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 أصحاب الشأنتقرير مشاورة 
 مقدمة -أوال

 
، فق3د عق3دت ف3ي       )الهيئ3ة ( عمال بما أقرته هيئة الموارد الوراثية لألغذی3ة والزراع3ة            -1

 به33دف المس33اعدة ف33ي   ألص33حاب الش33أن  مش33اورة 7/2003 /25 و 23الفت33رة م33ا ب33ين   
ارد المض33ي ف33ي اس33تنباط آلي33ة لتيس33ير تنفي33ذ خط33ة العم33ل العالمي33ة بش33أن ص33يانة الم33و

خط33ة العم33ل (الوراثي33ة النباتي33ة لألغذی33ة والزراع33ة واس33تخدامها عل33ى نح33و مس33تدام    
وق33د استض33افت ه33ذا االجتم33اع آ33ل م33ن منظم33ة األغذی33ة والزراع33ة لألم33م  ). العالمي33ة
وق33د واف33ق ). المعه33د(والمعه33د ال33دولي للم33وارد الوراثي33ة النباتي33ة ) المنظم33ة(المتح33دة 

ل3ى رئاس3ة ه3ذه المش3اورة الت3ي حض3رتها طائف3ة        ع) ماليزی3ا  (Eng Siang Limالس3يد  
 .ين قائمة المشارآ

 
 آ3ذلك ق3دمت     ، ف3ي م3داوالتهم    أص3حاب الش3أن    وقد تم إع3داد وثيق3ة أساس3ية لمس3اعدة            -2

وت3م خ3الل المش3اورة تق3دیم ع3دد          . للمشاورة مسبقا عدة وثائق لها عالق3ة بالموض3وع        
الرئيسية لتزوی3د األط3راف المش3ارآة بمعلوم3ات أساس3ية إض3افية م3ن             من العروض   

 الت33ي طرح33ت خ33الل حلق33ة  م33داخالت والأص33حاب الش33أن الوث33ائق الت33ي ق33دمت إل33ى  
 .العمل

 افتتاح المشاورة  -ثانيا 

المش33اورة وق33دم استعراض33ا م33وجزا ف33ي  بالمش33ارآين Eng Siang Lim رح33ب الس33يد -3
للجهود السابقة لتنفيذ خطة العمل العالمية وأشار إلى أن هن3اك نجاح3ا مح3دودا حق3ق                 

 عل3ى أن المش3اورة      Limوش3دد الس3يد     . في تعبئة المواد الالزمة للتنفيذ الكامل للخط3ة       
تيس33ير لإع33داد آلي33ة  ف33ي  ق33دماتت33يح فرص33ة مهم33ة لتب33ادل اآلراء فيم33ا یتعل33ق بالمض33ي 

 إل3ى  Limآذلك ن3وه الس3يد     . التنفيذ التي من شأنها أن تسهل تنفيذ خطة العمل العالمية         
 وأن المش3اورة س3وف      ، قد جاءت بن3اء عل3ى طل3ب الهيئ3ة          أصحاب الشأن أن مشاورة   

ت33وفر االرش33ادات القيم33ة للهيئ33ة ولجماع33ة العم33ل الفني33ة الحكومي33ة الدولي33ة المعني33ة        
وش3دد عل3ى أن المش3اورة تت3يح تب3ادل           . ة النباتي3ة لألغذی3ة والزراع3ة      بالموارد الوراثي 

 وأنه ليس من الضروري تحقيق التوافق في اآلراء بشأن جميع           أصحاب الشأن آراء  
 جدول األعمال المؤقت للمجتمعين الذین وافق3وا علي3ه آم3ا            Limوقدم السيد   . المسائل

. 

 م33دیر قس33م اإلنت33اج النب33اتي ووقای33ة النبات33ات بجمي33ع     ورح33ب الس33يد محم33ود الص33لح   -4
وأب3رز أهمي3ة تلق3ي      . المشارآين في المشاورة وذلك نيابة ع3ن الم3دیر الع3ام للمنظم3ة            

وأش3ار  .  حتى یمكن المضي قدما ف3ي آلي3ة تيس3ير التنفي3ذ      أصحاب الشأن المشورة من   
ة وی3رى أن آلي3ة      السيد الصلح إلى أن المنظمة والمعهد ملتزمان بخطة العمل العالمي3          

 .التيسير تعد أداة مهمة لتعزیز تنفيذ هذه الخطة

مدیر العام للمعهد، بجميع المشارآين ال، نائبة Coosje Hoogendoorn ةورحبت السيد -5
وأب3رزت أهمي3ة خط3ة العم3ل العالمي3ة بالنس3بة            . وذلك نيابة ع3ن الم3دیر الع3ام للمعه3د         

ج33دول األعم33ال المؤسس33ي ولبرن33امج للمعه33د ذل33ك أنه33ا ت33وفر ل33ه اإلط33ار البرامج33ي ل 
 الت3ابع للجماع3ة االستش3اریة للبح3وث الزراعي3ة           النظ3ام الموارد الوراثية عل3ى نط3اق       

ونوه3ت إل3ى أهمي3ة      . الدولية في مجال صيانة الم3وارد الوراثي3ة النباتي3ة واس3تخدامها           
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 وتمنت أن ینجح المش3ارآون . المشاورة في المضي قدما في بلورة آلية تيسير التنفيذ     
 .في اجتماعهم مشيرة إلى أنها تتطلع إلى رؤیة نتائج المشاورة

