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 ؛ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وهذه هي مبادرة من

-http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings وميكن االطالع على الوثائق األخرى على العنوان 

detail/en/c/888771/ 

 

 

A 

 

 من جدول األعمال المؤقت 11البند 

 الدورة السابعة للجهاز الرئاسي

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  3 –أكتوبر/تشرين األول  30كيغالي، رواندا، 

 تقرير عن عمليات الطرف الثالث المستفيد

 
 موجز

 
 والمللب الصممممممممممممادر  اإلجراءات اخلاصممممممممممممة بالملرت الثال  ا سممممممممممممت يدمن  9فقاً للمادة و  ،تتضمممممممممممممن هذه الوثيقة 

 . 2017-2016عن اجلهاز الرئاسمممممممي   دورتس السمممممممادسمممممممة، التقرير عن عمليات الملرت الثال  ا سمممممممت يد ل  ة السمممممممنت  
إلجراءات اخلاصة بالملرت لل ين حالة االحتياطي التشغيلي للملرت الثال  ا ست يد والتن يذ اتشتمل على معلومات عن كما 

 .النظام ا يّسر() بيانات النظام ا يّسر لالت اق ا وحد لنقل ا وادستودع من خالل العمليات اليومية   الثال  ا ست يد

 التوجيهات المطلوبة
 

ل ال ّعال مناسمممممممبة للتشمممممممغي اإن اجلهاز الرئاسمممممممي مدعو إىل األخذ علما بالتقرير وتقدج أا توجيهات أخرى يراه 
 للملرت الثال  ا ست يد، مع األخذ بع  االعتبار مسودة عناصر قرار للنظر فيها. 
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 بيان المحتويات
 ال قرات

 3 – 1 ................................................................................................................... مقدمة -اًل أوّ 
 7 – 4 ....................................................................... اليت عاجلها الملرت الثال  ا ست يد القضايا -ثانًيا
 11 – 8 ............................................................. التشغيلي للملرت الثال  ا ست يد حالة االحتياطي -اثالثً 
 15 – 12 ....................................................  إلجراءات اخلاصة بالملرت الثال  ا ست يدل التن يذ ال ين -رابًعا

 16 ........................................................................... مكنة لقرار يتخذه اجلهاز الرئاسيالعناصر ا  -اخامسً 
 مسودة عناصر قرار -ا رفق
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 مقدمة -أوًل 
 
اإلجراءات اخلاصة بتشغيمممممل الملرت الثال  ، 5/2009اعتمد اجلهممممماز الرئاسمممممي   دورتس الثالثة، قوجمممممب القمممممرار  -1

 .1)إجراءات الملرت الثال  ا ست يد( ا ست يد
 
، يقّدم الملرت الثال  ا سمممممممممت يد إىل اجلهاز اإلجراءات اخلاصمممممممممة بالملرت الثال  ا سمممممممممت يدمن  9ووفقا للمادة  -2

كل دورة من دوراتس العادية، تقريرا يعرض فيس بعض ا علومات ا تعلقة بالنهوض باألدوار وا سممميوليات ا لقاة   الرئاسمممي،  
رير. وتقّدم هذا التقمثل على عاتقس. ولذلك، طلب اجلهاز الرئاسممممممممممممممي،   كل دورة من دوراتس العادية، من األم  تقدج 

ة سممممممممت يد والتملورات  ات الصمممممممملة اليت حدثر منذ انعقاد الدورة األخ  هذه الوثيقة التقرير عن أنشممممممممملة الملرت الثال  ا 
 للجهاز الرئاسي.

 
 حمتملة للملرت الثال  ا سمممممممت يد، طلب اجلهاز الرئاسمممممممي،   دورتس السمممممممادسمممممممة،  قضممممممميةوكمسمممممممئلة نا مممممممئة عن  -3

 االسممممممممتشممممممممارية للبووي الزراعية الدولية وا يسممممممممسممممممممات وا ليات  ماعةجللمن األم  أن يقوم، بالتعاون مع ا راكز التابعة 
ملوير اعة قيد التباتية لألغذية والزر  ات الصمممملة، امع ا علومات عن مضمممممون  ممممرول إبممممافية تتعلق بنقل ا واد الوراثية الن

 2مت إعداد وثيقة من صلة. ،استجابة لمللب اجلهاز الرئاسيو  ورفع تقرير إىل هذه الدورة؛
 

 القضايا التي عالجها الطرف الثالث المستفيد -اثانيً 
 
عاجلة قضمممية مخالل الدورة السمممادسمممة للجهاز الرئاسمممي، قّدم الملرت الثال  ا سمممت يد تقريرا عن التقدم ا رز    -4

 حمتملة عربر عليس. ومتوورت القضية حول نقل مادة وراثية   انتهاك حمتمل ألحكام ا عاهدة الدولية.
 
