المقدمة منها لالستعانة بها فكي إذككاء الكوعي وبنكاء القكدرات مكن أجكل بلكوغ 

 هذا الهدف؛
 
، علكى النحكو 9النظر في وضع خطا عمل وطنية لتنفيكذ المكادة  لىإكل طرف متعاقد  دعوي -0

التدابير  وخاصة، 6و 0تنفيذ المادتين  على نحو يتماشى معو ،رهنال بالتشريعات الوطنيةالمناسب، و
 ز(؛و، )و، د، هـ،  4-6و د( )و،1-0الواردة في المواد 

 
، لم يقم بذلك بعد، إلى النظر في مراجعة تدابيره الوطنية التكي تكؤثر كل طرف متعاقد دعوي -6

مككن  9المككادة علكى إعمككال حقككوق المككزارعين، وفكي تعككديلها إذا لككزم األمككر، علككى النحكو المحككدد فككي 
 ، مككككككككككككككككككككككككن أجككككككككككككككككككككككككل حمايككككككككككككككككككككككككة وتعزيككككككككككككككككككككككككزالمعاهككككككككككككككككككككككككدة الدوليككككككككككككككككككككككككة

 حقوق المزارعين؛ 
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إلى أن تشجع حصول المجتمعات المحلية واألصكلية والمكزارعين  األطراف المتعاقدة يدعو -1
 على الموارد الوراثية في إطار النظام المتعدد األطراف؛

 
والمنظمات ذات الصكلة إلكى أخكذ زمكام المبكادرة فكي عقكد حلقكات  األطراف المتعاقدة يدعو  -8

جكل تبكادل المعكارف عمل إقليمية ومشاورات أخرى منها مشاورات مع منظمات المكزارعين، مكن أ
رعين علككى النحككو المحككدد فككي المعاهككدة، وعككرض اواآلراء والخبككرات لتعزيككز إعمككال حقككوق المككز
 النتائج على الجهاز الرئاسي في دورته المقبلة؛

 
 تيسير تقديم دعم لهذه المبادرات لدى الطلب؛ إلى األمين يطلب -9
 
إلى النظر في تقكديم دعكم مكالي وتقنكي  ومنظمات التعاون اإلنمائي األطراف المتعاقدة يدعو -15

مكن المعاهكدة فكي البلكدان الناميكة،  9على النحو المحدد فكي المكادة  المزارعينمن أجل إعمال حقوق 
وتمكككين المككزارعين وممثلككي منظمككات المككزارعين مككن حءككور االجتماعككات المعقككودة فككي إطككار 

 المعاهدة الدولية؛
 
حسكككب لجهكككاز الرئاسكككي، امشكككاركة منظمكككات المكككزارعين فكككي عمكككل ل يعدددرب عدددن تقدددديره -11

، ويكدعوها إلكى أن تواصكل المشكاركة الفعالكة فكي طبقال لالئحة الداخلية للجهاز الرئاسكيو، االقتءاء
 ؛دورات الجهاز الرئاسي والعمليات ذات الصلة فيما بين الدورات

 
أن ييسككر تقككديم دعككم إلككى األطككراف المتعاقككدة فككي بنككاء القككدرات الالزمككة  مككن األمككين يطلددب -14

وذلكك بنكاء علكى طلبهكا وحسكب تكوافر ، إلعمال حقوق المزارعين، على النحو المحدد فكي المعاهكدة
 الموارد؛

 
بالعرض الكذ  قدمتكه منظمكة مكن منظمكات المكزارعين فكي الكدورة الخامسكة للجهكاز  يرحب -10

 ر عن إعمال حقوق المزارعين إلى الجهاز الرئاسي في دورته المقبلة؛الرئاسي بتقديم تقري
 
إلى األمين أن يقدم تقريرا إلى الجهاز الرئاسكي، فكي دورتكه السادسكة، عكن تنفيكذ هكذا  يطلب -12

  القرار.
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 9 –المرفق ألف 
 9/4102القرار 

 اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال
 االمتثالومعالجة قضايا عدم 

 

 إّن الجهاز الرئاسي،
 

الككذ  وافكق فيككه علككى اإلجككراءات واآلليكات التنفيذيككة لتشككجيع االمتثككال  4/4511إلككى القككرار  إذ يشدير
 ومعالجككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة قءككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككايا

 عدم االمتثال؛
 

بأهميكة دور لجنكة االمتثكال فكي تشكجيع االمتثكال ومعالجكة قءكايا عكدم االمتثكال للمعاهكدة،  واعترافاً 
ال؛  والحاجة إلى سير عمل اللجنة بشكل سلس وفعل

 

وضكع الئحتهكا الداخليكة والنسكق الموحكد إلعكداد التقكارير علكى قيامهكا بلجنة االمتثكال  يشكر -1
التنفيذيكة لتشكجيع االمتثكال ومعالجكة قءكايا عكدم اإلجكراءات واآلليكات مكن  1-خامسكا قسكمبموجب ال
 ؛االمتثال

 

 هذه الوثيقة؛ل 1الملحق على الالئحة الداخلية للجنة االمتثال المدرجة في  يوافق بهذا -4
 

 لهذه الوثيقة؛ 4الملحق الموحد إلعداد التقارير المدرو في  النسقعلى  كذلك يوافق -0
 

مكن إجكراءات  2-أعءاء اللجنة لسنتين أو أربع سنوات تقويميكة بموجكب القسكم ثالثكا ينتخب -2
 هذه الوثيقة؛ل 0الملحق ما يرد في المخطا المدرو في على نحو االمتثال، 

 

أن يستمر أعءاء لجنة االمتثال الذين عيّنهم مكتب الكدورة الخامسكة للجهكاز الرئاسكي  يقرر -0
للفترة المؤقتة حتى هذه الدورة في العمل حتى بداية فترة والية أعءاء لجنة االمتثال المنتخبين فكي 

 هذه الدورة؛
 

ت التنفيذيككة اإلجكراءات واآلليكاعلككى أهميكة الحفكاظ علككى مكوارد كافيكة لتشككغيل  مجددداً  يؤكدد -6
 ، وسير عمل لجنة االمتثال؛لتشجيع االمتثال ومعالجة قءايا عدم االمتثال

 

أن تككدرو تكككاليف اجتماعككات لجنككة االمتثككال، بمككا فككي ذلككك تكككاليف تيسككير مشككاركة  يقددرر -1
، فكي الميزانيكة اإلداريكة األساسكية كمكا قكد يعتمكدها الجهكاز الرئاسكي، وتسكتكمل في اللجنةاألعءاء 
من األمين أن يدرو تلك التكاليف في الميزانيكة اإلداريكة  ويطلبعات متوفرة لهذا الغرض، بأية تبر

 األساسكككككككككككية التكككككككككككي سكككككككككككتقدم إلكككككككككككى الجهكككككككككككاز الرئاسكككككككككككي للموافقكككككككككككة عليهكككككككككككا فكككككككككككي
 دوراته العادية؛

 

الصكندوق الخكاص لكدعم مشكاركة توصيته بتكوفير األمكوال الالزمكة مكن خكالل  يكرر مجدداً  -8
لتيسير المشاركة في اجتماعات اللجنة ذات الصلة من ممثلي األطراف المتعاقكدة مكن  البلدان النامية

البلدان النامية واألطراف المتعاقدة التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليكة التكي ق كدمت تقكارير بشكأنها 
   .اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعالجة قءايا عدم االمتثالبموجب 
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 0الملحق 

 اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعالجة قضايا عدم االمتثال
 

 الالئحة الداخلية للجنة االمتثال
 

 المادة األولى
 النطاق
 

تنطبككق هككذه الالئحككة الداخليككة علككى أيككة اجتماعككات للجنككة االمتثككال، وينبغككي أن ت قككرأ مككع  1-1
التكي اعتمكدها الجهكاز  االمتثال ومعالجة قءكايا عكدم االمتثكالاإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع 

 .4/4511القرار  ملحقالرئاسي والواردة في 
 

تنطبّق الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي، مع ما يلزم من تغييرات، على كافكة المسكائل التكي  1-4
 لم ت عالَج على نحو محدد في هذه الالئحة الداخلية.
 

 المادة الثانية
 استخدام المصطلحات

 
 لغرض هذه الالئحة الداخلية:

 

 يعني "المكتب" مكتب اللجنة، ما لم ي نم على خالف ذلك؛
 

يشككير "تءككارب المصككالر" إلككى أيككة مصككلحة حاليككة يمكككن أن تمككّس إلككى حككد كبيككر بحيككاد الفككرد 
 وموضوعيته أو استقالليته في االضطالع بمهامه كعءو في اللجنة؛

 

مككن إجككراءات  1-المتعاقككد المعنككي" الجهككة المتعاقككدة المشككار إليهككا فككي القسككم سادسككايعنككي "الطككرف 
 االمتثال؛

 

 ؛0/4556تعني "اللجنة" لجنة االمتثال التي أنشأها الجهاز الرئاسي بموجب القرار 
 

تعنككي "إجككراءات االمتثككال" اإلجككراءات واآلليككات التنفيذيككة لتشككجيع االمتثككال ومعالجككة قءككايا عككدم 
للجهكاز الرئاسكي وأيكة تعكديالت عليهكا كمكا قكد يعتمكدها  4/4511القكرار  ملحكقاالمتثال، الواردة فكي 

 الجهاز الرئاسي؛
 

 ن المعاهدة الدولية؛م 19يعني "الجهاز الرئاسي" الجهاز الرئاسي المشار إليه في المادة 
 

 تعني "المعاهدة الدولية" المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 

 من إجراءات االمتثال؛ 2-القسم ثالثا بموجبيعني "عءو اللجنة" عءوال في اللجنة انتخب 
 

 المعاهدة الدولية.من  45يعني "األمين" أمين الجهاز الرئاسي المشار إليه في المادة 
 

 المادة الثالثة
 األعضاء
 

يككؤد  كككل عءككو فككي اللجنككة واجباتككه ويمككار/ سككلطاته كعءككو فككي لجنككة االمتثككال بشككرف  0-1
 وإخالص ونزاهة وضمير ويسعى إلى تالفي أ  تءارب في المصالر.

 

اللجنكة، حيثما يجد عءو أنه يواجه تءاربال في المصالر فيما يتعلق بمسألة معروضة علكى  0-4
يتعين على العءو المعني أن يوجه انتباه األمين الكذ  يقكوم بك بالغ اللجنكة. ويجكوز للعءكو المعنكي 

 المشاركة في المناقشات، ولكن ليس في وضع واعتماد أ  قرار للجنة بشأن هذه المسألة.
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حيثمككا يصككبر األمككين علككى علككم بحالككة تءككارب مصككالر بشككأن عءككو فيمككا يتعلككق بمسككألة  0-0
ضة على اللجنة، يثير األمين المسألة مع اللجنكة، ويمككن للعءكو المعنكي أن يعكرب عكن رأيكه معرو

بشأن وجود تءارب في المصالر من عدمه. وإذا تعذر على اللجنة االتفاق على أن العءكو المعنكي 
 ال يواجه أ  تءارب في المصالر، أو إذا لم تحل المسألة بأ  شكل  خر، تقوم اللجنة ب بالغ األمين
بذلك، ويحيل األمين المسألة إلى مكتب الجهاز الرئاسكي للنظكر فيهكا. وإلكى أن يصكدر قكرار، يمككن 
للجنككة أن تقككرر مككا إذا كككان يمكككن للعءككو المعنككي المشككاركة فككي مناقشككة المسككألة المعروضككة علككى 
مكع اللجنة. وال يجوز للعءو المعني أن يشارك في وضع واعتماد أ  قرار للجنة يتعلق بالمسكألة. و

ذلك، ينبغي أن ت عكس اآلراء التي أعرب عنها العءكو المعنكي فكي سكجل اجتمكاع اللجنكة بشكأن تلكك 
 المسألة. 

 

إذا رغككب عءككو فككي اللجنككة فككي االسككتقالة، فعليككه أن يبلكك  األمككين كتابككة مشككيرال إلككى تككاري   0-2
 سريان مفعول االستقالة.

 

إكمال واليته، يبلك  األمكين إقلكيم المنظمكة إذا استقال عءو في اللجنة أو غدا غير قادر على  0-0
المعني من خالل عءو مكتب الجهاز الرئاسي الممثل لذلك اإلقلكيم. ويمككن إلقلكيم المنظمكة المعنكي 

القسكم  بموجكبأن يرّشر بديالل ليعمل في الفترة المتبقية لذلك العءو. وينظر مكتب الجهاز الرئاسي 
 ر ويقوم بالتعيين حسب االقتءاء.من إجراءات االمتثال في الترشي 2-ثالثا

 
 المادة الرابعة
 المكتب
 

 يتكون المكتب من الرئيس ونائب الرئيس. 2-1
 

يخدم الرئيس ونائب الرئيس لمدة تصل إلى السنتين، تجدد مرة واحدة. وإذا اسكتقال الكرئيس  2-4
 أو كان غير قادر على إكمال واليته، يتولى نائب الرئيس الرئاسة مؤقتال.

 

من إجراءات االمتثال، ال يخدم األعءاء الذين رشّحهم إقليم من أقاليم  1-القسم ثالثا بموجب 2-0
 المنظمة كرئيس أو نائب رئيس ألكثر من فترتين متتاليتين.

 

 ترد وظائف المكتب في هذه الالئحة التنفيذية. 2-2
 

 المادة الخامسة
 المراقبون
 

للجنة بصفة مراقب إال إذا قررت اللجنة خالف يجوز أل  شخم حءور الجلسات العلنية  0-1
 ذلك. وعلى من يرغب في الحءور أن يبل  األمين قبل االجتماع.

 
يجككوز أن يحككدد األمككين، بسككبب أمككور لوجسككتية أو غيرهككا مككن المحككددات، عككدد المككراقبين  0-4

 بالتشاور مع المكتب.
 
بناء على دعوة من الكرئيس، يجوز أل  مراقب يحءر اجتماعا للجنة أن يعرب عن  رائه،  0-0

 بالتشاور مع اللجنة، للقيام بذلك.
 

 المادة السادسة
 االجتماعات

 
 يدعو األمين إلى عقد اجتماعات للجنة بالتشاور مع المكتب؛ 6-1
 
يرسل األمين إخطارا بموعد ومكان كل اجتمكاع للجنكة إلكى جميكع أعءكاء اللجنكة قبكل اثنكي  6-4

 افتتاح االجتماع؛عشر أسبوعال على األقل من 
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تكون اجتماعات اللجنة مفتوحة، ما لم تقكرر اللجنكة خكالف ذلكك، أو تكنم هكذه المكادة علكى  6-0
خالف ذلك. ويجوز للجنة أن تقرر أن يكون جزءا من أ  اجتمكاع أو االجتمكاع كلكه مغلقكا. وتجتمكع 

تعتبكر سكرية وفقكا اللجنة في جلسة مغلقة بناء على طلب الطرف المعني وعند النظكر فكي معلومكات 
 للمادة السابعة أدناه.

 
مكن إجكراءات االمتثكال، تبلك  اللجنكة، مكن خكالل األمكين، الطكرَف  8-ألغراض القسم سادسا 6-2

المتعاقد المعني عبر القنوات الرسمية، مع نسخة إلى جهة االتصال الوطنيكة، باجتمكاع اللجنكة الكذ  
و اللجنكة ذلكك الطكرف المتعاقكد لحءكور هكذا سينظر في تقريكر متعلكق بكالطرف المتعاقكد، وقكد تكدع

 االجتماع.
 
يجوز للجنة، رهنال بتوافر الموارد المالية وحيثما تقتءي الظروف ذلكك، أن تكدعو لحءكور  6-0

اجتماعاتها أ  خبير أو شخم لديه معرفة قيّمكة لتقكديم رأ  فنكي أو مشكورة أو معلومكات يمككن أن 
 تساعد في النظر في أية مسألة معروضة.

 
ال يجككوز إال ألعءككاء اللجنككة ومككوظفي األمانككة أن يكونككوا حاضككرين أثنككاء وضككع واعتمككاد  6-6

   قرارات اللجنة، إال إذا قررت اللجنة خالف ذلك.
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 المادة السابعة

 السرية
 

ال تعد أ  معلومات موجودة لدى اللجنة معلومات سرية، ما لم ي كنم علكى خكالف ذلكك فكي  1-1
 هذه المادة.

 
للجنة وأل  شخم ينخرط في عملها السعي إلى ضمان سرية المعلومات التي قدمها ينبغي  1-4

 إليها طرف متعاقد بسرية بشأن امتثال هذا الطرف نفسه.
 
ينبغي الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بهوية الشخم الذ  يقدم معلومات إلى اللجنكة  1-0

 تتعلق بمعاقبة أو اضطهاد أو مءايقات. إذا طلب ذلك الشخم أن تبقى سرية بسبب مخاوف مثبتة
 
 ال ينبغي في أ  ظرف من الظروف اعتبار المعلومات الموجودة في المجال العام سرية. 1-2
 
ال ينبغي أن تحتو  سجالّت وتقارير اللجنة أية معلومات يجب على اللجنة أن تبقيها سرية.  1-0

والمعلومات سرية، ما لم تقرر اللجنة خكالف  وفي حالة الجلسات المغلقة، ينبغي أن تبقى المناقشات
   ذلك.

 
 المادة الثامنة
 اتخاذ القرارات

 
 تبذل اللجنة كل جهد ممكن العتماد قراراتها بتوافق اآلراء. 8-1
 
ينبغي للجنكة أن تبلك  مكن خكالل األمكين الطكرف المتعاقكد المعنكي بكالقرار المتخكذ مكن خكالل  8-4

لكى جهكة االتصكال الوطنيكة. ويبلك  األمكين األطكراف المتعاقكدة القنوات الرسمية، مع إرسال نسكخة إ
 األخرى والجمهور بالقرارات المتخذة.

 
 المادة التاسعة

 استخدام وسائل إلكترونية
 

قد يسكتخدم أعءكاء اللجنكة وسكائا اتصكال إلكترونيكة لغكرض تسكيير أعمكالهم، بالقكدر الكذ   9-1
 توافق عليه اللجنة، ويشمل هذا ما يلي:

 
 إجراء مشاورات غير رسمية؛ )أ(

 
وضع واتخكاذ قكرارات خطيكة باسكتخدام وسكائا اتصكال إلكترونيكة باسكتثناء القكرارات  )ب(

 بموجب القسم سابعا من إجراءات االمتثال.
 
 
)ب( 1يجوز أن تءع اللجنة قواعد أخرى بشأن وسائا االتصال اإللكترونية بموجب الفقرة  9-4

المادة السابعة أعاله، بما في ذلكك بشكأن التحقكق مكن اسكتالم جميكع  من هذه المادة، مع مراعاة أحكام
 األعءاء مشروع قرار واعتماد قرار على أسا/ عدم االعتراض.

 
)ب( أعككاله متخككذال فككي المقككر الرئيسككي ألمانككة المعاهككدة 1يعتبككر أ  قككرار يتخككذ وفقككال للفقككرة  9-0

 الدولية.
 

 المادة العاشرة
 نشر الوثائق

 
 السابعة أعاله، يتير األمين جميع وثائق اللجنة للجمهور.رهنال بالمادة 
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 المادة الحادية عشر
 نسق إعداد التقارير المقدمة من الطرف المتعاقد فيما يتعلق به

 
أ مكن إجكراءات االمتثكال مكن خكالل -1-ينبغي استالم أ  تقارير مقدمة بموجب القسم سادسكا 11-1

إلكى  اأو من جهة االتصال الوطنيكة الخاصكة بكه، وتسكليمهالقنوات الرسمية للطرف المتعاقد المعني 
األمانة فكي نسكخة مطبوعكة وبالوسكائل اإللكترونيكة. وترفكق بكالتقرير المقكّدم أيكة وثيقكة مسكاندة ذات 

 صلة.
 
مككن إجككراءات  4-ينبغككي أن يشككمل أ  تقريككر مقككّدم باإلضككافة إلككى متطلبككات القسككم سككابعا 11-4

 االمتثال:
 

 تثبت المسألة موضع االهتمام؛معلومات إضافية  )أ(
 

 قائمة بجميع الوثائق المرفقة بالتقرير؛ )ب(
 

 القسم سابعا من إجراءات االمتثال. بموجبأية تدابير مطلوبة من اللجنة  )و(
 

 المادة الثانية عشرة
 نسق إعداد التقارير المقدمة من الطرف المتعاقد فيما يتعلق بطرف متعاقد آخر

 
ب من إجراءات االمتثكال مكن خكالل -1-القسم سادسا بموجبينبغي استالم أية تقارير مقدمة  14-1

القنوات الرسمية للطرف المتعاقد مقّدم التقرير وتسليمها إلى األمانة بنسخة مطبوعة و/أو بالوسكائل 
 اإللكترونية. وترفق بالتقرير المقّدم أية وثيقة مساندة ذات صلة.

 
 4-  تقرير مقّدم الطرف المتعاقد المعني، إضافة إلى متطلبات القسم سادساينبغي أن يحدد أ 14-4

 من إجراءات االمتثال، وأن يشمل:
 

 أية معلومات إضافية تثبت المسألة موضع االهتمام؛ )أ(
 

 قائمة بجميع الوثائق المرفقة بالتقرير. )ب(
 

مكن إجكراءات االمتثكال مكن خكالل القنككوات  2-القسكم سادسكا بموجكبتحكال التقكارير المقّدمكة  14-0
 الرسمية إلى الطرف المتعاقد المعني وترسل إلى جهة االتصال الوطنية الخاصة به.

 
 المادة الثالثة عشرة

 نسق إعداد التقارير المقّدمة من الجهاز الرئاسي
 

من إجراءات و -1-القسم سادسا بموجبفي حال ما إذا ما قرر الجهاز الرئاسي تقديم تقرير  10-1
االمتثال، فيأخذ ذلك هيئة قرار يعتمده هو. ويتعين أل  تقرير من هذا القبيل، أن يحكدد، إضكافة إلكى 

 من إجراءات االمتثال، الطرف المتعاقد المعني. 4-متطلبات القسم سادسا
 
مكن إجكراءات االمتثكال، تحكال التقكارير المقّدمكة مكن خكالل القنكوات  2-القسم سادسا بموجب 10-4
 لرسمية إلى أ  طرف متعاقد معني وترسل نسخة منها إلى جهة االتصال الوطنية الخاصة به.ا

 
 المادة الرابعة عشرة

 نسق النظر في البيانات واألسئلة المتعلقة بتنفيذ الطرف المتعاقد
 التزاماته بموجب المعاهدة الدولية

 
متثككال مككن خككالل القنككوات مككن إجككراءات اال 4-القسككم تاسككعا بموجككبيككرد أ  بيككان أو سككؤال  12-1

الرسكمية لككذلك الطككرف المتعاقكد أو مككن جهككة االتصككال الوطنيكة الخاصككة بككه ويسكلّم إلككى األمانككة فككي 
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نسككخة مطبوعككة وبالوسككائل اإللكترونيككة. وترفككق بالرسككالة التككي تحيلككه أيككة وثيقككة ذات صككلة داعمككة 
 للتقرير المقّدم.

 
 المادة الخامسة عشرة

 قرارات اللجنة
 

 بالقسم سابعا من إجراءات االمتثال: عمال يتءمن أ  قرار تتخذه اللجنة، 10-1
 

 اسم الطرف المتعاقد المعني؛ )أ(
 

 بيان يحدد المسألة موضع االهتمام؛ )ب(
 

أحككام المعاهككدة الدوليكة وأيككة قككرارات صكادرة عككن الجهككاز الرئاسكي، وكككذلك األقسككام  )و(
وهيئاتكه الفرعيكة، التكي تنطبكق علكى المسكألة ذات الصلة من تقكارير الجهكاز الرئاسكي 

 موضع االهتمام؛
 

القككرار الجككوهر  بشككأن المسككألة موضككع االهتمككام، بمككا فككي ذلككك التككدابير المتخككذة، إن  )د(
 وجدت؛

 
 أسباب اتخاذ القرار. )هـ(

 
 من إجراءات االمتثال: 6-القسم تاسعا بموجبتتءمن أ  توصية تقدمها اللجنة،  10-4
 

الطككرف المتعاقككد الككذ  وّجككه إلككى اللجنككة بيانككات وأسككئلة متعلقككة بتنفيككذ التزاماتككه اسككم  )أ(
 بموجب المعاهدة الدولية أو الجهاز الرئاسي حسبما تقتءيه الحالة؛

 
 بيان يحدد المسألة المثارة؛ )ب(

 
األحكام ذات الصلة بالمسألة مكن المعاهكدة الدوليكة وأيكة قكرارات صكادرة عكن الجهكاز  )و(

فككي هككذا الصككدد، وكككذلك األقسككام ذات الصككلة مككن تقككارير الجهككاز الرئاسككي الرئاسككي 
 وهيئاته الفرعية؛

 
 التوصية؛  )د(

 
 أسباب التوصية. )هـ(

 
 المادة السادسة عشرة
 السجالت والتقارير

 
بعد كل اجتماع، يسجل المكتب النتائج الرئيسية ويقّدم هذه السجالت، من خالل األمانة، إلى  16-1

 اللجنة للموافقة عليها.أعءاء 
 
مكن  ز-1-القسكم رابعكا بموجكبتأخذ اللجنة تلكك السكجالت فكي االعتبكار عنكد تقكديم تقريرهكا  16-4

 .إجراءات االمتثال
 

 المادة السابعة عشرة
 اللغات
 

لغة عمل اللجنة هكي اإلنكليزيكة أو أيكة لغكة أخكرى مكن لغكات األمكم المتحكدة الرسكمية اتفقكت  11-1
 .عليها اللجنة
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القسككم  بموجككب لتقككارير مككن الطككرف المتعاقككد المعنككي والككردود والمعلومككات الككواردةا تقككدم 11-4
مكن إجكراءات االمتثككال بكأ  لغكة مككن لغكات األمكم المتحكدة الرسككمية السكت. وتتخكذ األمانككة  0-سادسكا

ترتيبككات لترجمتهككا إلككى اللغككة اإلنجليزيككة إن هككي قككدمت بلغككة أخككرى مككن لغككات األمككم المتحككدة غيككر 
مكن إجكراءات  4-القسم تاسكعا بموجبنجليزية. وينطبق هذا الحكم فيما يتعلق باألسئلة أو البيانات اإل

 االمتثال. 
 
مكن  8-يجوز لممثل الطرف المتعاقد المعني المشارك في أعمال اللجنة بموجب القسم سادسا 11-0

إجراءات االمتثال أن يتكلم بلغة غير لغة عمل اللجنة، إذا غطى هذا الطرف المتعاقد تكلفة الترجمة 
 الشفوية.

  



IT/GB-5/13/Report  50   المرفق ألف، صفحة

 

 المادة الثامنة عشرة
 التكاليف
 

تغطككى النفقككات التككي يتكبككدها أعءككاء اللجنككة عنككد حءككورهم دورات اللجنككة مككن ميزانيككة المعاهككدة 
 تغطية تكاليفه، أو عدم تغطيتها، بهذه الطريقة.الدولية. ويجوز أل  عءو أن يختار 

 
 المادة التاسعة عشرة
 تعديالت الالئحة الداخلية

 
يعتمككد أ  تعككديل علككى الالئحككة الداخليككة هككذه بتوافككق  راء اللجنككة وتقككّدم إلككى مكتككب الجهككاز  19-1

 الرئاسي للنظر فيها والموافقة عليها.
 
ن أدنككاه، يطبككق أ  تعككديل علككى الالئحككة الداخليككة علككى الككرغم مككن المككادة الحاديككة والعشككري 19-4

 اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة ريثما تتم الموافقة عليه من الجهاز الرئاسي.
 

 المادة العشرون
 هيمنة سلطة إجراءات االمتثال

 
في حال وجود تعارض بين أ  حكم من أحكام الالئحة الداخلية هذه وأ  حككم مكن أحككام إجكراءات 

 أحكام إجراءات االمتثال. االمتثال، تسود
 

 المادة الحادية والعشرون
 سريان النفاذ

 
 تسر  هذه الالئحة الداخلية وأية تعديالت عليها بعد موافقة الجهاز الرئاسي عليها.
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 4 الملحق
 

 اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثالمن  0-نسق إعداد التقارير بموجب القسم خامسا
 عدم االمتثالومعالجة قضايا 
 
 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 مشروع

 الشكل الموحد للتقارير الطوعية
 

 مقدمة
 

 أحككام منهكا ملة أمورجمن المعاهدة، اعتمد الجهاز الرئاسي قرارا يتءمن  41عمال بالمادة  -1
وعمككال بهككذا القككرار، علككى كككل طككرف مككن (. 4/4511بشككأن الرصككد ورفككع التقككارير )القككرار 

األطراف المتعاقدة أن يقدم إلى لجنة االمتثال، مكن خكالل األمكين، تقريكرا عكن التكدابير التكي 
-خامسكا قسكماتخذها لتنفيذ التزاماته بموجب المعاهدة ب حدى اللغات الست لألمكم المتحكدة )ال

1.) 
 

افقكة علكى هكذا الشككل الموحكد. وقكد ويقدم التقرير األول في غءكون ثكال  سكنوات مكن المو -4
  .وافق الجهاز الرئاسي على هذا الشكل الموحد في دورته الخامسة

 
وقد وضع هذا الشكل الموحد لتيسكير إعكداد التقكارير ورصكد تنفيكذ المعاهكدة. واسكتخدام هكذا  -0

طوعي. ويجوز لطرف متعاقد استخدام شككل  خكر لرفكع التقكارير إن  هو أمر الشكل الموحد
 في ذلك. رغب

 
 : االلتزامات العامة2المادة 

 
 هل توجد في بلدكم قوانين أو لوائر تنظيمية أو إجراءات تنفذ المعاهدة؟ -1

    نعم

      ال

 وأاللوائر التنظيمية  وأإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن هذه القوانين 
 :أو السياسات اإلجراءات
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تنطبكق علكى المكوارد  أو سياسكات هل توجد فكي بلكدكم قكوانين أو لكوائر تنظيميكة أو إجكراءات -4
 الوراثية النباتية ؟ 

   نعم

      ال

 وأاللوائر التنظيمية  وأإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن هذه القوانين 
 :أو السياسات اإلجراءات

 
 
 
 
 
 
 

تحتككككاو إلككككى  أو سياسككككات بلكككدكم قككككوانين أو لككككوائر تنظيميككككة أو إجكككراءاتهكككل توجككككد فككككي  -0
 لءمان توافقها مع االلتزامات المنصوص عليها في المعاهدة؟ 29/التنسيقالتعديل

   نعم

      ال

إلجراء هذه كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن هذه التعديالت وأ  خطا  إذا
 :التعديالت

 
 
 
 
 
 
 

المددوارد الوراثيددة النباتيددة لألغذيددة والزراعددة واستكشددافها وجمعهددا وتوصدديفها ون : صدد1المددادة 
 وتقييمها وتوثيقها

 
ها ونالستكشاف الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعكة وصكهل تم الترويج لنهج متكامل  -2

 واستخدامها المستدام في بلدكم؟

    نعم

    ال
 
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للمسر والجرد في بلدكم؟هل خءعت الموارد  -0

    نعم

    ال

ما تم التوصل إليه من نتائج، وتحديد ن إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل ع
  :المحتمل استخدامهااألنواع واألنواع الفرعية و/أو األصناف، بما في ذلك تلك 

 
 
 
 
 
 

 إذا كان جوابكم "ال"، يرجى اإلشارة إلى: 

                                                 
ض إعداد هذا التقرير، يجوز للطرف المتعاقد أن يختار المصطلر  )التعديل أو التنسيق( المناسب في ما يتصل لغر  29

 القانونية. هبنظم
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  المكككوارد الوراثيكككة النباتيكككة لألغذيكككة أيكككة صكككعوبات تمكككت مصكككادفتها فكككي مسكككر أو جكككرد
 والزراعة؛

  ؛وجردها الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةأية خطا عمل لمسر 
 وارد الوراثية النباتية التي ينبغي مسحها وجردها:مأهم ال 

 
 
 
 
 
 
 

 هل تتعرض الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إلى تهديدات في بلدكم؟  -6

    نعم
      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إلى: 

 واألنواع الفرعية و/أو األصناف المعرضة لهذه التهديدات؛ األنواع 
 أسباب( هذه التهديدات؛ مصادر( 
  هذه التهديدات أو القءاء عليها؛أ  خطوات اتخذت لتقليل 
 صعوبات جرت مصادفتها في تنفيذ هذه الخطوات: أية 

 
 
 
 
 
 
 

المعرضككة للتهديككد أو ذات  المككوارد الوراثيككة النباتيككةة هككل تككم التككرويج فككي بلككدكم لمجموعكك -1
 الموارد ؟رتبطة بتلك مالصلة المعلومات ذات وال ،محتملالستخدام اال

    نعم
      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم التفاصيل عن التدابير المتخذة: 
 
 
 
 
 
 
 

المككوارد  ونالمحليككة إلدارة وصككلجهككود التككي يبككذلها المزارعككون والمجتمعككات ا تحظككىهككل  -8
 دعم في بلدكم؟الأو  شجيعالتبالوراثية النباتية في المزارع 

    نعم

      ال
 

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم التفاصيل عن التدابير المتخذة: 
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قارب المحاصيل البريكة والنباتكات البريكة إلنتكاو ألفي المواقع الطبيعية  الصون تعزيزهل تم  -9
 األغذية في بلدكم؟

    نعم

    ال
 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إلى ما إذا تم اتخاذ أية تدابير من أجل: 

 

 في المواقع الطبيعية في المناطق المحمية؛ ونتشجيع الص 

 .دعم جهود المجتمعات األصلية والمحلية 
 التدابير المتخذة: ، يرجى اإلشارة إلى تفاصيلمن هذا القبيل في حال اتخاذ تدابير

 
 
 
 
 
 
 

 الطبيعية؟  هامجموعات للموارد الوراثية النباتية خارو مواقعهل توجد في بلدكم  -15

    نعم

    ال
  ا؟كوناتهالمجموعات ومإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم معلومات عن صاحب هذه 

 
 
 
 
 
 
 

المكوارد الوراثيكة النباتيكة خكارو  ونإنشاء نظام فعال ومستدام لصكتعزيز في بلدكم  جرىهل  -11
 الطبيعية؟ هامواقع

    نعم
    ال
خارو  ونالص عزيزإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إلى التدابير المتخذة من أجل ت 

 المواقع الطبيعية،
 ونقلها لهذا الغرض:  توال سيما أية تدابير لتطوير التكنولوجيا
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لألغذيكة  مجموعكات المكوارد الوراثيكة النباتيكة قابليكةفكي بلكدكم رصكد المحافظكة علكى  هكل تكم -14
 ، وسالمتها الوراثية؟هاالطبيعية، ودرجة اختالف هاخارو مواقع على النمووالزراعة

    نعم

      ال
التي خلصت إليها أنشطة الرصد  النتائجإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن أهم 

 هذه:
 
 
 
 
 
 
 

 فكي صكونهل تعاون بلدكم مع أطكراف متعاقكدة أخكرى، مكن خكالل قنكوات ثنائيكة أو إقليميكة،  -10
 ؟لألغذية والزراعة واستكشاف وجمع وتوصيف وتقييم وتوثيق موارد وراثية نباتية

    نعم

      ال
 األطراف المتعاقدة األخرى التي تكم التعكاون معهكاإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إلى 

لتعاون من خالل الجهكاز الرئاسكي أو  ليكات المعاهكدة ا في حال تم هذا التعاون باإلضافة إلى)
 ، وحيثما أمكن، إلى تفاصيل أية مشاريع ذات صلة:(األخرى

 
 
 
 
 
 
 

 المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: االستخدام 6المادة 
 
تعكزز االسكتخدام المسكتدام للمكوارد  30ر قانونيكةتدابير للسياسات وتدابيفي بلدكم أ   هل توجد -12

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؟

    نعم

    ال
التككدابير و تككدابير السياسككات هككذهإذا كككان جككوابكم "نعككم"، يرجككى اإلشككارة إلككى مككا إذا كانككت  

 :تشمل القانونية

ة نظككم زراعيككة متنوعككة تعككزز مواصككلتشككجع وضككع و عادلككةاتبككاع سياسككات زراعيككة  
 االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي والموارد الطبيعية األخرى؛

ي تقوية البحو  التكي تعكزز وتصكون التنكوع البيولكوجي مكن خكالل تعظكيم التبكاين النكوع 
 فيما بين المحاصيل وفي داخلها لمصلحة المزارعين؛ 

 تربيككةتشككجيع جهككود تربيككة النباتككات، بمشككاركة المككزارعين، التككي تعككزز القككدرة علككى  
جيكة، مع مختلكف الظكروف االجتماعيكة واالقتصكادية وااليكولو خصيصا تتكيفأصناف 

 ؛ةالهامشيبما في ذلك في المناطق 

 توسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل وزيادة نطاق التنوع الوراثي المتاح للمزارعين؛ 

للتوسككع فككي اسككتخدام المحاصككيل واألصككناف المحليككة والمتكيفككة مككع الظككروف التككرويج  
 المحلية واألنواع غير المستخدمة بالقدر الكافي؛

                                                 
 ألغراض هذا التقرير، التدابير القانونية يجوز أن تشمل اللوائر.  30
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 ونهاتككدعيم التوسككع فككي اسككتخدام تنككوع األصككناف واألنككواع فككي إدارة المحاصككيل وصكك 
ها المسككتدام علككى مسككتوى المزرعككة، وإقامككة صككالت قويككة مككع تربيككة النباتككات واسككتخدام

 والتنمية الزراعية؛

صكناف وتوزيكع األ بشكأن إطكالقاستعراض وتعديل استراتيجيات ولوائر تربية النباتكات  
 البذور.

 

التدابير القانونية، يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير و السياسات هذهتدابير في حال وجود 
 :في تنفيذها مصادفةالمتخذة وأية صعوبات 

 
 
 
 
 
 
 

 ة والتعاون الدوليوطني: االلتزامات ال1المادة 
 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستكشافها وجمعها وتوصيفها ون تم دمج ص هل -10

وتوثيقها واستخدامها المستدام في سياسات بلدكم وبرامجه المتعلقة بالتنمية الزراعية وتقييمها 
 والريفية؟

    نعم

      ال
هذه األنشطة في السياسات والبرامج إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن إدراو  

 المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية.
 
 
 
 
 
 
 

هل تعاون بلدكم مع األطراف المتعاقدة األخرى، من خالل القنكوات الثنائيكة أو اإلقليميكة، فكي  -16
 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام؟ ونص

    نعم
      ال
 إذا كان هدف هذا التعاون يتمثل في: ما إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إلى 

فيمككا يتعلككق انتقكال قككدرات البلكدان الناميككة والبلكدان التككي تمككر اقتصكاداتها بمرحلككة  تعزيكز 
 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام؛ ونبص

المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة  ونصكك تشككجيعالنشككاطات الدوليككة الراميككة إلككى  دعيمتكك 
والزراعككة وتقييمهككا وتوثيقهككا وتعزيككز مادتهككا الوراثيككة وتربيككة النباتككات وإكثككار البككذور، 

والمعلومككات والتكنولوجيككا المالئمككة  هككا،هككا وتبادلوتقاسككمها وإتاحككة فككرص الحصككول علي
 هككاوفقككا للنظككام المتعككدد األطككراف للحصككول علككى المككوارد وتقاسككم منافع ،ذات الصككلة

 بموجب المعاهدة.
 

وباإلضافة إلى التعاون من خالل الجهاز الرئاسي أو أ   لية أخرى من  ليات المعاهدة، 
متعاقدة أخرى إلى هذه األطراف المتعاقدة  اإلشارة في حال تعاون بلدكم مع أطرافيرجى 

 :األخرى، وحيثما أمكن، تقديم تفاصيل عن أ  مشاريع ذات الصلة
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 : المساعدة الفنية2المادة 
 
بلدكم تقديم مساعدة فنية إلكى البلكدان الناميكة والبلكدان التكي تمكر اقتصكاداتها بمرحلكة  شجع هل -11

 بهدف تيسير تنفيذ هذه المعاهدة؟. انتقال

    نعم

      ال
 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة: 

 
 
 
 
 
 
 

 فنية بهدف تيسير تنفيذ المعاهدة؟مساعدة هل تلقى بلدكم  -18
    نعم

      ال
 :الفنيةهذه المساعدة إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن 

 
 
 
 
 
 
 

 : حقوق المزارعين9المادة 
 

 ت أية تدابير لحماية حقوق المزارعين وتعزيزها في بلدكم؟ ذَ خً هل ات   -19
    نعم

      ال
 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت هذه التدابير تتعلق بما يلي: 

االعتككراف بالمسككاهمة الءككخمة للمجتمعككات المحليككة واألصككلية والمككزارعين مككن جميككع  
 األقاليم في العالم في صون الموارد الوراثية النباتية وتنميتها واستخدامها؛

 حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ 

اسكتخدام المكوارد الوراثيكة  الحق فكي المشكاركة المتكافئكة فكي اقتسكام المنكافع الناشكئة عكن 
 النباتية لألغذية والزراعة

 الحق في المشاركة في صنع القرارات، على المستوى القطر ، بشأن المسائل المرتبطة 
 .الموارد النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام ونبص

 المزرعة يادخار واستخدام وتبادل وبيع البذور/مواد اإلكثار المدخرة ف يفالحق  
 

، يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة وأية من هذا القبيل تدابيراتخاذ في حال و 
 صعوبات تمت مواجهتها في تنفيذها:
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 متعدد األطرافال: نطاق النظام 00المادة 
 
للحصككول علككى المككوارد وتقاسككم المنككافع جميككع  متعككدد األطككرافالهككل أدرو بلككدكم فككي النظككام  -45

التكي تخءكع إلدارة  ،الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعكة المدرجكة فكي الملحكق األول
 ؟ توجد في المجال العامالتي و حكومتكم سيطرةو

   كلها

   جزء منها

    ال شيء

في إدراو الموارد  صودفتصعوبات أ  "، يرجى تقديم تفاصيل لهال إذا كان جوابكم " ك
 متعدد األطراف:الفي النظام  األولالمدرجة في الملحق الوراثية النباتية 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 "، يرجى تقديم تفاصيل عن:جزء منهاإذا كان جوابكم "

  فككي النظككام المدرجككة فككي الملحككق األول مككدى أ درجككت المككوارد الوراثيككة النباتيككة  إلككى أ
 المتعدد األطراف؛

 متعدد األطراف؛الالتي أدرجت في النظام  لمحاصيلا 
 المدرجكة فكي الملحكق مواجهتها فكي إدراو المكوارد الوراثيكة النباتيكة  تالتي تم الصعوبات

 فككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي النظككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاماألول 
 متعدد األطراف:ال

 
 
 
 

فكي إدراو المكوارد  المصكادفةإذا كان جوابكم " ال شيء"، يرجى تقديم تفاصيل عن الصعوبات 
 متعدد األطراف:الفي النظام المدرجة في الملحق األول الوراثية النباتية 

 
 
 
 
 
 
 

واليتكه، الكذين  داخكل نطكاق، القكانونييناتخذ بلدكم تدابير لتشكجيع األشكخاص الطبيعيكين و هل -41
على إدراو هكذه  ،يحتفظون بموارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة مدرجة في الملحق األول

 ؟متعدد األطرافالالموارد في النظام 

    نعم

    ال
 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن:



IT/GB-5/13/Report  59 المرفق ألف، صفحة 

 

 واليكة بلكدكم، بك دراو المكوارد  في نطكاقالذين قاموا،  االعتباريينالطبيعيين أو  األشخاص
متعكككدد الفكككي النظكككام  ،ة فكككي الملحكككق األولواردالوراثيكككة النباتيكككة لألغذيكككة والزراعكككة الككك

 األطراف؛

 متعدد األطراف؛ الالتي أدرجها هؤالء األشخاص في النظام  المحاصيل 

  واجههككا هككؤالء األشككخاص فككي إدراو المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة  صككعوباتأيككة
 :متعدد األطرافالة في الملحق األول في النظام واردوالزراعة ال

 
 
 
 
 
 
 

مواجهتها في تشجيع  تإذا كان جوابكم "ال"، يرجى تقديم تفاصيل عن أية صعوبات تم 
ة في الملحق واردية لألغذية والزراعة الهؤالء األشخاص على إدراو الموارد الوراثية النبات

 األول في النظام متعدد األطراف:
 
 
 
 
 
 
 

: تيسددير الحصددول علددى المددوارد الوراثيددة النباتيددة لألغذيددة والزراعددة فددي إطددار النظددام 04المددادة 
 متعدد األطرافال
 
الحصككول علككى المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة  لتيسككيرهككل اتخككذ بلككدكم تككدابير  -44

 ؟من المعاهدة 2-14المدرجة في الملحق األول، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

    نعم

      ال
 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن هذه التدابير: 

 
 
 
 
 
 
 

تيسير الحصول  في مصادفةإذا كان جوابكم "ال"، يرجى تقديم تفاصيل عن أية صعوبات  
 على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المدرجة في الملحق األول:

 
 
 
 
 
 
 

هككل يجككرى فككي بلككدكم تيسككير الحصككول علككى المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة  -40
 المدرجة في الملحق األول عمال باالتفاق الموحد لنقل المواد؟ 

    نعم
      ال
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 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إلى عدد االتفاقات الموحدة لنقل المواد المبرمة: 
 
 
 
 
 
 
 

تيسير الحصول  في صودفتإذا كان جوابكم "ال"، يرجى تقديم تفاصيل عن أية صعوبات  
التفاق طبقا ل على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المدرجة في الملحق األول

 :الموحد لنقل المواد
 
 
 
 
 
 
 

هل استخدم االتفاق الموحد لنقل المواد بشكل طوعي في بلدكم لتيسير الحصول على المكوارد  -42
 ؟المدرجة في الملحق األولالوراثية النباتية لألغذية والزراعة غير 

    نعم

      ال
 االتفاقات الموحدة لنقل المواد المبرمة: إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إلى عدد 

 
 
 
 
 
 
 

اتفاقات نقل المواد للجوء إلى السكلطات في ألطراف لهل يتير النظام القانوني لبلدكم الفرصة  -40
 هذه االتفاقات؟ في إطارمنازعات تعاقدية  نشوءفي حالة 

   نعم
      ال
إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن القوانين أو اللوائر التنظيمية أو اإلجراءات  

 ذات الصلة: 
 
 
 
 
 
 
 

فكي بالمنازعكات الناشكئة  المتصكلةهل ينم النظام القانوني لبلدكم على إنفاذ قرارات التحككيم  -46
 االتفاق الموحد لنقل المواد؟ إطار

    نعم

    ال
اإلجراءات إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن القوانين أو اللوائر التنظيمية أو 

 ذات الصلة:
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هل حدثت أية حكاالت ككوار  طارئكة، قكام بلكدكم علكى إثرهكا بتكوفير الحصكول الميسكر علكى  -41
لألغذية والزراعة المدرجة في الملحق األول لغكرض المسكاهمة فكي  الموارد الوراثية النباتية

 الزراعية؟ استعادة النظم

   نعم

      ال
والموارد الوراثية الكوار  الطارئة  إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن حاالت 

 األول التي تم توفير الحصول عليها: المدرجة في الملحق النباتية لألغذية والزراعة
 
 
 
 
 
 
 

 متعدد األطرافال: اقتسام المنافع في النظام 02المادة 
 
فكي  بالموارد الوراثية النباتية لألغذيكة والزراعكة المدرجكةهل أتاح بلدكم أية معلومات تتعلق  -48

 ؟الملحق األول

    نعم

      ال
إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن المعلومات التي أتيحت فيما يتعلق بالموارد  

الكتالوجات وقوائم  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المدرجة في الملحق األول )مثال
ية والعلمية واالجتماعية تقنالحصر، والمعلومات عن التكنولوجيات، ونتائج البحو  ال

 ستخدام:االتقييم والتوصيف والاالقتصادية، بما في ذلك 
 
 
 
 
 
 
 

المكوارد  ونهل قام بلدكم بتوفير أو تيسير فرص الحصول على التكنولوجيات الرامية إلى ص -49
وتوصككككيفها وتقييمهككككا المدرجككككة فككككي الملحككككق األول الوراثيككككة النباتيككككة لألغذيككككة والزراعككككة 

 ؟واستخدامها
    نعم

      ال
 جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان بلدكم قد:إذا كان  

أنشكككأ مجموعكككات مواضكككيعية مخصصكككة لمحاصكككيل محكككددة ومعنيكككة باسكككتخدام المكككوارد  
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أو شارك فيها؛

على علم بأ  شكراكات فكي بلكدكم فكي مجكال البحكث والتطكوير وفكي مشكروعات تجاريكة  
متعدد األطكراف، وتنميكة المكوارد البشكرية، الالنظام  الواردة عبرمشتركة متعلقة بالمواد 

 البحو . وفرص االنتفاع الفعال من مرافق
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فرص الحصول على التكنولوجيات، يرجى تقديم تفاصيل عن فرص  رفي حال توفي
 الحصول التي تم توفيرها:

 
 
 
 
 
 
 

بلككدكم اتخككاذ تككدابير لبنككاء القككدرات فيمككا يتعلككق بككالموارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة  كفككلهككل  -05
31و/أو استفاد منهاالمدرجة في الملحق األول والزراعة 

 ؟

    نعم

      ال
 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت هذه التدابير تتعلق بما يلي:

المكوارد الوراثيكة  ونإنشاء و/أو تعزيز برامج للتعليم والتدريب العلمكي والفنكي بشكأن صك 
 النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام،

اسككتخدامها و  المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة ونإقامككة وتككدعيم مرافككق لصكك 
 المستدام،

 .إجراء بحو  علمية وتنمية القدرات على إجراء هذه البحو  

 و/أو استفاد منها، يرجي تقديم التفاصيل: من هذا القبيل في حال اتخذ بلدكم تدابير
 
 
 
 
 
 
 

 : خطـة العمـل العالميـة02المادة 
 
المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة  ونهككل قككام بلككدكم بتعزيككز تنفيككذ خطككة العمككل العالميككة لصكك -01

 والزراعة واستخدامها المستدام؟

    نعم

      ال
 من خالل:قد تم تعزيز تنفيذ الخطة  كانإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إلى ما إذا  

 الوطنية؛ اإلجراءات 
 التعاون الدولي؛ 

 في حال تم تعزيز تنفيذ الخطة، يرجي تقديم التفاصيل:
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
نظرا إلى أنكه يتعلكق بكالموارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة  10يرجى مالحظة أن هذا السؤال يختلف عن السؤال   31

 المدرجة في الملحق األول فقا، ومحدد بشكل أكبر.
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: مجموعددات المددوارد الوراثيددة النباتيددة لألغذيددة والزراعددة الموجددودة خددارج المواقددع 01المددادة 
المراكدز الدوليدة للبحدوث الزراعيدة التابعدة للجماعدة االستشدارية للبحدوث الزراعيدة  الطبيعية فدي

 األخرى الدولية وفي المؤسسات الدولية
 
هل تم في بلدكم تيسير وصول المراكز الدولية للبحو  الزراعية التابعة للجماعة االستشارية  -04

التككي وقعككت اتفاقككات مككع الجهككاز للبحككو  الزراعيككة الدوليككة أو المؤسسككات الدوليككة األخككرى 
 الرئاسي للمعاهدة إلى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المدرجة في الملحق األول:

    نعم
      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إلى:

 وفككرت لهككا  التككي خككرىاألدوليككة المؤسسككات الدوليككة للبحككو  الزراعيككة أو المراكككز أ  ال
  الوصول؛ إمكانية

   عدد االتفاقات الموحكدة لنقكل المكواد المبرمكة مكع ككل مرككز مكن المراككز الدوليكة للبحكو
 مؤسسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككةالزراعيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة أو 

 دولية أخرى:
 
 
 
 
 
 
 

تيسير مواجهتها في  تإذا كان جوابكم "ال"، يرجى تقديم تفاصيل عن أية صعوبات تم
وصول المراكز الدولية للبحو  الزراعية والمؤسسات الدولية األخرى التي وقعت اتفاقات 

لمدرجة في مع الجهاز الرئاسي للمعاهدة إلى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ا
 الملحق األول؟.