، أم333ين هيئ333ة الم333وارد الوراثي333ة لألغذی333ة T.Esquinas-Alcazarآ333ذلك رح333ب الس333يد  -6
والزراع33ة، بالمش33ارآين ف33ي المش33اورة منوه33ا إل33ى أن الهيئ33ة ق33د ق33دمت فع33ال بع33ض   

ن أن تس3اعد ف3ي دراس3ة ه3ذه     المشورة فيما یتعلق بإعداد آلية لتيسير التنفيذ الت3ي یمك3      
وش33دد عل33ى أن تقری33ر المش33اورة یمك33ن أن یق33دم إرش33ادات مهم33ة لك33ل م33ن    . المس33ألة

جماع33ة العم33ل الفني33ة الحكومي33ة الدولي33ة المعني33ة ب33الموارد الوراثي33ة النباتي33ة لألغذی33ة   
 فض33ال ع33ن الهيئ33ة الت33ي  2003 ف33ي وق33ت الح33ق ف33ي ع33ام   س33تجتمعوالزراع33ة والت33ي 

آ3ذلك ق3دم معلوم3ات    . 2004لتنفي3ذ ف3ي دورته3ا القادم3ة ف3ي ع3ام           ستدرس آلية تيس3ير ا    
مستحدثة عن حالة التصدیق على االتفاقية الدولية للموارد الوراثية النباتي3ة لألغذی3ة             

 .والزراعة

 وضع آلية التيسير وتنفيذها -ثالثا

 العناص3ر الممكن3ة     وادرس3 ی، أن   توطئ3ة لتق3دیم توجيه3اتهم     ،  من أص3حاب الش3أن    لب  ُط -7
األه333داف ومب333ادئ العم333ل، واألنش333طة الرئيس333ية، والهيك333ل   : لي333ة آللي333ة التيس333ير التا

 ف3ي   أص3حاب الش3أن   آ3ذلك طل3ب م3ن المش3ارآين تق3دیم آرائه3م بش3أن دور                . التطبيقي
 .وضع آلية التيسير وتنفيذها

  األهداف -ألف 

 في دراسة األهداف أصحاب الشأناقترحت األمانة األهداف التالية لمساعدة  -8
 : ة بشأن آلية التيسيرالممكن

 وخصوصا ، البلدانتمكينتعزیز التقدم في تنفيذ خطة العمل العالمية عن طریق  •
 وأ الفنية منها والمالية ، الحصول على الموارد الخارجيةمن ،البلدان النامية

 لمعالجة األولویات القطریة لخطة العمل العالمية، واستكمال استثمارات ،المادیة
 .تنفيذ خطة العمل العالميةهذه البلدان في 

االتفاقية الدولية للموارد الوراثية بتيسير التنفيذ التعاوني لألحكام ذات العالقة  •
 .النباتية لألغذیة والزراعة وبخاصة استراتيجية تمویل االتفاقية

 على أن الهدف الرئيسي آللية التيسير هو تمكين ، بوجه عامأصحاب الشأنووافق  -9
 من الحصول على الموارد للمضي قدما في تنفيذ خطة العمل البلدان النامية

 آان هناك بعض االختالف بشـأن الدور المحدد الذي ،ومن جهة أخرى. العالمية
أصحاب واقترح عدد من . یتعين على آلية التيسير أن تقوم به لتحقيق هذا الهدف

 المعلومات بما  توفير مهمة تبادل هو أن یكون الهدف الرئيسي آللية التيسيرالشأن
یضمن حصول جميع البلدان على البيانات والمعلومات التي تساعد في تحسين تنفيذ 

 على أن معلومات اإلدارة تمثل نشاطا رئيسيا ووافقوا جميعا. العمل العالميةخطة 
 إلى أنهم یعتقدون بأن آلية التيسير البعض أشار ،ومن جهة أخرى. آللية التيسير

ثر فعالية في تعبئة جميع أنواع الموارد ونشر المعلومات یجب أن تلعب دورا أآ
 . لكن ذلك یجب أن ال یكون االهتمام الرئيسي آللية التيسير،آنشاط أساسي

 تحقيق توافق في اآلراء بشأن الصيغة الدقيقة لهدف آلية أصحاب الشأنولم یحاول  -10
 ، جهة أخرىومن. التيسير نظرا الختالف وجهات النظر حول مهامها الرئيسية
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أشاروا إلى أنهم یوافقون بوجه عام على أن الهدف الرئيسي هو تحسين تعبئة 
الموارد لدعم التنفيذ القطري لخطة العمل العالمية التي ترآز على االحتياجات ذات 

غة األهداف یمكن أن تترك لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية ااألولویة وأن صي
 اإلرشادات التالية واوقدم. ثية النباتية لألغذیة والزراعةالمعنية بالموارد الورا
 :لمساعدة جماعة العمل

