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والتطعوير يف  الزراعيعة  ل و، مدير وكالعة البحع  Haryonoهاريونو  الدكتور بيان 4-حاء

 اجملال الزراعي، وزارة الزراعة يف مجهورية إندونيسيا

 

، املدير العام املساعد، إدارة الزراعة ومحاية Ren Wangالسيد رن وانغ  بيان 0-حاء

 املستهلك يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
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Dias األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي ، 

 

 ، املعديرة التنفيذيعة للصعندوق االسعتئماني    Marie Åslaug Hagaالسيدة  بيان 4-كاف

 العاملي للتنوع احملصولي

 

، أمينعة هيئعة املعوارد الوراثيعة     Linda Colletteالسعيدة لينعدا كوليعت     بيعان  0-كاف
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 الدوليةالبيولوجي، نيابة عن احتاد اجلماعة االستشارية للبحول الزراعية 
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  منظمات اجملتمع املدني بيان 4-الم
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 ة للجهاز الرئاسيامستقرير الدورة اخل

 للمعاهدة الدولّية بشأن املوارد الوراثّية النباتّية 

 لألغذية والزراعة

 مقدمة
 

ُعقدت الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسعي للمعاهعدة الدولّيعة بشعأن املعوارد الوراثّيعة النباتّيعة لألغذيعة والزراععة           -1

بأمسعاء  . وتعرد قائمعة   4510سعبتمرب/أيلول   48إىل  42، خعالل الفعرتة معن    ُعمعان سعلطنة  ، )الدورة اخلامسة( يف مسقط

 . ميم املرفقاملشاركني يف 
 

 اجللسة االفتتاحية
 

حفعل افتتعاح   نظعم  السعلطان،   جاللعة بن طارق  ل سععيد، مستشعار   شهاب سيد الحتت رعاية صاحب السمو  -4

، وزيعر  الساجوانيفااد بن جعفر الدكتور معالي . ورحب 4510 /أيلولسبتمرب 42د الدورة اخلامسة يوم اعقانلالحتفال ب

لبلعد  بالنسعبة ل عمان. وشدد علعى أهميعة املعاهعدة الدوليعة     يف ميع املشاركني جبسلطنة عمان يف  السمكيةالزراعة والثروة 

العت  لتنوع البيولعوجي وأشعار إىل املبعادرات    املعنية بصون ااملبادرات العاملية ب تلتزمأن سلطنة عمان على املضيف. وأكد 

راثيعة احليوانيعة   ملعوارد الو اومركعز  حديقعة النباتعات واألشعجار الُعمانيعة،     لدعم تنفيذ املعاهعدة، مثعل    هبلديضطلع بها 

املعوارد الوراثيعة النباتيعة    جمعال  شدد على أهمية تعزيز البحول الزراعية والتعدريب والتطعوير يف   كما  .عمانيف  والنباتية

 التعاون املتعدد األطراف يف إطار املعاهدة.تعزيز أواصر األمن الغذائي واالستدامة وضرورة حتقيق لضمان 

 

امليعاه   بشعأن  الشرق األدنى ومشعال أفريقيعا  قليم إل اوزاري اوجناح مامتر بسخاءاستضافت حكومة سلطنة عمان و -0

لمعوارد الوراثيعة النباتيعة    لواجلفاف كتحديات زراعية يف إقليم الشرق األدنى ومشال إفريقيعا: إسعهام االتفاقيعة الدوليعة     

 للمتابععة يف  إلعالن مسعقط النتائج الرئيسية الوزير خلص معالي و. 4510 /أيلولسبتمرب 41يف  تعقد ،لألغذية والزراعة

 .دال املرفقوارد يف ما هو الشرق األدنى ومشال أفريقيا، على حنو  إقليم

 

، املدير الععام  Haryono، وزير الزراعة يف مجهورية اندونيسيا، ممثال للسيد H Suwonoوعرض معالي السيد  -2

للوكالة اإلندونيسية للبحث والتطوير يف اجملال الزراعي، تقريرا عن اجلهود الت تبذل لضعمان التنفيعذ الكامعل إلععالن     

بالي املنبثق عن املامتر الوزاري الذي انعقد على هامش العدورة الرابععة للجهعاز الرئاسعي العت نظمعت يف اندونيسعيا يف        