عمل بص تها اليت تاألغذية والزراعة وعقب سلسلة من ا شاورات والت اعل مع ا يسسات ا عنية، تلقر منظمة  -5

 تملة. ام ات اقات موحدة لنقل ا واد تقوم بتسممموية االنتهاكات االملرت الثال  ا سمممت يد، معلومات يائية م صممملة عن إبر 
 الملرت الثال  ا سمممممممت يد رسمممممممالة إىل ا يسمممممممسمممممممت  الدوليت  ا عنيت  من أجل إغالق مل  القضمممممممية  وّجسونتيجة لذلك، 

إىل اجلهة  هبا لقيامليت مت اعلى اعتبار أن االت اقات ا وحدة لنقل ا واد ا وقعة تشمممممممممممممممل  يع عمليات نقل ا ادة الوراثية ا
ختا  ان التعاون ا ثمر من جانب ا يسممممممسممممممات الدولية ا عنية من أجل اقد كو ا تلقية ا عنية   ال  ة الزمنية  ات الصمممممملة. 

 تقدير. ثناء و هذا اإلجراء التصويوي حمط 
 
من اإلجراءات، جيوز للملرت الثال   2-4وأ مممممممار اجلهاز الرئاسمممممممي،   دورتس السمممممممادسمممممممة، إىل أنس وفقاً للمادة  -6

 اق موحد لنقل قوجب ات هاا سمممممممت يد أن يتلقى معلومات عن حاالت عدم االمتثال ا تمل لواجبات مقدم ا ادة ومتلقي

                                                      
 .5/2009 بالقرار  لوقا  1
 ألغذية والزراعةل  وارد الوراثية النباتيةبة إىل االنسممباالسممتشممارية للبووي الزراعية الدولية  جلماعةامراكز ، تقرير عن ممارسممات IT/GB-11/17/7الوثيقة   2

 قيد التملوير.
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قا لذلك، . ووفطبيعي  أو معنوي  آخرينأ ممممممممممممممخا  واد أو أا د لنقل ا حاألطرات   مثل هذا االت اق ا و ا واد من 
 . 3إلجراءات اخلاصة بالملرت الثال  ا ست يدلمن أجل التشغيل ال ّعال  2-4 ّدد على أمهية أحكام ا ادة 

 
ة لعدم االمتثال حاالت حمتملومل يتلق الملرت الثال  ا سمممممممت يد، خالل ف ة السمممممممنت  اوالية، أية معلومات عن  -7

 واد، من أا مصدر.الت اق موحد لنقل ا 
 

 حالة الحتياطي التشغيلي للطرف الثالث المستفيد -اثالثً 
 
  ت   بمماالحتيمماطي التشممممممممممممممغيلي للملرت الثممالمم  ا سممممممممممممممت يممدتنص الالئوممة ا مماليممة للجهمماز الرئمماسممممممممممممممي على أن  ُ  -8

ة األسمممممماسممممممية يعند مسممممممتوى  ّدده اجلهاز الرئاسممممممي لكل ف ة سممممممنت . ويقّيد جزء كات من ا سممممممامهات   ا يزانية اإلدار 
 .4باعتباره أولوية لالحتياطي التشغيلي

 
عند مسممممتوى  2017-2016السممممادسممممة، او اح على االحتياطي ل  ة السممممنت   وقّرر اجلهاز الرئاسممممي،   دورتس -9

 .5هذه الدورةخالل دوالرا أمريكيا، واستعراض هذا ا ستوى  283 802
 

  ا ائة من ا بالغ ا سمممممتوقة لالحتياطي  95ا أمريكيا أو دوالر  269 772 وقر إعداد هذه الوثيقة، مت حتصممممميلو  -10
 ا من األموال اليت ال زالرأمريكيً ا دوالرً  13 508 التشمممممممممممممغيلي، من أربعة وسمممممممممممممبع  طرفا متعاقدا، مما يبقي رصممممممممممممميدا قدره

 مستوقة الدفع.
 

