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 من جدول األعمال املؤقت 17البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرائسي

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  16 – 11روما، إيطاليا، 

 2019-2018تقرير تنفيذ بر�مج العمل لفرتة السنتني 
 

 موجز

كمــا اعتمــده اجلهــاز   2019-2018تقــدم هــذه الوثيقــة تقريرًا موجزًا عن تنفيــذ بر�مج العمــل وامليزانيــة لفرتة الســــــــــــــنتني 
. وتصـــف الوثيقة األنشـــطة الرئيســـية اليت اضـــطلعت هبا األمانة والنتائج األســـاســـية اليت مت 14/2017الرائســـي يف القرار 

. ويرد تقرير 2019-2018م تنفيذ بر�مج العمل وامليزانية لفرتة الســـــنتني التوصـــــل إليها خالل فرتة الســـــنتني احلالية لدع
التقرير بعنوان " ،IT/GB-8/19/17.2 Add.1 الوثيقة، يف الضــــــميمة هلذه هذا مايل بشــــــأن تنفيذ بر�مج العمل وامليزانية

 ".2019-2018املايل عن بر�مج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 
 

 احلالية، قدم الصندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها مسامهة كبرية يف تعزيز املعاهدة الدولية ودعموخالل فرتة السنتني 
نفيذ الوظيفية الرئيســــــــــــــية. ويعرض اجلزء الثاين من هذه الوثيقة تقريراً موجزاً بشــــــــــــــأن ت اوعملياهت هاالتنفيذ الفعال لنظم

 2019-2018هبا يف إطار الصندوق اخلاص يف فرتة السنتني األنشطة اليت تدعمها اجلهات املاحنة واليت مت االضطالع 
 الّطالع اجلهاز الرائسي عليها.

 
 

 التوجيهات املطلوبة
 إن اجلهاز الرائسي مدعو إىل اإلحاطة علماً هبذا التقرير.
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 مقدمة
  20191،-2018تقريراً موجزاً عن تنفيذ بر�مج العمل وامليزانية لفرتة الســـنتني  ،تقدم هذه الوثيقة يف جزئها األول -1

كما أ�ا توفر وصـــــــفاً موجزاً للعمل املضـــــــطلع به، مبا أن النواتج   20172./14كما اعتمده اجلهاز الرائســـــــي مبوجب القرار 
ئق أخرى رفعت إىل مت التبليغ عنها يف واثرضــــــت أو لة اليت مت حتقيقها خالل فرتة ما بني الدورات قد عُ واملخرجات املفصــــــّ 

قرير عمال. ابلتايل، يقدم هذا التاألمبوجب البنود ذات الصـــــــــلة من جدول خالل هذه الدورة اجلهاز الرائســـــــــي لينظر فيها 
حملة عامة عن األنشـــــــطة الرئيســـــــية اليت اضـــــــطلعت هبا األمانة والنتائج األســـــــاســـــــية اليت حققتها لدعم تنفيذ بر�مج العمل 

 .2019-2018امليزانية لفرتة السنتني و 
 
 االضطالع ن تنفيذ األنشطة اليت تدعمها اجلهات املاحنة واليت متعويعرض اجلزء الثاين من هذه الوثيقة تقريراً موجزاً  -2

بر�مج العمل وامليزانية لفرتة الســــنتني إىل . وتشــــكل الضــــميمة 2019-2018هبا يف إطار الصــــندوق اخلاص يف فرتة الســــنتني 
فهي تقدم وصــــــفاً موجزاً للمشــــــاريع واألنشــــــطة اليت متت املوافقة على ختصــــــيص موارد من  3املرجع الرئيســــــي. 2018-2019

. دة الدوليةز�دة التنفيذ الشــامل للمعاهلاليت أعرب عنها أصــحاب املصــلحة  االحتياجاتخارج امليزانية هلا، األمر الذي يربز 
 .هذه املشاريع واألنشطة احلكومات واملؤسسات املاحنة إىل دعم تنفيذ ،14/2017اجلهاز الرائسي يف القرار  اودع

 
 ،ه الوثيقةالضــــــــــميمة هلذيف  2019-2018ويرد تقرير مايل بشــــــــــأن تنفيذ بر�مج العمل وامليزانية لفرتة الســــــــــنتني  -3

IT/GB-8/19/17.2 Add.1، " جيب" اليت 2019-2018التقرير املايل عن بر�مج العمل وامليزانية لفرتة الســــــــــــــنتني بعنوان 
بر�مج العمل وامليزانية  يف هقراءهتا ابالقرتان مع هذا التقرير. وتشـــــكل الوثيقتان معاً مرجعاً مفيداً للجهاز الرائســـــي عند نظر 

 القرار بشأنه. هواختاذ 2021-2020لفرتة السنتني القادمة 
  

                                                      
1 .pdfamu447-www.fao.org/3/a 
2 .pdfarbu006-www.fao.org/3/a  
األنشــــطة اليت تدعمها اجلهات املاحنة يف إطار : 2019-2018بعنوان "مشــــروع بر�مج العمل وامليزانية لفرتة الســــنتني  Add.1-IT/GB 7/17/28الوثيقة  3

 الصندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها".
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 2019-2018تنفيذ بر�مج العمل األساسي لفرتة  األول:اجلزء 
 
 يف: 2019-2018نتني لفرتة الس وامليزانية متثلت األهداف االسرتاتيجية الرئيسية اليت يُعربِّ عنها بر�مج العمل -4
 

 الدولية. لمعاهدةلنظم األساسية لاليت تضطلع هبا االنمو الناجح عرب توسيع نطاق العمليات الروتينية  دعم •
األســـاســـية اخلاصـــة ابملعاهدة الدولية وجتميعها، ال ســـيما النظام  اتالنهوض بعمليات النظم واالســـرتاتيجي •

 ملعلوماتااملتعدد األطراف للحصـول على املوارد وتقاسـم منافعها، وتعزيز تنفيذ بر�مج العمل بشـأن نظام 
 عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بطريقة آتزرية.العاملي 

تعزيز تنفيــذ أحكــام املعــاهــدة الــدوليــة اليت مل حتظ ابالهتمــام الكــايف من أجــل احلرص على حتقيق أهــداف  •
 املعاهدة بطريقة متوازنة وشاملة.

ول �غو� امللحق هبا  لوجي وبروتوكمواصـــــــــلة التنفيذ املشـــــــــرتك املتناغم للمعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيو  •
كجزأين جوهريني ُيكّمل أحدمها اآلخر من أجزاء النظام الدويل للحصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها، 

 مع التسليم أبن املعاهدة حتتفظ بدورها الرئيسي يف حوكمة إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
اسـايت للمعاهدة الدولية ودورها يف احلوكمة، والدخول يف شـراكات اسـرتاتيجية مضـاعفة امتداد التأثري السـي •

 والسياسات العاملية األخرى. 2030تنفيذ خطة عام  املسامهة يف لتمكني املعاهدة من
 

 التالية: 2019-2018املتوقعة املقرتحة يف بر�مج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  األساسية وكانت النتائج -5
 

 تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف. •
 .17 املادة املنصوص عليه يفالعاملي  ملعلوماتاطراف ونظام تعزيز العمليات املتداخلة للنظام املتعدد األ •
 وضع اسرتاتيجية متويل حمّدثة و�ج بر�جمي يف تنفيذ املعاهدة الدولية. •
 املزارعني مبوجب املعاهدة الدولية.حتسني تنفيذ االستخدام املستدام واحلفظ وحقوق  •
ز�دة القدرة واملعرفة لدى جهات االتصـــــــال الوطنية، ومديري بنوك اجلينات، والباحثني، والقائمني ابلرتبية  •

 من أجل تنفيذ األحكام ذات الصلة يف املعاهدة الدولية على حنو أفضل.
 

أبنشــطة متنوعة  4الدورة الســابعة للجهاز الرائســي، اضــطلعت األمانة، مبوجب القرارات األربعة عشــر املعتمدة يف -6
وحتقيق النتائج املتوقعة. وتشــــمل الوظائف  2019-2018يف تنفيذ بر�مج العمل وامليزانية لفرتة الســــنتني  هذا األخريلدعم 

تنفيذ برامج و األســــــاســــــية تنظيم وتوفري الدعم الالزم للعمليات الســــــياســــــاتية واحلكومية الدولية اخلاصــــــة ابجلهاز الرائســــــي، 
العمل، واحملافظة على التشــــغيل الســــلس والفعال للنظم الرئيســــية التابعة للمعاهدة الدولية، وتوفري الدعم لألطراف املتعاقدة 
من أجل بناء قدراهتا، واحملافظة على التعاون مع الشـــــركاء املعنيني وتعزيزه من أجل حتقيق أهداف املعاهدة الدولية. وترد يف 

، 2019-2018هـذه الوثيقـة قـائمـة ابالجتمـاعـات وحلقـات العمـل اليت نظمتهـا األمـانـة يف فرتة الســــــــــــــنتني من  1امللحق 
 ).2لحق املوقائمة ابالجتماعات الرئيسية اليت عقدهتا املنظمات الشريكة وحضرهتا األمانة يف الفرتة نفسها (

 
                                                      

4 detail/ar/c/888771/-/meetings/meetingstreaty-www.fao.org/plant 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/ar/c/888771/
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 العمليات السياساتية/التقنية وعمليات النظام -ألف
صصة كل من جلنة االمتثال، وجمموعة العمل املفتوحة العضوية املخ  انعقاد اجلهاز الرائسي يف دورته السابعة استأنف -7

املعنية بتعزيز ســري عمل النظام املتعدد األطراف للحصــول على املوارد وتقاســم منافعها، واللجنة االســتشــارية املخصــصــة املعنية 
، واللجنة الفنية املخصصة املعنية ابالستخدام 17جنة االستشارية العلمية املعنية ابملادة ابسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد، والل

حبقوق  لعمل بني الدورات وشـــــــــكل فريق اخلرباء التقين املخصـــــــــص املعين، لاملســـــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
يســــية، يف الواثئق ة والتقنية ولتنفيذ برامج العمل وعمليات النظم الرئاملزارعني. وترد النتائج املفصــــلة هلذه العمليات الســــياســــاتي

 5ذات الصلة املعروضة على الدورة الثامنة للجهاز الرائسي. ويوفر تقرير األمني أيضاً معلومات إضافية.
 