 
 
 
 
 
 
 

هل تم في بلدكم تيسير وصول المراكز الدوليكة للبحكو  أو المؤسسكات الدوليكة األخكرى التكي  -00
وقعت اتفاقات مع الجهاز الرئاسي للمعاهدة إلى المكوارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة 

 غير المدرجة في الملحق األول؟

   نعم
      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إلى:

 وفككرت لهككا  التككي خككرىاألدوليككة المؤسسككات الدوليككة للبحككو  الزراعيككة أو المراكككز أ  ال
  الوصول؛ إمكانية

   عدد االتفاقات الموحكدة لنقكل المكواد المبرمكة مكع ككل مرككز مكن المراككز الدوليكة للبحكو
 الزراعيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة أو مؤسسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة

 دولية أخرى:
 
 
 
 
 
 
 



IT/GB-5/13/Report  64   المرفق ألف، صفحة

 

مواجهتها في تيسكير وصكول  تإذا كان جوابكم "ال"، يرجى تقديم تفاصيل عن أية صعوبات تم
المراكز الدولية للبحو  الزراعية و المؤسسات الدولية األخرى التي وقعت اتفاقات مع الجهكاز 

المدرجكة فكي الملحكق  غيكر الرئاسي للمعاهكدة إلكى المكوارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة
 األول.

 
 
 
 
 
 
 

 النباتية: الشبكات الدولية للموارد الوراثية 06المادة 
 
هككل اضككطلع بلككدكم بأيككة أنشككطة لتشككجيع المؤسسككات الحكوميككة والخاصككة وغيككر الحكوميككة  -02

للمكوارد الوراثيكة  ومؤسسات البحو  والتربية وغيرهكا علكى المشكاركة فكي الشكبكات الدوليكة
 النباتية؟

   نعم
      ال
 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن هذه األنشطة: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : المـوارد الماليـة02المادة 
 
 وأاإلقليميكة  وأهل قّدم بلدكم و/أو تلقى موارد مالية لتنفيذ المعاهدة من خالل القنكوات الثنائيكة  -00

 متعددة األطراف؟ال

   نعم

      ال
الموارد  مقدار، حيثما أمكن، تقديم تفاصيل عن هذه القنوات و، يرجىإذا كان جوابكم "نعم" 

 المالية:
 
 
 
 
 
 
 

الموارد الوراثية النباتيكة لألغذيكة والزراعكة  لصونألنشطة وطنية  هل قّدم بلدكم موارد مالية -06
 ؟واستخدامها المستدام

    نعم

      ال
الموارد  قدارإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن هذه األنشطة الوطنية وم

 المالية:
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 لتقريرعن شكل هذا ا
 

 ؟ هذا الشكل للتقرير إكمالهل واجهتم أية صعوبات في  -01

   نعم

      ال
 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن هذه الصعوبات: 

 
 
 
 
 
 
 

 :هاطرحاقتراحات لتحسين هذا الشكل، يرجى  مإذا كانت لديك 
 
 
 
 
 
 
 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مالحظات عامة عن تنفيذ
 

عككن تجربككة بلككدكم فككي مجككال تنفيككذ  منبثقككةلتقككديم أيككة مشككورة  اإلطككاريمكككنكم اسككتخدام هككذا  -08
 المعاهدة:

 
 
 
 
 
 
 

منظكور فكي عكرض لتقكديم أيكة معلومكات إضكافية قكد تككون مفيكدة  اإلطاريمكنكم استخدام هذا  -09
 للصعوبات التي تمت مواجهتها في مجال تنفيذ المعاهدة:أوسع 

 
 
 
 
 
 
 

يمكنكم استخدام هذا اإلطار لتقديم أية معلومات إضافية قد تكون مفيدة لعكرض منظكور أوسكع  -25
 للتدابير التي يمكن أن تساعد على تعزيز االمتثال:

 
 
 
 

 2 الملحق
 أعضاء لجنة االمتثال

 
 

 أسماء األعءاء المنتخبين.يبي ن الجدول الوارد أدناه، الذ  يقوم بملئه الجهاز الرئاسي، 
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 أفريقيا

Ms Maria Antonieta Coelho  
 

 سنتان

Ms Angeline Munzara  2 سنوات 

 
 آسيا

 

Ms Tashi Dorji سنتان 

Ms Amparo Ampil 2 سنوات 

 
 أوروبا

Mrs Clare Hamilton سنتان 

Mr René Lefeber 2 سنوات 

 
أمريكدددددا الالتينيدددددة ومنطقدددددة البحدددددر 

 الكاريبي

Mr Armando Bustillo 
Castellanos 

 سنتان

Ms Lianne Fernandez 
Granda 

 سنوات 2

 
 الشرق األدنى

 

 سنتان السيد مصطفي على العجل

 سنوات 2 السيد على شهاد 

-Ms Felicitas Katepa أمريكا الشمالية
Mupondwa 

 سنوات 2

 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

 
 

Mr Douveri Mavaru Henao سنتان 

Mr Geoff Budd 2 سنوات 
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 01 –المرفق ألف 
 01/4102القرار 

 إنشاء النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثية النباتية
 من االتفاقية الدولية 01في سياق المادة 

 
 إن الجهاز الرئاسي،

 
مككن المعاهكدة الدوليككة تكدعو األطككراف المتعاقكدة إلككى أن تتعكاون علككى  11أن المكادة  إلددى إذ يشدير

إنشاء نظام عالمي لإلعالم، استنادا إلكى نظكم المعلومكات الموجكودة عكن المسكائل العلميكة والفنيكة 
 والبيئيككككككككككككككككككككككككككة المتصككككككككككككككككككككككككككلة بككككككككككككككككككككككككككالموارد الوراثيككككككككككككككككككككككككككة النباتيككككككككككككككككككككككككككة

 ؛لألغذية والزراعة
 

لتكنولوجيا المعلومات دعمكا  وأدواتبالعمل الذ  قامت به األمانة في إنشاء نظم  وإذ يحيط علما
 للنظام المتعدد األطراف للمعاهدة؛

 
 )أ(؛ 4-10بأن تبادل المعلومات هذا سيسهم في تقاسم المنافع، على نحو يتسق مع المادة  وإذ يقر

 
 اقية التنوع البيولوجي؛في اتف التنسيقأنه سيجر  إقامة تعاون مع  لية  إلى وإذ يشير

 
أن األطراف المتعاقدة تتعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعكة  وإذ يشير إلى

النباتيكة  الوراثيكةلمنظمة األغذية والزراعة في إجراء عمليات إعادة تقييم دوريكة لحالكة المكوارد 
 لألغذية والزراعة في العالم؛

 
 ف نه،
 
" لبنككاء القككدرات CAPFITOGEN"سككبانيا علككى المسككاهمة فككي وضككع مبككادرة حكومككة إ يشددكر -1

إلككى األمانككة، رهنككا  ويطلددب، 11لككدعم البككرامج الوطنيككة للمككوارد الوراثيككة النباتيككة فككي سككياق المككادة 
 بتوافر الموارد، إتاحة األدوات بلغات أخرى وفي أقاليم أخرى؛

 
لمعلومككات التككي توثككق المككوارد الوراثيككة بككالجهود التعاونيككة الجاريككة لتحسككين نظككم ا يرحددب -4

 النباتية لألغذية والزراعة، باالستناد إلى نظم المعلومات القائمة؛
 
األمين أن يواصل توطيد التعكاون مكع إدارات منظمكة األغذيكة والزراعكة المعنيكة  يطلب من -0

ظككام وجميككع أصككحاب المصككلحة اآلخككرين مككن أجككل تيسككير مسككاهمتهم فككي التطككوير المتواصككل للن
مكن المعاهكدة، وأن يزيكد مكن بكذل الجهكود الراميكة إلكى تعزيكز  11العالمي لإلعالم فكي سكياق المكادة 

وصول األطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة المعنيكين اآلخكرين بقكدر أكبكر إلكى نظكم المعلومكات 
 ذات الصلة. 

 
أهمية االستفادة من الخبرات المتراكمة لدى اتفاقية التنكوع البيولكوجي فكي إنشكاء  يشدد على -2

إلى األمين استكشاف سكبل التعكاون مكع أمانكة اتفاقيكة التنكوع  ويطلبوتطوير  لية تبادل المعلومات، 
البيولوجي على تبكادل المعلومكات وعلكى دراسكة السكبل الجديكدة المتاحكة لتعزيكز الوصكول المجكاني 

 توح إلى البيانات والمعلومات ألغراض الصون؛والمف
 
األمين، رهنا بتوافر الموارد، الدعوة إلى مشكاورة للخبكراء بشكأن النظكام العكالمي  إلى يطلب -0

باالستناد إلى االختصاصات الواردة في ملحق هذا القرار، ورفع تقريكر  17 لإلعالم في سياق المادة
 إلى الدورة المقبلة؛
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مين إعداد ورقة رؤيكة، تسكتند إلكى المكدخالت التكي توفرهكا مشكاورة الخبكراء، األ إلى يطلب -6
لتكون بمثابة األسا/ لبرنامج عمل مفصكل وواقعكي للنظكام العكالمي لإلعكالم عكن المكوارد الوراثيكة 

 ؛ 11مع المادة  النباتية تماشيال 
 
األطراف المتعاقدة واألطراف غيكر المتعاقكدة وأصكحاب المصكلحة المعنيكين و ليكات  يشجع -1

التمويل على توفير الدعم المالي الالزم لوضع النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثيكة النباتيكة 
   لألغذية والزراعة.
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 ملحق
 

 01مشاورة بشأن النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثية النباتية في سياق المادة 
 من المعاهدة الدولية

 
تعتبكككر المشكككاورة بشكككأن النظكككام العكككالمي لإلعكككالم عكككن المكككوارد الوراثيكككة النباتيكككة لألغذيكككة  

من المعاهدة الدولية منبرا دوليا يجمع ممثلين عن األطكراف المتعاقكدة  11والزراعة في إطار المادة 
مككن جميككع األقككاليم، وخبككراء مككن المنظمككات والشككبكات الدوليككة العاملككة فككي هككذا المجككال، وأصككحاب 

 المصلحة المعنيين وخبراء معترف بهم.
 

 التشكيل
 

م كل إقليم، بعكدد يصكل خبيرين يسميه ستتألف المشاورة، باإلضافة إلى موظفي األمانة، من 
، مع مراعكاة أصكحاب المصكلحة والتكوازن اإلقليمكي، بمكا خبيرا فنيا إضافيا 11، عالوة على 12إلى 

في ذلك ممثلون عن منظمة األغذية والزراعة والمراكز الدولية للبحو  الزراعية التابعكة للجماعكة 
العكالمي للتنكوع المحصكولي، وأمانكة االستشارية للبحو  الزراعية الدولية، والصندوق االسكتئماني 

 اتفاقية التنوع البيولوجي، والقطاع الخاص، ومنظمات المزارعين.
 

وسيعمل جميع األعءكاء بصكفتهم الشخصكية. وينبغكي أن تككون القكدرة التقنيكة هكي المعيكار  
 الرئيسي في تعيين الخبراء الفنيين لحءور المشاورة. وستتولى األمانة تنسيق عمل المشاورة.

 
 نطاق المشاورة وأهدافها

 
تقدم المشاورة المشكورة إلكى األمكين بشكأن وضكع مقترحكات لإلنشكاء الفعكال للنظكام العكالمي  

لإلعالم من أجل تعزيز وتيسير تبادل المعلومات بخصكوص المسكائل العلميكة والتقنيكة والبيئيكة ذات 
 اورة بما يلي:الصلة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وستقوم المش

 
تيسير تقييم االحتياجات وإسداء المشورة إلى األمين بشأن تحديكد األنشكطة واألولويكات  (1)

 لتبادل المعلومات؛
إجككراء اسككتعراض ألهككم المبككادرات والمشككاريع والبككرامج الجاريككة علككى المسككتويات  (4)

 من المعاهدة الدولية؛ 11الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة بتطوير المادة 
تحديككد الثغككرات التككي تشككوب المعلومككات بشككأن المسككائل العلميككة والتقنيككة والبيئيككة ذات  (0)

 الصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككلة بكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالموارد
 الوراثية النباتية؛

 تحديد أفءل الممارسات والمنهجيات المناسبة لتعزيز نظام عالمي فعال لإلعالم؛ (2)
أساسكية، بالتعكاون مكع األطكراف المتعاقكدة إجراء ونشر ورقات دراسة تءم معلومكات  (0)

ومع أصحاب المصلحة المعنيين والقيام، رهنا بتوافر المكوارد، بك جراء استقصكاء عبكر 
 اإلنترنكككككككككككككككككككككككككككككككت للعناصكككككككككككككككككككككككككككككككر الرئيسكككككككككككككككككككككككككككككككية للنظككككككككككككككككككككككككككككككككام

 إلعالم؛لالعالمي 
إسداء المشورة إلى األمانة في صياغة ورقة رؤية بشأن النظام العالمي لإلعالم المشار  (6)

 لينظكككككر فيهكككككا الجهكككككاز الرئاسكككككي فكككككي دورتكككككه المقبلكككككة. 11المكككككادة إليكككككه فكككككي 
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 00 –المرفق ألف 
 00/4102القرار 

 عمل الطرف الثالث المستفيد
 

 ،إّن الجهاز الرئاسي
 
من المعاهدة، سي كفل الوصول بشكل ميسكر إلكى النظكام  2-14إلى أنه بموجب المادة  إذ يشير (1)

المتعككد د األطككراف بمقتءككى ات فككاق موّحككد لنقككل المككواد اعتمككده الجهككاز الرئاسككي فككي دورتككه 
من المعاهكدة تقتسكم المنكافع الناشكئة عكن اسكتخدام المكوارد  4-10وأنه بموجب المادة  األولى؛

الوراثيّككة النباتيّككة لألغذيككة والزراعككة التككي يشككملها النظككام المتعككد د األطككراف، بمككا فككي ذلككك 
 اسكككككتخدامها التجكككككار ، بطريقكككككة عادلكككككة ومتكافئكككككة مكككككن خكككككالل اآلليّكككككات المحكككككّددة فكككككي

 الماّدة المذكورة؛
 

جهككاز الرئاسككي، فككي دورتككه الثالثككة، قككد وافككق علككى اإلجككراءات إلككى أن ال وإذ يشددير كددذلك (4)
الخاّصة بالطرف الثالث المستفيد المتعلقة بتأدية أدوار ومسؤوليات الطرف الثالث المسكتفيد 
كما حددها ونّم عليها االتفاق الموحد لنقل المواد بتوجيه من الجهاز الرئاسي، ووافكق فكي 

لتشككجيع علككى أداء الطككرف الثالككث المسككتفيد لمهمتككه دورتككه الرابعككة، علككى قواعككد الوسككاطة ل
 بفعالية وإلتاحة فرصة الحتواء التكاليف؛

 

من اإلجراءات الخاّصكة بكالطرف الثالكث المسكتفيد،  4-2إلى أنه، وفقا للمادة  وإذ يشير كذلك (0)
يجوز للطرف الثالث المستفيد أن يتلقى ويستخدم المعلومات عن حاالت عدم امتثال محتملكة 

لتزامات مقدم المادة أو متلقي المادة بموجب اتفاق موحد لنقل المكواد مكن األطكراف أو أ  ال
 أشخاص طبيعيين أو قانونيين  خرين.

 

بأن الطرف الثالث المستفيد سيتطلّب موارد ماليّة كافية وموارد أخرى، وبكأن  كذلك وإذ يقر (2)
المنظمة وهي تتصرف باعتبارها الطرف الثالث المسكتفيد لكن تتحمكل أ  التزامكات تتجكاوز 

 األموال المتاحة في االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث المستفيد؛
 

 فإنه، 
 

إلى مجلس المنظمة وأجهزتها المعنية األخرى لموافقتهكا رسكميّال علكى قواعكد  يتوجه بالشكر -1
 الوساطة والصيغة المعدلة المقابلة إلجراءات الطرف الثالث المستفيد؛

 

مركز التحكيم والوساطة التكابع للمنظمكة العالميكة للملكيكة الفكريكة علكى موافقتكه  يشكر كذلك -4
 على العمل كمدير لقواعد الوساطة؛

 

منظمكة األغذيكة والزراعكة  ويشدكر الطكرف الثالكث المسكتفيد، عمكلالتقرير حكول  إلى يشير -0
كذلك  ويطلب من إجراءات الطرف الثالث المستفيد، 9واألمين على رفع التقرير وفقال للمادة 

 األمين أن يواًصل رفع تقرير من هذا القبيل في كل دورة من دورات الجهاز الرئاسي؛ من
 

من إجكراءات  4-2على أهمية األداء الفعال للطرف الثالث المستفيد لما ورد في المادة  يشدد -2
للطكرف الثالكث المسكتفيد أن يتلقكى ويسكتخدم بموجبهكا  يجوزالطرف الثالث المستفيد، والتي 

المعلومكات عككن حككاالت عككدم امتثككال اللتزامككات مقكدم المككادة أو متلقككي المككادة بموجككب اتفككاق 
 موحد لنقل المواد من األطراف أو أ  أشخاص طبيعيين أو قانونيين  خرين؛ 

 

 4510-4512التشكغيلي للطكرف الثالكث المسكتفيد لفتكرة السكنتين اإلبقاء على االحتيكاطي  يقرر -0
 دوالرال أمريكيال ومراجعة ذلك في دورته السادسة؛ 480 485ال  عند المستوى الحالي الب
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للطككرف الثالككث المسككتفيد، حسككب  لألمككين االسككتعانة بمككوارد االحتيككاطي التشككغيلي يددرخ  -6
 اللزوم، من أجل تنفيذ وظائف الطرف الثالث المستفيد؛

 

األطككراف المتعاقككدة، والككدول مككن غيككر األطككراف المتعاقككدة، والمنظمككات الحكوميّككة  يناشددد  -1
الدوليّة، والمنظمات غير الحكوميّة، والكيانات األخرى أن تساهم دوريّكال، حسكب االقتءكاء، 
فككي االحتيككاطي التشككغيلي للطككرف الثالككث المسككتفيد، مككن أجككل المحافظككة علككى مككوارده عنككد 

 جات؛مستوى يتناسب مع االحتيا
 

العملية والفعالة من حيكث التكلفكة التكي وضكعها األمكين  بأدوات تكنولوجيا المعلومات يرحب -8
مكن إجكراءات الطكرف الثالكث  1-2 لتسهيل تقديم المعلومات وجمعهكا وتخزينهكا تنفيكذال للمكادة

المستفيد، والتكي تكنم علكى أن يتكير الجهكاز الرئاسكي للطكرف الثالكث المسكتفيد المعلومكات 
حكومككة إسككبانيا علككى مككا قدمتككه مككن دعككم مككالي سككخي لتطككوير هككذه  ويشددكر دمككة إليككه،المق

 ؛األدوات
 

إلى األمين تزويد الجهاز الرئاسي بمعلومات تفصكيلية عكن اسكتخدام المكوارد لغكرض  يطلب -9
تنفيذ إجراءات الطرف الثالكث المسكتفيد، كجكزء مكن المعلومكات المصكاحبة للبيانكات الماليكة 

  التي تتاح لألطراف المتعاقدة؛
 

ات، وعنككد إلككى األمككين مواصككلة تطبيككق التككدابير المناسككبة لءككمان سككالمة المعلومكك يطلددب -15
   من إجراءات الطرف الثالث المستفيد. 1-2 للمادة االقتءاء، سريّة المعلومات المقّدمة تنفيذال 
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 04 –المرفق ألف 
 04/4102القرار 

 المسائل المتصلة بالمعاهدة والناشئة
 عن عملية إصالح منظمة األغذية والزراعة

 
 ،إّن الجهاز الرئاسي

 
بالتقككدم المحككرز حتككى اآلن فككي األجهككزة الرئاسككية للمنظمككة فيمككا يتعلككق باسككتعراض  إذ يقددر (1)

 األجهزة المنشأة بموجب المادة الرابعة عشرة؛
 

إلى قرار مجلس المنظمة بشأن اعتماد نهج مختلف إزاء األجهزة المنشأة بموجب  وإذ يشير (4)
المكككادة الرابعكككة عشكككرة مكككن دسكككتور المنظمكككة بنكككاء علكككى خصائصكككها الدسكككتورية المتميكككزة 

 ومتطلباتها التشغيلية؛
 

باتخاذ ترتيبات مخصصة لتلك األجهزة الدستورية التكي تتمتكع باسكتقالل وظيفكي  وإذ يرحب (0)
 مثل المعاهدة؛ كبير،

 

مككن المعاهككدة الدوليككة بشككأن وظككائف وواجبككات األمككين فيمككا  45إلككى أحكككام المككادة  وإذ يشددير (2)
يتعلكككق بتقكككديم الكككدعم اإلدار  إلكككى دورات الجهكككاز الرئاسكككي واالتصكككاالت مكككع األطكككراف 

 المتعاقدة؛
 

اون مكع المنظمكات من المعاهدة الدولية بشكأن واجكب األمكين التعك 0-45إلى المادة  وإذ يشير (0)
واألجهكزة األخكرى المنشكأة بموجكب المعاهكدات، بمككا فكي ذلكك علكى وجكه الخصكوص أمانككة 

 اتفاقية التنوع البيولوجي، في تحقيق أهداف المعاهدة؛
 

بأن اختصاصات األمين، على نحكو مكا اعتمكده الجهكاز الرئاسكي فكي دورتكه  علما وإذ يحيط (6)
األولى، تنم على أن تتمتع أمانة المعاهدة الدولية باالستقالل الوظيفي وتكون مسؤولة مكن 

 الناحية الفنية أمام الجهاز الرئاسي؛
 

موجككب المككادة بككأن قيككام األجهككزة الرئاسككية للمنظمككة باسككتعراض األجهككزة المنشككأة ب وإذ يقددر (1)
الرابعة عشرة يمثل فرصة لتعزيكز االسكتقالل الكوظيفي للمعاهكدة الدوليكة، مكع بقائهكا ضكمن 

 إطار المنظمة؛
 

 للدعم الذ  يقدمه المدير العام للمنظمة إلى المعاهدة الدولية؛ وإذ يعرب عن تقديره (8)
 

 ما يلي: يقررف نه 
 

إلى المنظمة على الدعم الذ  تقدمه إلكى المعاهكدة الدوليكة تحكت قيكادة المكدير  يتوجه بالشكر -1
 العام؛

 

إلى المكتب تيسير االتصاالت مكع إدارة منظمكة األغذيكة والزراعكة مكن أجكل اإلقكرار  يطلب -4
باالستقالل الوظيفي للمعاهكدة الدوليكة، وفقكا للمعكايير التكي سكبق وأن حكددتها اللجنكة المعنيكة 

 الدستورية والقانونية واألجهزة الرئاسية األخرى للمنظمة؛ بالمسائل
 

إلى مكتب الدورة السادسة أن يواصل مراجعة القائمة المتعلقة باالحتياجكات الوظيفيكة  يطلب -0
سكبق أن حكددتها المكاتكب السكابقة، وإحالتهكا إلكى  العناصر التيللمعاهدة الدولية على أسا/ 

 الجهاز الرئاسي في دورته السادسة للنظر فيها واعتمادها؛
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إلى األمين مواصلة المشاركة في عملية إصالح المنظمة، حسب االحتياو، وال سكيما  يطلب -2
اض األجهكزة تنفيذ اإلطار االسكتراتيجي للمنظمكة والخطكة المتوسكطة األجكل، باإلضكافة إلكى اسكتعر

الدستورية للمنظمة، ورفع تقرير إلى الجهاز الرئاسي في دورته المقبلكة بشكأن المسكائل ذات الصكلة 
  بالمعاهدة الدولية. 
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 02 –المرفق ألف 
 02/4102القرار 

 4102/4101برنامج العمل والميزانيّة لفترة السنتين 
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

ر بما يلي:  إذ يذكِّ
 

أن األجهككزة الرئاسككيّة للمنظمككة قككررت أن تكككون المعاهككدة الدوليّككة بشككأن المككوارد الوراثيّككة  أ()
 النباتيّة لألغذية والزراعة نشاطا له أولوية من أنشطة المنظمة؛ 

 

تعزيكز األجهكزة الدسكتورية واالتفاقيكات بحيكث تتمتكع بقكدر  أن مؤتمر المنظمة أوصكى بكـ " ب()
إلداريّة داخل إطكار المنظمكة وبحيكث تعتمكد علكى نفسكها بقكدر أكبكر فكي أكبر من السلطات الماليّة وا

 "؛التمويل الذاتي من األعءاء فيها
 

 :وإذ يدرك
 

أن المعاهدة هي اآلن في مرحلة حرجة من مراحل تنفيذها، حيث يتخذ اآلن عدد من ميادين  أ()
ل؛النشاط الرئيسيّة النابعة مباشرة من أحكام المعاهدة شكالل   موضوعيّا

 

أن تنفيذ برنامج العمل مرهون بتوافر موارد كافيكة فكي إطكار الميزانيكة اإلداريّكة األساسكيّة،  ب()
ل لعمل المعاهدة ومصداقيّتها وفعاليّتها في المستقبل؛  وأن هذا سيكون ضروريّا

 

، الواردين 4510 -4512للمعاهدة لفترة السنتين  برنامج العمل والميزانية اإلدارية األساسية يعتمد
 1الملحق في 

 لهذا القرار؛
 

)ب( من الالئحة المالية، بصيغته 1-لجدول اإلشار  لالشتراكات وفقا للمادة الخامسةيعتمد ا
 4الملحق الواردة في 

 لهذا القرار؛
 

جميع األطراف المتعاقدة على أن تقدم الموارد المطلوبة فكي الميزانيكة اإلداريكة  يحث (1)
 األساسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككية

 المعتمدة؛بصيغتها 
 

األطراف المتعاقدة التي لم تقدم مساهمات في فترات السنتين السابقة، أو قكدمت  يحث (4)
 األساسية؛ اإلداريةمساهمات محدودة فقا، على تقديم مساهمات طوعية للميزانية 

 

إلكى  القرار الموجهكةبهذا  1 الملحقعلى اقتراحات المشاريع الواردة في إضافة  يثني (0)
إلككى تككوفير التمويككل الككالزم لتنفيككذ تلككك  ويدددعوهاالحكومككات والمؤسسككات المانحككة، 

 المشاريع؛ 
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الدول التي ليست أطرافكال متعاقكدة، والمنظمكات الحكوميّكة الدوليّكة، والمنظمكات  يدعو (2)
غيككر الحكوميككة، والكيانككات األخككرى، إلككى أن تسككاهم أيءككال فككي الميزانيككة اإلداريّككة 

 األساسيّة؛
 

دوالر  4 555 555بالمسكككاهمة المؤقتكككة المقترحكككة مكككن المنظمكككة بمبلككك   يحددديط علمددداً  (0)
 أمريكي؛ 

 

 دوالر أمريكي؛ 255 555 مستوى احتياطي رأ/ المال العامل بمبل  يؤكد (6)
 

-4512عنكد الكدعوة إلكى تقكديم المسكاهمات لفتكرة السكنتين  أنه سكيقوم، إلىيشير كذلك  (1)
المتعاقدة التي لم تسهم في احتياطي رأ/ المال العامكل بكأن ، بمطالبة األطراف 4510

تسككاهم بالرصككيد الككالزم لرفككع االحتيككاطي إلككى مسككتواه المقككرر، وذلككك مككن خككالل 
مساهمات طوعيّة منفصلة من األطراف المتعاقدة، عكالوة علكى مسكاهماتها الطوعيّكة 

 في الميزانية اإلداريّة األساسيّة؛
 

الكوارد فكي الملحكق  4510-4512ف في األمانة لفترة السنتين على هيكل الوظائ يوافق (8)
لهذا القرار، ويقر بأن الترتيبكات الدقيقكة للتوظيكف مسكألة تخءكع للسكلطة التنفيذيّكة  0

 العاديّة لألمين؛ 
 

عكككن شككككره الحكككار لحكومكككات أسكككتراليا وألمانيكككا وإيطاليكككا وإسكككبانيا والسكككويد  يعدددرب (9)
والمملكة المتحدة، التي قّدمت بسخاء تبرعات كبيرة ألنشطة المشاريع اإلضكافية مكن 
خككارو الميزانيككة اإلداريككة األساسككية، والتككي سككاعدت المعاهككدة علككى إنشككاء نظمهككا 

ال الالزمككة ألنشككطة المشككاريع التككي الحكومككات إلككى تجديككد األمككو ويدددعوالتشككغيليّة، 
 ؛4510-4512ستكون حاسمة الستمرار نجاح تنفيذ المعاهدة في فترة السنتين 

 

عن شكره الحار لحككومتي إيطاليكا والنكرويج علكى قيامهمكا ب تاحكة مكوارد مكن  يعرب (15)
 الموظفين لدعم وتوسيع نطاق أنشطة المعاهدة؛

 

أنكه ينبغكي لألمكين أن يخطكر األطكراف المتعاقكدة مكن البلكدان الناميكة أو البلكدان  يؤكد (11)
التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحّول، في وقكت مناسكب قبكل انعقكاد أ  اجتمكاع، بمكدى 
توافر موارد لدعم مشاركتها في ذلك االجتماع مكن الصكندوق المشكار إليكه فكي المكادة 

 للمعاهدة؛ )و( من الالئحة الماليّة 4-السادسة
 

بالجهككات المانحكة أن تجككدد علكى وجككه السكرعة مككوارد صكندوق دعككم مشككاركة  يهيدب (14)
 البلدان النامية؛

 

بككاألطراف المتعاقككدة أن تسككاهم علككى وجككه السككرعة فككي الصككندوق االسككتئماني  يهيددب (10)
لألغككراض المتفكككق عليهكككا مكككن أجكككل تجديكككد المكككوارد الالزمكككة لكككدعم تنفيكككذ المعاهكككدة 

 ؛4510-4512طورها على نحو يتسق مع برنامج عملها للفترة ومواصلة ت
 

إلكى األمكين أن يجكر  مناقشكة مكع األمكين التنفيكذ  التفاقيكة التنكوع البيولكوجي يطلب  (12)
لتحديد اختصاصات لموظف اتصال مشترك وتوفير تمويل مشكترك لكه يغطكي السكنة 
 الثانيكككككككككككككككككككة لفتكككككككككككككككككككرة السكككككككككككككككككككنتين المقبلكككككككككككككككككككة، مكككككككككككككككككككع األخكككككككككككككككككككذ
فككي الحسككبان ضككرورة إقامككة مزيككد مككن التعككاون مككع لجنككة المككوارد الوراثيككة النباتيككة 
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لألغذية والزراعة، لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي فكي 
 . 4512تشرين األول  اجتماعه الثاني عشر الذ  يعقد في أكتوبر/

 

لتنوع المحاصكيل لمشكاركته فكي دعكم  إلى الصندوق االستئماني العالمي يوجه الشكر (10)
منصككب موظككف االتصككال مككع الصككندوق المككذكور، إقككرارا بالحاجككة الملحككة لتوسككيع 

 التعاون بين المعاهدة والصندوق؛
 

عقكد االجتمكاع المقبكل للجهكاز الرئاسكي فكي مقكر المنظمكة بنكاء علكى اعتبكارات  يقرر (16)
ين مقككر المنظمككة وخككارو التكلفككة، علككى أن يعقككد بعككد ذلككك علككى أسككا/ التنككاوب بكك

 المنظمة، رهنا بالعروض المقدمة من الحكومات المءيفة المحتملة؛
 

إلى األمين مواصلة التما/ فكرص لعقكد اجتماعكات المعاهكدة بعكد االجتماعكات  يطلب (11)
 ذات الصلة األخرى مباشرةل، من أجل التوفير في نفقات السفر؛ 

 

-4516إلككى األمككين أن يقككدم مشككروع برنككامج العمككل والميزانيككة لفتككرة السككنتين  يطلددب (18)
، بما فيها جكدول مكالك المكوظفين فكي األمانكة، ومشكروع قكرار، ككي ينظكر فيكه 4511

الجهككاز الرئاسككي فككي دورتككه السادسككة، وأن يقككّدم تقريككرال عككن التقككدم المحككرز بشككأن 
إدخالهككا علككى الميزانيككة فككي فتككرة اإليككرادات والنفقككات، وكككذلك أيككة تعككديالت يجككر  

 .4510-4512السنتين 
 

مكككن األمكككين تقكككديم تقريكككر مكككالي مفصكككل إلكككى ككككل دورة مكككن دورات الجهكككاز  يطلدددب (19)
 الرئاسي، قبل ستة أسابيع على األقل من انعقاد الدورة.
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 0الملحق 
 4101-4102الميزانية اإلدارية األساسية وبرنامج العمل األساسي المقتَرح: لفترة السنتين 

 

 
 جيم باء ألف

 الميزانية اإلدارية األساسية وظائف التنفيذ األساسية المعاهدة وظائف مواصلة 
  

 جميع المبالغ بالدوالر األمريكي  

 الموارد البشريّة -ألف 
الوظائف الدائمدة )بددون أي  0 -ألف

 تغير( 
4,036,055 - 4,036,055 

 302,615 302,615 - الوظائف المؤقته 4 -ألف

 التكددددددداليف االستشددددددداريّة 2 -ألدددددددف
 األخرى

130,000 155,000 285,000 

دعدددددم تحسدددددين اسدددددترداد  2 -ألدددددف
 التكلفة

210,215 26,140 236,355 

 4,860,025 483,755 4,376,270 الموارد البشريّة -مجموع ألف 

 االجتماعات -باء 

 650,000 - 650,000 الجهاز الرئاسي  0 -باء

 31,275 - 31,275 هيئة المكتب  4 -باء

 30,000 - 30,000 لجنة االمتثال  2 -باء

المخددددت   فريددددق الخبددددراء 2 -بدددداء
 بتقييم مقترحات المشاريع 

40,000 - 40,000 

 األنشطة ذات الصلة   1 -باء
 

447,250 447,250 

 1,198,525 447,250 751,275 االجتماعات  –مجموع باء 

 تكاليف أخرى -جيم 
سددفر المددوظفين الرئيسدديين  0 -جدديم

 في مهام رسميّة
100,000 50,000 150,000 

 67,600 - 67,600 المنشورات واالتصاالت 4 -جيم

 52,000 - 52,000 اللوازم والمعدات 2 -جيم

 58,240 - 58,240 العقود 2 -جيم

 20,800 - 20,800 نفقات متنوعة 1 -جيم

 348,640 50,000 298,640 تكاليف أخرى -مجموع جيم 

 مجموع ألف + باء + جيم
5,426,185 981,005 6,407,190 

 256,284 39,238 217,045 خدمات التشغيل العامة -دال 

 الميزانية التشغيليّة
5,643,230 1,020,243 6,663,473 

 279,810 61,221 218,590 تكاليف خدمة المشاريع -هاء 

 المجموع
5,861,820 1,081,463 6,943,284 

 األساسية المقترحة الميزانية اإلدارية تمويل     

 6,943,284 مجموع برنامج العمل األساسي

 مخصوماً منه:
 

 [2,000,000] مساهمة المنظمة -واو 

 4,943,284 األطراف المتعاقدةصافي المبلغ المقرر تمويله من 

 

    4101-4102وظائف مواصلة المعاهدة في الفترة 
 الوظائف األساسية لمواصلة المعاهدة      

 20 19- مواد المعاهدة

 Add.1 25 و 25 الوثيقة المرجعية الصادرة عن الجهاز الرئاسي 
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 التكلفة بالدوالر األمريكي  
التكلفة بالدوالر 
 األمريكي

 التكلفة بالدوالر األمريكي

       الموارد البشريّة -ألف 

 4,036,055 - 4,036,055 [0الوظائف الدائمة ] 0 -ألف

    التكاليف االستشاريّة 2 -ألف

االجتماعات المتصلة بمواصلة المعاهدة وبأجهزتها 
 الدستورية 

130,000 - 130,000 

 210,215 - 210,215 دعم تحسين استرداد التكلفة 2 -ألف

 4,376,270 - 4,376,270 الموارد البشريّة -مجموع ألف 

    األجهزة الدستورية -االجتماعات –باء 

 31,275 - 31,275 [   4هيئة المكتب ]  4 -باء

 30,000 - 30,000 [  2لجنة االمتثال ]  2 -باء

 40,000 - 40,000 [     2فريق الخبراء المخت  بتقييم مقترحات المشاريع ]  2 -باء

 االجتماعات  –مجموع باء 
751,275 - 751,275 

    تكاليف أخرى -جيم 

 100,000 - 100,000 سفر الموظفين الرئيسيين في مهام رسميّة  0 -جيم

 67,600 2,600 65,000 المنشورات   4 -جيم

 52,000 2,000 50,000 اللوازم والمعدات  2 -جيم

 58,240 2,240 56,000 العقود  2 -جيم

 20,800 800 20,000 نفقات متنوعة  1 -جيم

 298,640 7,640 291,000 تكاليف أخرى -مجموع جيم 

 مجموع ألف + باء + جيم
5,418,545 

7,640 5,426,185 

ألف + باء + في المائة من  2خدمات التشغيل العامة ) -دال 
 جيم(

216,740 
305 217,045 

 5,643,230 7,945 5,635,285 التشغيليّة الميزانية

في المائة من ميزانية التشغيل  6) تكاليف خدمة المشاريع -هاء 
  مخصوما منها مساهمة المنظمة(

218,115 475 218,590 

 5,861,820 8,420 5,853,400 األساسية اإلداريةالميزانية 

 2,000,000 - 2,000,000 مساهمة المنظمة -واو 

 3,861,820 8,420 3,853,400 من األطراف المتعاقدةالرصيد المقرر تمويله 

     

 الحواشي

 (9/4100)قرار الجهاز الرئاسي  9-من المرفق ألف 4الملحق  -وفقا لجدول مالك الموظفين المعتمد لألمانة  [1]

 من المعاهدة 09وفقا للمادة   [2]

 من المعاهدة 40و  2-09وفقا للمادة   [3]

 أيام 2خبيرا لمدة  02من استراتيجية التمويل بصيغتها التي اعتمدها الجهاز الرئاسي، اجتماعان يضمان  2من الملحق  1[  وفقا للخطوة 2]
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 2015-2014: فترة السنتين CIFوظائف التنفيذ األساسية 
 

 وظائف التنفيذ األساسية 

  CIF-1 CIF-2 CIF-3 CIF-4 CIF-5 CIF-6 CIF-7 CIF-8 المرجعية اإلحالة

 الصلة ذو النشاط مجال

 مع االتصال
 التنوع اتفاقية

 البيولوجي

 والمنظمات
 الدولية

 األخرى

 مواصلة
 النظام

 المتعدد
 األطراف

 موارد تعبئة
 أجل من

 صندوق
 تقاسم

 المنافع

 عمليات
 صندوق

 تقاسم
 المنافع

 العمل مجموعة
 المخصصة

 تقاسم لتوسيع

 ونطاق المنافع
 المتعدد النظام

 األطراف

 نظم
 المعلومات
 المتعلقة
 بالموارد

 الوراثية
 النباتية
 لألغذية

 والزراعة

 المادة تنفيذ
 ،االستخدام6

 المستدام
 للموارد

 النباتية الوراثية

 لألغذية
 والزراعة

 بناء تنسيق آلية
 القدرات القدرات،وبناء

 القطري الصعيد على
 للنظام المتسق للتنفيذ
 ضمن األطراف المتعدد

 للحصول الدولي النظام
 وتقاسمها المنافع على

 مجموع
 وظائف
 التنفيذ

 المعاهدة مواد
 جميعها

إلى  01من 

02 
02و 02 4-18 4-18 02و 01و 1  9و 6و 1   5-20 

 الصددددادرة المرجعيددددة الوثيقددددة
 الرئاسي الجهاز عن

        

 جميع المبالغ بالدوالر األمريكي 

          الموارد البشريّة -ألف

          الدائمة الوظائف 1-ألف

 االتصددددال وظددددائف  2-ألف
 201,745     100,870 المؤقتة

- - 302,615 

 التكددددددددددددددددددددددددداليف 3-ألف
 االستشدددددددددددددددددداريّة

 األخرى
- 75,000 30,000 30,000  - 10,000 10,000 155,000 

 دعدددددددم مخصدددددد  4-ألف
 اسددددترداد تحسددددين
 التكلفة

- 6,000 - 2,400 - 16,140 800 800 26,140 

 المدددددددوارد -ألدددددددف مجمدددددددوع
 البشريّة

100,870 81,000 30,000 32,400 - 217,885 10,800 10,800 483,755 

          االجتماعات -باء

          أخرى اجتماعات

 447,250 70,000 87,250 - 240,000 - 50,000 -  الصلة ذات األنشطة 5-باء

 447,250 70,000 87,250 - 240,000 - 50,000 - - االجتماعات –باء مجموع

          التكاليف األخرى -جيم

المدددددوظفين  سدددددفر 1-جيم
 فدددددددي نالرئيسددددددديي

 رسميّة مهام
10,000 10,000 10,000 - -  - 20,000 50,000 

 المنشددددددددددددددددددورات 2-جيم
 واالتصاالت

 - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - والمعدات اللوازم 3-جيم

 - - - - - - - - - العقود 4-جيم

 - - - - - - - - - متنوعة نفقات  5-جيم

 التكدددددداليف –جدددددديم مجمددددددوع
 األخرى

10,000 10,000 10,000 - - - - 20,000 50,000 

 981,005 100,800 98,050 217,885 240,000 32,400 90,000 91,000 110,870 جيم + باء + ألف مجموع

 التشدددددددغيل خددددددددمات -دال
 المائددة فددي 4)العامددة
 + بدددداء + ألددددف مددددن
 (جيم

4,435 3,642 3,600 1,296 9,600 8,715 3,922 4,028 39,238 



IT/GB-5/13/Report  80   المرفق ألف، صفحة

 

 1,020,243 104,828 101,972 226,600 249,600 33,696 93,600 94,642 115,305 التشغيليّة الميزانية

 خدمددددددددددة تكدددددددددداليف -هاء
 فددددددددي 6)المشدددددددداريع

 ميزانيدددة مدددن المائدددة
 مخصدددددوما التشدددددغيل
 مسدددددددددداهمة منهددددددددددا
 (المنظمة

6,915 5,679 5,620 2,024 14,980 13,595 6,116 6,292 61,221 

 1,081,463 111,120 108,088 240,195 264,580 35,720 99,220 100,321 122,220 المجاميع

 
 ألف 0الضميمة 

 الدعم المباشر من المانحين لوظائف التنفيذ األساسيّة التي تمولها األطراف المتعاقدة

 المتفق عليها في إطار الصندوق الخاص لألغراض

  
 المبلغ بالدوالرات األمريكية  النشاط

اللجنة المخصصة المعنية بالنظام المتعدد األطراف واالتفاق 

 21 000  الموحد لنقل المواد

  

 باء 0 الضميمة

 مشاريع دعم ممكنة تمولها الجهات المانحة سيتم السعي للحصول على تمويل لها

  

  000 000 2   الخاص بالمعاهدةبرنامج دعم تقاسم المنافع 

وبروتوكول واتفاقية التنوع البيولوجي معاهدة الاتساق تنفيذ 
  000 750    الملحق بها ناغويا

  000 950   المعاهدة والترويج لها والتوعية بشأنصل اتوال

 0001 500 1 - 000 000  البرنامج المشترك لبناء القدرات

  000 800   لمعاهدة الدوليةا في مجالبرنامج التدريب 

عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية  لإلعالمالعالمي  نظامال
  000 600   11المادة  في سياق والزراعة

 صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها
 000 750    المستدام

 

  



IT/GB-5/13/Report  81 المرفق ألف، صفحة 

 

 4الملحق 

 4101-4102 التقويميتينجدول االشتراكات اإلشاري للسنتين 
 ألغراض المقارنة( 4510-4514)يرد جدول الفترة 

 
 جدول الفترة  الطرف المتعاقد

-20144101
32 

 جدول الفترة
4514-4510

 33 
   

 0.007% 0.008% أفغانستان

 0.018% 0.015% ألبانيا

 0.232% 0.211% الجزائر

 0.018% 0.015% أنغوال

 0.009% 0.011% أرمينيا

   

 3.492% 3.189% أستراليا

 1.537% 1.227% النمسا

 0.018% 0.015% بنغالديش

 1.942% 1.535% بلجيكا

 0.005% 0.005% بنن

   

 0.001% 0.001% بوتان

 2.911% 4.512% البرازيل

 0.068% 0.072% بلغاريا

 0.005% 0.005% بوركينا فاسو

 0.001% 0.001% بوروند 

   

 0.005% 0.006% كمبوديا

 0.020% 0.018% الكاميرون

 5.794% 4.590% كندا

 0.001% 0.001% جمهورية أفريقيا الوسطى

 0.004% 0.003% تشاد

   

 0.005% 0.008% جمهورية الكونغو

 0.001% 0.001% جزر كوك

 0.061% 0.058% كوستاريكا

 0.018% 0.017% كوت ديفوار

 0.176% 0.194% كرواتيا

   

 0.128% 0.106% كوبا

 0.083% 0.072% قبرص

 0.631% 0.593% الجمهورية التشيكية

 0.013% 0.009% جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 %0.005 %0.005 جمهورية الكونغو الديمقراطية

   

 1.331% 1.038% الدانمرك

 0.001% 0.001% جيبوتي

 0.072% 0.068% إكوادور

 0.171% 0.206% مصر

 %5.040 0.409% المجر

 0.034% 0.025% السلفادور

   

                                                 
 وضكعته كمكا ،4510-4510 للفترة المتحدة األمم اشتراكات جدول إلى 4510-4512 للفترة اإلشار  االشتراكات جدول يستند  32

  .4514 األول كانون/ديسمبر 41 في واعتمدته 61/408 القرار بموجب العامة الجمعية
 .4514-4515 للفترة المتحدة األمم اشتراكات جدول إلى 4510-4514 للفترة اإلشار  االشتراكات جدول يستند  33
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 جدول الفترة  الطرف المتعاقد
-20144101

32 
 جدول الفترة

4514-4510
 33 

   
 0.001% 0.001% إريتريا

 0.072% 0.061% إستونيا

 0.014% 0.015% إثيوبيا

 0.007% 0.005% فيجي

 1.023% 0.798% فنلندا

   

 11.063% 8.599% فرنسا

 0.025% 0.031% غابون

 14.487% %10.979 ألمانيا

 0.011% 0.022% غانا

 1.248% 0.981% اليونان

   

 0.050% 0.041% غواتيماال

 0.004% 0.001% غينيا

 0.001% 0.001% بيساو -غينيا 

 0.014% 0.012% هندورا/

 0.525% 0.409% هنغاريا

   

 0.076% 0.041%  يسلند

 0.966% 1.024% الهند

 0.430% 0.532% إندونيسيا

 %0.421 0.547% جمهورية إيران اإلسالمية

 0.899% 0.643%  يرلندا

   

 9.033% 6.839% إيطاليا

 0.025% 0.017% جامايكا

 - 16.654% اليابان

 0.025% 0.034% األردن

 0.022% 0.020% كينيا

   

 0.001% 0.001% كيريبا/

 0.475% 0.420% الكويت

 0.001% 0.003% جمهورية القيرغيز

 0.001% 0.003% جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 0.068% 0.072% التفيا

   

 0.059% 0.065% لبنان

 0.001% 0.001% ليسوتو

 0.001% 0.001% ليبريا

 0.234% 0.218% ليبيا

 0.117% 0.112% ليتوانيا

   

 0.164% 0.125% لكسمبرغ

 0.005% 0.005% مدغشقر

 0.001% 0.003% مالو 

 0.457% 0.432% ماليزيا

 0.001% 0.001% ملديف

   

 0.005% 0.006% مالي

 0.001% 0.003% موريتانيا

 0.020% 0.020% موريشيو/
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 جدول الفترة  الطرف المتعاقد
-20144101

32 
 جدول الفترة

4514-4510
 33 

   
 0.007% 0.008% الجبل األسود

 0.104% 0.095% المغرب

   

 0.011% 0.015% ميانمار

 0.014% 0.015% ناميبيا

 0.011% 0.009% نيبال

 3.352% 2.542% هولندا

 0.005% 0.005% نيكاراغوا

   

 0.004% 0.003% النيجر

 1.573% 1.308% النرويج

 0.156% 0.157% عمان

 0.149% 0.131% باكستان

 0.001% 0.001% باالو

   

 0.040% 0.040% بنما

 0.013% 0.015% باراغوا 

 0.164% 0.180% بيرو

 0.164% 0.237% الفلبين

 1.496% 1.416% بولندا

   

 0.924% 0.729% البرتغال

 0.245% 0.321% قطر

 4.084% 3.065% جمهورية كوريا

 0.320% 0.347% رومانيا

 0.001% 0.003% رواندا

   

 0.001% 0.001% سانت لوسيا

 0.001% 0.001% ساموا

 0.001% 0.001% سان تومي وبرنسيبي

 1.500% 1.328% المملكة العربية السعودية

 0.011% 0.009% السنغال

   

 - 0.061% صربيا

 0.004% 0.001% سيشيل

 0.001% 0.001% سيراليون

 0.257% 0.263% سلوفاكيا

 0.187% 0.154% سلوفينيا

   

 5.740% 4.570% إسبانيا

 - 0.038% سر  النكا

 0.018% 0.015% السودان

  - 0.005% سوازيلند

 1.922% 1.476% السويد

   

 2.041% 1.609% سويسرا

 0.045% 0.055% الجمهورية العربية السورية

 0.001% 0.001% توغو

 0.079% 0.068% ترينيداد وتوباغو

 0.054% 0.055% تونس
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 جدول الفترة  الطرف المتعاقد
-20144101

32 
 جدول الفترة

4514-4510
 33 

   
 1.115% 2.041% تركيا

 0.011% 0.009% أوغندا

 0.707% 0.915% اإلمارات العربية المتحدة

 11.933% 7.963% المملكة المتحدة

 0.014% 0.014% جمهورية تنزانيا المتحدة

   

 0.049% 0.080% أوروغوا 

 0.568% 0.964% فنزويال

 0.018% 0.015% اليمن

 0.007% 0.009% زامبيا

 0.005% 0.003% زمبابو 

 %100.00 100.00% 

  



IT/GB-5/13/Report  85 المرفق ألف، صفحة 

 

 2الملحق 
 
 

 4101-4102 لفترةجدول مالك موظفي األمانة ل
 

 
 الفئة الفنية:

 
 1مد 

 0ف 

 (2) 2 -ف

 (4) 0 -ف

 
 

 فئة الخدمات العامة:
 

 0خ ع 

 (4) 2خ ع 

 0خ ع 
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 المرفق باء

 الدورة الخامسة للجهاز الرئاسيجدول أعمال 

 

 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -1

 المقررانتخاب  -4

 تعيين لجنة أوراق التفويض -0

 الجهاز الرئاسي تقرير رئيس -2

 تقرير أمين الجهاز الرئاسي -0

 تقارير المبادرات الرفيعة المستوى عن المعاهدة الدولية -6

 إنشاء لجنة للميزانية -1

 تنفيذ النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها -8

 تقرير عن تنفيذ النظام المتعدد األطراف 8-1

عمليات االستعراض والتقييم في إطار النظام المتعدد األطراف وتلك المتعلقة بتنفيكذ  8-4
 االتفاق الموحد لنقل المواد وبعمله

 المعاهدة تنفيذ استراتيجية تمويل -9

 تقرير رئيس اللجنة االستشارية المخصصة المعنية باستراتيجية التمويل 9-1

 تنفيذ استراتيجية التمويل 9-4

 االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية: 6تنفيذ المادة  -15

 حقوق المزارعين: 9تنفيذ المادة  -11

 الوراثية لألغذية والزراعةالعالقة بين الجهاز الرئاسي وهيئة الموارد  -14

 العالقة مع اتفاقية التنوع البيولوجي -10

 العالقة بين الجهاز الرئاسي والصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي -12

 النظام العالمي لإلعالم، 11تنفيذ المادة  -10

 تقرير لجنة االمتثال -16

 الطرف الثالث المستفيدعمليات  -11

 خطة أعمال الجهاز الرئاسيالنظر في  -18

التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى، بما في ذلك مع مراكز البحكو  الزراعيكة  -19
الدوليككة التابعككة للجماعككة االستشككارية للبحككو  الزراعيككة الدوليككة وغيرهككا مككن المؤسسككات 

 من المعاهدة 10الدولية التي أبرمت اتفاقات بموجب المادة 

بككين الجهككاز الرئاسككي ومراكككز البحككو  الزراعيككة الدوليككة التابعككة للجماعككة العالقككة  19-1
 االستشارية للبحو  الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية المختصة

 التعاون مع المنظمات األخرى 19-4
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 المسائل المتصلة بالمعاهدة والناشئة عن عملية إصالح منظمة األغذية والزراعة -45

