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املوجود على هذه الصفحة؛ وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  (QR) االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعةميكن 
 للبيئة.للتقليل إىل أدىن حّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة 

-http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings وميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع التايل:
detail/en/c/1111365/ 

 

NA901/A 

A 

 

 من جدول األعمال المؤقت 17البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16-11روما، إيطاليا، 

 : 2021-2020مشروع برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 
 الجهات المانحة في إطار الصندوق الخاص لألغراض المتفق عليهااألنشطة التي تدعمها 

 
 

 موجز

الذي  2021-2020 ض هذه الوثيقة على اجلهاز الرئاســـــي كضـــــميمة ملشـــــروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة الســـــنتنيعرَ تُ 
ملشاريع الداعمة املمكن القيام هبا خالل فرتة السنتني القادمة مع مسامهات مالية إضافية من خارج يوفر قائمًة موجزة با

تقرير عن بعنوان  Inf.1-IT/GB/8/19/17امليزانية اإلدارية األساسية. وميكن أيضاً االطالع عليها باالقرتان مع الوثيقة 
. 2019-2018لفرتة الســــنتني  خلاص لألغراض املتفق عليهااليت تدعمها اجلهات املاحنة يف إطار الصــــندوق ااألنشــــطة 

وتؤدي أدوارا وكما يف الفرتات املالية الســــــــــــــابقة، قد تزيد األنشــــــــــــــطة املقرتحة فعالية التنفيذ اإلمجايل للمعاهدة الدولية، 
حتياجات اليت اال أيضـــــاً  يف برنامج العمل األســـــاســـــي. وهي تعكس داعمة حامسة األمهية لتنفيذ اجملاالت ذات األولوية

 .ما بني الدوراتاحلالية فرتة الأعرب عنها أصحاب املصلحة خالل 
 

 التوجيهات المطلوبة

 إىل اقرتاح إن رغب يف ذلك،اجلهاز الرئاســي مدعو إىل املصــادقة على األنشــطة املقرتحة اليت تدعمها اجلهات املاحنة، و 
 .ألنشطة املقرتحةل 2021-2020خالل فرتة السنتني  موالاألتوفري  تنويجلهات املاحنة اليت تنظر فيها اأولويات 
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 2021-2020تُعَرض هذه الوثيقة على اجلهاز الرئاســــي كضــــميمة ملشــــروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة الســــنتني  -1
الية إضــــــافية من اليت توفر قائمًة موجزة للمشــــــاريع الداعمة املمكن القيام هبا خالل فرتة الســــــنتني القادمة مع مســــــامهات م

تقرير بعنوان  1Inf./17/19/8-IT/GBخارج امليزانية اإلدارية األســاســية. وميكن أيضــاً االطالع عليها باالقرتان مع الوثيقة 
 .2019-2018عن األنشطة اليت تدعمها اجلهات املاحنة يف إطار الصندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها لفرتة السنتني 

 
قد تزيد األنشـــــــــــــطة املقرتحة فعالية التنفيذ اإلمجايل للمعاهدة الدولية، وتؤدي وكما يف الفرتات املالية الســـــــــــــابقة،  -2

داعمة حامسة األمهية لتنفيذ اجملاالت ذات األولوية يف برنامج العمل األســــاســــي. وهي تعكس أيضــــاً  بصــــورة خاصــــة أدواراً 
 .احلالية ما بني الدوراتفرتة ل االحتياجات اليت أعرب عنها أصحاب املصلحة خال

 
وســـــــــوف يتّم تلّقي املســـــــــامهات الطوعية اإلضـــــــــافية يف الصـــــــــناديق اخلاصـــــــــة لألغراض املتفق عليها، وتتّم إدارهتا  -3

 باالستناد إىل اتفاقات فردية ُتربم بني اجلهات املاحنة واألمانة، مبا يف ذلك تطوير وتنفيذ مشاريع حمددة.
 