 االمتثال

باط  1يناير/كانون الثاين و 31عقد االجتماع الثالث للجنة االمتثال بني  -8 يف روما. ونظرت  2019فرباير/شــــــــــــــ
اللجنة يف التقارير اليت قدمتها األطراف املتعاقدة وراجعت إجراءات االمتثال وصـــــيغة إعداد التقارير. وحىت أغســـــطس/آب 

، زاد عدد التقارير الوطنية اليت تلقتها األمانة واليت مت نشــــرها على املوقع اإللكرتوين للمعاهدة الدولية إىل ما جمموعه 2019
 6 ما يساوي حوايل أربعة أضعاف عدد التقارير املتاحة للدورة السابعة للجهاز الرائسي.تقريراً،  53

 
وخالل فرتة الســـنتني احلالية، اســـتمرت األمانة يف مســـاعدة األطراف املتعاقدة يف عملية إعداد التقارير، ال ســـيما  -9

ســــــتخدام نظام تقدمي التقارير اإللكرتوين، وشــــــّجعتها على تقدمي تقاريرها الوطنية. وجرى االضــــــطالع ال هامن خالل دعم
 وأتيحتية. إعداد التقارير على املســــتوى الوطين بفضــــل موارد من خارج امليزانلتنفيذ و اب املتعّلقةأبنشــــطة التدريب والتعميم 

 7من أهداف التنمية املستدامة. 6-15تحقيق املقصد ب اخلاصة دالرص املعلومات الواردة يف التقارير الوطنية، لعملية
 

 النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها
 عملية التعزيز

عقدت جمموعة العمل املفتوحة العضــــوية املخصــــصــــة املعنية بتعزيز ســــري عمل النظام املتعدد األطراف للحصــــول  -10
على املوارد وتقاســــــــم منافعها (جمموعة العمل) اجتماعني خالل فرتة الســــــــنتني احلالية إلجناز حزمة التدابري اليت من شــــــــأ�ا 

، واالجتماع 2018أكتوبر/تشـــرين األول  12و 10ماع الثامن بني حتســـني ســـري عمل النظام املتعدد األطراف. وعقد االجت
. ابإلضــــــافة إىل 2019أكتوبر/تشــــــرين األول  26و 24على أن يســــــتكمل بني  2019يونيو/حزيران  21و 17التاســــــع بني 

ن اخلرباء مذلك، عقد الرئيســـان املشـــاركان جملموعة العمل ســـلســـلة من املشـــاورات غري الرمسية واجتماعاً للمجموعة الدائمة 
القانونيّني، من أجل دعم عملية التعزيز والنهوض هبا. وقدمت اجلهات املاحنة من قبيل حكومات هولندا والنرويج وسويسرا 

 .دعماً مالياً إضافياً 
 

                                                      
 IT/GB-8/19/6الوثيقة  5
 reports/en-work/compliance/compliance-of-treaty/areas-www.fao.org/plantتتوافر التقارير الواردة على املوقع اإللكرتوين التايل:  6
 وسياساتية لضمان التقاسم العادل واملنصف للمنافع.: عدد البلدان اليت اعتمدت أطرا تشريعية وإدارية 1-6-15املؤشر  7
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 لعمل التحضريي الشامل، مبا يف ذلك تنظيم املشاورات وإعدادابهذه العملية  يف مجيع مراحلاألمانة  اضطلعتو  -11
واثئق العمل وواثئق املعلومات األســاســية ذات الصــلة، ابلتشــاور الوثيق مع الرئيســني املشــاركني. كما أ�ا قدمت اخلدمات 

 أيضــــــــــــــاً  مانةقدمت األو . لالجتماعات الرمسية، واملشــــــــــــــاورات غري الرمسية، واجتماع اجملموعة الدائمة من اخلرباء القانونيّني 
حتديثات منتظمة لألطراف املتعاقدة وغريها من أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني من أجل إبالغهم ابلعملية، ووفرت املســـــاعدة 

 للمشاورات اإلقليمية.
 

 العمليات

رلقد اســـــــــتمرت األمانة يف دعم العمليات اليومية للنظام املتعدد األطراف من خالل إدارة النظام املي -12 لالتفاق  ســـــــــّ
املوحد لنقل املواد ومســــتودع البيا�ت. ويشــــكل هذا األخري أداة رئيســــية يف توليد اإلحصــــاءات من أجل بلورة فهم أفضـــل 

 75 300، تضــــــــمن مســــــــتودع البيا�ت حوايل 2019أغســــــــطس/آب  8لتدفق املواد داخل النظام املتعدد األطراف. وحىت 
 امنفرد يامتلق 6 280أكثر من  حصـــــــلليون عّينة. ووفقاً هلذه الســـــــجالت، م 5.45أكثر من  ينقل اتفاق موحد مبلغ عنه

ر لالتفاق املوّحد لنقل املواد 2007مواد من النظام املتعدد األطراف منذ عام على  ، ووصــــل عدد مســــتخدمي النظام امليســــّ
 .امستخدم 2 397

 
 األمني املستخدمني الرئيسيني إىل رفع ابشأن عمليات النظام املتعدد األطراف، دع 4/2017وبعد اعتماد القرار  -13

لنقل املواد من أجل التمكن من توليد إحصــــــــــــاءات أكثر دقة للجهاز الرائســــــــــــي.  العالقة التقارير حول االتفاقات املوحدة
ذات  علومات الالزمة واملعلومات األخرىاألمني أيضـــــــاً األطراف املتعاقدة وأصـــــــحاب املصـــــــلحة املعنيني إىل توفري امل اودع

الصــلة لعمليات املراجعة والتقييم اخلاصــة ابلنظام املتعدد األطراف املقررة مبوجب املعاهدة. واســتمرت األمانة أيضــاً يف نشــر 
ســـدية م اإلخطارات الواردة من األطراف املتعاقدة وغريها من أصـــحاب املصـــلحة على املوقع اإللكرتوين للمعاهدة الدولية،

ويف هذا الســـياق، اســـتمرت األمانة يف تقدمي املســـاعدة إىل  8املشـــورة بشـــأن املواد املتاحة يف إطار النظام املتعدد األطراف.
ويف وقت إعداد هذه الوثيقة،   9.العاملي ملعلوماتاعن موادهم، على مستوى العّينات، من خالل نظام  واغبلّ يل املستخدمني

 .العاملي علوماتملالألغذية والزراعة على هذا املستوى يف نظام  اوراثي امورد 775 598مت توثيق كان قد 
 

 من املعاهدة الدولية 15االتفاقات مبوجب املادة 
 طلب اجلهاز الرائســـي يف دورته الســـابعة املتمثل يف تيســـري أتمني اجملموعات الدولية اليت يتعرض احلفاظبناء على  -14

هتديد، قامت األمانة ابلتواصــــــل بشــــــكل فّعال مع حكومة كوت ديفوار، واملنســــــق املؤقت عليها بشــــــكل منظم ملخاطر أو 
للشـــبكة الدولية للموارد الوراثية جلوز اهلند، واملركز الفرنســـي للبحوث الزراعية من أجل التنمية الدولية، إليفاد بعثة فنية من 

اســـــة الحتســـــاب كامل التكاليف املرتتبة عن نقل حمطة أجل أتمني جمموعة جوز اهلند الدولية. وقد أدى ذلك إىل إجراء در 
 البحوث إىل مكان تواجد اجملموعة، مبا يف ذلك اختاذ إجراءات طارئة حلفظ العّينات الفريدة ابلتجميد.

 

                                                      
8 system/collections/en/-multilateral-work/the-of-treaty/areas-www.fao.org/plant 
9 https://ssl.fao.org/glis/  

http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/collections/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/collections/en/
https://ssl.fao.org/glis/
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ويف ما خيص الشــــــــــــــبكة الدولية للموارد الوراثية جلوز اهلند، أجرت األمانة اتصــــــــــــــاالت مع املنظمة الدولية للتنوع  -15
شــــبكة وتنســــيق اجلهة املكلفة ابســــتضــــافة النقل جي واجملتمع الدويل جلوز اهلند من أجل إضــــفاء الطابع الرمسي على البيولو 

 مع منظمة األغذية والزراعة. 15عملها، وإبراز الرتتيبات اجلديدة يف االتفاقات القائمة مبوجب املادة 
 

ملــدير العــام يم العــايل، أجرى األمني ابلتعــاون الوثيق مع اويف مــا يتعّلق مبركز البحوث الزراعيــة االســــــــــــــتوائيــة والتعل -16
املســــــاعد إلدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضــــــي واملياه يف منظمة األغذية والزراعة، اتصــــــاالت مع حكومة كوســــــتاريكا 

لقصري األجل الذي ا املضيفة ملواصلة استكشاف احللول الفنية واملالية على األجل املتوسط. و�يت ذلك يف أعقاب الدعم
 قدمته احلكومة املضيفة للحفاظ على غرفة التربيد يف فرتة السنتني احلالية.

 
طلب اجلهاز الرائسـي يف دورته السـابعة املتمثل يف تيسـري إبرام اتفاقات جديدة مع املؤسـسـات الدولية بناء على و  -17

راضـــــي البيولوجية يف األاوضـــــاهتا مع املركز الدويل للزراعة من املعاهدة، أ�ت األمانة بنجاح مف 15املختصـــــة مبوجب املادة 
مع منظمة األغذية والزراعة بشــــــأن جمموعة املادة الوراثية  2019يف مايو/أ�ر الذي وقع مبوجب املادة املذكورة اتفاقاً  املاحلة

 الدولية اليت يستضيفها.
 

 لألغذية والزراعة، االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية 6املادة 
خالل فرتة الســــــنتني احلالية، واصــــــلت األمانة دعمها لتنفيذ بر�مج العمل بشــــــأن االســــــتخدام املســــــتدام للموارد  -18

، ابلتعاون مع جمموعة واســـــــــعة من الشـــــــــركاء، مبن 2019-2016الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة للفرتة 
 منظمة األغذية والزراعة. فيهم الوحدات املختصة يف

 
وأجرت اللجنة الفنية املخصـــــصـــــة املعنية ابالســـــتخدام املســـــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مشـــــاورة  -19

. ونظرت اللجنة يف مجلة أمور منها 2019مايو/أ�ر  5أبريل/نيســـــــــــان و 8إلكرتونية من خالل منصـــــــــــة على اإلنرتنت بني 
 �مج عمل جديد بشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.مشروع اقرتاح لرب 

 
وخالل فرتة الســــــنتني، أعدت األمانة جمموعة األدوات ملواصــــــلة اســــــتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -20

دة مع البيا�ت، مت تصـــــنيف املوارد وفقاً ملعايري عدي قاعدة داخلعلى حنو مســـــتدام. وملســـــاعدة املســـــتخدمني على التنقل 
 مدخل ابللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية. 200توافر اآلن أكثر من 

 
 ، حقوق املزارعني9املادة 

داد عاجتمع فريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقوق املزارعني (فريق اخلرباء) مرّتني خالل فرتة السنتني احلالية إل -21
من ارات وضـــع خيلمشـــروع جرد للتدابري الوطنية وأفضـــل املمارســـات والدروس املســـتخلصـــة من إعمال حقوق املزارعني، و 

من املعاهدة. وعقد االجتماع األول  9تشـــجيع إعمال حقوق املزارعني وتعزيزه، على النحو املنصـــوص عليه يف املادة أجل 



IT/GB-8/19/17.2 8 

 

. ووفّرت حكومتا إيطاليا والنرويج 2019مايو/أ�ر  23و 20واالجتماع الثاين بني  2018ســــــــــــــبتمرب/أيلول  14و 11بني 
 املزيد من الدعم املايل من خارج امليزانية.