اصممممة بالملرت الثال  اإلجراءات اخلوعلى غرار ف ة السممممنت  السممممابقة، فلن التكالي  ا با ممممرة ا  تبة عن تن يذ  -11
ادم االت اق ا وحد لنقل ا واد خ عقد استضافة  ف ة السنت  اوالية هي باألساس تلك اليت مت تكبدها لتغملية  ا ست يد

 ، بلغر هذه التكالي 2016-2015وبالنسمممممممممبة إىل ف ة السمممممممممنت  . من قبل ا ركز الدويل للووسمممممممممبة التابع لألم  ا تودة
 دوالراً أمريكياً لكل ثالثة أ هر كجزء من ا يزانية اإلدارية األساسية(. 6 375دوالر أمريكي )أا على أساس  51 000
 

 إلجراءات الخاصة بالطرف الثالث المستفيدلالتنفيذ الفني  -ارابعً 
 

 ، بئدوات تكنولوجيا ا علومات العملية وال ّعالة من حي  التكل ة رّحب اجلهاز الرئاسمممممممي،   دورتس السمممممممادسمممممممة -12
من اإلجراءات  1-4اليت وبعها األم  لتسهيل تقدج معلومات االت اق ا وحد لنقل ا واد و عها وختزينها تن يذاً للمادة 

                                                      
 .1/2015من القرار  15ال قرة   3
 من الالئوة ا الية للجهاز الرئاسي 5-ا ادة السادسة   4
 .1/2015من القرار  19ال قرة   5
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ىل األم  لب اجلهاز الرئاسممممممممي إاخلاصممممممممة بالملرت الثال  ا سممممممممت يد )أا النظام ا ّيسممممممممر لالت اق ا وحد لنقل ا واد(. وط
 . 6يق التداب  ا ناسبة لضمان نزاهة ا علومات، وعند االقتضاء، سرية ا علومات ا قدمةبمواصلة تمل

 
ر( وخالل ف ة السممممممنت ، متر صمممممميانة النظام ا ّيسممممممر لالت اق ا وحد لنقل ا واد  -13 مواصمممممملة تملويره و )النظام ا يسممممممّ

رض . كما مت إدخال وظي ة جديدة ميكن قوجبها عسوإحصمممممماءات الت اق ا وحد لنقللتبسمممممميط اسممممممتخرات وعرض بيانات ا
هذه البيانات واإلحصاءات   ص وة موجزة مناسبة. وأس رت صيانة النظام عن ات اق استضافة جديد مع ا ركز الدويل 

 للووسبة يتيح أداًء أعلى ومستوى أفضل من األمن إبافة إىل تكالي  أقل.
 

، أا ا عهد الوطين للعلوم البيولوجية الزراعية   اليابان وا عهد الدويل للموادمقدمة  رئيسممممممية واسممممممتمرت جهات -14
(. وانتقل عدد XMLللزراعة االسمممممتوائية   نيج يا،   اعتماد بروتوكول اإلبالا القائ  على لغة ال ميز القابلة لالمتداد )

 .رظام ا يسّ مملّورة داخليا إىل النحلول اعتماد وي الزراعية الدولية من االستشارية للبو ماعةجأكرب من ا راكز التابعة لل
 

 وأصبح مكون خادم الرق  الوحيد الدائ  لتوديد اريةج النظام العا ي لإلعالمالنظام ا يسر مع  إن عملية دمجو  -15
ر يتيح ا ن إدارة حسمممابات ا سمممتخدم  لكل من النظام ا ي ر ووصمممول ا سمممتخدم  ا بسممماهلوية للنظام ا يسمممّ ط للنظام سمممّ

ر  جمموعة  ا بواسممممملةت  القيام هبينقل ا واد الوراثية اليت  ملياتعالعا ي لإلعالم. وباإلبممممافة إىل  لك، يدع  النظام ا يسممممّ
 .7لنظام العا ي لإلعالماأدوات 

 
 عناصر ممكنة لقرار يتخذه الجهاز الرئاسي -اخامسً 

 
 ذه الوثيقة، ه هالشممممممتاليت دون ا سممممماس بئا توجيهات قد يرغب اجلهاز الرئاسمممممي   تقدميها بشمممممئن ا سمممممائل  -16

 ترد   مرفق هذه الوثيقة مسودة عناصر قرار. 
 