 االلتزام املتعهد به يف إعالن بالي بتجسيد أهداف املعاهدة وأحكامها يف السياسات الوطنيعة  . وأشار إىل4511مارس/ ذار 

وبدعم تنفيذ النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع واسرتاتيجية التمويعل التعابعني للمعاهعدة. ويعرد     

 .4حاء. املرفقالبيان الذي أدىل به يف 
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وزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، كلمعة ععن   وألقى الدكتور ج -0

طريق الفيديو. وتوجه فيها بالشكر إىل سلطنة عمان الستضافتها هذه الدورة. وأكد علعى أن املعاهعدة الدوليعة تعادي دورا     

ألكثر جناحعا لعدى املنظمعة، والعت تنمعو بعوتهة سعريعة.        حاسم األهمية يف حتقيق األمن الغذائي وتعترب أحد الصكوك ا

وأعاد التأكيد على التزام الفاو باملعاهدة الدولية وأعرب عن أمله يف أن تسهم القرارات الت يتخذها اجلهعاز الرئاسعي يف   

الزراععة، لعيس فقعط    هذه الدورة يف حتديد معامل البنية الدولية واحلوكمعة يف جمعال املعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة و      

 ألجيال احلاضر ولكن أيضا بالنسبة ألجيال املستقبل.

 

، املدير العام املساعد إلدارة الزراعة ومحاية املستهلك، كلمة بلورت ما ورد يف كلمة Ren Wangوألقى الدكتور  -6

ف على حدة وبشكل مشعرتك،  املدير العام للفاو. ورحب باملبادرات واإلجراءات الت تتخذها األطراف املتعاقدة، كل طر

لكي تتطور املعاهدة الدولية لتحقق كامل إمكاناتها. ولدى القيام بعذلك، أشعار بشعكل  عدد إىل خطعة العمعل اإلطاريعة        

إلقليم الشرق األدنى الت اعتمدت من خالل إعالن مسقط والت تتماشى مع اسرتاتيجيات الفاو وأولوياتها. وشعدد علعى   

راف املتعاقدة يف اجلهود الت تبعذهلا لتعزيعز احلوكمعة القويعة واملتععددة األطعراف واملنصعفة العت         التزام الفاو بدعم األط

تتيحها املعاهدة والنهوض بها. ورحب بالبلدان الت انضمت ماخرا إىل املعاهدة الدولية. فقد باتت صربيا وسوازيلند معن  

عاهدة يف وقت الحق من هعذه السعنة. وسعيبلغ الععدد الكلعي      األطراف املتعاقدة ماخرا وستنضم اليابان وسري النكا إىل امل

 . 0-املرفق حاءطرفا. ويرد بيانه يف  101لألطراف املتعاقدة، بعد عمليات االنضمام هذه،
 

)إيععران( جبميععع  Javad Mozafari Hashjinورّحععب رئععيس الععدورة اخلامسععة للجهععاز الرئاسععي، الععدكتور  -1

، أمني املعاهدة الدولية، عن تقديره حلكومة سلطنة ُعمان الستضافتها هعذه  Shakeel Bhattiاملشاركني. وأعرب الدكتور 

 الدورة اهلامة.
 

 الرئيس ونّواب الرئيس
 

 Javad Mozafari Hashjin الععدكتوركععان اجلهععاز الرئاسععي قععد انتخععب، يف ختععام دورتععه الرابعععة،        -8

 Prem Gautam)إقليم الشرق األدنى( رئيسًا للدورة احلالية للجهاز الرئاسي، ونواب الرئيس على النحو التالي: السعيد  

)إقلعيم أمريكعا الالتينيعة والبحعر      Monica Martinez)إقليم أوروبعا(، والسعيدة    Cosima Hufler )إقليم  سيا(، والسيد

)إقلععيم جنععوب غععرب احملععيط  Travis Powerأفريقيععا(، والسععّيد )إقلععيم  Zachary Muthamiaالكععاري،(، والسععيد 

 )إقليم أمريكا الشمالية(. Marco Valicentiاهلادئ(، والسيد 

 

، عّين السيد 1النظام الداخلي للجهاز الرئاسيمن  1-وخالل هذه الفرتة من فرتات السنتني، وطبقًا للمادة ثانيا -9

Matthew Worrell  نائبا للرئيس ممثال إلقليم جنوب غرب احمليط اهلادئ ليحل  ل السيدTravis Power وعّينت .

