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 من جدول األعمال المؤقت 6البند 

 للجهاز الرئاسيثامنة الدورة ال

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16 – 11، روما

 األمينتقرير 

 
ّ  ً أو ال    مقدمة - 

 
ا عن العمليات واألنشـــــــــطة بني الدورات اليت أشـــــــــرف عليها األمني منذ انعقاد الدورة   - 1 ّ                   ً                                                                       يقّدم هذا التقرير ملخصـــــــــً   

                                                                           عن التطورات الســــــــياســــــــاتية والتشــــــــغيلية ذات الصــــــــلة بإعداد الدورة الثامنة. ويتضــــــــمن                           ً األخرية للجهاز الرئاســــــــي فضــــــــًال 
ا             هذا التقرير  ّ           موجزًا عن املعلومات احملّدثة بشـــــأن تن   ً  أيضـــــً ّ                             فيذ اســـــرتاتيجية االتصـــــاالت ويقّدم معلومات عن املذكرة املرجعية     ً                                           

ّ   عّدت      ُ اليت أُ                      يقة معلومات عن ســـائر                          باإلضـــافة إىل ذلك، تقدم الوث   .                           فرعية وعمليات ما بني الدورات         األجهزة ال         الســـتعراض 
        املتعلقة       األخرية         لتطورات      ائر ا                                       الدورة الثامنة للجهاز الرئاســـي، فضـــال عن ســـ           ً               ضـــطلع هبا بناًء على طلب مكتب          األنشـــطة امل

       مبهامه.
 
                                                                                               ويف ما يتعلق باجلوانب املالية، يقدم التقرير حملة عامة عن القضــــــــــــــايا والوجهات يف الشــــــــــــــؤون املالية للمعاهدة   - 2

     17                                                                                                   الدولية خالل فرتة الســــــــــــنتني، يف حني ترد تفاصــــــــــــيل احلالة الراهنة للشــــــــــــؤون املالية يف الوثائق املندرجة يف إطار البند 
                من جدول األعمال.

 
 عضوية المعاهدة الدولية -    ً ثاني ا

 
                                    ّ                                                                منذ الدورة السابعة للجهاز الرئاسي، كثّفت األمانة جهودها لزيادة عدد أعضاء املعاهدة الدولية، وذلك بتشجيع   - 3

                      وخالل فرتة الســــنتني، انضــــم    .           القيام بذلك         عن أمهية   ا               وتوفري معلومات هل                    االنضــــمام إىل املعاهدة                     أطراف غري متعاقدة على 
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                  ديســـــمرب/ كانون األول    2                                                                            يان إىل املعاهدة الدولية ومها منغوليا اليت أصـــــبحت االتفاقية نافذة بالنســـــبة إليها يف           بلدان إضـــــاف
  .    2019          أغسطس/ آب    7            ، وجورجيا يف  8   201

 
                                                                                       وكذلك قام األمني بتيســــــــري عملية إرســــــــال املدير العام يف املنظمة لرســــــــائل خمصــــــــصــــــــة إىل العديد من األطراف   - 4

                            االنضمام إىل املعاهدة الدولية.     على   ا                    غري املتعاقدة، لتشجيعه
 
                                                                                         وعمل األمني على حنو وثيق مع املســــــــــؤولني احلكوميني املعنيني واإلدارات يف بلدان األطراف غري املتعاقدة لدعم   - 5

ا بتعاون وثيق مع املكاتب                                الفعاليات الرامية إىل التوعية.                                      حلقات العمل اخلاصــــــة باملشــــــاورات الوطنية و               ً                        وعمل األمني أيضــــــً
                                                                                               ية لتســـليط الضـــوء على الدور احلاســـم للمعاهدة الدولية من خالل عقد اجتماعات خمصـــصـــة وإســـداء املشـــورة الفنية       القطر 

