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لنباتية لألغذية تنفيذ خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية اآلية لتيسير 
 والزراعة واستخدامها المستدام

  المقدمة- 1
ذي  الرابع للموارد الوراثية النباتية      الدولي الفنيأصدر المؤتمر    -1 ة      ال ه المنظم زيج،  ( عقدت ليب

وارد الورا       بلدا،   150وشارك فيه   ) 1996ألمانيا،   ة      خطة العمل العالمية لصيانة الم ة لألغذي ة النباتي ثي
تدام تخدامها المس ة واس ة،  . والزراع ذه العملي د تمت ه يوق وارد  الت ة الم قتها هيئ ا ونس  دعت إليه

ة،      ر الحكومي ة من جانب الحكومات والمنظمات غي ة والزراعة، بمشارآة إيجابي ة لألغذي  الوراثي
زارعين   ات الم احثين، وتجمع اص، والب اع الخ دان  . والقط ت البل د ألزم ياوق ؤتمر  لت  حضرت م

 .)1(هذه طبقا لسلطاتها الوطنيةخطة العمل العالمية ليبزيج نفسها باتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ 

ع                 " الخطةقر المؤتمر بأن    وقد أ  -2 قا لألنشطة في مجال الصيانة في المواق تمثل إطارا متناس
ذلك في                 الطبيعية وخارج المواقع الطبيعي    ة، وآ ة النباتي وارد الوراثي تدام للم ة، وفى االستخدام المس

درات اء المؤسسات والق ؤتمر أن . )2("بن ا أضاف الم ين  "الخطةآم آزر ب ق ت اهم في خل سوف تس
إن      ". األنشطة الجارية، وفى زيادة آفاءة استخدام الموارد المتاحة        ة، ف تعتبر   الخطة وبهذه الطريق  س

ي لألن   ار الرئيس ي اإلط ة      ه تكون بمثاب ة، وس ة والعالمي ة واإلقليمي تويات القطري ى المس طة عل ش
ة والزراعة في                 ة لألغذي استراتيجية لتوجيه التعاون اإلقليمي والدولي بشأن الموارد الوراثية النباتي

ة   ى         . )3(السنوات المقبل ؤتمر عل ا اتفق الم ة واألعضاء اآلخرين في             "آم وم الحكومات الوطني أن تق
ذ              المنظمة برصد    ام في تنفي ة    وتوجيه سير العمل بشكل ع ا من     خطة العمل العالمي ا يتصل به وم

 .)4("عمليات متابعة، من خالل هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

ى أن   -3 زيج عل ؤتمر ليب د م تويات    "وأآ ى المس ال عل ام بأعم تدعى القي ة تس ات المتابع عملي
ي                 المح ؤتمر الفن ي ارتبطت باإلعداد للم ع األطراف الت ى أن تشمل جمي لية والقطرية والدولية، عل

ة، سواء                 : الدولي ة والدولي ة، والمنظمات اإلقليمي ة واإلقليمي ة، والسلطات المحلي الحكومات الوطني
ة                 ، آانت حكومية دولية أو غير حكومية، والمجتمع العلمي، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلي

 .)5("والمزارعين وغيرهم من المنتجين الزراعيين وجمعياتهم

 الحاجة إلى استئناف العمل المنسق

ذ        -4 تعرض تنفي را يس ة تقري ة الثامن ا العادي ي دورته ة ف ت الهيئ ةناقش ا،  الخط ذ إقراره  من
ه  ر  "والحظت أن اك الكثي ا زال هن وس، فم دم الملم م التق تويات   رغ ى المس ه عل ي عمل ذي ينبغ  ال

ة     ة والدولي الموارد                . )6("المحلية والقطري ة ب ة المعني ة الدولي د استعرضت جماعة العمل الحكومي وق
ام             ى ع ا األول ة في دورته ذ              2001الوراثية النباتي را عن سير العمل في تنفي ام     الخطة ، تقري ذ ع  من

ن ا     . 1998 ر م دد آبي ود ع م وج ه رغ ر أن د التقري د أآ ن    وق د م ذ العدي ذت لتنفي ي اتخ طة الت ألنش

                                                      
 .23/6/1996إعالن ليبزيج،   )1(
 .23/6/1996 إعالن ليبزيج،  )2(
 .8الفقرة خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام،   )3(
 .21الفقرة  ITCPGR/96/REPالوثيقة    )4(
 .19 الفقرة ITCPGR/96/REP  الوثيقة  )5(
 .15 الفقرة CGRFA-8/99/Rep الوثيقة  )6(
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ي     ا ف ا أولويته ي له االت الت ةالمج ع       الخط ى جمي افيا عل دا إض تدعى جه ازال يس ر م إن األم ، ف
ك الخاصة     ى تل ز عل ع الترآي ا، م ا أولويته ي له االت الت ذ المج ن أجل مواصلة تنفي تويات م المس

اء المؤسسات وا            ة والتطوير، وبن درات البشرية   بالصيانة في المواقع الطبيعي ر      . لق ا أشار التقري آم
ة،    ات الدولي ب المنظم ن جان ة م ود الملموس م الجه ه رغ ى أن ل إل ير العم ة (عن س ا منظم ا فيه بم

األغذية والزراعة، والمراآز التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وبرنامج األمم           
ائي،    دة اإلنم م المتح امج األم ة، وبرن دة للبيئ دولي المتح ك ال ة،   ،) والبن ل القطري االت التموي  ووآ