واجلهاز الرئاســــــي مدعو إىل املصــــــادقة على األنشــــــطة املقرتحة اليت تدعمها اجلهات املاحنة، كما هو حمّدد أدناه،  -4

ــــات تنظر فيهــــا اجلهــــات املــــاحنــــة اليت تنوي توفري األموال خالل فرتة الســــــــــــــنتني ــــك، إىل اقرتاح أولوي  وإن رغــــب يف ذل
 .لألنشطة املقرتحة 2020-2021

 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام، صون الموارد  -أوالً 

 من المعاهدة الدولية 9و 6و 5بموجب المواد  المزارعين وحقوق
 
 ،إن دعم األطراف املتعاقدة يف جهودها لتعزيز صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام -5

 إعداد طائفة واســــــــــعة النطاق من التدابريفضــــــــــالً عن إحقاق حقوق املزارعني كما ورد يف املعاهدة الدولية يتطلب وضــــــــــع 
مشــاركة جمموعة كبرية من أصــحاب على القانونية والفنية واملتعلقة بالســياســات واحلفاظ عليها. وقد يتوقف أيضــاً و  اإلدارية

 .اجملتمع املدين ومؤسسات القطاعني العام واخلاصاملصلحة، من بينهم املزارعون ومنظمات املزارعني، و 
 
برنامج العمل بشـــأن صـــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـتخدامها املســـتدام واملبادرات وســـوف يوفر  -6

"اســــــــــــــتخدامها ارتباطاً أكثر مشوًال بني "صــــــــــــــون" املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و 2030-2020الداعمة للفرتة 
ينبغي اعتبار االســتخدام املســتدام نشــاطاً قائماً حبّد ذاته، بل كنشــاط يرتبط ارتباطًا وثيًقا بصــون  املســتدام"، اعرتافاً بأنه ال

حمدد، ســـــوف يتم اســـــتكشـــــاف إمكانيات وضـــــع برنامج لبناء  ومن خالل مشـــــروعٍ  .والزراعة املوارد الوراثية النباتية لألغذية
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـتخدامها املســـتدام وحقوق املزارعني. وقد تضـــّم األنشـــطة  صـــونالقدرات بشـــأن 

 ما يلي: 2023-2020احملددة لربنامج العمل املقرتح للفرتة 
 

وحقوق صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام بشأن  التعليمية تعزيز ونشر الوحدات •
 املزارعني، فضًال عن الوحدات األخرى املتوفرة؛

تقاســم وتبادل املعرفة، وأفضــل املمارســات، والدروس  يمية وأنشــطة لبناء القدرات من أجلتنظيم دورة تدريبية إقل •
 املستمدة بشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وحقوق املزارعني؛
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لوضــــــــــــع وتنفيذ برامج وســــــــــــياســــــــــــات وطنية متعلقة بصــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  مالدع توفري •
 واستخدامها املستدام؛

توثيق، وإصــدار ونشــر أفضــل املمارســات والدروس املســتمدة بشــأن صــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  •
 تشجيع وتعزيز عمل جمموعة األدوات واستخدامها؛واستخدامها املستدام وحقوق املزارعني، و 

أنشـــــــطة توعية يف املؤمترات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصـــــــلة بشـــــــأن صـــــــون املوارد واحلصـــــــول على تنظيم  •
 التكنولوجيا ونقلها يف سياق تقاسم املنافع غري النقدية.

 دوالر أمريكي 000 500التكلفة التقديرية: 
 

 - لزراعةوالنظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية وا) 17المادة ( -ثانياً 
 فات الكيانات الرقميةعرِّ صحاب المصلحة العتماد مُ دعم األطراف المتعاقدة وأ

 
 ، وفّر اجلهاز الرئاســــــــي اعتماداتٍ 2022-2016برنامج العمل اخلاص بالنظام العاملي لإلعالم للفرتة منذ اعتماد  -7

وبالتايل، طالبت األمانة مراراً  .نظام العاملي يف إطار امليزانية اإلدارية األســـــــــاســـــــــيةالمالية جملموعة حمدودة فقط من أنشـــــــــطة 
 ىل مجع األموال من مشاريع خارجية إلجنازها.إبأمواٍل لألنشطة املتفق عليها، واضطرت وتكراراً 

 
التقرير عن تنفيذ النظام العاملي لإلعالم، ، بعنوان BIT/G-10/19/8وجتدر اإلشـــــــــــارة إىل أنه كما يرد يف الوثيقة  -8

. ومن أجل املضي قدماً يف تنفيذ برنامج العمل، ناقشت 2020ويف بداية عام  2019تنتهي بعض املشاريع يف عام  سوف
اســـــــتعراض واصـــــــفات اللجنة االســـــــتشـــــــارية العلمية املعنية بالنظام العاملي لإلعالم، يف اجتماعها الثالث، عملية وضـــــــع أو 