 4512/4510برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين اعتماد  -41

 ما يستجد من أعمال -44

 انتخاب رئيس الدورة السادسة للجهاز الرئاسي ونّواب الرئيس -40

  موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة للجهاز الرئاسي -42

 اعتماد تقرير الجهاز الرئاسي والقرارات الصادرة عنه -40
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 المرفق جيم
 قائمة الوثائق

 
 وثائق العمل

 
IT/GB-5/13/1 جدول األعمال المؤقت 

IT/GB-5/13/2 المؤقت جدول األعمال التفصيلي المؤقت والجدول الزمني 

IT/GB-5/13/3 تقرير رئيس الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي 

IT/GB-5/13/4 تقرير أمين الجهاز الرئاسي 

IT/GB-5/13/5   تقرير بشأن تنفيذ النظام المتعدد األطكراف للحصكول علكى المكوارد واقتسكام
 منافعها

IT/GB-5/13/5 Add.1  للحصكول علكى المكوارد وتقاسكم تقرير بشأن تنفيذ النظام المتعكدد األطكراف
 مشروع قرار –المنافع 

IT/GB-5/13/6  عمليككات االسككتعراض والتقيككيم فككي إطككار النظككام المتعككدد األطككراف وتلككك
 المتعلقة بتنفيذ االتفاق الموحد لنقل المواد وبعمله

IT/GB-5/13/7  تقرير بشأن تنفيذ استراتيجية التمويل 

IT/GB-5/13/7 Add.1  اإلجراءات التشغيلية المراجعة لصندوق تقاسم المنافع، بما في ذلك مشروع
 مسودة السياسة الخاصة بتءارب المصالر

IT/GB-5/13/7 Add.2 مشروع عناصر الخطة المتوسطة األجل لصندوق تقاسم المنافع 

IT/GB-5/13/7 Add.3  مشروع قرار –تقرير بشأن تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة 

IT/GB-5/13/7 Add.4  2الءميمة  –تقرير بشأن تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة 

IT/GB-5/13/8  تقرير بشأن تنفيذ دورة المشاريع لصندوق تقاسم المنكافع منكذ انعقكاد الكدورة
 الرابعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة

 للجهاز الرئاسي
IT/GB-5/13/9  لألغذيكككة ، االسكككتخدام المسكككتدام للمكككوارد الوراثيكككة النباتيكككة 6تنفيكككذ المكككادة

 والزراعة
IT/GB-5/13/10  حقوق المزارعين9تنفيذ المادة ، 

IT/GB-5/13/11 التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

IT/GB-5/13/12  نقل أنشطة أو مهام من الهيئة إلى الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية للمكوارد
 القانونية واإلدارية والمالية التداعياتالوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 

IT/GB-5/13/13  قائمككة المككراقبين الككذين طلبككوا الموافقككة علككى تمثككيلهم فككي الككدورة الخامسككة
 من النظام الداخلي 4 -1للجهاز الرئاسي وفقا للمادة 

IT/GB-5/13/14 تقرير عن التعاون مع اتفاقية التنّوع البيولوجي 

IT/GB-5/13/15  العالمي للتنوع المحصولي االستئمانيتقرير من الصندوق 

IT/GB-5/13/16  إجككراءات اختيككار وتعيككين أعءككاء المجلككس التنفيككذ  للصككندوق االسككتئماني
 العكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالمي
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 وثائق العمل
 

 للتنوع المحصولي

IT/GB-5/13/17   النظام العالمي لإلعالم11ورقة رؤية عن مواصلة تطوير المادة ، 

IT/GB-5/13/18  االمتثالتقرير لجنة 

IT/GB-5/13/18 Add1 مشروع الشكل الموحد للتقارير الطوعية 

IT/GB-5/13/19 تقرير عن عمليات الطرف الثالث المستفيد 
IT/GB-5/13/19 Add.1  معلومكككات محدثكككة عكككن حالكككة محتملكككة تخءكككع إلجكككراءات الطكككرف الثالكككث

 المستفيد
IT/GB-5/13/20 مشروع خطة أعمال الجهاز الرئاسي 
IT/GB-5/13/21  تقرير عن العالقة بين الجهاز الرئاسكي ومراككز البحكو  الزراعيكة الدوليكة

التابعكككة للجماعكككة االستشكككارية للبحكككو  الزراعيكككة الدوليكككة وغيرهكككا مكككن 
 من المعاهدة 10المؤسسات الدولية المختصة بموجب المادة 

IT/GB-5/13/22  المنظمات األخرىتقرير بشأن الشراكات وأوجه التآزر والتعاون مع 

IT/GB-5/13/22 Add.1  تقرير بشكأن الشكراكات وأوجكه التكآزر والتعكاون مكع المنظمكات األخكرى– 
 مشروع قرار

IT/GB-5/13/23  المسككائل المتصككلة بالمعاهككدة والناشككئة عككن عمليككة إصككالح منظمككة األغذيككة
 والزراعة واستعراض األجهزة الدستورية 

IT/GB-5/13/24 عن التقدم المحرز في برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين التقرير المالي 
4514-4510  

IT/GB-5/13/25  4510-4512برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 

IT/GB-5/13/25 Add.1  4510و 4512جدول االشتراكات اإلشار  المقترح لعامي 

IT/GB-5/13/25 Add.2  األنشكككطة التكككي تكككدعمها الجهكككات المانحكككة فكككي إطكككار الصكككندوق الخكككاص
 4510-4514لألغراض المتفق عليها: تقرير عن األنشطة المنفكذة فكي الفتكرة 

 والمشاريع المقترحة للمزيد من الدعم من الجهات المانحة 
 

 وثائق المعلومات
 

IT/GB-5/13/Inf. 1 قائمة بالوثائق 
IT/GB-5/13/Inf. 2  للمشاركينمذكرة 

IT/GB-5/13/Inf.3  تقرير االجتماع الرابع للجنة االستشارية الفنية المخصصة المعنية باالتفكاق
 الموّحد لنقل المواد والنظام المتعدد األطراف

IT/GB-5/13/Inf.3 Add.1 
تقرير االجتماع الثالث للجنة االستشارية الفنية المخصصة المعنية باالتفكاق 

 المواد والنظام المتعدد األطرافالموّحد لنقل 

IT/GB-5/13/Inf.4  تقرير االجتماع السابع للجنكة االستشكارية المخصصكة المعنيكة باسكتراتيجية
 التمويل

IT/GB-5/13/Inf.4 Add.1  تقريككر الككدورة المسككتأنفة لالجتمككاع السككابع للجنككة االستشككارية المخصصككة
 المعنيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة
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 باستراتيجية التمويل

IT/GB-5/13/Inf.4 Add.2  تقريككككر الككككدورة المسككككتأنفة الثانيككككة لالجتمككككاع السككككابع للجنككككة االستشككككارية
 المخصصة المعنية باستراتيجية التمويل

IT/GB-5/13/Inf.5  تقرير اللجنة الفنية المخصصة المعنية باالستخدام المستدام للمكواد الوراثيكة
 النباتيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة

 لألغذية والزراعة
IT/GB-5/13/Inf. 6 

تجميككع وتحليككل المعلومككات المقدمككة مككن األطككراف المتعاقككدة والحكومككات 
 6والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة األخرى بخصوص تنفيذ المادة 

IT/GB-5/13/Inf. 7 
  6تجميع نتائج مشاورات أصحاب المصلحة بشأن تنفيذ المادة 

IT/GB-5/13/Inf. 7 Add. 1  الءكميمة  – 6ملخم نتائج مشاورات أصحاب المصلحة بشأن تنفيذ المادة
1 

IT/GB-5/13/Inf. 8 
تجميع للبالغات المقدمة من األطكراف المتعاقكدة والمنظمكات األخكرى ذات 

 .9الصلة، وتقارير حلقات العمل اإلقليمية عن تنفيذ المادة 

IT/GB-5/13/Inf. 9 
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمعايير بنوك الجينات للموارد 

IT/GB-5/13/Inf. 10  تقرير عن الدرو/ المستفادة أثناء تنفيذ الجولتين األولى والثانيكة مكن دورة
 المشروعات

IT/GB-5/13/Inf. 11 
 تقرير عن الجولة األولى من دورة مشروعات صندوق تقاسم المنافع

IT/GB-5/13/Inf. 12  الجولة الثانية من دورة مشروعات صكندوق تقاسكم تقرير مرحلي عن تنفيذ
 المنافع

IT/GB-5/13/Inf. 13  تقرير عن أنشطة منظمة األغذية والزراعة ذات الصلة بالعناصكر الداعمكة
 للمعاهدة

IT/GB-5/13/Inf. 14 سجل االجتماع األول للجنة االمتثال 
IT/GB-5/13/Inf. 15  بشأن تنفيذ النظكام المتعكدد األطكراف بالغات مقدمة من األطراف المتعاقدة

 واستخدام االتفاق الموحد لنقل المواد
IT/GB-5/13/Inf. 16  تقككارير االجتماعككات المتعلقككة ب نشككاء منبككر إلكترونككي للتطككوير المشككترك

 للتكنولوجيا ونقلها 
IT/GB-5/13/Inf. 17  والخكاص تقرير المشاورة الفنية بشأن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام

 فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي مرحلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة
 ما قبل التربية
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 الوثائق المعممة بناء على طلب من األطراف المتعاقدة
 

IT/GB-5/13/Circ.1 تقرير من المائدة المستديرة الرفيعة المستوى الثانية بشأن بالمعاهدة الدوليكة 
 )ريو د  جانيرو، البرازيل(

IT/GB-5/13/Circ.2  الرفيعة المستوى الثالثة بشأن بالمعاهدة الدوليكةتقرير من المائدة المستديرة 
 )باندون ، إندونيسيا(

IT/GB-5/13/Circ.3  تقرير من حلقكة العمكل اإلقليميكة ألمريككا الالتينيكة ومنطقكة البحكر الككاريبي
 بشأن المعاهدة الدولية )كويتو، إكوادور(
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 المرفق دال
 والزراعةإعالن مسقط الوزاري حول المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية 

 
المسككؤولين كككأطراف متعاقككدة عككن تنفيككذ المعاهككدة الدوليككة  نحددن، الددوزراء ورؤسدداء الوفددود 

بشأن الموارد الوراثية النباتيكة لألغذيكة والزراعكة، المشكار إليهكا الحقكال بلفكظ "المعاهكدة"، فكي إقلكيم 
 الشرق األدنى وشمال إفريقيا،

 
، فككي إطككار الككدورة الخامسككة للجهككاز 4510سككبتمبر/أيلول  41بعككد اجتماعنككا فككي مسككقا، فككي  

مان،  الرئاسي للمعاهدة، التي استءافتها بكرم حكومة سلطنة ع 
 
على األهمية القصوى للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فكي تحقيكق األمكن  إذ نؤكد (1)

الغذائي العكالمي، والكدور الرئيسكي الكذ  تؤديكه المعاهكدة ومنظمكة األغذيكة والزراعكة لألمكم 
 المتحدة في هذا الصدد،

 
بالترابا القائم بكين جميكع البلكدان فيمكا يتعلكق بكالموارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة  وإذ نعترف (4)

والزراعة واألهمية الجوهرية للمعاهدة في توجيه صونها وتبادلها واستخدامها، عالوة علكى 
 التقاسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم العككككككككككككككككككككككككككككككككككككككادل للمنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككافع الناشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككئة

 عن استخدامها،
 
 1لتحقيكق الهكدفين اإلنمكائيين لأللفيكة: الهكدفبأن المعاهدة تكتسي أهميكة حيويكة  واقتناعا منا (0)

 )ضمان االستدامة البيئية(، 1)القءاء على الجوع والفقر المدقع( والهدف 
 
إزاء التحككديات العالميككة الراهنككة، السككيّما تآكككل التنككوع اإلحيككائي  وإذ يسدداورنا بددالغ القلددق (2)

الزراعي بسكبب تغيكر المنكاخ، وتكدهور كميكة ونوعيكة الميكاه، والتهديكد الكذ  يفرضكه انعكدام 
 األمن الغذائي والفقر المدقع، 

 
لتكيكف بأنه ال غنى عن الموارد الوراثية النباتية لتنميكة أصكناف جديكدة قكادرة علكى ا وإذ نقر (0)

 مع التغيرات المناخية التي يتعذر التنبؤ بها، 
 
أن العديد من أهم المحاصيل العالمية قد نشأت في الشرق األدنى وشمال إفريقيكا،  وإذ نالح  (6)

وإذ نشككير إلككى أنككه ي ككزرع حتككى يومنككا هككذا تنككوع واسككع للمحاصككيل فككي حقككول المككزارعين، 
 ويوجد في األقارب البرية للمحاصيل المزروعة التي تنمو في البرية.

 
علككى أهميككة الحفككاظ علككى المعككارف التقليديككة المتعلقككة بككالموارد الوراثيككة  وإذ نسددلط الضددوء (1)

النباتية لألغذية والزراعة والمسكاهمة الءكخمة للمجتمعكات المحليكة واألصكلية والمكزارعين 
مككن كافككة أقككاليم العككالم، فيمككا يتعلككق بصككون المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة 

 وتنميتها،
 
إلى إندونيسيا والبرازيل وأصحاب المصلحة اآلخكرين الكذين أسسكوا منبكرا  شكرواذ نوجه ال (8)

إلكترونيا للمشاركة فكي تطكوير التكنولوجيكا ونقلهكا، واعتبكاره أداة قيمكة لتقاسكم المنكافع غيكر 
 النقدية. 

 
 من المعاهدة،  9على أهمية تنفيذ حقوق المزارعين، وفقال ألحكام المادة  وإذ نشدد (9)
 
علككى أهميككة مواجهككة نككدرة الميككاه وتغيككر المنككاخ فككي اإلقلككيم والككدور الككذ  وإذ نسددلط الضددوء  (15)

 تؤديككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه المعاهككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدة الدوليككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة
فيما يتعلق باستخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعكة فكي مواجهكة هكذه التحكديات 
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 التككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي تواجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه
 األمن الغذائي،

 
، بما فيها فلسطين، لهكا الحكق أفريقياالشرق األدنى وشمال  إقليمأن جميع دول  إلى وإذ نشير (11)

في التقاسم العادل للمياه، وهذا بدوره سيعزز كذلك سبل كسكب عكيش المكزارعين فكي اإلقلكيم 
 بطريقة سلمية ومستدامة، 

 
على تنفيذ التقاسم المنصف للمنافع باعتباره الركيزة األساسية للمعاهكدة مكن خكالل  وإذ نشدد (14)

يككع المنصككف لصككندوق تقاسككم المنككافع، مككع األخككذ فككي االعتبككار علككى وجككه الخصككوص التوز
 احتياجات وأولويات إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا، 

 
ماليكين  1علكى مسكاهمتهما الكريمكة بنحكو  األوروبكيالشكر إلى النرويج واالتحاد  واذ نوجه (10)

 دوالر أمريكي لصندوق تقاسم المنافع الخاص بالمعاهدة الدولية. 
 
إلى أن أهداف استراتيجية تمويل المعاهدة تسعى إلى زيكادة تكوافر المكوارد الماليكة  وإذ نشير (12)

والشفافية والكفاءة والفعالية في توفير هذه الموارد الالزمة لتنفيذ األنشطة المبذولة في إطكار 
 هذه المعاهدة، 

 
رق األدنككى بخطككة العمككل اإلطاريككة لتنفيككذ صككندوق تقاسككم المنككافع فككي إقلككيم الشكك وإذ نرحددب (10)

وشككمال أفريقيككا: نككدرة الميككاه والجفككاف وتككأثير تغيككر المنككاخ علككى المككوارد الوراثيككة النباتيككة 
، مثلمككا وضككعتها األطككراف المتعاقككدة والجهككات المانحككة السككاعية إلككى لألغذيككة والزراعككة

 مواجهة هذه التحديات في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا،
 
ا  نتعهد -1 بتعزيز تنفيذ المعاهدة، من أجل المساعدة في مواجهة القءكايا التكي اسكتجدت مكؤخرل

ومنها مشاكل ملوحة المياه والءغوط عليها عالوة على تحديات تآككل التنكوع البيولكوجي الزراعكي 
 وانعدام األمن الغذائي، والفقر المدقع، و ثار تغير المناخ، وخاصة من خالل:

 
دة وأحكامهكا فكي سياسكاتنا الوطنيكة لصكون المكوارد الوراثيكة النباتيكة أهداف المعاه دمج )أ(

 واسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتخدامها علككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككى
 نحو مستدام.

 
بأهميككة المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة ودورهككا الخككاص فككي  االعتككراف )ب(

تحقيكق األمككن الغككذائي وذلكك فككي وضككع وتنفيككذ تشكريعات أو شككروط تنظيميككة للحصككول 
 على الموارد وتقاسم منافعها على الصعيد المحلي.

 
المكوارد النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسكم منافعهكا جميكع  تءمين )و(

مككن المعاهككدة والخاضككعة  1الملحككق المدرجككة فككي  الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة
 من المعاهدة، 4-11إلدارتنا وتحكمنا والواقعة في المجال العام، وفقا  للمادة 

 
للتحككديات المءككاعفة الناتجككة عككن التوسككع فككي تقاسككم المنككافع مككن أجككل زيككادة  التصككد  )د(

توسيع نطاق حوكمكة المعاهكدة ليمتكد و إيرادات صندوق تقاسم المنافع الخاص بالمعاهدة
 إلككككككككككككككككككككككككككى جميككككككككككككككككككككككككككع المككككككككككككككككككككككككككوارد الوراثيككككككككككككككككككككككككككة النباتيككككككككككككككككككككككككككة

 لألغذية والزراعة. 
 

ي صككون المككوارد الوراثيككة األولويككة الواجبككة لبنككاء القككدرات القطريككة فككي مجككال إعطككاء )هـ(
 النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام.

 
زيادة تحسين تنفيذ استراتيجية التمويكل، بمكا فكي ذلكك صكندوق تقاسكم المنكافع، مكن أجكل  )و(

 تقديم التعاون التقني الدولي إلى البلدان النامية.
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الوطنيكة، لحمايكة حقكوق المكزارعين ، حسب اإلقتءكاء ورهنكال بالتشكريعات اتخاذ تدابير )ز(

 وتعزيزهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا وفقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككال 
 .  9للمادة 

 
 :ندعو -4
 

الحكومات، التي لكم تنءكم بعكد الكى المعاهكدة إلكى القيكام بكذلك، ونكدعو جميكع األطكراف  )أ(
 المتعاقدة إلى مواصلة المشاركة بشكل مكثف في أنشطتها.

 
جميع األطراف المتعاقدة، إلى أن تسكهم بالقكدر الككافي فكي الميزانيكة اإلداريكة األساسكية  )ب(

للمعاهككدة، مككع التشككديد علككى أهميككة التبرعككات الكافيككة فككي ضككمان كفككاءة وحسككن أداء 
 المعاهدة، 

 
جميككع األطككراف المتعاقككدة واآلليككات الدوليككة المعنيككة والصككناديق والهيئككات إلككى إعطككاء  )و(

لواجبككة لألنشككطة ذات الصككلة بتنفيككذ المعاهككدة، وعلككى وجككه الخصككوص فككي األولويككة ا
مراكز نشوء المحاصيل وتنوعها مثل إقلكيم الشكرق األدنكى وشكمال إفريقيكا. واألطكراف 
المتعاقككدة وغيككر المتعاقككدة ومؤسسككات التمويككل والجمعيككات الخيريككة والقطككاع الخككاص 

نيككين اآلخككرين إلككى حشككد والمنظمككات غيككر الحكوميككة وجميككع أصككحاب المصككلحة المع
مساهمات فعالة وفي الوقت المناسكب مكن أجكل صكندوق تقاسكم المنكافع التكابع للمعاهكدة، 
وتقديم دعم عملي وقي م لتنفيذ استراتيجية التمويل، بسبل منهكا  ليكات تقاسكم المنكافع غيكر 

 النقدية.
 

معيكات الخيريكة األطراف المتعاقدة واألطراف غيكر المتعاقكدة ومؤسسكات التمويكل والج )د(
والقطاع الخاص وجميع الجهات المانحة األخرى إلى تقديم دعم مالي ونوعي فكي تنفيكذ 
خطككة العمككل اإلطاريككة لتنفيككذ صككندوق تقاسككم المنككافع فككي إقلككيم الشككرق األدنككى وشككمال 
أفريقيا: ندرة المياه والجفاف وتأثير تغير المناخ على الموارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة 

 ]وفقا للملحق بهذا اإلعالن[.عة والزرا
 

نَكة  )هـ( جميع األطراف المتعاقدة في الشرق األدنكى وشكمال إفريقيكا إلكى تفعيكل الشكبكة المكوأل
المعنية بالموارد الوراثية النباتية، ومكن ثكم تعزيكز إدارة المعلومكات وتبادلهكا مكن خكالل 

 طر .قواعد البيانات وبناء القدرات على المستويين اإلقليمي والق
 

جميع األطراف المتعاقدة إلى صياغة مؤشرات بغية قيا/ فعاليكة وكفكاءة أنشكطتها ذات  )و(
 الصلة بالمعاهدة.

 
نعرب عكن خكالم التقكدير لجاللكة السكلطان قكابو/ بكن سكعيد وحكومكة سكلطنة عمكان علكى  -0

 الرئاسي للمعاهدة.الترحيب الحار وكرم استءافة هذا االجتماع الوزار  والدورة الخامسة للجهاز 
 
 
 

 مسقا، سلطنة عمان.  
  4510سبتمبر/ أيلول  41 
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 الملحق
 إطار خطة عمل تنفيذ صندوق تقاسم المنافع في إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا:

 4141-4102للفترة 
 

 مقدمة  -ألف 
 

إن التنوع الوراثي للمحاصيل يكدعم الزراعكة واألمكن الغكذائي فكي مختلكف أنحكاء العكالم. فهكو يمّككن 
الزراعة من التكيّف مكع التحكديات الجديكدة: إطعكام األعكداد المتزايكدة مكن سككان العكالم فكي مواجهكة 

لدوليكة بشكأن تغير المناخ وتناقم الموارد الطبيعيكة. وانطالقكا مكن هكذا اإلدراك، ا برمكت المعاهكدة ا
لتحفيكز صكون تنكوع المحاصكيل وتبادلهكا  4552الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في عكام 

واسكتخدامها لصككالر البشككرية جمعككاء، وضكمان التقاسككم المنصككف للمنككافع الناشكئة عككن اسككتخدام هككذا 
التنوع. ومن بين التدابير المتخذة لدعم تنفيذ المعاهدة هناك صندوق تقاسم المنافع، وهكو  ليكة تسكعى 

ير مباشرة "المزارعين في جميع البلدان، والسيّما لتمويل المشاريع التي تدعم بطريقة مباشرة أو غ
في البلدان الناميكة، والبلكدان التكى تمكر اقتصكاداتها بمرحلكة تحكول، الكذين يقومكون بصكيانة المكوارد 
 الوراثيكككككككككككككككككككة النباتيكككككككككككككككككككة لألغذيكككككككككككككككككككة والزراعكككككككككككككككككككة وباسكككككككككككككككككككتخدامها علكككككككككككككككككككى

 نحو مستدام ". 
 

مشكاريع قائمكة  1مشروعال منهكا  05عه وأنجز الصندوق حتى اآلن دورتين للمشاريع مولتا ما مجمو
 في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا. 

 

وتواجكه الزراعكة فكي الشكرق األدنكى وشكمال أفريقيكا تحكديات متعكددة؛ تتكراوح بكين نقكم األمطككار 
ومياه الر ، وارتفكاع درجكات الحكرارة، واآلفكات واألمكراض، وتكدهور نوعيكة الكر  نتيجكة زيكادة 

إلى تعزيز البنيات األساسكية والخكدمات والمؤسسكات والسياسكات. وسكتتفاقم هكذه الملوحة، والحاجة 
المشككاكل فككي المسككتقبل تفاقمككا كبيككرا بسككبب تغيككر المنككاخ، ومككع اسككتمرار النمككو فككي عككدد السكككان، 
وتعرض األراضي والمكوارد لءكغوط متزايكدة. وب مككان االسكتخدام الحككيم للمكوارد الوراثيكة، مكن 

ديدة وأكثر إنتاجية وقدرة على التكيف من المحاصكيل، أن يسكهم بشككل كبيكر خالل تنمية أصناف ج
في معالجة هذه المشاكل. ومع ذلك ف ن تحقيكق هكذا يسكتلزم صكونا جيكدا للمكوارد، وإتاحتهكا بسكهولة 
لإلستخدام، ويجب أن تتكوافر المؤسسكات والكنظم وعلكى نحكو يكفكي ألداء هكذه المهمكة. وتقكدم خطكة 

بين األهكداف التكي يجكب تحقيقهكا والتكدابير المحكددة التكي يتعكيّن علكى بلكدان إقلكيم العمل هذه إطارال ي
الشرق األدنى وشمال إفريقيا وشركاء  خرين تنفيذها من أجل دعكم المعاهكدة الدوليكة بشكأن المكوارد 

 . 4545-4512الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وصندوق تقاسم المنافع. وتغطي هذه الخطة الفترة 
 

 خطة العمل -باء
 

تماشككيال مككع الخطككة العامككة المتوسككطة األجككل للصككندوق، تتككوخى خطككة العمككل إلقلككيم الشككرق األدنككى 
وضدع االسدتراتيجيةو واإلجدراءات وشمال إفريقيا اتخاذ إجراءات فكي ثكال  مجكاالت رئيسكية هكي: 

. وتهدف التكنولوجيا ونقلهاالتي تتخذ على المستوى الميداني لتحقيق أثرو والمشاركة في تطوير 
الخطة أيءا إلى اإلسكهام بقكدر كبيكر فكي تنفيكذ خطكة العمكل العالميكة الثانيكة بشكأن المكوارد الوراثيكة 
 النباتيكككككة لألغذيكككككة والزراعكككككة، التكككككي اعتمكككككدها مجلكككككس منظمكككككة األغذيكككككة والزراعكككككة )الفكككككاو(

4511في عام 
34  . 

 

                                                 
خطة العمل العالمية الثانيكة بشكان المكوارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة هكي اإلطكار االسكتراتيجي لصكون التنكوع   34

الوراثي واستخدامه المستدام الذ  تعتمد عليه الزراعة. وتم إعدادها تحت رعاية هيئة الموارد الوراثية لألغذيكة والزراعكة، 
 .ويمكنككككك اإلطككككالع علككككى الموقككككع الشككككبكي :4511بر/تشككككرين الثككككاني واعتمككككدها مككككن مجلككككس المنظمككككة  فككككي نوفم

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/gpa/ar/    
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 وضع خطا استراتيجية إقليمية وإقليمية فرعية  -1
 

نشأ كثير من أهم المحاصكيل فكي العكالم فكي الشكرق األدنكى وشكمال أفريقيكا، ومنهكا: القمكر والشكعير 
والشوفان والبازيال والحمكم والعكد/ والفكول والجكزر والبصكل والثكوم والخكس والزيتكون والتكين 
والجوز واللكوز والعنكب والتفكاح واإلجكاص والبرقكوق والتمكر. وحتكى اآلن، ال تكزال تكزرع أشككال 

سعة التنوع من المحاصيل في حقول المزارعين، وتنمو أقاربها في البرية. ولتحقيق أقصكى أثكر، وا
يجب تصميم ووضكع إجكراءات لصكون هكذا التنكوع واسكتخدامه وتطكويره بشككل اسكتراتيجي، علكى 

عمليكككات تخطكككيا سكككليمة. ويجكككب أن يتحقكككق توافكككق علكككى نطكككاق واسكككع بشكككأن األولويكككات  أسكككا/
يكولوجيككة(، ويجككب أن ت صككاغ بعنايككة اسككتراتيجيات وخطككا عمككل لتلبيتهككا. )المحاصككيل والككنظم اإل

واألثر الذ  يحدثه تغير المناخ على الحيوانات والنباتات وبالتالي علكى تنكاوب المحاصكيل، يسكتلزم 
إجككراء عمليككات تقيكككيم وتصككميم مناسكككبة متصككلة بكككالتحوالت المحتملككة فكككي المنككاطق اإليكولوجيكككة 

وضع سلسلة من الخطا االستراتيجية، يتناول كل منها إقليما فرعيا واحدا الزراعية. ومن المتوخى 
أو أكثككر، علككى سككبيل المثككال شككمال أفريقيككا، وواد  النيككل، وغككرب  سككيا، وشككبه الجزيككرة العربيككة، 

 ووسا  سيا، إلى  خره.
 

وسككتحدد الخطككا االسككتراتيجية فككرص التعككاون الككدولي وتبنككي عليهككا، وخاصككة داخككل اإلقلككيم، بككل 
وخارجككه أيءككال. وستشككمل هككذه الخطككا مواضككيع مككن قبيككل صككون وإدارة تنككوع المحاصككيل البريككة 
والمزروعككة )مككع األخككذ فككي الحسككبان اسكككتراتيجيات صككون المحاصككيل تحككت رعايككة الصكككندوق 

بسككبل منهككا التربيككة  -(، وتحسككين المحاصككيل الوراثيككة 35االسككتئماني العككالمي للتنككوع المحصككولي
وتوزيع البذور والمواد الزراعية األخكرى. ونظكرال ألهميكة نكدرة الميكاه وتزايكد  -التشاركية للنباتات 

ملوحة مياه الر ، والحرارة في اإلقليم، فسي ولى اهتمام خاص لهذه األمور بوصكفها قءكايا رئيسكية 
يتعين معالجتها عند مساعدة المزارعين على التكيّف مع تغيّكر المنكاخ. وسكتعالج أيءكا هكذه الخطكا 

تيجية مجاالت داعمة من قبيل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المؤسسكية، االسترا
وستولي اهتمامال خاصال لألدوار المختلفكة للرجكال والنسكاء داخكل الكنظم الزراعيكة المعنيكة. وسكتحدد 

اقعي أولويات وأهدافا واضحة ونقاطا يمكن التحقق منها، وستغطي فترة زمنية طويلة تكفي بشكل و
 سنوات أو أكثر.  15و 6لتحقيق هذه األهداف، تتراوح على نحو مثالي بين 

 

وحيثما أمكن، ستشمل الخطا االستراتيجية تنفيذ المعاهكدة فكي إطكار اسكتراتيجيات إقليميكة وقطريكة 
أعم لألمن الغذائي وتغير المناخ، وسيتم تنفيكذها كجكزء مكن إطكار سياسكاتي أوسكع لكدعم التكآزر فكي 

ة فكي العمل والموارد الماليكة علكى حكد سكواء. وستسكفر عكن تحسكين اسكتعداد بلكدان اإلقلكيم للمشكارك
التعاون المتعدد األطراف الذ  تشكل المعاهدة أساسا لكه. وسيشكمل هكذا تكوفير مكواد جديكدة للمجمكع 
الككوراثي للنظككام المتعككدد األطككراف للمعاهككدة والحصككول علككى مككواد منككه واسككتخدامها، فءككال عككن 

 المشاركة في  لياته لتقاسم المنافع النقدية وغير النقدية. 
 

تراتيجية المؤسسات القطرية و/ أو اإلقليمية القائمة، العاملة مكع منظمكة وستتولى إعداد الخطا االس
األغذيككة والزراعككة لألمككم المتحككدة، ومؤسسككات دوليككة أخككرى، حسككب االقتءككاء. وستشككمل أيءككال 
الشبكات واالتحادات أو غيرهكا مكن مجموعكات أصكحاب المصكلحة المتعكددين العكاملين فكي الشكرق 

 فريقيا. أاألدنى وشمال 
 

  التأثير على المزارعين في اإلقليم -4
 

                                                 
للحصول على مزيد من المعلومات حول االستراتيجيات اإلقليمية وصون المحاصيل التي يرعاهكا الصكندوق االسكتئماني   35

 strategies-http://www.croptrust.org/content/regionalصولي، يمكنك االطالع عليها على الموقع الشبكي: العالمي للتنوع المح

http://www.croptrust.org/content/regional-strategies


IT/GB-5/13/Report  6   ، صفحةدالالمرفق 

 

 

ست نفذ مشاريع عمل في اإلقليم تركز على دمج نشاط أو أكثر من األنشطة المدرجة أدناه. وسكيجر  
ن يكون لهكا أقكوى أثكر إيجكابي علكى أضكخم عكدد مكن أاختيار المشاريع واألنشطة التي من المرجر 

 عائالت المزارعين الفقيرة في الموارد خالل أقصر فترة من الزمن. 
 

: سكيحظى مربكو النباتكات علكى مسكتوى المؤسسكات المحليكة تنمية أصناف جديكدة محسكنة )أ(
هكودهم والقطرية واإلقليمية والدولية في إقلكيم الشكرق األدنكى وشكمال إفريقيكا بكدعم فكي ج

الرامية إلى تنمية أصناف جديكدة مكن أهكم المحاصكيل الغذائيكة واألعكالف، تتسكم بكالتكيف 
. 36مككن المعاهككدة الدوليككة 1بشكككل جيككد مككع اإلقلككيم، والسككيّما تلككك المدرجككة فككي الملحككق 

وسككي ولى اهتمككام خككاص لتنميككة أصككناف ذات غلككة عاليككة، وقككادرة علككى مقاومككة اآلفككات 
عاليككة فككي اسككتخدام الميككاه، وقككادرة علككى تحّمككل  ثككار الجفككاف واألمككراض، وذات كفككاءة 

وملوحة مياه الر  وارتفاع درجكات الحكرارة. وحيثمكا ككان ذلكك ممكنكال ومناسكبال، سكيعمل 
مربو النباتات مباشرة مع المزارعين والمجتمعات الريفية ومنظمات المجتمع المدني فكي 

صكناف التكي تلبكي بشككل أفءكل احتياجكات اإلقليم، للقيكام معكا بتنميكة واختبكار وانتقكاء األ
العككائالت المزارعككة وتالئككم ظروفهككا. وسككيولى اهتمككام خككاص الختبككار وانتقككاء المككواد 
المسككتمدة مككن النظككام المتعككدد األطككراف للمعاهككدة، وستءككاف أ  أنككواع وخطككوط مهمككة 
أخرى جرت تنميتها من خالل أنشكطة المشكروع إلكى المجمكع الكوراثي للمعاهكدة وسكتتاح 

 37(.SMTAن خالل استخدام االتفاق الموحد لنقل المواد )م
 

: بعككد تنميككة أصككناف جديككدة واختبارهككا علككى نطككاق واسككع فككي توزيككع األصككناف المحسككنة )ب(
الككنظم اإليكولوجيكككة المسككتهدفة، يجكككر  "إطالقهككا" رسكككميال؛ وهككذا يعنكككي مككنر الموافقكككة 

عككم لتربيككة النباتككات، ولسككائر الرسككمية والتسككجيل لالسككتخدام فككي البلككد المعنككي. وسككي قدم د
ومنهكككا، حسكككب االقتءكككاء، الشكككركات  –المؤسسكككات المعنيكككة ب كثكككار البكككذور وتوزيعهكككا 

لتمكينهككا مككن زيككادة كميككة البككذور والمككواد النباتيككة األخككرى مككن أفءككل  -الخاصككة للبككذور
األصككناف، وإتاحتهككا للمككزارعين فككي المنككاطق المسككتهدفة. وعككادة مككا تكككون هككذه العمليككة 

تجاريككة، ولكككن مككع ضككمانات تكفككل أن تكككون أسككعار البككذور الجيككدة النوعيككة فككي  عمليككةل 
متناول المكزارعين الفقكراء محكدود  المكوارد. وسكي قدم دعكم أيءكال لألنشكطة الراميكة إلكى 

 تشجيع استخدام األصناف الجديدة من قبل المزارعين الفقراء. 
 

: ينبغكي تشكجيع الصكون خكارو الموقكع صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )و(
الطبيعي وفي الموقع وفي المزرعة من أجل صون الموارد الوراثية النباتية بشككل فعكال. 
وفي أجكزاء كثيكرة مكن إقلكيم الشكرق األدنكى وشكمال إفريقيكا، تتعكرض األصكناف المحليكة 

قكارب البريكة التي يزرعها المزارعون حاليا للتهديد، كما هو الحال بالنسبة للعديكد مكن األ
للمحاصيل. وتحل حاليا محاصكيل وأصكناف جديكدة، علكى نطكاق واسكع، محكل األصكناف 
التكي ينتجهكا المزارعكون، وسككتتفاقم هكذه الخسكائر مكع حلككول األصكناف الجديكدة المحسككنة 
التي يجر  تنميتها نتيجة لخطة العمل محل األصناف القديمة. ومن المهم والملـ ر بالتالي 

صكككون األصكككناف القديمكككة فكككي المزرعكككة وفكككي بنكككوك الجينكككات فكككي  أن تتواصكككل جهكككود
المجتمعات المحلية، وفي بنوك الجينات القطرية واإلقليمية وبنوك الجينات الدوليكة، مثكل 
تلككك التككي تحككتفظ بهككا مراكككز البحككو  الزراعيككة الدوليككة التابعككة للجماعككة االستشككارية 

مكن بلكدان اإلقلكيم بنكوك للجينكات يعتكد للبحو  الزراعية الدولية. ويتكوافر لكدى عكدد قليكل 
بهككا، ويتعككين تقيككيم قككدرة البككرامج القطريككة علككى جمككع وصككون المككوارد الوراثيككة النباتيككة 
خارو مواقعها لزيادة تعزيزها، بسبل منها أحكام للنس  السليم. وسيتم وضع نظم للصون 

رة التنككوع علككى المسككتوى المحلككي، تشككمل بنككوك الجينككات فككي المجتمعككات المحليككة، وإدا
الككوراثي التقليككد  فككي المزرعككة. وسككتوفد بعثككات للجمككع، وسككيجر  تعزيككز نظككم الصككون 

                                                 
 annex-forages-and-http://www.planttreaty.org/content/crops-1 يرجى االطالع على الموقع التالي:  36
 smta-://www.planttreaty.org/content/whathttpيرجى االطالع على الموقع التالي:   37

http://www.planttreaty.org/content/crops-and-forages-annex-1
http://www.planttreaty.org/content/what-smta
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خككارو الموقككع، وسككتقام نظككم لصككون األقككارب البريككة للمحاصككيل فككي مواقعهككا. وأخيككرال، 
سككيولى اعتبككار خككاص لصككون الثككروة الواسككعة مككن المعككارف التقليديككة بشككأن المحاصككيل 

 ير منها النساء والمزارعون المسنون. واألصناف، التي تحتفظ بقدر كب
 

: سيسكتمر تطكوير نظكم إدارة المعلومكات اإللكترونيكة وتنفيكذها فكي تعزيز نظم المعلومات )د(
بنوك الجينات القطرية وبرامج التربية في اإلقليم. وسيشمل ذلك، على سبيل المثال، نظكم 

( GRIN-Globalراثيكككة إدارة المجموعكككات )مثكككل النظكككام العكككالمي لمعلومكككات المكككوارد الو
باإلضافة الى جعل مستوى االطالع على البيانات المتعلقة بالمجموعات في اإلقليم أوسكع 

 (.GENESYSنطاقا عبر اإلنترنت )على سبيل المثال من خالل نظام 
 

: مككن أجككل إكمككال ودعككم األنشككطة المشككار إليهككا أعككاله، مككن المهككم أن تحظككى أنشككطة الككدعم )هـ(
المشكككاريع بكككدعم علمكككي وسياسكككي قكككو . وثمكككة عناصكككر هامكككة لنجكككاح العمكككل هكككي تبكككادل 
المعلومات ووضع السياسات وبناء القدرات، وسكتحظى كلهكا بكدعم فكي إطكار خطكة العمكل. 

طكة العمكل إلكى األدوار المختلفكة وسيوجه اهتمام خاص في جميع المجاالت التكي تغطيهكا خ
للنسككاء والرجككال فككي صككون المككوارد الوراثيككة النباتيككة واسككتخدامها. وباإلضككافة الككى ذلككك، 
ومككن أجككل تعظككيم األثككر، ستشككمل المشككاريع أنشككطة مصككممة لتبككادل المككواد والمعلومككات 

دلهككا والككدرو/ المسككتفادة مككع المجتمعككات المحليككة فككي مختلككف أنحككاء البلككد، عككالوة علككى تبا
 فريقيا وخارجه.أعلى نطاق أوسع في إقليم الشرق األدنى وشمال 
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 المشاركة في تطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات -0
 

يجكككر  تطكككوير تكنولوجيكككات ذات صكككلة بصكككون المكككوارد الوراثيكككة النباتيكككة لألغذيكككة والزراعكككة 
مؤسسات في مختلف أنحاء العالم، في واستخدامها، أو تتوافر بالفعل تكنولوجيات من هذا القبيل في 

بشككل  الشمال والجنوب وفي القطاعين العام والخاص. ويمكن لكثير من هذه التكنولوجيات اإلسكهام
 كبير في إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا.

 

مكن األنشكطة تشكمل  "حزمكة"وال يتم بصفة عامة نقل التكنولوجيا فكي عزلكة، بكل يجكر  فكي سكياق 
ا، إلى جانب التكنولوجيا ذاتها، تبادل المعلومات وبناء القدرات.   أيءل

 

ورغم إن نقل التكنولوجيا يمكن أن يقدم بكال شكك مسكاهمة هامكة فكي التنميكة، فمكن المكرجر أن تزيكد 
الشكرق األدنكى أهمية التكنولوجيات الجديدة في تلبية احتياجات المجتمعات الريفية الفقيكرة فكي إقلكيم 

 وشككمال إفريقيككا إذا جككرى تطويرهككا باالشككتراك مككع مؤسسككات شككريكة ذات خبككرة تكميليككة ومككوارد.
وهكذا، وعلى سبيل المثال، ففي حين قد تتمتع مؤسسة في اإلقليم بفهكم جيّكد الحتياجكات المجتمعكات 

ات والمكوارد فكي المحلية وطموحاتها وبصالت فعالة مع تلك المجتمعات، ف نها قد تفتقكر إلكى الخبكر
بعض المجاالت التي يمكن أن توفرها مؤسسكة شكريكة كائنكة فكي بلكد  خكر. ولكذا فك ن المشكاركة فكي 

 تطوير ونقل التكنولوجيا سيكون نشاطال مهمال متوقعال في إطار خطة العمل هذه. 
 

وجيكا ذاتهكا، وثمة فائدة هامة تنشأ عن المشاركة في تطوير التكنولوجيا ونقلها، باإلضافة إلى التكنول
وهي بناء القدرات المؤسسية من خالل تعزيز رأ/ المال البشر  )من خالل التعلّم التشاركي علكى 
سبيل المثال( وتدعيم البنيات األساسية )من خكالل تكوفير أصكناف رئيسكية مكن المعكدات علكى سكبيل 

 المثال(.
 

 الشركاء -جيم
 

المؤسسككات المختلفككة فككي إقلككيم الشككرق األدنككى تتككوخى خطككة العمككل هككذه إشككراك طائفككة واسككعة مككن 
وشككمال أفريقيككا. وتشككمل هككذه الطائفككة مؤسسككات قطريككة وحكوميككة، مثككل مراكككز البحككو  وبنككوك 
الجينككات ووكككاالت اإلرشككاد ووكككاالت إنتككاو البككذور، وشككركات القطككاع الخككاص ومنظمككات غيككر 

علكى المسكتوى الفككرد   حكوميكة. وسيشكارك المزارعكون مباشككرة فكي جميكع جوانكب العمككل تقريبكا،
ومن خالل منظمات المكزارعين علكى حكد السكواء. ويمككن لمؤسسكات أخكرى أن تلعكب دورال مهمكال، 
منها الجامعات ومكوردو المكدخالت )مثكل مقكدمو االئتمانكات، والمكواد الكيميائيكة الزراعيكة، والميكاه 

 إلى  خره( وحدائق النباتات.
 

إلقليميكة والدوليكة مشكاركال مهمكال فكي العمكل فكي إطكار هكذه ومن المتوقع بالمثل أن تكون المنظمكات ا
الخطة. ويشمل هذا: المؤسسات الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، ومنظمة األغذية والزراعة 

، والمرككز الكدولي للبحكو  الزراعيكة فكي (ICBA)لألمم المتحدة، والمركز الدولي للزراعة الملحيكة 
، والشبكات اإلقليمية مثكل (AOAD)والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، (ICARDA)المناطق الجافة 

التي تعمكل فكي إطكار  ،(PGRN-NENA)شبكة الموارد الوراثية النباتية للشرق األدنى وشمال افريقيا 
. ويمككككن (AARINENA)فريقيككا أاتحككاد مؤسسككات البحككو  الزراعيكككة فككي الشككرق األدنكككى وشككمال 

للبحككو   االستشككاريةلمؤسسككات أخككرى مككن خككارو اإلقلككيم، مثككل بعككض المراكككز التابعككة للجماعككة 
كككا، وخصوصكككا مكككن خكككالل المشكككاركة فكككي تطكككوير  الزراعيكككة الدوليكككة، أن تكككؤد  دورال داعمكككا مهمل

 التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات. 
 

 النتائج المستهدفة -دال
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 من المتوقع أن تسفر المشاريع المتوخاة في إطار هذه الخطة عن ما يلي: 
 

تحسين مستوى معيشة المزارعين الذين يعانون فقرا في المكوارد فكي اإلقلكيم، مكن خكالل   (1)
حصولهم على أصناف تعطي غلة أعلى للمحاصيل الغذائيكة الرئيسكية وتككون أقكدر علكى 

 التكيف وعلى تحّمل الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة. 
 

تحسين قدرة المؤسسات على تلبية احتياجات المزارعين من خكالل تحسكين القكدرة علكى   (4)
إجراء البحو  واالضطالع بأنشطة التطوير، مما يجعكل المؤسسكات قكادرة بالتكالي علكى 
المساهمة بشكل أفءل فكي تحقيكق أهكداف المعاهكدة الدوليكة مكن خكالل بنكاء نظكام عكالمي 

  عي واستخدامه على نحو مستدام.قو  لصون التنوع البيولوجي الزرا
 

 عمليات الرصد والتقييم  -هـاء
 

من أجل ضمان تحقيق الخطة ألهدافها، سيجر  وضكع نظكام كفكؤ وفعكال يقكوم برصكد وتقيكيم تنفيكذ 
الخطككة عمومككا، وكككذلك مختلككف المشككاريع واألنشككطة المنفككذة فككي إطارهككا. وسككيتولى إجككراء هككذا 
الرصكككد، بشككككل تعكككاوني، منظمكككة األغذيكككة والزراعكككة لألمكككم المتحكككدة وأمانكككة المعاهكككدة الدوليكككة 

 انحة. والمؤسسات الم
 

 الموارد  -واو
 

سيسكككتلزم تحقيكككق أثكككر فّعكككال فكككي حيكككاة المكككزارعين، مكككن خكككالل صكككون المكككوارد الوراثيكككة النباتيكككة 
واستخدامها في إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا، موارد إضافية عالوة على المستوى الحالي مكن 

قاسكم المنكافع مكوارد كبيكرة التمويل الموفر من قبل الحكومات والجهات المانحة. وقكد قكدم صكندوق ت
 لكككككى اإلقلكككككيم، إال أنهكككككا ال تمثكككككل إال نسكككككبة ضكككككئيلة جكككككدال ممكككككا هكككككو مطلكككككوب فكككككي الواقكككككع.إ

وال يمكككن توقككع إحككراز تقككدم جيككد بصككورة واقعيككة إال إذا تراوحككت المككوارد المككوفرة مككن الصككندوق 
 15الككى  0بككين  مليككون دوالر أمريكككي سككنويال،على مككدى فتككرة مقبلككة تتككراوح 45و 10لإلقلككيم مككا بككين 

 سنوات، على أن يوفر مبل  مماثل على األقل في شكل مساهمة مالية مناظرة أو ما يشبه ذلك. 
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 الخالصة -زاي
 

يتمتع صندوق تقاسم المنافع التكابع للمعاهكدة الدوليكة بموقكع جيكد يمكنكه مكن تقكديم مسكاهمة قيمكة فكي 
تحقيق األمن الغذائي في إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا. ويمكن أن يثبت، بشرط تكوافر التمويكل 

ن من الممكن صون معظم التنوع المكزروع مكن المحاصكيل الرئيسكية الموجكودة حاليكال فكي الالزم، أ
اإلقليم، إن لم يكن كل التنوع. وعالوة على ذلك ف ن هذا التنوع والمواد اإلضافية المقدمة من خكالل 
النظام المتعدد األطراف للمعاهدة سيشكالن أسا/ تنمية ونشر أصناف جديدة محسكنة، تتسكم بزيكادة 
انتاجيتها واستقرارهال، حتى في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وتزايد الملوحة، التكي 
تشكل السمة المميزة لإلقليم. وستساعد هكذه األصكناف، إلكى جانكب الممارسكات الزراعيكة المالئمكة، 
فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي ضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمان أن تظكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككل العكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككائالت
المزارعة الفقيرة في الموارد في اإلقليم منتجةل على الرغم مكن تغيكر المنكاخ، وقكادرة علكى مواصكلة 

 المساهمة في تحقيق األمن التغذو  وتوفير سبل المعيشة لجميع سكان اإلقليم. 
 
 
 

__________ 
 

وترحب حكومة سلطنة عمان والمعاهدة الدولية بشكأن المكوارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة 
ومنظمككة األغذيككة والزراعككة لهيئككة األمككم المتحككدة بالمشككاركة التعاونيككة لألطككراف المتعاقككدة وإقلككيم 

 الشرق األدنى وشمال إفريقيا ومؤسسات أخرى من أجل اعتماد خطة العمل هذه وتنفيذها. 
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 المرفق هاء
 األعضاء في المجلس التنفيذي للصندوق العالمي للتنوع المحصولي الذين عينهم

 الرئاسي في الدورة الخامسةالجهاز 
 

 

 

 نهاية مدة العضوية االسم

 Peter Crane  2016 سير

 Maurício Antônio Lopez  2016 دكتور

 Gebisa Ejeta  2016 دكتور

 Prem Lal Gautam  2016 دكتور

  





IT/GB-5/13/Report  1 ، صفحةواوالمرفق 

 

 

 المرفق واو
 

 خطة أعمال الجهاز الرئاسي
 

 مقدمة  -أوال
 

رؤية المعاهدة في ضمان "المساواة والغذاء للجميع" ورسالتها والهدف العام منها هو تكمن  
والتقاسكم الحفاظ علكى المكوارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة واسكتخدامها علكى نحكو مسكتدام 

 العادل والمنصكف للمنكافع الناشكئة عكن اسكتخدامها ألغكراض الزراعكة المسكتدامة واألمكن الغكذائي.
  أن تكون:، وتهدف إلى 4519-4512األجل للفترة  متوسطة أهداف ستة خطة األعمال هذه وتحدد

 
 ؛ست سنوات خالل فترة المعاهدة تنفيذ من على المدى المتوسط للتخطيط أداة -1

 
 معاهدة؛تشغيل الل خارطة طريق واصفة أداة لتعبئة الموارد -4

 
  وغير تقنية؛ بلغة بسيطة لدى غير الخبراء الوعيزيادة أداة ل -0

 
 المتوقعككةالعناصككر الرئيسككية و أهككدافها الفرعيككة علددى المدددى المتوسددط غايددةكككل وتصككف  

 صممت األهكداف ذات األولويكةوقد  .األهداف ذات األولويةالمحددة و مخرجاتهاستكمال الالزمة ال
مكن  قكوائم ينظكر إليهكا علكى أنهكا، وينبغكي أال األهداف والغايات في تحقيق بشكل تراكمي للمساهمة
 تطبيقكال للمبكادئوذلكك  مكوارد إضكافية ينبغكي تعبئكة، خطكة األعمكال هكذه ومن أجكل تنفيكذ الخيارات.
 .4556منذ عام  المستخدمة

 
، المكوارد واسكتخدامها تعبئكة بشأن الراسخة المبادئأجزاء خطة األعمال إلى  وتستند جميع 

 .4556منذ عام  تطبيقهاوالتي جرى 
 

 مبادئ تعبئة الموارد:
 .ال نتائج بدون موارد 
  مواءمككككككة األهككككككداف لتعبئككككككة المككككككوارد

 واستغاللها.
 .االستدامة 
 .إمكانية التنبؤ 
 .تخطيا حجم العمل القائم على الموارد 
 القائمة على الموارد. اإلدارة 
 واالعتراف الشفافية. 

 مبادئ استغالل الموارد: 
 .تتطلب الموارد تحقيق نتائج 
  وجهككود  الطككرف المتعاقككدمواءمككة جهككود

 أهداف لتحقيق األطراف المعنية األخرى
 الجهاز الرئاسي.