ر من        الخطةوالمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، في مساندة تنفيذ          إن أآث ة     70، ف  في المائ
ة فقط          2000-1998 الفترة   في أعلنت عنها البلدان     التيمن األنشطة    وارد قطري .  قد نفذت باستخدام م

ة        في تقرير عن سير العمل      " المعنونة   CGRFA-9/02/6وتتضمن الوثيقة    ذ خطة العمل العالمي ، " تنفي
 . مجموعة العملفي دارت التي اعتبارها المداوالت فينسخة منقحة من هذه الوثيقة، تأخذ 

ة            2000أيار  /في مايو  -5 المي للبحوث الزراعي دى الع ذي   )7(، أقر المشارآون في مؤتمر المنت  ال
 مدينة درسدن بألمانيا، باإلجماع، خطة العمل العالمية آأساس إلطار شامل للقيام باألنشطة              عقد في 

ا           ة، وتطويره ورة فعال ة بص ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي يانة الم ة لص ة الالزم الفني
تدام تخدامها المس دان   . واس ن البل د م ن أن العدي وه م ا الحظ اطهم لم ارآون عن اغتب وأعرب المش

ن   زاء م ل أج ذت بالفع د نف ات ق ةوالمنظم نه. الخط ذ المنسق  مولك ن أن التنفي م م وا عن قلقه  أعرب
المي           الخطةوالتمويل المشترك للخطة لم يتحققا، وحثوا على تنفيذ           بشكل فعال من خالل النظام الع

تدام،                   ة والزراعة واستخدامها المس ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي وفير    في المنظمة لصيانة الم مع ت
 .)8(األموال المعتمدة والكافية

 برنامج عمل 2000وأقرت األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجى في مؤتمرها الخامس عام   -6
ة        . بشأن التنوع البيولوجى الزراعي    وقد أبرز برنامج العمل أهمية االستفادة من خطط العمل الدولي

فالتنفيذ المستمر لخطة العمل     . وأشار في هذا الصدد إشارة خاصة إلى خطة العمل العالمية         الحالية،  
ذي       ل ال امج العم ل برن ي ظ تم ف ي ت لة الت طة ذات الص اره األنش ي اعتب ذ ف ي أن يأخ ة ينبغ العالمي
ين     ي ب ل التكميل جيع العم بة، وتش ؤوليات المناس د األدوار والمس ل تحدي ن أج ة، م وضعته االتفاقي

ا،               الم ر إلحاح ات األآث ذ األولوي ود، وضمان تنفي ة الجه صالح المختلفة، حتى يتسنى تالفى ازدواجي
 .بما يعكس الطبيعة المتميزة للتنوع البيولوجى الزراعي في نفس الوقت

ة    منذ إعـــــــداد خطة العمل العالمية، وأول تقرير عن حالة الموارد الور           -7 اثية النباتية لألغذي
الم   ي الع ة ف ا     ،)1996-1994(والزراع ي له االت الت ن المج ر م ي آثي ة ف رات ملموس بت خب  اآتس

زارع،                 . أهميتها في تنفيذ الخطة    ة في الم ة النباتي وارد الوراثي إدارة الم ق ب ويشمل ذلك العمل المتعل
ة       . المحليةوتربية النباتات القائمة على المشارآة، وزيادة فهم نظم البذور           رامج قطري وقد بدأ تنفيذ ب

ة                 للموارد الوراثية النباتية في آثير من البلدان، باإلضافة إلى إقامة شبكات في معظم األقاليم الفرعي
لتكون بمثابة أساس مناسب لمشارآة أصحاب الشأن ولتكون أيضا بمثابة األساس المناسب للتكامل              

وارد         تدام للم ات وفى تطوير قطاع              بين الصيانة واالستخدام المس ة النبات ة في تربي ة النباتي  الوراثي
ا                  . البذور رة يمكن أن يكون أساس ة  والخب م من المعرف ود المتضافرة عن آ ذه الجه وقد أسفرت ه

ة     ة النباتي وارد الوراثي ل في إدارة الم دم هائ ك  . إلحراز تق ع ذل ر من أصحاب   ،وم ة الكثي إن رغب  ف
ة                  عمال جوهري  الخطةالشأن في أن توفر      ا الطبيعي ة في مواقعه وارد الوراثي ا في مجاالت حفظ الم

ارج  اوخ ات   مواقعه اء المؤسس ة، وبن ة النباتي وارد الوراثي تدام للم تخدام المس ة، واالس  الطبيعي

                                                      
ا  )7( دى الع ة،    المنت به اإلقليمي ة وش ات اإلقليمي ة، والمنظم ة القطري بكات الزراعي عة تضم الش رة واس و دائ ة ه لمي للبحوث الزراعي

االت المانحة                زارعين والوآ ات الم ة، والقطاع الخاص، وجمعي ر الحكومي والجامعات، ومعاهد البحوث المتقدمة، والمنظمات غي
 .يةومتعددة األطراف، ومراآز البحوث الزراعية الدول

ة في اجتماعه في                           )8( المي للبحوث الزراعي دى الع ره المنت ذي أق ة والزراعة ال ة لألغذي إعالن درسدن بشأن الموارد الوراثية النباتي
 .2000أيار /مدينة درسدن بألمانيا في مايو
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ال حتى اآلن              ،ومن بين أسباب ذلك   . لقدرات، لم تتحقق آلها بالكامل    وا ي فع  عدم وجود ترتيب دول
رة لكي يحدث             فالبد هنا م  . الخطةلتيسير تنفيذ    ن استخدام نهج استراتيجي يستفيد من المعرفة والخب