                                                                              ومن بني تلك البلدان على ســـــبيل املثال ال احلصـــــر االحتاد الروســـــي وبوتســـــوانا وجنوب أفريقيا    .             لوثائق املخصـــــصـــــة       وتوفري ا
 1 .                               والصني وكولومبيا واملكسيك ونيجرييا

 
ّ                                   معلومات محد ثة عن االجتماعات والعمليات الرئيسية -    ً ثالث ا             

 واألنشطة ذات الصلة بين الدورات
 

                                                      النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها
 
   ً                                                                                     بناًء على توجيهات اجلهاز الرئاســــــــــــــي، واصــــــــــــــل األمني إيالء األولوية لدعم جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــــــــوية   - 6

صــــــــة                                                                                             املعنية بتعزيز ســــــــري عمل النظام املتعدد األطراف للحصــــــــول على املوارد وتقاســــــــم منافعها (جمموعة العمل).     ّ   املخصــــــــّ
                                                                        ومشل دعم هذه العملية تيسري عدد من املشاورات غري الرمسية يف العديد من األقاليم.

 
            م منــافعهــا،                                                                             وواصـــــــــــــــل األمني دعم العمليــات اليوميــة للنظــام املتعــدد األطراف للحصــــــــــــــول على املوارد وتقــاســــــــــــــ  - 7

                                                ّ        النظـام املتعـدد األطراف كـآليـة تشــــــــــــــغيليـة مســــــــــــــتمرة. وتبّني الوثيقـة      يـانـة صــــــــــــــ                                 وهو يرى أنـه من األمهيـة مبكـان مواصــــــــــــــلـة 
IT/GB-8/19/17   احلاجة إىل ضـــــــــــمان وظائف  1 2  20 -   020 2                                         مشـــــــــــروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة الســـــــــــنتني        بعنوان ،                      

  .                                    الصيانة األساسية للنظام املتعدد األطراف
 
ّ                                        وعّزز األمني دعم اجملموعات احملتفظ هبا مبوجب املادة   - 8                           ، مبا يشــــــمل جمموعات جوز اهلند        الدولية            من املعاهدة    15  

                     مركز البحوث والتعليم                                                                                    يف بابوا غينيا اجلديدة وكوت ديفوار، ومبعاجلة التطورات اليت طرأت على اجملموعة اليت يســـــــتضـــــــيفها 
                                      التقارير الواردة من املؤســــــســــــات اليت أبرمت         بعنوان "  IT/GB-8/19/15.4/2               وتتضــــــمن الوثيقة                     للزراعة االســــــتوائية.      العايل 

                                              "، معلومات عن املبادرات اليت اختذها األمني يف ممارســة                   من املعاهدة الدولية    15                                    اتفاقات مع اجلهاز الرئاســي مبوجب املادة 
            من املعاهدة.    15                                              مسؤولياته مبقتضى االتفاقات اليت أبرمت مبوجب املادة 

                                                      
 ند والبحرين وبروناي وبيالروس وتايلمت إعداد املعلومات والتقارير املخصصة خالل فرتة السنتني لعدد من البلدان ومن بينها أوزبكستان وأوكرانيا   1

 وجزر البهاما وسنغافورة والصومال.
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                                                                                 تســـــليط الضـــــوء على التعاون مع حكومة كوســـــتاريكا اليت التزمت بتقدمي الدعم على املدى القصـــــري       األمني      ّ ويودّ   - 9

                                                                                                   ملركز التعليم العايل والبحث يف جمال الزراعة االســــــــــــــتوائية لكي يســــــــــــــتمر يف توفري جمموعته للمجتمع العاملي، فيما جيري 
                              لشروط وأحكام املعاهدة الدولية.   ا   ً وفقً          لمجموعة ل   ة      املنتظم        لصيانة ا                                 استكشاف طائفة من اخليارات لعمليات 

 
                  اسرتاتيجية التمويل

 
                          فقد اســتؤنف خالل فرتة الســنتني                              ري يف حتديث اســرتاتيجية التمويل.       تقدم كب       إحراز   ا   ً أيضًــ   مت                 خالل فرتة الســنتني،   - 0 1