 
 لتقاريراوملســـــــــــــاعدة فريق اخلرباء يف عمله، قامت األمانة جبمع كم كبري من البيا�ت وتوليفه وحتليله، مبا يف ذلك  -22

شـــــأن تنفيذ بمن أجل حتضـــــري الواثئق ذات الصـــــلة ة وغريها من أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني، الواردة من األطراف املتعاقد
من املعاهدة الدولية على املســــــتوى الوطين. وبناء على طلب فريق اخلرباء، تواصــــــلت األمانة بنشــــــاط مع األطراف  9املادة 

من املعاهدة الدولية على املســتوى الوطين  9املادة املتعاقدة وأصــحاب املصــلحة املعنيني لتوفري املعلومات املطلوبة عن تنفيذ 
ابلشــكل والنموذج اللذين وضــعهما فريق اخلرباء من أجل تيســري إدراج البيا�ت ذات الصــلة يف مشــروع اجلرد. واســتنادا إىل 

من إعمال  ةاملعلومات اليت تلقتها، مألت األمانة مشـــروع اجلرد ابلتدابري الوطنية وأفضـــل املمارســـات والدروس املســـتخلصـــ
 من املعاهدة الدولية. 9حقوق املزارعني، على حنو ما تنص عليه املادة 

 
 من املعاهدة الدولية 17العاملي املنصوص عليه يف املادة املعلومات نظام 

من  17 املادة املنصــوص عليه يفالعاملي  ملعلوماتاعقد االجتماع الثالث للجنة االســتشــارية العلمية املعنية بنظام  -23
بدعم مايل من خارج امليزانية قدمته حكومة كندا. واستعرضت اللجنة  2018يونيو/حزيران  22و 21املعاهدة الدولية، بني 

وارد ، ونظرت يف إمكانية احلصـــــول على املعلومات بشـــــأن املالعاملي ملعلوماتاالعمليات وتنفيذ بر�مج العمل بشـــــأن نظام 
 واستخدامها. الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
ال ســـــــــيما بفضـــــــــل الدعم املايل من خارج امليزانية املقدم من  ،وقد اســـــــــتمرت األمانة يف دعم تنفيذ بر�مج العمل -24

للكيا�ت الرقمية  افمعرّ  843 471قد أســــــند العاملي  ملعلوماتا، كان نظام 2019أغســــــطس/آب  8حكومة أملانيا. وحىت 
يف املـائـة من املواد  30إىل املوارد الوراثيـة النبـاتيـة لألغـذيـة والزراعـة من خالل بوابتـه اإللكرتونيـة. وميثـل هـذا الرقم أكثر من 

اليت مت إبالغ اجلهاز الرائسي عن وجودها يف النظام املتعدد األطراف. وخالل فرتة السنتني هذه، نشرت األمانة توصيفات 
وبناء على  10ت الكيا�ت الرقمية وخطوطها التوجيهية فضــــــــــــالً عن منوذج جديد فيه اإلحصــــــــــــاءات ذات الصــــــــــــلة.معرفا

وضــــح ، عملت األمانة على وضــــع حاالت منوذجية تالعاملي ملعلوماتاتوجيهات اللجنة االســــتشــــارية العلمية املعنية بنظام 
عتماد ، وذلك اســــــتناداً إىل حتليل جتارب املســــــتخدمني يف امليالعا ملعلوماتافعالية ربط املعلومات القائمة من خالل نظام 

 معرفات الكيا�ت الرقمية.
 

أن ذلك والنظام املتعدد األطراف. ومن شالعاملي  ملعلوماتاومت الرتكيز بشكل خاص على الربط بني عمليات نظام  -25
ر�مج تعيني معرفات الكائنات الرقمية وفًقا للرؤية وب الربط أن يزيد من تســـــــــليط الضـــــــــوء على املواد املتاحة من خالل خادوم

. وســـــــــيؤدي تكامل تقدمي املادة الوراثية النباتية وما يتصـــــــــل هبا من معلومات عن طريق العاملي ملعلوماتانظام  بشـــــــــأنالعمل 
 فع غري النقدية.اإليها وز�دة قيمتها، وسيساهم أيًضا يف تقاسم املن املستخدمنيالنظامني األساسيني إىل تيسري وصول 

 

                                                      
 https://ssl.fao.org/glis/stats/indexنظر ا، املسّجلةالعاملي املتعّلقة ابملواد املعلومات لالطالع على إحصاءات نظام  10

https://ssl.fao.org/glis/stats/index
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 اسرتاتيجية التمويل
اجتمعت اللجنة االستشارية املخصصة املعنية ابسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد (جلنة التمويل) مرتني خالل فرتة  -26

 تملةحم اســرتاتيجية التمويل احملّدثة واملالحق ذات الصــلة، ومشــروع اختصــاصــات جلنة دائمة مشــروع الســنتني احلالية لوضــع
واالجتماع احلادي عشــر  2018ســبتمرب/أيلول  7و 5ابســرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد. وعقد االجتماع العاشــر بني  تعىن
 . وقدمت حكومتا إيطاليا وسويسرا الدعم املايل اإلضايف لتحديث اسرتاتيجية التمويل.2019مايو/أ�ر  10و 7بني 

 
حدثني خاصـــــــني تضـــــــمنا عروضـــــــا ذات صـــــــلة ابلنســـــــبة إىل عمل جلنة وقبل هذه االجتماعات، نظمت األمانة  -27

التمويل. ورّكز احلدث األول على التمويل املبتكر، والبيا�ت الضــــــــــــــخمة، واالجتاهات األخرى الســــــــــــــائدة يف متويل التنوع 
 ابملعاهدة الدولية. ةالبيولوجي يف الزراعة، فيما رّكز الثاين على إقامة الشراكات من أجل تطبيق اسرتاتيجية التمويل اخلاص

 
وملســــــــــــاعدة اللجنة يف عملها، قامت األمانة جبمع وحتليل البيا�ت من جمموعة واســــــــــــعة من املصــــــــــــادر، مبا فيها  -28

الدراسات االستقصائية، واملقابالت، واجتماع غري رمسي للخرباء، والدراسات. وقدمت البيا�ت معلومات جديدة ومهمة 
عاهدة التعاون مع الشـــــركاء الرئيســـــيني وأدوات التمويل اخلاصـــــة ابمل وعززتبتنفيذ املعاهدة، بشـــــأن مشـــــهد التمويل املتعّلق 

بشــــــــأن املنهجية احملدثة  2019مارس/آذار  22و 1الدولية. وســــــــاعدت األمانة أيضــــــــاً على إجراء مشــــــــاورة إلكرتونية بني 
 لتحديد أهداف اسرتاتيجية التمويل.

 
 صندوق تقاسم املنافع

 الرابعةدورة املشاريع 
. وكان 2017ديسمرب/كانون األول  15مت إطالق الدعوة الرابعة إىل تقدمي املقرتحات لصندوق تقاسم املنافع يف  -29

مؤهالً لطلب احلصــــــول على التمويل بعد أن أجرت األمانة أول فرز أويل.  مت اســــــتالمه اأولي ااقرتاح 556من أصــــــل  364
مشــــــــــروعاً  20واســــــــــتناداً إىل نتائج عمل فريق اخلرباء، وافق مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرائســــــــــي على حمفظة مؤلفة من 

مليون دوالر أمريكي. وبناء  5.9لية اإلمجا ايف إطار الدعوة الرابعة إىل تقدمي املقرتحات وتبلغ قيمته اجديداً ســـــــــــــيتم متويله
على توصية املكتب، أصدرت األمانة شهادات متّيز للمشاريع اليت أدرجت على القائمة املختصرة من غري أن يتم اختيارها 

 تمويل، وذلك من أجل دعم جهودها لتعبئة املوارد وتيسريها.لل
 

ندوق تقاســـم انتقالية إىل �ج براجمي لتنفيذ مشـــاريع صـــ وتشـــكل حمفظة الدعوة الرابعة إىل تقدمي املقرتحات نقطة -30
املنافع، وجســر عبور حنو تنفيذ اســرتاتيجية التمويل بشــكل اســرتاتيجي أكثر. ونظمت األمانة حلقة عمل ملكتب املســاعدة 

لقة مقدماً. وخالل ح 20من أجل دعم مقدمي االقرتاحات الناجحني الذين بلغ عددهم  2018يف أكتوبر/تشـــــرين األول 
العمل هذه اليت تعد األوىل من نوعها منذ إنشـــــاء صـــــندوق تقاســـــم املنافع، عمل مجيع الشـــــركاء معاً وفقاً لنهج براجمي من 

 أجل تنقيح مقرتحاهتم الكاملة للمشاريع وإنشاء الروابط بني املشاريع املختارة وبني األقاليم.
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يم اليت برزت خالل حلقة العمل، مبا يف ذلك إنشــاء منصــة وقد عملت األمانة على دمج الدروس املســتفادة واملفاه -31
تواصــل خاصــة بصــندوق تقاســم املنافع. وهتدف هذه املنصــة إىل اجلمع بني مجيع شــركاء صــندوق تقاســم املنافع، وإقامة أوجه 

 املشرتكة. تاحللول املبتكرة ملواجهة التحد� قاسمالتآزر والتكامل بني مشاريع الصندوق، ومتكني تبادل املعارف، وت
 

اء األمانة االتفاقات التعاقدية (رسائل االتفاق) اليت سيتم توقيعها مع الشرك استكملتوبعد انتهاء حلقة العمل،  -32
يف املائة من رســــــــــــــائل االتفاق  60املنفذين للدعوة الرابعة إىل تقدمي املقرتحات. وحىت اتريخ إعداد هذه الوثيقة، مت إبرام 

 وتقدمي املدفوعات األوىل.
 

 دورة املشاريع الثالثة
ويف  11بلداً �مياً. 45يف  امشــروعاً يتم تنفيذه 20تتألف حمفظة دورة املشــاريع الثالثة لصــندوق تقاســم املنافع من  -33

 ثر من سنتني ونصف.يف املائة من املشاريع قيد التنفيذ منذ أك 95وقت إعداد هذه الوثيقة، كان 
 

مت مجع اســتمرت يف رصــد تنفيذ حمفظة املشــاريع. و قد وكانت األمانة جتري اتصــاالت منتظمة مع الشــركاء املنفذين و  -34
 البيا�ت واإلحصاءات بشأن اإلجنازات الرئيسية، مبا يف ذلك النتائج واملخرجات الناشئة عن تنفيذ حمفظة املشاريع، ونشرها.

 
، سّهلت األمانة إجراء ز�رتني ميدانيتني للجهات املاحنة إىل كينيا ومالوي 2018وبني مارس/آذار وأبريل/نيسان  -35

حتاد ة. وشــــاركت اجلهات املاحنة الرئيســــية يف صــــندوق تقاســــم املنافع، وهي النرويج واالثوتنزانيا لتغطية مشــــاريع الدورة الثال
لألمانة واجلهات املاحنة ابلوقوف على األثر املرتتب عن مشـــــــاريع الصـــــــندوق  ريةهذه األخ. ومسحت ، يف الز�راتاألورويب

 على املستفيدين واجملتمعات الزراعية احمللية.
 

. ولقد بدأت 2019وينتهي تنفيذ حمفظة دورة املشـــاريع الثالثة لصـــندوق تقاســـم املنافع يف ديســـمرب/كانون األول  -36
لتقييم مشـــــاريع اليت جيري دعمها يف إطار دورة املشـــــاريع الثالثة، ابلتعاون مع مكتب ااألمانة ابلتخطيط للتقييم املســـــتقل لل
 املستقل يف منظمة األغذية والزراعة.