حماصيل خمتارة على الصعيد العاملي. ومن املتوقع أن توفر اللجنة مزيداً من التوجيهات واألولويات بشأن واصفات احملاصيل 
، بالتشــــــاور مع اخلرباء الفنيني ومن للمحاصــــــيل يف فرتة الســــــنتني التالية، وميكن أن تعمل األمانة على اســــــتعراض واصــــــفني

 ومصادر أخرى ذات الصلة. خالل مراجعة األدبيات
 
لتطوير أداة  ويف االجتماع ذاته، طلبت اللجنة أيضــــــــاً من األمانة حتســــــــني بوابة النظام العاملي لإلعالم، وخباصــــــــةٍ  -9

للتصـــــــــــوير البياين من أجل االنتقال إىل أنواع متنوعة من العالقات. عالوًة على ذلك، طلبت اللجنة من األمانة مواصـــــــــــلة 
فات الكيانات الرقمية. ويف هذا الســــــياق، حّددت األمانة أيضــــــاً، مع الشــــــركاء اإلقليميني ذات الصــــــلة، تعزيز اعتماد معر 

العديد من البلدان اليت قد تســـــــجل بســـــــرعة املواد يف النظام العاملي لإلعالم، ويف نظام املعلومات اإلقليمي، يف حال توفري 
قّدم املشورة من خالل الوسائل اإللكرتونية، قد يكون من الضروري ري اللجنة استشارات وتاملساعدة املباشرة. ويف حني جتُ 

 عقد اجتماعات وجاهية إضافية خالل فرتة السنتني القادمة.
 

 وتشمل األنشطة احملددة املقرتحة ما يلي: -10
 

 اجتماع واحد على األقل للجنة االستشارية العلمية •
 وضع وتطوير واصفني للمحاصيل على الصعيد العاملي •
 أداة بيانية وتصويرية للمواد الوراثية يف بوابة النظام العاملي لإلعالم وضع •
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 فات الكيانات الرقميةاملساعدة الفنية املباشرة للبلدان النامية من أجل اعتماد معرِّ  •

 دوالر أمريكي 000 650التكلفة التقديرية: 
 

 تنفيذ استراتيجية التمويل المحّدثة -ثالثاً 
 

دة الســرتاتيجية التمويل اليت اعتمدها اجلهاز الرئاســي لتمّكن االســرتاتيجية اجلهاز الرئاســي، ُوضــعت الرؤية اجلدي -11
واألطراف املتعــاقــدة، ووكــاالت التمويــل، واملزارعني، واجلهــات الفــاعلــة األخرى، من تــأمني التمويــل واملوارد األخرى لتنفيــذ 

 .تضافرة وفعالةبرامج املعاهدة الدولية على املدى الطويل وبطريقة منسقة وم
 

لتعزيز الروابط بني خمتلف مصـــادر التمويل والشـــركاء، وســـوف  ااجميً بر  �جاً وتســـتخدم اســـرتاتيجية التمويل احملدثة  -12
تنفيذ املعاهدة الدولية على املســــتويني الوطين  مبا يســــمحشــــاركة ومســــامهة مجيع الشــــركاء يتطلب جناح هذه االســــرتاتيجية م

 .والدويل
 

اُقرتح عدد من التدابري األســــاســــية يف إطار اســــرتاتيجية التمويل احملدثة لتحقيق رؤيتها ومقاصــــدها. وســــوف وقد  -13
 يعّجل برنامج الدعم هذا اجلهود لتنفيذ هذه التدابري، وخباصة على الصعيد الوطين. وسوف تشمل األنشطة:

 
ية وجهات أخرى لالســـــتفادة من تطوير ونشـــــر أدوات اســـــرتاتيجية ميكن أن تســـــتخدمها جهات االتصـــــال الوطن •

 التمويل على املستوى الوطين؛
لتعزيز دمج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف خطط التنمية توفري الدعم املســــــــــــــتهدف لألطراف املتعاقدة  •

 ؛الوطنية، وامليزانيات واألولويات الوطنية للحصول على الدعم من اجلهات املاحنة والتمويل اخلارجي
، إلخطار، يف مجلة أمور، جهات االتصــــــــال الوطنية للمعاهدة بفرص مكتبية ســــــــاعدةمو شــــــــعار إوظيفة إنشــــــــاء  •