 Marcoكنائبعة للعرئيس ممثلعة إلقلعيم أمريكعا الشعمالية لتحعّل  عّل السعيد           Felicitas Katepa-Mupondwaالسيدة 

Valicenti وعّين السيد .Atanu Purkayastha ليحّل  ّل السيد  كنائب للرئيس ممثال إلقليم  سياP. L. Gautam . 
 

                                                 
 حالة تعذر ماقتا على عضو يف هيئة املكتب أداء أي من وظائفه، جيوز للطرف املتعاقد للعضو يف هيئة املكتب أن يعّين مناوبا له". يف "  1
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 جدول األعمال إعتماد
 

اجلهعاز الرئاسعي جعدول أعمعال دورتعه       واعتمعد افتتح رئيس الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي، أعمال الدورة.  -15

 .املرفق جيميف  . وترد قائمة وثائق الدورةاملرفق باءاخلامسة كما يرد يف 
 

 مشاركة املراقبني
 

 اجلهاز الرئاسي ِعلمًا باملراقبني الذين قد طلبوا حضور الدورة اخلامسة ورّحب مبشاركتهم فيها. أحاط -11
 

 انتخاب املقّرر
 

 .كمقررة)أملانيا(  Johanna Binderانتخب اجلهاز الرئاسي السيدة  -14
 

 تقرير الرئيس
 

الرئاسععي. ويععرد تقريععره يف  رحععب رئععيس اجلهععاز الرئاسععي جبميععع املشععاركني يف الععدورة اخلامسععة للجهععاز  -10

 .1-طاء املرفق

 تقرير األمني
 

، أمني املعاهدة الدولية، تقريره العذي اسعتعرض العتغهات والتحعديات العت      Shakeel Bhattiعرض الدكتور  -12

 .4-املرفق طاءتصادف املعاهدة والتقدم احملرز بالفعل يف التصدي هلا. ويرد تقريره يف 
 

 جلنة أوراق التفويض والتحقق من أوراق التفويض تعيني
 

انتخب اجلهاز الرئاسي سبعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويض من األطراف املتعاقدة التاليعة: النمسعا، وكنعدا،     -10

 )النمسا( رئاسة اللجنة. Phillip Judexالسيد  وتوىل .وساحل العاج، وفيجي، وغواتيماال، والسودان، وباكستان

 

، باإلضافة إىل املمارسات واملععايه  الالئحة العامة للمنظمةمن  مّت إطالع جلنة أوراق التفويض على املادة الثالثةو -16

املّتبعة فيها فيما يتعلق بقبول أوراق التفويض متاشيًا مع املمارسات الت تتبعها بهذا اخلصعوص اجلمعّيعة العامعة لألمعم     

، درست اللجنة أوراق التفويض الت وردت إىل املعدير الععام   الالئحة العامة للمنظمةمن  4-املتحدة. وطبقًا للمادة الثالثة 

للمنظمة. وعقدت جلنة أوراق التفويض اجتماعنًي لفحص أوراق التفعويض وأععّدت قعائمتني بهعذا الصعدد. القائمعة ألعف        

معن الالئحعة    4-وجعب املعادة الثالثعة   من األطراف املتعاقدة الت قّدمت أوراق تفويضها بالشكل املطلعوب مب  02وتتضمن 

من األطراف املتعاقدة الت اعُتربت أوراق تفويضها مقّدمة على سبيل اإلحاطة  40العامة للمنظمة. والقائمة باء الت تضم 

 بشأن وفودها. 
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علمعًا بعأّن    وَقبل اجلهاز الرئاسي توصية جلنة أوراق التفويض بقبول أوراق التفويض الواردة يف كلتا القعائمتني،  -11

الالئحعة  معن   4-األطراف املتعاقدة املشار إليها يف القائمة باء سوف تقدِّم أوراق تفويضها بالشكل املطلعوب يف املعادة ثالثعا   

سعبتمرب/أيلول   42للمنظمة إىل املدير العام يف أقرب وقت ممكن. وترد قائمة األطراف املتعاقدة والدول املتعاقدة، يف العامة 