 
 العمليات األخرى

، أوفد االحتاد األورويب بعثة رصـــد موجه صـــوب النتائج اســـتهدفت مشـــاريع خمتارة 2017يف نوفمرب/تشـــرين الثاين  -37
 تركيا وأوغندا. ولقد عملت األمانة منذ حينها مع االحتاد األورويب ملتابعة التوصـــــيات الرئيســـــية لصـــــندوق تقاســـــم املنافع يف

اليت قدمتها بعثة الرصد املوجه صوب النتائج، ووضعت خطة عمل لتنفيذها. وتشمل خطة العمل هذه إجراءات ملموسة 
ومعارفه وبيا�ته.  ســماح بنشــر نتائجه، وتعزيز بروزهلتحســني ســري عمل صــندوق تقاســم املنافع، وز�دة فعاليته وكفاءته، وال

بعنوان "صــندوق تقاســم املنافع:  IT/GB-8/19/9.1/Inf.1ويرد تقرير مفصــل عن عملية صــندوق تقاســم املنافع: يف الوثيقة 
 ".2019-2018تقرير فرتة 

                                                      
مشروعاً. وحىت هذا التاريخ، مل يتم التوقيع على رسالتني من رسائل االتفاق بسبب سلسلة من العقبات  22يها بلغ عدد املشاريع اليت متت املوافقة عل 11

 البريوقراطية والقانونية يف البلدين اللذين سيتم تنفيذ املشاريع فيهما (كوستاريكا وكواب).
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 الدورة الثامنة للجهاز الرائسي

 2018أبريل/نيســــان  5و 4اجتمع مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرائســــي مرتني خالل فرتة الســــنتني احلالية، بني  -38
لتقدمي التوجيهات بشــــــــأن التحضــــــــريات للدورة الثامنة للجهاز الرائســــــــي وملعاجلة القضــــــــا�  2019مارس /آذار  22و 21و

ب عدداً ســــي يف فرتة ما بني الدورات. ويف هذا الصــــدد، عقد املكتتيســــري عمل اجلهاز الرائ بغيةاألخرى املتعّلقة ابحلوكمة 
 األجهزة الفرعية، ت بشـــــــــأ�ا، مثل العضـــــــــوية يفامن املؤمترات الفيديوية للنظر يف خمتلف القضـــــــــا� اليت تتطلب اختاذه قرار 

 ل.يصاوعملية صندوق تقاسم املنافع، واختيار أعضاء اجمللس التنفيذي للصندوق العاملي لتنوع احمل
 

ونظم األمني ابنتظام جلســـــــــــــات إحاطة للممثلني الدائمني لدى منظمة األغذية والزراعة يف روما من أجل تقدمي  -39
 مت عقد ثالث جلســـــــــــــات إحاطة ويتوقع عقد جلســـــــــــــة أخرى يفقد حتديث عن التقدم احملرز يف تنفيذ املعاهدة الدولية. و 

 الدورات والتحضريات للدورة الثامنة للجهاز الرائسي. بشأن نتائج العمليات بني 2019أكتوبر/تشرين األول 
 

ومبا أن معظم العمليات الســــــــياســــــــاتية بني الدورات كانت قد انتهت وقت إعداد هذه الوثيقة، ترّكز األمانة على  -40
للوجســتية ا التحضــري للدورة القادمة للجهاز الرائســي. ويشــمل ذلك حتضــري الواثئق، وإجراء االتصــاالت، والقيام ابلرتتيبات

من أجل توفري  12وترتيبات الســـــــفر. ومت إنشـــــــاء صـــــــفحة خمصـــــــصـــــــة للدورة الثامنة على املوقع اإللكرتوين للمعاهدة الدولية
 املعلومات الالزمة، واإلعال�ت، والواثئق الصادرة قبل انعقاد الدورة.

 
 تنمية القدرات والتدريب على تنفيذ أحكام املعاهدة الدولية -ابء

لقد أحرزت األطراف املتعاقدة تقدماً كبرياً يف تنفيذ املعاهدة الدولية على مر السـنني، ولكن ال يزال هناك حاجة  -41
الــدوليــة على  تنفيــذ املعــاهــدة وال يزال. املختلفــة وآليــاهتــا هــامتنــاميــة إىل ز�دة الوعي وتنميــة القــدرات يف مــا خيص أحكــام

ختلفة. القدرات على نطاق واسع وعلى املستو�ت الفنية والسياساتية واإلدارية املبناء يستلزم الصعيدين الوطين واإلقليمي 
 ،والســياســاتية ،والقانونية ،يةاتابلتايل، طلبت أطراف متعاقدة عديدة املســاعدة من أجل وضــع التدابري أو اآلليات املؤســســ

 واإلدارية الالزمة لتنفيذ النظم األساسية التابعة للمعاهدة.
 

اختذها  معاجلة القرارات اليتمن أجل يف فرتة الســــــــــنتني هذه  صــــــــــلةاحلاجة إىل تنمية القدرات أكثر  وأصــــــــــبحت -42
اجلهاز الرائسي يف دورته السابعة. وأعيد التأكيد على أمهية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف ضمان األمن الغذائي 

ي األطراف املتعاقدة اجلهاز الرائســ اوالتكيف مع تغري املناخ يف قرارات خمتلفة ودع ،والنهوض ابلزراعة املســتدامة ،والتغذوي
إىل تعزيز جهودها من أجل تنفيذ املعاهدة الدولية تنفيذاً كامًال. ولكن مت االضــــــــــــــطالع مبعظم أنشــــــــــــــطة ومبادرات بناء 

 الوثيقة.القدرات بفضل املوارد من خارج امليزانية، كما جاء يف اجلزء الثاين من هذه 
 

                                                      
12 body/en/-governing-treaty/eighth-http://www.fao.org/plant 

http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/en/
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واســــتمرت األمانة يف مســــاعدة مســــتخدمي االتفاق املوحد لنقل املواد ويف دعم عمليات النظام املتعدد األطراف  -43
مستخدماً على املعلومات والدعم. ابإلضافة  85من خالل مكتب املساعدة. وخالل فرتة السنتني هذه، حصل أكثر من 

ات الشريكة املؤسسنّظمتها بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها  إىل ذلك، شاركت األمانة يف حلقات عمل عديدة
 مثل املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، واتفاقية التنوع البيولوجي، وبر�مج األمم املتحدة للبيئة، والبنوك الوطنية للجينات،

صـــــــــــورة مباشـــــــــــرة ، بالعاملي ملعلوماتابنظام  للتدريب والتعميم تتعّلق اً والعديد من اجلامعات. وأعدت األمانة أيضـــــــــــاً مواد
 وابلتعاون مع جمموعة واسعة من الشركاء.

 
 خرىاألنظمات املالتعاون مع  -جيم

ألخرى كات مع األجهزة واملنظمات الدولية اا خالل فرتة الســنتني احلالية، اســتمرت األمانة يف التعاون وبناء الشــر  -44
لدعم تنفيذ املعاهدة الدولية وتعزيزه. وقد حصــــل هذا التعاون أبشــــكال وأســــاليب خمتلفة وعلى مســــتو�ت خمتلفة، من بناء 
القدرات لتنفيذ املعاهدة الدولية على املســـــــتوى الوطين إىل دعم العمليات الســـــــياســـــــاتية على املســـــــتوى العاملي. وقد أدت 
مبادرات بناء القدرات والتدريب اليت مت تنظيمها بصـــــــورة مشـــــــرتكة مع املنظمات الشـــــــريكة، دوراً مهماً بشـــــــكل خاص يف 

 مساعدة األطراف املتعاقدة على تنفيذ املعاهدة من خالل الدعم املتناسق واملتبادل مع الصكوك األخرى ذات الصلة.
 

ل منظمة األغذية والزراعة وخارجها لتعزيز صون املوارد الوراثية وشاركت األمانة يف تنظيم عدد من األحداث داخ -45
ل ابلتعاون واألنشــــــــطة  النباتية لألغذية والزراعة واســــــــتخدامها املســــــــتدام وللتوعية حول حقوق املزارعني. ويرد تقرير مفصــــــــّ

من جدول  15بند ة مبوجب الالتعاونية اليت مت االضــــــــــــطالع هبا، وابلصــــــــــــكوك واملنظمات الدولية املعنية، يف الوثيقة املقدم
 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية. بعنواناألعمال 

 
 عضوية املعاهدة -دال

واصـــــــــلت األمانة طيلة فرتة الســـــــــنتني احلالية جهودها لز�دة عدد األعضـــــــــاء يف املعاهدة الدولية من أجل تعظيم  -46
الفرص املتاحة. وقد تعاون األمني أيضاً مع مكتب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة من أجل إعداد الرسائل الرمسية اليت 

وزاد عدد األطراف املتعاقدة اثنني (منغوليا وجورجيا)، منذ الدورة الســــــــابعة تشــــــــّجع العضــــــــوية يف بلدان خمتارة وإرســــــــاهلا. 
. وترد التفاصـــيل اإلضـــافية بشـــأن اجلهود الرامية إىل 2019أغســـطس/آب  1طرفاً متعاقداً يف  146للجهاز الرائســـي، ليبلغ 

 بعنوان تقرير أمني اجلهاز الرائسي. IT/GB-8/19/6 الوثيقةتوسيع نطاق العضوية يف 
 

 االتصاالت -هاء
ابملعاهدة  دوعي أصــحاب املصــلحة املعنيني واجلمهور اجلدي تعزيزلقد اســتمرت األمانة طيلة فرتة الســنتني احلالية ب -47

على مواقع التواصــــــل االجتماعي بصــــــورة مطردة، مع حدوث ز�دة ملحوظة يف روابط  حضــــــور هذه األخرية. وزاد الدولية
ألمانة يف حتديث موقعها اإللكرتوين وحتســينه بصــورة منتظمة؛ فقد نشــرت العديد من املواد املعاهدة ومتابعيها. واســتمرت ا

اإلخبارية على املوقع اإللكرتوين ومن خالل قنوات وســــــــــائل التواصــــــــــل االجتماعي، مع تســــــــــليط الضــــــــــوء على األحداث 
 .الرئيسية واإلجنازات
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وقد مت حتديد الدورة الثامنة للجهاز الرائســــــــــــــي على أ�ا من فعاليات منظمة األغذية والزراعة، األمر الذي يتوقع  -48

أن يعلي من شــــــــــأن املعاهدة الدولية داخل املنظمة وعند اجلمهور اخلارجي. وجيري إعداد مفهوم تصــــــــــميم مفصــــــــــل للبهو 
االت تكميلية أخرى من أجل الدورة، وذلك يف إطار خطة الرئيســـــــــــي ملنظمة األغذية والزراعة ومنتجات وأنشـــــــــــطة اتصـــــــــــ

ة لدخول املعاهدة حّيز التنفيذ. ويرد تقرير شــامل عن أنشــط ةعشــر  ةمســاخلاالذكرى اتصــاالت شــاملة لتســليط الضــوء على 
 بعنوان تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت للمعاهدة الدولية. IT/GB-8/19/6/Inf.1االتصاالت يف الوثيقة 

 
  



IT/GB-8/19/17.2 14 

 

األنشــــــطة اليت تدعمها اجلهات املاحنة يف إطار الصــــــندوق اخلاص لألغراض املتفق  الثاين:اجلزء 
 2019-2018عليها لفرتة السنتني 

قدم الصندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها مسامهات كبرية خالل فرتة السنتني احلالية وفرتات السنتني السابقة،  -49
ضـــــت هذه األنشـــــطة . وقد �الوظيفية الرئيســـــيةالدولية ودعم التنفيذ الفعال لنظمها وعملياهتا  ةمن أجل النهوض ابملعاهد

 .وعززهتا اثر األنشطة األساسية املضطلع هبا يف إطار امليزانية اإلدارية األساسيةآب
 

تنفيذها خارج بر�مج و  ويعرض هذا اجلزء من الوثيقة موجزاً ابلنتائج األساسية لألنشطة واملشاريع اليت مت تطويرها -50
العمل األســــــــــاســــــــــي، على النحو املتفق عليه بني اجلهات املاحنة واألمني. ويتم إعداد تقارير خاصــــــــــة، مبا فيها تقرير مايل، 
وعرضــها بصــورة منفصــلة على فرادى اجلهات املاحنة بناء على طلبها، وفقاً للقواعد املعمول هبا يف منظمة األغذية والزراعة 

 ىل اتفاقات التمويل اليت وقعتها.واستناداً إ
 

وإن اجلهاز الرائســــــــــــــي مدعو إىل االعرتاف هبذه املســــــــــــــامهات املهمة واإلعراب عن تقديره للجهات املاحنة اليت  -51
 أاتحت بسخاء أمواالً طائلة لدعم عمليات املعاهدة الدولية ونظمها التشغيلية خارج إطار امليزانية اإلدارية األساسية.

