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 علومات أساسيةم -أولا 
 
 طلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )"اهليئة"( من أمينها يف دورهتا العادية اخلامسة عشرة املنعقدة  -1

مواصلة توطيد التعاون مع أمني املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  2015يف يناير/كانون الثاين 
 وضع وتنفيذ برامج عمل كل من اجلهازين. وذّكرت بأنه يف دورهتا العادية الرابعة  )"املعاهدة"( لتعزيز التماسك يف

عشرة مل يتّم التوصل إىل أي إمجاع بني أعضائها بشأن نقل املهام واألنشطة من اهليئة إىل املعاهدة واتفقت على إبقاء 
جلهاز الرئاسي وأيّدت طلب اجلهاز الرئاسي الصادر عن ا 4/2013املسألة قيد االستعراض. وُأحيطت اهليئة علمًا بالقرار 

 خاصة يف ما يتعلق بالتبعات املالية واالدارية، وهو أمر ضروري ملناقشة مستنرية بشأن نقلاحلصول على معلومات إضافية، 
 1.املهام واألنشطة

 
ويف املعلومات  2يف تعاونه مع اهليئة 2015نظر اجلهاز الرئاسي يف دورته السادسة املنعقدة يف أكتوبر/تشرين األول  -2

االضافية اليت توفرها أمانتا املعاهدة واهليئة يف ما خيص التبعات املالية واالدارية حول نقل املهام واألنشطة من اهليئة إىل 
رئاسي القرار واعتمد اجلهاز ال 4.كما ُأحيط اجلهاز الرئاسي علمًا باملعلومات املقّدمة من جانب أمانة اهليئة  3.املعاهدة

 ذه الوثيقة.هب املرفق األولعلى النحو الوارد يف  9/2015
 
خاصة يف ما و اشرتك يف إعدادها كل من أمانة املعاهدة وأمانة اهليئة استجابة لطلب اهليئة، توفر هذه الوثيقة اليت  -3

. هاز الرئاسي للمعاهدةنشطة من اهليئة إىل اجليتعلق بالتبعات املالية واالدارية الضرورية ملناقشة مستنرية بشأن نقل املهام واأل
 9/2015ار ومقرتحات واردة يف القر  ستنتاجاتاإىل ذلك، حتتوي معلومات حول تعاون اهليئة مع املعاهدة وتقدم وإضافة 

 .الصادر عن اجلهاز الرئاسي للنظر فيها من قبل اهليئة
 

 للمعاهدةالجهاز الرئاسي النعكاسات المتصلة بنقل األنشطة من الهيئة إلى  -ثانياا 
 
نقل أنشطة أو مهام من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية وثيقة تقّدم  -4

املعروضة على اهليئة يف دورهتا العادية الرابعة عشرة يف القسم الثالث  5والزراعة: االنعكاسات القانونية واإلدارية واملالية
ن اهليئة م . ويف حال نقل مهمة أو نشاط رمسيالقانونية لنقل مهام حمددة من اهليئة إىل املعاهدة النعكاساتامعلومات عن 

يف إمكانية  البحث إىلنظمة امليف هذه احلالة، حيتاج مؤمتر و إىل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة، قد ينجم عن ذلك تبعات مالية. 
امليزانية االدارية األساسية للمعاهدة لتغطية بعض أو كامل التكاليف املرتبطة نظمة يف إدخال تعديالت على مسامهة امل

 .أدناه حملة موجزة عن التبعات املالية واالدارية احملتملة لنقل األنشطة الرئيسية 1ويبنّي اجلدول . باألنشطة املنقولة إىل املعاهدة
 

                                                 
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  80الفقرة   1

 .GB/IT-18/15/6 الوثيقة  2

 .Inf.9-IT/GB/6/15الوثيقة   3

 .Inf.8-IT/GB/6/15الوثيقة    4

 .CGRFA-14/13/23 الوثيقة  5
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 2016-2014التعاون خالل فترة السنتين  -ثالثاا 
 
شوواركت أمانة املعاهدة الدولية، بصووفة مراقب، يف اجتماعات فريق اخل اء  احلصووول على املوارد وتقاسووم منافعها: -5

 يعىن باحلصوووووول على املوارد وتقاسوووووم منافعها )فريق خ اء احلصوووووول على املوارد وتقاسوووووم منافعها(الذي الفنيني والقانونيني 
 2016.6ويف سبتم /أيلول  2014لثاين اليت انعقدت يف يوليو/متوز ونوفم /تشرين ا