 .إرشاد الطرف المتعاقد 
 .اإلجماع 
 .االتساق 
 .التنسيق 
 .التعاون   

 من المعاهدة الدولية 4109 – 4102خطة األعمال للفترة  -ثانيا
 

ليككات الككنظم واالسككتراتيجيات واآل وضككع فككي هككذه خطككة األعمككال مككن يتمثككل الهككدف العككام 
 هكذه الكنظم مواصكلة االنتقال إلى، وحيثما أمكن، جعل على أسا/ مستدام األساسية للمعاهدة الدولية

 .بمرور الزمن مستقرةاإلشراف عليها عملية وليات واالستراتيجيات واآل
 
 النظام المتعدد األطراف وعمليات النظم األساسية ترسيخ :0الغاية  4-0
 

 الرككائز األساسكيةأحكد  وتقاسم المنافع متعدد األطراف للحصول على المواردال النظام يمثل 
لحصكول علكى المكوارد لوقد ساهم تنفيذه في إنشاء نظام عالمي جديد  ابتكارال. لياتها للمعاهدة وأكثر 

وتقاسم منافعها يراقب باستمرار المكوارد الوراثيكة والتحكويالت النقديكة الفرديكة، فءكالل عكن الفوائكد 
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 األساسي.هيكله وتم االنتهاء من  بوتيرة سريعة متعدد األطراف قد تقدم تأسيس نظامو المرتبطة به.
لنظكام المتعكدد ل ضكمان الفعاليكة الكاملكة من أجل القيام بقدر كبير من العمل زال يتعينال ي، ومع ذلك
 .على الصعيدين الوطني والدولي األطراف

 
 بمدا فدي ذلدك النظدام المتعددد األطدراف، فدي الحصول على المواد وتسهيلإدراج و: تحديد 0 الهدف

 الصلة.المعلومات ذات  أدوات تكنولوجياتعزيز من خالل تطوير و
 

النظكام المتعكدد  أسكا/عليهكا لحصكول من أجل تيسير ا الوراثية النباتية الموارد إتاحة يشكل 
 المعلومككات المتعلقككة األطككراف المتعاقككدة مككن عككدد محككدود فقككا قككدم ،4551منككذ عككام و .األطككراف

التككدابير  عككن وتوجككد معلومككات أقككل .النظككام المتعككدد األطككراف المتككوفرة مككن خككالل المجموعككاتب
 األشخاص الطبيعيين واالعتباريين. من قبل المواد إدراو المتخذة لتشجيع

 
 ذات األولوية هدافاأل  

 

 األطدراف مكن قبكل بكالمواد المتاحكة اإلخطكارات بما في ذلكك، مستوى المعلومات استعراض 
 .األشخاص الطبيعيين واالعتباريين والمواد المقدمة من قبلالمتعاقدة 

 اإلجكراءات  وتحديكد طبيعيدين أو اعتبداريين من قبل أشدخاص مجموعاتال استعراض تقديم
 بدالموادق ـفيمكا يتعلك دد األطكرافـمتعكال نظكامال حالة استعراض .هذه العمليةتسهيل الالزمة ل

 أحكككككككككككككككككككام المككككككككككككككككككادة وذلككككككككككككككككككك فككككككككككككككككككي ضككككككككككككككككككوء، فددددددددددددددددددي الموقددددددددددددددددددع
المكوارد و النظكام المتعكدد األطكراف تشكغيل بكينتعزيكز الصكالت لفهكم و من المعاهكدة ح14-0

  .المحفوظة في ظروف المواقع الطبيعيةالوراثية النباتية 
 النظكام المتعكدد  فكي إطكار المتاحدة المدواد عدن وتحدديث المعلومدات ضرورة تدوفيرل الدعاية

 التواصددل مددعو .المحفوظككة فككي ظككروف المواقككع الطبيعيككة المككواد بمككا فككي ذلككك األطككراف،
نشكطة فكي مقابكل نهكج  متابعكةباعتباره  الزراعةالنباتية لألغذية و الوراثية أصحاب الموارد

 .كثر سلبيةاأل الدعاية
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 النتيجة 
 

المتاحكة فكي  المكواد بشكأن المعلومكاتتصكبر  ينبغكي أن، الحاليكة فترة التخطكيا بحلول نهاية 
نظككم  االنتهككاء مككن كمككا ينبغككي المعاهككدة. مككن خككالل موقككع متاحككة متعككدد األطككرافال نظككامال إطككار

بمكا فكي ذلكك تلكك ، االتفاق الموحكد لنقكل المكواد تسهيل عمليات المعلومات التي من شأنها تكنولوجيا
 علكككككككككككى وتعزيزهكككككككككككا الطكككككككككككرف الثالكككككككككككث المسكككككككككككتفيد، عمليكككككككككككات الخاصكككككككككككة بكككككككككككدعم

 .النحو الواجب
 

 : تعزيز تقاسم المنافع4 الهدف
 

إن تقاسم المنكافع هكو ثكاني أعمكدة النظكام المتعكدد األطكراف وتغطكي مجاالتكه ذات األولويكة  
مكن المعاهكدة  4-10للتدخل مجموعة واسكعة مكن األنشكطة، علكى النحكو المنصكوص عليكه فكي المكادة 

كتبادل المعلومات والحصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، وتقاسم المنافع الناجمة عكن "
سككتغالل التجككار ، مككع النظككر بعككين االعتبككار لمجككاالت النشككاط ذات األولويككة فككي خطككة العمككل اال

 38".العالمية المتتابعة، بتوجيه من الجهاز الرئاسي
 
 ذات األولوية ألهدافا  

 

 غيدر التجاريدة المندافع آليات تقاسم كال من النظام المتعدد األطراف في يشمل تقاسم المنافع 
كت   االتفكاق الموحكد أحكام أن في حينو .والتجارية ، إال التجاريدةتقاسدم المندافع لخيكارين  لفع 

 تبددادل، أ  غيددر التجاريددة المنددافع تقاسددم  ليككات لتنفيددذ القيددام بمزيددد مددن العمددل قددد تددمأنككه 
 النباتيككة لألغذيككة لمككوارد الوراثيككةفككي مجككال ا التكنولوجيددا وبندداء القدددرات المعلومددات ونقددل

  والزراعة.
 طلككب الجهككاز الرئاسككي مككن األمككين المنددافع. ترتيبددات تقاسددم فددي قدددم المحددرزاسددتعراض الت 

 شككامال اذلككك تجميعكك سككتلزم، وسككوف يترتيبددات تقاسددم المنددافع فددي اسددتعراض سددير العمددل
 .إلكى الجهكاز الرئاسكي والتحليالت ذات الصلة تقديم المعلومات من أجل معلومات وتحليلهالل
القددرارات  الجهدداز الرئاسددي مددن اتخدداذ المزيددد مددنسدديتمكن  بندداء علددى هددذا االسددتعراض،و

 المنكافع باحتكذاء نمكوذو  ليكات تقاسكم ذات الصكلةاألخكرى  المنظمكاتكما قكد تقكوم  السياسية
 الخاص بالمعاهدة.

 سككوف يسككتعرض الجهككاز الرئاسككي بانتظككام مسككتويات  تقاسددم المنددافع. طرائددق اسددتعراض
سيحدد و المتعلقة بالمدفوعات اإللزامية. المدفوعات إلى صندوق تقاسم المنافع، وخاصة تلك

 فكور و قابكل للتنبكؤ علكى أسكا/ تدفق األموالزيادة من الخيارات المبتكرة ل وسيءع سلسلة
 والزراعة. الوراثية النباتية لألغذية االستخدام المستدام للموارد استنادا إلى وموثوق به،

  

                                                 
 .م المنافع المالية في الهدف الثاني ضمن نطاق استراتيجية التمويلتدخل األنشطة المتعلقة بتقاس  08



IT/GB-4/11/Report 4   ، صفحةواوالمرفق 

 

 النتيجة 
 

تقاسكم ل ربعكةاأل لألنكواع وظيفيكةال ليكاتسيكون قد تم االنتهاء من اآل فترة التخطيا في نهاية 
 فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي المعاهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدة، المنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككافع

 مزيكد مكن لتمككين الخيكارات الممكنكةلتشكجيع  علكى أسكا/ منكتظمفر مزيد من المعلومكات اكما سيتو
 المعاهدة. من خالل تقاسم المنافع

 
 الطرف الثالث المستفيد لعمليات إطار: 2 الهدف

 
 .طرف ثالث مستفيد على لنقل المواد االتفاق الموحدينم  

 
الطكرف الثالكث  وفقكا إلجكراءات الوساطةإجراءات ووديال  المنازعاتفض  قرار بعد اعتماد 
ذلكك  مكن حيكث صكلة، وال سكيما تنفيكذ العملكيال علكى العمكليجكب أن يرككز ، 4511في عام  المستفيد

 .لمعلومات وتحديثها بفعاليةا تحسينب
 
 ذات األولوية ألهدافا  

 

 تعتمكد تسكوية المنازعكات .الطدرف الثالدث المسدتفيد الستخدامها مدن قبدل توفير المعلومات 
المعلومككات  هككذهكلمككا زادت إتاحككة المعلومككات و علككى مككدى تككوافر كبيككر قككدرب بشكككل فعككال

فككي  وفعالدة جددوى مدن حيدث التكلفدة أكثددرأصكبحت هكذه العمليكة طكرف الثالكث المسكتفيد، لل
فكي  ا، أمكر، بنكاء علكى الطلكبسدرية المعلومدات الحساسدة ضدمانويعكد  المنازعات.تسوية 

 .الثقة في النظام لتعزيز غاية األهمية
  نيابكة عكن يتصكرف الطكرف الثالكث المسكتفيد الطدرف الثالدث المسدتفيد. عملياتاستعراض 

ال بكد مكن ، ةالرشكيد ةكمكوحالو الثقة في النظام أجل ضمانمن و الجهاز الرئاسي والمعاهدة.
تقيكيم مكدى  من أجكل الطرف الثالث المستفيدعمليات دورية ل الجهاز الرئاسي بمراجعة قيام
 الجهاز ذات الصلة. قراراتتنفيذ المعاهدة و أهداف تنفيذ

 النظددام المتعدددد األطددراف تنفيددذ المعلومددات لدددعم نظددم تكنولوجيددا وتعزيددز مواصددلة تطددوير 
االلتزامات عن االستخدام و خالل إرشادات عمليةمن  ومن ضمن ذلك مساعدة المستخدمين

 االتفككككككككككككككككككككككككككاق الموحككككككككككككككككككككككككككدالمنصككككككككككككككككككككككككككوص عليهككككككككككككككككككككككككككا فككككككككككككككككككككككككككي 
 لنقل المواد.

 
 نتيجةال 

 
، بطريقة روتينيكة إجراءات الطرف الثالث المستفيد ينبغي تنفيذ، فترة التخطيا بحلول نهاية 

    .الالزمة وحفظ المعلومات بما في ذلك جمع
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، مكن تفكرد النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم المنكافع ما يتسم بهنظرا ل 
فمككن الءككرور  أن تكككون المشككورة والمسككاعدة ذات الصككلة متاحككة بسككهولة لألطككراف المتعاقككدة 

لجهككاز الرئاسككي ا حظككىي أن ومككن المهككم أيءككال  وغيككرهم مككن المسككتخدمين فككي جميككع أنحككاء العككالم.
قكرار  لكدعم اتخكاذ النظكام المتعكدد األطكراف عكن عمليكات معلومكات موثوقكة إلكى  مكانية الوصكولب

 .مستنير
 

 متعدد األطراف تطوير النظاممزيد من التوجيه بشأن و لسياساتلدعم  توليد: 0 الهدف
 

 صعيد ات علىعلى أن إحدى وظائف الجهاز الرئاسي هي "توفير توجيه 0-19تنم المادة  
 إلكى أنكه، باإلضكافة وتجدر اإلشارة إلكى .[ وال سيما تشغيل النظام المتعدد األطراف"..] اتالسياسي

إلككى  أيءكا بتوجيككه عنايككة األمككين المحتملككين المككوردين والمتلقككين عككدد مكن، قككام األطكراف المتعاقككدة
واآلثككار  لنقككل المككواد الموحككدالتفككاق ل بككالتطبيق الككدوليالتقنيككة المختلفككة المتعلقككة و القانونيككة ألسككئلةا

 ذلكك أن وقكد أبكرز األسكئلة.إجابكات تلكك  وااللتزامكات الناشكئة عكن حقكوقعليه من ناحية ال المترتبة
 .النظام المتعدد األطراف تناغم محورية لءمان الجهاز الرئاسي ستكون توجيهات

 
 خطكوط توجيهيكةشككل  األول في التوجيه السياسي. شكلين رئيسيين منوجود  من المتوقعو 

فككي مجككال توجيككه  فككي شكككل، والثككاني بموجككب النظككام المتعككدد األطككراف المككواد ومتلقككي ورد لمكك
 ما سكوف يكردوهو  ،وتطورهوتغطيته المتعلقة بتشغيل النظام  الموضوعية بشأن المسائل اتسياسال

 .من قبل المستخدمين على األسئلة التي طرحت مباشرة
 

 ذات األولوية ألهدافا 
 

 والنظدام  الموحدد لنقدل المدواد المعنيدة باالتفداق المخصصدة االستشدارية اللجنة الفنية انعقاد
مواصكلة مكن أجكل عكدة أمكور مكن ضكمنها  ،بعكد الكدورة السادسكةمن جديدد  المتعدد األطراف
النظكام  وغيكرهم مكن مسكتخدمي األطراف المتعاقكدة والقءايا التي أثارتها النظر في المسائل
  بشأنها.األمين الجهاز الرئاسي و تقديم المشورة إلى واالستمرار في المتعدد األطراف

 النظدددام المتعددددد  المتعلقدددة بتشدددغيل االستعراضدددات والتقييمدددات والمسكككاعدة فكككي المشكككاركة
 االضكطالع جر سكيو المعاهكدة. مكن (د) 4-10و 2-11 المنصوص عليها فكي المكواد األطراف

مكن  التكيالقكرارات والتقييمكات و لالستعراضكاتتمهيكدا  فيمكا بكين الكدورات تحءكير عمل ب
 .تأسيسها التي قد يقرر الفرعية الهيئات الجهاز الرئاسي وغيره من يتخذها المقرر أن

 اإلجراءات الالزمة لتنفيذ المعاهدة.للممارسات و إعداد دليل 
 النظام المتعدد األطراف ها منمتلقيو الموارد لموردي إجراءات وضع.  
 توسكيع و النظكام المتعكدد األطكراف إلكى الوصكول مكن خكالل تسكهيل والتوعيدة بناء القددرات

 فيه. المشاركة الفعالة
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 النتيجة 
 

النظككام المتعككدد تنفيككذ ل اتبككاع ن هككج منسككقة التككي تعككزز والمسككاعدة القانونيككة تككوافر المعلومككات 
 بالنسبة للمستخدمين.القدرة على التنبؤ يقن وتوال الشفافية وخلق األطراف

 
 عمليات النظام المتعدد األطراف رصد: 4 الهدف

 
. تشككغيل ..)أ( علككى أن الوظيفككة األولككى للجهككاز الرئاسككي هككي "رصككد 0-19تككنم المككادة  

ال  فتكرة التخطكيا فكي بدايكة ألنكه، وخاصكة عمليكة كبكرىويشكل الرصد  النظام متعدد األطراف".
والمعلومكات  التحقكق.إمكانيكة والموثوقيكة و شكفافيةال مكن حيكثمعروفكال  النظكام فكي ما يحد يكون 
فككي  كككم مككادة بمككا فككي ذلككك: للنظككام المتعككدد األطككراف، جميككع الجوانككب الرئيسككية فككي جككدال  محككدودة
 .ومككا يحككد  لهككا فككي النظككام المتعككدد األطككراف؛ إدراجهككا تككموكيككف  ماهيككة تلككك المككواد؛؛ النظككام

( 4( مصككداقية النظككام، و)1أجككل: )وسككتكون البيانككات الموثوقككة حككول هككذه األسككئلة حاسككمة مككن 
( 2( رصد واستعراض سير هذا النظام مكن قبكل الجهكاز الرئاسكي، و)0تخطيا وتشغيل النظام، و)

أسككا/ معلومككاتي سككليم التخككاذ الجهككاز الرئاسككي للقككرارات السياسككية بشككأن مسككتقبل تطككور النظككام 
 التنظيمية، إل .المتعدد األطراف، مثل التصد  لتغير المناخ والتغيرات في البيئة 

 
نظككام المتعككدد األطككراف العمككـل الطبيعككـي لل هامككـة مككن خككالل بيانككات كميككـة وسككيتم توفيككـر 
 األهداف ذات األولوية بشكل كاملالتي ن فذت المستفيد لطرف الثالث وا
 
 بما في  النظام المتعدد األطراف،بتنفيذ  األطراف المتعاقدة التي تقوم بموجبها توثيق التدابير

 التشريعية المتاحة.اإلدارية و الخيارات مختلفذلك 
 التددابير المناسدبة لحمايدة للجهاز الرئاسدي مدع االتفاق الموحدعمليات التجميع اإلحصائي ل 

  السرية.
  لنقل المواد االتفاق الموحد وتشغيل تنفيذاستعراض.  
 

 النتيجة 
 

 .حالةدراسات الدوات واأل مجموعةو، المعلومات اإلحصائية سيجر  نشر 
 
 ستراتيجية التمويلا: تنفيذ 2 الغاية 4-2
 

 سككتراتيجيةا بككأن تءككع المتعاقككدة األطككراف تتعهككد علككى أن مككن المعاهككدة 1-18 تككنم المككادة 
مفتكاح  سكتراتيجية التمويكلاتعكد و. اأهكدافه 4-18 المكادة تسكرد فكي حكين ،هكذه المعاهكدة لتنفيذتمويلية 
، الحككظ الجهككاز 1/4556فككي القككرار و األمككوال. تككوافرعلككى ذلككك يتوقككف ، والمعاهككدة برمتهككانجككاح 

أن إسكتراتيجية التمويكل ينبغكي أن تسكعى إلكى جكذب المكوارد الماليكة مكن جميكع المصكادر الرئاسي "
أهمية التعاون مكع اآلليكات والصكناديق والهيئكات الدوليكة ذات الصكلة فكي التنفيكذ ن "بيأل  " كماالممكنة
 ".ستراتيجية التمويلالالناجر 

 
 تقاسم المنافع لصندوق تعبئة الموارد :0 هدفال
 

، فءككالل عككن التمويليككة األخككرى سككتراتيجيةاال األهككداف تشكككيل علككىسككتؤثر تعبئككة المككوارد  
 بشكل عام. المعاهدة صورة وأنشطة

 
 ذات األولوية األهداف  
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 األساسية المواد وإعداد جمع األموال تعزيز نظم. 
 الحفكاظ و ،أصدحاب المصدلحةالرائددة و الجهات المانحةمن جانب  لمعاهدةا مناصرة تشجيع

على  التأكد من نشر أحكام المعاهدةو ستراتيجية التمويل.اصورة المعاهدة و خالف ذلك على
إنجازاتهككا واحتياجاتهككا و المؤيككدين وبككث أهككدافها مجموعككة واسككعة مككن مككن قبككل نطككاق واسككع
 .بشكل صحير

 مكانحين  وتشكجيع المدانحين الحداليين لتمييدز ورعايتهداتنمية الجهات المانحدة لبرامج  تنفيذ
 .ةالمتعلقة بالمعاهد الدعم لألنشطة توسيع قاعدةالمتصل بالهدف النهائي  لتحقيق جدد

  بتعزيزها والقيام تدريجيا المهتمة الجماهير لمختلف المخصصة برامج االتصالتنفيذ. 
 بغاياتها وأهكدافها  لءمان الوفاءستراتيجية الخطة االو ستراتيجية التمويلا استعراض تنفيذ

 علكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككى نحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو
 .أكثر فعالية

 إذا اعتمدها الجهاز الرئاسي، صندوق تقاسم المنافعل الموارد حشدل أساليب مبتكرة تطبيق.  
 

 النتيجة 
 

 العامة المنقحة. العمل والغايات أهدافإعداد وتنفيذ  مع تعبئة المواردل دثألةمح خطة 
 

 تشغيل صندوق تقاسم المنافع :4 الهدف
 

اسككتخدام منككافع الناشككئة عككن والمنصككف لللتقاسككم العككادل  ليككة ل تقاسككم المنككافع صككندوق وفريكك 
البكرامج المتفكق  ويسهم في الحصول الميسر شجع، كما يوالزراعة الوراثية النباتية لألغذية الموارد
تعزيككز  مككن أجككلو علككى نحككو مسككتدام.واسككتخدامها الوراثيككة النباتيككة المككوارد  صككونعالميككال ل عليهككا

 فيمككا بككين الجهككات المانحككة أنشككطته إجمككاع اآلراء بشككأنزيككادة المنككافع و صككندوق تقاسككم مصككداقية
والتشكغيلية  لكإلدارة الماليكةفعكال نظكام كفكؤ وشكفاف وتطكوير  يشكلأصحاب المصلحة، والشركاء و

 .احتمي اأمرصندوق لل
  



IT/GB-4/11/Report 8   ، صفحةواوالمرفق 

 

 
 ذات األولوية ألهدافا  

 

  إلكى  تقاسدم المندافع الممولدة مدن صدندوق حافظدة المشداريع متابعة وتقيديم عنتقرير تقديم
 .دورات المشاريع إطار الجهاز الرئاسي في

 الشراكة.بنية ومعلومات المشروع نظم إدارة و تعزيز وصون 
 مككن  ،أموالددهو يوميددة لدددورة المشددروعال لددإلدارة السياسددات واإلجددراءات اإلداريددة تحسددين

 خككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالل دعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم الكيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككان
 .المنفذ للمشروع

 أثككر  الككذ  سككينظر فككي تقاسددم المنددافعصددندوق  عمليدداتالدددوري ل لالسددتعراض وضددع إطددار
 .شراكاتهوإجراءاته ووأولوياته  وبرامجه خططه واستدامة

 المنافع. صندوق تقاسم فيستخدام الموارد ال األجل متوسطةالالخطة مراجعة إعداد و 
 

 النتيجة 
 

 دورات المشكاريعمكن  قكدر أقصكى وكفكاءة، بشكفافية المنكافع، صكندوق تقاسكم يجب أن يكمل 
  المتاحة.، وفقال لألموال فترة التخطيا بحلول نهاية

 
سددتراتيجية التمويددل مددن خددالل قنددوات أخددرى )ثنائيددة وإقليميددة ومتعددددة اتيسددير تنفيددذ  :2 الهدددف

 األطراف(
 

 العمليككات الدوليككة األخككرى تقككدم أن فككي ضككمان األطككراف المتعاقككدة دعككممعاهككدة ينبغككي لل 
اتخكاذ قكرار  عنكد المعاهكدة أحككام والنظر فكي الجهاز الرئاسي، التي وضعهامعايير وفقال لل مساعدةال

تككدابير األعمككال التحءككيرية لل فككي هككذا الصككدد تيسككربككدورها أن  يمكككن لألمانككةو .المسككاعدة بشككأن
 المساهمات الطوعية.تشجيع المتخذة ل

 
 ذات األولوية هدافاأل  

 

 لتشككجيعذات الصددلة  الدوليددة والهيئدداتوالصددناديق اآلليددات  مددع التواصددل رفيددع المسددتوى 
 أهكدافب مكن حيكث صكلتها أنشطتها بينتعزيز التنسيق و المعاهدة ذات الصلةهداف دعمها أل
 المعاهدة.

  والصددناديق اآلليددات  فددي اجتماعددات واألنشددطة المناسددبة حددداثجدددول باألتحديككد وتحككديث
 .ذات الصلة الدوليةوالهيئات 

 أوسكع صكورة  رسكملمتعدددة األطدراف الواإلقليمية و على المستويات الثنائية األنشطة رصد
المعاهكككدة  تنفيككذ تقككوم علككى مككن األنشككطة التككي كاملككةالمجموعككة النتككائج وتركيككز و بعالطكك
 بها. تتصل أو ،المرتبطة بهااألهداف و
 المحرز واإلنجازات التقدم بشأنالجهاز الرئاسي  تقديم التقارير إلى. 
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 النتيجة 
 

 الدوليكككةالهيئكككات األخكككرى اآلليكككات والصكككناديق و مكككن التمويكككلأعلكككى مكككن  توجيكككه مسكككتوى 
استخدامها على نحكو مسكتدام. و والزراعة الوراثية النباتية لألغذيةلموارد ا صون صوب المستهدفة

 توجيكهو سكتراتيجية التمويكلا تنفيكذفكي  وأوجكه التكآزر الثغراتبتقييم  بانتظامقيام الجهاز الرئاسي و
 التنفيذ.عملية 

 
 واالستخدام المستدام صونال :2الغاية  4-2
 

 الوراثيكككة النباتيكككة لألغذيكككةواالسكككتخدام المسكككتدام للمكككوارد  صكككونإطكككارال لل تءكككع المعاهكككدة 
 منتكدى دولكي وخلق على المستوى الوطني متكامل نهج عن طريق تشجيع اعتماد، وذلك والزراعة
التكي يتبعهكا أصكحاب متنوعكة ال والوسكائل األحككام العامكة ترجمكة هكذه ويتمثل التحد  فكي للتعاون.

عمككل  برنككامج مككن خككالل تنفيككذتوجيهيككة متينككة وممكنككة التنفيككذ  إلككى صكككوك المصككلحة المختلفككين
 موارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.متخصم بشأن االستخدام المستدام لل

 
وأصدحاب المصدلحة  األطدراف المتعاقددة األنشطة التي تقوم بها ومتابعة تيسير وتنسيق :0 الهدف

 صددونهاوالزراعدة و الوراثيددة النباتيدة لألغذيدةلمدوارد ا الستكشدافالمنظمدات الدوليدة و
 المستدام  هااستخدامو

 
بمكا نموذجية  يمكن أن تعتبرالتي  ألنشطة الجاريةل رؤية شاملة تطوير في يسهم هذا الهدف 

  .السياسات في مجال استخدامها الستخالص استنتاجاتو منها لالستقراء فيه الكفاية
 

 ذات األولوية هدافاأل 
 
 وأصكككحاب المصكككلحة  األطكككراف المتعاقكككدة األنشكككطة التكككي تقكككوم بهكككا رصكككد المسكككاعدة فكككي

االسكتخدام المسكتدام  بشكأن برنكامج العمكل وأهكداف رؤيكة ورسكالة لتنفيكذالمنظمات الدولية و
  .لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةل
 وأصدحاب المصدلحة إلدى األطدراف المتعاقددةالجهداز الرئاسدي  نقل الخطوط التوجيهية من 

 من المعاهدة. 6 و 1المادتين  لتسهيل تنفيذ
 للمككوارد  االسددتخدام المسددتدامو صددونبال أخددرى ذات صددلة جمددع معلومددات مددن مصددادر

 الوراثيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة النباتيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة
 والزراعة. لألغذية

 
 النتيجة 

 
المصككادر  باعتبارهككا واحككدة مككن المعاهككدةب ينبغككي االعتككراف، فتككرة التخطككيا بحلككول نهايككة 
 الوراثيككة النباتيككة لألغذيككةاالسككتخدام المسككتدام للمككوارد و صككونال للمعلومككات حككول تككدابير الرئيسككية
 إلكى أصكحاب المصكلحة وجهي يمكن أن مركز لتبادل المعلومات بمثابة تصبر المعاهدةو والزراعة.

   .أصحاب المصلحة والشركاء جميع وحفظهاتوليدها  تولىالمعلومات التي 
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 التعاون وتحسين الشراكات :4 الهدف
 

الوراثيكة الموارد  صونسياسات بشأن ال لتطوير األساسيمنتدى وال هي اإلطار المعاهدةإن  
 بككين التعككاون والشككراكات لتعزيككز وذلككك علككى نحككو مسككتدام هااسككتخداموالزراعككة و النباتيككة لألغذيككة

 مككن 9و 6و 0المككواد بتنفيككذ  والبككرامج ذات الصككلة المشككاريع فككي أصككحاب المصككلحة المشككاركين
 معاهدة.ال

 
 ذات األولوية هدافاأل 

 

 وضدع لو إلدى معالجدة التدي تحتداج لتحديدد القضدايا المعلومات التي تم جمعهدا تحليل ونشر
 لمعالجتها. خيارات

 االسكتخدام المسكتدام و صكونفي سكبيل ال تنفيذ تدابير السياسة العامة بشأن وضع توجيهات
، مع األخذ فكي الحسكبان، المستوى الوطني والزراعة على الوراثية النباتية لألغذيةللموارد 

 .الصون في المزرعة وفي الموقع واالستخدام المستدام
 
 النتيجة 
 

الوراثيكة السكتخدام المسكتدام للمكوارد او صكونالخاصكة بال المعلومات نطاق واسع من توافر 
 وطنية لتنفيذ التخاذ تدابير خيارات السياسة العامة التوجيه بشأنتوفير والزراعة، و النباتية لألغذية

 من المعاهدة. 6و 0المادتين 
 
 : حقوق المزارعين1الغاية  4-1
 

الحكومكات  عكاتقعلكى  حقكوق المكزارعين إعمكال تقكع مسكؤولية من المعاهكدة، 9 وفقال للمادة
وحسبما يكون ذلكك مالئمكا، ، وفقا الحتياجاتها وأولوياتها، ينبغي على األطراف المتعاقدةو .الوطنية

المعكارف  بما فكي ذلكك حمايكةتعزيز تلك الحقوق تدابير لحماية واتخاذ ورهنا بالتشريعات القطرية، 
فكي  والحكق فكي المشكاركة، منكافعاقتسكام ال فكي المشكاركة المتكافئكة، والحق فكي ذات الصلة التقليدية

تكدابير  اعتمكادب األطكراف المتعاقكدةقيكام  مكعو. القطكر علكى المسكتوى  ذات الصكلة صنع القرارات
الكذ  يمكككن اسكتخدامه كأسككا/  اإلطكار القككانوني المككادة الخاصكة بحقككوق المكزارعين وفر، تكتمكينيكة

 الوطنية. وفقال للتشريعاتالمزارعين لمجتمعات المحلية واألصلية ول االعتراف والحمايةمنر ل
 

 حقوق المزارعين حالة تنفيذ جمع المعلومات عن :0الهدف 
 

  جراء أ الجهكككاز الرئاسكككي بكككلككككي يقكككوم  اضكككروري شكككرطا مسكككبقا المعلومكككاتجمكككع  يعكككد 
أ  عمككل قككد  فككي أساسكياعنصككرا يجككب أن يشكككل المكزارعين و لوضككع المتعلككق بحقككوقل اسكتعراض

 لتنفيكككككككككككككككككككذ علكككككككككككككككككككىل دعمكككككككككككككككككككا الرئاسكككككككككككككككككككيفيكككككككككككككككككككه الجهكككككككككككككككككككاز  ينظكككككككككككككككككككر
 الصعيد الوطني.
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 ذات األولوية هدافاأل  
 

 حددول  لمعلومدداتل والمنظمددات ذات الصددلة المتعاقدددة تقددديم األطددراف ووتيككرة معككدل تعزيككز
 .حقوق المزارعينحماية لتعزيز و التدابير الوطنية

 حقوق المزارعين حلقات عمل إقليمية بشأن دعم تنظيم. 
 على أن يتم ذلك أيءا في فترات ما بين الدورات. المعلومات الواردةنشر وتحليل و تجميع ، 
 الجهاز الرئاسي في دورات منظمات المزارعين تشجيع مشاركة. 
 

 النتيجة 
 

 التدابير الوطنية. في تنفيذ المعلومات والخبرات من توافر حصيلة أوسع 
 
 : بناء القدرات والتوعية بتنفيذ المعاهدة6 غايةال 4-6
 

 وأهكدافنظمكة التنفيكذ الفعكال أل لتمكينطراف المتعاقدة القدرات لأل ينبغي أن يتاح دعم بناء 
 أنظمكة لتنفيكذ والمحليكة المنظمكات الوطنيكة واإلقليميكةدعكم و تمككين أن يشمل ذلك نبغييو المعاهدة.

غير ية والحكومية والحكومية الدولية وشبه الحكوم بما في ذلك المؤسسات، واستراتيجيات المعاهدة
  الحكومية.

 
 للمعاهدةبناء القدرات بشأن التنفيذ الوطنى واإلقليمي  :0الهدف 

 
 والمؤسسككات والمنظمككات منظمككة األغذيككة والزراعككة وحككدات شككراكات مككع األمككين قيمسككي 

 ليكة علكى  هاألمكين انتباهك لكذلكوسيركز  المعاهدة. تنفيذب ذات صلة وقدرات خبرة الدولية التي لديها
 تحديد األولويات وكذلك القدرة علىفراد، لأل التقنيةنوعية العدد وال تحسين وسيتعين زيادة التنسيق.

 فكي صكناع القكرار إلكى بناء القدرات البشرية أنشطة وستوجه .واإلدارة والحوكمة وتخطيا البرامج
 ن فكيداريكياإلأو  المكدراءو واإلقليميكة؛المؤسسكات الوطنيكة في  التخطياو وضع السياسات مستوى

 المتوخككاة بنككاء القككدرات طككرق وستشككمل المككزارعين.ومنظمككات  ؛تربيككةالجمعيككات و بنككوك الجينككات
تقكديمها مككن سكيجر  و ،واألولويككات التدريبيكة المحكددة المبنيكة علكى االحتياجكات البكرامج التدريبيكة

وكككذلك بككرامج  والتككدريب مؤسسككات التعلككيم العككالي ضككمن ومراكككز التميككز شككبكات المعرفككة خككالل
 .المعنية المتخصم ريبالتد
 
 ذات األولوية هدافاأل 

 

 الجهاز الرئاسي  توجيهات ع بناء القدراتيتب  أن  لءمانتنفيذ المعاهدة ل آلية التنسيق تشغيل
 ممككا يعكككس متوازنددة إقليميدداً ومنصددفة و ومنسددقة متماسددكة القككدرات بطريقككة تم بنككاءأن يككو

  .المصلحةوأصحاب طراف المتعاقدة االحتياجات الفعلية لأل
 القككرار اتخككاذ دعملككوأدوات  ،أدواتومجموعككة  ،أدلككة لتشككمل بندداء القدددرات مددواد تطددوير، 

منسكق لبنكاء  التباع نهج الشركاء يستخدمهاالجهاز الرئاسي، توجيهات وفقا لفنية،  دوراتو
متعلقككة ومككواد  يككةوإعالم يككةتدريبمككواد  فككي شكككل )أ  معاهككدةال تنفيككذالقككدرات مككن أجككل 

 .(لسياساتبا
 تعزيدزالمتعاقكدة و لكدى األطكراف للمعاهكدة االتصدال الوطنيدة نقداط شبكة مدنبناء صيانة و 

 .البنية التحتيةوالسياسات في مجال والتنسيقية و الفنيةقدراتها 
  وهكذا  البلكدان أو األقكاليم. من بناء على طلب ،المعاهدة لتنفيذ تقديم المساعدة القانونيةدعم

الوطنيكة  الحتياجاتها المعاهدة وفقا بموجب الوفاء بالتزاماتهامن  األطراف المتعاقدة سيمكن
 .وأطرها القانونيةومصالحها  الخاصة

  النظام العالمي للمعلومات لتطوير منتدىتوفير. 
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 النتيجة 

 
علكككى المسكككتويين الكككوطني  والسياسكككي والعملكككي القكككانونيتنفيكككذ الالزمكككة لل تنميكككة القكككدرات 

 واإلقليميككةنظم المعلومككات الوطنيككة منسككق لككالمتكامككل وال تطككويروال اإلقليمككي ألحكككام المعاهككدة.و
 .للمعلومات منسقعالمي  نظامل الداعمة
 

 التوعية والتدريب والترويج للمعاهدة الدولية :4الهدف 
 

 وذلككك هككذه التخطككيا فتككرة قبككلالتوعيككة  المعلومككات ومككواد األمككين مجموعككة أوليككة مككن أعككد 
سككتراتيجية ا توسككيع نطككاق جر سككيو .لمعاهككدةبا خاصككة تصككاللال أوسككع سككتراتيجيةا كجككزء مككن
 امكع وسكائ علكى نطكاق أوسكعتصال االبهدف  التخطيا هذه فترة خالل لمعاهدةالخاصة با االتصال
 أنشكطة التكدريب توسكيعأيءكا  سكيتمو .المنتجكات اإلعالميكة مجموعكة أوسكع مكنستشكمل و ،اإلعالم

 وقاعكدة عكموعكي أخلكق كوسيلة ل على الصعيد الوطني مباشرة المعاهدة المتعلقة بتنفيذتتجاوز تلك ل
  .قدراتلل أعمق
 

فكي مجكاالت سياسكات  الزراعكة رئيسكية تمثكلأداة  بأنهكا االعتكراف نتيجكةالمعاهدة  نتعشتو 
ومواصكلته، زخمها  لحفاظ علىمن ا حتى تتمكن المعاهدة الدوليةو الفكرية. البيئة والتجارة والملكية
 توصكيل العديكد مكن ويتعكين العريءكة. الجمكاهير بين وأهميتها التوعية بأهدافهافمن األهمية بمكان 
 مكن أجكل وعامة الجمهور وضع السياسات أوساطسائر  إلى المعاهدة أهمية حول الرسائل األساسية

 .المساهمات الطوعية للمعاهدةتسهيل االعتراف وعلى سبيل المثال وضمان التوعية 
 

 ذات األولوية األهداف 
 

  موقككع وتحككديث بمككا فككي ذلككك صككيانة، جميددع األهدددافلالدعائيددة المددواد المعلومددات ودعددم 
أهككداف  بككين مختلككف التككرابا تعككزز رسككائل واضككحة هككذا علككى إعككداد سككيركزو المعاهككدة.

 المعاهدة. أنشطةو
 ذلكك  يمككن أن يشكملو المتقدمة والنامية. في البلدان والجمهور اإلعالم طوسائ التواصل مع

والدعايككة  عككن المعاهككدة القصككيرةوالحمككالت اإلعالميككة واألفككالم  واإلعككالن الصككورإدارة 
سككتخدم ت حيككثإلككى تحقيككق أثكر مءككاعف  التوعيككة جهكودستسككعى و الكك .والعالقكات العامككة، 

 .تقوم ب نتاو مواد خاصة بها أو مباشرة موادال المحلية وسائل اإلعالم
 شكبكة  مكن خكالل إنشكاءالمنكاهج التعليميكة الرسكمي و التدريب األككاديمي في المعاهدة تعميم

 المعاهككدة الدوليككة بشككأن التككدريب المتعمككق مككن شككأنها أن تككوفر المؤسسككات التعليميككة مككن
، حيثما ككان ذلكك ممكنكا القائمة شبكات التعليم من خالل هذه األنشطة سيتم تنفيذو أنظمتها.و

 .أخرى كذلك على مستويات التوعية أنشطة وسيتم تنفيذ .على التعليم العالي مع التركيز
 

  ثكار بشكأن  والتواصل معهامتعاقدة  لم تصبح بعد أطرافا التي معلومات إلى الحكوماتالإرسال 
 تنظمه أحكام االتزام المعاهدة في عءويةال ويمثل تشجيع توسيع المعاهدة. االنءمام إلى وفوائد

التككي يمكككن  الوراثيككة النباتيككة لمككواردل تجميعككا المعاهككدة بوصككفها زيد مككن قيمككة، وسككيالمعاهككدة
    .النظام المتعدد األطراف الوصول إليها من خالل

 
 النتيجة 

 
 شكبكات مكن خكالل إنشكاء ينالمعنيك المصكلحةأصكحاب بكين  بالمعاهدة الدوليكة زيادة المعرفة 
 .المتعدد األطراف هامعاهدة ونظامال حول المواد والمواردالتدريب وإنتاو التعليم و
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 المرفق زاي
 األطراف المتعاقدة والدول المتعاقدة

 4102 أيلول /سبتمبر 42في 
 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةفي 

 
 

، بلككك  عكككدد صككككوك التصكككديق أو الموافقكككة أو القبكككول أو االنءكككمام 4510فكككي سكككبتمبر/أيلول 
 صكا 020لدى المدير العام للمنظمة  المودعة

 أفغانستان

 ألبانيا

 الجزائر

 أنغوال

 أرمينيا

 بوركينا فاسو

 بوروندى 

 استراليا

 النمسا

 بنغالديش

 بلجيكا

 بنن

 بوتان

 البرازيل

 بلغاريا

 كمبوديا

 الكاميرون

 كندا

 جمهورية أفريقيا الوسطى

 تشاد

 جمهورية الكونغو

 جزر كوك

 كوستاريكا

 كوت ديفوار

 كرواتيا

 كوبا

 قبرص

 الجمهورية التشيكية

جمهورية كوريا الديمقراطية 
 الشعبية

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 الدانمرك

 جيبوتى

 إكوادور

 مصر

 السلفادور

 إريتريا

 إستونيا

 إثيوبيا

 فيجي

 فنلندا

 فرنسا

 غابون

 ألمانيا

 غانا

 اليونان

 غواتيماال

 غينيا

 غينيا بيساو

 هندورا/

 المجر

  يسلندا

 الهند

 إندونيسيا

 جمهورية إيران اإلسالمية

  يرلندا

 إيطاليا

 جامايكا

 اليابان

 األردن

 كينيا

 كيريباتى

 الكويت

 جمهورية القيرغيز

جمهورية الو الشعبية 
 الديمقراطية

 التفيا

 لبنان

 ليسوتو

 ليبيريا

 ليبيا

 ليتوانيا

 لكسمبرغ

 مدغشقر

 مالو 

 ماليزيا

 ملديف 

 مالى

 موريتانيا

 موريشيو/

 الجبل األسود

 المغرب

 ميانمار

 ناميبيا

 نيبال
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 هولندا

 نيكاراغوا

 النيجر

 النرويج

 سلطنة ع مان

 باكستان

 باالو

 بنما

 باراغوا 

 بيرو

 الفلبين

 بولندا

 البرتغال

 قطر

 كورياجمهورية 

 رومانيا

 رواندا

 سانت لوسيا

 ساموا

 سان تومي وبرينسيبي

 المملكة العربية السعودية

 السنغال

 صربيا

 سيشيل

 سيراليون

 سلوفاكيا

 سلوفينيا

 أسبانيا

 سر  النكا

 السودان

 السويد

 سويسرا

 الجمهورية العربية السورية

 توغو

 ترينيداد وتوباغو

 تونس

 تركيا

 أوغندا

 اإلمارات العربية المتحدة

 المملكة المتحدة

 جمهورية تنزانيا المتحدة

 أوروغوا 

 البوليفارية فنزويالجمهور  

 اليمن

 زامبيا

 زمبابو 

 االتحاد األوروبي
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 المرفق حاء
 البيانات التي تم اإلدالء بها في جلسة االفتتاح

 جلسة افتتاح الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية
 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 4102سبتمبر/أيلول  42مسقط، 
 
 

 0 - المرفق حاء
ُُ ، وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة يالدكتور فؤاد بن جعفر الساجوان بيان  مانُع

 
 

 ل سعيد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق 
 مستشار جاللة السلطان

وراعككي جلسككة افتتككاح الككدورة الخامسككة للجهككاز الرئاسككي للمعاهككدة الدوليككة بشككأن المككوارد الوراثيككة 
 لألغذية والزراعةالنباتية 

 
 معالي السادة الوزراء،

 حءرات أصحاب السعادة أعءاء مجلس الدولة،
 حءرات أصحاب السعادة أعءاء البرلمان والمستشارين والسفراء،

 سعادة رئيس الجهاز الرئاسي وأمين المعاهدة الدولية،
 حءرات المندوبين الكرام،

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
حب بككم فكي جلسكة افتتكاح الكدورة الخامسكة للجهكاز الرئاسكي للمعاهكدة الدوليكة يسرني أن أر 

 48إلكككى  42بشكككأن المكككوارد الوراثيكككة النباتيكككة لألغذيكككة والزراعكككة، التكككي عقكككدت فكككي مسكككقا مكككن 
بالتعككاون مككع أمانككة المعاهككدة الدوليككة بشككأن المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة  4510سككبتمبر/أيلول 
مكع إنشكاء  4551، وباشرت عملها الرئيسي في عام 4552دخلت حيز التنفيذ في عام والزراعة، التي 

نظككام متعككدد األطككراف للحصككول علككى المككوارد الوراثيككة وتقاسككم منافعهككا؛ ومنككذ ذلككك الحككين حققككت 
المعاهدة تقدما ملحوظا في مجاالت عدة، أهمها إنشاء نظكم عمكل جديكدة علكى غكرار صكندوق تقاسكم 

 ي أكثككككككككككككككككككككككككككككككككككر مككككككككككككككككككككككككككككككككككنالمنككككككككككككككككككككككككككككككككككافع الموجككككككككككككككككككككككككككككككككككود فكككككككككككككككككككككككككككككككككك
( 148) 4510بلدا، وبل  عدد الدول التكي انءكمت إلكى المعاهكدة حتكى نهايكة شكهر يونيكو/حزيران  04

دولة، باإلضافة إلى االتحاد األوروبكي، وفكي هكذا داللكة واضكحة علكى األهميكة الكبكرى التكي توليهكا 
 بلدان العالم المختلفة للمعاهدة.

 
مان قد صدقت على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية   وتجدر اإلشارة إلى أن سلطنة ع 

وذلكك لمكا تتمتكع  01/4552بموجب المرسوم السكلطاني رقكم  4552النباتية لألغذية والزراعة في عام 
بككه السككلطنة مككن تنككوع أحيككائي فككي المحاصككيل والنباتككات االسككتوائية وشككبه االسككتوائية، فءككال عككن 
االهتمام بالموارد الوراثيكة النباتيكة، ويتمثكل ذلكك جليكا فكي إنشكاء مرككز المكوارد الوراثيكة الحيوانيكة 

 والنباتية وإنشاء حديقة النباتات واألشجار العمانية وبنوك الجينات.
 

وتعد استءافة السلطنة لهكذه االجتماعكات حكدثا هامكا وداعمكا للجهكود المبذولكة إلثكراء حالكة  
وجي بشككككل عكككام والمكككوارد الوراثيكككة النباتيكككة بشككككل خكككاص. وتعقكككد فعاليكككات هكككذه التنكككوع البيولككك

االجتماعات بعد المؤتمر الوزار  إلقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيكا واجتمكاع الصكناديق المانحكة 
حول التحديات التي يتعرض لها األمن الغذائي في سياق المتغيرات المناخية التي يشهدها عالم اليوم 

فككي تراجككع مناسككيب الميككاه مككن حيككث الكككم والجككودة وارتفككاع مناسككيب الملوحككة إلككى جانككب  وتتسككبب
ظهككور بعككض اآلفككات واألمككراض الزراعيككة ذات الءككرر االقتصككاد  علككى المحاصككيل الزراعيككة 
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 والمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككزارعين فككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي اإلقلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيم،
 وما تم التوصل إليه في إعالن مسقا دعما من الحكومة للجهاز الرئاسي وأمانة المعاهدة.

 
 صاحب السمو راعي االحتفال،

 أصحاب السعادة،
 حءرات المندوبين الكرام، 

 
 1 تشير األرقام واإلحصاءات إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد سككان العكالم مكن مكا يقكارب 
، وهكو أمكر يحكتم علينكا بكذل 4505نسمة بحلول عكام  مليارات 9نسمة اليوم إلى ما يزيد عن  مليارات

للحفككاظ علككى المككوارد الوراثيككة النباتيككة وتفعيككل  ليككات نقلهككا واسككتخدامها لءككمان المزيككد مككن الجهككد 
 استدامتها ومساهمتها في منظومة األمن الغذائي.

 
فككي دوراتككه  الرئاسككيوإذ تككثمن سككلطنة عمككان الككدول التككي استءككافت اجتماعككات الجهككاز  

فكي الكدورة الرابعكة للجهكاز  السابقة، ف نها قد تابعت عن كثب المواضيع التكي تكم طرحهكا ومناقشكتها
فككي جزيككرة بككالي، بجمهوريككة إندونيسككيا، وسككاهمت  4511الرئاسككي، التككي انعقككدت فككي مككار// ذار 

، والتككي كللككت بالنجككاح 4514/4510بالتككالي فككي االجتماعككات التحءككيرية والتشككاورية خككالل الفتككرة 
تؤكد سلطنة عمان على أهمية باستءافة فعاليات الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة. وعليه، 

دعم وتبني الجهكاز الرئاسكي وأمانكة المعاهكدة للقءكايا المرتبطكة بتشكجيع البحكث والتطكوير وتعزيكز 
 ليككات النقككل والتبككادل للمككوارد الوراثيككة النباتيككة وإيجككاد البيئككة المناسككبة وتشككجيع القطككاع الخككاص 

رد بمكا يءكمن مسكاهمتها فكي تحقيكق األمكن لالستثمار في هذا الميدان واالستخدام األمثل لتلكك المكوا
 الغذائي.

 
 صاحب السمو راعي االحتفال،

 أصحاب السعادة،
 حءرات المندوبين الكرام،

 
يتءككمن جككدول أعمككال الككدورة الخامسككة للجهككاز الرئاسككي اجتماعككات ومناقشككات ومككداوالت  

اكككز البحثيككة بحءككور ممثلككي الككدول األعءككاء والمككراقبين ومختلككف الشككركاء مككن المنظمككات والمر
وسيكون لها أثر إيجابي فكي  والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الدولية والصناديق المانحة

تعزيز دور المعاهدة، خصوصكا فيمكا يتعلكق بمشكاريع تقاسكم المنكافع للمكزارعين وتبكادل المعلومكات 
 للموارد الوراثية النباتية.ونقل التكنولوجيا بين الدول األعءاء، وكذلك تشجيع بنك الجينات العالمي 

 
وفي الختام، وباسمكم جميعا، نتقدم لصاحب السمو السيد شهاب بن طارق  ل سعيد مستشكار  

حفكل افتتكاح فعاليكات الكدورة الخامسكة  ةجاللة السلطان، بخالم الشكر والتقدير على تفءكله برعايك
مين وموظفي أمانة المعاهكدة أللجهاز الرئاسي للمعاهدة، والشكر موصول لرئيس الجهاز الرئاسي و

الدولية للموارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة علكى جهكودهم المقكدرة وتعكاونهم فكي استءكافة 
مكان، سكائلين المكولى عكز لهذا الحد  الهام، متمنين للجميع طيب اإلقامة فكي سكلطنة ع   مانسلطنة ع  

 وجل أن تكلل جهود الجميع بالتوفيق.
 

 ورحمة هللا وبركاته.والسالم عليكم 
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 4 - المرفق حاء
 ، مدير وكالة البحث والتطوير في المجال الزراعي،HARYONOهاريونو  الدكتور بيان

 وزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 أصحاب المعالي،

 الوزراء،
 ونواب الوزراء،

 وممثلي األمم المتحدة،
 المحترمين، حءرات المندوبين
 السيدات والسادة،

 
بكل سرور دعوة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، وزير الزراعكة  يشرفني أن أقبل 

مان للمشاركة في الدورة الخامسة للجهكاز الرئاسكي، وأفخكر لمنحكي فرصكة إلقكاء كلمكة في سلطنة ع  
لصكاحب الجاللكة السكلطان قكابو/ أمام هذا الحشد الجليل. وأود أيءا أن أعرب عن خالم تقدير  

مككان، علككى حفككاوة االسككتقبال وكككرم استءككافتهما لالجتمككاع الككوزار   بككن سككعيد وحكومككة سككلطنة ع 
 والكككككدورة الخامسكككككة للجهكككككاز الرئاسكككككي للمعاهكككككدة الدوليكككككة بشكككككأن المكككككوارد الوراثيكككككة النباتيكككككة

 لألغذية والزراعة.
 