 
 النتائج األساسية -واو

، بتقدمي متويل اجلهات املاحنة إىل املشــــــــاريع 14/2017من القرار  1امللحق إىل متت التوصــــــــية يف الضــــــــميمة  -52
 الستة التالية:

 
 دوالر أمريكي)؛ 500 000بر�مج املعاهدة لدعم تقاسم املنافع ( )1(
الرب�مج املشــــــــــــــرتك لبناء القدرات من أجل التنفيذ املتناغم للمعاهدة والتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول  )2(

 دوالر أمريكي)؛ 600 000�غو� امللحق هبا (
 دوالر أمريكي)؛ 550 000توصيل املعلومات عن املعاهدة، وز�دة الوعي حوهلا والرتويج هلا ( )3(
 دوالر أمريكي)؛ 460 000ملعاهدة (بر�مج التدريب على ا )4(
من  17املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املنصـــــــــــــوص عليه يف املادة  بشـــــــــــــأنالعاملي املعلومات نظام  )5(

 مليون دوالر أمريكي)؛ 1.1املعاهدة (
وص عليها يف  املنصــــاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــتخدامها املســــتدام وحقوق املزارعني صــــون )6(

 دوالر أمريكي). 500 000من املعاهدة ( 9و 6و 5املواد 
 

 وهدف جزء كبري من املوارد املتاحة للصــــــــــندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها إىل دعم العمليات الســــــــــياســــــــــاتية -53
واالجتماعات الفنية وتنفيذ برامج العمل وعمليات النظم األســـاســـية اليت شـــكلت جزءاً من بر�مج العمل األســـاســـي واليت 
يتم التبليغ عن نتائجها يف الواثئق ذات الصــــــــــــــلة املعروضــــــــــــــة على الدورة الثامنة للجهاز الرائســــــــــــــي. ويف ما يلي، الئحة 

 :2019-2018ني تلسنابملسامهات املقدمة للصناديق اخلاصة لفرتة ا
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 العاملي.املعلومات كندا: تنظيم االجتماع الثالث للجنة االستشارية العلمية املعنية بنظام  •
ارير التنفيذ لبلدان النامية لكي تقدم تقا؛ ودعم العاملياملعلومات بنظام أملانيا: تنفيذ بر�مج العمل اخلاص  •

 الوطنية مبوجب إجراءات االمتثال.
 اركة البلدان النامية يف الدورة الثامنة للجهاز الرائسي.آيرلندا: دعم مش •
(عمليات النظام  4(اســــــرتاتيجية التمويل) و 3(حتســــــني النظام املتعدد األطراف) و 2إيطاليا: تنفيذ القرارات  •

(التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي)  9بشـــــــــــأن االســـــــــــتخدام املســـــــــــتدام) و 6(املادة  6املتعدد األطراف) و
 .الصادرة عن الدورة السابعة للجهاز الرائسي؛ وعقد االجتماعات التحضريية للدورة الثامنة للجهاز الرائسي

هولندا: عمل جمموعة العمل املفتوحة العضــوية املخصــصــة املعنية بتعزيز ســري عمل النظام املتعدد األطراف  •
 اسم منافعها.للحصول على املوارد وتق

النرويج: تنظيم اجتمـاعـات فريق اخلرباء التقين املخصــــــــــــــص املعين حبقوق املزارعني؛ وعمـل جمموعـة العمـل  •
املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم 

؛ والتنفيذ ريية للدورة الثامنة للجهاز الرائسيصون احملاصيل؛ واالجتماعات التحض واسرتاتيجياتمنافعها؛ 
 العام للمعاهدة الدولية.

 السويد: تقدمي الدعم لرب�مج العمل والتنفيذ العام للمعاهدة الدولية. •
ســــويســــرا: عمل اللجنة االســــتشــــارية املخصــــصــــة املعنية ابســــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد؛ وعمل جمموعة  •

خصــصــة املعنية بتعزيز ســري عمل النظام املتعدد األطراف للحصــول على املوارد العمل املفتوحة العضــوية امل
 وتقاسم منافعها.

 
ويف حني أنه مت توفري معظم التمويل ألنشطة ومشاريع حمددة، مبا يف ذلك تنفيذ عناصر بر�مج العمل األساسي،  -54

رونة أبمهية حامسة يف متكني األمانة من مت تقدمي بعض املســــــــــامهات لدعم عمل املعاهدة بشــــــــــكل عام. واتســــــــــمت هذه امل
خالل فرتة وأبنشــطة الدعم املهمة. و  ،االســتجابة بســرعة واالضــطالع مبهام إضــافية مطلوبة لتنفيذ بر�مج العمل األســاســي

ض بتنفيذ للنهو  اً كبري   اً دعم وفّرالســـــــنتني هذه، قدمت حكومتا آيرلندا والســـــــويد مســـــــامهات مالية للصـــــــندوق اخلاص، ما 
 مج عمل اجلهاز الرائسي.بر�

 
 االمتثال (أ)

بدعم مايل من حكومة أملانيا، لتشــــــــــــــجيع األطراف  2018نظمت األمانة ثالث حلقات عمل إقليمية يف عام  -55
 ،وأمريكا الالتينية ،الوطنية وفقاً إلجراءات االمتثال. وعقدت حلقات العمل يف أفريقياالتنفيذ املتعاقدة على رفع تقارير 

وآسيا وقّدمت معلومات عن قواعد االمتثال، والصيغة الشكلية إلعداد التقارير الوطنية بشأن تنفيذ املعاهدة الدولية ونظام 
بادل اآلراء والتجارب يف فرصة لتأيضا تقدمي التقارير اإللكرتوين، وآلية تقدمي التقارير الرمسية. وشكلت حلقات العمل هذه 

املســــــتوى اإلقليمي. ابإلضــــــافة إىل ذلك، أجرت األمانة ندوتني على شــــــبكة اإلنرتنت، واحدة  تنفيذ املعاهدة الدولية على
ابللغة اإلنكليزية واألخرى ابإلسـبانية، واسـتهدفت بصـورة خاصـة األطراف املتعاقدة اليت مل تتمكن من املشـاركة يف حلقات 

 العمل الثالث.
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 اليت تلقتها األمانة واليت مت نشـــــــرها على املوقع اإللكرتوين ، زاد عدد التقارير الوطنية2019وحىت أغســـــــطس/آب  -56
تقريراً، ما يســــــــــاوي حوايل أربعة أضــــــــــعاف عدد التقارير املتاحة يف وقت انعقاد الدورة الســــــــــابعة  53للمعاهدة الدولية إىل 

يذ املعاهدة ية إىل تنفللجهاز الرائســــــــــــــي. ووفرت التقارير الوطنية هذه معلومات قّيمة عن جهود األطراف املتعاقدة الرام
الدولية، من حيث التقدم احملرز والقيود اليت تتم مواجهتها، فضــــالً عن الدروس املســــتفادة. وســــامهت نتائج حلقات العمل 

 بشكل كبري يف عمل جلنة االمتثال.
 

 النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها ب)(

عي القرارات ساسية بشأن التنوع الوراثي للنبااتت أبمهية كبرية ابلنسبة إىل صاناألقياسات البيا�ت و اليتسم توفري  -57
على املســـــــتو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية من أجل وضـــــــع اســـــــرتاتيجيات ترمي إىل ضـــــــمان صـــــــون املوارد الوراثية النباتية 

ية ة أدلة وحتليل منتظم للمحاصـــــــيل الغذائية والزراععلى حنو مالئم. ومن شـــــــأن توفري قاعدواســـــــتخدامها لألغذية والزراعة 
املهمة دولياً أن يســــــــاعدا اجلهاز الرائســــــــي على حتســــــــني تنفيذ املعاهدة الدولية وأن يزيدا الوعي العام أبمهية النظام املتعدد 

 األطراف ابلنسبة إىل األمن الغذائي العاملي.
 

تقييم أســــــــاســــــــية من شــــــــأ�ا أن توفر البيا�ت والقياســــــــات  ولقد قدمت حكومة النرويج األموال إلجراء دراســــــــة -58
ملوارد الوراثية النباتية على النحو املبّني أعاله. ابلتايل، ســـــيدعم هذا العمل حتســـــني تنفيذ النظام املتعدد بشـــــأن ااألســـــاســـــية 

من املعاهدة  6و 5األطراف مع ما يرتتب عن ذلك من انعكاســــــات أوســــــع على تنفيذ أحكام أخرى، وال ســــــيما املادتني 
الدولية وآلياهتا. وأوصى اجلهاز الرائسي يف دورته األخرية، صندوق احملاصيل أبن يواصل تعزيز تعاونه وتكامله مع املعاهدة 
 الدولية حول املســائل العلمية والفنية، مبا يف ذلك من خالل حتســني الروابط لتحديث اســرتاتيجيات صــون احملاصــيل العاملية

دراســــــة األســــــاســــــية ابلتعاون مع الصــــــندوق العاملي لتنوّع احملاصــــــيل واملركز الدويل للزراعة املدارية. وترد ال ى. وجتر وتنفيذها
 .IT/GB-8/19/15.2من الوثيقة  21إىل  17معلومات إضافية عن هذه الدراسة يف الفقرات 

 
 والزراعةبشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية  6املاداتن  ج)(

 بشأن حقوق املزارعني 9و

، نظمت األمانة، بدعم مايل من خارج امليزانية قدمته حكومة إيطاليا، اجتماعاً غري 6/2017بعد اعتماد القرار  -59
يف ابري، إيطاليا بشـــــــــــأن تنفيذ االســـــــــــتخدام املســـــــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية  2018رمسي للخرباء يف مايو/أ�ر 

عة والرب�مج املشــرتك بشــأن التنوع البيولوجي يف الزراعة (الرب�مج املشــرتك). واســتناداً إىل نتائج االجتماع غري الرمسي، والزرا
اليت و إضافية من خالل دراسة استقصائية إلكرتونية تتعّلق إبمكانية إنشاء الرب�مج املشرتك  مشاوراتإجراء ت األمانة سّهل

نظر نية املخصـــصـــة املعنية ابالســـتخدام املســـتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لتعرضـــت نتائجها على اللجنة الف
 فيها خالل مشاورهتا اإللكرتونية.