 فق زاي. املر، يف 4510
 

 إنشاء جلنة امليزانّية
 

التقرير املالي ععن التقعدم احملعرز يف برنعامج العمعل وامليزانيعة للفعرتة        نظر اجلهاز الرئاسي يف الوثائق املعنونة " -18

جعدول االشعرتاكات اإلشعاري    و" ،3"4510-4512، و"مشروع برنامج العمل واملوازنعة لفعرتة السعنتني    2"4514-4510

األنشطة الت تدعمها اجلهات املاحنعة يف إطعار الصعندوق اخلعاص لألغعراض املتفعق       و" ،4"4510و 4512املقرتح لعامي 

 ،5واملشاريع املقرتحة للمزيد من العدعم معن اجلهعات املاحنعة"     4510-4514عليها:تقرير عن األنشطة املنفذة يف الفرتة 

)أسعرتاليا( يف   Matthew Worrell ماليزيا( والسيد) Eng Siang Limوقرر إنشاء جلنة للميزانّية. وشارك كل من السيد 

 رئاسة هذه اللجنة. 
 

 تقرير من املبادرات الرفيعة املستوى بشأن املعاهدة الدولية
 

أحيط اجلهاز الرئاسي علما مببعادرتني رفعيعت املسعتوى لعدعم املعاهعدة، أخعذ بزمامهمعا ععدد معن األطعراف            -19

الرتحيب بهاتني املبادرتني، اللتني ساهمتا يف زيادة الوعي العدولي باملعاهعدة والعدعم هلعا، أشعه إىل أن       املتعاقدة. ولدى

 نتائجهما ال تلزم اجلهاز الرئاسي بأي شكل من األشكال.

 

املعاهعدة،  وكانت حكومات الربازيل وإيطاليا والنرويج قد نظمت املائدة املستديرة الرفيعة املستوى الثانية بشأن  -45

. وشعكل  4514يونيو/حزيران  41للتنمية املستدامة، يف ريو دي جانهو، الربازيل، يف  45على هامش مامتر قمة ريو +

ذلك فرصة لالستفادة من التواجد الرفيع املستوى للبلدان واملنظمات لتعزيز تبادل األفكار، ودعم الزخم السياسي الكعامن  

ر العام للمنظمة واألمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي. واعتمدت البلعدان احلاضعرة   وراء املعاهدة. وشارك أيضا املدي

ووقعع األمعني التنفيعذي التفاقيعة التنعوع البيولعوجي وأمعني         خطة عمل ريو املكونة من ست نقاط فيما يتعلعق باملعاهعدة.  

 .املعاهدة مبادرة مشرتكة للتنفيذ املنسق للمعاهدة واالتفاقية

 

قدت حكومة اندونيسيا املائدة املستديرة الرفيعة املستوى الثالثة بشأن املعاهدة، يف بانعدونغ، إندونيسعيا، يف   وع -41

، الت حضرها وزراء الزراعة، ومنظمات ومعاهد دولية للبحول الزراعية. وأحاطت علما بالتطورات 4514يوليو/متوز  4

ملستوى الثانية بشأن املعاهدة، وال سعيما املبعادرات اهلادفعة إىل تنفيعذ     الت حصلت منذ انعقاد املائدة املستديرة الرفيعة ا

خطة عمل ريو املكونة من ست نقاط. واضطلعت جمموعات من أصحاب املصلحة مببادرتني هعامتني تتمعثالن يف برنعامج    

                                                 
 .IT/GB-5/13/24الوثيقة   2
 .IT/GB-5/13/25الوثيقة   3
 .IT/GB-5/13/25 Add.1الوثيقة   4
 .IT/GB-5/13/25 Add.2الوثيقة   5
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لرتبيعة. ورحبعت املائعدة    للمشاركة يف تطوير التكنولوجيا ونقلها والشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف مرحلة ما قبل ا

املستديرة مبا قام به عدد من أصحاب املصلحة من مبادرات من شأنها أن تسهم يف حتقيق كامل قيمعة املعاهعدة بالنسعبة    

جلميع أعضائها. وشددت املائدة املستديرة على أهمية التنفيذ الكامل للمعاهدة، لتحقيق األمن الغعذائي والتغذيعة وقعدرة    

الصمود أمام الصعاب، واالرتقاء بالوعي العام. ويرد تقريرا اجتماعي املائعدتني املسعتديرتني العرفعت     النظم الزراعية على

 .املرفق ياءاملستوى يف 
 

 تنفيذ النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد الوراثية

 وتقاسم منافعها 
 

للحصول على املوارد الوراثية النباتيعة واقتسعام    تقرير عن تنفيذ النظام املتعدد األطرافنظر اجلهاز الرئاسي يف  -44

 6منافعها.

