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طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
MF990/A
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أوال -

املقدمة

 –1شجّع اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتيةة لألغذيةة والزراعةة (اجلهةاز الرئاسةي) وهيئةة
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) التعاون الوثيق بني اهليئة واجلهاز الرئاسي الذي ميكن أن يؤدي تةدريياً إىل
تقسيم وظيفي متفق عليه للمهام واألنشطة بني اهليئة واجلهاز الرئاسي يف إطار املعاهدة الدولية للموارد الوراثيةة النباتيةة
لألغذية والزراعة (املعاهدة) .1وبناء على طلب اجلهاز الرئاسي واهليئة ،أعدت أمانتا اجلهاز الرئاسي واهليئة معاً ورقة
رؤية بهدف تيسري اتساق سياستيهما وتكامل عملهما وقُدمت إليهما .وحددت ورقة الرؤية خيارات شتى لتقسيم وظيفةي
متفق عليه ،من بينها خيار نقل األنشطة املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي 2.ونظر اجلهاز
الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،ونظرت اهليئة يف دورتها العادية الثالثةة عشةرة ،يف ورقةة الرؤيةة وطلبةا مةن أمانتيهمةا أن
تعدا ،بالتعاون فيما بينهما ،ورقة بشأن االنعكاسات القانونية واإلدارية واملالية لنقل األنشطة أو املهةام املتعلقةة بةاملوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ) (PGRFAمن اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي 3.ودعت اهليئة واجلهاز الرئاسي مكتبيهمةا
إىل االستمرار ،بالتشاور فيما بينهما ،يف استكشاف خيارات التعاون الوثيق بني اهليئة واجلهاز الرئاسي الة ميكةن أن
تؤدي تدريياً إىل تقسيم وظيفي متفق عليه للمهام واألنشطة بينهما يف إطار املعاهدة ،مع مراعةاة االنعكاسةات القانونيةة
واإلدارية واملالية لذلك.
 -2وتقدم هذه الوثيقة معلومات عن خلفية اهليئة واجلهاز الرئاسي وحتلل االنعكاسات القانونيةة واإلداريةة واملاليةة
لنقل أنشطة أو مهام من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي.

ثانياً –

اخللفية

 -3يقدم اجلدول  1عرضاً عاماً موجزاً للهيئة وللجهاز الرئاسي .واهليئة جهاز حكومي دولي أنشةأه مةؤ ر املنظمةة
يف عام  .1893وأعضاء اهليئة ،حتى فرباير /شباط  ،2113هم  111بلداً واالحتاد األوروبي .واهليئة هي املنتدى الدائم
الوحيد املتاح للحكومات لكي تناقش فيه حتديداً وتتفاوض على املسائل املتعلقة بالتنوع البيولةوجي لألغذيةة والزراعةة،
مبةةا يف كلةةك ايةةع املةةوارد الوراثيةةة النباتيةةة واحليوانيةةة واحلرجيةةة واملائيةةة واملتعلقةةة بالكائنةةات احليةةة ا هريةةة
وبالالفقاريات لألغذية والزراعة .وتسعى اهليئة جاهدة إىل وقف فقدان املوارد الوراثية لألغذية والزراعةة ،وففالةة األمةن
الغذائي والتنمية املستدامة بتشجيع صيانة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام ،مبا يف كلك التبةادل،
واالقتسام العادل واملتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها.

 ،IT/GB-3/09/Report 1امللحق ألف ،1-الفقرة 3؛ و  ،CGRFA-12/09/Reportالفقرة .82
CGRFA-13/11/7 2؛ و .IT/GB-4/11/18
 ،IT/GB-4/11 3القرار  ،2111/9الفقرة 23؛ و  ،CGRFA-13/11/Reportالفقرة .21
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 -1وتوجِّه اهليئة وترصد ،يف دورها التنسةيقي ،سياسةات املنظمةة وبراجمهةا وأنشةطتها املتعلقةة بةاملوارد الوراثيةة
لألغذية والزراعة ،مبا يف كلك املسائل القطاعية واملسائل املشرتفة بني القطاعات على حد سةواء .وتُبقةي أيضةاً املسةائل
كات الصلة املتناولة يف املنتديات األخرى قيد استعراضها باستمرار.
 -1وتشرف اهليئة على إعداد تقييمات عاملية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وحتديث وتنفيةذ خطةع عمةل
عاملية .وهي توجّه إقامة نُظم معلومات عاملية كات صلة دعماً هلذا الدور .وقد أنشأت اهليئة ثالث ااعات عمةل فنيةة
حكومية دولية تدعمها يف عملها بشأن املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية.
اجلدول  :5جدول موجز :اجلهاز الرئاسي للمعاهدة واهليئة
اهليئة
اجلهاز الرئاسي
جمال املوارد الوراثية املقرر املوارد الوراثية النباتيةة لألغذيةة والزراعةة (املةادة  3مةن ايع مكونات التنوع البيولوجي كات الصلة باألغذيةة
والزراعة
املعاهدة)
القرار 81/3
114
األطراف املتعاقدة /األعضاء 129
املةادة  11مةن دسةتور منظمةة األغذيةة والزراعةة ،وقةةرار املادة  1-4من دستور منظمة األغذية والزراعة
األساس القانوني
قرار مؤ ر املنظمة 81-3
مؤ ر املنظمة 2111/3
قرار جملس املنظمة 111/1
من قِبَل املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذيةة قرارا مؤ ر املنظمة 93/8؛ و 81/3
اإلنشاء
والزراعة
التعدددي ت عل د النصددو يوز ألي طرف متعاقد أن يقرتح إدخال تعديالت علةى يةةوز للهيئةةة أن تقةةرتح تعةةديالت علةةى القةةرارات
املعاهةةدة؛ وتلةةك التعةةديالت يعتمةةدها اجلهةةاز الرئاسةةي األساسية ال أنشئت بها وال حتدد اختصاصةاتها.
التأسيسية
بتوافق اآلراء ويبدأ نفاكها بعد التصديق عليهةا أو قبوهلةا وميلك ا لس أو املةؤ ر سةلطة اختةاك القةرار بشةأن
5
أو املوافقة عليهةا (املةادة  23مةن املعاهةدة)؛ ويُبلة بهةا التعديالت املقرتحة.
4
ا لس الذي ميلك سلطة عدم السماح بها.
القدددرة يف جمددال الددمام يعتمد خططاً وبرامج لتنفيةذ املعاهةدة (املةادة ( 3-18ب) ترفع تقارير إىل املدير العام ،الذي يوجه انتبةاه املةؤ ر
عن طريةق ا لةس إىل أي توصةيات تعتمةدها اهليئةة
وميزانية للمعاهدة (املادة ( 3-18د))
وامليزانية
وتكون هلا انعكاسةات علةى سياسةة املنظمةة أو تةؤثر
علةةى برنةةامج املنظمةةة أو ماليتهةةا (املةةادة  1مةةن الةةنظم
األساسية)
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfahttp://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb
النظام الداخلي )(RoP
about/cgrfa-rules/en/
1repe.pdf
تُتخةذ ايةع القةرارات بتوافةق اآلراء إال إكا ل التوصةل تُتخذ ايع القرارات بتوافةق اآلراء إال إكا ل التوصةل
عملية صنع القرار
بتوافق اآلراء إىل طريقةة أخةرى للتوصةل إىل قةرار بشةأن بتوافق اآلراء إىل طريقة أخرى للتوصةل إىل قةرار بشةأن
7
تدابري معينة ،ولكن يُشرتط دائماً توافق اآلراء فيما يتعلةق تدابري معينة.
باملادة ( 23إدخال تعةديالت علةى املعاهةدة) واملةادة 21
6
(امللحقان) من املعاهدة.