 ."واضحا " و"موجزا"یجب أن یكون الهدف  •

یجب أن تؤآد آلية التيسير على التسهيل والتنسيق ویجب أن یتجلى هذا في  •
 .الهدف

 .ح المذآور آنفا في الهدف المقتر

 إلى أن الهدف األول یمكن أن یعكس الحاجة إلى أصحاب الشأنأشار بعض  •
 وأن الهدف الثاني ،تعبئة الموارد للمضي قدما في تنفيذ خطة العمل العالمية

 .یمكن تعدیله بحيث یرآز على مهمة تبادل المعلومات

 أن تنفيذ  على، وخصوصا من البلدان الناميةأصحاب الشأنوشدد العدید من  •
خطة العمل العالمية لم یتم تبنيها تماما وأنه وإن آانت المؤسسات قد أنشئت 

فقد أشاروا إلى أن  ،ولذا. لتنفيذ الخطة إال أن الدعم الوطني للتنفيذ لم یكن آافيا
لية التيسير یجب أن یتمثل في المساعدة في بناء الدعم آلالهدف الرئيسي 

 .ضي قدما في تنفيذ خطة العمل العالميةوالقدرات الوطنية الضروریة للم

 فيما یتعلق بوضع أصحاب الشأنوفيما یتعلق بالهدف الثاني المقترح على  -11
 فقد ،الخيارات بشأن استراتيجية تمویل االتفاقية الدولية للموارد الوراثية النباتية

لجهاز  تحدیدا لمساعدة ا آانت قد طالبت بهذا الهدفأشارت األمانة إلى أن الهيئة
ولم یوافق عدد . الرئيسي لالتفاقية في دراسة استراتيجية التمویل في اجتماعه األول

 یتعلق مباشرة بآلية هدفاأن هناك حاجة ألن یكون ذلك على  أصحاب الشأنمن 
التيسير واالتفاقية الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة واستراتيجيتها 

 ). أدناه4-أنظر النشاط ألف(نشاط في واقع األمر ا هو ، ذلك ألن هذللتمویل

 المبادئ التطبيقية   -باء  

 مجموعة من المبادئ التطبيقية بشأن آلية وضع الحاجة إلى أصحاب الشأندرس  -12
 :هؤالءوفيما یلي اآلراء التي أعرب عنها . التيسير

 :آلية التيسير 

 الموجودة وبالتالي تتالفى ازدواج  لألنشطة والهياآل"قيمة مضافة"یلزم أن تشكل  •
 الجهود بينما تحدد الفرص الجدیدة؛

یجب أن تكون مرنة في تطبيقاتها لترویج الشراآات المبتكرة والحلول المبدعة  •
 للقضایا المثارة؛
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یجب أن ترآز على تسهيل وتوفير نهج یحفز حشد االهتمامات المتباینة في تنفيذ  •
 د وشرآاء جدد؛خطة العمل العملية واجتذاب موار

ینبغي أن تروج وتساعد التعاون والتنسيق واألنشطة ذات العالقة فيما بين الجهات  •
المعنية بتنفيذ االتفاقات الدولية ذات الصلة آاالتفاقية الدولية للموارد الوراثية 

 النباتية لألغذیة والزراعة واتفاقية التنوع البيولوجي؛

 مساعدة؛الى ة طلبات البلدان التي تحتاج تلبيأو یجب أن تكون سریعة االستجابة  •

 واستخدام المؤشرات للمساعدة في ، خطة العمل العالميةصدیجب استغالل نتائج ر •
 تحدید الفجوات واألولویات؛

 هيئة الموارد الوراثية لألغذیة والزراعة وجماعة العمل الفنية طلب مشورةیجب  •
 وأن تعمل بأسلوب ، الوراثية النباتيةالحكومية الدولية التابعة لها والمعنية بالموارد

 یتسم بالشفافية؛

 یجب أن تراعي السيادة القطریة؛ •

یجب أن تروج منهجا تطویعيا ویستند على النتائج لتحقيق تنفيذ خطة العمل العالمية  •
  الترتيبات والنجاحات الراهنة؛إلىاستنادا 

لوراثية النباتية یجب أن تساعد في تعميق فهم االرتباطات بين صيانة الموارد ا •
 واستخدامها وتنميتها على نحو مستدام؛

 ؛بشأنها تحدید المزایا النسبية تم یجب أن ترآز على األنشطة التي •

یجب أن تساعد في بناء قدرات إدارة الخبرات والمعارف آأساس التخاذ  •
 ؛القرارات

سر  وتوفير ج، في تنفيذ خطة العمل العالميةأصحاب الشأنیجب أن تروج مشارآة  •
 وقطاع تربية النباتات ،فيما بين مختلف أصحاب المصالح وخصوصا المزارعين

 .وقطاع البذور

 خلصت إلى منظور واسع نسبيا فيما یتعلق أصحاب الشأنومع أن المناقشة بين  -13
 شددوا على رأي مفاده أن آلية همباإلجراءات التطبيقية آللية التيسير إال أن عدیدا من

وأوضح هؤالء . وج الشراآات والترتيبات االبتكاریة والمرنةالتيسير یجب أن تر
أنه یجب إتباع أساليب جدیدة في هذه التطبيقات حتى یمكن تحقيق تقدم ملحوظ في 

 .تنفيذ خطة العمل العالمية

 أن المبادئ ؤداها على وجهة النظر التي مأصحاب الشأنآذلك شدد بعض  -14
 الحاجة إلى المشارآة الفعالة من جانب التطبيقية آللية التيسير یجب أن تعكس