ق               ا ملموس اتقدم ة، والتحقي ة والدولي  في تنفيذ خطة العمل العالمية على المستويات القطرية واإلقليمي
ة                ة النباتي وارد الوراثي الكامل إلمكانية مساهمة األفراد والمنظمات ممن لهم مصلحة في صيانة الم

 .عة واستخدامها المستدام، بما في ذلك البذورلألغذية والزرا

الموارد       -8 ة ب ة المعني ة الدولي ة الحكومي ل الفني ة العم ة، ناقشت جماع ب الهيئ تجابة لطل واس
ة      ل العالمي ة العم ذ خط لة تنفي ير مواص ة لتيس ارات المختلف ة الخي ة  . الوراثي منت الوثيق وتض

CGRFA/WG-PGR/1/01/5           ة ة النباتي وارد الوراثي دولي للم د ال د التشاور مع المعه ، التي وضعت بع
ل                   ة، مث ذ خطة العمل العالمي نهج  : والمنتدى العالمي للبحوث الزراعية، عددا من النهج لتيسير تنفي

واستذآرت  . )9(البرنامج العادي، ونهج نموذج المشروع، ونهج المنتدى االستشاري، ونهج المرفق     
ذ خطة                  جماعة   ة تنفي رزت أهمي ة، وأب زيج، وتوصيات الهيئ العمل البيانات الصادرة عن مؤتمر ليب

ذ                  العمل العالمية بمعرفة جميع أصحاب الشأن، وأقرت بالحاجة إلى نهج دينامى ومرن لتشجيع تنفي
ارات              . األنشطة بحسب أولويات البلدان    ذه الخي ة بشأن ه وأعرب األعضاء عن وجهات نظر مختلف

 العمل من األمانة مواصلة دراسة جميع الخيارات لعرضها على الهيئة في             جماعة وطلبت   .األربعة
 .دورتها العادية التاسعة

ة         -9 ؤتمر المنظم رار م وفمبر   (ومع إق ا، ن اني     /روم ة بشأن       )2001تشرين الث دة الدولي ، للمعاه
ة     لزراعة، زادت أهمية    الموارد الوراثية النباتية لألغذية وا     ادة     . خطة العمل العالمي  14وتعترف الم

ة دور   دة بأهمي ن المعاه ة م ل العالمي ة العم ة   : "خط ة المتتابع ل العالمي ة العم ة خط ا بأهمي اعتراف
دة، تعمل            ذه المعاه تدام في ه ة والزراعة واستخدامها المس لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذي

ى تدعيم تنفيذها الفعال، بما في ذلك من خالل خطط العمل القطرية، وبحسب             األطراف المتعاقدة عل  
درات     اء الق ما هو مالئم من خالل التعاون الدولي لتوفير إطار متسق، ضمن جملة أمور أخرى، لبن

ادة        ام الم اة أحك درة     . "13ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات، مع مراع أن الق دة ب وتعترف المعاه
ذ  ى تنفي ة خعل ل العالمي ة العم ر  ط ي تم دان الت ة والبل دان النامي درة البل ة، وخاصة ق بصورة آامل

ة تحول     دة في                 اقتصادياتها بمرحل ام الفائ ات اقتس ال لترتيب ذ الفع ى التنفي را عل ادا آبي تعتمد اعتم ، س
 ).5-13المادة (النظام متعدد األطراف ولالستراتيجية التمويلية 

ا، نظرا                  فيإن إعادة االستثمار     -10 ه المناسب تمام ة سيكون في توقيت  تنفيذ خطة العمل العالمي
اد    : مؤتمر القمة العالمي لألغذية   : لالتفاقيات الدولية األخيرة والهامة، مثل     ، خمس سنوات بعد االنعق

ة والزر            ة لألغذي ة النباتي امج العمل        وإقرار المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثي اعة، ووضع برن
وجى         وع البيول ة التن ار اتفاقي ي إط ي ف وراثى الزراع التنوع ال اص ب ت اآلن   . الخ ان الوق د ح فق

ة                        ذ الكامل لخطة العمل العالمي دا من أجل التنفي ا جي الستئناف الجهود المنسقة والمخططة تخطيط
ة للمجتمع             دولي من أجل تحقيق األمن        آمساهمة لها أهميتها في هذه االتفاقيات، ولألهداف العام ال

ود            . الغذائي العالمي والنهوض بالتنمية الريفية     ى جه وقد أشار أعضاء الهيئة إلى أن األمر بحاجة إل
دين              . إضافية من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل العالمية        ك، مؤآ د ذل اد أصحاب الشأن تأآي د أع وق

 .على ضرورة العمل المنسق وتحسين عمليات التمويل

ة للتيسير            -11 ر         )10(وتسعى هذه الوثيقة إلى وضع أساس منطقي إلقامة آلي وم بوضع نهج أآث  لتق
شموال وتكامال لمواصلة تنفيذ خطة العمل العالمية، والترويج للخيارات األربعة التي عرضت على             

                                                      
 .CGRFA/WG-PGR/1/01/5الوثيقة   )9(
والدروس . دمته المنظمة في البرنامج العالمي للمكافحة المتكاملة لآلفاتالنهج الذي ق" آلية التيسير"ومن األمثلة الناجحة على   )10(