 
 : التبعات المالية/الدارية لنقل المهام/األنشطة الرئيسية من الهيئة إلى المعاهدة1الجدول 

 التبعات المالية/الدارية النشاط/المهمة 
غذية لألحالة املوارد الوراثية النباتية 

 يف العامل والزراعة
 الوثيقة يف الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملالتقرير رد ميزانية مؤقتة إلعداد ت

. ويف حني 7بعنوان "حالة إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل"
اتات تقوم أمانة اهليئة باالشراف على إعداد التقرير، يتوىل املوظفون الفنيون يف شعبة االنتاج النبايت ووقاية النب

تداعيات املرتتبة يف امليزانية اليف املنظمة التنسيق الفعلي لعملية إعداد التقرير. ويف وقت يُرّجح فيه أن تكون 
لعامل إىل سيؤدي نقل تقرير حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف ا على أمانة اهليئة ضئيلة للغاية،

 املعاهدة إىل تكاليف إضافية بالنسبة للجهاز الرئاسي للمعاهدة.
حتديث ورصد تنفيذ خطة العمل 

 العاملية
اسبة إعداد خطة العمل ملن حمدثةمّت تزويد اهليئة مبيزانية خمصصة للعملية املؤدية إىل إعداد خطة عمل عاملية 
ث خطة العمل العاملية لصون حتديالعاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف الوثيقة املعنونة "

 على باإلشراف". ويف حني تقوم أمانة اهليئة 8املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام
ملنظمة يتوىل املوظفون الفنيون يف شعبة االنتاج النبايت ووقاية النباتات يف االعاملية،  حتديث خطة العمل

املرتتبة يف امليزانية  عاتلتباالتنسيق الفعلي لعملية رصد خطة العمل العاملية. ويف وقت يُرّجح فيه أن تكون 
التقرير الثالث ي الثانية اليت تل خطة العمل العامليةعلى أمانة اهليئة ضئيلة، سيؤدي نقل عملية استعراض 

ة بالنسبة للجهاز إىل تكاليف إضافيعن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل إىل املعاهدة 
 الرئاسي للمعاهدة.

تشغيل النظام العاملي للمعلومات 
 (WIEWS)واالنذار املبكر 

يسريه للفرتة ظام العاملي للمعلومات واالنذار املبكر وصيانته وتمّت تضمني التكاليف املرتتبة عن حتديث الن
الزراعة إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية و : "حالة يف الوثيقة بعنوان 2016-2023

ة لتشغيل ب". وتعتمد أمانة اهليئة بشكل كامل على االدارات الفنية املختصة يف املنظمة بالنس9يف العامل
تبة يف امليزانية على املرت  لتبعاتاويف وقت يُرّجح فيه أن تكون النظام العاملي للمعلومات واالنذار املبكر. 

رئاسي إىل تكاليف إضافية بالنسبة للجهاز الإىل املعاهدة  أمانة اهليئة ضئيلة، سيؤدي نقل هذا النشاط
 للمعاهدة.

 
من املعاهدة، تعاونت أمانة املعاهدة مع منظمة الفاو على تصميم  17: يف سياق املادة نظم املعلومات العاملية -6

مرفق التبليغ واالكتشاف من أجل زيادة إمكانية احلصول على املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف وعلى املعلومات غري 
االلكرتونية مثل النظام  والبوابات وائم احلصرقمتاحة يف  السرية املرتبطة به. وسوف يولّد هذا املرفق روابط ببيانات مفيدة

العاملي للمعلومات واالنذار املبكر، وهو نظام املعلومات الذي تستخدمه منظمة الفاو يف إعداد تقييمات عاملية دورية 
ر القطرية، يقوم هذا التقاريوموّجهة من البلدان حلالة صون واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. واستناداً إىل 

 النظام أيضًا برصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )خطة العمل العاملية الثانية( 
                                                 