 التمويل املقبلة يف بلدا�ا، وتوفري الروابط باخلربات من أجل وضع االقرتاحات؛
التمويل إجراء حتليل لكلفة عدم اختاذ إجراءات ميكن اســـــــتخدامه يف االتصـــــــاالت والتوعية املرتبطة باســـــــرتاتيجية  •

 للمعاهدة، بالبناء على البحوث السابقة املتاحة.
جنحوا يف دمج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف برامج  ممّنإقامة شـــــبكة من شـــــركاء التمكني يف املعاهدة  •

اء قدرة اآلخرين أكرب معنية بالتنمية املســـتدامة وتغري املناخ، وتبادل الدروس املســـتفادة على املســـتوى اإلقليمي لبن
 على املشاركة يف مثل هذه الربامج؛

ة التواصــــل ملرفق دعم جهات االتصــــال الوطنية وجهات أخرى للمشــــاركة يف اجتماعات اســــرتاتيجية مثل أنشــــط •
مرفق البيئة العاملي ودجمها ضــــــمن األطر  عكســــــب وتقاســــــم التجارب الناشــــــئة عن مشــــــاريالبيئة العاملي من أجل  

 السياساتية الوطنية.

 دوالر أمريكي 000 500الكلفة التقديرية: 
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 برنامج دعم تقاسم المنافع -رابعاً 
 

راع التشـــــــغيلي للمعاهدة الدولية على املســـــــتوى امليداين، هبدف زيادة تنوع ذال يشـــــــكل صـــــــندوق تقاســـــــم املنافع -14
الغذائي والتنمية الريفية. ويف خالل عشــر حتقيق األمن اميكي للمواد الوراثية النباتية من أجل دينالتبادل الاحملاصــيل ومتكني 

روابط مع جهود الوعلى مستوى املزرعة، ووّلد ملوقع ايف  املوارد إلدارةم سنوات من العمل، وفّر صندوق تقاسم املنافع الدع
 رت مشـــاريع الصـــندوق عمليات تبادل البذور بني املزارعني ومسحت بتدفق. وقد يســـّ واقعهامالصـــون األوســـع نطاقاً خارج 

 لتعود بعدها إىل املزارعني. واقعهامديناميكي ملواد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من املزارعني إىل اجملموعات خارج 
 

تها املتصلة بتقدمي املنح وتدخالهتا باستمرار، كما ستواصل تبسيط عمليوقد تطورت آلية صندوق تقاسم املنافع  -15
اجلديد يف الصـــندوق ونظرية التغيري اليت يعتمدها. وينبغي إنشـــاء جمموعة من املمارســـات قد تتيح  لرباجمياعرب تنفيذ النهج 

تقاســم املعرفة، والدروس املســتمدة وأفضــل املمارســات حول تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وإدارهتا وصــو�ا 
حنو أكرب التزام صـــــندوق تقاســـــم املنافع على الصـــــعيد العاملي، ويعطي داخل املشـــــاريع والربامج وبينها. وهذا قد يعّزز على 

 قدراً أكرب من الربوز للصندوق، عرب إبالغ النتائج احملققة وإثبات قيمته الفريدة.
 

تتوفر فرص متزايدة لتعبئة  يف اســـــرتاتيجية التمويل املنقحة، كما يشـــــكل صـــــندوق تقاســـــم املنافع عنصـــــراً حامساً و  -16
الســــــــــرتاتيجية التمويل املنقحة. ومثة طموح لتعظيم اجلهود  لرباجميامصــــــــــادر وآليات ابتكارية من خالل النهج األموال من 

لصندوق تقاسم املنافع  رباجميال. عالوًة على ذلك، يرمي النهج 2025الرامية إىل تنويع مصادر متويل الصندوق بنهاية عام 
 توفري متويل طويل األجل ميكن التنبؤ به.احنة هبدف هات املإىل دعم إقامة شبكات طويلة األجل مع اجل

 
لدعم تنفيذ  وهبدف احلفاظ على الزخم يف التطورات الســـــياســـــاتية األخرية، ســـــوف يشـــــمل هذا املكّون أنشـــــطةً  -17

 لصندوق تقاسم املنافع، على النحو التايل: لرباجميااسرتاتيجية التمويل املنقحة وتعزيز النهج 
 