 

عمليعات االسعتعراض والتقيعيم يف إطعار النظعام املتععدد األطعراف وتلعك         ونظر اجلهاز الرئاسي أيضا يف الوثيقعة   -40

  7.املتعلقة بتنفيذ االتفاق املوحد لنقل املواد وبعمله

 

 .1-املرفق ألفالنحو املبني يف  على 1/4510اجلهاز الرئاسي القرار  واعتمد -42
 

 تنفيذ اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية
 

 .9" بضميماته األربع8تقرير بشأن تنفيذ اسرتاتيجية متويل املعاهدة نظر اجلهاز الرئاسي يف الوثيقة املعنونة " -40

 

ومعن خعالل هعذا القعرار أنشعأ اجلهعاز الرئاسعي         .4-املرفعق ألعف  على النحو الوارد يف  4/4510القرار  واعتمد -46

 جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بتعزيز أداء النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع. 
 

 العالقة بني اجلهاز الرئاسي والصندوق االستئماني العاملي للتنّوع احملصولي
 

من اتفاق العالقة بني الصعندوق االسعتئماني الععاملي للتنعّوع احملصعولي واجلهعاز الرئاسعي،         0-0عماًل باملادة  -41

تقريعرا معن   ، Marie Åslaug Hagaعرضت املديرة التنفيذية للصندوق االستئماني الععاملي للتنعّوع احملصعولي، السعيدة     

لنعرويج إىل زيعادة يف الكميعات املودععة يف     . ويف هعذا السعياق، أشعارت ا   10الصندوق االستئماني العاملي للتنّوع احملصولي

للبذور من أجل التخزين الطويل األجل للمعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة. ورحعب اجلهعاز         املستودع العاملي

                                                 
 .IT/GB-5/13/5 and IT/GB-5/13/5 Add.1 الوثيقتان  6
 . IT/GB-5/13/6 الوثيقة  7
 IT/GB-5/13/7الوثيقة  8
 . IT/GB-5/13/7 Add.4؛ IT/GB-5/13/7 Add.3؛ IT/GB-5/13/7 Add.2؛ IT/GB-5/13/7 Add.1الوثائق   9

 IT/GB-5/13/15الوثيقة   10
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زيعز  الرئاسي بالتقرير وهنأ الصندوق على املساهمة املمتازة يف بلوغ أهداف املعاهدة. وشّدد اجلهاز الرئاسي على ضرورة تع

التعاون بني أمانت الصندوق واملعاهدة من أجل زيادة الشفافية واالتصاالت وسلط الضوء على ضرورة مواصلة التععاون معع   

الصندوق بشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج موقعها الطبيعي وتوافرها. ودعا الصعندوق إىل وضعع   

 املقدمة إىل األطراف املتعاقدة يف املعاهدة. سلم أولويات بالنسبة إىل املساعدة

 

إجراءات اختيار وتعيني أعضاء اجمللس التنفيذي للصندوق االستئماني العاملي للتنعوع  ونظر اجلهاز الرئاسي يف  -48

   .0-املرفق ألف. واعتمد قرارا بهذا الشأن، يرد يف 11احملصولي

 

ن اجلهععاز الرئاسععي أعضععاء اجمللععس التنفيععذي للصععندوق  وسعععيا إىل مععلء الشععواغر احلاليععة والوشععيكة، عععيّ  -49

  املرفق هاء.االستئماني، على حنو ما هو وارد يف 
 

 العالقة بني اجلهاز الرئاسي وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

نقعل  " و"12والزراععة التعاون مع هيئعة املعوارد الوراثيعة لألغذيعة      نظر اجلهاز الرئاسي يف الوثيقتني املعنونتني " -05

أنشطة أو مهام من اهليئعة إىل اجلهعاز الرئاسعي للمعاهعدة الدوليعة بشعأن املعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة:            

، أمينة اهليئعة،  خعر املعلومعات ععن التقعدم      Linda Collette". وقدمت السيدة 13التداعيات القانونية واإلدارية واملالية

ج العمل املتعدد السنوات للهيئة، مشلت معلومات بشعأن جمموععة واسععة معن املسعائل القطاعيعة       احملرز يف تنفيذ برنام

 واملشرتكة بني القطاعات ذات الصلة بتنفيذ املعاهدة الدولية.