 ".مرفق الموارد الوراثية النباتية"المستفادة من المرفق العالمي للمكافحة المتكاملة لآلفات ستطبق على 
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ة      وتتناول الوثيقة التي بين أيدينا المهام     . جماعة العمل  دعوة    .  األولية آللية التيسير المجمع ة م والهيئ
 .إلى إعطاء توجيهاتها بشأن إقامة آلية التيسير المقترحة وتشغيلها

 التزام المنظمة بتيسير تنفيذ خطة العمل العالمية

ة         -12 ة      "أبرزت الهيئة في دورتها العادية الثامن ة من      ضرورة أن تخصص المنظم وارد آافي  م
د اتخذت         ". خطة العمل العالمية  ميزانيتها العادية لدعم مهام رصد وتيسير تنفيذ         ك، فق ى ذل وبناء عل

ع المستويات      المنظمة عددا من الخطوات االستراتيجية والبرامجية، شملت زيادة التزامها على جمي
آما وافق مؤتمر المنظمة . نظمة، وزيادة وضوحها في برنامج العمل والميزانية في الم   الخطةبتنفيذ  

ام        ى ع ة حت ل المنظم ه عم تراتيجي لتوجي ار اس ى إط تراتيجي   . )11(2015عل ار االس دد اإلط ويح
ة والمشارآة، وتعطى إطارا رسميا                       روع العلمي ادئ الف ى مب وم عل مجموعة من االستراتيجيات تق

ة متوسطة األجل ومن                     ة التي ستوضع من خالل خطط متتالي رامج العمل       للبرامج القادم  خالل ب
رة           الوقد شملت خطة العمل        . والميزانية ة للفت ة     2007-2002متوسطة األجل في المنظم ، وضع آلي

ة       . )12(لتيسير تنفيذ خطة العمل العالمية    م زادت التفاصيل في خطة العمل المعدل متوسطة األجل   الث
 .)13(2009-2004للفترة 

ا                   ويع -13 ذها اآلن، إطارا مرن طى اإلطار الذي توفره الخطة المتوسطة األجل التي يجرى تنفي
ة                   الخطة آللية لتيسير تنفيذ     ة النباتي الموارد الوراثي ة ب ة وجماعة العمل المعني ، بتوجيهات من الهيئ

ة بش          دة الدولي از الرياسى للمعاه ك بتوجيهات الجه د ذل م بع ا، ث ة عنه ة والزراعة المنبثق أن لألغذي
 .الموارد الوراثية النباتية

تعيد النظر   "وهذا النهج البرنامجى يتفق أيضا مع توجيهات المجلس إلى أمانة المنظمة بأن              -14
تمرة     ديث المس ذ والرصد والتح ات التنفي م عملي ى دع دراتها عل ي ق ة ف ل العالمي ة العم وأن " لخط

 .)14("لة للتمويلتحدد المصادر المحتم"

وارد          -15 إن م ـة، ف ذ خطة العمل العالمي ورغم أهمية التـــزام المنظمـــة بمواردها من أجل تنفي
ة       . البرنامج العادي ال تكفى لدعم تنفيذ هذه الخطة بصورة آاملة          وهناك اعتراف صريح في االتفاقي

ل     : "ثية النباتية لألغذية والزراعة بالحاجة إلى التمويل      الدولية بشأن الموارد الورا    ة التموي بغية تعبئ
ة               والخطط والبرامج ذات األولوية، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحل
ذا                  تهدفا له تحول، وبعد مراعاة خطة العمل العالمية، يحدد الجهاز الرياسى بصورة دورية رقما مس

دة    : "عالقة بهذا الموضوع ) أ (4-18آما أن للمادة   . 3-18المادة  " (يلالتمو تتخذ األطراف المتعاق
زة                  ة، والصناديق واألجه ات الدولي زة الرياسية لآللي التدابير الضرورية والمالئمة، في إطار األجه

ا والمت              ا    ذات الصلة لضمان منح األولوية واالهتمام لتخصيص الموارد التي يمكن التنبؤ به فق عليه
ة            ". لتنفيذ الخطط والبرامج بمقتضى هذه المعاهدة      ة متخصصة للتيسير، سيسمح للمنظم فإنشاء آلي

بتحسين عمليات التنسيق وتشجيع دعم الجهات المانحة لألنشطة التنفيذية، والنهوض بالشراآات أو             
ا         ة االحتياج ذه الشراآات في مجاالت المصلحة المشترآة، وتيسير معرف ل ه ة مث ة إقام ت القطري

واإلقليمية وحوافظ المشروعات التي لها أولويتها، والنهوض بنظم الرصد وآتابة التقارير من أجل              

(

                                                      
 .2015-2000:  اإلطار االستراتيجي لمنظمة األغذية والزراعة1999منظمة األغذية والزراعة،   )11(
ـمخرج الرئيسي               : 212P4العنصر البرنامجى     )12( ة، ال ة والزراعة في المنظم ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي المي للم : 2دعم النظام الع

 .إقامة ودعم آلية لتيسير تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ة والزراعة، المخرج الرئيسي                 الدعم  : 212P4العنصر البرنامجى     )13( ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي : 2الفني للمعاهدة الدولية بشأن الم