  

                                                      
 .1/2015من القرار  21 ال قرة  6

  ."العا يا علومات نظام تن يذ " ةا عنون ،IT/GB-17/7ميكن االطالع على ا زيد من ا علومات عن جمموعة األدوات   الوثيقة   7
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 ة عناصر قرارمسود   - المرفق
 بشأن النظام المتعدد األطراف( 2017/**)تدمج في مشروع القرار 

 

 إن  الجهاز الرئاسي،
 
أن اجلهاز الرئاسي،   دورتس الثالثة، قد وافق على اإلجراءات اخلاصة بالملرت الثال  ا ست يد لتئدية أدوار  يشير إلىإذ 

 ومسيوليات الملرت الثال  ا ست يد كما حّددها ونّص عليها االت اق ا وحد لنقل ا واد بتوجيس من اجلهاز الرئاسي؛
 

من اإلجراءات اخلاصممممممممممة بالملرت الثال  ا سممممممممممت يد، جيوز للملرت الثال   2-4إىل أنس، وفقا للمادة  وإذ يشييييييييير كذل 
 اق موحد لنقل قوجب ات هالواجبات مقدم ا ادة ومتلقي ا تملا سمممت يد أن يتلقى معلومات عن حاالت عدم االمتثال 

 ا واد من أا أ خا  طبيعي  أو معنوي ؛
 

الملرت الثال  ا سمممممممممت يد سممممممممميتملّلب موارد مالية كافية وموارد أخرى وبئن منظمة األغذية والزراعة باعتبارها  وإذ يقر  بأن
الملرت الثمالم  ا سممممممممممممممت يمد لن تتوممل أا التزاممات تتجماوز األموال ا تماحمة   االحتيماطي التشممممممممممممممغيلي للملرت الثمال  

 ا ست يد؛
 

 كذلك إىل األم  ومنظمة األغذية والزراعة  ويطلب، إىل التقرير حول عمل الملرت الثال  ا سممممممممممممممت يد يشيييييييييييير (1)
 مواصلة رفع مثل هذا التقرير،   كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي؛

من اإلجراءات اخلاصة بالملرت  2-4ا ادة  على أهمية، بالنسبة إىل فعالية أداء الملرت الثال  ا ست يد، يشد د (2)
 حمتملل ثال  ا سمممممت يد أن يتلقى معلومات عن حاالت عدم امتثاالثال  ا سمممممت يد اليت جيوز قوجبها للملرت ال

قل ا واد االت اق ا وحد لن قوجبقوجب ات اق موحد لنقل ا واد من األطرات  هالواجبات مقدم ا ادة ومتلقي
 طبيعي  أو معنوي  آخرين؛أو أا أ خا  

عند ا سمممممممتوى  2018-2017سمممممممت يد ل  ة السمممممممنت  على االحتياطي التشمممممممغيلي للملرت الثال  ا  او اح يقرر (3)
 لك   دورتس الثامنة؛ ويدعو األطرات ا تعاقدة وا نظمات اسممممممممممممممتعراض دوالراً أمريكياً و  283 280اوايل البالغ 

  لك؛ علفاوكومية الدولية وا نظمات غ  اوكومية والكيانات األخرى اليت مل تساه  بعد   االحتياطي، إىل 
ن يذ الزما لت ما يكونلألم  االسمممممممممتعانة قوارد االحتياطي التشمممممممممغيلي للملرت الثال  ا سمممممممممت يد حسمممممممممب يرخص (4)

 وظائ  الملرت الثال  ا ست يد؛
بئدوات تكنولوجيا ا علومات والبنية األسممممممماسمممممممية العملية وال ّعالة من حي  التكل ة اليت وبمممممممعها األم   يرحب (5)

من اإلجراءات اخلاصمممة بالملرت الثال  ا سمممت يد،  1-4ا تن يذاً للمادة لتسمممهيل تقدج ا علومات و عها وختزينه
 ، هاتريسممممممممويمللب إىل األم  مواصمممممممملة تملبيق التداب  ا ناسممممممممبة لضمممممممممان سممممممممالمة ا علومات، وعند االقتضمممممممماء، 

ا لرؤية وبرنامج لك وفقمع مواصمممممملة تملوير أدوات تكنولوجيا ا علومات   ا عاهدة وبنيتها األسمممممماسممممممية، قا    
 .17الذا تنص عليس ا ادة  النظام العا ي لإلعالمعمل 

 