 

 املرفعق ، العوارد يف  2/4510وأدرج اجلهاز الرئاسي ععددا معن القعرارات بشعأن التععاون معع اهليئعة يف القعرار          -01

 .2-ألف
 

 العالقة مع اتفاقية التنوع البيولوجي
 

 Kathryn. وقعدمت السعيدة   14"التععاون معع اتفاقيعة التنعوع البيولعوجي      التقرير ععن نظر اجلهاز الرئاسي يف " -04

Garforth الدكتور، نيابة عن Braulio F. de Souza Dias     تقريعرا ععن    ،األمني التنفيعذي التفاقيعة التنعوع البيولعوجي

التعاون اجلاري بني األمانتني يف اجملعاالت ذات االهتمعام املشعرتك، وأشعارت إىل أن أمانعة اتفاقيعة التنعوع البيولعوجي         

بشععععأن احلصعععول علععى    استفادت من إسهامات أمانة املعاهدة يف عمليات ما بني الدورات يف إطعار بروتوكعول ناغويعا    

ال سعيما   املنصف للمنعافع الناشئعة عن استخدامها امللحق باتفاقيعة التنعوع البيولعوجي،   املوارد اجلينية والتقاسم العادل و

 فيما يتعلق ببناء القدرات.
 

                                                 
 IT/GB-5/13/16الوثيقة   11
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وأدرج اجلهععاز الرئاسععي عععددا مععن القععرارات ذات الصععلة بالتعععاون مععع اتفاقيععة التنععوع البيولععوجي يف القععرار  -00

 .0-املرفق ألف، على حنو ما هو وارد يف 0/4510
 

ون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى، مبا يف ذلك مع مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة التعا

 للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغريها من املؤسسات الدولية اليت أبرمت اتفاقات

 من املعاهدة 01مبوجب املادة 
 

تقرير عن العالقعة بعني اجلهعاز الرئاسعي ومراكعز البحعول الزراعيعة        نظر اجلهاز الرئاسي يف الوثيقة املعنونة " -02

 10الدولية التابعة للجماعة االستشارية للبحول الزراعية الدولية وغهها من املاسسات الدولية املختصة مبوجعب املعادة   

ععن احتعاد اجلماععة     املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، نيابة مديرة، Ann Tutwiler". وشددت السيدة 15من املعاهدة

االستشارية للبحول الزراعية الدولية، على التزام اجلماعة االستشارية بتنفيذ املعاهدة وقدمت تقريرا عن جمموعة واسعة 

من الربامج واملبادرات ذات الصلة اجلارية. وأشارت إىل أن اجلماعة االستشارية هي بصدد اختاذ قرار بشأن  لية رمسية 

لت تلقاها اجلهاز الرئاسي بشكل منتظم يف املاضي بشعأن خعربات املراكعز يف جمعال تنفيعذ االتفاقعات       لتوفه املعلومات ا

 املربمة مع اجلهاز الرئاسي.

 

تقريعر ععن   و 16تقرير عن الشراكات وعالقات التآزر والتعاون مع املنظمات األخعرى كما نظر اجلهاز الرئاسي يف  -00

. وأكد عدد من املنظمعات الدوليعة علعى أهميعة     17مشروع قرار -املنظمات األخرىالشراكات وعالقات التآزر والتعاون مع 

 التعاون الدولي لدعم تنفيذ املعاهدة الدولية. 