 4النصوص األساسية ،ا لد الثاني ،اجلزء سني ،الفقرة .9
 5النصوص األساسية ،ا لد الثاني ،اجلزء سني ،الفقرة .31
 6النظام الداخلي للجهاز الرئاسي ،املادة .4
 7النظام الداخلي للهيئة ،املادة .1
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اهليئة
اجلهاز الرئاسي
نعةةم ،املةةواد  3و  1و  4مةةن الةةنظم األساسةةية (رهن ةاً
احلددد يف إنشددداء أجهدددزة نعم
بتحديد املدير العام توافر املوارد الالزمة)
املادة ( 3-18هة)
فرعية
 -1ااعة العمل الفنية احلكومية الدوليةة املعنيةة
 -1جلنة االمتثال
األجهزة الفرعية
باملوارد الوراثية النباتية
(دائمة)
 -2ااعة العمل الفنية احلكومية الدوليةة املعنيةة
باملوارد الوراثية احليوانية
 -3ااعة العمل الفنية احلكومية الدوليةة املعنيةة
باملوارد الوراثية احلرجية
 -1اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية  -1ااعةةةة العمةةةل الفنيةةةة املخصصةةةة املعنيةةةة
األجهزة الفرعية
باحلصةةول علةةى املةةةوارد الوراثيةةة لألغذيةةةة
التمويل
(املؤقتة /املخصصة)
والزراعة واقتسام منافعها
 -2اللجنة املخصصة املعنية مبيزانية الربنامج التقين
 -3اللجنةةة االستشةةارية الفنيةةة املخصصةةة املعنيةةة
باالسةةتخدام املسةةتدام للمةةوارد الوراثيةةة النباتيةةة
لألغذية والزراعة
 -1اللجنةةة االستشةةارية الفنيةةة املخصصةةة املعنيةةة
باالتفةةاق املوحةةد لنقةةل املةةواد والنظةةام املتعةةدد
األطراف

 -4وتدعم اهليئة ،بتيسريها تنفيذ خطع عمل عاملية ،وضع سياسات وبرامج وطنية وإقليمية بشةأن املةوارد الوراثيةة
لألغذية والزراعة.
 -1وتتفاوض اهليئة أيضاً على صكوك دولية أخرى تتناول صيانة املةوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة واسةتخدامها
املستدام .وقد تفاوضت اهليئة على املعاهدة ال تُعترب حالياً االتفاقية الدولية الوحيدة امللزمة قانوناً والنافذة اماً بشةأن
احلصول واقتسام املنافع.
 -9وترفع اهليئة ،بوصفها جهازاً دستورياً أنشئ مبوجب املادة  1-4من دستور منظمة األغذية والزراعة ،تقاريرهةا
إىل املدير العام الذي يتعني عليه أن يوجه انتباه املؤ ر عن طريق ا لس إىل أية توصيات تعتمةدها اهليئةة وتكةون هلةا
انعكاسات على سياسة املنظمة أو تؤثر على برنةامج املنظمةة أو ماليتهةا .ولةذا تُبلة اهليئةة مةؤ ر املنظمةة بالتوصةيات
الرئيسية ال تعتمدها اهليئة وفةذلك باالتفاقيةات الة تتفةاوض عليهةا اهليئةة ،ويقةر املةؤ ر عةاد ًة تلةك التوصةيات
واالتفاقيات أو يعتمدها رمسياً .ومؤ ر املنظمة هو أعلى جهاز رئاسي يف املنظمة.
 -8ووفقاً للمادة  3-11من املعاهدة ،تتعاون األطراف املتعاقدة مةع اهليئةة يف إجةراء عمليةات إعةادة تقيةيم دوريةة
حلالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل لتيسةري حتديةد خطةة العمةل العامليةة لصةيانة املةوارد الوراثيةة
النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام (خطة العمل العاملية) املتتابعة ال تشري إليهةا املعاهةدة يف مادتهةا .11
ووفقاً للمادة  11فإنه ،اعرتافاً خبطة العمل العاملية املتتابعة ،تعمل األطراف املتعاقدة على تدعيم تنفيذها الفعال ،مبا يف
كلك من خالل خطع العمل القطرية ،وحبسب ما هو مالئم من خالل التعاون الدولي لتةوفري إطةار متسةق ،ضةمن الةة
أمور أخرى ،لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل املعلومات ،مع مراعاة أحكام املادة .13
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 -11وقد اعتمد مؤ ر املنظمة املعاهدة وفقاً للمادة  11من دستور املنظمة يف عةام  2111وبةدأ نفاكهةا يف عةام .2111
ويوجد حالي ًا  129طرفاً متعاقداً يف املعاهدة.
 -11وأهداف املعاهدة هي صيانة املوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةة واسةتخدامها املسةتدام واقتسةام املنةافع
الناشئة عن استخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئ ،مبا يتسق مع اتفاقية التنوع البيولةوجي ،مةن أجةل الزراعةة
املستدامة واألمن الغذائي .ويعزز اجلهةاز الرئاسةي التنفيةذ الكامةل للمعاهةدة ،واضةعاً نصةب عينيةه أهةدافها .وتتضةمن
املادة  3-18من املعاهدة قائمة غري شاملة بوظائف اجلهاز الرئاسي احملددة .واجلهاز الرئاسي هو أعلى جهاز للمعاهدة.
وهو يعتمد ميزانية املعاهدة ويتخذ قراراً ،بتوافق اآلراء ،بشةأن التعةديالت علةى املعاهةدة .ووفقةا للمةادة  ،8-18تُعقةد
دورات اجلهاز الرئاسي ،بقدر اإلمكان ،بعد الدورات العادية للهيئة.
 -12وقد وافقت األطراف املتعاقدة ،عن طريق املعاهدة ،على إنشاء نظام متعةدد األطةراف ،يتسةم بالكفةاءة والفعاليةة
والشفافية ،لتيسري احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأيضا القتسام املنةافع الناشةئة عةن اسةتخدام
تلك املوارد بطريقة عادلة ومتكافئة ،على أساس تكاملي ومتعاضد .ويتناول النظام املتعدد األطراف حالياً املوارد النباتيةة
لألغذية والزراعة ألربعة وستني من أهم احملاصيل ،ال ثل حنو  91يف املائة من ايع احملاصةيل الة يسةتهلكها
البشر وال ترد قائمة بها يف امللحق  1للمعاهدة .وقد وُضع امللحق  1وفقاً ملعايري األمن الغذائي والتكافل.
 -13واعتمد اجلهاز الرئاسي للمعاهدة أيضاً اسرتاتيجية ويل لتحسني توافر املوارد املالية وشفافيتها وففاءة وفعاليةة
تقدميها لتنفيذ أنشطة يف إطار املعاهدة .ووفقاً السرتاتيجية التمويل ،سةتكون أولويةات االسةرتاتيجية يف املرحلةة األوليةة
هي جماالت النشاط كات األولوية املنصوص عليها يف خطة العمل العاملية املتتابعة ،من أجل زيادة بلورتهةا مةن جانةب
اجلهاز الرئاسي .وفجزء من االسرتاتيجية ،أنشئ صندوق القتسام املنافع ميكن أن تقدم املنظمات ال توجةد مقارهةا يف
األطراف املتعاقدة املؤهلة مقرتحات مشروعات من أجل احلصول على منح منه ،ترفز على مواضيع متفق عليها .وتشةمل
هةذه املنظمةات املنظمةةات احلكوميةة وغةري احلكوميةةة ،ومةن بينهةةا بنةوك اجلينةات ومؤسسةةات البحةوث ،واملزارعةةون
ومنظماتهم ،واملنظمات اإلقليمية والدولية.