صــندوق تقاســم املنافع، كما هو حمّدد يف وغ األهداف بالنســبة إىل اســرتاتيجية التمويل ككّل وإىل لبلتعبئة املوارد  •
 اسرتاتيجية التمويل املنّقحة؛

شــــــراك القطاع إاســــــتكشــــــاف �ج ابتكارية لتعبئة املوارد لصــــــاحل صــــــندوق تقاســــــم املنافع، مبا يف ذلك من خالل  •
وجتهيز األغذية، لتقدمي مزيد من املســـــامهات يف الصـــــندوق على  اخلاص على حنو أكرب، ال ســـــيما قطاعي البذور

 أساس متعدد السنوات؛
 يف منتصــــف املدة والشــــراكة يف صــــندوق تقاســــم املنافع، من خالل تنظيم حلقة عمل عاملية يالرباجمتعزيز النهج  •

 ملشاريع املمّولة؛لتقييم اإلجنازات الرئيسية لدورة املشروع الرابعة وتعزيز أوجه التآزر والتكامل بني ا
حتليل املنافع احملققة، وال سيما يف جماالت اهتمام أصحاب املصلحة مثل التنمية االقتصادية، والزراعة املستدامة،  •

واألمن الغذائي، وتغّري املناخ، واحلفاظ على التنوع البيولوجي وســــــــــــــبل العيش القادرة على الصــــــــــــــمود من أجل 
مشـــرتك عن  ومصـــفوفة النتائج اخلاصـــة باســـرتاتيجية التمويل ووضـــع ســـردٍ  املصـــادقة على نظرية التغيري للصـــندوق

 كيفية توليد الصندوق للمنافع من املستوى احمللي إىل املستويني الوطين والعاملي؛
، وتوثيق ونشــر املعلومات عن النتائج، واآلثار وقصــص النجاح الناشــئة من مشــاريع صــندوق تقاســم املنافع توليد •

 قبل؛لتكرارها يف املست
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إنشاء منصة صندوق تقاسم املنافع لالتصاالت وتبادل املعرفة مبا يتيح للشركاء بناء الروابط بني مصادر التمويل  •
 املختلفة واستكشاف التخطيط يف التعاون وفرص اإلنفاق املشرتك؛

زات الناشئة تطوير جمموعة أدوات لالتصاالت من أجل دعم شركاء صندوق تقاسم املنافع إلبالغ النتائج واإلجنا •
 يف إطار اسرتاتيجية االتصاالت األوسع نطاقاً للمعاهدة الدولية؛  بصورة فعالة عن مشاريع الصندوق

حتليل  عربتعزيز الروابط بني خمتلف مصـــادر التمويل والشـــركاء، من خالل الســـعي إلجياد فرص للتمويل املشـــرتك  •
 القنوات املالئمة لتعبئة موارد التمويل املشرتك؛

أكرب لتقاســــم املنافع غري النقدية يف إطار املعاهدة الدولية (تبادل املعلومات؛ احلصــــول على التكنولوجيا تشــــجيع  •
 ونقلها؛ بناء القدرات) ونشر املعلومات والبيانات الناشئة عن هكذا برامج.

 
 دوالر أمريكي 000 500الكلفة التقديرية: 

 
 )15دعم النظام المتعدد األطراف وبرنامج التمديد (المادة  -خامساً 

 
 واقعهاماملعاهدة الدولية من نظام قائم على العلوم لصون اجملموعات الدولية للمواد الوراثية خارج  أوساطتستفيد  -18

من املعاهدة الدولية مع  15تفاقات املادة اهبدف إتاحتها للبحوث، والرتبية والتدريب على النطاق العاملي. وقد أُبرمت 
)، كما أن الصــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــيل 15مؤســــســــات دولية وحكومات مضــــيفة حتتفظ باجملموعات (اتفاقات املادة 

إدارة مراكز اجلماعة اجلزء األكرب منها، اجملموعات الواقعة حتت يوفر الدعم إلدارة بعض هذه اجملموعات، وال ســــــــــــــيما يف 
 لزراعية الدولية.االستشارية للبحوث ا

 
اجملموعات احلقلية يف هذه الشبكة دوراً أساسياً، جلهة صون املواد الفريدة أو باعتبارها مكّملًة للصون يف  ؤديوت -19