ع أصحاب الشأن            ’ امجى   . آلية لتيسير تنفيذ خطة العمل العالمية بمعرفة جمي رار      : 212P4العنصر البرن ه في ضوء إق د مراجعت بع
 .المعاهدة

 .)1996تشرين األول /أآتوبر (1/111القرار   )14(
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ذ   ي التنفي ل ف ير العم يم س ة وتقي ات المتابع ين عملي ة  . تحس ذه الوثيق ن ه ث م زء الثال ويتضمن الج
 .مقترحةالموارد الالزمة بالتحديد من خارج الميزانية من أجل إقامة آلية التيسير ال

  إقامة آلية التيسير الُمجّمعة- 2
ا جماعة    ـــارات األربعـج المقترح إلقامة آلية للتيسير، تم تجميع الخي      ــفي النهـ  -16 ي بحثته ة الت

دى االستشاري؛ ونهج      ـج العــج البرنامـــالعمل، وهى نه   ادي؛ ونهج نموذج المشروع؛ ونهج المنت
وقد الحظت الوثيقة السابقة أن الخيارات األربعة       ). CGRFA/WG-PGR-1/01/5انظر الوثيقة   (المرفق  

بل إن تجميع النهج األربعة في الواقع، آعناصر لنهج واحد سيقضى على . ال يستعبد أي منها اآلخر
 .العيوب المرتبطة بكل عنصر، آما جاء في الوثيقة السابقة

ة  آللية التيسيراألهداف واألنشطة المقترح

                                                     

ة                       -17 ذ خطة العمل العالمي الهدف العام من إقامة آلية التيسير هو النهوض بسير العمل في تنفي
ة             ذائي، والتنمي ة، بهدف اإلسهام في تحقيق األمن الغ ة والدولي ة واإلقليمي ى المستويات القطري عل

تدامة      الزراعية المستدامة، والوصول إ    ة التيسير في          . لى طرق معيشة تتسم باالس وسوف تسهم آلي
تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي لألغذية، وفى الجهود التي يبذلها التحالف الدولي ضد الجوع، 

 .خمس سنوات بعد االنعقاد: الذي تشكل أثناء مؤتمر القمة العالمي لألغذية

دة  و -18 ي المعاه ا ف ق عليه ي إطار السياسات المتف ة ف ير بصورة آامل ة التيس ل آلي سوف تعم
ة  ة النباتي وارد الوراثي ة للم ل    . الدولي تراتيجية التموي ذ اس ي تنفي هم ف ا أن تس ر منه ث ينتظ حي

دة   ي المعاه ا ف دة  . المنصوص عليه ام المعاه ع أحك يا م ط    ")15(وتمش ذ الخط ة لتنفي ند األولوي ستس
ة                    دان التي تمر اقتصادياتها بمرحل ة والبل والبرامج المتفق عليها ألجل المزارعين في البلدان النامي

 ".تحول، الذين يقومون بصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام

 :ف تشمل الوظائف الرئيسية آللية التيسيروسو -19

تيسير العمل مع البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من             -1
ى              أجل تحديد االحتياجات العاجلة في إطار خطة العمل العالمية، وترجمة ذلك إل

ل        ة للتموي ع حوافظ المشروعات         . مشروعات وبرامج وأنشطة قابل ى أن ترف عل
ا تعمل   . لتي يتم تحديدها وتلك التي لم تحدد بعد بانتظام إلى الجهاز الرياسى           ا آم

اوض بشأن                    اليم والحكومات في التف آلية التيسير بصورة مباشرة لمساعدة األق
ة          . هذه المشروعات مع الجهات المانحة        لة االجتماعات اإلقليمي د تكون سلس وق

مل العالمية، والتي ستتكرر في     التي عقدت ألول مرة في إطار اإلعداد لخطة الع        
ة       ة الجاري وارد            ) 2002/2003(الفترة المالي ة الم اني عن حال ر الث تعدادا للتقري اس

اق إقليمي              ى اتف الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم، فرصة للتوصل إل
 .حول حوافظ المشروعات هذه

ا، للم           -2 ى        تيسير العمل مع الجهات المانحة بمختلف أنواعه ن، عل ا أمك ة، آلم وافق
ل ال  ات خطة العم ي تعكس أولوي ز المشروعات الت ة ترمي ة (عالمي يرا لكتاب تيس

ارير ع اجتماعات  ؛)التق ة م ات المانح ى الجه ارير إل ة التق يق دورات آتاب  وتنس
ا الجهات المانحة                   ايير تقره ى مع ك، والتوصل إل الجهاز الرياسى آلما أمكن ذل

 
 .3-13، بشأن اقتسام المنافع، الفقرة 13وهناك نص مماثل في المادة . ، بشأن الموارد المالية5-18، الفقرة 18في المادة   )15(
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ة لتمويل أنشطة خطة العمل الع      خ  ؛المي ة من أجل النهوض           .  ال ا ستعمل اآللي آم
ين المنظمات             بترتيبات الشراآة الحالية، وتقصى إمكانيات ترتيبات جديدة فيما ب
 .ذات المصالح المختلفة في التنوع البيولوجى، واألمن الغذائي، والتنمية الريفية

ة        -3 ل العالمي ة العم ار خط ي إط دم ف ي تق ة الت اعدات الفني ض المس داد  وإ،رف ع
 .التقارير عن سير العمل