ألننا نعيش في حقبكة يعرقكل فيهكا تغيكر ويكتسي هذا االجتماع أهمية كبيرة وقد جاء في وقته  
المناخ جهودنا لتحقيق األمن الغذائي وكفالة استدامته. ولمواجهة هذا التغير المناخي، يتعين علينا أن 
نعمل معا ونتبادل المعلومات والتكنولوجيات والمكواد الوراثيكة النباتيكة. فكال يمككن أل  بلكد أن يعمكل 

 الغذائي وتأمين استدامة هذا األمن.منفردا في هذا العصر لتحقيق أمنه 
 

إننا ندرك أهمية الموارد الوراثية النباتية لألغذيكة والزراعكة فكي تخفيكف التغيكرات المناخيكة  
والتكيف معها. فكثير من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعكة تنقلكت عبكر العكالم، وأصكبحت 

يحظى أ  إقليم  العالم خارو مناطقها األصلية. والعناصر رئيسية في النظام الغذائي في أجزاء من 
بنفس الثراء في التنوع الوراثي النباتي، ولكن بعض هذه األقاليم يظهر تنوعا أوسع بكثير من غيره. 
ويشير الترابا المتبادل بين مختلف البلدان واألقاليم في ما يتعلكق بكالموارد الوراثيكة النباتيكة إلكى أن 

واسككتخدام المككوارد الوراثيككة النباتيككة علككى المسككتوى العككالمي يعككد أمككرا مهمككا االسككتمرار فككي صككون 
للغاية. وتعد المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الصك الوحيد المتفكق 
عليه دوليا الكذ  يكنظم صكون المحاصكيل الزراعيكة واسكتخدامها علكى نحكو مسكتدام، وتقاسكم المنكافع 

 ئة عككككككككككن اسككككككككككتخدامها، مككككككككككن أجككككككككككل ضككككككككككمان األمككككككككككن الغككككككككككذائي العككككككككككالميالناشكككككككككك
 في األجل الطويل.
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 السيدات والسادة،
 

إن إندونيسككيا، بعككد أن استءككافت بنجككاح المككؤتمر الككوزار  عككن التنككوع البيولككوجي واألمككن  
، تشككارك 4511الغككذائي وتغيككر المنككاخ والككدورة الرابعككة للجهككاز الرئاسككي للمعاهككدة فككي مككار// ذار 

الصككادر عككن  إلعددالن بددالي اط فككي أ  أنشككطة للمعاهككدة. وقككد فعلنككا ذلككك لءككمان التنفيككذ الكامككلبنشكك
المؤتمر الوزار  وقرارات الجهاز الرئاسي المعتمدة بعد مناقشكات ومكداوالت مءكنية وطويلكة فكي 
يكر دورته الرابعة. نظرا ألنه بدون هذا التنفيذ، لن يكون لإلعالن والقكرارات الصكادرة بعكد بكذل الكث

 من الجهد والموارد أ  قيمة.
 

ولنتذكر أننا في بالي قد التزمنا بتجسيد أهداف وأحكام المعاهدة في سياساتنا الوطنيكة وتقكديم  
الصدادر عدن الجهداز  2/4100القدرار المزيد من الدعم في تنفيذ استراتيجية التمويل. واعتمكدنا أيءكا 

أصددحاب الشددأن المعنيددين إلددى استكشدداف  األطددراف المتعاقدددة وغيرهددا مددن يدددعو الرئاسددي، الددذي
تدابير مبتكرة لتقاسم المنافع. وقد انبثق هذا القرار عن حلقة عمدل عدن المشداورة العالميدة بشدأن 

التكي نظمتهكا إندونيسكيا والنكرويج فكي بوجكور، فكي  تقاسم المنافع في إطار النظام المتعدد األطدراف
لجهككاز الرئاسككي أيءككا مككن األمككين أن ييسككر، وبموجككب القككرار نفسككه، يطلككب ا .4515فبراير/شككباط 

-10بتوجيه من هيئة المكتب، التدابير الالزمة لتنفيذ  ليات تقاسم المنافع غير النقدية بمقتءى المواد 
)أ( و)ب( و)و(. ومهد هذا االلتزام المتجدد في بالي الطريق إلى مواصكلة الجهكود التعاونيكة نحكو  4

 لية تقاسم المنافع غير النقدية. التنفيذ الكامل للمعاهدة، وخاصة  
 

وثمككة خطككوة هامككة اتخككذتها إندونيسككيا وهككي استءككافة اجتمككاع المائككدة المسككتديرة الرفيعككة  
المسككتوى الثالككث حككول المعاهككدة، الككذ  حءككره وزراء ومسككؤولون رفيعككو المسككتوى مككن األطككراف 

يا، بمناسكبة المكؤتمر الكدولي المتعاقدة والمنظمات الدوليكة. وقكد نظكم االجتمكاع فكي بانكدون ، إندونيسك
. وكانككت 4510يوليو/تمكوز  2إلكى  4المعنكي بكالتنوع البيولكوجي وتغيككر المنكاخ واألمكن الغكذائي، مككن 

المائدة المستديرة نقطة انطالق هامة نحو الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة. ورحبت المائدة 
، خطة عمكل ريكومن أصحاب المصلحة لتنفيذ  المستديرة بالمبادرات الهامة التي اتخذتها مجموعات

التككي اعتمككدت فككي المائككدة المسككتديرة الثانيككة الرفيعككة المسككتوى التككي عقككدت فككي ريككو د  جككانيرو، 
. وتشكمل هكذه المبكادرات 4514البرازيل، على هامش قمة ريو للتنمية المستدامة، في يونيو/حزيران 

، بمبككادرة مككن إندونيسككيا والبرازيككل وبككدعم مككن منبددر للتطددوير المشددترك للتكنولوجيددا ونقلهدداإنشككاء 
شدراكة بدين القطداعين بعض شركاء العمكل، وقيكام مجموعكة أخكرى مكن أصكحاب المصكلحة ب قامكة 

 العام والخاص في مرحلة ما قبل التربية.
 

ورحبت المائدة المسكتديرة الثالثكة بهكذه الكن هج العمليكة والمبتككرة لتقاسكم المنكافع غيكر النقديكة  
ال، كجزء من المعاهدة. وسيوسع هذا بقدر كبير مكن تكأثير المعاهكدة، والمنكافع التكي تتيحهكا بشكل فع

لألطراف المتعاقدة. وأثارت المائدة المسكتديرة أيءكا نقطتكين هكامتين. إحكداهما هكي التوعيكة بالقيمكة 
لنسكبة لألمكن الفعلية والمرتقبة لألنواع غير المستخدمة بالكامكل التكي تتسكم بأهميكة محليكة وإقليميكة با

الغذائي والتنمية المستدامة. واألخرى هي توعية صانعي السياسكات بأهميكة تطبيكق المعاهكدة تطبيقكا 
كامال. والمعاهدة بالغة األهمية ليس فقا بالنسبة لألغذية والزراعة، بل أيءا بالنسبة لألمن الغكذائي 

 المناخ. والتغذية وقدرة النظم الزراعية على المقاومة خاصة في سياق تغير
 

 السيدات والسادة،
 

 مل مخلصا أن يجدد اجتماع الدورة الخامسة التزامنكا بتعزيكز المعاهكدة والمسكاعي األخكرى  
في المستقبل لالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لصالر البشرية، وخاصكة فكي هكذا العصكر 

 خطانا إلى االتجاه الصحير. الذ  يتغير فيه المناخ. بارك هللا عز وجل فينا جميعا ووجه
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 شكرا لكم.
 ة هللا وبركاتهموالسالم عليكم ورح

 
 وزير الزراعة في جمهورية إندونيسيا Suswonoالسيد سوسوونو  سعادة

 
 يمثله:

 Haryono الدكتور هاريونو
 ، وزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيامدير وكالة البحث والتطوير في المجال الزراعي
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 2 - حاءالمرفق 
 المدير العام المساعد، ،Ren Wangالسيد رن وانغ  بيان

  إدارة الزراعة وحماية المستهلك في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 

 
 حءرات السيدات والسادة،

 
لقد استمعتم إلى رسالة الفيديو التي سجلها المدير العام، الدكتور غرازيانو دا سيلفا، الذ  لكم  
لألسف من أن يكون معنا ونحن نفتتر هذه الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدوليكة. يتمكن 

 لكنه طلب مني خصيصا تقديم تعليقاته بمزيد من التفاصيل.
 

وسككأبدأ بتكككرار شكككرنا علككى كككرم الءككيافة الفككائق الككذ  غمرتنككا بككه الحكومككة المءككيفة لهككذا  
مكان، وهكي بلككد يشكتهر  بككرم ضكيافته ودفء ترحيبككه. و مكل أن يتكاح لككم وقككت االجتمكاع، سكلطنة ع 

 لرؤية أجزاء من هذا البلد الجميل، حتى ولو كنتم هنا للعمل.
 

ومنككذ أن اعتمككد مككؤتمر المنظمككة المعاهككدة قبككل نحككو إحككدى عشككرة سككنة مءككت، وبعككد تسككع  
تستخدمه  سنوات من دخولها حيز النفاذ، أصبحت المعاهدة إطارا رائدا لمنظمتنا، وأصبحت نموذجا

وكاالت األمم المتحدة األخكرى. ويسكعدني أن أقكول إن عكدد األطكراف المتعاقكدة وصكل اآلن إلكى مكا 
طرفا متعاقدا. وأود أن أرحب بأحد  عءكوين وهمكا صكربيا وسكوازيالند. ويسكعدني  149مجموعه 

ت الحكق أيءا أنه بلغني أن اليابان قد انءمت إلى المعاهدة. وستصبر اليابان عءكوا ككامال فكي وقك
 .105من هذا العام، ليصل العدد إلى 

 
وأرحككب أيءككا بالعديككد مككن المبككادرات التككي تتخككذها األطككراف المتعاقككدة، بشكككل مسككتقل أو  

مشككترك، لتطككوير المعاهككدة لتبلكك  كامككل طاقتهككا. وأرحككب، علككى وجككه الخصككوص، باالجتمككاع الفنككي 
هذا االجتماع. ويواجه هذا اإلقليم، الكذ  لبلدان الشرق األدنى و شمال أفريقيا الذ  نظمته عمان قبل 

تتسم فيه الموارد الوراثيكة بأهميكة حاسكمة، عكددا كبيكرا مكن التحكديات المناخيكة التكي تشكمل اإلجهكاد 
الحككرار  وتزايككد ملوحككة ميككاه الككر  الشككحيحة، ويمكككن أن تكككون فيككه المعاهككدة محركككا للتركيككز 

قليم والجهات المانحة. ونرحكب بخطكة العمكل التكي واالهتمام المباشر، وتعزيز التعاون بين بلدان اإل
 تم اعتمادها، والتي تتفق تماما مع استراتيجيات المنظمة وأولوياتها.

 
وقد طلب مني المدير العام أن أكرر التزامه الكامل، والتزام منظمة األغذية والزراعة بكدعم  

غكب فيهكا األطكراف المتعاقكدة فكي المعاهدة، في هكذه المرحلكة الحيويكة مكن بكدايات تطبيقهكا، التكي تر
تعزيز دورها والمءي قدما في الحوكمة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ونحكن 
في منظمة األغذية والزراعة ندرك أهمية المعاهدة، على المستوى التنفيذ  وعلى مسكتوى السياسكة 

أساسكي فكي اسكتراتيجية عالميكة لألمكن الغكذائي. العامة على السواء. وإننا نعتقد أن المعاهدة عنصكر 
والسككبب بسككيا وهككو أن المككوارد الوراثيككة النباتيككة هككي أسككا/ كككل الزراعككة، وكككذلك األمككن الغككذائي 
والصحة والحد من الفقر وتحقيق األمن الغذائي في العالم على المستوى المحلي والوطني والعالمي. 

كان العكالم الكذين سيصكل عكددهم إلكى تسكعة مليكارات وال يمكن التصكد  للتحكد  المتعلكق ب طعكام سك
، والقيام في الوقت نفسه بمواجهكة خطكر تغيكر المنكاخ والقءكاء عليكه، إال إذا 4505نسمة بحلول عام 

خءعت كل هكذه المكوارد البالغكة األهميكة للحوكمكة التكي تترككز فكي جهكة وحيكدة والقويكة والمتعكددة 
ة. وكما قال المدير العام، سكوف نقكف إلكى جكانبكم مكن أجكل األطراف والمنصفة التي تتيحها المعاهد

 تحقيق ذلك. ويعتمد نجاح عمل المنظمة عموما على نجاحكم في هذا الجهد.
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وقككد تككابع المككدير العككام شخصككيا المسككتجدات األخيككرة فككي المعاهككدة. وحءككر اجتمككاع المائككدة  
 4514دة فككي ريككو د  جككانيرو فككي عككام المسككتديرة الثانيككة الرفيعككة المسككتوى للمعاهككدة الدوليككة المعقككو

حيث تم اعتماد خطة عمل ريو المتعلقة بالمعاهدة الدولية والمؤلفكة مكن سكت نقكاط، ورحكب فكي هكذه 
للمعاهكدة.  1الملحكق المناسبة، على وجه الخصوص، باقتراح توسيع قائمة المحاصكيل المدرجكة فكي 

وستعزز الخطوات التي تتخذها األطراف المتعاقدة للشروع في هذا العمل النظكام المتعكدد األطكراف 
وتءعه في موقعه الطبيعي الذ  توخاه في األصكل المفاوضكون األوائكل للمعاهكدة. وقكد حكان األوان 

فع وتوسيع نطاقهكا ضكمن أيءا في الوقت نفسه للتطوير الكامل ألحكام المعاهدة المتعلقة بتقاسم المنا
 حزمة جيدة التوازن من التدابير.

 
وحيككث إنكككم تنتظككركم دورة حافلككة بالعمككل الككذ  يفككوق مككا شككهدته السككنوات األخيككرة، فكك نني  

عتقد أن المدير العام وأنا، كنا في غاية الصراحة حينما أكدنا على أهمية المهكام أسأتوخى اإليجاز. و
أناشدكم العمل بشكل بناء، وتنحية خالفاتكم السكابقة جانبكا. فلكديكم التي تنتظركم. فهي ليست سهلة. و

وبفءكل إرادتككم السياسكية  -أمين مجتهد وكفؤ، وأنا على يقين من أنه بمساعدة شاكيل وفريقه القدير
يمكنكم تحقيق إنجاز تاريخي مكن خكالل وضكع واعتمكاد مجموعكة مكن التكدابير لتطكوير  -والتزامكم!

المستقبل، من حيث  ليات تقاسم المنافع، ونطاق المحاصيل في نظامها المتعكدد وتوسيع المعاهدة في 
 األطراف على السواء. وسيتعين عليكم أن تبدوا التزاما وتوافقا، بل وقبل كل شيء، شجاعة.

 
 

 شكرا لكم. وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.
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 المرفق طاء
 االتفاقيةتقريرا رئيس الجهاز الرئاسي وأمين 

 
 

 0 - المرفق طاء
 

 للمعاهدة الدولية بشأن الرئاسيتقرير رئيس الجهاز 
 لألغذية والزراعة الموارد الوراثية النباتية

 JAVAD MOZAFARI HASHJIN جواد مظفري هشجيندكتور ال
 

 مقدمة -أوالً 
 

الرئاسكي للمعاهككدة الدوليكة بشكأن المكوارد الوراثيككة النباتيكة لألغذيكة والزراعككة  انتخكب الجهكاز -1
)المعاهدة الدولية( مكتبه بمقتءى الئحته الداخلية في ختام أعمال دورته الرابعة التي انعقكدت 

. ويتكألف المكتكب منكي، بصكفتي 4511مكار// ذار  11إلى  1في بالي ب ندونيسيا في الفترة من 
واد مظفر  هشجين من إيران عكن إقلكيم الشكرق األدنكى( وسكتة نكواب للكرئيس: الرئيس )د. ج

السيد بريم غوتام )من الهند، عكن إقلكيم  سكيا(؛ والسكيدة كوزيمكا هكافلر )مكن النمسكا، عكن إقلكيم 
أوروبكككا(؛ والسكككيدة مونيككككا مكككارتينيز )مكككن إككككوادور، عكككن إقلكككيم أمريككككا الالتينيكككة ومنطقكككة 

وثاميا )من كينيا، عكن إقلكيم أفريقيكا(؛ والسكيد تكرافيس بكاور )مكن الكاريبي(؛ والسيد زكار  م
استراليا، عن إقليم جنوب غرب المحيا الهادئ(؛ والسيد ماركو فاليشنتي )من كندا، عن إقليم 

 أمريكا الشمالية(.
 
ل فتككرة مككا بككين الككدورات، حككل محككل السككيدة هككافلر والسككيد فاليشككنتي والسككيد بككاور، أو وخككال -4

موبونككدوا، والسككيد  -أداء مهككامهم، السككيد تومككا/ مككاير والسككيدة فليسككيتا/ كاتيبككاسككاعدهم فككي 
 ماثيو ورل، على التوالي، الذين واصلوا أداء الواجبات المنوطة بهم كأعءاء في المكتب.

 
وأود أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى جميع الزمالء السكابقين والحكاليين مكن أعءكاء المكتكب تقكديرا  -0

متهم فكي النهكوض باألعمكال التحءكيرية لهكذه الكدورة. وأود أيءكا أن أعكرب لتعاونهم ومسكاه
عن امتناني ألمكين الجهكاز الرئاسكي، د. شكاكيل بهكاتي، وجميكع أعءكاء فريقكه لمكا قكدموه مكن 

 دعم مستمر في فترة ما بين الدورات ومثابرتهم لتيسير عمل المكتب.
 
النحكو المبكين فكي الالئحكة الداخليكة للجهكاز  وأود أن أعيد إلى األذهان أن واليكة المكتكب، علكى -2

الرئاسي هي "تقديم التوجيه إلى األمانة فيما يتعلق بالتحءير لدورات الجهاز الرئاسي وسكير 
 عمله". وباإلضافة إلى ذلك، هناك مهام أخرى فوضها الجهاز الرئاسي إلى هذا المكتب.

 
ن وأجككرى أيءككا اتصككاالت عبككر ومككن أجككل اسككتكمال جميككع األعمككال، عقككد المكتككب اجتمككاعي -0

التواصل بالبريد اإللكتروني. وركز أعماله في فترة ما بين الكدورات، فكي المقكام األول، علكى 
تقككديم توجيككه بشككأن ترتيبككات انعقككاد هككذه الككدورة وجككدول أعمالهككا ووثائقهككا، وبشككأن المسككائل 

ومراجعكة األجهكزة المتصلة بالمعاهدة والناشئة عن عملية إصالح منظمكة األغذيكة والزراعكة 
الدستورية، وبشأن اختيار وتعيين األعءاء الجدد في المجلس التنفيذ  للصكندوق االسكتئماني 

 العالمي للتنوع المحصولي.
 
وباإلضككافة إلككى ذلككك، قككدم المكتككب توجيهككا بشككأن تنفيككذ دورة مشككاريع صككندوق تقاسككم المنككافع  -6

المسككاهمات فككي الميزانيككة اإلداريككة  وتككابع بعنايككة التقككارير الككواردة مككن األمككين عككن مسككتوى
 األساسية والصناديق األخرى.
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ومرة أخرى خالل هكذه الفتكرة بكين الكدورتين، عقكد المكتكب اجتماعكا مشكتركا مكع مكتكب هيئكة  -1
الموارد الوراثية لألغذية والزراعة علكى هكامش االجتمكاع الرابكع عشكر للهيئكة )أبريل/نيسكان 

 رسمية بشأن إعادة تقسيم العمل بين الهيئتين ، روما( إلجراء مناقشة غير 4510
 
ويسرني أن أحيطكم علما بأن زمالئي أعءكاء المكتكب ظلكوا علكى اتصكال وثيكق ومنكتظم مكع  -8

 أقاليمهم، مما ساعد في إحراز تقدم فعال في المناقشات.
 
عكرض  ذا التقرير ال يرمي إلى تقديم سرد كامل لجميع أنشطة المكتب، بل يهدف إلى تقديموه -9

 .4511موجز للتطورات الرئيسية منذ تولى المكتب مهامه في مار// ذار 
 

 تسيير أعمال أمانة المعاهدة وتنفيذ برنامج عملها -ثانياً 
 

جرى تجميع العناصر الالزمة للتسيير السلس ألعمال مكتب المعاهدة الدوليكة )األمانكة(، التكي  -15
للمعاهدة على مدى فترات السنتين السكابقة، فكي  انبثقت عن مناقشات المكتب واللجان المختلفة

قائمة لالحتياجات الوظيفية للمعاهدة. وتكم إعكداد هكذه القائمكة بنكاء علكى طلكب ورد كجكزء مكن 
العملية المسكتمرة لألجهكزة الرئاسكية لمنظمكة األغذيكة والزراعكة لألمكم المتحكدة )الفكاو( لتلبيكة 

وغيرهككا مككن األجهككزة المنشككأة بموجككب المككادة االحتياجككات الوظيفيككة لالتفاقيككات والمعاهككدات 
 الرابعة عشرة والتي يوجد مقرها في منظمة األغذية والزراعة، ومنها المعاهدة الدولية .

 
ولءككمان االسككتقالل الككوظيفي للمعاهككدة كهيئككة منشككأة بموجككب المككادة الرابعككة عشككرة لمنظمككة  -11

معاهككدة، يتككولى متابعككة هككذه المسككألة األغذيككة والزراعككة فككي تسككيير األعمككال اليوميككة ألمانككة ال
المدير العام لمنظمة األغذيكة والزراعكة، وإدارة المنظمكة )المستشكار القكانوني، والمكدير العكام 
المسككاعد إلدارة الزراعككة وحمايككة المسككتهلك فككي المنظمككة(. ومككن دواعككي سككرور  البككال  أن 

دعم المعاهكدة وقكرارات جهازهكا أحيطكم علما بأن المدير العام، الدكتور غرازيانو دا سيلفا، يك
الرئاسي على نحو كامل، وقد أكد لي أن المنظمة ستمد يد العون بشكل تام ألمانة المعاهدة في 

 ما تقوم به من عمل.
 
وتناولككت أيءككا األجهككزة  الرئاسككية المعنيككة فككي المنظمككة، ومنهككا لجنككة الشككؤون الدسككتورية  -14

جنككة الماليككة وأخيككرا مجلككس المنظمككة، االسككتقالل والقانونيككة ولجنككة البرنككامج والميزانيككة ول
ألحككام والتوصكيات الوظيفي للمعاهدة، كهيئة منشأة بموجب المادة الرابعكة عشكرة. وحظيكت ا

  المواتية الصادرة عن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بقبول حسن وبدعم من األجهزة.
 

 نحو توسيع العضوية في المعاهدة -ثالثاً 
 

تشككجيع انءككمام أعءككاء إضككافيين إلككى المعاهككدة، اتفككق معككي المككدير العككام لمنظمككة األغذيككة ل -10
والزراعة على إرسكال رسكالة موقعكة منكا معكا إلكى جميكع األطكراف غيكر المتعاقكدة إلطالعهكا 
على أهمية المعاهدة واإلنجكازات الهامكة التكي حققتهكا فكي أقكل مكن عشكر سكنوات منكذ دخولهكا 

 .4552حيز النفاذ في عام 
 
واتسع نطاق العءوية في المعاهدة بسرعة كبيرة، على الكرغم مكن قصكر تاريخهكا الكذ  امتكد  -12

بلدا صكوك تصديقه وانءم  101عشر سنوات تقريبا. ويسعدني أن أبلغكم أنه حتى اآلن أودع 
 إلى المعاهدة.

 
 السياساتالعالقة مع الصكوك الدولية األخرى والمنظمات المعنية وعملية  -رابعاً 
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يلزم للمعاهدة، في سعيها إلقامة أنظمة وظيفية جديدة وفريدة من نوعها لتحقيق األمن الغكذائي  -10
وصون التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه، والتنمية الزراعية، والحصكول علكى المكوارد 

غيرهكا مككن الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة وتقاسكم منافعهككا، أن تتفاعكل بشككل وثيكق مكع 
الصكوك أو العمليكات المعنيكة والمتداخلكة. ويتسكم هكذا التفاعكل بأهميكة حاسكمة لءكمان فعاليكة 
أنشطة المعاهدة، والدعم المتبكادل واتسكاق السياسكات، وتنميكة التكآزر مكن أجكل تنفيكذ المعاهكدة 

هكدة وتحقيق أهدافها ومقاصدها. وفي هذا االتجاه، كان لي شرف تمثيل الجهكاز الرئاسكي للمعا
 في عدة مناسبات مع صكوك وهيئات وعمليات للسياسات من هذا القبيل منها:

 

 المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي؛ -

 الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي؛ -

 االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة؛ -

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ -

لمسكتديرة الثانيكة الرفيعكة المسككتوى حكول المعاهكدة الدوليكة بشككأن مكؤتمر قمكة ريكو والمائككدة ا -
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ الموارد

 في المنظمة ولجنة الزراعة في المنظمة؛ العالمي لجنة األمن الغذائي -

 االحتفال بالذكرى العاشرة للمعاهدة؛ -

تيجية التمويكل فكي مشكاوراتهما لقاء مع رئيسي اللجنة االستشارية المخصصة المعنية باسترا -
مع ممثل صناعة البذور لتطوير نهج مبتكرة بشأن ترتيبات تقاسم المنافع مكع شكركات بكذور 

 الخءروات.
 

 العمليات واألنشطة بين الدورات -خامساً 
 

تحققككت تقريبككا جميككع األعمككال والعمليككات، التككي اتخككذتم قككرارا، فككي الككدورة الرابعككة للجهككاز  -16
بالي، بالقيام بها بين الدورات. وجرى االضطالع ببعض المسائل الصعبة للغايكة الرئاسي في 

في هذه العمليات ومنها: االستعراض المستمر للنظام المتعدد األطراف واالتفاق الموحكد لنقكل 
المواد، واستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز  ليات المعاهدة لتقاسم المنكافع، واالسكتخدام 

 وقءايا االمتثال، وحقوق المزارعين.المستدام، 
 
وكانت مبادرات األطراف المتعاقدة للنهوض بالمعاهدة غير مسبوقة خالل هذه الفترة. وتشمل  -11

 بعض األنشطة الرئيسية ما يلي:
 

المائدة المستديرة الثانيكة الرفيعكة المسكتوى التكي نظمكت بمبكادرة مكن النكرويج والبرازيكل  أ()
، 4514، التككي عقككدت فككي ريككو )البرازيككل(، فككي عككام 45قمككة ريككو  علككى هككامش  وإيطاليكا

 والتككككككككككككككككي اعتمككككككككككككككككدت خطككككككككككككككككة عمككككككككككككككككل ريككككككككككككككككو المؤلفككككككككككككككككة مككككككككككككككككن
 ست نقاط؛

 

 المائدة المستديرة الثالثة الرفيعة المستوى التي استءافتها إندونيسيا في باندون ؛ )ب(
 

رازيككل فككي منبككر المشككاركة فككي تطككوير التكنولوجيككا ونقلهككا الككذ  نظمتككه إندونيسككيا والب )و(
 باندون ، إندونيسيا، لتيسير تفعيل االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية؛

 

مبادرة الشراكة العالمية لمنظمة األغذية والزراعة لبناء القدرات على تربية النباتكات فكي  )د(
 إطار عملها في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مرحلة ما قبل التربية؛
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الحوار الكذ  جكرى علكى غكرار حكوارات كيسكتون بشكأن إدارة المكوارد الوراثيكة النباتيكة  )هـ(
 الذ  نظمته المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي.

 
 وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر جميع البلدان على مبادراتها من أجل تنفيذ المعاهدة. -18
 
ة والزراعة، خوسيه غراسيانو دا سيلفا، علكى وأود أيءا أن أشكر المدير العام لمنظمة األغذي -19

دعمككه الككدؤوب وتشككجيعه للمعاهككدة وأمانتهككا، وأود أن أسككلا الءككوء علككى أهميككة قيككام األمككين 
 .المدير العام ديوان رئيس طريقن عبمواصلة التواصل مع المدير العام 

 
الكدكتور شكاكيل بهكاتي وفريقكه. فقكد لعبكت رؤيتكه وبصكيرته وتفانيكه  إلىوأتوجه بشكر خاص  -45

وجهوده الدؤوبة دورا أساسيا في تنفيذ المعاهدة وبرنامج عملها الذ  قمتم باعتماده في الدورة 
   الرابعة للجهاز الرئاسي.
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 4 - المرفق طاء

 
 لألغذية والزراعةتقرير أمين المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية 

 SHAKEEL BHATTI دكتور شاكيل بهاتيال
 

 السيد الرئيس.
 أصحاب السعادة والمعالي،

 المندوبين الكرام،حءرات 
 األصدقاء والزمالء األعزاء،

 
شهدت فترة العامين اللذين انقءيا منذ  خكر اجتمكاع لككم، ككأطراف متعاقكدة فكي هكذه المعاهكدة  -1

، تغييككرا مستفيءككا فككي معاهككدتكم. وفككي هككذا التقريككر عككن التقككدم المحككرز وعككن حالككة 4511فككي عككام 
المعاهدة خالل هذين العامين، أود أن أطلعكم علكى بعكض انطباعكاتي بشكأن التحكديات المقبلكة، وأود 
يا، أن أقس مها إلى ثالثة أجزاء: أوال، االتجاهات الثالثة العامة للتغيير التي تؤثر على معاهدتكم؛ وثان

التحديات التي أرى إنها ستبزغ عن هذه البيئة المتغيرة؛ وثالثا، عناصر الحلول المحتملة التكي بكدأتم 
 في وقت مبكر، في عملياتكم فيما بين الدورات. نبهنا إليهابالفعل في وضعها، بعد أن 

 
ا علكى التي ستءطر المعاهدة إلى مواجهتهك التغييرات المستفيءةوألبدأ كالمي بالنظر في   -4

 ويمكن وصفها في ثالثة تطورات رئيسية هي:. مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة
 
أوال، "االستخدام غير الماد " للمكوارد الوراثيكة. وأعنكي بكذلك االتجكاه المتزايكد السكتخراو  -0

دل المحتوى المعلوماتي والمعرفي للمادة الوراثيكة وتجهيكزه وتبادلكه فكي حكد ذاتكه، بمعكزل عكن التبكا
الفعلي للمواد الوراثية النباتية: أ  أن القيمة تنشأ بشككل متزايكد علكى مسكتوى تجهيكز واسكتخدام هكذه 
المعلومات والمعارف. وقد أحد  ظهور تكنولوجيات التربية الحديثة وعلكم الجينكوم النبكاتي تحكوال، 

عقكدة مكن التسكاؤالت على سبيل المثال، في توازن القيمة بين المواد والمعرفة. وهذا يثير مجموعكة م
 بالنسبة للمعاهدة .

 
ويتعلق التغيير العالمي الثاني بالبيئة القانونية للحصول على المنافع وتقاسمها، مكع بكدء نفكاذ  -2

بروتوكول ناغويا والنظكام الكدولي للحصكول علكى المنكافع وتقاسكمها. ويتعكين إقامكة روابكا تشكغيلية 
التنكوع البيولكوجي، مثكل مرككز ناغويكا لتبكادل المعلومكات أكثر بين أنظمكة المعاهكدة وأنظمكة اتفاقيكة 

والنظم المتعددة األطراف للمعلومكات. ويعكد إقامكة تعكاون وثيكق مكع اتفاقيكة التنكوع البيولكوجي أمكرا 
أكثكر أهميكة مكن أ  وقكت مءككى، نظكرا ألن معاهكدتكم ت كذكر صككراحة كعنصكر مكن عناصكر النظككام 

مشكتركا بكين األمكانتين، علكى النحكو المتكوخى فكي مكذكرة  الدولي الجديكد. وهكذا يسكتلزم عمكال يوميكا
، ف ننا نقوم بالتالي بزيادة التعاون بسكرعة مكع اتفاقيكة التنكوع 8/4511التعاون. وكما طلبتم في القرار 

البيولوجي وبروتوكول ناغويا الملحق بها. وفي مسودة برنامج العمكل، سكعينا لءكمان االتسكاق بكين 
 ي والمعاهدة.اتفاقية التنوع البيولوج

 
والتطور الثالث هو األزمة المالية العالمية، التي عرضت المعاهدة لفجوة زمنية أخرتها إلكى  -0

حككد مككا. فلقككد اتخككذتم قككرارات شككجاعة فككي الككدورة األخيككرة لحمايككة الميزانيككة اإلداريككة األساسككية 
ي فك 04واستقرارها. ولكن المساعدات اإلنمائية الخارجية من أكبر الجهات المانحة انخفءكت بنسكبة 

المائككة بككين سككنة وأخككرى، وتوقفككت تمامككا مككن أكبككر مانحينككا. ولككم تككتمكن األطككراف المتعاقككدة مككن 
المساهمة في صندوق تقاسم المنافع، على النحو المءكطلع بكه قبكل األزمكة، ولكذلك تكراكم عجكز فكي 

 صندوق تقاسم المنافع والصناديق الخاصة.
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لككم اآلن توقعكاتي بشكأن األثكر الكذ  يمككن  مأقدوفي ما يتعلق بالجزء الثاني من انطباعاتي،  -6
، التكي المشكاكل والتحكدياتأن تجلبه هذه التغييرات في السنوات المقبلة. فهي ستتسكبب فكي عكدد مكن 

، في قراراتكم في هذه الدورة الهامكة. ورغكم أننكا أوردناهكا فكي وثكائق اآلنيتعين عليكم التصد  لها 
 العمل، ف نني أود أن أوجزها هنا:

 
بالنسككبة لالسككتخدام غيككر المككاد  للمككوارد الوراثيككة، تتمثككل التحككديات فككي مككا يلككي: تتطككور  -1

. وإذا لكم كمكواد خكامالتكنولوجيا بسرعة. ولم تعد التربية تركز كثيرا علكى المكوارد الوراثيكة النباتيكة 
 جككزاء مككن معاهككدتكم التككي تعككالج، حتككى فككيألتبككدأوا اآلن فككي توسككيع نطككاق تركيككزكم علككى تطككوير ا

)أ( و)ب(، فقكد  4-10، والمكادتين 11الشكل األولي، القيم غير الماديكة للمكوارد الوراثيكة، مثكل المكادة 
تجدون أنفسكم، في غءون سبع إلى عشر سنوات، مع متحف جامد من المواد الخام، بدال من إطار 

قيمتهككا  دينككاميكي ييسككر ويككنظم االسككتخدامات المبتكككرة المسككتمرة للمككوارد الوراثيككة، علككى مسككتوى
المعرفيككككة، أ  قككككيم المعلومككككات والمعرفككككة، بمككككا فككككي ذلككككك بيانككككات التوصككككيف وبيانككككات الجينككككوم 

 والخصائم، وحتى البيانات البيئية .
 
غيكر  "المنتجكات"ولتتكرموا باالستماع إلى بعض األمثلة ومنها كيف يمكنكم تنظيم استخدام  -8

الملموسة للموارد الوراثية النباتيكة لألغذيكة والزراعكة ؟ فهكل تعتبكر الخاصكية منتجكا بموجكب المكادة 
(؟ وتشكككمل التحكككديات األخكككرى الصكككلة البينيكككة بكككين المعاهكككدة والبحكككو  واالبتككككارات 4)د( ) 10-4

 الزراعية في القطاعين العام والخاص.
 
ت البينية مع النظم التنظيميكة المتقاطعكة، مثكل وتنشأ تحديات أخرى نتيجة إعادة رسم الصال -9

نظم الملكية الفكرية، وتفعيل الشراكات والعالقات القائمكة، مثكل االتفاقكات المبرمكة فكي إطكار المكادة 
االستشارية للبحو  الزراعية الدولية والسياسات المتعلقة بأصولها الفكريكة،  مراكز الجماعةمع  10

السكككتئماني العكككالمي للتنكككوع المحصكككولي، بكككل وحتكككى العالقكككة مكككع واتفكككاق العالقكككة مكككع الصكككندوق ا
 بروتوكول ناغويا.

 
ومع تغير البيئة القانونية للحصول على المنافع وتقاسمها، يتمثل التحد  في المشكاركة علكى  -15

نحو استباقي، على مسكتويين، فكي النظكام الكدولي الجديكد وبروتوككول ناغويكا: وأحكد المسكتويين هكو 
التي تفسر وتنظم المعايير القانونية الواردة في عنصكر  النظكام الكدولي،  لحكومية الدوليةالعمليات ا

أ  بروتوكول ناغويا والمعاهدة. ولقد عملنا بالفعل كثيرا مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها 
 والبروتوكول.من الشركاء. ويتعين زيادة نطاق هذا العمل، من أجل التنفيذ المتناغم حقا للمعاهدة 

 
ويجب دعكم اتسكاق تفسكير نظكم الحصكول علكى المنكافع وتقاسكمها، الكذ  يجكر  العمكل علكى  -11

تحقيقه على الصكعيد الحككومي الكدولي، مكن خكالل إجكراء اتصكال فنكي وثيكق ومسكتمر ومباشكر بكين 
وحكد لنقكل األجهزة التابعة للمعاهدة والبروتوكول. وتتير لكم اللجنكة المخصصكة المعنيكة باالتفكاق الم

المواد والنظام المتعدد األطراف، التي عملتم من خاللها بالفعل مع اتفاقية التنوع البيولوجي، مسكارا 
 راسخا لهذا التعاون، الالزم من الناحيتين التشغيلية والدستورية.

 
ألنظمككة المعاهككدة والبروتوكككول  التشككغيل اليككوميو التنفيككذ الككوطنيوثمككة مسككتوى  خككر هككو  -14

بلدا على األقكل  05لى المنافع وتقاسمها بطريقة متسقة ومتداخلة. وسينشأ التحد  هنا في للحصول ع
في  ن واحد مع بكدء نفكاذ بروتوككول ناغويكا، وينمكو بسكرعة مكع مشكاركة ككل طكرف متعاقكد جديكد. 

، لكككي يجككر  تشككغيل النظككامين فككي انسككجام. والعككائق بنككاءل للقككدراتوهككذا يسككتلزم دعمككا تشككغيليا و
 هنا هو توفير التمويل لبناء القدرات.الرئيسي 

 
وأناشد األطراف المتعاقدة أن تحسب حساب هذه الموجة القادمة للطلكب، والتكي رصكدنا لهكا  -10

 .4510-4512اعتمادا في برنامج العمل والميزانية للفترة 
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األمكم ومع األزمة االقتصادية العالمية، تواجه المعاهدة نفس التحكد  الكذ  تواجهكه منظومكة  -12

 المتحدة بأكملها وهو: نقم الموارد.
 
وتتزامن هذه األزمة مع الفجوة الزمنية الطبيعية للتأخير في إيرادات صندوق تقاسكم المنكافع  -10

القائمككة علككى االسككتخدام. وقككد بككدأتم بالفعككل معالجككة هككذا األمككر مككن خككالل ن هككج مبتكككرة فككي لجنككتكم 
 التمويل .المعنية باستراتيجية  المخصصةاالستشارية 

 
وقدمت بعض األطكراف المتعاقكدة مسكاهمات ماليكة كبيكرة إلكى صكندوق تقاسكم المنكافع علكى  -16

الرغم من األزمكة الماليكة العالميكة. وفكي هكذا داللكة علكى التكزام المجتمكع الكدولي بالمعاهكدة بوصكفها 
ن العميكككق الصككك الرئيسككي للحصككول علككى المنككافع النباتيككة الزراعيككة وتقاسككمها. وأشككعر باالمتنككا

مليككون دوالر  12للمفوضككية األوروبيككة والنككرويج اللتزامهمككا، يككوم أول أمككس، بتقككديم مككا مجموعككه 
كن هكذا مكن إطكالق الكدعوة الثالثكة لتقكديم مقترحكات  أمريكي تقريبا إلكى صكندوق تقاسكم المنكافع. ويمك 

يسكاعد  الف مكن للصندوق بقيمة تبل  حوالي ضعف حجم الدعوة الثانيكة لتقكديم المقترحكات. وهكذا س
المزارعين في األطراف المتعاقدة من البلدان النامية في صكون مكواردهم النباتيكة الوراثيكة والتكيكف 
مع اآلثار التي يرتبها تغير المناخ على محاصيلهم. وإلى جانكب هكذا األثكر الفكور  والعملكي، أعتقكد 

إرادة الككدول علككى أن تكككون أنككه ينبغككي أن ينظككر إلككى هككذه االسككتثمارات الكبيككرة كككدليل واضككر علككى 
المعاهكككدة بمثابكككة الركيكككزة الرئيسكككية للهيككككل الكككدولي لحوكمكككة المكككوارد الوراثيكككة النباتيكككة لألغذيكككة 

 والزراعة.
 
ولقد نبهنا إلى هذه التغييرات والتحديات الناشئة في وقت مبكر، لكي يمكنكم البدء في وضكع  -11

هككاز الرئاسككي، سككيتعين علككيكم اتخككاذ قككرارات . وفككي هككذا الجهككذه السككنتين فتككرةفككي عناصككر الحلككول 
حاسككمة لتجميككع اللبنككات األساسككية لبنككاء حلككول مسككتدامة وطويلككة األجككل وعمليككة، تككؤد  إلككى نقككل  

 المعاهدة إلى مرحلتها التالية.
 
وترد بالفعل عناصر معالجة مسألة االسكتخدام غيكر المكاد  للمكوارد الوراثيكة فكي معاهكدتكم  -18

، Genesys، وورقككة الرؤيككة، وعمليككة التشككاور الجاريككة؛ ونظككام 11وبرنككامج العمككل القككائم فككي: المككادة 
الذ  شكاركت فكي تأسيسكه المعاهكدة مكع المنظمكة الدوليكة للتنكوع البيولكوجي والصكندوق االسكتئماني 
العالمي للتنوع المحصولي؛ وفي التعاون العملي المتزايد مع الصندوق االستئماني في هكذا المجكال، 
عككن طريككق جهككات منهككا موظككف االتصككال المقتككرح، بتمويككل مشككترك مككن الصككندوق االسككتئماني. 
وتنعكس كل هذه العناصر في مشكروع برنكامج عملككم وفكي الميزانيكة. وباإلضكافة إلكى ذلكك، أطلكق 

األطككراف المتعاقككدة وأصككحاب مصككلحة  خككرون مبككادرات ذات صككلة، مثككل الشككراكة بككين عككدد مككن 
القطاعين العام والخاص في مرحلة ما قبل التربية، ومنبر المشاركة في تطوير التكنولوجيكا ونقلهكا، 

 باإلضافة إلى الحوار المحتمل على غرار حوارات كيستون بشأن استكمال حوكمة المعاهدة. 
 
االعتماد على العديد من العناصر لمواجهة التحد  المتمثل في تغير بيئكة الحصكول ويمكنكم  -19

على المنافع وتقاسمها، وتعزيز موقع المعاهدة في النظام الدولي الجديد. ومكن أجكل التنفيكذ المتناسكق 
لمعككايير الحصككول علككى المنككافع وتقاسككمها دوليككا، يتمثككل الحككل فككي تعزيككز التعككاون بككين الصكككين 

المعنيكة  هما. وفي الحوار بين الحكومات، سيكون العمل الذ  تءطلع بكه لجنكتكم المخصصكةوأمانتي
بالنظككام المتعككدد األطككراف، مككع اللجنككة الحكوميككة الدوليككة المخصصككة لبروتوكككول ناغويككا ومككؤتمر 
األطكراف فككي البروتوكول/اجتمكاع األطككراف، عمكال حاسككما. ويشككل بنككاء القكدرات األسككا/ للتنفيككذ 

متسق. وعموما، سكيتولى موظكف االتصكال المشكترك المقتكرح تيسكير إدمكاو المعاهكدة فكي الوطني ال
استراتيجيات وخطا العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التفاقية التنوع البيولكوجي، والعمكل المشكترك 
مككع مرفككق البيئككة العالميككة، واألنشككطة العمليككة األخككرى. وقككد انعكككس كككل هككذا فككي مشككروع برنككامج 

 عملكم.
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وأخيرا، أثر االنكماش المكالي العكالمي علكى المعاهكدة علكى ثكال  جبهكات، تمثكل عناصكرها  -45

تحكديا كبيكرا، نظكرا لتكأثر معظمككم بهكذا االنكمكاش: أوال ، ككادت تنفكذ مكوارد الصكندوق االسكتئماني 
لألغراض المتفق عليها، الذ  دعم في الماضي العناصر الحاسكمة لبرنكامج العمكل األساسكي. وجكاء 

ويله إلى حكد كبيكر مكن جهتكين مكانحتين سكخائهما غيكر عكاد ، وتسكتحقان الشككر الجزيكل، وهمكا: تم
إسبانيا وإيطاليا. وبدون مساهمات جديدة، يمكن أن ت غلق تماما العديد من األنشطة الداعمة، مثل بناء 

 .11لمادة القدرات والتدريب والمساعدة التقنية، وحتى بعض وظائف التنفيذ األساسية، مثل تطوير ا
 
وثانيا، فأنه ما لم يتم تجديد موارد الصندوق في وقكت قريكب لكدعم مشكاركة البلكدان الناميكة،  -41

فقككد ال تتككوافر لككديكم القككدرة علككى دعككم مشككاركة البلككدان الناميككة فككي اجتماعككات الجهككاز الرئاسككي 
 واجتماعات ما بين الدورات المقبلة.

 
الماليككة العالميككة علككى صككندوق تقاسككم المنككافع، ألن هككذا  وثالثككا، األثككر المءككر للغايككة لألزمككة -44

يتقككاطع مككع الككنظم األساسككية للمعاهككدة للحصككول علككى منككافع نقديككة متوازنككة وتقاسككمها. وفيمككا يلككي 
 عناصر الحلول الممكنة:

 
كان من الواضر دائما أن الدخل القائم على االستخدام الناتج عن االتفاق الموحد الحالي لنقل  -40

سيمر بفترة حءانة طويلة بسبب طكول عمليكة التربيكة. وتسكتغرق هكذه الفتكرة مكا ال يقكل عكن  المواد
سبع إلى عشر سنوات منذ الحصكول علكى المكادة الوراثيكة إلكى التسكويق التجكار  للمنتجكات وورود 
المدفوعات إلى صندوق تقاسم المنافع. وتظهر الدراسات األولى لوضكع نمكوذو للعمليكة علكى نطكاق 

ن المنككافع ستنشككأ بككباء يفككوق حتككى مككا كككان متوقعككا فككي األصككل، فككي إطككار االتفككاق الموحككد عككالمي أ
الحالي لنقل المواد. وعالوة على ذلك، هناك أسباب تكدعو لالعتقكاد بكأن مكن غيكر المكرجر أن تككون 
المدفوعات الطوعية كبيرة، وأنه سيجر  تجنب استخدام قكدر كبيكر مكن المكواد الوراثيكة مكن النظكام 

 دد األطراف من أجل تفاد  المدفوعات اإللزامية.المتع
 
، 4559 أيكاروإقرارا منكم بطول فترة الحءانة، وافقتم في دورتكم الثالثكة المعقكودة فكي مايو/ -42

، اعتمككدت علككى تقككديم تبرعككات مككن األطككراف خطككة اسككتراتيجية لتنفيككذ صككندوق تقاسككم المنككافععلككى 
الفجككوة الزمنيككة. وحككددتم أهككدافا ألنفسكككم وأهككدافا المتعاقككدة وأصككحاب المصككلحة مككن أجككل سككد هككذه 

، لجنتكم االستشكارية المخصصكة 4559و 4558للعمل. وتولت وضع الخطة االستراتيجية، في عامي 
أنكتم، بهكا المعنية باستراتيجية التمويل، بمشورة من جهات متخصصة في جمع األموال. وقد رحبكتم 

. وأدت األزمككة إلككى 4559يككة العالميككة فككي نهايككة عككام فككي الجهككاز الرئاسككي، قبككل تفجككر األزمككة المال
على التبرعكات التكي يمككن  انخفاض شديد في المساعدة اإلنمائية، وبطبيعة الحال، كان لها أثر كبير

خطككتكم لألطككراف المتعاقككدة وأصككحاب المصككلحة تقككديمها. وعرقككل هككذا التككداخل الزمنككي المؤسككف 
 عية لتوليد الدخل على أسا/ االستخدام.لعبور الفجوة الزمنية الطبي االستراتيجية

 
ومككع ذلككك، فألننككا نبهنككا إلككى هككذا التحككد  فككي وقككت مبكككر، فقككد طككورت اللجنككة االستشككارية  -40

المخصصة المعنية باستراتيجية التمويل، بناء على طلبكم، عكددا مكن الكنهج المبتككرة التكي يمككن أن 
تكدر إيكرادا قائمككا علكى االسكتخدام، يمكككن التنبكؤ بكه ومسككتداما، لصكندوق تقاسكم المنككافع. وسكيقدم لكككم 
رئيسككا اللجنككة تقريككرا تفصككيليا، ولكنككي أود التركيككز علككى توصككيتهما ب نشككاء مجموعككة عمككل مؤقتككة 

إعككداد لتوسككيع تقاسككم المنككافع ونطككاق النظككام المتعككدد األطككراف. وسككتكون مهمتهككا: "  مخصصككة
مجموعة من التدابير كي ينظر فيها الجهاز الرئاسي ويعتمدها في دورته السادسة، وستؤد  إلكى مكا 

)أ( وضع دخل قائم على االستخدام لصندوق تقاسم المنافع على أسا/ مسكتدام وقابكل للتنبكؤ بكه  يلي:
 .على المدى الطويل، و )ب( توسيع نطاق النظام المتعدد األطراف"
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وحتى لو كانت هذه المجموعة من التدابير توفر حال فعاال طويل األجل للعجكز فكي صكندوق  -46
نكه إلكى أن يكتم تنفيكذها وتبكدأ األمكوال فكي التكدفق، يجكب مواصكلة دعكم تقاسم المنافع، فمن الواضكر أ

على وجه االستعجال وبجهود تفوق أ  وقت مءى. وعلى الكرغم مكن األزمكة  خطتكم االستراتيجية
المالية العالمية، فقد استطعنا مءاعفة األموال التي يمكن صرفها في الدعوة الثالثة لتقديم مقترحكات 

 0ق من هذا العام وذلك مقارنة بالدعوة الثانية. ويسكعدني أن أقكول أننكا تلقينكا للصندوق في وقت الح
ماليكين يكورو مكن النكرويج، ومسكاهمات مكن إندونيسكيا  0.1ماليين يورو من الجماعكة األوروبيكة، و
لمكككنر تكككراخيم عبكككر  Syngentaالتكككابع لشكككركة   "Traitabilty"وإيطاليكككا، ومكككن المنبكككر اإللكترونكككي

مليككون دوالر أمريكككي لمشككاريع تقاسككم المنككافع  12.0اإلنترنككت لخصككائم البككذور. ويتككوافر حككوالي 
النقديككة اعتبككارا مككن هككذا االجتمككاع للجهككاز الرئاسككي. وأشككعر باالمتنككان العميككق لجميككع األطككراف 

ية التي تؤثر على جميكع المتعاقدة على تقديمها هذه المساهمات، على الرغم من األزمة المالية العالم
 المؤسسات داخل األمم المتحدة.

 
وأعتقد أن هذا يعطي إشارة هامة على أن المعاهكدة مكا زال ينظكر إليهكا علكى أنهكا أهكم صكك  -41

متعلق بالموارد الوراثية النباتية، ألن أصحاب المصلحة يستثمرون في استدامتها وتطورها ونموهكا 
 الية العالمية الصعبة جدا.المستمر، حتى في سياق الظروف الم

 
وهو اتساع مفهوم تقاسم المنكافع هذه  السنتين فترةوثمة تطور  خر يحظى بترحيب كبير في  -48

ليتجاوز المنافع النقدية، وفقا لطلكبكم فكي دورتككم السكابقة، وذلكك مكن خكالل أول صكك عملكي وقكادر 
النقديككة. وقككد اتخككذ عككدد مككنكم  علككى أداء عملككه وموجككه نحككو النتككائج مككن صكككوك تقاسككم المنككافع غيككر

مبادرات لتقاسم المنافع غير النقدية عبر مرحلة ما قبل التربيكة، والمشكاركة فكي تطكوير التكنولوجيكا 
ونقلها، والتدريب كشكل من أشكال بناء القدرات. وسكتحيطكم  تلكك األطكراف المتعاقكدة علمكا بشككل 

جهاز الرئاسي، ولككن النقطكة التكي أود إبرازهكا مباشر بالمبادرات التي اتخذتها لالستجابة لطلبات ال
هنا هي أنه، باإلضافة إلى التوسع الكمي لتقاسم المنافع النقدية، هناك أيءكا توسكع نكوعي فكي تقاسكم 
المنافع بموجب المعاهدة بما يتجاوز المنافع النقديكة، مكن خكالل مبكادرات أصكحاب المصكلحة لتقاسكم 

ا. والنقطة التي أود أن أسلا الءوء عليهكا هكي أنكه بالقيكام بكذلك، المنافع غير النقدية التي ذكرتها تو
يتجه تنظكيم تبكادل القيمكة وتقاسكم المنكافع فكي إطكار المعاهكدة مكن القيمكة النقديكة البحتكة، أ  الترميكز 

المعرفكي للقيمكة فكي إطكار اقتصكاد المعرفكة العكالمي   االقتصاد  لقيمة المادة الوراثية، نحكو الترميكز
 بتكار الدولية للموارد الوراثية والمعلومات ذات الصلة.وأسواق اال

 
ويسرني أيءا أن أبلغكم أننا تمكنكا مكن جعكل النظكام المتعكدد األطكراف أكثكر شكفافية وكفكاءة  -49

الفتكرة مككن فتككرات السكنتين. ومككع اسككتكمال وتدشكين النظككام الميسككر لالتفكاق الموحككد لنقككل  هخكالل هككذ
يه من وظائف إلعكداد اتفاقكات موحكدة لنقكل المكواد واإلبكالغ عنهكا ، بما ينطو  علEasySMTAالمواد 

، ف نكم تتلقون معلومات إدارية أكثكر اتسكاقا. وقكد Genesysبلغات متعددة، ومع تزايد إدماجه في نظام 
تخطينا في هذا العام خا النصف مليون نسخة من نس  االتفاق الموحد لنقل المواد، أو ما يعادله من 

في مركز البيانات اآلمن للنظام المتعدد األطراف في مركز األمم المتحدة للمعلومكات بيانات مخزنة 
والحوسككبة فككي جنيككف. وتككرد تفاصككيل تنفيككذ األنشككطة الفنيككة فككي هككذا المجككال، وأجككزاء أخككرى مككن 

 المعاهدة في وثائق العمل الفني في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة وفي التقرير المالي .
 