 -11وقد شدد اجلهاز الرئاسي واهليئة مراراً على ضرورة التعاون الوثيق بينهما .واعتمد فالهما إعالنةاً مشةرتف ًا لنيّةة
التعاون بني اجلهاز الرئاسي واملعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وهيئة املةوارد الوراثيةة لألغذيةة
8
والزراعة.
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ثالثاً-

االنعكاسات القانونية واإلدارية

 -11يتناول هذا القسم االنعكاسات القانونية لنقل أي من املهام أو األنشطة التالية من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي:
(أ)

اإلشراف على إعداد تقرير حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل )(SoW PGR؛

(ب) حتديث ورصد تنفيذ خطة العمل العاملية لصيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةة واسةتخدامها
املستدام (خطة العمل العاملية)؛
(ج )

تشغيل النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكةر ) (WIEWSواإلشةراف علةى نظةم املعلومةات األخةرى
املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

(د)

وضع معايري بنوك اجلينات وتنقيحها وإقرارها؛

(هة) إبقاء ايع املسائل املتعلقةة بسياسةة املنظمةة وبراجمهةا وأنشةطتها يف جمةال املةوارد الوراثيةة النباتيةة
لألغذية والزراعة قيد االستعراض باستمرار؛
(و )

استعراض أهمية وفعالية مدونة السلوك بشأن اع البالزما اجلرثوميةة ونقلةها ووضةع إجةراءات لرصةد
التقيد باملدونة وتقييمه.

ألف  -اإلشراف عل إعداد تقرير حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

)(SoW PGR

 -14يف عام  ،1884أطلقت املنظمة التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةة يف العةامل الةذي
أُعد عن طريق عملية تشارفية بقيادة قطرية وبتوجيهات من اهليئة .وتشري املعاهدة ،ال اعتُمدت بعد مخس سةنوات،
يف مادتها  3-11إىل حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل وتنص على أن “تتعاون األطةراف املتعاقةدة

مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لدى منظمة األغذيةة والزراعةة يف إجةراء عمليةات إعةادة تقيةيم دوريةة حلالةة
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل لتيسةري حتةديث خطةة العمةل العامليةة املتتابعةة املنصةوص عليهةا يف
املادة  ”.11وبنا ًء على كلك و اشي ًا مع النظم األساسية للهيئة فإنها اختةذت مبةادرة إعةداد التقريةر الثةاني عةن حالةة
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل ،الذي أطلقه املدير العةام يف أفتةوبر /تشةرين األول  ،2111ووجهةت
عملية إعداده ،وأقرته.

 -11وقد أيّد مؤ ر املنظمة ،يف عام  ،1881مقرتح إعداد أول تقرير عن املوارد الوراثية النباتية لألغذيةة والزراعةة يف
العامل ،استناداً إىل توصية من اهليئة وا لس .وبعد عام ،أي يف عام  ،1882كفر مةؤ ر املنظمةة أن التقريةر ،وفةذلك
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خطة العمل العاملية“ ،ينبغي اعتبارهما جزأين متممني من عملية واحدة يب القيام بهةا بتوجيهةات مةن هيئةة املةوارد
الوراثية لألغذية والزراعة وااعة عملها” .وحتى اآلن ،تتخذ اهليئة ،اشياً مع نظمها األساسية ،مبادرة إعةداد تلةك