ة                -20 ام بأنشطة معين وبغية القيام بالوظائف الرئيسية المذآورة أعاله آللية التيسير، البد من القي
 :ذات طبيعة معيارية وتشغيلية، مثل

ب، أو  وضع وتنف                 )أ( د الطل ة المناسبة عن ذ      توفير أو ترتيب المساعدة الفني ذ مشروعات لتنفي ي
الموارد               ة ب ة المتعلق رامج القطري ز الب دة لتعزي خطة العمل العالمية، مثل المشروعات الرائ

ة  ة النباتي ياغة        . الوراثي ى ص ة عل ة الداخلي درة المنظم ن ق اط م ذا النش تفيد ه وف يس وس
 .المشروعات ودعمها، آما سيستفيد من خبرة المنظمة في عالقتها بالجهات المانحة

ى    )ب( دة، وعل ن خالل أنشطة رائ ة، م ل العالمي ة العم ذ خط رة لتنفي ج مبتك ة نه وضع وتجرب
 : األخص من أجل ترويج

 .إقامة شراآات فعالة بين المزارعين والباحثين والمرشدين الزراعيين -1

تنباط                   -2 ات، واس ة النبات ة والزراعة، وتربي ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ربط إدارة الم
 . القطاعين الرسمي وغير الرسميالبذور، في

ي  -3 ة والزراعة ف ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي اهمة إدارة الم ادة مس طرق أخرى لزي
م        ي تتس ة الت رق المعيش ق ط تدامة، وتحقي ة المس ة الزراعي ذائي، والتنمي ن الغ األم

 .باالستدامة

المشروعات في المنظمة، إيجاد اتصاالت والنهوض بها بين االهتمامات المختلفة للبرامج و )ج(
ة،     تراتيجية للمنظم داف االس ن األه دد م ي ع ة ف ل العالمي ة العم ذ خط هام تنفي ضمانا إلس
ة          ورة فعال ا بص ا ونقله وير التكنولوجي ا، وتط ة تكاليفه دمات وفعالي ل الخ مانا لتكام وض

 .لمصلحة المزارعين، آلما آان ذلك ممكنا

ي )د( بكات ب ة الش د الفرص للنهوض بإقام ة تحدي ا أوصت الوثيق أن، آم ع أصحاب الش ن جمي
ة        "المعنونة   ة النباتي وارد الوراثي ة للم ة  " (الشبكات الدولي للنهوض  ) CGRFA-9/02/12الوثيق

 .بمشارآة آل من له عالقة بتنفيذ خطة العمل العالمية، والتنسيق بين هذه األطراف

روابط        بذل جهود لجذب متعاونين جدد في تنفيذ خطة العمل العالمية          )هـ( ، بما في ذلك تحسين ال
 .بين عمليات الصيانة وتغذية النباتات وإنتاج البذور وعمليات التوزيع

ة                 )و( ة األغذي ة، تشمل منظم ذ خطة العمل العالمي إقامة ترتيبات محسنة للشراآة من أجل تنفي
ة، و     والزراعة، والمعهد الدو   م المتحدة،       لي للموارد الوراثية النباتي دوق والصن مؤسسة األم

 .الدولي للتنمية الزراعية وغيرها

الفرص واالحتياجات                )ز( ة ب ادة التوعي تيسير االتصاالت فيما بين البلدان والجهات المانحة لزي
 .من أجل تعبئة الموارد الالزمة
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د الجهات                )ح( عقد اجتماعات ألصحاب الشأن والجهات المانحة، بحسب الحاجة، لتسهيل تحدي
 . الموارد الالزمةالمانحة المحتملة وتعبئة

ة  )ط( وارد الوراثي دور الم وعي ب ادة ال ة لزي ات اإلنمائي ات المانحة، والمنظم ع الجه التفاعل م
ة   ة النباتي وارد الوراثي يانة الم اج ص ودة إلدم رص الموج د الف ا، ولتحدي ة وقيمته النباتي

ات الص              تدام في خطط العمل واالستراتيجيات األوسع لعملي يانة وعناصر االستخدام المس
 .والتنمية المستدامة

ذ مشروعات خطة        )ي( ل وتنفي البحث عن طرق جديدة لزيادة مشارآة القطاع الخاص في تموي
 .العمل العالمية، بما في ذلك استخدام حوافز اقتصادية وحوافز أخرى

ألنشطة المنفذة، ومدى مساهمتها في وستقوم آلية التيسير بإعداد تقارير عن سير العمل في ا      -21
ى             . تنفيذ خطة العمل العالمية    ة، عل ومن الممكن إعادة النظر في نتائج اآللية وفعاليتها بصورة دوري

اك  ون هن ة"أن تك ة ختامي ي " مرحل هام ف ي اإلس ا ف ا تأثيره د له م يع ة باالنسحاب إذا ل تسمح لآللي
 .تيسير تنفيذ الخطة

  التيسير   التعاون وتشغيل آلية- 3
ام،                  -22 ى األم ة إل ذ خطة العمل العالمي دفعان بتنفي اون والتعاضد سوف ي الشك أن تحسين التع

ذ    يفسوف تساعد آلية التيسير ف    . باالستفادة من الجهود المبذولة في العديد من المجاالت         عملية التنفي
نهم         ذين سيكون من بي م المتحدة ذات الصلة     بين الشرآاء، وال ة    ( منظمات األم ة األغذي ل منظم مث