ّ                                             عقد اللجنة االستشارية املخصّصة املعنية باسرتاتيجية التمويل اليت عقدت اجتماعني      ّ        وقد أيّد األمني    .             خالل هذه الفرتة    هلا                           
ّ                                                أعمال الرئيســـــني املشـــــاركني للجنة خالل هذين االجتماعني، كما مّكن التواصـــــل بني اللجنة وجمموعة العمل املعنية بتعزيز                                                      

                           الواحد تلو اآلخر وتنظيم حدث       2018                                                                 النظام املتعدد األطراف، مبا يف ذلك من خالل عقد اجتماعيهما يف مارس/آذار 
                ل يف ذلك الوقت.                        خاص عن اسرتاتيجية التموي

 
                     نظام املعلومات العاملي

 
ا األولوية لتنفيذ برنامج العمل بشــأن النظام العاملي للمعلومات، مبا يف ذلك من خالل تيســري   - 1 1 ً                                                                                  أعطى األمني أيضــً             

                                                                                 ّ                         عقد اجتماع للجنة االسـتشـارية العلمية. ومبوازاة عمليات صـيانة النظام املتعدد األطراف، يوّد األمني التشـديد على ضـرورة 
ً                    مواصــــــــــــــلة تطبيق النظام العاملي للمعلومات وفًقا لتوجيهات اجلهاز ال               نظام املعلومات                                 رئاســــــــــــــي، على النحو الوارد يف رؤية                                       

              أخرى للمعاهدة         شغيلية ت                                                                                      العاملي وبرنامج عمله، وذلك من أجل صيانة نظام املعلومات العاملي ومواصلة تطويره بوصفه آلية 
         الدولية.

 
ّ   األمني بفضــــــــل دعم ســــــــخّي م      وشــــــــرع  - 2 1                                       تنفيذ مشــــــــروع مدته ثالث ســــــــنوات يشــــــــمل حزمة   يف                 ن حكومة أملانيا،                 

                                                       ّ                                                    من األنشــــــطة املتعلقة بتعزيز القدرات يف البلدان النامية، ويرّكز على نظام املعلومات العاملي، وال ســــــيما يف إقليمي الشــــــرق 
               األدىن وأفريقيا.

 
        الوثائق

 
      وثيقة      180                          األمانة ونشـــــرت عنها أكثر من  ُ                                                  وُعقد خالل فرتة الســـــنتني عدد كبري من االجتماعات اليت أصـــــدرت   - 3 1

           وثيقة عمل     50                      اجتماع رمسي، وتضــــــــــــم حوايل     18         وثيقة لــــــــــــــــــــــــــ      120                                               اجتماع. ومن بني الوثائق املائة والثمانني، مت إعداد 
                                                                وثيقة أخرى. أما الوثائق األخرى فكانت لالجتماعات التحضــــــــــــــريية، مبا يشــــــــــــــمل     12 و   ا     ً تقريرً     12              وثيقة إعالمية و    46 و

                                                                                          اء الرئيســــــــني املشــــــــاركني جملموعة العمل وجمموعة اخلرباء القانونيني الدائمة. ويف ما يتعلق بالدورة احلالية              اجتماعات أصــــــــدق
                                    وثيقة عمل مرتمجة باللغات الرمسية ملنظمة     32                       وثيقة لينظر فيها، منها     54                                          للجهاز الرئاسي، ستقدم إىل اجلهاز الرئاسي حنو 

                 األغذية والزراعة.
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 تنمية القدرات -   ً  رابع ا
 

ً                                          الل فرتة الســــنتني، قّدم األمني اقرتاًحا إىل املكتب للشــــروع يف وضــــع اســــرتاتيجية لتنمية  خ  - 4 1             ّ           هبدف إدراج         القدرات                 
ّ                                                          . وبناء على تعقيبات املكتب، أعّد األمني مشــــروع إطار للعملية املمكن االضــــطالع هبا لوضــــع االســــرتاتيجية       برناجمي   �ج                                