التقارير واإلشراف عليها .وبناء على كلك ،اختذت اهليئة مبادرة إعداد التقرير الثاني ووجهت عمليةة إعةداده وأقرتةه.
وبرنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات للفرتة  2121-2113يتوقع تقديم التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتيةة
9
لألغذية والزراعة يف العامل إىل الدورة العادية السابعة عشرة للهيئة.
 -19وجدير باملالحظة أيضاً يف هذا الصدد أن املادة  3-18من املعاهدة تنص ،يف الة أمور أخرى ،على أن وظائف
اجلهاز الرئاسي هي “تدعيم التنفيذ الكامل هلذه املعاهدة ورصد أهدافها” والعمل بصفة خاصة على “أداء أية مهةام قةد
تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذه املعاهدة”.
 -18وحتدد األحكام سالفة الذفر أساس التعاون الوثيق بني اهليئة واملعاهدة بشأن إعداد تقرير حالة املةوارد الوراثيةة
النباتية لألغذية والزراعة يف العامل .وفيما يتعلق ،بتحديد أفرب ،مبسألة نقل مهمة “اإلشراف على إعةداد تقريةر املةوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل” من اهليئة إىل املعاهدة ،يُرتأى أن اهليئة يةوز أن تةدعو اجلهةاز الرئاسةي
إىل االضطالع بهذه املهمة .ومن شأن اجلهاز الرئاسي أن يأخذ علم ًا بالدعوة وأن يقر املقرتح ،على أساس املةادتني 3-11
و ( 3-18د) .وسيكون من الالزم أن يعتمد االثنان القرارين املتعلقني بذلك بتوافق اآلراء أثناء إحدى دوراتهما .والتعةاون
بني املعاهدة واهليئة ،على النحو املنصوص عليه يف املعاهدة ،يشري على وجه اخلصوص إىل “إجراء عمليات إعادة تقييم
دورية حلالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة” .وسيكون من املتوقع أيضاً مةن اهليئةة أن تطلةق العمليةة وتكفةل
إ امها ،أي أن تكفل إقرار املقرتح املقدم من اهليئة والذي سيتعني إحالته أيضاً إىل مؤ ر املنظمة .وقةد يتطلةب إدخةال
أي تغيري يف طبيعة التعاون على النحو املنصوص عليه يف املعاهدة إدخال تعديل على أحكام املعاهدة واستعراضه من قِبَةل
األجهزة الرئاسية املختصة يف املنظمة.

باء -حتديث ورصد تنفيذ خطة العمل العاملية
 -21استجابة للثغرات واالحتياجات ال حُددت يف التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذيةة والزراعةة
يف العامل ،أُعدت خطة العمل العاملية لصيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املسةتدام (خطةة العمةل
العاملية) بالرتافق مع تقرير حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل ،وكلك فإطار عمل عاملي علةى فةل مةن
الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدولي ،تنفذه املؤسسات الوطنية ،مع تقديم دعم ،حسب مقتضى احلال ،مةن منظمةة
األغذية والزراعة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية وفذلك املنظمات غري احلكومية 10.وللهيئةة سةلطة اإلشةراف علةى
تنفيذ خطة العمل العاملية وإقراره ورصده وتقييمه فضالً عن اختاك مبادرة حتةديث اخلطةة ،مبةا يف كلةك لتحديةد مراحةل

 ،CGRFA-13/11/Report 9املرفق واو.
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تلك العملية واألجهزة ال تشارك فيها ،مثلما فعلت فعالً يف دورتها العادية الثانية عشرة عام  11.2118وحيتفظ مةؤ ر
12
املنظمة بصالحية اعتماد خطة العمل العاملية.
 -21وترصد اهليئة أيضاً التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية من خالل جمموعةة متفةق عليهةا مةن املؤشةرات
واتباع نهج تشارفي بقيادة قطرية .وأنشأت اهليئة ،لدعم اجلهود ال يبذهلا أعضاؤها لتنفيذ خطة العمةل العامليةة ،يف
عام  ،2111آلية تيسري حتدد الفرص املتاحة لتمويل فل جمال من جماالت النشاط كات األولوية الواردة يف خطة العمل
العاملية والبال عددها  21جماالً.

 -22وتعرتف املادة  11من املعاهدة بأهمية خطة العمل العاملية املتتابعة بالنسبة للمعاهدة ،وبأن “األطةراف املتعاقةدة
ينبغي أن تعمل على تدعيم تنفيذها الفعال ،مبا يف كلك من خالل خطع العمل القطرية ،وحبسب ما هو مالئم من خالل
التعاون الدولي لتوفري إطار متسق ،ضمن الة أمور أخرى ،لبناء القةدرات ونقةل التكنولوجيةا وتبةادل املعلومةات ،مةع
مراعاة أحكام املادة  .”13ويف الوقت كاته تنص املادة  3-11من املعاهدة على أن “تتعاون األطراف املتعاقةدة مةع هيئةة
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لدى منظمة األغذية والزراعة يف إجراء عمليات إعادة تقييم دورية حلالة املوارد الوراثيةة
النباتية لألغذية والزراعة يف العامل لتيسري حتديث خطة العمل العاملية املتتابعة املنصوص عليها يف املةادة  .”11ويف هةذا
الصدد ،من اجلدير بالذفر أن املعاهدة تسند دوراً هاماً خلطة العمل العاملية فيما يتعلق باقتسةام املنةافع يف سةياق النظةام
املتعدد األطراف :فمجاالت النشاط كات األولوية يف خطة العمل العاملية املتتابعة تؤخذ يف احلسبان يف تبادل املعلومةات،
13
واحلصول على التكنولوجيا ونقلها ،وبناء القدرات ،وتقاسم املنافع الناشئة عن تداوهلا جتارياً.