جميع في تنفيذ خطة العمل العالمية وبخاصة المزارعين ومنظمات الفالحين ال
جميع وافقوا على أن نهج الشراآة الومع أن . وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني

 إال أن بعضهم أعرب عن رأیه ،تعد ضروریة للنجاح في تنفيذ خطة العمل العالمية
ور آلية التيسير على المستوى القطري ليست تعهدا مباشرا من جانب بأن د

 لكنها ینبغي أن تيسر المشارآة من خالل تحسين نشر المعلومات أصحاب الشأن
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على الصعيد العالمي وتحدید أفضل التطبيقات من حيث عمليات المشارآة أو 
 . الوسائل األخرى

نهج التطبيقي رهم التي مفادها أن الن وجهة نظ عأصحاب الشأنوأعرب العدید من  -15
بشأن آلية التيسير یستلزم األسلوب التدریجي حيث یتم البدء بالترآيز على خدمات 

ت التي تقدمها  ثم یتسع العمل ليشمل األنشطة األخرى استنادا إلى الطلبا،المعلومات
تفاقية الدولية بعا للعالقة التي یتم تحدیدها بين آلية التيسير واال وت،البلدان المعنية

 .للموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة

 األنشطة -جيم  

 أن یقدموا وجهات نظرهم بشأن أنشطة آلية التيسير آما أصحاب الشأنطلب من  -16
وقد .  األنشطة المحوریة أو الرئيسيةبمثابةطلب منهم محاولة تحدید ما یرونه 

وتم الوصول إلى . التي ستعرض فيما بعد ستة أنشطة رئيسية آللية التيسير واأقر
ومن جهة أخرى لم یوافق . 4-ى ألف ـ حت1-طة ألف ــأن األنشـتوافق في اآلراء بش

.  إلدراجهما آنشاطين رئيسيين في آلية التيسير2- وباء1-بعض على النشاطين باءال
قييمه  یجب أن یكون ألمد محدد وأن یتم ت2 � إلى أن النشاط ألف هموأشار العدید من

 تحدید ما إذا آان هذا النشاط یجب أن یستمر آمهمة من من أجلبعد فترة معقولة 
 .مهام آلية التيسير

 

 :األنشطة التي حظيت بتوافق اآلراء 

 ینبغي أن تقوم آلية التيسير بتسهيل وإیجاد الفرص للحصول على الموارد  1-ألف 
ل تقدیم المعلومات المتعلقة  والمادیة واإلعالمية وذلك من خال،والفنية ،المالية
 :بما یلي

  ؛المصادر ومدى توافر مثل هذه الموارد •

 ؛أصحاب الشأنت فيما بين صالال •

 أولویات الجهات المانحة والمتلقية وأدوارها وأوضاعها؛ •

  الناجحة؛وعاتأفضل الممارسات والمعایير واإلجراءات والمشر •

 إقامة الشبكات؛ •

 .لمؤشرات واألهداف وا، وااللتزامات،الخطط •

 آلية التيسير على تسهيل وتنشيط الشراآات الجدیدة لتنفيذ خطة تعملیجب أن  2-ألف 
 من خالل ترویج الفرص فيما بين طائفة واسعة من أصحاب ،العمل العالمية

النفوذ بما في ذلك المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومن بينها 
لنباتات، وقطاع البذور، وغيرهم من المنظمات والمؤسسات الفالحية، ومربو ا
 .أصحاب المصالح في القطاع الخاص
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 بدور ، على مختلف المستویات،جب أن تقوم آلية التيسير بتعميق الوعيی  3 �ألف 
وأهمية الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة حتى یتسنى تسهيل أنشطة 

لمستهدفة على نحو دقيق ویجب تحدید الجهات ا. الموارد الوراثية النباتية
 .استنادا إلى المزایا النسبية من حيث تعميق الوعي

استراتيجية  بوضع یجب أن تقوم آلية التيسير باستنباط الخيارات المتعلقة 4 �ألف 
 وإحالة ،التفاقية الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعةلتمویل ا

 .تفاقيةهذه الخيارات إلى الجهاز الریاسي لال

 أنشطة التي لم يتحقق توافق في اآلراء بشأنها

 في استنباط مقترحات أصحاب الشأنیجب على آلية التيسير أن تساعد  1 �باء 
 .المشروعات وحزمة المقترحات لتعزیز جودتها

یجب أن تقوم آلية التيسير بتسهيل تخطيط اإلجراءات على المستوى الوطني  2 �باء 
أو / و، والمجاالت المواضيعية،بحسب المحاصيل(أو المستوى األوسع 

 :بوجه خاص لتحقيق ما یلي) المناطق

 ؛ وتنفيذ خطة العمل العالميةتقييم حالة •

 تحدید االحتياجات والفجوات؛ •

 المساعدة في تحدید المعالم واألهداف؛ •

 .أصحاب بالشأن واسعة من مجموعةإشراك  •

توافق في اآلراء على النشاطين أن اإلخفاق في تحقيق إلى وتجدر اإلشارة   -17
الرئيسيين یرجع إلى عدم االتفاق حول دور آلية التيسير وليس اختالفا في النظرة 