                                    مشــــروع إطار اســــرتاتيجية لتنمية القدرات        بعنوان   IT/GB-8/19/6.2     ثيقة                                             يف فرتة الســــنتني املقبلة، على النحو الوارد يف الو 
                                          وضــــــع هذا اإلطار، أدرج األمني املدخالت ذات الصــــــلة       عملية      وخالل    .      برناجمي                                  للمعاهدة الدولية يف ســــــبيل األخذ بنهج 

         ة الســــــــــــنتني                          ّ                                                           الواردة من جلنة االمتثال وبّني عناصــــــــــــر وخربات أخرى مســــــــــــتمدة من األنشــــــــــــطة التدريبية اليت نظمت يف فرت 
                            مكاتب املنظمة وسائر املنظمات.             بالتعاون مع      2019 -    2018

 
                                                                                  نظر اجلهاز الرئاســي يف عملية تشــاركية لوضــع اســرتاتيجية لتنمية القدرات، إىل وضــع اســرتاتيجية        عملية     ؤدي ت  وســ  - 5 1

                                             مســاعدة جهات االتصــال الوطنية والشــركاء الرئيســيني    إىل                                                         تعزز التنســيق والتفاعل على حنو وثيق مع املنظمات الشــريكة، و 
                              تنمية القدرات واالستفادة منها.                         لمشاركة بنشاط أكرب يف فرص ل
 

ً  خامس ا  تحديث بشأن المعلومات واالتصاالت -   
 

                                                                                      خالل فرتة الســـــنتني، قام األمني بتحســـــني أنشـــــطة االتصـــــاالت الداخلية وبتوســـــيع نطاق التعاون مع املنظمات   و   - 6 1
                                                                                     اخلـارجيـة ووســـــــــــــــائـل اإلعالم.  ويرد ملخص األنشــــــــــــــطـة الرئيســــــــــــــيـة املضــــــــــــــطلع هبـا خالل األشــــــــــــــهر األخرية يف الوثيقـة

IT/GB-8/19/6/Inf.1   الدولية      اهدة                                  تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة باملع       بعنوان       .  
 

             اجللســــــــــــــــة األخرية               يف رومـــا، وعقـــد                                         بصــــــــــــــورة دوريـــة جلســــــــــــــــات اإلحـــاطـــة للممثلني الـــدائمني        األمـــان     نظم  و   - 7 1
       لتحضـــــــــــــري ا                               العمليات ما بني الدورات وعمليات       تائج ن             بوجه خاص على          ّ  ، وقد رّكز    2019                  أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول     23  يف 

                              لدورة الثامنة للجهاز الرئاسي. ل
 

                                       عشـــــرة لدخول املعاهدة الدولية حيز النفاذ،                                 و/ حزيران الذكرى الســـــنوية اخلامس    يوني    29      ن يوم                 ويف هذا العام، كا  - 8 1
        من جدول    7                                                                                         وسيحتفل اجلهاز الرئاسي هبذه الذكرى خالل هذه الدورة عن طريق جلسة املناقشة املخصصة يف إطار البند 

                   ومناقشـــــــــــة ما قد يلزم       اآلن   حىت                املعاهدة الدولية                                                            األعمال. وتســـــــــــاعد هذه االحتفاالت على التذكري بالتقدم الذي أحرزته 
                                                                                                 املعاهدة الدولية يف أبعادها كافة، أي يف احملافل الدولية حيث جتري مناقشــــــة املســــــائل املتصــــــلة باملوارد الوراثية     ّ منوّ        ملواصــــــلة 

               ية جملتمع املوارد                 ّ            عن الصــــــــكوك اليت توفّر خدمات فعل                                                            ً النباتية لألغذية والزراعة، وإدراجها يف الســــــــياســــــــات العاملية، فضــــــــًال 
  2 .                                 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