 -23وفيما يتعلق بنقل املهمة احلالية قد ختتلف االنعكاسات القانونية تبعاً لنطةاق النشةاط الةذي سةيُنقل .ويف حالةة
احتفاظ اهليئة بسلطة إطالق اإلجراء احملدّث ،مبا يف كلك حتديد جماله واملشارفني يف العملية ،يوز أن تةدعو اهليئةة
اجلهاز الرئاسي إىل االضطالع مبهمة حتديث خطة العمل العامليةة ،حسةبما يةراه “ضةرورياً أو مستصةوباً لكفالةة تطةوير
 11طلبت اهليئة ،يف دورتها العادية الثانية عشرة ،من منظمة األغذية والزراعة إعداد خطة العمل العاملية احملدّثة املستندة يف املقام األول إىل التقريةر
الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل ،وعلى وجه اخلصوص إىل الثغةرات واالحتياجةات احملةددة .وطلبةت اهليئةة إىل
أمينها ،آخذة يف االعتبار التغيّر احلاصل يف اإلطار املؤسسي وايع التطورات الناشئة عن التقرير الثاني عن حالةة املةوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة
والزراعة يف العامل ،وخباصة اعتماد املعاهدة يف عام  ،2111أن ينسق مع أمني املعاهدة يف عملية التحديث ،لكفالة أخذ املسائل احملةددة كات الصةلة
باملعاهدة يف االعتبار .وطلبت إىل أمينها أيضاً أن ينظم مع أمني املعاهدة اجتماعاً مشرتفاً ملكتيب اهليئة واملعاهدة الستعراض مسةودة أوىل خلطةة العمةل
العاملية احملدّثة ،قبل دورتها العادية الثالثة عشرة .وقد عُقد االجتماع املشرتك ملكةتيب اهليئةة واملعاهةدة يف  11مةارس /آكار  .2111وقُةدمت مسةودة
خطة العمل العاملية احملدّثة إىل اجلهاز الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،لعلمه ).(IT/GB-4/11/Inf. 14
 12يوز ،بد ًال من كلك ،اعتماد خطة العمل العاملية من قِبَل مؤ ر حكومي دولي يدعو املدير العام إىل عقده لذلك الغرض .وخطة العمل العاملية األوىل
اعتمدها املؤ ر الفين الدولي الرابع املعين باملوارد الوراثية النباتية ) (ITCPGR/96/REPوأقرها الحقاً جملس املنظمة ،ومةؤ ر األطةراف يف اتفاقيةة
التنوع البيولوجي ،ورؤساء الدول واحلكومات يف مؤ ر القمة العاملي بشأن األغذية ( ،CL111/Repالفقرات  ،13-11القرار  .)111/1وقد وُوفق على
خطة العمل العاملية الثانية من قِبَل اهليئة يف دورتها العادية الثالثة عشرة يف يوليو /وز  2111ووافق عليها الحقةاً جملةس املنظمةة يف دورتةه الثالثةة
واألربعني بعد املائة يف نوفمرب /تشرين الثاني  ،CL 143/REP( 2111الفقرة  ،)13على النحو الذي صدر بةه تكليةف مةن املةؤ ر (،C 2011/REP
الفقرة .)11
 13املادتان  2-13و ( 1-13اقتسام املنةافع يف النظةام املتعةدد األطةراف)؛ و  ( 11النظةام العةاملي للمعلومةات عةن املةوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة
والزراعة)؛ و ( 2املوارد املالية).
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النظام العاملي” 14.وسيأخذ اجلهاز الرئاسي علماً ،بدوره ،بالدعوة وقد يقبل املقرتح على أساس املةادة ( 3-18ك) مةن
املعاهدة .وحتقيقاً هلذه الغاية ،من الالزم أن يعتمد فل من اهليئة واجلهاز الرئاسي قراره كات الصلة بتوافةق اآلراء .ويف
هذا الصدد ينبغي أيضاً إيالء اعتبار لكون خطة العمل الثانيةة تتوقةع ،مثةل خطةة العمةل العامليةة األوىل ،رصةد التقةدم
احملرز بوجه عام يف تنفيذها عن طريق اهليئة بالتعاون الوثيق مع اجلهاز الرئاسي.
 -21وبالنظر إىل أن وضع خطة العمل العاملية وحتديثها ورصد تنفيذها هي أمور تشكل جزءاً من مهمةة اهليئةة ،فةإن
أي مقرتح نقل يتجاوز ما سبق كفره من الالزم أن حيال إىل األجهزة الرئاسية للمنظمة .فذلك ،قد يلةزم إدخةال تعةديل
على أحكام املادة  3-11من املعاهدة .وأخرياً ،سيحتفظ مؤ ر املنظمة  -أو ا لس بناء علةى طلبةه  -بسةلطة اعتمةاد
خطة العمل العاملية احملدّثة.

جيم -اإلشراف عل الدعم املقدم من املنظمة لآلليات الوطنية لتقاسم املعلومات
وصيانة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر
 -21أنشأت اهليئة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكةر ) (WIEWSيف عةام  1883فآليةة ديناميةة علةى نطةاق
العامل لتعزيز تبادل املعلومات فيما بني الدول األعضاء يف املنظمةة ممةع ونشةر املعلومةات عةن املةوارد الوراثيةة النباتيةة
لألغذية والزراعة ،طبقاً للمادة ( 1-1هة) و (و) من التعهد الدولي بشأن املوارد الوراثية النباتية .وفمةا كفةرت اهليئةة،
فإن النظام هو “قاعدة بيانات دينامية يري حتديثها باستمرار لقواعد البيانات ومصادر املعلومات اهلامة األخرى بشأن
ايع ا االت ال يُحتمل أن تكون كات أهمية لألوساط العلمية” .وفجزء من عملية الرصد والتحديث هةذه ،وافقةت
اهليئة ،يف دورتها العاشرة يف عام  ،2111على استخدام نهج جديد لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية يستند إىل مؤشرات
متفق عليها دولياً ،مما أدى إىل إنشاء اآلليات الوطنية لتقاسم املعلومات ) .(NISMsوأعربت اهليئة ،يف دورتها العاديةة
احلادية عشرة ،عن استعدادها للعمل مع اجلهاز الرئاسي للمعاهدة يف زيادة تطةوير النظةام العةاملي للمعلومةات واإلنةذار
املبكر يف سياق تطوير النظام العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتةوخى يف املعاهةدة ودعةت
اجلهاز الرئاسي إىل النظر يف استخدام اآلليات الوطنية لتقاسةم املعلومةات املنشةأة عةن طريةق النظةام العةاملي للمعلومةات
15
واإلنذار املبكر ،فمساهمات يف تطوير نظامها العاملي للمعلومات.
 -24وتبادل املعلومات هو أيضاً أحد ا االت املذفورة صراحة يف املادة  11من املعاهدة ،ال تنص علةى مةا يلةي:
“تعمل األطراف املتعاقدة على تدعيم تنفيذها الفعال ،مبا يف كلك من خالل خطع العمل القطرية ،وحبسب ما هو مالئةم

من خالل التعاون الدولي لتةوفري إطةار متسةق ،ضةمن الةة أمةور أخةرى ،لبنةاء القةدرات ونقةل التكنولوجيةا وتبةادل
املعلومات ،مع مراعاة أحكام املادة  .”13وبتحديد أفرب ،ميثل النظام العةاملي للمعلومةات عةن املةوارد الوراثيةة النباتيةة
لألغذية والزراعة مكوناً داعماً من مكونةات املعاهةدة .ففةي حقيقةة األمةر ،وفقةاً للمةادة  1-11مةن املعاهةدة“ ،تتعةاون
األطراف املتعاقدة علةى إنشةاء وتعزيةز نظةام عةاملي للمعلومةات لتيسةري تبةادل املعلومةات ،اسةتناداً إىل نظةم املعلومةات
 14النظم األساسية للهيئة ،املادة .)2( 2
 ،CGRFA-11/07/Report 15الفقرة .31
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املوجودة ،عن القضايا العلمية والفنية والبيئية املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة توقعاً ألن يسةهم تبةادل
املعلومات هذا يف تقاسم املنةافع بإتاحتةه للمعلومةات عةن املةوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةة جلميةع األطةراف
املتعاقدة”.
 -21وحالياً تشرف اهليئة على أنشطة املنظمة الداعمة لآلليات الوطنية لتقاسم املعلومات وللنظةام العةاملي للمعلومةات
واإلنذار املبكر و سك بزمام املبادرة إىل زيادة تطويره ،وفقاً ملعياري الضرورة واملالءمة املذفورين يف املادة  )2( 2من النظم
األساسية للهيئة.
 -29ومن الناحية القانونية ،ال ترتتب أي انعكاسات حمددة على نقل مهمةة اإلشةراف علةى دعةم املنظمةة لآلليةات
الوطنية لتقاسم املعلومات وصيانة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي .ويوز للهيئة،
اشياً مع مهمتها العامة  -فما هي منصوص عليها يف الفقرتني ( )1و ( )2من املادة  2مةن الةنظم األساسةية للهيئةة -
املتمثلة يف أن تبقي قيد االستعراض ايع املسائل املتعلقة بسياسة املنظمة وبراجمها وأنشطتها يف جمال املةوارد الوراثيةة
كات الصلة باألغذية والزراعة ،أن تتخذ قراراً بنقل اختصاص اإلشراف على الدعم املقدم مةن املنظمةة لآلليةات الوطنيةة
لتقاسم املعلومات وصيانة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر ،حسبما تراه ضروريا أو مستصوب ًا لكفالة تطةوير النظةام
العاملي .ويوز أن يأخذ اجلهاز الرئاسي علم ًا بالدعوة ويقةر بتوافةق اآلراء كلةك املقةرتح علةى أسةاس املةادة  1-11مةن
املعاهدة.