 .Inf.12-CGRFA/15/15و Inf.11-CGRFA/15/15و CGRFA-16/17/6 الوثائق  6

 .CGRFA-15/15/16 من الوثيقة املرفق الثاين  7

 .CGRFA-12/09/8 الوثيقة  8

 .CGRFA-15/15/16الوثيقة   9
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دائمة للموارد اليف فريق املهام املعين باحملددات العاملية نظمة امل. كذلك، مشل التعاون مشاركة 2011اليت مّت اعتمادها عام 
 ، على الصعيد احمللي، نظمةامل. إضافًة إىل ذلك، شجعت أمانة املعاهدة بالشراكة مع 10الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

جمموعة من أدوات التحليل اليت مّت وضعها يف سياق برنامج تعزيز القدرات الوطنية يف جمال املوارد الوراثية  على استخدام
وقد سبق ألمانة املعاهدة أن نشرت الصيغة االوىل للواصفات من أجل تسجيل املوارد الوراثية النباتية يف النظام  .11النباتية

.  2017العاملي للمعلومات ومن املتوقع أن يتّم نشر النموذج األول للمنصة االلكرتونية للنظام العاملي للمعلومات يف عام 
لقطري حول االمتثال للمعلومات بشأن حالة تنفيذ املعاهدة على املستوى ارية األوىل كما تتلقى أمانة املعاهدة التقارير القط

 .وللمعلومات املتصلة بتطوير برامج ومشاريع إجراءات على املستوى القطري
 
: تعاونت أمانة املعاهدة على حنو نشط مع أمانة اهليئة لتطوير غايات ومؤشرات من الغايات واملؤشرات العاملية -7

الذي يتناول مسألة احلصول  1-6-15سيما املقصد  ، وال2015أهداف التنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام أجل 
ضمان ل . ويشري املؤشر املختار إىل "عدد البلدان اليت اعتمدت أطراً تشريعية وإدارية وسياساتيةتقاسم منافعهاو على املوارد 

، نظمةاملر، و اتفاقية التنوع البيولوجي، والوكالة الراعية للمؤشالتقاسم العادل واملنصف للمنافع". وقد نُّظمت مشاورات بني 
بقيادة املعاهدة واهليئة، من أجل استخدام عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد، من جهة، كما مّت التبليغ عنه إىل اجلهاز 

عها الذي مّت وتقاسم منافدة، وعدد التصاريح أو ما يعادهلا املوضوعة بتصرف مركز احلصول على املوارد الرئاسي للمعاه
أمانة املعاهدة معلومات أساسية عن عدد أعطت و  إنشاؤه مبوجب بروتوكول ناغويا، من جهة أخرى، كمصدر للبيانات.

 ي.ولوجاالتفاقات املوحدة لنقل املواد اليت رفُعت عنها تقارير حىت اآلن إىل أمانة اتفاقية التنوع البي
 
املستدام ستخدام املعنية باال : شاركت أمانة اهليئة يف االجتماع الثالث للجنة الفنية املختصةاالستخدام املستدام -8

 ملعاهدة.، بتيسري من أمانة انيللموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ويف املشاورة العاملية بشأن حقوق املزارع
 
يعمل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة حالياً على وضع برنامج عمل متعدد السنوات.  برنامج العمل املتعدد السنوات: -9

 تبار األنشطة ذات الصلة والعمل املخطط له يف برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات.وقد أخذت املسودة األوىل بعني االع
 

 مجالت التعاون المستقبلي المحتملة -رابعاا 
 
 طلب اجلهاز الرئاسي من أمينه يف دورته األخرية االستمرار يف تعزيز التعاون مع أمني اهليئة لتشجيع االتساق  -10

 اجلهازين، وخباصة يف ما يتعلق مبا يلي:يف وضع وتنفيذ برامج عمل 
 

 ؛احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 
  ة العمل العاملية ، والنظر يف خطالتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد

 الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

                                                 
10  -context-pgrfa-identifiers-unique-and-global-permanent-force-task-report-summary/content/org.planttreaty.www://http

infor-global 
11  /ra/ogencapfit/initiatives/treaty-plant/org.fao.www://http 

http://www.planttreaty.org/content/summary-report-task-force-permanent-global-and-unique-identifiers-pgrfa-context-global-infor
http://www.planttreaty.org/content/summary-report-task-force-permanent-global-and-unique-identifiers-pgrfa-context-global-infor
http://www.planttreaty.org/content/summary-report-task-force-permanent-global-and-unique-identifiers-pgrfa-context-global-infor
http://www.fao.org/plant-treaty/initiatives/capfitogen/ar/
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  العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتنفيذها، مبا يف ذلك العمل على حنو رصد خطة العمل
 أك  على

o  مها على األصناف البدائية واستخدا/أصناف املزارعنيصون وضع مشروع اخلطوط التوجيهية الفنية حول
 ؛املستوى الوطين وصون األقارب ال ية للمحاصيل على املستوى الوطين

o وضع شبكة )شبكات( عاملية للصون يف املوقع وإدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة 
 