                                                      
 .بعنوان االحتفال مبرور مخس عشرة سنة على إنشاء املعاهدة الدولية IT/GB-8/19/7نظر الوثيقة أ  2
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                                           املعاهدة الدولية ووظائفها إىل مجهور أكرب، وذلك              إيصــــــــــــــال مزايا                د األمني احلاجة إىل     ّ ، أكّ       عمليات       خمتلف ال   يف  و   - 9 1
                                 الصــلة يف ســياق مســتقبل اإلطار العاملي    ي  و  ذ      صــلحة       صــحاب امل أ                                                      بالتعاون مع االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي وســائر 

                  للتنوع البيولوجي.
 

ً  سادس ا  المستقبل فيتنظيم العمل  -   
 

                                            اد مذكرة معلومات عن األجهزة الفرعية وعمليات                                                 وافق املكتب خالل اجتماعه األول على أن يقوم األمني بإعد  - 0 2
ب املكتــب، يف اجتمــاعــه الثــاين، مبــذكرة املعلومــات، وطلــب من األمني حتــديثهـا                               اجلهــاز الرئــاســــــــــــــي مــا بني الــدورات. ّ                                                               ورحــّ   

ّ              لــدورة الثــامنــة. وترد مــذكرة املعلومــات احملــّدثــة يف الوثيقــة  ل                       وتقــدميهــا كوثيقــة معلومــات                                       IT/GB-8/19/16.2/Inf.1   بعنوان       
  .                                      األجهزة الفرعية والعمليات ما بني الدورات      راسة د
 

ّ                                                                 وتقّدم هذه الوثيقة معلومات عن األجهزة الفرعية والعمليات ما بني الدورات   - 1 2                               وضــعها أو أنشــأها اجلهاز الرئاســي    
ا                     وتســــتعرض هذه الوثيقة    .    2006                     منذ دورته األوىل يف عام                        لفرعية للجهاز الرئاســــي                                األحكام العامة املتعلقة باألجهزة ا   ً  أيضــــً

                               ها أجهزة فرعية دائمة أو قائمة.                                                                           والالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي، وكذلك األحكام األخرى ذات الصلة اليت تنشأ مبوجب
 

ّ           ً ويف القســـم الســـادس من هذه الوثيقة، قّدم األمني عددً   - 2 2                                             ا من املقرتحات اليت قد يســـرتشـــد هبا االســـتعراض احملتمل                                  
                                                                                ت ما بني الدورات من قبل اجلهاز الرئاســــــــــــي، مثل تعزيز التنســــــــــــيق وعدم االزدواجية بني وظائف                      لألجهزة الفرعية وعمليا

                                                                                                       األجهزة الفرعية، وتعزيز فعالية عمليات األجهزة الفرعية وكفاءهتا؛ وتعزيز اليقني واالتســــــــــــــاق يف العضــــــــــــــوية والشــــــــــــــفافية 
ا عناصــــــــــر لالســــــــــتعراض احملتم ّ           ً                     يف ما يتعلق باملشــــــــــاركة. وقّدم األمني أيضــــــــــً               احملتملة واألخذ                       تشــــــــــمل جمموعة من التدابري   ل                        
                                                             يف احلسبان أنه ميكن لعملية االستعراض أن تكون تدرجيية وعلى مراحل. 

 
 تحديث عن الوضع المالي -   ً  سابع ا

 
ّ               أعّد األمني الوثيقة   - 3 2   IT/GB-8/19/17.2 Add.1   التقرير املايل بشأن برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني        بعنوان                                                     

     جانب       ، إىل    2019          يوليو/متوز     31                                                            وتعرض هذه الوثيقة حملة عامة عن الوضــــع املايل للمعاهدة الدولية حىت    .    2019 -  18  20
ّ                             إّن األمني ملتزم بزيادة الشــفافية   و                                                                            معلومات قد تكون جمدية عند النظر يف االحتياجات املســتقبلية النامجة عن منو املعاهدة.   