ائي،               الدوليوالزراعة، والصندوق    م المتحدة اإلنم امج األم دولي، وبرن  للتنمية الزراعية، والبنك ال
م       ) للبيئة العالميوبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمرفق       ، والمنظمات األخرى بخالف منظمات األم

للموارد الوراثية النباتية والمراآز األخرى للمجموعة االستشارية للبحوث            الدوليالمعهد  (المتحدة  
ة والصندوق       الدوليوقد أعرب آل من المعهد      ). الزراعية الدولية، وغيرها    للموارد الوراثية النباتي

ة والزراعة                          ة األغذي ا بمواصلة العمل عن آثب مع منظم ة عن اهتمامهم ة الزراعي الدولي للتنمي
 .ذ خطة العمل العالميةلمواصلة تنفي

ين               -23 ونظرا للعالقة القوية بين المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وب
خطة العمل العالمية، فإن آلية التيسير سوف تسمح بوضع استراتيجية للتكامل بين األنشطة في ظل                

ل            . ة والمعاهدة الدولية  خطة العمل العالمي   ة مع استراتيجية التموي فتكامل أنشطة خطة العمل العالمي
ة       ه الخاص ه قيمت تكون ل دة س ل المعاه ي ظ ر      . ف دة أن يق ى للمعاه از الرياس ن الجه المنتظر م ف

ى     ه األول ي دورت ل ف تراتيجية التموي ال       . اس ن األعم ر م در آبي اك ق ون هن ر أن يك ن المنتظ وم
ارات لوضع                  التحضيرية حتى يمكن     ة بخي وارد الوراثي ة الم دة وهيئ از الرياسى للمعاه د الجه تزوي

وارد                     . إطار متكامل  ة الم ة هيئ ق مع أمان اون وثي وسوف تعمل الوحدة الفنية في آلية التيسير في تع
 .الوراثية للقيام باألعمال التحضيرية الالزمة

امج ا   -24 ان برن ا آ وع       وربم ة التن ل اتفاقي ي ظ ي ف وجى الزراع التنوع البيول ى ب ل المعن لعم
المي     د    )16(البيولوجى، والبرنامج التشغيلي للتنوع البيولوجى الزراعي في مرفق البيئة الع تطورين ق

ل       ة العم ل خط ي ظ ا ف ا أولويته ي له طة الت ذ األنش الي إضافي وتنفي م م ة دع ى تعبئ اعدان عل يس
 في ة التيسير أن تلعب دورا مهما لكي تضمن أن تكون األنشطة ذات الصلة        آما يمكن آللي  . العالمية

ة لبعضها بهدف   ع بعضها ومكمل قة م وجى متناس وع البيول ة التن ة واتفاقي ل العالمي ظل خطة العم

                                                      
رتين   )16( ة 49 و48انظر الفق ن الوثيق ة CGRFA/WG-PGR-1/01/2 م ة  "، المعنون ل العالمي ة العم ذ خط ي تنفي ل ف ير العم ر عن س تقري

 ".ثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستداملصيانة الموارد الورا
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ة          . تشجيع التآزر وتالفى االزدواجية    وسوف تحدد األولويات أيضا مع مراعاة التزامات مؤتمر القم
 . لألغذيةالعالمي

ادي              -25 دور قي ام ب وا القي ارهم شرآاء، أن يقبل وألصحاب الشأن األفراد من ذوى الصلة، باعتب
ا يتفق   الخطة مختارة بصورة محددة من    " مجاالت أنشطة لها أولويتها"إما في تمويل أو تنفيذ      ، بم

ية التيسير أن تدعو أصحاب الشأن إلى رفع        وبناء على ذلك، فبإمكان آل    . مع اختصاصاتهم وقدراتهم  
 .تقارير دورية عن خططهم وعن سير العمل في تنفيذ هذه الخطط

ة       -26 ذائي والتنمي ن الغ ي األم ة ف ل العالمي ة العم ذ خط هام تنفي ع إس ل، وم ل الطوي ى األج وف
رة من مجموعة عريضة          الريفية، فإن تحسين الوعي بهذا اإلسهام يمكن          تثمارات آبي أن يجذب اس

ام القطاع الخاص                 ى تنشيط اهتم ذا المجال، باإلضافة إل . من المنظمات التي ال تشارك اآلن في ه
وسوف تلعب آلية التيسير دورا رئيسيا في جذب شراآات واستثمارات جديدة في تنفيذ خطة العمل                  

 .العالمية

 الهيكل التنظيمي آللية التيسير

ة   -27 ة الدولي از الرياسى لالتفاقي ة، وبالجه ير بالهيئ ة التيس ة آلي دد عالق از أن يح ل جه د لك الب
 :للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ومع ذلك، فالمتوقع أن يحدث ما يلي

 
الموارد   ة ب ة المعني ة الدولي ل الحكومي ة العم ة وجماع وفر الهيئ ة ت ة لألغذي ة النباتي  الوراثي

ة،                  ة من تشغيل اآللي والزراعة التابعة لها، التوجه العام بشأن السياسات في المرحلة المبدئي
 ؛2003-2004

•

•

•

ز        ة حي ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي أن الم ة بش دة الدولي ول المعاه رد دخ بمج
ير م   ة التيس ي إدارة آلي ادة النظر ف ن إع د م ذ، الب از الرياسى  التنفي ة والجه ب الهيئ ن جان
 للمعاهدة، بهدف تحديد العالقات المناسبة مع الحكومات؛