 على أن جميع األنشطة أصحاب الشأنووافق جميع . إلى أهمية هذین النشاطين
 .تنفيذ خطة العمل العالمية مواصلة  أهميتها في لهاالستة

ل رصد خطة العمل العالمية آنشاط ممكن آللية  بالتفصيأصحاب الشأنوناقش   -18
وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن الرصد له أهمية أساسية في التمكن من . التيسير

 إال أنهم خلصوا إلى أن 1-شاط ألف ن وبخاصة ال،تنفيذ معظم األنشطة المبينة أعاله
 ،العمل العالميةآلية التيسير یجب أن تستفيد من الجهود الموجودة لرصد تنفيذ خطة 

 .بدال من تنفيذ هذه المهمة في إطار آلية التيسير

  الهيكل التطبيقي�دال 

 تقدیم وجهات نظرهم فيما یتعلق بالهيكل التطبيقي آللية أصحاب الشأنوطلب من   -19
وتوصل هؤالء إلى اتفاق بشأن الهيكل التطبيقي الذي اعتبروه مالئما . التيسير

 :وفعاال واقترحوا ما یلي

أن تستضيف منظمة األغذیة والزراعة آلية التيسير وأن تقوم بتطبيقها  •
منظمات البمشارآة المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية وربما مع 

خرى مع إمكانية االستفادة من المصادر الخارجية لتنفيذ األنشطة بما األ
 .یحقق أقصى الفعاليات
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ات المتعلقة به متسمة بالمرونة یجب أن یكون الهيكل التطبيقي والصالحي •
 .إضافية لتطبيقه أطراف حتى یتيسر اجتذاب واستيعاب

یجب أن تكون آلية التيسير قادرة على استيعاب الشراآات طویلة األجل  •
 . آل مشروع على حده،وأطراف المشروعات

یجب أن تكون اللوائح واإلجراءات التطبيقية على نحو یسهل ویشجع الدعم  •
 من أنواع الدعم من داخل المنظمة والمعهد ومن خارجهما المالي وغيره

 وأن تكون عمليات آلية التيسير فعالة ،لتعزیز تنفيذ خطة العمل العالمية
 .وابتكاریة

ینبغي لهيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة وجماعة العمل  •
راثية النباتية أن الفنية الحكومية الدولية التابعة لها والمعنية بالموارد الو

آذلك یجب تقدیم الوسائل التي تيسر تقدیم . تقدم المشورة آللية التيسير
أصحاب المشورة من األطراف المشارآة والجهات المانحة والمتلقية وبقية 

 . الشأن

أصحاب یجب أن تشجع آلية التيسير المشارآة من جانب طائفة واسعة من  •
 خصوصا من ،ة العمل العالمية لتحقيق تقدم مطرد في تنفيذ خطالشأن

 .خالل المنظمات والشبكات الراعية الموجودة

یجب تصميم الهيكل التطبيقي على نحو یمكن آلية التيسير من االستفادة  •
بقدر أقصى من القدرات الفنية المتاحة في المنظمة والمعهد وأیضا لدى 

 .األطراف األخرى

ستفادة الكاملة من یجب تصميم الهيكل التطبيقي على نحو یحقق اال •
المعلومات والشبكات المتاحة على المستوى القطري واإلقليمي بما في ذلك 
نقاط اإلتصال القطریة الموجودة فعال بشأن الموارد الوراثية النباتية 

 .لألغذیة والزراعة وخطة العمل العالمية

يسير فإن ورغم الوصول إلى اتفاق عام بأنه ینبغي للمنظمة أن تستضيف آلية الت -20
 أشاروا إلى أنهم یرون أنه من المفضل تحدید الجهة المضيفة أصحاب الشأنبعض 

 أن هموأید بعض.  الهيئة على األنشطة الرئيسيةموافقةبعد بدقة آللية التيسير 
تستضيف المنظمة في بدایة األمر آلية التيسير لكن مثل هذا الترتيب یجب أن 

تنفيذ االتفاقية الدولية للموارد الوراثية یخضع لالستعراض عندما یبدأ العمل ب
 .النباتية لألغذیة والزراعة

وأشار .  المعهد آطرف شریك مع المنظمة في آلية التيسيرأصحاب الشأنوأید  -21
 إلى أن إجراءات الشراآة یجب توضيحها نظرا الختالف الصالحيات همبعض

ة یجب مراعاتها عند بلورة والهيكل التطبيقي لكلتا المنظمتين وأن النماذج الموجود
 .ترتيبات الشراآة

 على أنه بالرغم من أن المنظمة یمكن أن تكون أصحاب الشأنوشدد بعض  -22
المضيف األآثر مالءمة آللية التيسير إال أن هذا الترتيب ال یعني أن جميع األنشطة 
یجب أن تضطلع بها المنظمة وأنه یجب وضع الشروط المرنة والفعالة لضمان 
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 وأعلى أساس عقود من الباطن (خرى األمنظمات الفيذ هذه األنشطة من قبل تن
 .حيثما یبدو ذلك مالئما) ترتيبات أخرى

 على الحاجة إلى وجود ترتيبات مرنة للتأآد من أن آلية أصحاب الشأنوشدد جميع  -23
وأعرب . التيسير ال تواجه عوائق من حيث إیجاد الشراآات والترتيبات اإلبتكاریة