                                                                                      ً                    واملســــاءلة يف اســــتخدام املوارد ضــــمن إطار الالئحة املالية للمعاهدة والنظام املايل للمنظمة. وانطالقًا من الســــعي إىل زيادة 
                                                           تتضمن الوثيقة تفاصيل أكثر بكثري مما تضمنته التقارير السابقة.                    الشفافية واملساءلة،

 
ّ                   وتغطي الوثيقة مواضيع عّدة من بينها ما يلي:  - 4 2                        

 
                                                                                    متويل امليزانية اإلدارية األساسية، من مسامهة املنظمة واملسامهات الطوعية من األطراف املتعاقدة؛    (أ)

                                  استالم املسامهات من األطراف املتعاقدة؛  ) ب (
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          للمعاهدة؛                  اإليرادات األساسية  ) ج (

                                       النفقات مبوجب امليزانية اإلدارية األساسية؛  ) د (

                         احتياطي رأس املال العامل؛  ) ه (

                                        االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد.  ) و (
 

           مليون دوالر     97 . 1                              الــذي توفره املنظمــة للمعــاهــدة إىل       2019 -    2018                                  جرى خفض املبلغ املؤقــت مليزانيــة الفرتة   و   - 5 2
                       من الالئحة املالية، تنشــــــــــــر    2 - 8       للمادة    ا                 ً دوالر أمريكي. ووفقً       ليون م   2         ة قيمته      البالغ                             أمريكي من املبلغ املتوخى األصــــــــــــلي 

لة            يف �اية كل                   ق عليه على اإلنرتنت            ّ للنفقات املصــــدّ                    األمانة البيان املايل                                          ّ   ســــنة مالية. ويتضــــمن هذا البيان معلومات مفصــــّ
         السابقة.                                                اإلدارية األساسية، مبا يف ذلك حتليل مقارن مع السنوات                حالة امليزانية   عن 

 
                                                               ، كانت األطراف املتعـاقدة (مبا يشــــــــــــــمـل املفوضــــــــــــــيـة األوروبيـة) قد ســــــــــــــامهت مببلغ    2019          يوليو/متوز     31   ويف   - 6 2

        يف املائة     72                       ً  . ومتثل هذه األرقام تقريًبا      لعامل ا                                                      ماليني دوالر أمريكي، مبا يف ذلك املســـــامهات يف احتياطي رأس املال     18 . 4
      اقدة.                                 من املسامهات املتوقعة من األطراف املتع

 
                                                                                                وخالل الدورة الســابعة للجهاز الرئاســي، أبلغ األمني األطراف املتعاقدة باالســتنزاف الكبري للموارد يف الصــندوق   - 7 2

ّ                      اخلاص لدعم مشاركة البلدان النامية يف اجتماعات املعاهدة، ودعا إىل تقدمي املسامهات. ومّكن سخاء عدد من األطراف                                                                               
                                   ويف الدورة الثامنة للجهاز الرئاســـــــي.        الســـــــنتني                              جتماعات ما بني الدورات خالل فرتة                                    املتعاقدة مشـــــــاركة البلدان النامية يف ا

                   على تقدمي دعم للســـــــفر    ا                                                        ً الراهنة أي يف غياب املزيد من املســـــــامهات، لن يكون الصـــــــندوق قادرً                   ولكن، يف ظل األوضـــــــاع 
  .    2021 -    2020         املقبلة          رتة السنتني                                                                لضمان مشاركة البلدان النامية يف األجهزة الفرعية للجهاز الرئاسي يف ف

 
 التوجيهات المطلوبة -    ً ثامن ا

 
ّ     اجلهاز الرئاسي مدعّو إىل     ّ إنّ   - 8 2 ً  لًما ع   خذ   األ                  ّ                              ً التطّورات وتقدمي أي توجيه يراه مناسبً   و      مات      املعلو      هبذه               بشأن جمموعة    ا    

                                         القضايا ذات الصلة املطروحة يف هذه الوثيقة.
 
 