احلقلية تعاين من اهلشـــاشـــة بصـــورة خاصـــة اجملموعات لية. كما أن اجملموعات يف املوقع و املوقع يف ســـياق النظم الزراعية احمل
ضــة لتهديدات بيئية وتنموية. ولذا، من الضــروري تأمني موارد ميكن تعبئتها بســرعة لالســتجابة إىل هتديدات ســيما أ�ا معرّ 

مباشــــــرة جملموعات حقلية فريدة ودولية من املوارد الوراثية اليت تندرج يف إطار املعاهدة الدولية، واليت تكون حالتها يف مجيع 
 اليت هي حتت إدارة مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية. واقعهاماجلوانب مساوية حلالة اجملموعات خارج 

 
، تضــــطلع املعاهدة الدولية بوالية االســــتجابة إىل حاالت 15تفاقات املادة مع املســــؤوليات الناشــــئة عن امتشــــياً و  -20

يانة املنت االتفاقات على وجوب أن يوفر  مة للمجموعات بفعل أحداث غري متوقعة. وتنصّ ظحملية حيث تتزعزع الصــــــــــــــ
ألمانة أي موارد دى ااألمني املســــاعدة حني تتعرض اجملموعات لعرقلة أو هتديد بفعل أي حدث كان. إمنا ال تتوفر حالياً ل

الزم يف الوقت احلايل يف حاالت عديدة، كما أفاده اجلهاز والخمصــصــة هلذا الشــأن لتيســري عملية تقدمي هذا الدعم احليوي 
 يف هذه الدورة. الرئاسي

 
من خالل إبرام  15بالرتافق مع هذا الدعم وعلى أســــــاس التعزيز املتبادل، ميكن توســــــيع شــــــبكة جمموعات املادة  -21

اتفاقات جديدة مع املؤسسات الدولية املعنية واحلكومات املضيفة. وقد كّلف اجلهاز الرئاسي بصورة منتظمة األمانة مهمة 
قات جديدة، وتنفيذاً هلذه الوالية، مت توقيع اتفاقات جديدة أو توقيعها هو قيد النظر. اســــــــــــــتكشــــــــــــــاف إمكانية إبرام اتفا
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حاالت إبرام اتفاقات جديدة، يتعّني على األمانة، بالتعاون الوثيق مع الشـــــركاء الفنيني، توفري دعم أويل لتيســـــري إتاحة  ويف
ر لالتفاق املوحد لنقل املواد، املواد الوراثية والبيانات ذات الصــــــلة يف النظام املتعدد األطر  اف، مثالً من خالل النظام امليســــــّ

 15. كذلك، فإن ختصــيص املوارد املالية لتوســع نطاق شــبكة اتفاقات املادة Genesysومعّرفات الكيانات الرقمية، ونظام 
وتوفر املادة  قد يســـــمح باالرتقاء هبذه األنشـــــطة بضـــــّمها إىل برنامج متماســـــك ومتســـــق مع نظام حمّدث ومنطقي لصـــــون

 الوراثية الدولية. وسوف تضّم األنشطة املقرتحة:
 

، بالتكامل 15تيسـري تعبئة ونشـر املسـاعدة الفنية واملالية بسـرعة يف حاالت الطوارئ بالنسـبة إىل جمموعات املادة  •
اجلماعة مع اآلليات القائمة، مثل صــــــــندوق تقاســــــــم املنافع والواليات مثل الصــــــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــــــيل و 

 االستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛ 
 إجراءات يف األجل القصري لضمان إمكانية الوصول املستمر للمواد الوراثية الفريدة املهّددة؛ وتنفيذوضع  •
 ؛15ختطيط وتنفيذ برنامج توسيع جمموعات املادة  •
 النظام املتعدد األطراف.بالنسبة إىل املؤسسات املوقّعة اجلديدة، توفري الدعم املساند لتشغيل  •

 
 دوالر أمريكي 000 250الكلفة التقديرية: 

 
 برنامج بناء القدرات للدعم المتبادل بين المعاهدة الدولية -سادساً 

 واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا
 

البيولوجي، وقد شـــدد بلوغ أهداف املعاهدة الدولية من خالل ربطها بشـــكل وثيق باتفاقية التنوع ســـوف يتســـّىن  -22
وأقر مؤمتر أطراف االتفاقية رمسيا، لدى اعتماد بروتوكول  .اجلهاز الرئاســـــــــــــي مراراً وتكراراً على ضـــــــــــــرورة تعزيز هذه الروابط