دال -وضع معايري بنوك اجلينات وتنقيحها وإقرارها
 -28نُشةةرت معةةايري بنةةوك اجلينةةات يف عةةام  ،1881وقةةد وُضةةعت لالسةةتجابة للحاجةةة إىل وجةةود معيةةار مناسةةب
للصيانة الدولية يف املوقع الطبيعي وتتعلق حصرياً بتخزين بذور األنواع التقليدية 16.ووافقت اهليئة ،يف دورتها الرابعة يف
عام  ،1881على أن تدعو فريقاً مةن اخلةرباء الفنةيني للعمةل مةع املنظمةة وا لةس الةدولي للمةوارد الوراثيةة النباتيةة
( -IBPGRوهو حالياً املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي) إلعادة حتديد معةايري بنةوك اجلينةات 17.وأقةرت اهليئةة ،يف
دورتها العادية اخلامسة 18،املعايري لكي تكتسب قيمة عاملية ويسهل على البلدان اعتمادها.

 -31وباعتماد املعاهدة ،على األطراف املتعاقدة ،رهناً بتشريعاتها الوطنية “ ،أن تتعاون يف جمال تشجيع وضع نظةم
ففؤة ومستدامة للصيانة خارج املواقع الطبيعية مع إيالء االهتمام الواجب للحاجة إىل القدر الكايف من التوثيق والتوصةيف
والتجديد والتقييم  ”...و “ ترصد اسةتمرارية احليويةة ودرجةة التنةوع والسةالمة الوراثيةة موعةات املةوارد الوراثيةة
النباتية لألغذية والزراعة” . 19وعلى املرافز الدولية للبحوث الزراعية ) (IARCsالتابعة للجماعة االستشةارية للبحةوث
 ،CPGR/93/5 16امللحق.
 ،CPGR/91/Report 17الفقرة .41
 ،CPGR/93/Report 18الفقرة .31
 19املادة ( 1هة) و (و).
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الزراعية الدولية
لألغذية والزراعة أن “تتعهد بإدارة هذه ا موعات املوجودة خارج مواقعها الطبيعية طبقاً للمعايري املتفق عليها دوليةاً،
)(CGIAR

ال حتتفظ مبجموعةات موجةودة خةارج مواقعهةا الطبيعيةة مةن املةوارد الوراثيةة النباتيةة

وخاصة املعايري الدولية لبنوك اجلينات فما أقرتها هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للمنظمة”.

20

 -31ووافقت اهليئة ،يف دورتها العادية الثانية عشرة ،على احلاجة إىل تنقةيح معةايري بنةوك اجلينةات وطلبةت مةن
املنظمة ،أن تضطلع ،بالتعاون مع املعاهدة ،واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية واملؤسسات الدولية األخةرى
كات الصلة ،بهذا االستعراض في تنظر فيه ااعة العمل الفنيةة احلكوميةة الدوليةة املعنيةة بةاملوارد الوراثيةة النباتيةة
لألغذية والزراعة (ااعة العمل) ،يف دورتها العادية الثالثة عشةرة 21.واسةتعرض مكتبةا اهليئةة واملعاهةدة حالةة تنقةيح
معايري بنوك اجلينات يف اجتماعهما املشرتك الثاني ،الذي عُقد يف  13نوفمرب /تشرين الثاني .2111

 -32واستجابة لطلب اهليئة تنسيق جدولي أعمال اهليئة واجلهاز الرئاسي ،جلملة أغراض منها تنقيح معايري بنةوك
اجلينات ومناقشة طرائق تقديم مدخالت من اجلهاز الرئاسي يف عملية هذا التنقيح ،22اتفق املكتبان على إتاحةة مسةودة
23
معايري منقحة لبنوك اجلينات للدورة الرابعة للجهاز الرئاسي ،لعلمه.
 -33وطلبت اهليئة من ااعة عملها االنتهاء من وضع مسودة املعايري املنقحة لبنوك اجلينات ،في تقرها اهليئةة يف
24
هذه الدورة.
 -31وبالنظر إىل ما سلف كفره ،يبدو أن اهليئة تولةت دوراً تنسةيقياً قياديةاً ووفةرت منتةدى حكوميةاً دوليةاً لتطةوير
معايري بنوك اجلينات .ومن الناحية األخرى ،ال تنص املعاهدة على اختصاص مباشر للجهاز الرئاسي يف هةذه املسةائل.
وبدالً من كلك ،تعرتف املعاهدة بأن اهليئة هي ال تتوىل تلك االختصاصات 25.وحتةى اآلن ،فةان هنةاك تعةاون وثيةق
بني اهليئة واجلهاز الرئاسي ،حسبما طلبا .ومن شأن نقل اختصاص تطوير /تنقيح معايري بنوك اجلينةات وإقرارهةا مةن
اهليئة إىل املعاهدة أن يقتضي إجراء مشاورة مع األجهزة الرئاسية للمنظمة 26فضالً عن اسةتعراض وتعةديل املعاهةدة مةن
أجل االعرتاف باختصاص حمدّد للجهاز الرئاسي فيما يتعلق مبعايري بنوك اجلينات.