بعض عن رغبتهم في أن تعمل آلية التيسير آكيان مستقل لضمان مرونة العمل لا
 .والتجدید فيه

 خيارات فيما یتعلق بالمكان الذي ستنشأ فيه آلية التيسير أصحاب الشأنوناقش  -24
 أحد هذه الخيارات بإنشاء آلية التيسير ضمن وحدة فنية یقضيو. داخل المنظمة

 ،راثية النباتية في قسم اإلنتاج النباتي ووقایة النباتاتآإدارة البذور والموارد الو
ویتمثل الخيار اآلخر في أن یكون مكان آلية التيسير ضمن أمانة هيئة الموارد 
الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة مع األخذ في الحسبان أن الهيئة تضطلع حاليا 

 لألغذیة والزراعة وسوف بمسؤولية معالجة الموارد الوراثية النباتية والحيوانية
 .یلزم األمر في المستقبل توسيع نشاطاتها لتعالج سائر قطاعات الموارد الوراثية

 إلى أن المؤیدین والمعارضين لمختلف الخيارات ینبغي أن أصحاب الشأنوخلص  -25
لمزید من التمحيص حتى یمكن تحدید المكان األفضل آللية هذه األخيرة تخضع 

 .ظمة مع مراعاة الخصائص العملية األساسية المشار إليها آنفاالتيسير ضمن المن
 الى أن تحدید مكان أمانة االتفاقية الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذیة واوأشار

 عند سوف یكون له اعتبار مهم ،والزراعة، الذي سيحدده الجهاز الرئاسي لالتفاقية
 .تحدید المكان األفضل آللية التيسير

 أدوار أصحاب الشأن  -هاء 

 برزهمأ على ازاءها تقدیم آرائهم حول المسائل التي یتعين أصحاب الشأنطلب من  -26
 سواء في بلورة آلية التيسير أو تشغيلها، وحول أفضل السبل لهذه المشارآة
 دراسة أدوارلوقد انقسمت آراء المشارآين إلى مجموعتين رئيسيتين . المشارآة

ن الموضوع بأسلوب ، حيث عالجت آلتا المجموعتاة التيسير في آليأصحاب الشأن
 في آل من األنشطة الرئيسية أصحاب الشأنب أقرتفإحدى المجموعتين . مختلف

تناولت بينما . الستة التي تم تحدیدها خالل المشاورة آما هو مبين في الفقرة جيم
 يهمیتعين عل التي القضایادراسة فى المجموعة األخرى مسألة دور أصحاب الشأن 

إدراجها في المرحلتين الرئيسيتين من آلية التيسير، وتصميم المرحلة وتطویرها 
 .انتوفيما یلي النتائج التي خلصت إليها هاتان المجموع. هاومرحلة تنفيذ

 :دور أصحاب الشأن فيما يتعلق بأنشطة آلية التيسير

 :نشر المعلومات

لراهنة في إدارة المعلومات جهة رئيسية المنظمة وقدرتها اب أصحاب المنظمة أقر -27
نظام رصد خطة : وهذا یشمل. باإلضافة إلى المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية

العمل العالمية، وقاعدة بيانات المحاصيل والبذور، والنظام العالمي للمعلومات 
راثية على  وبرنامج الموارد الو،واإلنذار المبكر بشأن الموارد الوراثية النباتية

 وغير ذلك من ،نطاق النظام التابع للجماعة االستشاریة للبحوث الزراعية الدولية
 على وجوب أن تساعد المنظمة في واوشدد. آليات وموارد المعلومات ذات العالقة



10 CGRFA/WG-PGR-2/03/5/Annex 
 

CGRFA/03/J0325a 

تحدید مصادر المعلومات واألطراف التي یمكن أن تدعم تعزیز إدارة المعلومات 
ن المعهد والمراآز الدولية للبحوث ألمشارآون وقد ارتأى ا. للبلدان المعنية

 ،الزراعية تمثل جهات مساهمة مهمة لضمان إدارة المعلومات على نحو فعال
 . القطریة بشأن الموارد الوراثية النباتيةرتباطوآذلك األمر بشأن نقاط اال

 :بناء الشراآات

رئيسيتين في بناء  إلى أن المنظمة والمعهد یعتبران منظمتين أصحاب الشأنأشار  -28
ي أن یكون المنتدى ؤوارت. الشراآات ویجب أن یستفيدا من شبكاتهما اإلقليمية

العالمي للبحوث الزراعية آمنظمة راعية محتملة یمكن أن تساعد في تنشيط 
ات المحتملة الشراآات وأنه ینبغي للمنظمة أن تعمل مع هذا المنتدى لتحدید الشراآ

م تحدید البنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية آأطراف آذلك ت. بشأن آلية التيسير
 .محتملة في آلية التيسير

 :تعميق الوعي

تعميق الوعي مجال  مختلف الجهات المساهمة المحتملة في أصحاب الشأن حدد -29
ورؤي أن یكون المعهد . بالدور الرئيسي والقيمة المهمة للموارد الوراثية النباتية

آذلك ارتؤي . راثية النباتية طرفا أساسيا معنيا في تعميق الوعيالدولي للموارد الو
أن تكون أمانة الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعية الدولية ومنظمة الحصاد 
المقبلة ذات أهمية في الجهود لتعميق الوعي بدور وقيمة الموارد الوراثية النباتية 