 
بشــــــــــــــأن  2019ونظمت األمانة، بدعم مايل من حكومة إيطالية، ثالث حلقات عمل تدريبية إقليمية يف عام  -60

صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وحقوق املزارعني. وعقدت حلقات العمل هذه يف آسيا 
وأفريقيا وأمريكا الالتينية من أجل حتســني فهم أصــحاب املصــلحة هلذه املســائل عند تنفيذ املعاهدة الدولية. وابإلضــافة إىل 
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ســـــــــات العاملية ذات الصـــــــــلة بتنوع احملاصـــــــــيل واألمن الغذائي وتغّري املناخ، وتطوير وتنفيذ اخلطط إقامة الروابط بني الســـــــــيا
والربامج الوطنية اليت تدعم صــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــــــتخدامها املســــــــتدام وتنفيذ حقوق املزارعني، 

 ات والدروس املستفادة.العمل منصة لتبادل اخلربات وأفضل املمارس اتحلق وفّرت
 

وقامت املســـــــــامهات املالية اليت قدمتها حكومتا إيطاليا والنرويج بدعم عمل فريق اخلرباء التقين املخصـــــــــص املعين  -61
 ومسحت بتأمني خدمات الرتمجة الفورية الجتماعاته وترمجة واثئق العمل إىل لغات خمتلفة. ،حبقوق املزارعني

 
 من املعاهدة الدولية 17املنصوص عليه يف املادة  العاملياملعلومات نظام  د)(

مشــــــروعاً ميتد على ثالث ســــــنوات ويرمي إىل حتســــــني قيمة  2017دعمت حكومة أملانيا منذ يناير/كانون الثاين  -62
وتنمية القدرات.  ةياملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــــتخدامها من خالل تيســـــــري احلصـــــــول على املعلومات العلم

من خالل ثالثة  17العاملي املنصـــــــــوص عليه يف املادة املعلومات يف تنفيذ بر�مج العمل بشـــــــــأن نظام املشـــــــــروع ســـــــــاهم وي
 مكو�ت رئيسية هي:

 
تطوير جمموعة من اخلدمات واألنشــــــــــــطة األســــــــــــاســــــــــــية لربط نظم املعلومات وجمموعات البيا�ت القائمة  •

 ابملوارد الوراثية النباتية.واملستقبلية املتعلقة 
إعداد معايري خاصــــــــــة بتحديد وتوصــــــــــيف املادة الوراثية وتعزيزها، وتوفري املشــــــــــورة العلمية لألمني واجلهاز  •

 العاملي تنفيذاً فعاًال.املعلومات الرائسي من أجل تنفيذ بر�مج عمل نظام 
ردية دف حتســــــــــــــني القدرات الفتنظيم أنشــــــــــــــطة تدريبية يف إقليمني من خالل مكون لتنمية القدرات، هب •

والتنظيميـة على توثيق وتبـادل املعلومـات غري الســــــــــــــريـة املتعّلقـة ابملـادة الوراثيـة يف النظـام املتعـدد األطراف 
 حثني.اوغريها من املعلومات املفيدة ملرّيب النبااتت واملزارعني والب

 
ية لألغذية ل بشــــــأن تســــــجيل املوارد الوراثية النباتوخالل فرتة الســــــنتني احلالية، مت تنظيم العديد من حلقات العم -63

 توثيق املوارد الوراثية وحتســــــني ،فات الكيا�ت الرقميةالعاملي، مبا يف ذلك دورة تدريبية على معرّ املعلومات والزراعة يف نظام 
النباتية لألغذية والزراعة. وعقدت حلقة عمل إقليمية يف جنوب أفريقيا من أجل البلدان األفريقية اجلنوبية وحلقة عمل 
أخرى يف تونس من أجل إقليم الشــــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا. ومجعت حلقتا العمل القّيمني على بنوك اجلينات، ومريب 

والباحثني من عّدة بلدان وأدت إىل حتســـــني القدرات على املســـــتويني الفردي واملؤســـــســـــايت لتوثيق املوارد الوراثية النبااتت، 
ار هذا العاملي وإىل إنشــــــــــــــاء مركز هلذا النظام جيمع اإلقليمني. ويف إطاملعلومات يف نظام وتبادهلا النباتية لألغذية والزراعة 

، بصــورة مباشــرة العاملي بعّدة لغاتاملعلومات ن املواد للتدريب والتعميم تتعّلق بنظام املشــروع، أعدت األمانة أيضــاً عدداً م
 وابلتعاون مع جمموعة واسعة من الشركاء.

 
، ما أدى العاملي وبتقدمي الدعم للمســـتخدمنياملعلومات ومسح املشـــروع أيضـــاً إبدخال حتســـينات على بوابة نظام  -64

دة خاصــــــــــــــة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وطّورت األمانة وحدة ما 883 984إىل تســــــــــــــجيل ما يصــــــــــــــل إىل 
لإلحصاءات توفّر املعلومات بشأن اجلوانب املثرية لالهتمام من املواد املسّجلة، مثل مصدرها ووضعها البيولوجي، وتسمح 
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معاجلة احتياجات  العاملي معاملعلومات نظام ابلتحقق من اكتمال املعلومات املتوافرة. ونتيجة هلذا املشــروع، اســتمر تطوير 
 ومت حتسني عالقته ابلنظام املتعدد األطراف من أجل االضطالع ابملزيد من العمليات الفعالة. ،املستخدمني

 
ويعاجل  2019وقد وفّرت أملانيا أيضـــــــاً األموال لتنفيذ مشـــــــروع ميتد على ســـــــنة واحدة مت إطالقه يف يونيو/حزيران  -65

النقص يف اتســــــاق أســــــاليب التوثيق اخلاصــــــة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وال ســــــيما األقارب الربّية الفجوات و 
للمحاصـــــــــيل اليت توجد يف ظروف املواقع الطبيعية. وتشـــــــــكل هذه الفجوات عائقاً أمام تقاســـــــــم املعلومات يف األوســـــــــاط 

 اعي.ملرّيب النبااتت واملنظمات العاملة يف جمال التنوع البيولوجي الزر  العلمية، وأمام تطوير اخلدمات ذات القيمة املضافة
 

ويوّحد املشــروع العمل يف جمال توصــيفات األقارب الربّية للمحاصــيل الذي قامت به مبادرات حديثة مت تطويرها  -66
املعلومات أجراها نظام  خرية اليتعلى املســـــتويني الوطين والدويل يف أقاليم خمتلفة. ويســـــتند املشـــــروع أيضـــــاً إىل التجارب األ

اريع والذي جرى وصــــفه ســــابقاً، وإىل مشــــ االعاملي ومعرفات الكيا�ت الرقمية من خالل املشــــروع اآلخر الذي مولته أملاني
 . وسيقوم املشروع بتعزيز قائمة الواصفات املعيارية املعتمدة دولياً ونشرها2020دولية من قبيل مشروع فخر املزارعني ألفق 

ويشـــــــمل  .الواثئق اخلاصـــــــة ابألقارب الربّية للمحاصـــــــيل يف املواقع الطبيعيةإعداد من أجل  على جهات االتصـــــــال الوطنية
 من الباحثني، ومرّيب النبااتت، والقائمني على حفظ الطبيعة حول العامل. املستفيدون من املشروع كال

 
 النتائج األخرى ه)(

رت األمانة تنظيم أربع مشـــاورات -67 حتضـــريية إقليمية ابلتنســـيق مع نواب رئيس كل إقليم من أجل دعم املشـــاركة  يســـّ
لت بدعم مايل من حكوميت إيطاليا والنرويج. وحصــــــــوذلك  ،الفعالة لألطراف املتعاقدة يف الدورة الثامنة للجهاز الرائســــــــي

. كما 2019 وآســيا بني ســبتمرب/أيلول وأكتوبر/تشــرين األول ،وأفريقيا ،والشــرق األدىن ،يف أمريكا الالتينية املشــاوراتهذه 
أ�ا وفّرت املعلومات عن العملية بني الدورات، وقدمت حملة عامة عن النتائج األساسية فضالً عن ختطيط للدورة وتوضيح 

ن جمموعة من أبشــــــأن الرتتيبات اللوجســــــتية. ومسحت هذه املشــــــاورات للمندوبني مبناقشــــــة ومواءمة املواقف اإلقليمية بشــــــ
 املسائل املدرجة على جدول أعمال الدورة الثامنة للجهاز الرائسي.
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 اخلالصة واملالحظات العامة اجلزء الثالث:
كما ذكر وكما كانت احلال على مّر الســــنني، لقد تســــىن القيام جبزء كبري من العمل الذي وصــــف أعاله، مبا يف  -68

ولية، بفضــــــــــــل املوارد املالية من خارج امليزانية اليت وفّرهتا بعض اجلهات املاحنة ذلك العمليات الســــــــــــياســــــــــــاتية احلكومية الد
بســــــخاء. ولقد اســــــتكملت هذه اجلهات املاحنة األموال الواردة من امليزانية اإلدارية األســــــاســــــية مبا أن املســــــامهات يف هذه 

رورية ليتمكن عل، أصبحت هذه األموال اإلضافية ضاألخرية ال تزال أقل من امليزانية املعتمدة، وابلتايل ليست كافية. وابلف
 اجلهاز الرائسي من حتقيق النتائج املتوقعة من بر�مج عمله األساسي.

 
األموال املودعة يف الصــــناديق اخلاصــــة لألغراض املتفق عليها (إما  ه ال ميكن اســــتبدالولكن جتدر اإلشــــارة إىل أن -69

اقدة األموال تقدم األطراف املتعو ت فردية) أبموال امليزانية اإلدارية األساسية. على أساس متعدد اجلهات املاحنة أو كحسااب
يف امليزانية اإلدارية األســاســية من أجل بر�مج العمل األســاســي لفرتة الســنتني املتفق عليه بصــورة مجاعية، بينما توفر فرادى 

 ألمني، خارج بر�مج العمل األساسي.خاصة لتنفيذ أنشطة حمددة تتفق عليها مع ا أمواالً اجلهات املاحنة 
 

واســـــــتلزم العديد من العمليات الســـــــياســـــــاتية واالجتماعات الفنية اليت جرت خالل فرتة الســـــــنتني، قدراً كبرياً من  -70
ة لذلك، ها وحتليلها من أجل التداول بشـــأ�ا. ونتيجتالعمل التحضـــريي مثل مجع كم هائل من املعلومات والبيا�ت ومقارن

األمانة إىل اســــتخدام موارد بشــــرية إضــــافية لتحقيق املخرجات املطلوبة يف اإلطار الزمين وابجلودة املطلوبة ولتوفري اضــــطرت 
 اخلدمات التشغيلية وغريها من أشكال املساعدة الالزمة.