ومككع ذلككك فكك ن المعلومككات المحسككنة التككي بككين أيككديكم اآلن بشككأن النظككام المتعككدد األطككراف  -05

أظهرت أيءكا أن معظكم األطكراف المتعاقكدة ال يكزال يتعكين عليهكا أن تتخكذ خطكوات عمليكة إلتاحكة 
أن إدراو المكواد  دراسكة حكول تكدفقات المنكافعالمواد التي ت لزمها المعاهدة بتوفيرها فعليا. وأظهرت 

يشكل عامال رئيسيا لتقاسم المنافع بشكل ناجر وسريع في إطار النظام. وعلى هذا النحو، ف نكه حتكى 
بجانب النهج المبتكرة، فمكن الءكرور  مواصكلة إدراو المكواد فكي النظكام المتعكدد األطكراف. وككل 

أولويككة فككي فتككرة السككنتين تككأخير يقلككل مككن تككدفق األمككوال لتقاسككم المنككافع. وأحككث علككى أن يكككون هككذا 
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القادمككة، ويجككب تزويككد األمانككة بوسككائل لمسككاعدة البلككدان، حسككب اللككزوم. ومككن المهككم بشكككل حاسككم 
 التحرك بسرعة، فور دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ.

 
وقبل أن أختم كلمتي، أود أن أعرب عكن خكالم امتنكاني لرئيسكنا، الكدكتور جكواد مظفكر ،  -01

المعاهدة من خبرة ومعرفة فنية عميقة والتزام ال يتزعزع على مدى فتكرة السكنتين. لكل ما جلبه إلى 
وأود أن أتوجه بشكر خاص إلى أعءاء مكتكب الكدورة الخامسكة اآلخكرين، الكذين قكدموا لنكا توجيهكا 

 قيما في التحءير لهذه الدورة طوال فترة السنتين.
 
ا سكيلفا، مكديرنا العكام، ومكتبكه المباشكر وأود، قبل كل شكيء، أن أشككر الكدكتور غرازيكانو د -04

ومكتب الشؤون القانونية إلنقاذهم المعاهكدة فكي العكام الماضكي مكن مختلكف التحكديات التكي واجهتهكا 
 نتيجة بعض األجهزة البيروقراطية، واستيعابها الكامل في برنامج فرعي للبرنامج العاد  للمنظمة،

 
وانكك ، مككديرنا العككام المسككاعد إلدارة الزراعككة  وأود أيءككا أن أشكككر بحككرارة الككدكتور رن -00

وحمايككة المسككتهلك ولشككعبة اإلنتككاو النبككاتي وحمايككة النباتككات علككى المشككاركة الفعالككة والككدعم الثابككت 
 للمعاهدة.

 
وفككي النهايككة، وأخيككرا ولككيس  خككرا، أود أن أنككوه بالعمككل الشككاق الككدؤوب والكفككاءة المهنيككة  -02

م على تفانيهم وعملهم الشكاق. فهكذا الفريكق الصكغير، ولككن القكو ، لموظفي أمانة المعاهدة وأشكره
 يقوم بتسيير عمل المعاهدة بصورة يومية، وأنتم مدينون له بالشكر والتقدير الالئقين.

 
، ستؤد  إلى تقريكر مصكير األسبوعوفي الختام، أعتقد أنه سيتعين عليكم اتخاذ قرارات هذا  -00

ي اضطالعكم بهذه المسؤولية الهائلة أتمنى لكم جميعكا ككل النجكاح معاهدتكم في األجل المتوسا. وف
توافككق فككي اآلراء لنقككل  إلككىفككي مككداوالتكم الهامككة، وأحككث جميككع األطككراف المتعاقككدة علككى التوصككل 

 المعاهدة إلى الخطوة التالية من تطورها.
 

   وشكرا لكم.
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 المرفق ياء
 تقرير مقدم من اجتماعات الموائد المستديرة الرفيعة المستوى

 
 0 - المرفق ياء

 الدوليةتقرير المائدة المستديرة الثانية الرفيعة المستوى حول المعاهدة 
 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 المعقودة أثناء مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 "(41)"قمة ريو+
 4104يونيو/حزيران  40ريو دي جانيرو، البرازيل، 

 
المائككدة المسككتديرة الثانيككة الرفيعككة المسككتوى حككول المعاهككدة الدوليككة بشككأن المككوارد اجتمعككت  

فكي ريكو د  جكانيرو،  4514يونيو/حزيران  41الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )"المعاهدة"( في 
 "(.45البرازيل، بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة )"ريو  

 
ي استءككافة المائككدة المسككتديرة حكومكات البرازيككل وإيطاليككا والنككرويج، ورأسككها وشكاركت فكك 

السيد موريسيو لوبيز، المدير التنفيذ  للبحث والتطوير فكي المؤسسكة البرازيليكة للبحكو  الزراعيكة 
(Embrapa). 
 

 االفتتاح
 

حءر اجتماع المائدة المستديرة الرفيع المستوى: وزراء الزراعة والبيئة والتنمية مكن كثيكر  
مكككن البلكككدان؛ والمفكككوض األوروبكككي للزراعكككة؛ ومنظمكككات البحكككو  الزراعيكككة، ومنهكككا الجماعكككة 

جكواد الكدكتور االستشارية للبحو  الزراعية الدولية، وممثلو المجتمع المدني، والمزارعون. وألقكى 
رئككيس الككدورة الخامسككة للجهككاز الرئاسككي للمعاهككدة كلمككة أمككام المائككدة المسككتديرة الرفيعككة  مظفككر 

المستوى، وكذلك فعكل السكيد خوسكيه غرازيكانو دا سكيلفا، المكدير العكام لمنظمكة األغذيكة والزراعكة، 
ر والككدكتوبروليككو فيريككرا د  سككوزا ديككا/، األمككين التنفيككذ  التفاقيككة التنككوع البيولككوجي، دكتور والكك

شككاكيل بهككاتي، أمككين المعاهككدة. وألقككى بكلمككات أيءككا أمككام االجتمككاع رؤسككاء وكككاالت ومسككؤولون 
والمنظمككات الدوليككة  األمككم المتحككدة المتخصصككة خككرون رفيعككو المسككتوى فككي عككدد مككن وكككاالت 

األمكم  ، وبرنامجاألخرى، ومنها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المتحدة للبيئة، واالتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. 
وحءر أيءا ممثلون من الوزارات البرازيلية للزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغكذائي والبيئكة 

طكالع علكى البرنكامج وقائمكة والتنمية الريفية ومن المؤسسة البرازيلية للبحو  الزراعية. ويمكن اال
 IT/GB-5/13/Circ. 1.09الوثيقة  ليزية فيكالمشاركين باللغة اإلن

 
وشهد االجتماع مناقشات مستفيءة، أدلى فيها العديد من البلدان بكلمات للتأكيكد علكى أهميكة  

سككوء المعاهككدة والككدور الحاسككم للمككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة فككي مكافحككة الجككوع و
التغذية والفقر. ويزيد تغير المناخ من أهمية حماية هذه المكوارد أكثكر مكن أ  وقكت مءكى، كأسكا/ 

 للتكيف وتخفيف التغييرات الكبيرة المرتقب حدوثها.
 

وشككددت المائككدة المسككتديرة الرفيعككة المسككتوى علككى الككدور المحككور  للمعاهككدة فككي الحوكمككة  
الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ورحبت باالعتراف بالمعاهكدة ونظامهكا المتعكدد 
األطكككراف للحصكككول علكككى المنكككافع وتقاسكككمها، باعتبارهمكككا ركيكككزتين للنظكككام الكككدولي الكككذ  أنشكككأه 

توكككول ناغويككا الككذ  اعتمككد مككؤخرا بشككأن الحصككول علككى المككوارد الجينيككة والتقاسككم العككادل برو
والمنصف للمنافع الناشئة عكن اسكتخدامها. وأككدت المائكدة المسكتديرة الرفيعكة المسكتوى علكى أهميكة 
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يكة إكمال المعاهدة اآلن باعتبارها المنظمة المركزيكة لحوكمكة جميكع المكوارد الوراثيكة النباتيكة لألغذ
 .والزراعة. ورحبت بالتعاون القو  والواسع بين المعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي

 
 المبادرة المشتركة للمعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي

 
لفكككت الكككدكتور بروليكككو د  سكككوزا ديكككا/، األمكككين التنفيكككذ  التفاقيكككة التنكككوع البيولكككوجي  

عتماد بروتوكول ناغويا بشكأن الحصكول علكى المكوارد الجينيكة )"االتفاقية"(، النظر إلى أنه، عقب ا
والتقاسم العادل والمنصف للمنكافع الناشكئة عكن اسكتخدامها )"بروتوككول ناغويكا"(، تكؤد  المعاهكدة 
الدور الرئيسي في تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، 

فكي النظكام الكدولي للحصكول علكى المكوارد وتقاسكم منافعهكا. وشكدد علكى أن  باعتبارها جزءا أساسيا
االتفاقيككة تتطلككع اآلن إلككى المعاهككدة الدوليككة للككتعلم مككن خبرتهككا فككي مجككال تنفيككذ نظككم تشككغيلية تكفككل 

 الحصول على المستوى العالمي على الموارد وتقاسم منافعها.
 

المبكادرة المشكتركة  المعاهكدة بتوقيكع وإطكالق وقام بعد ذلك األمين التنفيكذ  لالتفاقيكة وأمكين 
ألمانتي المعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التنميكة المسكتدامة ونقكل التكنولوجيكا وبنكاء 

باللغككة  المبكادرة المشكتركة، وذلكك فكي سككياق مكذكرة التعكاون القائمككة بكين المنظمتكين. وتككرد القكدرات
 IT/GB-5/13/Circ. 1.25ليزية في الوثيقة كاإلن
 

 مذكرة التعاون بين المعاهدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 

جرت مراسم التوقيع على مذكرة التعاون بين المعاهدة وبرنامج األمكم المتحكدة للبيئكة. وتكرد  
 IT/GB-5/13/Circ. 1.21ليزية في الوثيقة كمذكرة التعاون باللغة اإلن

 
نقاط والمتعلقة بالمعاهدة الدولية بشأن المدوارد الوراثيدة النباتيدة  خطة عمل ريو المؤلفة من ست

 لألغذية والزراعة
 

قدم رئيس الدورة الخامسة للجهاز الرئاسكي للمعاهكدة تقريكرا إلكى المائكدة المسكتديرة الرفيعكة  
صكاغها منتكدى القطكاعين العكام والخكاص  المستوى بشأن مشروع خطة عمكل مؤلفكة مكن سكت نقكاط

ع في اليكوم السكابق. واسكتعرض اجتمكاع المائكدة المسكتديرة الرفيعكة المسكتوى هكذه الخطكة الذ  اجتم
خطة ريو المؤلفة من سكت نقكاط المتعلقكة بالمعاهكدة الدوليكة وقرر بتوافق اآلراء اعتمادها باعتبارها 

تكرد (، والتكي خطكة عمكل ريكو المؤلفكة مكن سكت نقكاط)" للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 فيما يلي:

 
تشكمل اإلجكراءات ذات األولويككة التكي يتعكين علككى المعاهكدة الدوليكة بشككأن المكوارد الوراثيكة النباتيككة 

 لألغذية والزراعة )المعاهدة( اتخاذها بمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين كافة، مايلي:
 
فكي سكياق تقاسكم المنكافع غيكر النقديكة فكي  للمشاركة فكي تطكوير التكنولوجيكا ونقلهكا منبر إقامة -1

 إطار المعاهدة؛
 
 ؛شراكة بين القطاعين العام والخاص في مرحلة ما قبل التربيةالتشجيع على قيام  -4
 
تيسككير قيككام حككوار علككى غككرار حككوارات مركككز "كيسككتون" السككتكمال حوكمككة جميككع أنككواع  -0

 ر المعاهدة؛ الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في إطا
 
محليكة  التوعية بالقيمة الفعلية والمحتملة لألنواع غير المسكتخدمة بالكامكل والتكي تتسكم بأهميكة -2

 وإقليمية بالنسبة لألمن الغذائي والتنمية المستدامة؛ 
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توعية صانعي السياسات وغيرهم من أصكحاب المصكلحة الرئيسكيين بأهميكة تطبيكق المعاهكدة  -0
الغكذائي والتغذيكة  ليس فقا بالنسبة لألغذية والزراعة، بكل أيءكال بالنسكبة لألمكنتطبيقال كامالل، 

 وقدرة النظم الزراعية على المقاومة خاصة في سياق تغيّر المناخ؛
 
 بحث إمكانية توسيع نطاق قائمة المحاصيل المدرجة في الملحق األول للمعاهدة. -6
 

وأكد المدير العكام لمنظمكة األغذيكة والزراعكة للمائكدة المسكتديرة الرفيعكة المسكتوى، أنكه هكو  
، وشككدد، علككى وجككه خطككة عمككل ريككو المؤلفككة مككن سككت نقككاطومنظمتككه، ملتزمككان تمامككا بككدعم تنفيككذ 

الخصوص، على أهمية إدراو أوسع نطاق ممكن من الموارد الوراثية للمحاصيل في الملحكق األول 
لالتفاقيككة. ورحككب بالككدعم الككذ  أعربككت عنككه المؤسسككات الدوليككة والحكومككات األخككرى، وال سككيما 

خطكة عمكل ريكو تنفيكذ االلتزام الذ  قطعته المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي بالمساهمة الفعالكة فكي 
 .المؤلفة من ست نقاط

 
 االلتزامات والمساهمات المقدمة من األطراف المتعاقدة بشأن المعاهدة الدولية

 
خالل اجتماع المائدة المستديرة الرفيعة المستوى، أعلن المفكوض األوروبكي للزراعكة السكيد  

ورو فكي صكندوق تقاسكم المنكافع ماليين ي 0داسيان سيولو/، أن المفوضية األوروبية ستسهم بـمبل  
، نائكب وزيكر التعكاون االقتصكاد  والتنميكة فكي بيرفيلكزالتابع للمعاهدة، وأعلن السكيد هكانز يكورغن 

دوالر أمريكككي، وأقككيم حفككل للتوقيككع. ورحبككت المائككدة المسككتديرة  205 555ألمانيككا، المسككاهمة بمبلكك  
بموجككب المعاهككدة وشكككرت المفوضككية  الرفيعككة المسككتوى بهككذه التبرعككات السككخية لتقاسككم المنككافع

 األوروبية و ألمانيا على مساهماتهما. ويرد إعالن ألمانيا بشأن مساهمتها في صندوق تقاسكم المنكافع
  IT/GB-5/13/Circ. 1.24 ليزية في الوثيقةكالتابع للمعاهدة باللغة اإلن

 
، مساعدة وزير شؤون البيئة في إندونيسكيا، أنهكا سكتعقد مشكاورة هاراهابوأعلنت السيدة إيميليا  

، لمناقشكة اسكتكمال حوكمكة المكوارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعككة 4510رفيعكة المسكتوى فكي عكام 
بموجب المعاهدة. وستكون هذه المشكاورة بمثابكة المائكدة المسكتديرة الثالثكة الرفيعكة المسكتوى، وسكتتناول 

 . وحظي ذلك بترحيب حار.المؤلفة من ست نقاط خطة عمل ريو
 

 اختتام المائدة المستديرة الرفيعة المستوى
 

البلدان والمؤسسات وأصكحاب المصكلحة الكذين حءكروا المائكدة المسكتديرة الرفيعكة أعربت  
المستوى الثانيكة حكول المعاهكدة الدوليكة عكن شككرهم للبرازيكل وايطاليكا والنكرويج الستءكافتها هكذه 
المائككدة المسككتديرة. وتعهككدت البلككدان المءككيفة ب تاحككة تقريككر المائككدة المسككتديرة الرفيعككة المسككتوى 

 للجمهور ونشره على أوسع نطاق ممكن وتسهيل تنفيذ التوصيات الواردة فيه.
 

وأبلكك  رئككيس المائككدة المسككتديرة الرفيعككة المسككتوى، السككيد موريسككيو لككوبيز، المشككاركين بككأن  
ية للبحو  الزراعية ستستءيف بعد الظهر االجتماع الفني الرفيكع المسكتوى الكذ  المؤسسة البرازيل

جهكت إلككيهم دعكوة لحءككوره. وشككر المشككاركين علكى مشككاركتهم فكي المناقشككات المستفيءكة التككي  و 
دارت، وأثنككى علككيهم التخككاذهم قككرارات حاسككمة. وتمنككى لهككم إقامككة ممتعككة ومثمككرة فككي البرازيككل، 

 طانهم.وسالمة العودة إلى أو
 

 وخالل االجتماع الفني الرفيع المستوى أعلنت الرابطة المعنية بالطبيعكة والتنميكة المسكتدامة 
إدراو المككواد الوراثيككة، الموجككودة فككي حككدائق البطككاطس الخاصككة بالرابطككة، فككي النظككام المتعككدد 

 األطراف للمعاهدة.
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 4 - المرفق ياء
 الرفيعة المستوى حول المعاهدة الدوليةتقرير اجتماع المائدة المستديرة الثالثة 

 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 
 البيولوجي وتغير المناخ واألمن الغذائي المعقودة خالل المؤتمر الدولي للتنوع
 4102يوليو/تموز  4باندونغ،إندونيسيا، 

 
 

عقدت حكومة إندونيسيا اجتمكاع المائكدة المسكتديرة الثالثكة الرفيعكة المسكتوى حكول المعاهكدة  
، 4510يوليو/تمكوز  4الدولية بشأن الموارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة )"الكـمعاهدة"(، فكي 

في باندون ، إندونيسيا، خالل المؤتمر الدولي للتنوع البيولوجي وتغير المناخ واألمن الغذائي، وذلك 
مكان، مكن   48إلكى  42للتحءير للدورة الخامسة للجهاز الرئاسكي، التكي سكتعقد فكي مسكقا، سكلطنة ع 

 .نقاط خطة عمل ريو المؤلفة من ست، ولتقييم التقدم المحرز في تنفيذ 4510سبتمبر/أيلول 
 

ورأ/ المائككدة المسككتديرة سككعادة السككيد سوسككوونو، وزيككر الزراعككة فككي إندونيسككيا. وحءككر  
المائكككدة المسكككتديرة الرفيعكككة المسكككتوى: وزراء الزراعكككة فكككي عكككدد مكككن البلكككدان ومنظمكككات البحكككو  
الزراعية، ومنها الجماعة االستشارية للبحكو  الزراعيكة الدوليكة. وأرسكل وزيكر الزراعكة فكي سكلطنة 

مان رسكالة بالفيكديو، وفعكل ذلكك أيءكا السكيد فرانسكيس غكر ، المكدير العكام لالتحكاد الكدولي لحمايكة ع
بروليكككو د  سكككوزا ديكككا/، األمكككين التنفيكككذ  التفاقيكككة التنكككوع الكككدكتور األصكككناف النباتيكككة الجديكككدة، و

لجهكاز جكواد مظفكر  )إيكران (، رئكيس الكدورة الخامسكة لالدكتور البيولوجي. وكان من بين الحءور 
الرئاسي، والسيد موديسكتو فرنانكديز ديكاز )كوبكا(، أحكد رئيسكي اللجنكة االستشكارية الفنيكة المخصصكة 

 المعنية باستراتيجية التمويل التابعة للمعاهدة.
 

وقككدم الككدكتور هككاريونو، المككدير العككام للوكالككة اإلندونيسككية للبحككث والتطككوير فككي المجككال  
لمعنككي بككالتنوع البيولككوجي وتغيككر المنككاخ واألمككن الغككذائي، الزراعككي، ورئككيس المككؤتمر التنظيمككي ا

 تقرير اللجنة ورحب بالمشاركين.
 

 افتتاح المائدة المستديرة الرفيعة المستوى
 

جككواد مظفككر ، رئككيس الككدورة الخامسككة للجهككاز الرئاسككي، وصككفا إلككى المائككدة الككدكتور قككدم  
الهامككة التككي تجريهككا األطككراف المتعاقككدة فككي المسككتديرة الرفيعككة المسككتوى عككن المككداوالت المتعككددة 

المعاهدة خالل الدورة. وشمل ذلك عمليات االستعراض والتقييم في إطار النظام المتعدد األطكراف، 
وتلككك المتعلقككة بتنفيككذ االتفككاق الموحككد لنقككل المككواد وبعملككه، والتككي قككدمها علككى أنهككا فرصككة للجهككاز 

ها. وأشار إلى المقترحات الهامة للكنهج المبتككرة ليات تشغيلمن المعاهدة وتعديل   الرئاسي لالستفادة
لتقاسم المنافع ولتوسيع نطاق النظام المتعدد األطراف، التي أعكدتها اللجنكة االستشكارية المخصصكة 
المعنية باستراتيجية التمويل. وأعرب عن اعتقاده بأن الجهاز الرئاسكي ينبغكي أن ينظكر فكي معالجكة 

 احدة.هذين العنصرين كحزمة و
مككان، سككعادة السككيد فككؤاد بككن جعفككر السككاجواني، جميككع ودعككا وزيككر الزراعككة فككي سككلطنة ع   

األطراف المتعاقدة إلكى اجتمكاع مسكقا ورحكب بهكم فيهكا، حيكث تكوفر حكومتكه مرافكق ممتكازة لهكذه 
ا المناقشات الهامة. وقال إن نتائج المائدة المستديرة الرفيعة المستوى من شأنه أن يوفر عنصرا هامك

 في المناقشات.
 

وأشككار سككعادة السككيد سوسككوونو، وزيككر الزراعككة فككي إندونيسككيا إلككى التحككديات الكثيككرة التككي  
تواجه الزراعة في جميع أنحاء العالم، وال سيما تغير المناخ وندرة المياه. وقال إن الموارد الوراثيكة 

أن يواجككه مككن خاللهككا هككذه النباتيككة لألغذيككة والزراعككة هككي األدوات الرئيسككية التككي يمكككن للعككالم 
التحديات، وإن المعاهدة هكي تجسكيد اللتكزام البلكدان واحتياجاتهكا، ويتعكين دعمهكا، مكن أجكل تنفيكذها 
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تنفيذا كامال. وناشد البلدان بذل كل الجهود الالزمة لوضع حزمة تدابير لتعزيز كفاءة المعاهكدة، مكن 
مكن خكالل نهكج مبتككرة، واالستعراضكات  خالل معالجة ثالثة عناصر: تحسكين ًصكيَ  تقاسكم المنكافع

الداخليككة المتءككمنة فككي المعاهككدة، وتوسككيع نطككاق الحصككول الميسككر المتعككدد األطككراف فككي إطككار 
 المعاهدة.

 

 خطة عمل ريو المؤلفة من ست نقاطالتقدم المحرز في تنفيذ 
 

خطكة عمكل  رحبت المائدة المستديرة بالتقدم الملحوظ المحرز في الفترة القصيرة منذ اعتماد 
 ريكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو المؤلفكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن

 ست نقاط.
 

دا سيلفيرا سواريس، سفير البرازيكل لكدى إندونيسكيا، المائكدة ألبرتو سعادة السيد باولو وأبل   
المسككتديرة بككأن مجموعككة مككن المؤسسككات العامككة والخاصككة ذات الخبككرة الفنيككة مككن عككدد مككن األقككاليم 

برنامجا للمشاركة فكي اآلخرين، قد أنشأت والراغبة في وضع خبراتها التقنية الكبيرة تحت تصرف 
تقاسم المنافع غير النقدية فكي إطكار المعاهكدة، الكذ  دعكت إليكه  في سياقتطوير التكنولوجيا ونقلها، 

خطككة عمككل ريككو. وبككادرت بهككذه العمليككة وتولككت إدارتهككا الوكالككة االندونيسككية للبحككث والتطككوير فككي 
المجال الزراعكي والهيئكة البرازيليكة للبحكو  الزراعيكة. وعقكد االجتمكاع الثكاني لشكركاء العمكل فكي 

، وأ بلغت المائدة المستديرة الرفيعكة 4510يوليو/تموز  1يونيو/حزيران و 05في باندون  في  البرنامج
 المسككككككككككككككككككككككككككككككككتوى بنتككككككككككككككككككككككككككككككككائج وخطككككككككككككككككككككككككككككككككا هككككككككككككككككككككككككككككككككذا المنبككككككككككككككككككككككككككككككككر

 في المستقبل.
 

تقكوم الوكالكة اإلندونيسكية للبحكث والتطكوير فكي  المنبكر اإللكترونكيوأعلن أنه في إطار هكذا  
وقكع علكى شكبكة اإلنترنكت سكيغطي المجال الزراعي والهيئة البرازيلية للبحو  الزراعيكة، ب نشكاء م

فككي البدايككة محصككولين إثنككين، ويجمككع كككل المصككادر المتاحككة للمعلومككات الفنيككة ذات القيمككة لمربككي 
النباتات والتكنولوجيكات ذات الصكلة، فءكال عكن المكواد الوراثيكة المتاحكة، ومككان وكيفيكة االطكالع 

جاه هو إنشاء "مرككز جكامع" لكدعم عليها، وكذلك مرفق يجر  طلب هذه المعلومات منه. وكان االت
 نقل التكنولوجيا بشكل مباشر إلى المستخدمين النهائيين والمزارعين.

 

وقال إن البرازيل بصفتها الحكومة المءيفة للمائدة المستديرة الثانية الرفيعة المستوى، التي  
أجل ضمان األمن ، تعتقد أن من الءرور ، من خطة عمل ريو المؤلفة من ست نقاطاًعت ًمَدت فيها 

النظكام المتعكدد األطكراف. وهكذا مكن  الغذائي في جميع أنحاء العالم، توسيع المحاصيل المدرجكة فكي
شأنه أن يزيد الموارد الوراثية لبنكوك الجينكات المتاحكة لالسكتخدام المشكترك، وسكيعود بالفائكدة علكى 

، أعلنت البرازيل أيءا تأييدها من هذا التوسع في نطاق التغطية وانطالقاجميع األطراف المتعاقدة. 
الكامل لبدء مناقشة كاملة من جديد عن تقاسم المنافع غير النقدية والنقدية بموجكب المعاهكدة. وهكذان 

 ويستحقان أن يتناولهما الجهاز الرئاسي على نحو مناسب. العنصران جزء من حزمة واحدة،
 

وأبل  الدكتور سوابان داتا، مكن المجلكس الهنكد  للبحكو  الزراعيكة، المائكدة المسكتديرة بكأن  
المشاورة الفنية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مرحلة ما قبل التربيكة التكي عقكدت 

 ،خطكة عمكل ريكو، استجابة لنقطة عمل أخرى من 4510مايو/ يار  01و 05في روما، إيطاليا، يومي 
طلبت إليه أن يقكدم تقريكرا عكن نتائجهكا و فاقهكا. وشكدد علكى أهميكة مرحلكة مكا قبكل التربيكة فكي دعكم 
األمن الغذائي والتغذو ، من خالل توفير أوسع نطاق ممكن مكن األصكناف الوراثيكة المفيكدة لمربكي 
ى النباتككات، بأشكككال يمكككن اسككتخدامها بكفككاءة و بسككرعة فككي تطككوير أصككناف للمحاصككيل قككادرة علكك
 التكيككف. وهككذا أمككر بككال  األهميككة فككي ضككمان قككدرة العككالم علككى التخفيككف مككن تهديككدات تغيككر المنككاخ
وانقككراض المككوارد الوراثيككة وتآكلهككا. وأشككار إلككى أن المشككاورة الفنيككة سككتقدم تقريككرا إلككى الجهككاز 

 الشككراكات بككين القطككاعين العككام والخككاص فككي مرحلككة مككا قبككلالرئاسككي، وأن مككن المتوقككع أن تتخككذ 
 .4512شكال واضحا خالل عام  إلى إنشائها، خطة ريو المؤلفة من ست نقاط التي دعت التربية
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وأشار الدكتور إميل فريسون، مدير عام المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، إلى نقطكة عمكل  
تكدعو إلكى إقامكة حكوار جديكد علكى غكرار حكوارات  خطة عمل ريو المؤلفة من ست نقاطأخرى في 

 كيسككتون، السككتكمال حوكمككة جميككع أنككواع المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة فككي إطككار
، بمشاركة من 4510 أيارالمعاهدة. وقدم تقريرا عن االجتماع غير الرسمي الذ  تم تنظيمه في مايو/

البذور مكن أجكل استكشكاف القيمكة المحتملكة إلجكراء الحكومات والمنظمات غير الحكومية وصناعة 
هذا الحوار. وتم تحديد الهيكل المقترح للحوار، وسيبل  إلى الجهاز الرئاسي في اجتماعه الكذ  يعقكد 

مان ليوافق عليه، وتمهيدا للبدء فيه بعد ذلك بشكل جد .  في سلطنة ع 
 

اللجنة االستشارية الفنية المخصصة وقدم السيد موديستو فرنانديز دياز، بصفته أحد رئيسي  
قامت به اللجنكة فكي فتكرة السكنتين السكابقة.  للمعاهدة المعنية باستراتيجية التمويل، وصفا للعمل الذ 

 وبناء على طلب الجهاز الرئاسي، بحثكت اللجنكة عكددا مكن الكنهج المبتككرة لحشكد إيكرادات لصكندوق
مفيكدة فكي وضكع أسكا/ سكليم طويكل األجكل لألمكرين تقاسم المنافع التكابع للمعاهكدة، يمككن أن تككون 

 وتقاسم منافعها. بتحسين فرص الحصول على الموارد المتالزمين المتعلقين
 

 األمور التي نظرت فيها المائدة المستديرة
 

بحرارة بهذه المبادرات الهامة التي قامت بهكا مجموعكات أصكحاب رحبت المائدة المستديرة  
أن تسهم بقدر كبير في تحقيق الفائدة الكاملة للمعاهدة لجميكع أعءكائها،  المصلحة ، والتي من شأنها

دعما ألهدافها المتمثلة في صون الموارد الوراثية النباتيكة لألغذيكة والزراعكة واسكتخدامها المسكتدام 
والتقاسكم العكادل والمنصكف للمنكافع الناشكئة عكن هكذا االسكتخدام علكى نحكو يتسكق مكع اتفاقيكة التنككوع 

 جي في مجال الزراعة المستدامة واألمن الغذائي.البيولو
 

ورحبت بالنهج االستباقية والعملية والمبتكرة للتقاسم الفعال للمنافع غير النقديكة التكي يجكر   
. وهكذا مكن شكأنه أن يوسكع إلكى حكد كبيكر لخطة عمل ريو المؤلفكة مكن سكت نقكاطإرساؤها، استجابة 

 ثير المعاهكككككككككككككككككككككككككككككككدة والمنكككككككككككككككككككككككككككككككافع التكككككككككككككككككككككككككككككككي تتيحهكككككككككككككككككككككككككككككككاأتككككككككككككككككككككككككككككككك
 لألطراف المتعاقدة.

 

بالقيمة  وأشارت المائدة المستديرة إلى أهمية تناول أيءا نقاط العمل التي تهدف إلى التوعية 
الفعلية والمحتملة لألنواع غير المستخدمة بالكامل التي تتسكم بأهميكة محليكة وإقليميكة لألمكن الغكذائي 

ن أصككحاب المصككلحة الرئيسككيين والتنميككة المسككتدامة؛ وإلككى توعيككة صككانعي السياسككات وغيككرهم مكك
بأهمية تطبيق المعاهدة تطبيقا كامال، ليس فقا بالنسبة لألغذية والزراعكة، بكل أيءكا بالنسكبة لألمكن 

 الغذائي والتغذية، وقدرة النظم الزراعية على المقاومة خاصة في سياق تغير المناخ.
 

لرفكع مسكتوى الكوعي  ودعت المائكدة المسكتديرة األطكراف المتعاقكدة إلكى بكذل جهكود خاصكة 
العام باألهمية الحاسمة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، باعتبارها دعامة الحياة البشكرية 
على هذا الكوككب، ومسكاهما حاسكما فكي تحقيكق األمكن الغكذائي، والتنميكة االجتماعيكة واالقتصكادية، 
 وعلككككككككككككككككى وجككككككككككككككككه الخصككككككككككككككككوص باألهميككككككككككككككككة الرئيسككككككككككككككككية للمعاهككككككككككككككككدة فككككككككككككككككي

 دد.هذا الص
 

وأشككارت المائككدة المسككتديرة إلككى أن نطككاق المعاهككدة يشككمل جميككع المككوارد الوراثيككة النباتيككة  
لألغذية والزراعة. واعترفكت بكأن المسكائل التكي سكيعالجها الجهكاز الرئاسكي فكي الكدورة المقبلكة فكي 

مككان سككتكون ذات أهميككة حاسككمة فككي إطككالق المعاهككدة فككي مككدار سككليم طويككل األجككل، وفككي سككلطنة  ع 
تعميككق وتوسككيع نطككاق تغطيتهككا وتأثيرهككا. وأشككارت إلككى االقتككراح الخككاص بمعالجككة هككذه المسككائل 

سريع، والحصول علكى دعكم األطكراف المتعاقكدة. ورحبكت  كحزمة واحدة، وذلك بهدف إحراز تقدم
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كافكة الكنهج المبتككرة التكي كانكت قكد حكددتها  باعتزام اللجنة المخصصكة السكتراتيجية التمويكل إحالكة
 هاز الرئاسي، وذلك لتوفير أسا/ إلجراء مناقشات على نطاق واسع.للج
 

وبعد الترحيب بالمجكال المفتكوح للحكوار الكذ  أتاحتكه الموائكد المسكتديرة الرفيعكة المسكتوى،  
جرى التذكير بأن الجهاز الرئاسي هو المنتدى الوحيد المخول باتخكاذ القكرارات المتعلقكة بالمعاهكدة. 

يرة إلى التحلي بالرؤية والطمكوح، وشكددت علكى الحاجكة الملحكة إلحكراز تقكدم ودعت المائدة المستد
سريع. ولهذا السبب، ناشدت جميع األطراف المتعاقدة التحءير للمناقشات البالغكة األهميكة والبعيكدة 
المكدى التكي سكتجر  فكي الجهكاز الرئاسكي، وإلكى إرسكال ممثلكين بالمهكارات والمسكتويات الالزمكة، 

 ركة في إجراء نقاش مثمر واتخاذ قرارات.يكلفوا بالمشا
 

الكدورة الخامسكة للجهكاز الرئاسكي، إلكى أن الوقكت قكد  مظفكر  رئكيسجكواد الكدكتور وأشار  
حكان للتطككوير والتوسككيع الكامككل ألحكامهكا المتعلقككة بكككل مككن إمكانيكة الوصككول إلككى المككوارد وتقاسككم 
منافعهككا، فككي حزمككة متوازنككة، يمكككن ألطككراف المعاهككدة التوصككل إلككى اتفككاق بشككأنها. وشككدد علككى 

دة بالطموح وتغتنم هذه اللحظكة، ويحبكذ أن يككون ذلكك الءرورة الملحة ألن تتحلى األطراف المتعاق
خالل الدورة المقبلة للجهاز الرئاسي، أو إن لكم يتحقكق ذلكك فكي عمليكة فيمكا بكين الكدورات، العتمكاد 

 ويلزم أن تتءمن الحزمة ما يلي: حزمة من التدابير الالزمة لبلوغ التنفيذ الكامل للمعاهدة.
 

 خالل نهج مبتكرة، من أجل التوصل إلى أهداف للتمويل،  تعزيز  ليات تقاسم المنافع من -1
 

 وتوسيع النظام المتعدد األطراف للحصول على المنافع وتقاسكمها لتشكمل محاصكيل أكثكر -4
 بكثير من خالل  ليات ابتكارية مالئمة.

 
 اختتام المائدة المستديرة الرفيعة المستوى

 
 إلندونيسكياالبلدان والمؤسسات وأصحاب المصلحة الحاضرون عكن شككرهم الحكار أعربت  

الستءككافتها المائككدة المسككتديرة الثالثككة الرفيعككة المسككتوى حككول المعاهككدة الدوليككة. وتعهككدت حكومككة 
إندونيسيا ب تاحة ونشكر تقريكر المائكدة المسكتديرة الرفيعكة المسكتوى فكي أقكرب وقكت ممككن. وسكتقدم 

 يا تقريككككككككرا إلككككككككى الككككككككدورة المقبلككككككككة للجهككككككككاز الرئاسككككككككي، فككككككككي إطككككككككارحكومككككككككة إندونيسكككككككك
 .تقارير عن المبادرات الرفيعة المستوى لألطراف المتعاقدة، 0البند 
 

مكان، علكى كرمهكا والتزامهكا باستءكافة   وشكرت المائدة المستديرة بحرارة حكومة سلطنة ع 
 .4510الدورة المقبلة للمعاهدة، في سبتمبر/أيلول 

 
ووجككه الككدكتور هككاريونو، بصككفته رئيسككا لجلسككة بعككد الظهككر، الشكككر إلككى المشككاركين فككي  

ندونيسكيا لكدعم أ  عمليكة قكد يقكوم الجهكاز إالمناقشات المستفيءة التي جرت. وأعرب عكن اسكتعداد 
الرئاسي ب نشائها التماسا لتوافق فكي اآلراء بشكأن حزمكة مكن التكدابير لتحسكين تقاسكم المنكافع النقديكة 

ر النقدية في إطار المعاهدة، وتوسيع النظام المتعدد األطكراف. وتمنكى للمشكاركين إقامكة ممتعكة وغي
ومثمرة في إندونيسيا، وسالمة العودة إلى أوطانهم. وقال إن الكدورة الخامسكة للجهكاز الرئاسكي، فكي 

بنكاءة  ستمثل لحظة مهمكة فكي مسكار المعاهكدة، وقكال إنكه يتطلكع إلكى إجكراء مكداوالت سلطنة ع مان،
  وتشاركية هناك.
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 المرفق كاف

 المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية بيانات
 
 0 - كافالمرفق 

 ،BRAULIO FERREIRA DE SOUZA DIAS الدكتور بروليو فيريرا دي سوزا دياز بيان
 بالنيابة عنه الذي ألقته األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي،

 اتفاقية التنوع البيولوجي ،KATHRYNE GARFORTHالسيدة كاثرين جارفورث 
 

 شكرا لكم سيادة الرئيس،
 الموقرين،حءرات المندوبين 

 

هذه الكلمة بالنيابة عن األمين التنفيذ  التفاقية التنوع البيولكوجي، وأود أن أعكرب عكن  يألق 
سرور أمانة االتفاقية لتمكنها من المشاركة في هذه الدورة الخامسة البالغة األهمية للجهكاز الرئاسكي 

ة. وأود أن أكككرر تصككريحات للمعاهككدة الدوليككة بشككأن المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعكك
مان لمكا أبدتكه مكن ترحيكب حكار جكدا، وككرم الءكيافة إلى  اآلخرين التي وجهوا فيها الشكر سلطنة ع 

 الذ  غمرتنا به.
 

وسأدخر معظم مالحظاتي لبنود جدول األعمال الالحقة، ولكنني أود أن أشير في هذا الوقت  
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على المكوارد الجينيكة إلى التقدم الذ  يجر  إحرازه نحو بدء نفاذ 

 ف للمنافع الناشئة عن استخدامها والتقاسم العادل والمنص
 

طرفا في اتفاقية التنوع البيولوجي الصكوك الخاصة بتصديقهم  45واعتبارا من اليوم، أودع  
أو انءمامهم إلى البروتوكول. واليوم أيءا، هو اليوم األول من االجتماع الذ  تنظمه المعاهكدة فكي 
نيويورك على هامش افتتاح الجمعية العامة. ونحكن نكدرك أن عكددا مكن البلكدان تنكو  االسكتفادة مكن 

تصكديقها. ولقكد سكمعنا بالفعكل مكن حكومكة النكرويج هنكا هكذا الصكباح أنهكا  هذه المناسبة لتودع صكك
سككتودع الصككك الخككاص بهككا، و مككل أن يكككون بوسككعي إعككالن تصككديقات أخككرى علككى مككدار هككذا 
االجتماع. ونحن متفائلون جدا بكأن البروتوككول سكيدخل حيكز التنفيكذ فكي الوقكت المناسكب لالجتمكاع 

توكول الذ  سيعقد بكالتزامن مكع االجتمكاع الثكاني عشكر لمكؤتمر األول لألطراف الموقعة على البرو
 في جمهورية كوريا. 4512األطراف الموقعة على االتفاقية في أكتوبر/تشرين األول 

 

بين جميع البلدان في ما يتعلق بالموارد  بالتكافلونلفت النظر إلى أن بروتوكول ناغويا يسلم  
لى طابعها الخاص وأهميتها لتحقيق األمن الغكذائي. ويعتكرف الوراثية لألغذية والزراعة باإلضافة إ

البروتوكول أيءا بالدور األساسي للمعاهدة الدولية وكذلك هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
فككي هككذا الصككدد. ونحككن متفقككون تمامككا علككى ضككرورة التككآزر فككي دعككم تنفيككذ البروتوكككول والمعاهككدة 

 لتحقيق هذا الهدف. ونتطلع إلى استمرار التعاون
 

وأتطلع أيءا إلى المشاركة في المناقشات التكي سكتجر  هنكا هكذا األسكبوع، والمسكاهمة فكي  
 اجتماع ناجر ومثمر.

 

 شكرا جزيال.
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 4 - المرفق كاف
 MARIE ÅSLAUG HAGAالسيدة  بيان

 المديرة التنفيذية للصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي
 

 السيد الرئيس،
 حءرات المندوبين الكرام،
 حءرات السيدات والسادة،

 

يشّرفني، بصفتي المديرة التنفيذية الجديدة للصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي،  
 أن أعرض باسم المجلس التنفيذ  تقرير الصندوق إلى الجهاز الرئاسي.

 
 السيد الرئيس،

 
 أ  منظمة ليست غاية في حكد ذاتهكا. وأ  منظمكة ليسكت سكوى وسكيلة لتحقيكق هكدف مكا. إن 

والصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصكولي لكيس غايكة فكي حكد ذاتكه، بكل إن صكندوق التنكوع 
 المحصولي هو وسيلة لتنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .

 

 ق التنوع المحصولي ما هو إال أداة ضمن مجموعة أدوات المعاهدة.وصندو 
 

 ونحن فخورون بأن نكون أداة في مجموعة أدواتكم. 
 

 ألن المعاهدة مهمة. فهي مهمة لمستقبل الزراعة. ومهمة لتحقيق األمن الغذائي.  - 
 

علكى شككيء وربمكا ال نتفكق جميعككا علكى كككل شكيء، ولكننكي علككى يقكين مككن أننكا جميعكا نتفككق  
 واحد: وهو أن األمن الغذائي هدف نبيل في حد ذاته.

 

ووفقا لما أشار إليه بالفعل كثير من المتكلمين المبجلين في هذا االجتماع، ف ن الزراعة ربما  
تواجه أصكعب تحكد  صكادفته فكي أ  وقكت مءكى. ونحكن بحاجكة فكي السكنوات العشكر المقبلكة إلكى 

فكي المائكة علكى األقكل.  10ويتعين علينا زيادة اإلنتكاو بنسكبة نسمة  خرين.  مليارتحصيل رسوم من 
فكي المائكة فكي  10وال يأتي هذا تلقائيكا. فليسكت هنكاك عصكا سكحرية. بكل يتعكين حكدو  زيكادة بنسكبة 

 غءون عشر سنوات فقا وهذا أمر ملر.
 

يفرضكها  ومما يفاقم األمر أن تحقيق هذه الزيادة في اإلنتاو أمرا معقدا بسبب التحديات التكي 
 مناخ ال يمكن التنبؤ به.

 

وباختصار ف ننا فكي حاجكة إلكى إنتكاو مزيكد مكن الغكذاء علكى مسكاحات أقكل مكن األراضكي ،  
 وبكميات أقل من المياه وبطاقة  أقل وذلك في بيئة تتزايد تحدياتها باستمرار.

 

تككون أعلكى ومساعدة الزراعة على االستعداد للتكيف مع تغير المناخ هكي مسكألة ينبغكي أن  
من ذلك بكثير على جدول األعمال السياسي العالمي. وجميع الموجودين في هذه القاعكة، علكى يقكين 

 من أن األمن الغذائي ال يمكن أن يكون أمرا مءمونا.
 

سواء تم صكون المحاصكيل فكي  -ويشكل تنوع المحاصيل عنصرا أساسيا في زيادة اإلنتاجية 
الجينات. فالصون في المواقع الطبيعيكة وخكارو هكذه المواقكع وجهكان حقول المزارعين أو في بنوك 

 لعملة واحدة. ونحن بحاجة إلى كليهما.
 

وتتمثككل واليككة الصككندوق االسككتئماني للتنككوع المحصككولي فككي دعككم صككون تنككوع المحاصككيل  
ر النظكام الغذائية الرئيسية خارو مواقعها. وهذا ما نقوم به، وهذا ما سنواصل القيام به، دعما لتطكوي
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. وهكو 1996العالمي المتوخى فكي البدايكة فكي خطكة العمكل العالميكة لمنظمكة األغذيكة والزراعكة لعكام 
نظككام عككالمي مكككن اعتمككاد المعاهككدة مككن إنشككائه. وبككدون المعاهككدة ك طككار عمككل، لككم ولككن يكككون فككي 

 إمكاننا، تطوير النظام العالمي لصون تنوع المحاصيل على المدى الطويل.
 

ما اعترف به الجهاز الرئاسي )فكي اتفكاق العالقكة الموقكع فكي الكدورة األولكى للجهكاز ووفقا ل 
(، فكك ن الصككندوق االسككتئماني  للتنككوع المحصككولي يعككد عنصككرا أساسككيا فككي 4556الرئاسككي فككي عككام 

 استراتيجية تمويل المعاهدة. وهذا هو وضعنا. وهذا هو الوضع الذ  نصبو إليه.
 

 السيد الرئيس،
 

في أن تكون العالقة بين المعاهدة وصندوق التنوع المحصولي عالقكة طيبكة، بكل  إننا نرغب 
وأكثككر مككن ممتككازة. فككأمين المعاهككدة وأنككا نعمككل بشكككل وثيككق معككا. ونظمنككا حككدثا جانبيككا مشككتركا هككذا 

مان في الساعة  –المساء  مساء. ولقكد قيكل لنكا أن هنكاك  6وأنتم جميعا مدعوون لحءوره في قاعة ع 
 شخم. ونأمل أن يكون هذا كافيا. 055مقاعد تسع 

 

وإننا نتعاون مكع األمانكة بشكأن نظكم المعلومكات. وسكأذكر المزيكد عكن هكذا فكي وقكت الحكق،  
 ويمكنكم أيءا سماع المزيد عن ذلك في الحد  الجانبي.

 
وإننا نناقش مع أمين المعاهدة إمكانية أن تستءيف المعاهدة وظيفة منسق مع صكندوق التنكوع  
ي  في روما، بتمويل من الصندوق االستئماني. ونحكن مقتنعكون بكأن هكذا الترتيكب سيسكاعدنا المحصول

 في التنسيق اآلن، حيث أن مقرنا في بون.
 

و مككل أن توافقككوا علككى أنككه مككن المهككم أن يكككون للصككندوق االسككتئماني للتنككوع المحصككولي  
تشوبه أ  شائبة، ف ننا بحاجة للبقاء مسؤول تنسيق لدى أمانة المعاهدة. ورغم أن وجودنا في بون ال 

على اتصال مع وكاالت األغذية التي تتخذ من روما مقرا لها عموما، وعلى األخكم مكع المعاهكدة. 
وأضيف هنا أيءا أن المجلس التنفيذ  لصندوق التنوع المحصولي يشكرفه مشكاركة رئكيس الجهكاز 

 الرئاسي بصفة مراقب في مجلسنا التنفيذ  في مايو/أيار.
 

 السيد الرئيس،
 

إن الجهككاز الرئاسككي عليككه أن يرشككر أربعككة أعءككاء لعءككوية المجلككس التنفيككذ  للصككندوق  
االسكتئماني للتنككوع المحصككولي. ويجككب شككغل هكذه المناصككب األربعككة الشككاغرة بحلككول يناير/كككانون 

وككل . وما لم تشغل هذه الشواغر، فلن يكون للصندوق مجلكس قكادر علكى أداء وظائفكه. 4512الثاني 
ما يمكننا أن نفعله في الصندوق هو أن نؤكد على أهمية الترشيحات المقبلة: فهي ضرورية حقا مكن 

 أجل أداء المجلس لعمله بشكل فعال. واألمر متروك بين أيديكم القديرة.
 

وفي هذا السياق، اسمحوا لي أن أرحب بمشروع إجراءات اختيار وتعيكين أعءكاء المجلكس  
ي فككي ئاسكسكتئماني العككالمي للتنكوع المحصكولي، المعكروض علككى الجهكاز الرالتنفيكذ  للصكندوق اال

من جدول األعمال. ويحظى اإلجراء المبسا المقترح  بدعم المجلس التنفيكذ  وككذلك  12إطار البند 
مجلس مانحي الصندوق. ونحكن نتطلكع إلكى المناقشكات التكي سكتقومون ب جرائهكا حكول هكذه المسكألة 

 الهامة.
 

 حءرات المندوبين الكرام، السيد الرئيس،
 

اسمحوا لي أن أنتقل على نحو أكثر تحديدا إلى تقريرنا على النحو الوارد في مرفق المذكرة  
 من جدول األعمال أيءا. 12المقدمة من أمين المعاهدة في إطار البند 

 

 وأود التركيز على بءع قءايا تقنية ملموسة. 
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اسككتراتيجية مهمككة فككي بنككاء النظككام العككالمي وهككي إنقككاذ التنككوع المحصككولي  وثمككة خطككوة 
معهكدا  86المعرض لخطر الءياع. وخالل العام الماضي، جرى االنتهاء مكن مبكادرة رئيسكية لكدعم 

عينكة  85 555بلدا إلنقاذ وتجديد مواد التكاثر الفريدة المهددة. وتم تجديد وصون ما يقرب من  18في 
. وسكنقول المزيكد عكن هكذا  فكي الحكد  1محصوال مدرجا في الملحكق  44ية عددها لـمحاصيل رئيس

 مع أمانة المعاهدة. هالجانبي المشترك الذ  ننظم
 

واستجابت هذه المبادرة إلى أولوية في خطة العمل العالمية، وهكذا تفعل مبادرة جديدة حول  
بك جراء تحليكل  4511أنا فكي عكام صون األقارب البرية للمحاصيل، بكدعم مكن حكومكة النكرويج. وبكد

والمدرجكة  49للثغرات في مجموعات األقارب البرية الحالية خارو مواقعهكا الطبيعيكة البكال  عكددها 
. ونشارك اآلن في شراكات مع البرامج الوطنيكة مكن أجكل بنكاء القكدرة علكى جمكع هكذه 1في الملحق 

 تغير المناخ. األنواع المهمة وصونها الستخدامها في تكييف المحاصيل مع
 

 Genesysوسيواصل الصكندوق االسكتئماني للتنكوع المحصكولي دعكم تطكوير البوابكة العالميكة  
للبيانات المتعلقة بمستوى المدخالت، والتي ساهمت فيها أمانة المعاهدة بشككل كبيكر. وتحكتفظ بوابكة 

Genesys حاليا ببيانات تعريفيكة ألكثكر مكن مليكوني مكدخل لكدى الشكبكة األوروبيكة (Eurisco ) ووزارة
الزراعككة األمريكيككة والمجموعككات الدوليككة التككي تحككتفظ بهككا مراكككز الجماعككة االستشككارية للبحككو  
الزراعية الدولية. وإننكا نعمكل مكع البكرامج الوطنيكة المهتمكة لمسكاعدتها فكي تبكادل البيانكات الخاصكة 

 الجانبي.بمجموعاتها. وسنسمع المزيد عن هذا من أمانة المعاهدة في الحد  
 

ومككن خككالل تعزيككز وثككائق بنككوك الجينككات فككي جميككع أنحككاء العككالم، سيواصككل الصككندوق   
االستئماني دعم النشر على المستوى الوطني لبرمجيات إدارة بيانات البنوك الجينية للشبكة العالميكة 

 وليين.لمعلومات المادة الوراثية، التي أعدتها وزارة الزراعة األمريكية بمدخالت من خبراء د
 

 السيد الرئيس،
 

إن الصندوق االستئماني للتنوع المحصولي يساهم في التككاليف الجاريكة لصكندوق سكفالبارد  
فكي المائكة  10عينة. ومولنكا شكحن  855 555العالمي لتخزين البذور، الذ  يحتفظ اآلن بما يقرب من 

من هذه المواد. وستبدأ العملية المقبلة فكي غءكون أيكام قليلكة فكي أكتوبر/تشكرين األول. وأغتكنم هكذه 
الفرصككة لتشككجيع البنككوك الوراثيككة الوطنيككة فككي جميككع أنحككاء العككالم المهتمككة باالسككتفادة مككن مرفككق 

ي أمريككا الشكمالية الموجكود احتياطي األمان إلى أن تتكلم مع ممثل شبكة الموارد الوراثية النباتيكة فك
 هنا. 
 