ف معني مهم، علما بأن آذلك تم تحدید قطاع البذور آطر. لألغذیة والزراعة
الشبكات وأسواق البذور وسائر الفعاليات التي نفذتها منظمات المجتمع المدني تتيح 
. إمكانيات لتعميق الوعي بالحاجة الى المضي قدما في تنفيذ خطة العمل العالمية

عدد من المنظمات التي یمكن أیضا أن تهتم بهذا األمر إذا ما تم الى  شارواأو
اليونسكو، واالتحاد الدولي : للمساعدة في تعميق هذا الوعي من بينهااالتصال بها 

لحمایة األصناف النباتية الجدیدة، واإلتحاد الدولي للبذور، واتفاقية التنوع 
البيولوجي، واالتحاد العالمي لصون الطبيعة، والسيما من خالل المنتدى العالمي 

 .بيعةللتنوع البيولوجي، والصندوق العالمي لحمایة الط

 :استراتيجية للتمويل

 المنظمات التي یمكن أن تكون أفضل الجهات التي تسهم في أصحاب الشأندرس  -30
تقدیم خيارات بشأن استراتيجية التمویل في إطار اإلتفاقية الدولية للموارد الوراثية 

 أولویة االنباتية لألغذیة والزراعة حيث أن الهيئة أشارت إلى هذا باعتباره نشاطا ذ
المنظمة جهاز أآثر مالءمة لقيادة عملية بلورة ب أقرواو. متقدمة بشأن آلية التيسير

الخيارات واقترحوا أن تدخل المنظمة في مناقشات مع المنظمات ذات العالقة بما 
في ذلك المرفق العالمي للبيئة وأمانة الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعية الدولية 

ندوق الدولي للتنمية الزراعية والمنظمة العالمية لصون والبنك الدولي والص
 .الطبيعة

 

 :المساعدة في إعداد المشروعات
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 على أن المساعدة في إعداد المشروعات جميعا لم یوافقوا أصحاب الشأنمع أن  -31
 إال ،وتجميع مقترحات المشروعات ال ینبغي أن تكون من بين نشاطات آلية التيسير

 حددو.  في هذا النشاطواشارآی یمكن أن ين الرئيسيب الشأنأصحا أن رأواأنهم 
 المنظمة وآالة رائدة تساعد نقاط االرتكاز القطریة في إعداد أصحاب الشأن

وتجميع المقترحات المتصلة بتنفيذ خطة العمل العالمية لدراستها من قبل الجهات 
شاء مجموعة دعم آذلك أشاروا إلى أن هذا النشاط یمكن أن یستفيد من إن. المانحة
 ." أصحاب الشأنالنظراءومجموعة دعم من "مانحة 

 تسهيل تخطيط األعمال القطرية

 لم یوافقوا جميعا على أن المساعدة في تخطيط األعمال أصحاب الشأنورغم أن  -32
كون من بين أنشطة آلية التيسير إال أنهم نوهوا إلى أن أصحاب تالقطریة ینبغي أن 
 على أن هذا یجب أن واوشدد. ن أن یشارآوا في هذا النشاطالشأن الرئيسيين یمك

یكون نشاطا من القاعدة إلى القمة یستجيب إلى طلبات نقاط االرتكاز القطریة بشأن 
 المعهد الدولي للموارد الوراثية أصحاب الشأن حددو. الموارد الوراثية النباتية

یة اعتمادا على خبراتهما النباتية والمنظمة جهتين تساعدان في إعداد الخطط القطر
المنتدى العالمي للبحوث الزراعية ب أقروافي المقر الرئيسي وفي األقاليم آما 
منظمات أخرى لدیها الخبرة في الى  شارواأو. منظمة یمكن أن تساعد البلدان أیضا

 ومصارف التنمية ،البنك الدولي: دعم إعداد استراتيجيات وخطط العمل من بينها
 .رنامج األمم المتحدة اإلنمائي وب،اإلقليمية

 :دور أصحاب الشأن تبعا لمراحل اإلعداد والتنفيذ

وضعت المجموعة األخرى قائمة بأصحاب الشأن المهمين الذین یعتقد أنهم  -33
. یستطيعون المشارآة في إحدى مرحلتي اإلعداد والتنفيذ آللية التيسير أو في آليهما

 والمعهد الدولي ، منظمة األغذیة والزراعة:ومن بين الجهات المساهمة المحتملة
 ومراآز الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعية الدولية ،للموارد الوراثية النباتية

بما فيها برنامج الموارد الوراثية على نطاق النظام التابع للجماعة االستشاریة 
تية، والمنظمات للبحوث الزراعية الدولية، والبرامج القطریة للموارد الوراثية النبا

ممثل المجموعة الكاملة من الجهات المانحة (الفالحية الدولية، والجهات المانحة 
بما في ذلك القطاع الدولي والوطني والعام والخاص واألفراد والمنظمات مثل 

، ووآاالت التنمية، والمنظمات الشعبية المحلية، )المنظمة العالمية لصون الطبيعة
ية على المستویين الدولي والقطري، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكوم

للمستهلكين، ومؤسسات البحوث والتعليم، والشرآات بما في ذلك الممثلون من 
قطاع األغذیة، واإلتحادات والشبكات الدولية للمجتمع المدني، ومقدمو البيانات 

حاصيل والمعلومات والمعارف، والمنظمات النسائية، والشبكات المعنية بالم
وبالموضوعات، ووسائل اإلعالم، وممثلو المعاهدات واالتفاقات الدولية ذات 

 .العالقة

 أنه من أصحاب الشأنومن بين قائمة الجهات المساهمة المحتملة ارتأى  -34
 التالية أصحاب الشأن أن یتم إدراج ، في سياق إعداد وتنفيذ آلية التيسير،الضروري
لدولي للموارد الوراثية النباتية آجهتين مضيفتين المنظمة والمعهد ا: آحد أدنى

ومشارآتين، ووآاالت التنمية، والشبكات اإلقليمية، والبرامج القطریة للموارد 
الوراثية النباتية، وبرنامج الموارد الوراثية النباتية على نطاق النظام التابع للجماعة 

ستشاریة للبحوث االستشاریة للبحوث الزراعية الدولية ومراآز الجماعة اال
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، ومنظمات الفالحين، )القطاعان العام والخاص(الزراعية الدولية ومربو النباتات 
ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الشعبية المحلية، والمؤسسات القطریة 

 على نحو ، أنه یتحتم أن تدرسعلى وا شدد،إضافة إلى ذلك. للبحوث الزراعية
 جدیدة من ذوي الشأن لم یسبق لها أن شارآت  الفرص الجتذاب مجموعات،دقيق

في صون الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة واستخدامها على نحو 
 . الحاجة إلى أن تكون آلية التيسير شاملة قدر المستطاعمنهم علىوشدد العدید . 

، ين الرئيسيأصحاب الشأنرآون في المشاورة، فضال عن تحدید وقدم المشا -35
وجهات نظرهم حول ما هي أنشطة آلية التيسير التي یمكن أن یساهم فيها مختلف 

 :وفيما یلي موجز باآلراء التي طرحت. أصحاب الشأن

 تتمكن من توفير اإلشراف والتوجيهات من خالل هيئة الموارد �الحكومات الوطنية  •
آما ینبغي لها أن تلعب دورا قيادیا في إشراك األطراف . لألغذیة والزراعةالوراثية 

وینبغي للحكومات الوطنية أن تقود . الوطنية المعنية في تنفيذ خطة العمل العالمية
 عملية إعداد إطار استراتيجي لتنفيذ خطة العمل العالمية وتعبئة الموارد المالية وغير

 .ذلك

 وهذه ینبغي لها أن تلعب دورا رئيسيا في تنفيذ آلية - راعيةالنظم القطرية للبحوث الز •
التيسير، السيما من خالل المشارآة في وضع االستراتيجية على المستوى القطري 

 تقرونظرا ألن هذه النظم تمثل المستفيد الرئيسي من آلية التيسير فيجب أن . وتنفيذها
بصورة مباشرة أو من خالل األولویات آللية التيسير إما باالحتياجات وبأیضا 

 .المنتدیات اإلقليمية والمنتدى العالمي للبحوث الزراعية

 وهي تشمل المرفق العالمي للبيئة والبنك الدولي وبرنامج -الجهات المانحة التقليدية  •
األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتي یتعين عليها توفير الموارد 

آما ینبغي لهذه الجهات المانحة أن . لية التيسير ومرحلة انطالقتهامن أجل تصميم آ
تحدد توقعاتها من آلية التيسير في مرحلة اإلعداد وأن توفر الدعم لتنفيذ خطة العمل 

 .العالمية وأن تساعد آلية التيسير في تنسيق األنشطة المماثلة

لخاص آقطاع البذور  وتشمل اهتمامات القطاع ا- الجهات المساهمة غير التقليدية •
 الحيویة وأیضا المؤسسات قانةوالشرآات النشطة في مجال صناعة األغذیة والت

وینبغي لها أن تقدم الموارد لمعالجة األنشطة ذات األولویة . والجهات المانحة اإلفرادیة
لتنفيذ خطة العمل العالمية حسب ما تحددها البلدان المعنية وأن تكون أیضا قادرة على 

 . توقعاتها من آلية التيسير في مرحلة اإلعدادتحدید

آلية   بأسلوب هادف في مرحلتي إعدادایجب أن یشارآو �الفالحون ومنظماتهم  •
يد حقوق سالتيسير وتنفيذها، وسوف تكون لهذا األمر أهميته خصوصا في تج
 .راعةالمزارعين آما أقرتها االتفاقية الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذیة والز

 مالحظات ختامية  -رابعا 

 المنظمة والمعهد الدولي للموارد الوراثية ،أصحاب الشأنشكر الرئيس والعدید من  -36
 للمشاورة وللدعم المالي الذي قدماه لمشارآة العدید من ا على تنظيمهم،النباتية
مضي على الحاجة إلى استمرار الحوار للوأآدوا . بين في هذا اإلجتماع المهمالمندو
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 وأشاروا إلى دعمهم لهذه األداة المهمة للمساعدة .قدما في إعداد وتنفيذ آلية التيسير
 .في مواصلة تنفيذ خطة العمل العالمية
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