ناغويا بشـــأن احلصـــول على املوارد اجلينية وتقاســـم املنافع، باملعاهدة باعتبارها أحد الصـــكوك التكميلية اليت تشـــكل النظام 
ن احلصـــــــــول على املوارد وتقاســـــــــم منافعها. وإثر ســـــــــريان بروتوكول ناغويا وبدء تنفيذه الفعلي، قامت األمانة الدويل بشـــــــــأ

نظمة الدولية للتنوع البيولوجي بتنفيذ بعض األنشــــــــطة يف جمال بناء القدرات يف ســــــــياق الربنامج املشــــــــرتك اجلاري لبناء املو 
مة املعاهدة الدولية يف سياق املبادرات األوسع نطاقاً للحصول القدرات. وقد سامهت هذه األنشطة يف احلفاظ على مالء

على املوارد وتقاســــم منافعها، وتعزيز تنفيذ النظام املتعدد األطراف ضــــمن األطر اجلديدة أو املنّقحة للحصــــول على املوارد 
 وتقاسم منافعها، أو بالتوازي معها.

 
األنشطة ضمن برنامج خمصص وحمدد لتنمية القدرات من أجل  غري أنه من الضروري واملربّر مواصلة وتعزيز هذه -23

الدعم املتبادل مع بروتوكول ناغويا يف فرتة الســنتني القادمة. ويســتمر عدد األعضــاء يف بروتوكول ناغويا بالتزايد وقد يصــل 
ار الســـياســـات والتنســـيق على حو قريباً إىل عدد األعضـــاء ذاته يف املعاهدة الدولية. ويرتافق هذا التوســـيع باحلاجة إىل تعزيز 

والســــلطات البيئية املكلفة بالتصــــديق على  الدولية املســــؤولة عن تطبيق املعاهدة الوطنية املســــتوى التنفيذي بني الســــلطات
وبالتوازي مع ذلك، إن العديد من العمليات يف إطار بروتوكول ناغويا، مثًال بشــــــــــــــأن معلومات  .تنفيذ بروتوكول ناغويا

شرة منه املتصلة باآلليات العاملية لتقاسم املنافع، وبشأن النظر يف املادة الرابعة منها املتصلة املادة العا أوالتسلسل الرقمي، 
بالعالقة مع صـــــــكوك دولية أخرى، تدعو إىل التنســـــــيق املباشـــــــر، على الصـــــــعيد الدويل واإلقليمي والوطين، مع أصـــــــحاب 

  املصلحة يف املعاهدة الدولية.
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 خالل ما يلي: سوف يتم تشجيع هذا التنسيق من
 

قرارات معـّدة للوزارات ذات الصــــــــــــــلـة يف تنفيـذ بروتوكول ناغويا والنظـام املتعـدد إعداد أدوات مشــــــــــــــرتكة لدعم  •
 األطراف، وتطوير مواد متخصصة للتوعية والتواصل بشأن املعاهدة الدولية وبروتوكول ناغويا؛

الوطنية والسلطات املختصة باالتفاقني، حول تنظيم حلقات عمل مشرتكة لبناء القدرات معّدة جلهات االتصال  •
 مواضيع خمتارة ذات أمهية متبادلة ومباشرة؛

إســــداء املشــــورة الفنية واملتخصــــصــــة للحكومات بشــــأن التنفيذ املتناســــق واملتبادل الدعم ألحكام احلصــــول على  •
 املوارد وتقاسم منافعها يف النظام املتعدد األطراف وبروتوكول ناغويا.

 
ومبختلف  -ســوف يُربط هذا الربنامج لبناء القدرات باإلطار االســرتاتيجي لبناء القدرات وتطوير بروتوكول ناغويا -42

الكيانات التنفيذية اليت تســـاهم يف تنفيذ اإلطار. وســـوف يتم الســـعي إىل وضـــع �ج متماســـك ومتســـق إزاء بناء القدرات 
التجارب يف جمال احلصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها واســــــتنباط من أجل دمج الربنامج يف عملية أوســــــع نطاقاً لتبادل 
 الدروس، لالستخدام الكفؤ للموارد واخلربات املتاحة.
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