 السيدات والسادة،
 

كما تعلمون، كان أحد األسكباب الرئيسكية إلنشكاء الصكندوق االسكتئماني هكو ضكمان التمويكل  
المسككتقر الطويككل األجككل للمجموعككات الدوليككة التككي تككديرها مراكككز الجماعككة االستشككارية للبحككو  

دة. ومكع المسككتوى الحككالي لصككندوق الهبككات، تمكككن مككن المعاهكك 10الزراعيكة الدوليككة بموجككب المككادة 
كمكنر  4514مليون دوالر أمريكي في عكام  4.0الصندوق االستئماني وفقا لذلك من دفع ما يقرب من 

بنكوك  9، فكي 1محصكوال رئيسكيا، مكدرجا فكي المرفكق  11مجموعة دولية من  45طويلة األجل لدعم 
راعية وأمانة جماعة المحيا الهكادئ. ولككن فكي عكام للجينات تابعة للجماعة االستشارية للبحو  الز

دخككل الصككندوق االسككتئماني أيءككا فككي شككراكة لمككدة خمككس سككنوات مككع اتحككاد مراكككز البحككو   4514
الزراعية الدولية التكابع للجماعكة االستشكارية للبحكو  الزراعيكة الدوليكة ومكع جهاتكه المانحكة وذلكك 

التككي تحككتفظ بهككا مراكككز  10لجميككع مجموعككات المككادة  إلدارة برنككامج يكفككل التكككاليف الجاريككة كاملككة
 الجماعة االستشارية.
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وإننككا أبعككد مككا نكككون عككن بلككوغ هككدف الهبككات الككالزم لحمايككة هككذه المجموعككات وغيرهككا مككن  
المجموعات الهامة عالميا خارو مواقعها الطبيعية. ولكننا نكر/ جهودنا لهذه المهمكة. ونعمكل علكى 

للجماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدولية إلى صندوق الهبات في السكنوات نقل التمويل الكامل 
 القليلة المقبلة.

 
 حءرات المندوبين الموقرين،

 
سترون من التقرير أن عملنا الفني استمر بال هوادة خالل هذه الفترة االنتقالية في الصندوق  

قاله إلكى بكون. وكجكزء مكن هكذا التحكول، االستئماني، التي انطوت على أن يصبر  كيانا مستقال وانت
نقوم اآلن بتوسيع فرق جمع التبرعات واالتصاالت. وما نريد أن نفعله سيد  الرئيس هو أن نكتمكن 

من تأكيد أهمية التنوع المحصولي وأهمية المعاهدة لدى أكبر عكدد  –بالتعاون الوثيق مع المعاهدة  -
 ممكن من الجمهور وأعلى المستويات السياسية.

 
وألختتم حديثي بمالحظة شخصية إلكى حكد مكا وهكي إننكي لسكت علكى يقكين مكن أننكا نكتسكب  

 –الحكمة كلما تقدم بنا العمر. ولكن وبعد أن وصلت إلى هذه السن، ف نني على يقين من شيء واحكد 
 وهو أننا لن يمكننا إحراز تقدم في الحياة إال إذا عملنا معا. فنحن جميعا عجالت في  لة أكبر.

 

ويستند صندوق التنوع المحصولي في عمله إلى هذا المبدأ. وإننا نعلم أن العمل فكي شكراكة   
يسككتلزم صككبرا مككن جميككع األطككراف المعنيككة. و مككل فككي الوقككت نفسككه أن تلتمسككوا لككي العككذر إذا كككان 

 صبر  قد نفذ.
 

 وأنتظر بفارغ الصبر وصكولنا إلكى هكدفنا لءكمان صكون المجموعكات الهامكة علكى الصكعيد 
 العالمي خارو المواقع الطبيعية بشكل دائم.

 

وأنتظر بفارغ الصبر رؤية التنفيكذ الكامكل للمعاهكدة الدوليكة بشكأن المكوارد الوراثيكة النباتيكة  
 لألغذية والزراعة .

 

وأنتظر بفارغ الصبر رؤيكة األمكن الغكذائي حقيقكة واقعكة لجميكع إخواننكا وأخواتنكا علكى هكذا  
 الكوكب.

 

 وشكرا لكم.
  



IT/GB-5/13/Report 6   ، صفحةكافالمرفق 

 

 2 - المرفق كاف
 

 ،LINDA COLLETTEالسيدة ليندا كوليت  بيان
 أمينة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
 

 السيد الرئيس، حءرات المندوبين الموقرين،
 

ب يجككاز إلككى  أشككيرعقككدت الهيئككة دورتككين منككذ الككدورة األخيكرة للجهككاز الرئاسككي وأود أن لقكد  
عمل الهيئة المتعلق بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خكالل هكاتين 

 الدورتين.
 

وأبككدأ كلمتككي هنككا بككأن أبككين أن هككذا العككام لككه أهميككة خاصككة بالنسككبة لهيئككة المككوارد الوراثيككة  
ت بالكذكرى السكنوية الثالثكين، بكل اتخكذت لألغذية والزراعة. فاألمر لم يقتصر على أن الهيئة احتفلك

أيءا، في دورتها الرابعة عشرة، المعقودة في أبريل/نيسان من هذا العكام، خطكوة هامكة نحكو التنفيكذ 
خطة العمل العالمية بشأن صون الموارد الوراثية الحرجيدة الكامل لواليتها من خالل الموافقة على 

ل العالميكة هكذه هكي بمثابكة اسكتجابة الهيئكة ألول تقريكر . وخطة العمواستخدامها المستدام وتنميتها
التككي مككن المتوقككع أن تكككون جككاهزة حالددة المددوارد الوراثيددة الحرجيددة فددي العددالم، و مككن نوعككه بشككأن

 للنشر في نهاية هذا العام.
 

ولكككن الهيئككة أحككرزت أيءككا تقككدما جيككدا بشككأن عككدد مككن القءككايا المتصككلة بعملهككا التقليككد ،  
الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة. وكمككا تككذكرون، اعتمككدت الهيئككة فككي دورتهككا  وخاصكة المككوارد

خطة العمل العالمية الثانيدة للمدوارد الوراثيدة النباتيدة لألغذيدة ، 4511الثالثة عشرة في يوليو/تموز 
. واتخكذت الهيئكة فكي 4511. واعتمد المجلس خطة العمل الثانية في نوفمبر/تشكرين الثكاني والزراعة

دورتهككا األخيككرة، التككي عقككدت فككي أبريل/نيسككان مككن هككذا العككام عككددا مككن القككرارات أثنككاء المتابعككة. 
، معددايير بنددوك الجينددات؛ ووافقككت علككى أهددداف المددوارد الوراثيددة النباتيددة و مؤشددراتها واعتمدددت

خطددة العمدل العالميددة  برصددالككذ  يكرتبا ارتباطكا وثيقككا  إعدداد التقريددر الثالدثوشكرعت فكي عمليككة 
نموذج إعداد التقارير لرصد تنفيدذ الذ  سيبدأ في وقت قريب جدا. وقد تم االنتهاء من وضع  الثانية

،  لمحكة Diulgheroffوالذ  يستند إلى المؤشرات وسيقدم  زميلكي، السكيد  خطة العمل العالمية الثانية
قده أمانكة الهيئكة موجزة عن عملية رصد خطة العمل العالمية الثانية خالل الحد  الجانبي الذ  سكتع

 يوم الخميس وقت الغداء. والدعوة موجهة بكل ترحاب إلى جميع المندوبين.
 

فككي الختككام إلككى أحككد أنشككطة الهيئككة المشككتركة بككين القطاعككات،  أشككيرالسككيد الككرئيس، أود أن  
والككذ  قككد يكككون لككه أهميتككه بالنسككبة للجهككاز الرئاسككي. فقككد طلبككت الهيئككة، فككي دورتهككا األخيككرة، إلككى 

وشككددت علككى  حالددة التنددوع البيولددوجي لألغذيددة والزراعددة فددي العددالممانككة أن تعككد تقريككرا عككن األ
ضرورة أن يركز هذا التقريكر علكى التفاعكل بكين مختلكف القطاعكات وعلكى المسكائل المشكتركة بكين 

 التقرير الثاني عكن حالكةالقطاعات، مع االستفادة بالكامل من مصادر المعلومات القائمة، ومن بينها 
. وسوف يسكتند تقريكر حالكة التنكوع البيولكوجي الموارد الوراثية النباتية في العالم لألغذية والزراعة

في العالم إلى مصادر للمعلومات منها التقارير القطرية، وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألؤكد على أنكه 
الوراثيككة النباتيككة  لككدى إعككداد التقككارير القطريككة ينبغككي أن تنسككق مختلككف القطاعككات، ومنهككا المككوارد

 لألغذية والزراعة، مع بعءها البعض، وأن تهدف إلى إعداد تقرير ينصف جميع القطاعات.
 

سيادة الرئيس، يمكن االطالع على موجز تفصيلي بقدر أكبر ألنشكطة الهيئكة بشكأن المكوارد  
ر الكدورة المنشكور ، وبكالطبع فكي تقريكIT/GB-5/13/11الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في الوثيقكة 

على الموقع الشبكي للهيئة بجميع اللغات. وفي الختام اسمحوا لي أن أعرب عكن فخكر  ألنكي قكادرة 
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ن الهيئة تواصل إيالء الكثير من االهتمام لعملها التقليد ، وخاصكة المكوارد الوراثيكة إعلى أن أقول 
جديكدة ومسكائل جديكدة مشكتركة  النباتية لألغذية والزراعة، بينما تستكشكف قءكايا جديكدة وقطاعكات

بين القطاعات. ومن المؤكد أن الهيئة، التي خرجت المعاهدة الدولية من رحمها، قكد نمكت ونءكجت 
 واسمحوا لي أن أقول لكم، إن الهيئة ال تزال نابءة بالحياة ومفعمة بالنشاط! -على مر السنين 

 
 شكرا لكم.
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 2 - المرفق كاف
 

 ،ANN TUTWILERالسيدة آن توتويلر  بيان
 مديرة المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي،

 نيابة عن اتحاد الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
 

 السيد الرئيس
 

أن يغتنم هذه الفرصة ليؤكد تقكديره  الجماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدوليةيود اتحاد  
ديم ككل مكا فكي وسكعها مكن مسكاهمات لكدعم تنفيكذ ودعمه للمعاهكدة. وتلتكزم الجماعكة االستشكارية بتقك

من  02المعاهدة. ويمثل اتحاد الجماعة االستشارية في هذا االجتماع ممثلون عن مكتب االتحاد وستة 
مرككزا التكي وقعكت اتفاقكات مكع الجهكاز الرئاسكي  11مراكز البحو  الزراعية الدولية البال  عكددها 

 من المعاهدة، 10بموجب المادة 
 

 9وشككدد عككدد مككن المككداخالت خككالل اليككومين األخيككرين علككى التحككد  المتمثككل فككي إطعككام  
وذلك في سياق الموارد المتناقصة وتغيكر المنكاخ.  4505مليارات نسمة على نحو مستدام بحلول عام 

ومككن الصككعب أن نتصككور كيككف يمكننككا إطعككام العككالم علككى نحككو مسككتدام بككدون تعككاون دولككي قككو  
 وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، على النحو الذ  ييسره إطار المعاهدة.واستخدام كفؤ للم

 
وال تزال المراكز بالغة النشاط في إطار المعاهدة الدولية، على نحو ما أبلغناه إلكى الكدورات  

عينة من الموارد الوراثيكة  655 555السابقة للجهاز الرئاسي. وتوزع المراكز، في المتوسا، حوالي 
فكي  80يجكر  نقكل نسكبة النباتية لألغذية والزراعة سكنويا مكن خكالل االتفكاق الموحكد لنقكل المكواد. و

المائككة مككن المككواد المقدمككة مككن المراكككز إلككى البلككدان الناميككة والبلككدان التككي تمككر اقتصككاداتها بمرحلككة 
ي المائكة مكن فك 15تحول، ومعظمها إلى المنظمات العامة للبحو  الزراعية وبنوك الجينات. ونسكبة 

وعادة  ، أ  تتولى المراكز تحسينها.التنميةالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة هي حاليا قيد 
ما يتم نقل هذه المواد المحسنة في سياق مشكاريع تحسكين المحاصكيل فكي األجكل الطويكل المنفكذة مكع 

تعزيكز القكدرات وغيرهكا مكن البرامج الوطنية، وهي مشاريع تنطو  أيءا على تبادل المعلومكات و
أشكال نقل التكنولوجيا وتوليد منكافع للبلكدان الناميكة بموجكب أربكع مكن طكرق تقاسكم المنكافع الخمكس 
التي أقرتها المعاهدة. وتؤكد دراسات األثكر أن القيمكة اإلجماليكة للتنميكة االقتصكادية الوطنيكة للبلكدان 

بعمليكات نقكل المكوارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة  بمكا فكي ذلكك تلكك المتعلقكة -النامية من هذه البكرامج
تصكل إلكى عكدة مليكارات مكن الكدوالرات سكنويا. وتعقكد المراككز حكدثا جانبيكا غكدا )يكوم  -والزراعة 

الخميس(، في وقت الغداء، لتبادل المعلومات والخبكرات عكن عملياتهكا فكي إطكار المعاهكدة. وسكيتير 
 يد من التعمق.هذا فرصة لمناقشة بعض هذه القءايا بمز

 
 

سيادة الرئيس، في هذا السياق، أود أن أقول بءع كلمات عن برنامج بناء القدرات المشترك  
بين منظمة األغذية والزراعة وأمانة المعاهدة والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي الكذ  يكرد وصكفه 

. وعلكى مكدى فتكرة السكنتين األخيكرة، اسكتطاعت المنظمكة الدوليكة للتنكوع IT/GB 5/13/21فكي الوثيقكة 
البيولوجي دعم األنشطة المبذولة في عدد من البلدان، بدعم من حكومة هولندا، ضكمن اإلطكار العكام 
للبرنامج المشترك. وعملت ثماني بلدان معكا لوضكع اختصاصكات مشكتركة لتعزيكز أنشكطة البحكو  

تعزيكز القكدرات المتعلقكة بتنفيكذ النظكام المتعكدد األطكراف. وبلغكت األنشكطة القائمة على المشكاركة و

                                                 
الدولي للبطاطس، والمركز الدولي لتحسين الذرة مركز األرز في أفريقيا، والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، والمركز   20

 والقمر، والمركز الدولي للبحو  الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الدولي لبحو  األرز.
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المتفككق عليهككا منتصككفها. وتتككوافر بعككض المنشككورات التككي تتءككمن أعمككاال تككم القيككام بهككا بككدعم مككن 
 البرنامج المشترك في البهو على مدار هذا األسبوع. 

 
الدولية للتنوع البيولوجي اجتماعا وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، استءافت المنظمة  

نظمته مبادرة بناء قدرات الحصول على المنافع وتقاسمها وأمانتا معاهدتي الموارد الوراثية النباتيكة 
لألغذية والزراعة والتنوع البيولوجي. وكان الغرض من االجتماع هو تحديد ومعالجة القءايا التي 

دد األطراف للمعاهدة واآلليكات علكى المسكتوى الكوطني مكن تنشأ عند التفاعل البيني بين النظام المتع
أجل تحقيق الوصول إلى المنكافع وتقاسكمها بموجكب اتفاقيكة التنكوع البيولكوجي وبروتوككول ناغويكا. 
ومكنت حلقة العمل الشركاء الوطنيين المدعومين من خالل البرنكامج المشكترك مكن تبكادل الخبكرات 

ن عليهم أن يأخذوا في االعتبار التفاعل البيني بين النظام المتعدد في سياق تنفيذ المعاهدة، حيث يتعي
األطراف وقوانينهم الوطنية الخاصة الموجودة من قبكل للحصكول علكى المنكافع وتقاسكمها. وتشكارك 
المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ومبادرة بناء قكدرات الحصكول علكى المنكافع وتقاسكمها فكي تنظكيم 

سيعقد يكوم الجمعكة، فكي وقكت الغكداء، لمواصكلة مناقشكة هكذه القءكايا. وسكيقدم  الحد  الجانبي الذ 
عككدد مككن األطككراف المتعاقككدة وممثلككو أمانككاتي معاهككدة التنككوع البيولككوجي والمعاهككدة عروضككا حككول 

 التقدم المحرز ووجهات نظرهم بشأن هذه القءايا المتعلقة بالتفاعل البيني.
 

عليكق الكذ  أدلكى بكه بكات مكوني فكي وقكت سكابق فكي هكذه تحتم لي فرصة الكرد علكى التأ وإذا 
تم حل برنامج الموارد الوراثية على نطاق النظام في نهايكة  الجهاز الرئاسي أنهالدورة، أود أن أبل  

، وال تزال الجماعكة االستشكارية للبحكو  الزراعيكة الدوليكة حاليكا فكي مرحلكة اتخكاذ قكرار 4515عام 
لنكوع مكن المعلومكات التكي ككان البرنكامج يتكولى تقكديمها فكي الماضكي. بشأن  لية رسمية لتقديم هذا ا

ونشير في هذا الصد إلى الشواغل التي تم اإلعراب عنهكا، وسكوف ينقكل ممثلكو االتحكاد الموجكودون 
 هنا طلب تجديد هذا الدور إلى رئيس االتحاد ومكتبه.

 
وهككو يمءككي قككدما نحككو  السكيد الككرئيس، أكككرر أيءككا تمنيكاتي بكككل التوفيككق للجهككاز الرئاسكي 

 الخطوات التالية في التنفيذ الفعال للمعاهدة.





IT/GB-5/13/Report  1 ، صفحةالمالمرفق 

 

 

 

 المرفق الم
 ختامية بيانات

 
 0 - المرفق الم

 اليابان بيان
 

 سيد  الرئيس،
 حءرات الوفود الموقّرين،

 سيداتي وسادتي،
 

مككان لحسككن ضككيافتها   يشككرفني باسككم حكومككة اليابككان، أن أوجككه الشكككر إلككى حكومككة سككلطنة ع 
الرائعككة فككي استءككافة الككدورة الخامسككة للجهككاز الرئاسككي للمعاهككدة الدوليككة بشككأن المككوارد الوراثيككة 

لألغذيككة والزراعككة. واسككمحوا لككي أيءككا أن أعككرب عككن امتنككاني ألعءككاء المكتككب وأمانككة النباتيككة 
 المعاهدة على الجهود الجبارة التي بذلوها في التحءير لهذا االجتماع.

 
ويشرفني، فكي المقكام األول، أن أبلغككم جميعكا بكأن حكومكة اليابكان قكد أودعكت بالفعكل صكك  

عككام لمنظمككة األغذيككة والزراعككة، لتكككون اليابككان بككذلك طرفككا ال االنءككمام إلككى المعاهككدة لككدى المككدير
متعاقدا في الثامن والعشرين من أكتوبر/تشرين األول من هذا العام. وبالتالي، فك ن اليابكان ستشكارك 
مشككاركة بنككاءة فككي تنفيككذ المعاهككدة لتحقيككق الصككون واالسككتخدام المسككتدام للمككوارد الوراثيككة النباتيككة 

تقاسككم العككادل والمنصككف السككتخدامها فككي الزراعككة واألمككن الغككذائي بشكككل لألغذيككة والزراعككة، وال
 مستدام.

 
السيد الرئيس، إننا ندرك تماما أن نطاق الجوع والفقر في العالم اليوم قد تفاقم بسبب عوامكل  

مختلفة مثل تغير المناخ وتفشي أمراض جديدة للمحاصيل، وهي أمور لها أثكر كبيكر علكى اإلنتاجيكة 
ومن أجل التصد  لهذه التحديات، يتعين علينا زيادة الجهود العالمية للصون واالسكتخدام  الزراعية.

المستدام للمكوارد الوراثيكة النباتيكة. وفكي هكذا الصكدد، فك ن اليابكان علكى يقكين مكن أن النظكام المتعكدد 
ا األطراف في إطار المعاهدة، وهو مستودع مشترك لجينات المحاصيل المهمة، يعد عنصكرا حاسكم
في تعزيز الصون واالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية. ونحن ندرك أنه كلما زاد حجم هكذا 
المسككتودع للجينككات زادت إمكانيككة وجككود صككفات أفيككد، وأصككناف جديككدة يمكننككا تطويرهككا لمواجهككة 

ا الوراثيككة التحككديات العالميككة الجديككدة. وبالتككالي، فكك ن اليابككان كطككرف متعاقككد تككود أن تككوفر مواردهكك
النباتية الخاضعة إلدارتها وسكيطرتها، والموجكودة فكي المجكال العكام، لبقيكة العكالم مكن خكالل النظكام 

 المتعدد األطراف .
 

وإذ أغتنم هكذه الفرصكة، أود أن أدعكو األطكراف المتعاقكدة التكي لكم تسكجل بعكد مقتنياتهكا مكن  
ك، حتى يتسنى لجميع األطراف المتعاقدة ومراكز الموارد الوراثية النباتية لدى األمانة إلى القيام بذل

البحو  الزراعية الدوليكة االسكتفادة مكن المعاهكدة فكي مكافحكة الجكوع والتخفيكف مكن حكدة الفقكر فكي 
 العالم.

 
وعككالوة علككى ذلككك، أود أن أؤكككد أهميككة دور المعاهككدة بوصككفها صكككا أساسككيا فككي األنظمككة  

الدولية بشكأن الحصكول علكى المنكافع وتقاسكمها. ومكن بكين هكذه األنظمكة، تكوفر لنكا المعاهكدة الدوليكة 
ل بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خطة فريدة يمكن تنفيذها وتتسم بالكفكاءة للحصكو

علككى المنككافع وتقاسككمها فككي مجككاالت األغذيككة والزراعككة، وتككدعم هككي وبروتوكككول ناغويككا بشككأن 
الحصول على الموارد الجينية وتقاسم منافع استخدامها بعءهما الكبعض. ولكذا،  مكل أن تبكذل جميكع 
ليكة األطراف المتعاقدة مزيدا من الجهود لتنفيذ المعاهدة على نحو مستدام حتكى يتسكنى لألنظمكة الدو
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أن تسهم بشكل مستمر في الصون واالستخدام المستدام لمجموعة واسعة من المكوارد الوراثيكة علكى 
 الصعيد العالمي.

 
وفككي ضككوء أهميككة المعاهككدة، دعمككت اليابككان أعمككال المعاهككدة مككن خككالل إيفككاد مككوظفين إلككى  

لثالثكة الرفيعكة المسكتوى األمانة والمشاركة بنشاط في العديد من االجتماعات مثل المائدة المستديرة ا
التي عقدت في باندون . وتود اليابان مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خالل أنشكطة بنكك الجينكات 
الخاص بها للصكون اآلمكن وطويكل األجكل للمكوارد الوراثيكة، ومكن خكالل إطكالق مشكاريع مشكتركة 

 ان.جديدة من أجل االستخدام المستدام للموارد الوراثية مع مختلف البلد
 

وفي الختام، اسمحوا لي سيد  الرئيس، أن أؤكد التزام اليابان التام بالعمل معكم واستعدادها  
لدعم سير المعاهدة مكن خكالل جهازهكا الرئاسكي، وككذلك مكن خكالل تعزيكز التعكاون الكدولي لتعزيكز 

 الصون واالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .
 

 يال.شكرا جز
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 4 - المرفق الم

 منظمات المجتمع المدني بيان
 

 شكرال سيد  الرئيس
 

المكزارعين فكي  وهي منظمة غير حكومية إيرانية تشاركمركز التنمية المستدامة،  نحن من 
تربيككة النباتككات بطريقككة تشككاركية ومتطككورة، وإذ أتكلككم باسككم منظمككات المجتمككع المككدني ومنظمككات 

هكذه الكدورة الخامسكة للجهكاز الرئاسكي، أقكدم الشككر لمءكيفينا فكي سكلطنة  المزارعين الحاضرة فكي
 عمان الجميلة لكرم ضيافتهم.

 

 مقدمة
 

نرحب ب تاحة هذه الفرصة لنا إللقاء بيان ختامي ونود أن نشكركم، سيد  الرئيس واألمانة،  
 على تيسير مشاركتنا في الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي.

 

الدورة الرابعة عن أملنا في أن تصر األطراف المتعاقدة على إيجكاد الوسكائل وقد أعربنا في  
وااللتككزام السياسككي لتنفيككذ المعاهككدة بمككا يحقككق مصككلحة غالبيككة مسككتخدمي المككوارد الوراثيككة النباتيككة 

وهكم صكغار المكزارعين فكي العكالم الكذين يطعمكون العكالم،  -لألغذية والزراعة والقكائمين بتطويرهكا
 ة لم يتحقق الكثير منذ ذلك الوقت.ولكن صراح

 

وينبغي أن تكون معاهدتنا محور تأمين األغذية والزراعة في المسكتقبل مكن خكالل الحوكمكة  
الفعالككة للمككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة، والتككي مككن شككأنها أن تمكككن المككزارعين مككن 

فكي المزرعكة وتنميتكه واسكتخدامه مواصلة صون مجموعة واسعة من التنوع البيولوجي للمحاصيل 
على نحو مستدام، في وقت تتزايد فيه التهديدات االجتماعية واالقتصادية والبيئية والسياسية. وسكيتم 
الحكم على المعاهدة على أسكا/ مكا إذا ككان يمكنهكا وقكف الخسكائر وتحسكين فكرص الحصكول علكى 

فكي لتكي تكولى تنميتهكا صكغار المكزارعين الموارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة الموجكودة وا
 وفي المزرعة. الموقع

 

ويجككب أن تغيككر المعاهككدة االتجككاه والعمليككة إذا أريككد لهككا أن تحقككق أهككدافها. ويجككب مككن أجككل  
القيام بذلك أن تتير القيكام بشككل ميسكر ب دمكاو المنظمكات والحرككات االجتماعيكة للمكزارعين الكذين 

 وتدعم منظمات المجتمع المدني، في مداوالت وأعمال المعاهدة. يقومون بصون التنوع البيولوجي،
 

 حقوق المزارعين
 

إننا نقدر الجهود التي تبذلها األطراف المتعاقدة في الكدورة الخامسكة للجهكاز الرئاسكي لتؤككد  
مجددا، في قرار جديد، التزامهكا الملكزم قانونكا ب عمكال حقكوق المكزارعين وتحسكين فكرص حصكول 

المكزارعين علكى المكوارد الوراثيكة النباتيككة لألغذيكة والزراعكة، ونلتكزم بتقكديم تحليلنكا لحالككة صكغار 
إعمال حقوق المزارعين إلى الدورة المقبلة للجهاز الرئاسي. ونتطلع إلى المشكاركة فكي عملككم بكين 

 الدورات بشأن حقوق المزارعين، طالما يمكنكم المساعدة في تيسير ذلك.
 

المزارعين غير القابلة للتصرف، في إطار السيادة الغذائية سيحافظ علكى  وإن إعمال حقوق 
تنوع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في المكزارع وتنكوع األغذيكة علكى موائكدنا. ويأخكذ 
صغار المزارعين في جميع أنحاء العالم على عاتقهم مسؤولية تجديكد حقكولهم وإطعامنكا مكن التنكوع 

الواسككع مككن محاصككيلهم التككي ورثوهككا عككن  بككائهم والتككي سيسككلموها ألبنككائهم. ولكككنهم ال البيولككوجي 
يسكككتطيعون تفعيكككل مسكككاهمتهم فكككي أغكككذيتنا وزراعتنكككا إذا لكككم تحتكككرم حقكككوقهم فكككي صكككون بكككذورهم 
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واستخدامها وتبادلها وبيعها، أو لم تكتم حمايتهكا والمحافظكة عليهكا، أو لكم يتمكنكوا مكن المشكاركة فكي 
 ارات.اتخاذ القر

 

وفكي الوقككت نفسككه، يتهككدد الخطككر مسككتقبل العديككد مكن بنككوك الجينككات: فقككد تككم تككدمير بعءككها  
عككن العديككد مككن  والتخلككيبسككبب الحككروب أو نقككم التمويككل؛ وجككرت خصخصككة الككبعض اآلخككر 

المدخالت؛ وت منر كثير من حقكوق الملكيكة الفكريكة لصكفات وجينكات موجكودة فكي البكذور المخزنكة، 
وال يصبر بوسع المكزارعين الحصكول عليهكا. وفكي الوقكت نفسكه، تتكير المعاهكدة حصكول الصكناعة 

مكا  لفعكل ككلمجانا علكى جميكع البكذور المشكمولة بالنظكام المتعكدد األطكراف. وقكد قكدم المزارعكون با
بذور للعالم مجانا. ومن المءكر للمكزارعين، الكذين يواصكلون إطعامنكا تلقكي فوائكد ضكئيلة  لديهم من

 فقككككككككككككككككككككككككككككككككككككا مككككككككككككككككككككككككككككككككككككن الكنككككككككككككككككككككككككككككككككككككز الككككككككككككككككككككككككككككككككككككذ  قككككككككككككككككككككككككككككككككككككدموه
 للمجتمع الدولي.

 

مكع تغيكر المنكاخ والكدفاع عكن نظكم إنتكاو  إنتكاجهمولن يتمكن صغار المزارعين مكن تكييكف  
مدخالت خارجية، إذا ما اضطروا إلى االعتمكاد علكى األصكناف تعتمد على  قادرة على المقاومة، ال

 التجارية بدون أن تتاح لهم إمكانية الحصول على بذورهم المتنوعة.
 

 النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد الوراثية النباتية وتقاسم منافعها 
 

فكي النظكام المتعكدد  يسرنا أن الجهاز الرئاسي بدأ عملية جكادة إلصكالح النكواقم الصكارخة 
األطراف للمعاهدة. ونرى أن هذا القرار يستند إلى نتيجة تحظى باتفاق واسع النطاق على أن النظام 

من إمكانية الحصول على المنافع وتقاسمها، وسيحتاو إلكى إصكالح  الحالي لم يول د إال حدا أدنى فقا
إصكالح، فك ن المعاهكدة ستصكبر غيكر  جذر  ليتمكن من القيكام بكذلك فكي المسكتقبل. وإذا لكم يجكر أ 

ذات قيمة. ونرحب بالفهم السائد بأن أ  تحسينات للنظام المتعدد األطراف سكتعتمد علكى المسكتخدم، 
 ونصر على أن ت بنى جميع األنشطة األساسية للنظام الجديد على مساهمات إلزامية.

 

لمتعكدد األطكراف، ونؤككد وننظر، بحذر، إلى القرار المتعلق ب مكان "تعزيز" عمكل النظكام ا 
مككن جديككد علككى أن تقاسككم المنككافع يجككب أن يجككر  إصككالحه بشكككل واضككر قبككل أن تبككدأ مناقشككة 

وعندما يحين الوقت، إذا حان، ينبغي أن تكون االعتبارات األولى هي منكع نهكب النظكام  "التعزيز".
للمجموعات الخاصكة  من خالل البراءات التي تحمي الصفات المحلية األصيلة، وكذلك فتر األبواب

لكي تكتمكن المعاهكدة إلكى  -التي تعتبر سرا جيد الكتمان -للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
   توفير إمكانية الحصول بشكل ميسر للصناعة في المستقبل.
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ويشكككل القككرار الككذ  اتخككذ فككي هككذا االجتمككاع للجهككاز الرئاسككي الخطككوة األولككى إلنشككاء  ليككة  
ملية لتقاسم المنافع. ونحن نقدر إتاحة فرصة لنا للمشاركة في هذه العملية. وهي خطوة في جديدة وع

واتساقه. ولكذا ف ننكا نتطلكع  االتجاه الصحير بالنسبة للمعاهدة، التي ينبغي أن تكفل تيسير هذا اإلدماو
لمعاهدة ونظامها إلى المشاركة في العمليات التي تنفذ بين الدورات من أجل المساهمة في إنقاذ هذه ا

 المتعدد األطراف.
 

 المنافعصندوق تقاسم 
 

عند تحديد االتجاه االستراتيجي لصندوق تقاسم المنافع، نؤككد مكن جديكد أنكه يلكزم أن تصكبر  
والقابلة للقيا/ للمزارعين ذات أولوية. وندعو جهات التنسكيق القطريكة  المنافع المباشرة والواضحة
الطلبات المقدمة من منظمات المكزارعين ألنكه ال يكزال مكن الصكعب للغايكة إلى دعم وتيسير وإقرار 

 بالنسبة لهم التقدم بطلب إلى صندوق تقاسم المنافع.
 

الطوعية التكي تقكدمها النكرويج وإيطاليكا وإسكبانيا واالتحكاد األوروبكي.  بالمساهماتونرحب  
ة منر طوعيكة إلكى صكندوق إلزامكي ونعتقد، مع ذلك، أنه يتعين تطوير صندوق تقاسم المنافع من  لي

من شأنه دعم زيادة الجهود التي يبذلها صكغار المكزارعين فكي الموقكع وعلكى مسكتوى المزرعكة فكي 
جميككع أنحككاء العككالم لصككون وتطككوير المككوارد الوراثيككة النباتيككة لألغذيككة والزراعككة مككن أجككل إعمككال 

 حقوق المزارعين.
 

 الخالصة
 

السكريع للمكوارد الوراثيكة النباتيكة لألغذيكة والزراعكة فكي  يدعو االمتزاو الخطر بكين التآككل 
، إلى استجابات جذرية وعميقة وذلك من أجل الحفاظ أخرىالمزرعة وتغير المناخ، ضمن تهديدات 

على نظم إنتاو ذات تنوع بيولوجي ومغذية وقادرة على الصمود لصغار المزارعين، الذين يقدمون 
فكي العكالم. وإذا لكم تكتمكن المعاهكدة مكن تحقيكق أغراضكها المعلنكة  األغذية والتغذية إلى معظم النا/

بصكككون المكككوارد الوراثيكككة النباتيكككة لألغذيكككة والزراعكككة واسكككتخدامها المسكككتدام وتقاسكككم منكككافع هكككذا 
 االستخدام، فسنشكك في جدواها.

 

وتتحمككل المعاهككدة مسككؤولية ضككمان تككوفير دعككم لصككغار المككزارعين فككي مهمككتهم؛ ويتوقككف  
المعاهدة على ذلك. ونحث الجهاز الرئاسي على تحمل هذه المسؤولية، ونتطلع إلكى التعكاون مستقبل 

مككع األمانككة والمكتككب، فيمككا بككين الككدورات، والمشككاركة الهادفككة بشكككل متبككادل فككي اجتمككاع الجهككاز 
 الرئاسي المقبل.

 

بككأن نقككول إننككا، منظمككات المجتمككع المككدني  كلمتنككاالسككيد الككرئيس، نسككتأذنك فككي أن نختككتم  
ومنظمككات المككزارعين، سنواصككل تحمككل مسككؤولياتنا فككي مواجهككة الكثيككر مككن التحككديات: فسككنقاوم، 
 وسننظم ونحول نظام البذور واألغذية على نحو يحقق حقوقنا كمزارعين وسيادتنا على األغذية.

 

 ة الحالية.ونرجو إضافة هذا البيان بنصه الكامل إلى تقرير الدور 
 

 شكرا لكم
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 المرفق ميم

 المشاركين قائمة
 

 األطراف المتعاقدة

CONTRACTING PARTIES 

PARTIES CONTRACTANTES 

PARTES CONTRATANTES 

 

ALGERIA - ALGÉRIE – ARGELIA - 

 الجزائر

Délégué 

M Abdelhamid HAMDANI 

Sous-directeur chargé de la Protection 

des Patrimoines Génétiques 

Direction de l'Organisation Fondière et 

de la Protection des Patrimoines 

(DOFPP) 

12, Boulevard Colonel Amirouche 

Alger 

Phone: +213 661956697 

Fax: +213 23503217 

Email: hhemdani@yahoo.fr  

Suppléant 

M Salah CHOUAKI 

Directeur Adjoint 

Institut National de la Recherche 

Agronomique d'Algerie (INRAA) 

Rue des frères Ouaddek, 2 

Hacene Badi, Belfort, El Harrach  

Alger 

Phone: +213 771372651 

Fax: +213 21521283 

Email: chaouaki.s@gmail.com  

ANGOLA - ANGOLA - ANGOLA 

Delegate 

Mr Pedro MOÇAMBIQUE 

Director 

Centro Nacional de Recursos 

Figenéticos (CNRF) Universidade 

Agostinho Neto 

Prédio do Centro Nacional de  

Investigação Científica (CINIC) 

Avenida Ho Chi Min, n 201 

P.O. Box 10043  

Luanda 

Phone: +244 222350495 

Email: pedmocamb@hotmail.com  

Alternate 

Ms Elizabeth MATOS 

Researcher 

Plant Genetic Resources Centre  

Agostinho Neto University 

Rua Comandante Stona No 165, 

Maianga  

Luanda 

Phone: +244 222321688 

Email: liz.matos@netcabo.co.ao  

Alternate 

Mr Carlos Alberto AMARAL 

Conseiller Représentant permanent 

suppléant auprès de la FAO 

Ambassade de la République d'Angola 

en Italie 

Via Druso, 39 

Rome 

Phone: +39 0677254299 

Fax: +39 06772695241 

Email: carlosamaral@tiscalinet.it  

Alternate 

Ms Maria Antonieta COELHO 

Faculty of Law,Agostinho Neto 

University 

Prédio ex-CBUC - U.A.N.     

Av. Revolução de Outubro  

C.P.10043 (BG)  

Luanda 

Phone: +244 925052060 

Email: marantcoelho@hotmail.com  

 

mailto:hhemdani@yahoo.fr
mailto:chaouaki.s@gmail.com
mailto:pedmocamb@hotmail.com
mailto:liz.matos@netcabo.co.ao
mailto:carlosamaral@tiscalinet.it
mailto:marantcoelho@hotmail.com
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ARMENIA - ARMÉNIE - ARMENIA 

Delegate 

Mr Armen HARUTYUNYAN 

Adviser to the Minister of Agriculture 

Ministry of Agriculture 

Yerevan 

Phone: +374 55555508 

Email: armenharut@gmail.com  

AUSTRALIA - AUSTRALIE - 

AUSTRALIA 

Delegate 

Mr Matthew WORRELL 

Minister-Counsellor (Agriculture) 

Australian Embassy Rome 

Via Antonio Bosio, 5 

Rome 

Email: matthew.worrell@dfat.gov.au  

Alternate 

Ms Ivana SASKA 

Acting Assistant Director 

Productivity and Food Security Unit 

Agricultural Productivity Division 

Department of Agriculture, Fisheries 

and Forestry 

Canberra 

Phone: +61 0400431472 

Email: ivana.saska@daff.gov.au  

Alternate 

Ms Emily COLLINS 

Adviser (Agriculture) 

Australian Embassy Rome 

Via Antonio Bosio, 5 

Rome 

Phone: +39 0685272376 

Fax: +39 0685272300 

Email: emily.collins@dfat.gov.au  

AUSTRIA - AUTRICHE - AUSTRIA 

Delegate 

Mr Phillip JUDEX 

Federal Ministry of Agriculture, 

Forestry, Environment and Water 

Management 

Stubenring 12 

Vienna 

Phone: +43 1711002955 

Email: 

phillip.judex@lebensministerium.at  

BANGLADESH - BANGLADESH - 

BANGLADESH 

Delegate 

Mr Abdul Awal HOWLADER 

Additional Secretary 

Ministry of Food 

Dhaka 

Phone: +88 01550552630 

Fax: +88 029515024 

Email: aawalh@yahoo.com  

BENIN - BÉNIN - BENIN 

Délégué 

M Djima ALY 

Sélectionneur - Spécialiste des 

semences 

CRA-SB - INRAB 

P.O. Box 03 

Attogon 

Phone: +229 95067763 

Email: aldjim5@yahoo.fr  

BHUTAN - BHOUTAN - BHUTÁN 

Delegate 

Ms Tashi Yangzome DORJI 

Program Director 

National Biodiversity  Centre (NBC) 

Ministry of Agriculture and Forests 

PO BOX 875 

Thimphu 

Phone: +975 2351416 

Fax: +975 2351219 

Email: yangzome2011@gmail.com  

mailto:armenharut@gmail.com
mailto:matthew.worrell@dfat.gov.au
mailto:ivana.saska@daff.gov.au
mailto:emily.collins@dfat.gov.au
mailto:phillip.judex@lebensministerium.at
mailto:aawalh@yahoo.com
mailto:aldjim5@yahoo.fr
mailto:yangzome2011@gmail.com
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BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 

Delegate 

Mr Saulo Arantes CEOLIN 

Counselor 

Ministry of External Relations 

Esplanada dos Ministérios - Bloco H 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6120308448 

Fax: +55 6134118446 

Email: saulo.ceolin@itamaraty.gov.br 

Alternate 

Ms Adriana SADER TESCARI 

First Secretary 

Ministry of Foreign Affairs 

Esplanada dos Ministérios - Bloco H 

Itamaraty 

Brasilia - DF 

Email: 

adriana.tescari@itamaraty.gov.br  

Expert/Adviser 

Mr Roberto Brandao CAVALCANTI 

Secretary of Biodiversity and Forests 

Ministry of Environment 

Brasilia 

Phone: +55 6120282192 

Email: 

roberto.cavalcanti@mma.gov.br  

Expert/Adviser 

Mr Roberto LORENA DE BARROS 

SANTOS 

Ministry of Agriculture, Livestock and 

Food Supply 

Esplanada dos Ministérios 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6132182919 

Email: 

roberto.lorena@agricultura.gov.br 

Expert/Adviser 

Ms Carolina RIZZI STARR 

Environmental Consultant 

International and Commercial 

Promotion Advisory 

Ministry of Agrarian Development 

Esplanada dos Ministérios 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6120200126 

Fax: +55 6120200128 

Email: 

carolina.starr@consultor.mda.gov.br  

Expert/Adviser 

Ms Rosa Miriam DE 

VASCONCELOS 

Coordinator for Regulatory Affairs 

Ministry of Agriculture, Livestock and 

Food Supply 

Parque Estacao Biololgica PqEB W3 

Norte (final)Ed. Sede Caixa Postal 

040315 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6134484825 

Email: rosa.miriam@embrapa.br  

Expert/Adviser 

Mr Marciano TOLEDO DA SILVA 

Small Farmers Movement 

Quadra 03 Conj. A, Casa 23 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6133014211 

Email: marcianotol@gmail.com  

BURKINA FASO - BURKINA FASO - 

BURKINA FASO 

Délégué 

M Didier BALMA 

Secrétaire Permanent 

Commission Nationale de Gestion des 

Ressources Phytogénétiques 

Ministère de la Recherche scientifique 

et de l'Innovation 

01 B.P. 476 

Ouagadougou 01 

Phone: +226 50308269 

Fax: +226 50315003 

Email: balma_didier@yahoo.fr  

mailto:adriana.tescari@itamaraty.gov.br
mailto:roberto.cavalcanti@mma.gov.br
mailto:roberto.lorena@agricultura.gov.b
mailto:carolina.starr@consultor.mda.gov.br
mailto:rosa.miriam@embrapa.br
mailto:marcianotol@gmail.com
mailto:balma_didier@yahoo.fr
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BURUNDI - BURUNDI - BURUNDI 

Délégué 

M Ntukamazina NÉPOMUSCÈNE 

Chercheur 

Ministère de l'Agriculture et de 

l'Elevage Institut des Sciences 

Agronomiques du  

Burundi (ISABU) 

B.P. 795 

Bujumbura 

Phone: +257 22227350-51 

Fax: +257 22225798 

Email: ndabanepo@yahoo.fr  

Suppléant 

M Eliakim SAKAYOYA 

Directeur de la Protection des 

Végétaux 

Ministère de l'Agriculture et de 

l'Elevage 

B.P.114 Gitega 

Bujumbura 

Phone: +257 79976214 

Fax: +257 22402104 

Email: sakayoyaeliakim@yahoo.fr  

CAMBODIA - CAMBODGE - 

CAMBOYA 

Délégué 

M Ty CHANNA 

Deputy Director 

Cambodian Agricultural Research and 

Development Institute (CARDI) 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

P.O. Box  01 

Phnom Penh 

Phone: +855 12816581 

Email: tychanna2013@gmail.com  

CANADA - CANADA - CANADÁ 

Delegate 

Ms Felicitas KATEPA-MUPONDWA 

Director 

Research and Development 

Agriculture and Agri-Food Canada 

440 University Ave. 

Charlottetown, PE 

Phone: +1 9023701399 

Email: 

felicitas.katepa-mupondwa@agr.gc.ca  

Alternate 

Mr Brad FRALEIGH 

Director 

Multilateral Science Relations 

Cross Sectoral Strategic Direction 

Science and Technology Branch 

Agriculture and Agri-Food Canada 

1341 Baseline Road 

Ottawa 

Phone: +1 6137731838 

Fax: +1 6137731833 

Email: brad.fraleigh@agr.gc.ca  

Alternate 

Mr Axel DIEDERICHSEN 

Research Scientist, Curator 

Plant Genetic Resources 

Agriculture and Agri-Food Canada 

107 Science Place 

Saskaton, Saskatchewan 

Phone: +1 3069562839 

Fax: +1 3069567246 

Email: axel.diederichsen@agr.gc.ca  

CHAD - TCHAD - CHAD 

Délégué 

M Gapili NAOURA 

Généticien, Attaché de recherche 

Institut Tchadien de Recherche 

Agronomique pour le Développement 

(ITRAD) 

N'Djamena 

Phone: +235 63381083 

Email: gap_pablo@yahoo.fr  

mailto:ndabanepo@yahoo.fr
mailto:sakayoyaeliakim@yahoo.fr
mailto:tychanna2013@gmail.com
mailto:felicitas.katepa-mupondwa@agr.gc.ca
mailto:brad.fraleigh@agr.gc.ca
mailto:axel.diederichsen@agr.gc.ca
mailto:gap_pablo@yahoo.fr


IT/GB-5/13/Report  5 ، صفحةميمالمرفق 

 

 

COOK ISLANDS - ÎLES COOK - ISLAS 

COOK 

Delegate 

Mr William WIGMORE 

Director 

Research and Extension 

Ministry of Agriculture 

P.O.Box 96 

Rarotonga 

Phone: +682 28711 

Fax: +682 21881 

Email: research@oyster.net.ck  

COSTA RICA - COSTA RICA - COSTA 

RICA 

Delegado 

Sr. Walter QUIRÓS ORTEGA 

Presidente 

Comisión Nacional de Recursos 

Fitogeneticos Oficina Nacional de 

Semillas de Costa Rica 

B.González Lahman 

P.O. Box 10309 

San José 

Phone: +506 2235922 

Fax: +506 22217792 

Email: wquiros@ofinase.go.cr  

Suplente 

Sra. Flor ELIZONDO PORRAS 

Genetic Resources Officer 

Extension Department  

Ministry of Agriculture and Livestock 

San José 

Phone: +506 2200511 

Email: felizondo@ofinase.go.cr  

COTE D'IVOIRE - COTE D'IVOIRE - 

COTE D'IVOIRE 

Délégué 

M Kan Sylvain KOUAKOU 

Chef de Service Législation et 

Réglementation semencière 

Ministère de l'Agriculture 

30 BP 247 

Abidjan 

Phone: +225 07648210 

Email: k07648210@yahoo.fr  

CUBA - CUBA - CUBA 

Delegado 

Sr. Modesto FERNÁNDEZ DÍAZ-

SILVEIRA 

Funcionario 

Dirección de Medio Ambiente 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente 

Calle 20 y 18A, Miramar, Playa 

Ciudad de La Habana 

Phone: +537 2096576 

Email: modesto@citma.cu  

Suplente 

Sra. Lianne FERNÁNDEZ GRANDA 

Coordinadora Técnica de Recursos 

Fitogenéticos (MINAG) 

Grupo de Recursos Fitogenéticos y 

Mejoramiento Vegetal 

Instituto de Investigaciones 

Fundamentales en Agricultura Tropical 

Calle 1 Esquina 2 

Santiago de las Vegas 

Phone: +53 76830098 

Email: genetica1@inifat.co.cu  

mailto:research@oyster.net.ck
mailto:wquiros@ofinase.go.cr
mailto:felizondo@ofinase.go.cr
mailto:k07648210@yahoo.fr
mailto:modesto@citma.cu
mailto:genetica1@inifat.co.cu
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CZECH REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE - REPÚBLICA CHECA 

Delegate 

Mr Vlastimil ZEDEK 

Genetic resources management 

Ministry of Agriculture 

Department of the Environment and  

Organic farming 

Tesnov 17 

Prague 

Phone: +420 221812019 

Email: vlastimil.zedek@mze.cz  

ECUADOR - ÉQUATEUR - ECUADOR 

Delegado 

Sra. Mónica MARTÍNEZ 

MENDUIÑO 

Ministra 

Misión Permanente del Ecuador ante 

ONU 

Ginebra, Suiza 

Phone: +41 786143370 

Email: monicaun@hotmail.com  

Suplente 

Sr. Álvaro Ricardo MONTEROS 

ALTAMIRANO 

Agricultural Researcher 

INIAP 

Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. 