 
عض ب ، زاد عــدد االجتمــاعــات اليت نظمتهــا األمــانــة يف فرتة الســــــــــــــنتني احلــاليــة وتطّلبــت1امللحق وكمــا ورد يف  -71

االجتماعات بني الدورات مشــــاركة أكرب وأوســــع نطاقاً، مبا يف ذلك مشــــاركة أصــــحاب املصــــلحة الرئيســــيني غري األطراف 
املتعاقدة، نظراً إىل التعقيد الذي تتســــــــــم به القضــــــــــا� اليت جيب معاجلتها. ونتيجة لذلك، لزم توفري خدمات الرتمجة الفورية 

لك حتماً إىل ارتفاع كلفة االجتماعات والنفقات الالزمة لدعم مشــــــــــــــاركة مندويب والتحريرية هلذه االجتماعات. وأدى ذ
 البلدان النامية.

 
 . فعلى الرغم من دعوة اجلهازروال يزال الصــــــــندوق اخلاص لدعم مشــــــــاركة البلدان النامية يف وضــــــــع غري مســــــــتق -72

ة. وبعد سوى عدد قليل جداً من اجلهات املاحن الرائسي يف دورته السابعة ومن دعوة األمني لتقدمي املسامهات، مل يستجب
االســتعجال  جهو انتهاء الدورة الثامنة، ســيصــبح الصــندوق االســتئماين فارغاً تقريباً، األمر الذي يتطلب جتديد موارده على 

 من تطبيق بر�مج العمل الذي قد جيري اعتماده خالل هذه الدورة.للتمكن 
 

 التوجيهات املطلوبة
 الرائسي مدعو إىل اإلحاطة علماً هبذا التقرير.إن اجلهاز  -73
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 1امللحق 

  2019-2018قائمة االجتماعات وحلقات العمل اليت نظمتها األمانة يف فرتة السنتني 
 واالسبانية.العربية واالجنليزية والفرنسية الرتمجة الفورية والتحريرية متاحة ابللغات 

املشاركون  الواثئق املكان التاريخ 2018
 املدعومون

جمموع 
 املشاركني

 11 3 13 روما، املقر الرئيسي أبريل/نيسان 5-4 االجتماع األول ملكتب الدورة الثامنة للجهاز الرائسي 1

 12 12 1 روما، املقر الرئيسي مايو/أ�ر 18-14 االقرتاحات صندوق تقاسم املنافع: اجتماع فريق اخلرباء املستقل املعين ابلدعوة الرابعة لتقدمي 2

اجتماع اخلرباء غري الرمسي بشأن تنفيذ االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والرب�مج املشرتك للتنوع  3
 30 14 6 ابري، إيطاليا مايو/أ�ر 25-23 البيولوجي يف الزراعة

 30 12 10 روما، املقر الرئيسي يونيو/حزيران 22-21 العاملياملعلومات ونظام  17املعنية ابملادة االستشارية االجتماع الثالث للجنة العلمية  4

 الرئيسان املشاركان جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام أجراهااملشاورة غري الرمسية اليت  5
 12 6 3 روما، املقر الرئيسي يوليو/متوز 11 املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

 50 0 2 روما، املقر الرئيسي يوليو/متوز 12 ومتابعتها (ترمجة فورية)جلسة إحاطة املمثلني الدائمني بشأن نتائج الدورة السابعة للجهاز الرائسي  6

7 
 الرئيسان املشاركان جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام أجراهااملشاورة غري الرمسية اليت 

 20 7 5 أديس أاباب، إثيوبيا أغسطس/آب 31-30 املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها (ترمجة فورية)

 18 8 20 روما، املقر الرئيسي سبتمرب/أيلول 7-5 االجتماع العاشر للجنة االستشارية املخصصة املعنية ابسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد 8

 66 23 14 روما، املقر الرئيسي سبتمرب/أيلول 14-11 االجتماع األول لفريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقوق املزارعني (ترمجة فورية) 9

10 
االجتماع الثامن جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على 

 ترمجة حتريرية) و املوارد وتقاسم منافعها (ترمجة فورية 
أكتوبر/تشرين  10-12

 55 17 11 الرئيسيروما، املقر  األول
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أكتوبر/تشرين  26-22 صندوق تقاسم املنافع: حلقة عمل مكتب املساعدة بشأن مقرتحات املشاريع للدعوة الرابعة (ترمجة فورية) 11
 25 23 3 روما، املقر الرئيسي األول

12 
 -غذية والزراعةاملوارد الوراثية النباتية لألحلقة العمل اإلقليمية بشأن إعداد التقارير الوطنية عن تنفيذ املعاهدة الدولية بشأن 

 أفريقيا (امتثال)

أكتوبر/تشرين  30
نوفمرب/تشرين  1 -األول
 الثاين

 34 34 1 أديس أاباب، إثيوبيا

نوفمرب/تشرين  8-6 العاملي إلقليمي أفريقيا والشرق األدىناملعلومات حلقة العمل بشأن نظام  13
 28 11 2 تونس العاصمة، تونس الثاين

 -حلقة العمل اإلقليمية بشأن إعداد التقارير الوطنية عن تنفيذ املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 14
 أمريكا الالتينية (امتثال)

ديسمرب/كانون  4-6
 13 12 2 أنتيغوا، غواتيماال األول

15 
 -ةالوطنية عن تنفيذ املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعحلقة العمل اإلقليمية بشأن إعداد التقارير 

 آسيا (امتثال)
ديسمرب/كانون  11-13

 27 11 1 نيودهلي، اهلند األول

مجيع  املكان التاريخ 2019
 الواثئق

املشاركون 
 املدعومون

جمموع 
 املشاركني

16 
 الرئيسان املشاركان جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام أجراهااملشاورة غري الرمسية اليت 

 املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها
يناير/كانون  15-16

 الثاين
سان خوسيه،  

 28 15 2 كوستاريكا

17 
راثية هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الو  أمانيتاملشرتكة بني ملمثلني الدائمني اجلسة إحاطة 

 80 0 1 روما، املقر الرئيسي يناير/كانون الثاين 22 النباتية لألغذية والزراعة

 -يناير/كانون الثاين 31 االجتماع الثالث للجنة االمتثال 18
 14 8 9 روما، املقر الرئيسي فرباير/شباط 1

 58 16 1 مانيال، الفلبني مارس/آذار 8-5 ياآس -التدريب اإلقليمي على االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحقوق املزارعني 19

 10 3 13 روما، املقر الرئيسي مارس/آذار 22-21 االجتماع الثاين ملكتب الدورة الثامنة للجهاز الرائسي 20

 الرئيسان املشاركان جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام أجراهااملشاورة غري الرمسية اليت  21
 33 17 1 أديس أاباب، إثيوبيا مارس/آذار 27-25 املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها
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 5 -أبريل/نيسان 8 راعةاإللكرتونية) للجنة الفنية املخصصة املعنية ابالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والز االجتماع الرابع (املشاورة  22
 16 0 8 على اإلنرتنت مايو/أ�ر

 25 9 22 روما، املقر الرئيسي مايو/أ�ر 10-8 مايو/أ�ر) 7االجتماع احلادي عشر للجنة املخصصة املعنية ابسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد (مع حدث خاص يف  23

 68 22 10 روما، املقر الرئيسي مايو/أ�ر 23-20 ترمجة حتريرية)و االجتماع الثاين لفريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقوق املزارعني (ترمجة فورية  24

 10 4 4 روما، املقر الرئيسي مايو/أ�ر 28-27 ابلنظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعهااجملموعة الدائمة من اخلرباء القانونيني املعنية  25

26 
 الرئيسان املشاركان جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام أجراهااملشاورة غري الرمسية اليت 

 52 17 2 روما، املقر الرئيسي مايو/أ�ر 30-28 املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

صول على سري عمل النظام املتعدد األطراف للح جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز التاسعاالجتماع  27
 51 16 15 روما، املقر الرئيسي يونيو/حزيران 21-17 ترمجة حتريرية)و يونيو/حزيران) (ترمجة فورية  16املوارد وتقاسم منافعها (حدث خاص يف 

 14 6 1 روما، املقر الرئيسي يوليو/متوز 25-24 النبااتت اليت تطعم العامل -خلرباء: القياسات احليويةاحلقة عمل  28

 1 -يوليو/متّوز 29 ريقياأف -التدريب اإلقليمي على االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحقوق املزارعني 29
 50 29 0 داكار، السنغال أغسطس/آب

 46 18 0 مونتيفيديو، أوروغواي أغسطس/آب 8-5 ريكا الالتينيةأم -النباتية لألغذية والزراعة وحقوق املزارعنيالتدريب اإلقليمي على االستخدام املستدام للموارد الوراثية  30

بوينس آيرس،  سبتمرب/أيلول 12-10 أمريكا الالتينية -االجتماع التحضريي اإلقليمي للدورة الثامنة للجهاز الرائسي 31
 45 32 2  األرجنتني

ديب، اإلمارات العربية  سبتمرب/أيلول 18-16 الشرق األدىن (ترمجة فورية) -اإلقليمي للدورة الثامنة للجهاز الرائسياالجتماع التحضريي  32
 30 17 2 املتحدة

 60 40 2 كيغايل، رواندا سبتمرب/أيلول 27-25 أفريقيا (ترمجة فورية) -االجتماع التحضريي اإلقليمي للدورة الثامنة للجهاز الرائسي 33

أكتوبر/تشرين  10-8 آسيا  -االجتماع التحضريي اإلقليمي للدورة الثامنة للجهاز الرائسي 34
 40 28 2 نيودهلي، اهلند األول
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35 
االجتماع التاسع املستأنف جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول 

 ترمجة حتريرية)و على املوارد وتقاسم منافعها (ترمجة فورية 
أكتوبر/تشرين  24-26

 60 18 2 روما، املقر الرئيسي األول

 80 0 1 روما، املقر الرئيسي أكتوبر/تشرين األول 23 الدائمني من جانب األمانة (ترمجة فورية)جلسة إحاطة املمثلني  36

نوفمرب/تشرين  16-9 ترمجة حتريرية)و الدورة الثامنة للجهاز الرائسي (ترمجة فورية  37
 500 100 61 روما، املقر الرئيسي الثاين

 1801 608 255 اجملموع
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 2امللحق 

  
  2019-2018قائمة االجتماعات الرئيسية اليت حضرهتا األمانة يف فرتة السنتني 

 املكان التاريخ 2018

 لندن، اململكة املتحدة يناير/كانون الثاين 9-8 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اهلباتحلقة عمل مبادرة داروين بشأن حتضري  1

 روما، املقر الرئيسي يناير/كانون الثاين 12-10 لألغذية والزراعة: حلقة العمل الدولية حول احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاهيئة املوارد الوراثية  2

 بون، أملانيا يناير/كانون الثاين 25-24 املية ومجع األموال هلاع اسرتاتيجية: اجتماع الفريق املشرتك بني األما�ت وتبادل األفكار حول تطوير الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 3

 مونرت�ل، كندا فرباير/شباط 16-12 اتفاقية التنوع البيولوجي: فريق اخلرباء الفين املخصص املعين مبعلومات التسلسل الرقمية 4

5 
حلقة العمل الوطنية بشأن إمكانية تصديق روسيا على املعاهدة، واليت شاركت يف تنظيمها أكادميية العلوم الروسية ومعهد فافيلوف 