هاء -إبقاء مجيع املسائل املتعلقة بسياسة املنظمة وبراجمها وأنشطتها يف جمال
املوارد الوراثية النباتية ذات الصلة باألغذية والزراعة قيد االستعراض باستمرار
 20املادة ( 1-11د).

 ،CGRFA-12/09/Report 21الفقرة .29
 ،CGRFA-12/09/Report 22الفقرة .81
.IT/GB-4/11/Inf.12 23
 24انظر .CGRFA-14/13/22
 25املعاهدة ،املادة ( 1-11د).
 26تذفر الفقرة  -8ثالثا ما يلي ...“ :تكون اختصاصاتها هي )...( :ثالثاً  -توفري منتدى حكومي دولي للمفاوضات واإلشراف علةى االتفاقيةات أو

التعهدات أو مدونات السلوك الدولية األخرى أو غريها من الصكوك املتعلقةة بةاملوارد الوراثيةة كات الصةلة باألغذيةة والزراعةة ،ورصةد تشةغيل هةذه
الصكوك”.
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 -31إن اهليئة مسؤولة ،وفقاً لنظمها األساسية ،علةى أن تبقةي قيةد االسةتعراض باسةتمرار ايةع املسةائل املتعلقةة
بسياسة املنظمة وبراجمها وأنشطتها يف جمةال املةوارد الوراثيةة كات الصةلة باألغذيةة والزراعةة ،مبةا يف كلةك صةيانتها
واستخدامها املسةتدام واالقتسةام العةادل واملتكةافئ للمنةافع الناشةئة عةن اسةتخدامها ،وتقةديم املشةورة إىل املةدير العةام
وا لس ،وحسب االقتضاء ،إىل جلانها الفنية ،مبا يف كلةك علةى وجةه اخلصةوص جلةان الزراعةة والغابةات ومصةايد
األمساك ،بشأن هذه املسائل 27.وقد اعتمد جملس املنظمة األنظمةة األساسةية للهيئةة مةن خةالل القةرار  111/1يف عةام
 28،1881بناء على طلب املؤ ر “اعتماد نظم أساسية مناسبة للمهمة املوسعة للهيئة ،على أساس مؤقت واستعراضةها،
29
عند الضرورة ،يف دورة مقبلة يف ضوء التطورات كات الصلة”.
 -34وال تنص املادة  18من املعاهدة على مهمة مماثلةة للجهةاز الرئاسةي .وهةذه املهمةة املعينةة ال تةرد يف املعاهةدة،
وال تنص املادة  18من املعاهدة على أي وظيفة من هذا القبيل .ويقدَّم ،بدالً من كلك ،تقرير عن أنشطة املنظمةة املتعلقةة
باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل اجلهاز الرئاسي للعلم.

 27تنص املادة  )1( 2من النظم األساسية للهيئة على أن “[اهليئة ينبغي] أن تبقي قيد االستعراض باستمرار ايع املسائل املتعلقةة بسياسةة املنظمةة
وبراجمها وأنشطتها يف جمال املوارد الوراثية كات الصلة باألغذية والزراعة”.
 ،CL110 28الفقرتان  13و  ،11القرار .111/1
 ،C28 29الفقرات  ،48-41القرار .81/3
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 -31ونتيجة لذلك ،فإن نقل هذا االختصاص إىل اجلهاز الرئاسي من شأنه أن يقتضةي ،إىل جانةب انعكاسةاته علةى
السياسة ،ما يلي:
(أ)

إدخال تعديل على املادة  )1( 2من النظم األساسية للهيئة للحيلولة دون إمكانيةة حةدوث تةداخل بةني
مهم اجلهازين املعنيني؛

(ب) إجراء استعراض للمعاهدة وتعديلها وفق ًا للمادة 23؛
(ج )

التشاور واالتفاق مع األجهزة الرئاسية للمنظمة ،بالنظر أيضاً إىل االنعكاسات على السياسة.

واو -استعراض م ءمة وفعالية مدونة السلوك جلمع الب زما اجلرثومية النباتية ونقلها ومهمة
وضع إجراءات لرصد وتقييم التقيُّد باملدونة
 -39اعتمد املؤ ر ،يف دورته السابعة والعشرين 30،يف أعقةاب مشةاورات متعةددة قادتهةا اهليئةة ،31مدونةة السةلوك
الدولية بشأن اع البالزما اجلرثومية النباتية ونقلها (مدونة السلوك) .وتُصةدر مدونةة السةلوك صةراحةً تكليفةاً للهيئةة
برصد وتقييم التقيد باملدونة عن طريق نظام معلومات وتقارير دورية وآلية لشجب حاالت عدم التقيةد .وتةذفر املةادة 11
من مدونة السلوك ما يلي:

“ 1-11ينبغةي للحكومةةات أن تبلة دورية ًا هيئةةة املةةوارد الوراثيةة النباتيةةة التابعةةة ملنظمةةة األغذيةةة والزراعةةة
باإلجراءات املتخذة فيما يتعلق بتطبيق هذه املدونة .ويوز القيام بذلك ،متةى فةان مناسةباً ،يف سةياق التقةارير
السنوية ال تقدَّم مبوجب املادة  11من التعهد الدولي بشأن املوارد الوراثية النباتية.
“ 2-11ينبغي للحكومات أن تبل هيئة املوارد الوراثيةة النباتيةة التابعةة للمنظمةة بةأي قةرار حبظةر أو تقييةد
مهمات اجلمع املقرتحة.
“ 3-11يف حاالت عدم التقيد من جانب جهة جامعة أو جهة راعية بقواعد وأنظمة بلةد مضةيف بشةأن اةع
ونقل املوارد الوراثية النباتية ،أو مببادئ هةذه املدونةة ،قةد ترغةب احلكومةة يف إحاطةة هيئةة املةوارد الوراثيةة
النباتية التابعة للمنظمة علماً بذلك .وينبغي أن حتصل اجلهةة اجلامعةة واجلهةة الراعيةة علةى نُسةخ مةن هةذا
االتصال ،وهلما احلق يف الرد على البلد املضيف مع إرسال نسخة إىل اهليئة .ويوز للمنظمة ،بناء علةى طلةب
اجلهات اجلامعة أو اجلهات الراعية ،أن تقدم شهادة تشيد بعدم وجود أي شكاوى غري حمسومة بشأنها تلةك
32
اجلهات مبوجب هذه املدونة”.
 ،C27/Rep 30الفقرتان  111و  ،111القرار .83/9
 31انظر  ،CPGR/91/Repالفقرة 94؛  ،CL103/Repالفقرة .12
 ،C27/Rep 32املرفق هاء.
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 -38وعالوة على كلك ،فإن اهليئة مكلفة مبهمة استعراض أهمية وفعاليةة مدونةة السةلوك ،وبةدء عمليةة حتةديثها،
حسبما تراه ضرورياً .وتنص املادة  14من مدونة السلوك فيما يتعلق بالرصد والتقييم على ما يلي:

“ 1-14ينبغي للسلطات الوطنية املختصة وهليئة املةوارد الوراثيةة النباتيةة التابعةة للمنظمةة إجةراء اسةتعراض
دوري ألهمية وفعالية املدونة .وينبغي اعتبةار املدونةة نصةاً حيويةاً يةوز حتديثةه حسةب احلاجةة ،ليأخةذ يف
احلسبان التطورات واملعوقات الفنية واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية والقانونية.
“ 2-14قد ترغب الرابطات املهنية املختصة ،وغريها من األجهزة املماثلة الة تقبةل املبةادئ الةواردة يف هةذه
املدونة ،يف إنشاء جلان استعراضات أقران معنية باألخالقيات للنظر يف امتثال أعضائها للمدونة.
“ 3-14قد يكون من املستصوب ،يف وقت مناسب ،وضع إجراءات لرصد وتقييم التقيد باملبادئ الواردة يف هةذه
املدونة ،حتت إشراف هيئة املوارد الوراثية النباتية التابعة للمنظمة ال يوز هلا ،إكا دعتها األطراف املعنيةة
33
إىل كلك ،أن تسوي اخلالفات ال قد تنشأ.
 -11وتقتضي املادة ( 3-12ح) من املعاهدة توفري احلصول على املوارد الوراثية النباتية للنظام املتعدد األطةراف الة
توجد يف ظروف املواقع الطبيعية ،وفقاً للتشريعات القطرية ،أو وفق ًا ملا قد حيدده اجلهاز الرئاسةي مةن معةايري يف حالةة
عدم وجود مثل هذه التشريعات .وقد نظرت اللجنة االستشةارية الفنيةة املخصصةة املعنيةة باالتفةاق املوحةد لنقةل املةواد
والنظام املتعدد األطراف يف أحكام مدونة السلوك ال تتناول اجلوانب الفنية جلمع املواد ال توجد يف ظروف مواقعهةا
الطبيعية ،باعتبارها معايري ممكنة لتنفيذ املادة ( 3-12ح) من املعاهدة.
 -11ومن ثم ،فإن نقل مهم استعراض ورصد مدونة السلوك املذفورتني أعاله من اهليئةة إىل اجلهةاز الرئاسةي مةن
شأنه أن ينطوي على ما يلي:
(أ)

توجيه طلب مةن األجهةزة الرئاسةية للمنظمةة لنقةل تطةوير ورصةد تشةغيل مدونةة السةلوك إىل اجلهةاز
الرئاسي .ومن الالزم أن يأخذ الطلب يف احلسبان الفقرة  -8ثالثاً من النظم األساسية للهيئة؛

(ب) إجراء تنقيح وتعديل ملدونة السلوك (املادتني  11و  )14حتةت إشةراف اهليئةة ،فةي يعتمةدهما مةؤ ر
املنظمة؛
(ج )

قبول اجلهاز الرئاسي أداء املهمة اجلديدة بتوافق اآلراء ،بناء على دعوة من مؤ ر املنظمة.
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رابعاً-

االنعكاسات املالية

 -12توفَّر املوارد املالية لعمل املنظمة بشأن خمتلف قطاعات املوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة ،مبةا يف كلةك بشةأن
املهام واألنشطة املتناولة يف هذه الوثيقة ،يف وثيقة برنةامج عمةل وميزانيةة املنظمةة للفةرتة املاليةة ،الة يعتمةدها مةؤ ر
املنظمة .وتشمل املوارد املالية لتنفيذ برنامج عمل املنظمة خمصصاً من امليزانية العادية للمنظمة (املسةاهمات املقةررة الة
يقدمها أعضاء املنظمة) وتقديراً للموارد اخلارجة عن امليزانية (املساهمات الطوعيةة يف حسةابات األمانةة) .وقةد اعتمةدت
أنشطة فثرية جرى القيام بها مؤخراً وأشرفت عليها اهليئة يف ميدان املوارد الوراثية النباتية ،مةن قبيةل إعةداد التقريةر
الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل ،على املوارد اخلارجة عن امليزانية اعتماداً شديداً.
 -13أما ميزانية املعاهدة الدولية فيعتمدها جهازها الرئاسةي .وقةد حُةدد مصةدر واسةتخدام أمةوال املعاهةدة الدوليةة،
وهيكل حسابات األمانة اخلاصة بها ،يف قواعدها املالية 34.وتشمل ميزانيةة املعاهةدة )1( :امليزانيةة اإلداريةة األساسةية
ال تغطي النفقات اإلدارية يف إطار املعاهدة مبا يف كلك مصروفات أمانتها؛ و ( )2الصناديق اخلاصة ،من قبيل صةندوق
دعم مشارفة البلةدان الناميةة ،أو الصةناديق املتعةددة اجلهةات املاحنةة ،أو الصةناديق املسةتقلة الة تشةرتطها اجلهةة
املاحنة؛ و( )3صندوق اقتسام املنافع ،وفق ًا للمادة  2-13من املعاهدة.
 -11وتشمل امليزانية اإلدارية األساسية للمعاهدة مبلغاً يوفَّر للمعاهدة يف امليزانية العادية املعتمةدة للمنظمةة 35،يشةكل
حالياً حنو ثلث امليزانية اإلدارية األساسية ،فضالً عن املسةاهمات الطوعيةة املقدمةة مةن األطةراف املتعاقةدة يف املعاهةدة
واملساهمات األخرى.
 -11ويف حالة نقل مهمة أو نشاط رمسياً من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة ،سيلزم اختاك قرار بشأن ما إكا فان
كلك ستكون له أية انعكاسات مالية .وإكا فانت له انعكاسات من هذا القبيةل ،سةيتعني علةى مةؤ ر املنظمةة أن يتخةذ
قراراً بشأن ما إكا فان ينبغي أن ينقل أية موارد من امليزانية العادية للمنظمةة إىل امليزانيةة اإلداريةة األساسةية للمعاهةدة
لتغطية بعض التكاليف املرتبطة بذلك أو لتغطيتها فلها.

خامساً-

التوجيهات املطلوبة

 -14مطلوب من اهليئة أن تستعرض هذه الوثيقة وتنظر يف نقةل املهةام واألنشةطة املتعلقةة بةاملوارد الوراثيةة النباتيةة
لألغذية والزراعة من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي يف ضوء االنعكاسات القانونية واإلدارية واملالية.
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