راعة احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والز تنظيم حلقة عمل عاملية حول كما رّحب اجلهاز الرئاسي باقرتاح  -11

رهناً بتوفّر األموال  الل فرتة السنتني احلالية أو يف بداية فرتة السنتني املقبلة،، تتعاون يف تنظيمها األمانتان خوتقاسم منافعها
عاهدة يف دعم حتليل أمهية نظم املعلومات يف املإىل ذلك، رّحب اجلهاز الرئاسي مبقرتح إضافة الضرورية من خارج امليزانية. 

لتوفري املبكر  أمهية النظام العاملي للمعلومات واالنذارعملية رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث، و 
 .12عن تنفيذ املعاهدة ن أجل رفع التقارير عنميف املعاهدة ألطراف للدعم ا
 
حظي مقرتح تنظيم ورشة عمل عاملية حول احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بدعم فريق اخل اء الفنيني  -12

دورته الثالثة  وتقاسم منافعها التابع للهيئة )فريق اخل اء( الذي أوصى خاللوالقانونيني املعين باحلصول على املوارد الوراثية 
. فمن 13أمانيت اهليئة واملعاهدة بعقد حلقة العمل هذه يف أقرب وقت ممكن عملياً بعد الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة

هل اخل ة أصحاب املصلحة اآلخرين ودوائر أإىل  باإلضافةشأن حلقة العمل أن تساهم يف توعية أعضاء اهليئة واملراقبني 
ذلك، سوف كعلى موضوع احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وأمهيته لصون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.  

باحلصول  ني املعينفريق اخل اء الفنيني والقانونيتكون مبثابة منتدى للمشاركني، مبا يف ذلك مكاتب جمموعات عمل اهليئة و 
 التابع هلا، حيث يتبادلون املعلومات واخل ات واآلراء. اعلى املوارد وتقاسم منافعه

 
حتشد الدعم  14جديدة إىل توحيد أمانيتي اهليئة واملعاهدة يف إدارة واحدةنظمة املسوف تؤدي عملية إعادة هيكلة  -13

افحة التصحر( وتسّهل العمل اتفاقية األمم املتحدة ملكاملناخ، و  التفاقيات ريو الثالثة )اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية تغري
ية. ومن شأن وخدمات النظم االيكولوج لبيولوجيااملشرتك بني االدارات على قضايا البيئة واالستدامة، مبا يشمل التنوع 

 ذلك أن يعزز أوجه التآزر بني اجلهازين.
 

 التوجيهات المطلوبة   -خامسا
 

 يف:قد ترغب اهليئة  -14

                                                 
 .Report-IT/GB/6/15 من الوثيقة 9-املرفق ألف  12

 .CGRFA-16/17/6 من الوثيقة 39الفقرة   13

 .JM 2016.2/2 من الوثيقة 22الفقرة   14
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  صلة إىل أمينها التبليغ بانتظام عن أي تطورات ذات الوالطلب  الستعراضاإبقاء نقل األنشطة إىل املعاهدة قيد
 الرئاسي؛ اجلهازيف جمال التعاون مع 

  الطلب من أمينها مواصلة توطيد التعاون مع أمني املعاهدة لتعزيز االتساق يف وضع وتنفيذ برامج عمل كل من
 يف ما يتعلق مبا يلي:، وخباصة اجلهازين

o  خطة العمل العاملية ، والنظر يفالتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد 
 الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

o لك العمل على عة وتنفيذها، مبا يف ذرصد خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزرا
 حنو أك  على 

  امها على األصناف البدائية واستخد/أصناف املزارعنيحول صون وضع مشروع اخلطوط التوجيهية الفنية
 ؛املستوى الوطين وصون األقارب ال ية للمحاصيل على املستوى الوطين

  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة. عاملية للصون يف املوقع وإدارة املواردوضع شبكة 
o احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ 
o النظام العاملي للمعلومات التابع للمعاهدة الدولية والنظام العاملي للمعلومات واالنذار املبكر؛ 
o .الغايات واملؤشرات العاملية 