Amazonas 

Quito 

Phone: +593 22565963 

Fax: +593 22504520 

Email: monteros_alvaro@yahoo.com  

EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO –   مصر

Delegate 

Ms Hanaiya EL ITRIBY 

Director 

National Gene Bank 

9 Gamaa Street 

Giza 

Phone: +202 1005733357 

Fax: +202 35693240 

Email: hitriby@ngb.gov.eg  

EL SALVADOR - EL SALVADOR - EL 

SALVADOR 

Delegado 

Sra. Aura MORALES DE BORJA 

Coordinadora Unidad Recursos 

Genéticos 

CENTA, Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria  y Forestal 

Km 33 1/2 carretera a Santa Ana 

La Libertad 

Phone: +503 23280045 

Email: aurajdb@yahoo.com  

ERITREA - ÉRYTHRÉE - ERITREA 

Delegate 

Mr Amanuel MAHDERE 

Director 

Plant Genetic Resource and Genetic  

Resources Division 

NARI 

Asmara 

Phone: +291 07180770 

Fax: +291 0860004 

Email: amanuelmazer@gmail.com  

ESTONIA - ESTONIE - ESTONIA 

Delegate 

Ms Epp ESPENBERG 

Chief Specialist 

Research and Development 

Department 

Ministry of Agriculture 

Lai tn 39/41 

Tallinn 

Phone: +372 6256203 

Fax: +372 6256200 

Email: epp.espenberg@agri.ee  

Expert/Adviser 

Ms Külli ANNAMAA 

Head of the Genebank 

Estonian Crop Research Institute 

J.Aamisepa 1 

Jàµgeva alevik 

Phone: +372 7768372 

Fax: +372 7766902 

Email: kylli.annamaa@etki.ee  

mailto:vlastimil.zedek@mze.cz
mailto:monicaun@hotmail.com
mailto:monteros_alvaro@yahoo.com
mailto:hitriby@ngb.gov.eg
mailto:aurajdb@yahoo.com
mailto:amanuelmazer@gmail.com
mailto:epp.espenberg@agri.ee
mailto:kylli.annamaa@etki.ee
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Expert/Adviser 

Ms Pille ELLER 

Adviser of the Legal Services 

Department 

Ministry of Agriculture 

Lai tn 39 // Lai tn 41 

Tallinn 

Phone: +372 6256166 

Fax: +372 6256200 

Email: pille.eller@agri.ee  

ETHIOPIA - ÉTHIOPIE - ETIOPÍA 

Delegate 

Mr Gemedo DALLE TUSSIE 

Director General 

Ethiopian Institute of Biodiversity 

P.O. Box 80119 

Addis Ababa 

Phone: +251 911887401 

Email: gemedod@yahoo.com 

Expert/Adviser 

Ms Alganesh Tesema GELLAW 

Program leader for Climate Change 

adaptation 

Ethiopian Institute of Biodiversity 

Addis Ababa 

Phone: +251 612244 

Fax: +251 116613722 

Email: alganeshgellaw@yahoo.com  

Expert/Adviser 

Mr Regassa FEYISSA 

Director 

Ethio-Organic Seed Action (EOSA) 

P.O. Box 5512 

Addis Ababa 

Phone: +251 115502288 

Fax: +251 115502285 

Email: eosa1@ethionet.et  

EUROPEAN UNION (MEMBER 

ORGANIZATION) - UNION 

EUROPÉENNE (ORGANISATION 

MEMBRE) - UNIÓN EUROPEA 

(ORGANIZACIÓN MIEMBRO) 

Delegate 

Mr Thomas WEBER 

Policy Officer 

European Commission 

Rue Breydel 4 

Brussels 

Phone: +32 22957616 

Email: thomas.weber@ec.europa.eu  

Expert/Adviser 

Mr Simon COATES 

Administrator 

Council of the EU 

Brussels 

Email: 

simon.coates@consilium.europa.eu  

FIJI - FIDJI - FIJI 

Delegate 

Ms Mereia Fong LOMAVATU 

Senior Research Officer, Plant 

Protection 

Ministry of Agriculture 

Koroniva Research Station 

P.O.Box 77 

Nausori 

Phone: +679 3477044/9423494 

Fax: +679 3400262 

Email: mereiaf@gmail.com  

FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA 

Delegate 

Ms Tuula PEHU 

Ministerial Adviser 

Natural Resources and  

Water Management Unit  

Department of Natural Resources  

Ministry of Agriculture and Forestry 

Hallituskatu 3 A 

P.O. Box 30 

Helsinki 

Phone: +358 407246132 

Fax: +358 916052203 

Email: tuula.pehu@mmm.fi  

mailto:pille.eller@agri.ee
mailto:alganeshgellaw@yahoo.com
mailto:eosa1@ethionet.et
mailto:thomas.weber@ec.europa.eu
mailto:simon.coates@consilium.europa.eu
mailto:mereiaf@gmail.com
mailto:tuula.pehu@mmm.fi


 IT/GB-5/13/Report 8 ، صفحةميمالمرفق 

 

 

Alternate 

Ms Susanna PAAKKOLA 

Senior Adviser 

Legislative Affairs 

Department of Admistration and 

Planning Ministry of Agriculture and 

Forestry 

Mariankatu 23 

Helsinki 

Phone: +358 295162448 

Email: susanna.paakkola@mmm.fi  

FRANCE - FRANCE - FRANCIA 

Délégué 

Mme Nathalie GUESDON 

Ministère de l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et de la Forêt 

3 rue Barbet de Jouy 

Paris 07 SP 

Phone: +33 149556059 

Fax: +33 149555987 

Email: 

nathalie.guesdon@agriculture.gouv.fr  

Suppléant 

M Jacques TEYSSIER D'ORFEUIL 

Ministère de l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et de la Forêt 

Phone: +33 1149558431 

Email: 

jacques.teyssier-d-

orfeuil@agriculture.gouv.fr  

Suppléant 

Mme Anne CHAN HON TONG 

Seed Sector Officer 

Ministère de l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et de la Forêt 

251 rue de Vaugirard 

Paris 

Phone: +331 49558044 

Fax: +331 49555949 

Email: 

anne.chan-hon-

tong@agriculture.gouv.fr  

Suppléant 

Mme Cecile CANDAT 

Ministère des Affaires étrangères 

Email: 

cecile.candat@diplomatie.gouv.fr  

Expert/Conseiller 

M François BURGAUD 

44 rue du Louvre 

Paris 

Phone: +331 42337694 

Fax: +331 40284016 

Email: francois.burgaud@gnis.fr 

Expert/Conseiller 

M Pascal COQUIN 

Domaine de la Boisselière 

Brion 

Phone: +332 41572322 

Fax: +332 41574619 

Email: pascal.coquin@geves.fr  

GERMANY - ALLEMAGNE - 

ALEMANIA 

Delegate 

Ms Barbara KOSAK 

Head of Visiting Delegation 

Federal Ministry of Food, Agriculture 

and Consumer Protection 

Bonn 

Email: barbara.kosak@bmelv.bund.de  

Alternate 

Mr Thomas MEIER 

Senior Advisor 

Federal Ministry of Food, Agriculture 

and Consumer Protection 

Rochusstr. 1 

D-53123 Bonn 

Phone: +49 228995294078 

Fax: +49 228995294332 

Email: thomas.meier@bmelv.bund.de  

mailto:susanna.paakkola@mmm.fi
mailto:nathalie.guesdon@agriculture.gouv.fr
mailto:jacques.teyssier-d-orfeuil@agriculture.gouv.fr
mailto:jacques.teyssier-d-orfeuil@agriculture.gouv.fr
mailto:anne.chan-hon-tong@agriculture.gouv.fr
mailto:anne.chan-hon-tong@agriculture.gouv.fr
mailto:cecile.candat@diplomatie.gouv.fr
mailto:pascal.coquin@geves.fr
mailto:barbara.kosak@bmelv.bund.de
mailto:thomas.meier@bmelv.bund.de
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Alternate 

Mr Frank BEGEMANN 

Group Director 

Sustainability, international 

agricultural affairs Federal Office for 

Agriculture and Food Deichmanns Aue 

29 

Bonn 

Phone: +49 22868453239 

Fax: +49 22868453105 

Email: frank.begemann@ble.de  

Alternate 

Mr Hans-Christian VON REIBNITZ 

Ambassador of Germany to Oman 

P.O. Box 128, PC 112 

Ruwi 

Expert/Adviser 

Mr Matthias ZIEGLER 

Federal Office for Agriculture and 

Food 

Bonn 

Phone: +49 22868453517 

Fax: +49 22868453105 

Email: matthias.ziegler@ble.de  

Expert/Adviser 

Ms Johanna BINDER 

Planning Officer 

Agricultural Production and Resource 

Use 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

Dag-Hammarskjold-Weg 1-5 

Eschborn 

Phone: +49 6196791075 

Fax: +49 619679801075 

Email: johanna.binder@giz.de  

GUATEMALA - GUATEMALA - 

GUATEMALA 

Delegado 

Sr. Jorge Eduardo SALAZAR PÉREZ 

Director del Área Fitozoogenética 

Unidad de Normas y Regulaciones 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA) 

7 ave. 12-90 - zona 13 

Ciudad de Guatemala 

Phone: +502 24137469 

Email: 

jorgeeduardosalazar@gmail.com  

GUINEA-BISSAU - GUINÉE-BISSAU - 

GUINEA-BISSAU 

Délégué 

M Quintino BANCESSI 

Investigador agrário 

Ministerio de Agricultura 

Palácio de Governo, Bairro de Brá 

Bissau 

Email: qbancessi@hotmail.com  

HONDURAS - HONDURAS - 

HONDURAS 

Delegado 

Sr. Armando BUSTILLO 

CASTELLANOS 

Sub Director 

Generación de Tecnología 

Agropecuaria (DICTA) 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 

(SAG) 

Tegucigalpa 

Email: arjobu@yahoo.es  

Suplente 

Sr. Marvin Joel GÓMEZ CERNA 

Comité Técnico de Recursos 

Genéticos 

Fundación para la Investigación 

Participativa con Agricultores de 

Honduras (FIPAH) 

Phone: +504 99355703 

Email: marvincernapm@yahoo.es  

mailto:frank.begemann@ble.de
mailto:matthias.ziegler@ble.de
mailto:johanna.binder@giz.de
mailto:jorgeeduardosalazar@gmail.com
mailto:qbancessi@hotmail.com
mailto:arjobu@yahoo.es
mailto:marvincernapm@yahoo.es
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HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA 

Delegate 

Ms Borbala BAKTAY 

Director 

Research Centre for Agrobiodiversity 

Kulsomezo 15 

Tapioszele 

Phone: +36 53380070 

Email: bori.baktay@gmail.com  

INDIA - INDE - INDIA 

Delegate 

Mr Atanu PURKAYASTHA 

Joint Secretary 

Ministry of Agriculture 

Krishi Bhavan 

New Delhi 

Phone: +91 1123381503 

Fax: +91 1123387669 

Email: atanu@nic.in  

Expert/Adviser 

Mr Rakesh Chandra AGRAWAL 

Registrar General 

Protection of Plant Varieties and 

Farmers' Rights Authority, Ministry of 

Agriculture 

NASC Complex 

New Delhi 

Phone: +91 1125843316 

Fax: +91 1125840478 

Email: 

agrawal_rakesh_chandra@yahoo.com  

INDONESIA - INDONÉSIE - INDONESIA 

Delegate 

Mr HARYONO 

Director General 

Indonesian Agency for Agricultural 

Research and Development (IAARD) 

Ministry of Agriculture 

Jakarta Selatan 

Phone: +62 217805395 

Fax: +62 217804106 

Email: haryono@litbang.deptan.go.id  

Alternate 

Mr Karden MULYA 

Director of ICABIOGARD 

Indonesian Agency for Agriculture 

Research and Development (IAARD) 

Ministry of Agriculture 

JL. Tentara Pelajar no. 3a 

Bogor 16114 

Phone: +62 8111117756 

Fax: +62 2518338820 

Email: 

karden_mulya@litbang.deptan.go.id  

Alternate 

Mr Joko PITONO 

Deputy Director for Collaboration 

Indonesian Agency for Agriculture 

Research and Development (IAARD) 

Ministry of Agriculture 

Jakarta 

Phone: +62 8129561311 

Fax: +62 217800644 

Email: jpitono08@yahoo.com  

Alternate 

Mr Muhamad SABRAN 

Senior Researcher 

Icabiogard, Indonesian Agency For 

Agricultural Research And 

Development 

Ministry Of Agriculture 

Jl. Ragunan N.29, Pasar Minggu 

Jakarta Selatan 

Phone: +62 2178831114 

Fax: +62 2518338820 

Email: msbran23@yahoo.com  

Alternate 

Mr Agus Prihatin SAPTONO 

Minister Counsellor 

Directorate of Trade, Industry, 

Investment  

and IPRs 

Embassy of the Republic of Indonesia 

Rome, Italy 

Email: agus_psaptono@yahoo.com  

mailto:bori.baktay@gmail.com
mailto:atanu@nic.in
mailto:agrawal_rakesh_chandra@yahoo.com
mailto:haryono@litbang.deptan.go.id
mailto:karden_mulya@litbang.deptan.go.id
mailto:jpitono08@yahoo.com
mailto:msbran23@yahoo.com
mailto:agus_psaptono@yahoo.com
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Alternate 

Ms Seta Rukmalasari AGUSTINA 

Assistant Deputy Director for 

Collaboration 

Indonesian Agency for Agricultural 

Research and Development 

Ministry of Agriculture 

Jl. Ragunan No. 29 

Jakarta 

Phone: +62 217800644 

Fax: +62 217806202 

Email: seta@litbang.deptan.go.id  

Alternate 

Ms Ruth Amourni NAPITUPULU 

Assistant Deputy Director for 

Administration and Planning 

International Cooperation Centre 

Ministry of Agriculture 

Jl Harsono RM No. 3 Ragunan 

Jakarta Selatan 

Phone: +62 217815380 

Fax: +62 217804350 

Email: ruth.napitupulu08@gmail.com  

Alternate 

Mr Mochamad Bayu 

PRAMONODJATI 

Second Secretary of the Indonesian 

Embassy Muscat, Oman 

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN 

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') - IRÁN 

(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

Delegate 

Mr Javad MOZAFARI HASHJIN 

Head 

National Plant Gene Bank  

Seed and Plant Improvement Institute 

(SPII) 

Mahdasht Ave. ( or P.O. Box 31585-

4119) 

Karaj 

Phone: +98 2612701260 

Fax: +98 2612716793 

Email: jmozafar@yahoo.com  

IRELAND - IRLANDE - IRLANDA 

Delegate 

Mr Donal COLEMAN 

Head 

Crops Evaluation and Certification 

Division 

Department of Agriculture, Food and 

the Marine 

National Crops Centre 

Leixlip, Co. Kildare 

Phone: +353 1 6302902 

Email: 

donal.coleman@agriculture.gov.ie  

Alternate 

Mr Gerry DOHERTY 

National Coordinator 

Plant Genetic Resources 

Department of Agriculture, Fisheries 

and Food Raphoe Potato Laboratory 

Co. Donegal 

Phone: +353 749145488 

Fax: +353 749145262 

Email: 

gerry.doherty@agriculture.gov.ie  

JAMAICA - JAMAÏQUE - JAMAICA 

Delegate 

Mr Don MCGLASHAN 

Director General 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Hope Gardens 

Kingston 6 

Phone: +1 8769271790 

Fax: +1 8769271904 

Email: psoffice@moa.gov.jm  

JORDAN - JORDANIE - JORDANIA - 

 األردن

Delegate 

Mr Fawzi AL-SHEYAB 

Director-General 

National Center for Agricultural 

Research and Extension (NCARE) 

P.O. Box 639 

Baqa'a 

Phone: +962 64726680 

Fax: +962 64726099 

mailto:seta@litbang.deptan.go.id
mailto:ruth.napitupulu08@gmail.com
mailto:jmozafar@yahoo.com
mailto:donal.coleman@agriculture.gov.ie
mailto:gerry.doherty@agriculture.gov.ie
mailto:psoffice@moa.gov.jm
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Email: director@ncare.gov.jo  

KENYA - KENYA - KENYA 

Delegate 

Mr Zachary MUTHAMIA 

Head 

National Gene Bank  

Kenya Agricultural Research 

Institute (KARI) 

P.O. Box 30148 

Nairobi 

Phone: +254 0202519701 

Email: ngbken@gmail.com  

Alternate 

Mr Patrick OCHIENG 

Principal Agricultural Officer 

State Department of Agriculture 

P.O. Box 30028-00100 

Nairobi 

Phone: +254 0202725723 

Fax: +254 0202725774 

Email: okakapato@yahoo.com  

KIRIBATI - KIRIBATI - KIRIBATI 

Delegate 

Ms Takena REDFERN 

Senior Agricultural Officer 

Ministry of Environment, Lands and  

Agricultural Development 

P.O. Box 267 

Bikenibeu, Tarawa 

Email: macktaken79@gmail.com  

KUWAIT - KOWEÏT - KUWAIT –الكويت  

Delegate 

Ms Badhilah A.H. AL SALAMEEN 

Associate Research Scientist 

Biotechnology Department 

Food Resources and Marine Sciences 

Division Kuwait Institute for 

Scientific Research 

P.O. Box 24885 

Safat 

Phone: +965 24989157 

Email: fslamian@kisr.edu.kw  

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 

REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

POPULAR LAO 

Délégué 

M Bounthong BOUAHOM 

Director General 

National Agriculture and Forestry 

Research Institute 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Vientiane 

Phone: +856 21412344 

Fax: +856 21412340 

Email: bounthong@nafri.org.la 

LATVIA - LETTONIE - LETONIA 

Delegate 

Mr Gints LANKA 

Deputy Head 

Crop Production Division 

Ministry of Agriculture 

Republikas laukums 2 

Riga 

Phone: +371 67027461 

Fax: + 371 67027514 

Email: gints.lanka@zm.gov.lv  

LEBANON - LIBAN - LÍBANO –   لبنان

Délégué 

M Ali CHÉHADÉ 

Research Engineer 

Department of Plant Biotechnology 

Institut de Recherches Agronomiques 

Libanais (IRAL) 

P.O Box 287 

Zahlé 

Phone: +961 8 900037 

Fax: +961 8 900077 

Email: alichehade@hotmail.com  

mailto:director@ncare.gov.jo
mailto:ngbken@gmail.com
mailto:okakapato@yahoo.com
mailto:macktaken79@gmail.com
mailto:fslamian@kisr.edu.kw
mailto:bounthong@nafri.org.la
mailto:gints.lanka@zm.gov.lv
mailto:alichehade@hotmail.com
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LESOTHO - LESOTHO - LESOTHO 

Delegate 

Mr Matla Martin RANTHAMANE 

Director 

Department of Agricultural Research 

P.O. Box 829 

Maseru 

Phone: +266 22312395 

Fax: +266 22310362 

Email: mmranthamane@yahoo.co.uk  

LIBYA - LIBYE - LIBIA –   ليبيا

Delegate 

Mr Mostafa ELAGEL 

Gene Bank  G.D 

Tajoura 

Tripoli 

Phone: +21 84637308 

Fax: +21 84631905 

Email: 

moustafa_elaghel@yahoo.com  

Alternate 

Mr Ali Ahmed ALMAKTOUF 

Ministry Of Foreign Affairs and  

International Cooperation  

Tripoli 

Phone: +218 927171227 

Fax: +218 213403011 

LITHUANIA - LITUANIE - LITUANIA 

Delegate 

Mr Vidmantas AŠMONAS 

Head 

Plant Production Division 

Department of Agricultural 

Production and Food Industry 

Ministry of Agriculture 

Gedimino av. 19 

Vilnius 

Phone: +370 5 2391 368 

Fax: +370 5 2391 112 

Email: vidmantasa@zum.lt  

Expert/Adviser 

Ms Dalia ABRAITYTÉ 

Senior officer 

Plant Production Division  

Department of Agricultural Production 

and Food Industry 

Ministry of Agriculture 

Gedimino av. 19 

Vilnius 

Phone: +370 5 2391 243 

Fax: +370 5 2391 112 

Email: dalia.abraityte@zum.lt  

MADAGASCAR - MADAGASCAR - 

MADAGASCAR 

Délégué 

Mme Michelle ANDRIAMAHAZO 

Chef 

Service de l'Environnement 

Ministère de l'Agriculture (MinAgri) 

B.P. 301 

Anosy-Antananarivo 

Phone: +261 340561031 

Email: samiandri@yahoo.fr  

MALAWI - MALAWI - MALAWI 

Delegate 

Mr Alfred Philemon MTUKUSO 

Director 

Agricultural Research Services 

P.O. Box 30779 

Lilongwe 3 

Phone: +265 01707398 

Fax: +265 01707378 

Email: agric-research@sdnp.org.mw  

MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

Delegate 

Mr Mohd Nasir WARRIS 

Deputy Director 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Agro-

Based Industry 

Seksyen Pengesahan Bahan  

Tanaman, Aras 7, No. 30 

Persiaran Perdana, Presint 4  

Putrajaya 

Phone: +603 88703000 

Email: nasirwarris@doa.gov.my  

mailto:mmranthamane@yahoo.co.uk
mailto:moustafa_elaghel@yahoo.com
mailto:vidmantasa@zum.lt
mailto:dalia.abraityte@zum.lt
mailto:samiandri@yahoo.fr
mailto:agric-research@sdnp.org.mw
mailto:nasirwarris@doa.gov.my
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Alternate 

Mr Mohd Shukri Mat Ali IBRAHIM 

Deputy Director/ Senior Research 

Officer 

Malaysian Agriculture Research and 

Development Institute (MARDI) 

MARDI HQ, Persiaran MARDI - 

UPM 

Serdang, Selangor 

Phone: +603 89437391 

Fax: +603 89437677 

Email: mshukri@mardi.gov.my  

Expert/Adviser 

Mr Eng Siang LIM 

Advisor/Consultant 

Ministry of Agriculture and Agrobased 

Industry (MOA) 

No. 28, Persiaran Perdana 

Putrajaya 

Phone: +603 99701206 

Fax: +603 88888548 

Email: eslim_choi@yahoo.com  

MAURITANIA - MAURITANIE - 

MAURITANIA 

Délégué 

M Alioune DIAGNE 

Chef de Service Agrométéorologie 

Direction de l'Agriculture 

Nouakchott 

Phone: +222 22351046 

Fax: +222 45257475 

Email: aliounediagne2000@yahoo.fr  

MAURITIUS - MAURICE - MAURICIO 

Delegate 

Mr Yacoob MUNGROO 

Senior Scientific Officer 

Agronomy Division 

Ministry of Agro Industry and Food 

Security 

Reduit 

Phone: +230 4644864 

Email: yamungroo@mail.gov.mu  

MOROCCO - MAROC - MARRUECOS - 

 المغرب

Délégué 

M Amar TAHIRI 

Chef 

Division de contrôle des semences et 

plants, Office National de Sécurité 

Sanitaire  

des Produits Alimentaires 

Ministère de l'agriculture et  

de la pêche maritime 

B.P. 1308  

Rabat 

Phone: +212 537771085 

Fax: +212 537779852 

Email: amar.tahiri@gmail.com  

NAMIBIA - NAMIBIE - NAMIBIA 

Delegate 

Mr Stephen CARR 

Senior Agricultural Researcher 

National Botanical Research Institute 

Ministry of Agriculture, Water and 

Forestry (MAWE) 

Private Bag 13184 

Windhoek 

Phone: +264 612022012 

Fax: +264 886546379 

Email: stevec@nbri.org.na  

NEPAL - NÉPAL - NEPAL 

Delegate 

Mr Prabhakar PATHAK 

Joint Secretary 

Gender Equity and Environment 

Division Ministry of Agriculture 

Development 

Sigha Darbar 

Kathmandu 

Email: drppathak@yahoo.com  

mailto:mshukri@mardi.gov.my
mailto:eslim_choi@yahoo.com
mailto:aliounediagne2000@yahoo.fr
mailto:yamungroo@mail.gov.mu
mailto:amar.tahiri@gmail.com
mailto:stevec@nbri.org.na
mailto:drppathak@yahoo.com
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NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAÍSES 

BAJOS 

Delegate 

Mr Jaap SATTER 

Policy Coordinator 

Genetic Resources, Seeds and  

Propagation Materials 

Ministry of Economic Affairs 

Directorate General for Agro 

Postbus 20401 

The Hague 

Phone: +31 703786519 

Email: j.h.satter@minez.nl  

Alternate 

Mr Bert VISSER 

Director 

Centre for Genetic Resources, The 

Netherlands (CGN) Wageningen 

University and Research Centre 

(WUR) 

P.O. Box 16 

Wageningen 

Phone: +31 317480993 

Fax: +31 31748094 

Email: bert.visser@wur.nl  

Expert/Adviser 

Mr Theo VAN HINTUM 

Deputy Director 

Centre for Genetic Resources, The 

Netherlands (CGN)  Wageningen 

University and Research Centre 

(WUR) 

P.O. Box 16 

Wageningen 

Phone: +31 317480913 

Email: theo.vanhintum@wur.n l 

NICARAGUA - NICARAGUA - 

NICARAGUA 

Delegado 

Sr. Samuel AVENDAÑO LAGUNA 

Supervisor 

DGPSA-MAGFOR 

Managua 

Phone: +505 87871358 

Email: 

samuel.avendano@dgpsa.gob.ni  

NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA 

Delegate 

Ms Grethe Helene EVJEN 

Senior Adviser 

Ministry of Agriculture and Food 

P.O. Box 8007 Dep. 

NO-0030 Oslo 

Phone: +47 22249311 

Email: ghe@lmd.dep.no  

Alternate 

Ms Svanhild Isabelle BATTA 

TORHEIM 

Senior Adviser 

Department of Forest and  

Natural Resource Policy 

Ministry of Agriculture and Food 

Postboks 8007 

Oslo 

Phone: +47 22249235 

Email: sto@lmd.dep.no  

Expert/Adviser 

Ms Regine ANDERSEN 

Executive Director, Oikos 

The Fridtjof Nansen Institute 

P.O. Box 326 

Lysaker 

Phone: +47 67111900 

Fax: +47 67111910 

Email: regine.andersen@fni.no  

Expert/Adviser 

Mr Teshome MULESA 

Adviser 

The Development Fund 

Grensen, 9 

Oslo 

Phone: +47 23109602 

Fax: +47 23109601 

Email: teshome@utviklingsfondet.no 

mailto:j.h.satter@minez.nl
mailto:bert.visser@wur.nl
mailto:theo.vanhintum@wur.n
mailto:samuel.avendano@dgpsa.gob.ni
mailto:ghe@lmd.dep.no
mailto:sto@lmd.dep.no
mailto:regine.andersen@fni.no
mailto:teshome@utviklingsfondet.no
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Expert/Adviser 

Ms Inger G. NAESS 

Senior Adviser 

Climate Change, Global Health and  

Sustainable Development 

Ministry of Foreign Affairs 

Postboks 8114 Dep. 

Oslo 

Phone: +47 23951543 

Email: ign@mfa.no  

Expert/Adviser 

Mr Daniel VAN GILST 

Norwegian Agency for Development 

Cooperation 

Oslo 

Phone: +47 95481858 

Email: dvg@norad.no  

OMAN - OMAN - OMÁN –   مانعُ 

Delegate 

Mr Fuad Jaafer AL-SAJWANI 

Minister of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

Phone: +968 24696300 

Fax: +968 24696271 

Email: infonet@maf.gov.om  

Alternate 

Mr Ishaq Ahmed AL-RUQAISHI 

Under-Secretary of the Ministry of 

Agriculture 

Muscat 

Alternate 

Mr Saleh Mohammed AL-ABRI 

Director General of Agricultural 

Development 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

Alternate 

Mr Ahmed Nasser AL-BAKRY 

Director General of Agricultural and 

Livestock Research 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

Phone: +968 26893131 

Fax: +968 26893097 

Email: research@omantel.net.om  

Alternate 

Mr Mohammed Abdullah AL-

MAHRAMI 

Director General of Nature 

Conservation 

Ministry of Environment and Climate 

Affairs 

Muscat 

Alternate 

Ms Nadia ABUBAKAR AL-SAADI 

Director 

Plant Genetic Resources and Animal 

Center at Research Council 

Muscat 

Phone: +968 99432320 

Email: nadiya@trc.gov.om 

Alternate 

Mr Ahmed Ali AL-ALAWI 

Assistant Dean 

Undergraduate Studies at Sultan 

Qaboos University 

Muscat 

Alternate 

Mr Habib Abdullah AL-HASNI 

Director International Cooperation 

Department 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

mailto:ign@mfa.no
mailto:dvg@norad.no
mailto:infonet@maf.gov.om
mailto:research@omantel.net.om
mailto:nadiya@trc.gov.om
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PAKISTAN - PAKISTAN - PAKISTÁN 

Delegate 

Mr M. Shahid MASOOD 

Member (Plant Sciences), Chief 

Scientific Officer 

Pakistan Agricultural Research 

Council 

Islamabad 

Phone: +92 519208421 

Fax: +92 519202968 

Email: shahidmasood617@gmail.com  

PANAMA - PANAMA - PANAMÁ 

Delegado 

Sr. Roberto Enrique MANCILLA 

CONTE 

Coordinador 

Consejo para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Altos de Curundu, Calle Manuel E. 

Melo, Edificio 576 

Panamá 

Phone: +507 5070780 

Fax: +507 9761556 

Email: rmancilla@mida.gob.pa 

PERU - PÉROU - PERÚ 

Delegado 

Sr. Segundo Manuel SIGÜEÑAS 

SAAVEDRA 

Jefe 

Subdirección de Investigación de 

Recursos Genéticos y Biotecnología 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) 

Av. La Molina No. 1981 

La Molina, Lima 

Phone: +511 3492600 (ext. 313) 

Fax: +511 3492600314 

Email: msiguenas@inia.gob.pe 

PHILIPPINES - PHILIPPINES - 

FILIPINAS 

Delegate 

Mr Clarito M. BARRON 

Director 

Bureau of Plant Industry (BPI) 

San Andres St., Malate 

Manila 

Phone: +63 25257857 

Fax: +63 25217650 

Email: cmbarron@ymail.com 

Alternate 

Ms Amparo C. AMPIL 

Chief 

Policy Advocacy and Legislative  

Support Division 

Policy Research Service 

Department of Agriculture  

Elliptical Circle  Diliman 

Quezon city 

Phone: +632 9267439 

Fax: +632 9287530 

Email: amparo.ampil@lycos.com 

Expert/Adviser 

Mr Nestor ALTOVEROS 

Associate Professor 

Crop Science Cluster 

University of the Philippines 

College, Laguna 

Phone: +63 495760045 

Fax: +63 495363438 

Email: ncaltoveros@yahoo.com 

Expert/Adviser 

Ms Teresita BORROMEO 

Professor 

University of the Philippines 

Department of Agronomy 

Los Banos 

Phone: +049 5362468 

Fax: +049 5362468 

Email: thborromeo@yahoo.com  

mailto:shahidmasood617@gmail.com
mailto:rmancilla@mida.gob.pa
mailto:msiguenas@inia.gob.pe
mailto:cmbarron@ymail.com
mailto:amparo.ampil@lycos.com
mailto:ncaltoveros@yahoo.com
mailto:thborromeo@yahoo.com
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Expert/Adviser 

Ms Normita IGNACIO 

Executive Director 

Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment 

(SEARICE) 

#30 Mahiyain St., cor. #29 Magiting 

St. Teachers' Village East, Diliman 

Quezon 

Phone: +63 29226710 

Fax: +63 29226710 

Email: nori_ignacio@searice.org.ph 

Expert/Adviser 

Mr Mario MADERAZO 

Policy Advocacy & Communications 

Coordinator 

Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment 

(SEARICE) 

#30 Mahiyain St., cor. #29 Magiting 

St. Teachers' Village East, Diliman 

Quezon 

Phone: +63 29226710 

Fax: +63 29226710 

Email: renellpsearice@yahoo.com 

Alternate 

Ms Joy Angelica DOCTOR 

Policy Advocacy Officer 

Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment 

(SEARICE) 

#30 Mahiyain St., cor. #29 Magiting 

St. Teachers' Village East, Diliman 

Quezon 

Phone: +63 29226710 

Fax: +63 29226710 

Email: renell.pacrin@gmail.com 

QATAR - QATAR - QATAR –   قطر

Delegate 

Mr Yousuf Khalid AL KHULAIFI 

Director of Agricultural Affairs 

Department 

Ministry of Environment 

P.O. Box 10017 

Doha 

Phone: +974 44207873 

Fax: +974 44207238 

Email: yakhulaifi@moe.gov.qa  

SAMOA - SAMOA - SAMOA 

Delegate 

Mr Joseph Edward TAUATI 

Crops Consultant 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

(MAF) 

P.O. Box Private Bag 

Apia 

Email: seuseu.tauati@maf.gov.ws  

SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE - 

ARABIA SAUDITA – المملكة العربية

 السعودية 

Delegate 

Mr Ahmed bin khalaf AL SHAMRI 

Director 

Bank of Plant Genetic Resources 

Riyadh 

Phone: +966 14567180 

Email: ahamed-a@hotmail.com  

Alternate 

Mr Abdelaziz bin Abas AL 

GOWEID 

Officer 

Bank of Plant Genetic Resources 

Riyad 

Email: abolomohmmd@hotmail.com  

SEYCHELLES - SEYCHELLES - 

SEYCHELLES 

Delegate 

Mr Keven NANCY 

Principal Officer (Director) 

Research and Development 

Seychelles Agricultural Agency 

Victoria, Mahe 

Phone: +248 4355016 

Fax: +248 4355016 

Email: kvenanc@yahoo.com  

mailto:nori_ignacio@searice.org.ph
mailto:renellpsearice@yahoo.com
mailto:renell.pacrin@gmail.com
mailto:yakhulaifi@moe.gov.qa
mailto:seuseu.tauati@maf.gov.ws
mailto:ahamed-a@hotmail.com
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SIERRA LEONE - SIERRA LEONE - 

SIERRA LEONA 

Delegate 

Mr Ibrahim M.O. SHAMIE 

Director of Crops/Principal Research 

Fellow (SLARI) 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Food Security 

Youyi Building 

Freetown 

Phone: +232 78542939 

Email: ibrahimshamie@ymail.com  

SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA 

Suplente 

Sr. Luis SALAÍCES SÁNCHEZ 

Jefe 

Área de Registro de Variedades, 

Oficina Española de Variedades 

Vegetales 

Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 

C/ Almagro n 33, 7 planta 

Madrid 

Phone: +34 913476712 

Fax: +34 913476703 

Email: luis.salaices@magrama.es  

Suplente 

Sr. Fernando LATORRE GARCÍA 

Instituto Nacional de Investigación y  

Tecnología Agraria y Alimentaria 

(INIA) 

Autovía A2 km 36 

Madrid 

Phone: +34 918819286 ext 25 

Fax: +34 918819287 

Email: latorre@inia.es  

SUDAN - SOUDAN - SUDÁN –   السودان

Delegate 

Ms Afaf Abdalrahim ELGOZULI 

Manager of Quality Control and 

Export Development Unit 

Ministry of Agriculture and Irrigation 

P.O. Box 285 

Khartoum 

Phone: +249 912178481 

Email: bitelgozouli@gmail.com  

Expert/Adviser 

Mr Eltahir Ibrahim Mohamed 

FADLALLA 

Head 

Plant Genetic Resources Unit 

Agricultural Research Corporation 

Wadi Medani 

Phone: +249 912536114 

Fax: +249 511843213 

Email: eltahir81@yahoo.com  

SWAZILAND - SWAZILAND - 

SWAZILANDIA 

Delegate 

Mr Thembinkosi Roman GUMEDZE 

Secretary (Curator, NPGRC) 

Malkerns Research Station 

P O Box 4 

Malkerns 

Phone: +268 25274071 

Fax: +268 25274070 

Email: tgumedze@yahoo.co.uk  

SWEDEN - SUÈDE - SUECIA 

Delegate 

Ms Mikaela STAHL 

Senior administrative officer 

Ministry for Rural Affairs  

Government of Sweden 

Fredsgatan 8 

Stockholm 

Phone: +46 722162697 

Email: mikaela.stahl@gov.se  

mailto:ibrahimshamie@ymail.com
mailto:luis.salaices@magrama.es
mailto:latorre@inia.es
mailto:bitelgozouli@gmail.com
mailto:eltahir81@yahoo.com
mailto:tgumedze@yahoo.co.uk
mailto:mikaela.stahl@gov.se
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Expert/Adviser 

Mr Jens WEIBULL 

Senior Officer 

Swedish Board of Agriculture 

Vallgatan 8 

Jönköping 

Phone: +46 36155864 

Email: 

jens.weibull@jordbruksverket.se  

SWITZERLAND - SUISSE - SUIZA 

Délégué 

M François PYTHOUD 

Responsable 

Secteur Agriculture durable 

internationale Office fédéral de 

l'Agriculture (OFAG) 

Mattenhofstrasse 5 

Berne 

Phone: +41 313234445 

Fax: +41 313222634 

Email: 

francois.pythoud@blw.admin.ch  

Suppléant 

M François MEIENBERG 

Déclaration de Berne 

Erklärung von Bern 

Zürich 

Phone: +41 442777004 

Fax: +41 442777001 

Email: food@evb.ch  

Suppléant 

M Maurice TSCHOPP 

Office fédéral de l'Agriculture (OFAG) 

Mattehofstrasse 5 

Bern 

Phone: +41 313226529 

Fax: +41 313222634 

Email: 

maurice.tschopp@blw.admin.ch  

TOGO - TOGO - TOGO 

Délégué 

M Koffi KOMBATE 

Research scientist at plant genetic 

resources for food and agriculture 

Institut Togolais de Recherche 

Agronomique (ITRA) 

B.P. 1163 

Lomé 

Phone: +228 22252148 

Fax: +228 2251559 

Email: itra@cafe.tg 

TRINIDAD AND TOBAGO - TRINITÉ-

ET-TOBAGO - TRINIDAD Y TABAGO 

Delegate 

Mr Dale NANDLAL 

Technical Officer 

Ministry of Food Production 

St Clair Circle, St Clair 

Port of Spain 

Phone: +1 8687482279 

Fax: +1 8686421872 

Email: d.nandlal@hotmail.com  

Alternate 

Ms Antoinette SANKAR 

Researcher/Contract Officer 1 

The University of the West Indies 

St. Augustine 

Phone: +1 8686628788 

Fax: +1 8686628788 

Email: asankar@ufl.edu  

TURKEY - TURQUIE - TURQUÍA 

Delegate 

Mr Kürsad ÖZBEK 

Head of  Seed Genebank 

Ankara 

Phone: +90 5325168646 

Email: ozbekkursad@yahoo.com  

UGANDA - OUGANDA - UGANDA 

Delegate 

mailto:jens.weibull@jordbruksverket.se
mailto:francois.pythoud@blw.admin.ch
mailto:food@evb.ch
mailto:maurice.tschopp@blw.admin.ch
mailto:itra@cafe.tg
mailto:d.nandlal@hotmail.com
mailto:asankar@ufl.edu
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IT/GB-5/13/Report  21 ، صفحةميمالمرفق 

 

 

Mr John Wasswa MULUMBA 

Curator Entebbe Botanic Gardens 

National Agricultural Research 

Organization (NARO) 

Plot 2-4 Barkeley Road 

Entebbe 

Phone: +256 414320638 

Fax: +256 414321070 

Email: jwmulumba@yahoo.com  

UNITED ARAB EMIRATES - ÉMIRATS 

ARABES UNIS - EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS – اإلمارات العربية المتحدة    

Delegate 

Mr Mohamed Salman AL HAMMADI 

Research and Development Director 

Abu Dhabi Food Control Authority 

Abu Dhabi 

Phone: +971 24954320 

Fax: +971 24913042 

Email: 

mohamed.alhammadi@adfca.ae  

Alternate 

Ms Hiba AL SHEHI 

Biology Expert 

Ministry of Environment and Water 

Abu Dhabi 

UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI - 

REINO UNIDO 

Delegate 

Mr Julian JACKSON 

Genetic Resources Policy Advisor 

Department for Environment, Food 

and Rural Affairs (DEFRA) 

17 Smith Square 

London 

Phone: +44 (0)2072386813 

Email: 

julian.jackson@defra.gsi.gov.uk  

Alternate 

Ms Donna MACKAY 

Lawyer 

Phone: +44 (0)2072386198 

Email: 

donna.mackay@defra.gsi.gov.uk  

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA - 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE - 

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA 

Delegate 

Ms Margret MOLLEL 

Principal Research Scientist 

National Plant Genetic Resource 

Centre 

P.O. Box 3024 

Arusha 

Phone: +255 272509674 

Fax: +255 272509674 

Email: mjk_mollel@yahoo.com  

YEMEN - YÉMEN - YEMEN 

Delegate 

Mr Mansoor AQIL 

Chairman 

Agriculture Research and Extension 

Sana'a 

Fax: +967 6423914 

Email: alaqil55@hotmail.com  

Alternate 

Mr Ali Abdulla AL-SHURAI 

National Genetic Resources Centre 

PO Box 860 Sana'a 

Dhamar 

Phone: +967 777903633 

Fax: +967 6423917 

Email: shuraiaa@yahoo.com  

ZAMBIA - ZAMBIE - ZAMBIA 

Delegate 

Ms Catherine MUNGOMA 

Director 

Seed Control and Certification 

Institute  (SCCI) 

P.O. Box 350199 

Chilanga 

Phone: +260 211278236 

Fax: +260 211278170 

Email: maize@zamnet.zm  

Alternate 

Mr Dickson NG'UNI 

mailto:jwmulumba@yahoo.com
mailto:mohamed.alhammadi@adfca.ae
mailto:julian.jackson@defra.gsi.gov.uk
mailto:donna.mackay@defra.gsi.gov.uk
mailto:mjk_mollel@yahoo.com
mailto:alaqil55@hotmail.com
mailto:shuraiaa@yahoo.com
mailto:maize@zamnet.zm
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Principal Agricultural Research 

Officer 

National Plant Genetic Resources 

Programme 

Zambia Agriculture Research Institute 

Mount Makulu Research Station 

Chilanga 

Phone: +260 211278390 

Fax: +260 211278130 

Email: dickson.nguni@gmail.com  

ZIMBABWE - ZIMBABWE - ZIMBABWE 

Delegate 

Mr Bothwell MAKODZA 

Ministry of Agriculture, 

Mechanization and Irrigation 

Development 

1, Borrowdale Road, Private Bag 7701 

Causeway, Harare 

Alternate 

Mr Kudzai KUSENA 

Curator 

Genetic Resources and Biotechnology 

Institute 

Fifth Street Extension 

P.O. Box CY550 

Causeway Harare 

Phone: +263 4704531 

Email: kudzaikusena@yahoo.com  

Alternate 

Mr Andrew MUSHITA 

Plant Genetic Resources Policy Expert 

Ministry of Agriculture, 

Mechanization and Irrigation 

Development 

286 North Way, Prospect, Waterfalls 

Harare 

Alternate 

Mr Regis MAFURATIDZE 

Legal Adviser 

Ministry of Agriculture, 

Mechanization and Irrigation 

Development 

286 Northway Prospect, Waterfalls 

Harare 

Phone: +263 714291392 

Email: rmafuratidze@ctdt.co.zw  

Expert/Adviser 

Ms Angeline MUNZARA 

Associate Director 

World Vision International 

268 Kent Avenue, Femdale, Randburg 

2194 

Johannesburg 

Phone: +27 (0)112851934 

Fax: +27 (0)113264228 

Email: angeline.munzara@wvi.org 

mailto:dickson.nguni@gmail.com
mailto:kudzaikusena@yahoo.com
mailto:rmafuratidze@ctdt.co.zw
mailto:angeline.munzara@wvi.org
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OBSERVERS FROM FAO MEMBERS 

OBSERVATEURS DES MEMBRES DE LA FAO 

OBSERVADORES DE LOS MIEMBROS DE LA FAO 

 

ARGENTINA - ARGENTINE - 

ARGENTINA 

Delegado 

Sra. Jessica DIAZ 

Secretary of Embassy 

Ministry of Foreign Affairs and 

Worship 

Esmeralda 1212 14th floor off 1408 

Buenos Aires 

Phone: +54 1148197405 

Fax: +54 1148197413 

Email: jnz@mrecic.gov.ar  

CHINA - CHINE - CHINA 

Delegate 

Ms Ma SHUPING 

Seed Management Bureau 

Ministry of Agriculture 

Phone: +86 1059193281 

Email: mashuping@agri.gov.cn  

Alternate 

Mr Wang SHUMIN 

Deputy Director 

Institute of Crop Sciences  

Chinese Academy of Agricultural 

Sciences 

12 Zhong Guan Cun Nan Da Jie 

Beijing 

Phone: +86 1082108567 

Fax: +86 1082108159 

Email: smwang@mail.caas.net.cn  

IRAQ - IRAQ - IRAQ –العراق  

Delegate 

Mr Aqeel JABER ABBAS 

Head 

Department of Plant Genebank 

Baghdad 

Phone: +964 07811317400 

Email: agr@moagr.org  

Alternate 

Ms Sanaa Abdulwahhab Abdulazeez 

AL SHEIKH 

Plant Genetic Resources 

Iraqi Gene Bank 

Baghdad 

Email: abdulwhabsanaa@yahoo.com  

JAPAN - JAPON - JAPÓN 

Delegate 

Mr Takashi OHNO 

Deputy Director General 

Agriculture, Forestry  

and Fisheries Research Council 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Fax: +81 335010684 

Phone: +81 335013770 

Email: takashi_ohno@nm.maff.go.jp  

Alternate 

Mr Hiroyuki TANAKA 

Deputy Director 

Global Environment Division 

Ministry of Foreign Affairs 

2-2-1, Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Fax: +81 3 5501 8244 

Phone: +81 3 5501 8000 (Ext.2358) 

Email: hiroyuki.tanaka-3@mofa.go.jp  

Alternate 

Mr Akio YAMAMOTO 

Director 

Unit of Sustainable Use of Biological 

Diversity Environment Policy Division 

Ministry of  Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Fax: +81 335916640 

Phone: +81 335028458 

Email: 

akio_yamamoto@nm.maff.go.jp  

mailto:jnz@mrecic.gov.ar
mailto:mashuping@agri.gov.cn
mailto:smwang@mail.caas.net.cn
mailto:agr@moagr.org
mailto:abdulwhabsanaa@yahoo.com
mailto:takashi_ohno@nm.maff.go.jp
mailto:hiroyuki.tanaka-3@mofa.go.jp
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Alternate 

Ms Fumiko YAGIHASHI 

Section Chief 

Research Policy Planning Division 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Phone: +81 3 3502 7436 

Fax: +81 3 3507 8794 

Email: 

fumiko_yagihashi@nm.maff.go.jp 

Expert/Adviser 

Mr Makoto KAWASE 

Director 

Genetic Resources Center 

National Institute of Agrobiological 

Sciences 

2-1-2, Kannondai 

Tsukuba, Ibaraki 

Phone: +81 298387051 

Email: kawase@affrc.go.jp 

Expert/Adviser 

Mr Duncan Alexander VAUGHAN 

Head 

International Relations Section for 

Genetic Resources 

National Institute of Agrobiological 

Sciences 

2-1-2, Kannondai 

Tsukuba, Ibaraki 

Phone: +81 298388707 

Fax: +81 298387408 

Email: duncan@affrc.go.jp 

Expert/Adviser 

Mr Eiji DOMON 

Chief Researcher 

International Relations Section for 

Genetic Resources 

National Institute of Agrobiological 

Sciences 

2-1-2, Kannondai 

Tsukuba, Ibaraki 

Phone: +81 298388707 

Fax: +81 298387408 

Email: domon@affrc.go.jp 

SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD - 

SUDÁFRICA 

Expert/Adviser 

Ms Natalie FELTMAN 

Deputy Director 

Plant Genetic Resources 

Department of Agriculture, Forestry 

and Fisheries 

Private Bag X973 

Pretoria 

Phone: +27 (0)123196366 

Fax: +27 (0)123196385 

Email: natalief@daff.gov.za 

SRI LANKA - SRI LANKA - SRI LANKA 

Alternate 

Mr M.A.K. GIRIHAGAMA 

Ambassador of Sri Lanka in Oman 

Muscat 

Phone: +968 95863739 

Alternate 

Mr N.L.A. HALEEM 

Head of Chancery 

Sri Lanka Embassy in Oman 

Muscat 

Fax: +968 24697336 

Phone: +968 24697944 

Email: mofanlah@live.com 

Alternate 

Ms Priyanthi BANDARA 

Research Officer 

Plant Genetic Resource Center 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture 

P.O. Box 1 

Peradeniya 

Fax: +94 812388333 

Phone: +94 812388331 

Alternate 

Mr Robin SANKA AMARASENA 

Media Secretary 

Ministry of Agriculture 

Battaramulla 

Phone: +94 779844362 

Fax: +94 112888910 

Email: agriculturemedia@gmail.com 

mailto:fumiko_yagihashi@nm.maff.go.jp
mailto:kawase@affrc.go.jp
mailto:duncan@affrc.go.jp
mailto:domon@affrc.go.jp
mailto:natalief@daff.gov.za
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UNITED STATES OF AMERICA - 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA 

Delegate 

Mr David HEGWOOD 

Senior Food Security Advisor 

Bureau of Food Security 

U.S. Agency for International 

Development 

Bureau of Food Security, Room 2.11 

RRB1300 Pennsylvania Ave., NW 

Washington 

Phone: +1 2027120828 

Email: dhegwood@usaid.gov 

Alternate 

Ms Catherine KARR-COLQUE 

Foreign Affairs Officer 

U.S. Department of State 

Washington, DC 

Phone: +1 2026472255 

Email: karr-colquecj@state.gov 

Alternate 

Mr Oliver LEWIS 

Office of Legal Adviser (L/OES)  

U.S Department of State 

2201 C Street NW 

Washington, DC 

Phone: +1 2026471698 

Email: lewisom@state.gov 

Alternate 

Ms Julie SCOTT 

International Economist 

Office of Agreements and Scientific 

Affairs 

Plant Division, Foreign Agricultural 

Service Department of Agriculture 

Washington, DC 

Phone: +1 2027207304 

Email: julie.scott@fas.usda 

mailto:dhegwood@usaid.gov
mailto:karr-colquecj@state.gov
mailto:lewisom@state.gov
mailto:julie.scott@fas.usda
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OBSERVERS FROM UNITED NATIONS MEMBERS 

OBSERVATEURS DES MEMBRES DES NATIONS UNIES 

OBERVADORES DE LOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

 

PALESTINE –   فلسطين 

Mr Mohammed ABU-EID 

Director General 

National Agricultural Research Center  

Ministry of Agriculture 

Phone: +970 42515451 

Fax: +970 42515457 

E-mail: m_abueid@yahoo.com 

mailto:m_abueid@yahoo.com
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REPRESENTATIVES OF UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 

REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPECIALISEES 

REPRESENTANTES DE NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

 

SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY  

SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE  

SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Ms Kathryn GARFORTH 

Programme Officer 

Access and Benefit-Sharing 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity 

413 St. Jacques St., suite 800 

Montreal, Quebec, Canada 

Phone: +1 5142877030 

Fax: +1 5142886588 

Email: kathryn.garforth@cbd.int  

THE UNEP WORLD CONSERVATION MONITORING CENTRE  

CENTRE MONDIAL DE SURVEILLANCE DE LA CONSERVATION  

CENTRO MUNDIAL DE VIGILANCIA DE LA CONSERVACIÓN 

Ms Kamar YOUSUF 

Programme Officer 

Secretariat - UNEP 

P.O Box 30552 

Nairobi, Kenya 

Phone: +254 207625133 

Fax: +254 207624255 

Email: kamar.yousuf@unep.org  

Ms Diane KLAIMI 

MEA Focal Point Biodiversity 

UNEP Regional Office for West Asia 

P.O. Box 10880 

Manama, Bahrain 

Phone: +973 17812777 

Fax: +973 17825110 

Email: diane.klaimi@unep.org  

mailto:kathryn.garforth@cbd.int
mailto:kamar.yousuf@unep.org
mailto:diane.klaimi@unep.org
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WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION  

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ms Fei JIAO 

Assistant Legal Officer 

World Intellectual Property Organization 

Geneva,Switzerland 

Email: fei.jiao@wipo.int  

mailto:fei.jiao@wipo.int
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OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

OBSERVATEURS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

OBSERVADORES DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

 

ARAB ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (AOAD)  

ORGANISATION ARABE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE  

ORGANIZACIÓN ÁRABE PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA 

Mr Reda RIZK 

PGR Consultant 

Cairo 

Egypt 

Phone:  0020 1115033010 

Email: dr.redarizk@gmail.com  

Mr Khalil Abdelhamid Abu AFIFA 

Expert 

Natural Resources and Environment Department 

Amarat street 7  

P. O. Box 474 

Khartoum 

Sudan 

Phone: +249 183472176-83 

Fax: +249 183471402/471050 

Email: khalil@aoad.org  

CONSULTATIVE GROUP ON INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH  

GROUPE CONSULTATIF POUR LA RECHERCHE AGRICOLE INTERNATIONALE  

GRUPO CONSULTIVO SOBRE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INTERNACIONAL 

Ms Margaret Ann TUTWILER 

Director General 

Bioversity International 

Via dei Tre Denari, 472/a 

Maccarese, Rome 

Italy 

Phone: +39 066118202 

Fax: +39 066118405 

Email: a.tutwiler@cgiar.org  

Mr Emile FRISON 

Special Representative of the Director General 

Bioversity International 

Via dei Tre Denari, 472/a - Maccarese 

Rome 

Italy 

Fax:  +39 0661979661 

Email: e.frison@cgiar.org  

mailto:dr.redarizk@gmail.com
mailto:khalil@aoad.org
mailto:a.tutwiler@cgiar.org
mailto:e.frison@cgiar.org


IT/GB-5/13/Report 30   ، صفحةميمالمرفق 

 

 

Mr Michael HALEWOOD 

Theme Leader 

Policy Research and Support Unit 

Bioversity International 

Via dei Tre Denari 472/a, Maccarese 

Rome 

Italy 

Phone: +39 066118294 

Fax: +39 0661979661 

Email: m.halewood@cgiar.org  

Ms Marleni RAMIREZ 

Regional Director, Americas Office 

Bioversity International 

Km 17 Recta Cali-Palmira 

Cali 

Colombia 

Phone: +57 24450048 

Fax: +57 24450096 

Email: m.ramirez@cgiar.org  

Mr Mahmoud SOLH 
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