اء                       ة التيسير أثن ة آللي ة والعملي ديم المشورة الفني يستحسن إقامة لجنة استشارية صغيرة لتق
 .على أن تكون هذه اللجنة االستشارية متوازنة فنيا وإقليميا. المرحلة األولية من التشغيل

 ة المقترحة لآللية الفتر

ة  )2004-2003(من المقترح إنشاء آلية التيسير لفترة مبدئية مدتها سنتين          -28 ، على أن تعيد الهيئ
رة  ة العاش ا العادي ي دورته ك ف ى ذل ة  . النظر ف وارد الوراثي أن الم ة بش دة الدولي ت المعاه إذا آان ف

از                 النباتية لألغذية والزر   ه أن يتلقى الجه اعة قد دخلت حيز التنفيذ أثناء تلك الفترة، فمن الموصى ب
ه    ة ل ه مناقشة أي عالق ى يمكن ة، حت ى عن تشغيل اآللي ه األول را في دورت دة تقري الرياسى للمعاه

فإذا استمرت آلية التيسير . باآللية في إطار المعاهدة، خاصة فيما يتعلق باستراتيجية تمويل المعاهدة   
 . هذه المرحلة المبدئية، فالبد من إعادة النظر في فعاليتها آل سنتينبعد

 الموارد المالية المطلوبة من خارج الميزانية

ة       -29 ة آلي ادي إلقام ا الع ن برنامجه رة م وارد آبي ة م ه المنظم ذي خصصت في ت ال ي الوق ف
. إلى موارد من خارج الميزانية للقيام بجميع المهام الضرورية         التيسير وتشغيلها، فإن األمر بحاجة      

ل   ن أج ة م الموارد مطلوب د    : ف ارية؛ وعق دمات االستش فر، والخ روفات الس وظفين، ومص الم
دعم للمجموعة االستشارية الموصى         ديم ال ة؛ وتق ات المشروعات اإلقليمي د أولوي اجتماعات لتحدي
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د اجتماعات للجهات ال            ة        . مانحة وأصحاب الشأن     بها؛ وحتى يمكن عق ى الهيئ وسوف يعرض عل
 .2004-2003التقدير العام لالحتياجات المالية في الفترة المالية 

   الخطوات التالية- 4
ي للخطة المتوسطة األجل                    -30 ة داخل اإلطار الزمن . ينبغي أن تعمل آلية التيسير بصورة آامل

 .داد اقتراح بمشروع للموارد التكميلية من خارج الميزانيةويجرى اآلن إع

ا           -31 ة، طبق ة الجاري رة المالي الل الفت أن خ حاب الش اورة ألص راء أول مش رر إج ن المق وم
ة  ل والميزاني امج العم ة     . لبرن ة والزراع ة األغذي اورة منظم ذه المش يم ه ي تنظ ترك ف وف يش وس

وستناقش .  بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية      ،هد الدولي للموارد الوراثية النباتية    والمع
ذا       ي ه أن ف ـاب الش ـات أصحـ ة واحتياجـ ل العالمي ة العم ذ خط جيع تنفي رص تش اورة ف ذه المش ه

ة أمور أخرى    –الــمجال، آما ستدرس األنشطة التي لها أولويتها، مستفيدة في ذلك            – ضمــن جمل
واألمل معقود على أن تستطيع المنظمات المتعاونة اإلسهام في تشغيل           .  من هذه الوثيقة   2من القسم   

 .آلية التيسير آكل

وأي تطوير جديد آللية التيسير من أجل النهوض بتنفيذ خطة العمل العالمية، سوف يسترشد  -32
 :بما يلي

 آراء الهيئة؛ )أ(

 نتيجة مشاورة أصحاب الشأن المشار إليها أعاله؛ )ب(

 .الخبرة المكتسبة من األنشطة الجارية لتنفيذ خطة العمل العالمية )ج(

   التوجيهات المطلوبة من الهيئة- 5
ذ خطة العمل الع             -33 ة تقترح الوثيقة التي بين أيدينا نهجا مجمعا لمواصلة تنفي ة   . المي فإنشاء آلي

نهج                         ام في إطار ال ة بشكل ع ذ خطة العمل العالمي التيسير يعتبر ضروريا للنهوض الملموس بتنفي
 :وإذا وافقت الهيئة على إنشاء اآللية، فربما رأت أيضا أن. المقترح

ا جاء                    )أ( ا الجهات المانحة، آم توافق على اقتراح بعقد مشاورة ألصحاب الشأن، تشارك فيه
 ؛31قتراح الوارد في الفقرة في اال

ة            )ب( ى المشارآة اإليجابي ة التيسير من أجل تشجيع           في تشجع البلدان وأصحاب الشأن عل  آلي
 تنفيذ خطة العمل العالمية؛

ة،              )ج( ا بالنسبة لآللي تشجع الدعم المالي لتشغيل آلية التيسير، وتدرس األنشطة التي لها أولويته
 ها؛بما في ذلك مواصلة األمانة لعمل

 ؛27تشكل لجنة استشارية، آما جاء في االقتراح الوارد في الفقرة  )د(

اء    و )هـ( ة إعط ة النباتي الموارد الوراثي ة ب ة المعني ة الدولي ل الحكومي ة العم ن مجموع ب م تطل
 .توجيهاتها في مجال السياسات من أجل االستمرار في إقامة آلية التيسير وتشغيلها
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