 سان بطرسربغ، روسيا فرباير/شباط 15 ومكتب اتصال منظمة األغذية والزراعة لالحتاد الروسي 

 أوسلو، النرويج فرباير/شباط 25-24 بذور العاملي يف سفالباردمؤمتر قمة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مستودع ال 6

 بون، أملانيا مارس/آذار 6-4 : حلقة العمل بشأن مشروع كتالوج جينيسيسالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 7

 أوسلو، النرويج مارس/آذار 8-6 : الفريق االستشاري املعين مبشروع األقارب الربية للمحاصيلالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 8

املعارف التقليدية و املنظمة العاملية للملكية الفكرية: الدورة اخلامسة والثالثون للجنة احلكومية الدولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية  9
 جنيف، سويسرا مارس/آذار 23-19 والفلكلور

 سان بطرسربغ، روسيا مارس/آذار 22-20 التنفيذي: اجمللس الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 10

 مونرت�ل، كندا مارس/آذار 22-20 اتفاقية التنوع البيولوجي: االجتماع الثالث للجنة االستشارية غري الرمسية املعنية ببناء القدرات لتنفيذ بروتوكول �غو� 11
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 تونس العاصمة، تونس أبريل/نيسان 19-17 العاملي ملعلوماتاحلقة العمل الوطنية بشأن تنفيذ نظام  12

13 Consulta Regional de América Latina y El Caribe sobre la implementación de los Derechos de los 
Agricultores 17-21 سيبريي، الربازيل أبريل/نيسان 

 تيسالونيك، اليو�ن مايو/أ�ر 17-15 النباتيةاللجنة التوجيهية لرب�مج التعاون األورويب بشأن املوارد الوراثية  14

15 
ؤمتر األطراف يف اتفاقية مل ةة: احلوار العاملي بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها حتضرياً للدورة الثالثة عشر يوزارة البيئة املكسيك

 مكسيكو سييت، املكسيك مايو/أ�ر 25-24 التنوع البيولوجي

 بريسبان، أسرتاليا أغسطس/آب 8-1 للبذور: املؤمتر العاملي للبذوراالحتاد الدويل  16

 مونرتو، سويسرا يونيو/حزيران InforMEA ( 5-8االتفاقات البيئية املتعددة األطراف (شأن ب األمم املتحدة االجتماع السنوي التاسع للجنة التوجيهية لبوابة معلومات 17

 بون، أملانيا يونيو/حزيران 15-14 جملس املاحنني: الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 18

 ألنرب، السويد يونيو/حزيران 20-19 15) بشأن تنفيذ النظام املتعدد األطراف واملادة NordGenاالجتماع مع مركز املوارد الوراثية لبلدان الشمال ( 19

 مونرت�ل، كندا يوليو/متوز 13-9 ابلتنفيذاتفاقية التنوع البيولوجي: االجتماع الثاين للهيئة الفرعية املعنية  20

21 
ألغذية لألغذية والزراعة: الدورة التاسعة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لالنباتية هيئة املوارد الوراثية 

 روما، املقر الرئيسي يوليو/متوز 27- 25 والزراعة

 فيينا، النمسا أغسطس/آب 31-27 حول تربية الطفرات النباتية والتكنولوجيا األحيائيةالندوة الدولية  22

 ليما، بريو سبتمرب/أيلول 28-25 والبحر الكارييب موعة دول أمريكا الالتينيةجملحلقة العمل الرتادفية بشأن الدعم املتبادل يف تنفيذ املعاهدة الدولية وبروتوكول �غو�  23

 سنغافورة أكتوبر/تشرين األول 17-15 الدويل اخلامس لألرزاملؤمتر  24

25 
غذية والزراعة احملاضرة عن املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لأل

 ابري، إيطاليا أكتوبر/تشرين األول 19 املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوسطوحقوق املزارعني) يف املركز الدويل للدراسات الزراعية 
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 لشبونة، الربتغال أكتوبر/تشرين األول 20-19 املؤمتر الدويل بعنوان "حنن ما �كل" 26

 بريتور�، جنوب أفريقيا أكتوبر/تشرين األول 24-22 املشاورة الوطنية بشأن إمكانية تصديق جنوب أفريقيا على املعاهدة الدولية  27

 بون، أملانيا أكتوبر/تشرين األول 25-24 : اجمللس التنفيذيالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 28

 روما، املقر الرئيسي أكتوبر/تشرين األول 31-29 فعهااهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة: الدورة الرابعة لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين ابحلصول على املوارد وتقاسم من 29

يف  ملؤمتر األطراف، االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف الذي يعمل بوصفه اجتماع األطراف اتفاقية التنوع البيولوجي: االجتماع الرابع عشر 30
 شرم الشيخ، مصر  نوفمرب/تشرين الثاين 30-23 بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية

 هانوي، فييت �م ديسمرب/كانون األول 6-4 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام يف منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا صونبناء القدرات املتصلة ب 31

 املكان التاريخ 2019

سان دييغو، الوال�ت املتحدة  يناير/كانون الثاين PAG( 10-13ومنتدى اجلينوم النبايت واحليواين ( DivSeekمبادرة اجتماعات  32
 األمريكية

 روما، املقر الرئيسي فرباير/شباط 22-18 لألغذية والزراعة: الدورة العادية السابعة عشرةالنباتية هيئة املوارد الوراثية  33

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحلقة العمل الوطنية بشأن إمكانية تصديق الصني على املعاهدة  بشأناحللقة الدراسية الدولية  34
 بيجني وشينزين، الصني مارس/آذار 6-3 الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 أوديين، إيطاليا مارس/آذار 14 احللقة الدراسية الدولية بعنوان "استدامة استخدام البذور" 35

 سوفا، فيجي مارس/آذار CePaCT  24-31اجتماع املائدة املستديرة للجهات املاحنة يف مركز  36

رق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام يف منطقة رابطة أمم جنوب ش صونحلقة العمل التدريبية اإلقليمية بشأن  37
 ميي، الياابن أبريل/نيسان 12-7 آسيا

38 
 جحلقة العمل بشأن مرحلة ما قبل التكاثر اليت تستخدم األقارب الربّية للمحاصيل واالجتماع الثامن للمجموعة االستشارية املعنية برب�م

 الرابط، املغرب أبريل/نيسان 26-24 تكييف الزراعة مع تغّري املناخ



27 IT/GB-8/19/17.2 

 

فرجينيا، الوال�ت املتحدة  مايو/أ�ر 3-1 : اجمللس التنفيذيالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 39
 األمريكية

ث و الدورة التدريبية بشأن املسائل السياساتية والفنية يف جمال تعديل اجلينوم، املوّجهة لطالب البلدان النامية يف املركز الفرنسي للبح 40
 ، فرنسامونبلييه مايو/أ�ر 16-12 الزراعية من أجل التنمية الدولية

 بروكسل، بلجيكا مايو/أ�ر GenRes Bridge 16-17اجمللس االستشاري اخلارجي ملشروع  41

 الهاي، هولندا مايو/أ�ر 23-21 (حلقة عمل استهاللية) Oxfam Novibبر�مج "غرس التنوع حلصاد األمن" اخلاص برب�مج  42

 نيس، فرنسا يونيو/حزيران 5-3 االحتاد الدويل للبذور: املؤمتر العاملي للبذور 43

انو�ً ق حلقة العمل اليت نظمتها اجملموعة اإلقليمية األفريقية التابعة لألمم املتحدة والنرويج بشأن آليات متويل الصك الدويل اجلديد امللزم 44
اتريتاون، الوال�ت املتحدة  يونيو/حزيران 8-5 اخلاص ابملناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية

 يكيةاألمر 

 برين، سويسرا يونيو/حزيران 12-9 2020فريق االتصال املعين ابلتنوع البيولوجي: حلقة العمل بشأن اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  45

 مونرتو، سويسرا يونيو/حزيران InforMEA  12-14االجتماع العاشر للجنة التوجيهية ملبادرة  46

وجية واملعارف وحصول اجملتمعات احمللية على املوارد البيول ،والتنوع البيولوجي ،اإلقليمية بشأن حقوق امللكية الفكريةتبادل التجارب  47
 هانوي، فييت �م يونيو/حزيران 20-18 التقليدية ذات الصلة وتقاسم املنافع املتأتية من استخدامها

 بيجني وشينزين، الصني يوليو/متوز 13-8 التصديق على املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةحلقات العمل االستشارية الوطنية بشأن إمكانية  48

49 
النرويج و احملاصيل  الصندوق العاملي لتنوع املشرتكة بني بادرةاملتوسيع نطاق وصول املزارعني بشكل دائم إىل التنوع: املرحلة الثانية من 

 أوسلو، النرويج أغسطس/آب 22-21 األقارب الربّية للمحاصيل (مشاورة اخلرباء)بشأن 

50 
املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية والصندوق العاملي لتنوع احملاصيل: اجتماع بشأن االنعكاسات العاملية للتقاعس عن العمل يف 

ة، الوال�ت واشنطن العاصم أغسطس/آب 27-26 جمال التنوع الوراثي للمحاصيل
 املتحدة األمريكية

 مانيال، الفلبني أغسطس/آب 30-26 الوزاري هالدورة اخلامسة واخلمسون للمجتمع الدويل جلوز اهلند واجتماع 51
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 كيب اتون، جنوب أفريقيا سبتمرب/أيلول 13-9 حلقة العمل الثانية عشرة لعموم أفريقيا بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 52

 كامربدج، اململكة املتحدة سبتمرب/أيلول 27 يفريق االتصال املعين ابلتنوع البيولوجاالجتماع الرابع عشر ل 53

    اقرر حضورهاالجتماعات امل  

 استكهومل، السويد أكتوبر/تشرين األول 15-13 2019الرابطة األوروبية للبذور: مؤمتر البذور األورويب  54

 قرطبة، إسبانيا أكتوبر/تشرين األول 25-21 الزيتون: حلقة دراسية بشأن شبكة بنوك املادة الوراثية التابعة للمجلس الدويل لزيت الزيتوناجمللس الدويل لزيت  55

 توسوال، فنلندا أكتوبر/تشرين األول GenRes Bridge 28-30حلقة عمل  56

 1 -أكتوبر/تشرين األول 28 جملس االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة 57
 جنيف، سويسرا نوفمرب/تشرين الثاين

 بون، أملانيا أكتوبر/تشرين األول 30-29 : اجمللس التنفيذيالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 58

 مونرت�ل، كندا أكتوبر/تشرين األول 31-29 اتفاقية التنوع البيولوجي: االجتماع الرابع للجنة االستشارية غري الرمسية املعنية ببناء القدرات لتنفيذ بروتوكول �غو� 59

 مونرت�ل، كندا نوفمرب/تشرين الثاين 22-20 (ي)8اتفاقية التنوع البيولوجي: االجتماع احلادي عشر جملموعة العمل املخصصة املفتوحة العضوية املعنية ابملادة  60

 مونرت�ل، كندا نوفمرب/تشرين الثاين 29-25 وجيةلاتفاقية التنوع البيولوجي: االجتماع الثالث والعشرون للجهاز الفرعي املعين ابملشورة العلمية والتقنية والتكنو  61

 
 