 تنفيذ  علومات التابعة للمعاهدة من أجل دعم عملية رصدالرتحيب بإعداد األمانتني املشرتك لتحليل أمهية نظم امل
لدعم تقدمي الخطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث، وأمهية النظام العاملي للمعلومات واالنذار املبكر 

 عن تنفيذ املعاهدة؛ ن أجل رفع التقاريرمألطراف يف املعاهدة ل
 حلصول على املوارد اشراكة بني األمانتني حول موضوع الرتحيب باقرتاح عقد حلقة عمل عاملية جيري تنظيمها بال

ية فرتة السنتني ، على أن تُعقد خالل فرتة السنتني احلالية أو يف بداالنباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها الوراثية
 املقبلة، رهناً بتوفّر األموال الضرورية من خارج امليزانية.
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 األوللمرفق ا
 الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الجهاز الرئاسي للمعاهدة

 9/2015القرار 
 التابعة للجهاز الرئاسي التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 إن الجهاز الرئاسي،
 
 إىل أن اجلهاز الرئاسي قد شجع إقامة تعاون وثيق مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(؛ يشير إذ
 
ة باملعلومات اإلضافية اليت توفّرها األمانة وأمانة اهليئة يف هذه الدورة يف ما خيص التبعات املالية واإلداري علماا يحيط  -1

 حول نقل املهام واألنشطة من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية؛
 
 يطلبوعراض، سي واهليئة قيد االستعلى إبقاء مسألة التقسيم الوظيفي للمهام واألنشطة بني اجلهاز الرئا يوافق -2

 إىل األمانة التبليغ بانتظام عن أي تطورات ذات الصلة يف جمال التعاون مع اهليئة؛
 
ى املوارد الوراثية بالعناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول علأن املؤمتر رّحب، يف دورته التاسعة والثالثني،  يالحظ -3

ستمر يف بلورة )العناصر(، وأن اهليئة سوف ت عات فرعية خمتلفة وتقاسم منافعهاالنباتية لألغذية والزراعة يف قطا
عناصر خاصة للقطاعات الفرعية، ووضع األنشطة أو العمليات اجلارية يف إطار املعاهدة يف احلسبان، مبا يف ذلك 

ن املستمر لدعم ا والتعاو العملية احلالية لتعزيز عمل النظام املتعدد اجلهات للحصول على املوارد وتقاسم منافعه
 التنفيذ املتسق للمعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا، على مستويات خمتلفة؛

 
ول على املوارد احلصباقرتاح عقد حلقة عمل عاملية جيري تنظيمها بالشراكة بني األمانتني حول موضوع  يرّحب -4

فّر األموال الضرورية ، على أن تُعقد يف فرتة السنتني املقبلة، رهناً بتو والزراعة وتقاسم منافعهاالوراثية النباتية لألغذية 
 من خارج امليزانية؛

 
بالدراسة املقرتحة اليت من املفرتض أن تعدها األمانتان لتحليل أمهية نظم املعلومات يف املعاهدة يف دعم  يرّحب -5

كر الثانية وإعداد التقرير الثالث، وأمهية النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبعملية رصد تنفيذ خطة العمل العاملية 
 لدعم األطراف يف اجلهاز الرئاسي يف التبليغ عن تنفيذ املعاهدة.

 
إىل األمانة االستمرار يف تعزيز التعاون مع أمانة اهليئة لتشجيع االتساق يف وضع وتنفيذ برامج عمل  يطلب -6

 ة يف ما يتعلق مبا يلي:اجلهازين، وخباص
 

o احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ 
o  لنظر يف خطة العمل ، واالتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد

 العاملية الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
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o لعمل موارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتنفيذها، مبا يف ذلك ارصد خطة العمل العاملية الثانية لل
على حنو أك  على وضع مشروع اخلطوط التوجيهية الفنية حول صون األصناف البدائية واستخدامها 
على املستوى الوطين وصون األقارب ال ية للمحاصيل على املستوى الوطين، واليت سوف تنظر فيها 

يئة واهليئة يف دوراهتما املقبلة، وحول الشبكة )الشبكات( العاملية للصون يف املوقع جمموعة عمل اهل
 وإدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة.