 

 املرفق كاف.وترد كلمات املاسسات الدولية واألجهزة احلكومية الدولية يف  -06

 

اجلهاز الرئاسي قعرارا ععن الشعراكات وعالقعات التعآزر والتععاون معع املنظمعات األخعرى، هعو القعرار             واعتمد -01

 .6-ألفاملرفق ، على حنو ما هو وارد يف 6/4510
 

 االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية، 6 تنفيذ املادة
 

االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتيعة لألغذيعة   ، 6تنفيذ املادة نظر اجلهاز الرئاسي يف الوثيقة املعنونة "  -08

    .1-املرفق ألف، على حنو ما هو وارد يف 1/4510القرار  واعتمد، 18والزراعة"

                                                 
 IT/GB-5/13/21الوثيقة   15
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 حقوق املزارعني، 9 تنفيذ املادة
 

، علعى  8/4510القعرار   واعتمعد ، 19حقوق املزارعني" - 9"تنفيذ املادة نظر اجلهاز الرئاسي يف الوثيقة املعنونة  -09

 .  8-املرفق ألفحنو ما هو وارد يف 
 

 تقرير جلنة االمتثال
 

مشروع الشكل املوحد للتقارير " والوثيقة "20نظر اجلهاز الرئاسي يف الوثيقة املعنونة "تقرير جلنة االمتثال -25

  .9-ألفاملرفق ، على حنو ما هو وارد يف 9/4510واعتمد القرار . 21الطوعية "
 

 النظام العاملي لإلعالم، 01 تنفيذ املادة
 

"، 22، النظعام الععاملي لإلععالم   11ورقة رؤية عن مواصلة تطعوير املعادة    نظر اجلهاز الرئاسي يف الوثيقة املعنونة -21

وطلعب اجلهعاز الرئاسعي إىل     .15-املرفعق ألعف  ، على حنعو معا هعو وارد يف    15/4510واعتمد قرارا بهذا الشأن، القرار 

 األمانة مواصلة بلورة ورقة الرؤية، بالتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة، العتمادها يف دورته السادسة. 
 

 عمليات الطرف الثالث املستفيد
 

. 23"الطعرف الثالعث املسعتفيد    عمليعات تقرير ععن  املعنونة "، IT/GB-5/13/19نظر اجلهاز الرئاسي يف الوثيقة،  -24

  هلذا التقرير. 11-املرفق ألف، على حنو ما هو وارد يف 11/4510واعتمد بشأن هذه املسألة القرار 

 

وفيما يتعلق باحلالة احملتملة للطرف الثالث املستفيد، على حنو ما هو موضح يف الوثيقة املذكورة أعاله إضعافة   -20

، طلعب اجلهعاز الرئاسعي    24راءات الطرف الثالث املستفيد خر املعلومات عن حالة  تملة ختضع إلجإىل الوثيقة بشأن 

مراكعز البحعول الزراعيعة الدوليعة التابععة       حبث املمارسة الت تتبعها السادسة،بالتشاور مع مكتب الدورة من األمني، 

)أ(  1-10للجماعة االستشارية للبحول الزراعية الدولية فيما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية قيد التنميعة وتطبيعق املعادة    

  من املعاهدة، ثم تقديم تقرير عن ذلك إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته السادسة. 

                                                 
 .IT/GB-4/11/16الوثيقة  19
 IT/GB-5/13/18 الوثيقة   20
 IT/GB-5/13/18 Add.1  الوثيقة   21
 IT/GB-5/13/17 الوثيقة   22
 IT/GB-5/13/19 الوثيقة   23
 IT/GB-5/13/19Add.1 الوثيقة   24
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 خطة األعمال
 

. واسعتعرض خطعة األعمعال    25مشروع خطعة أعمعال اجلهعاز الرئاسعي    الرئاسي يف الوثيقة املعنونة " نظر اجلهاز -22

وأقر بأن تطورات هامة قد حصلت منذ صياغة اخلطة ألول مرة، مبا يف ذلعك   املرفق واو.وعدهلا على حنو ما هو وارد يف 

 يف جماالت مثل مجع األموال واالتصاالت والتخطيط.

 

، مشروع برنامج عمل متعدد السنوات للنظعر فيعه   مكتب الدورة السادسةإىل األمني أن يعد، بتوجيه من  وطلب -20

 واعتماده يف الدورة املقبلة للجهاز الرئاسي. وينبغي ملشروع برنامج العمل املتعدد السنوات أن يقدم ماشرا للموارد البشرية

حيثمعا أمكعن ذلعك، أوجعه التعآزر معع األجهعزة احلكوميعة الدوليعة           الالزمة لتنفيذه وأن يأخعذ بععني االعتبعار،    واملالية

 األخرى، وأن يتجنب ازدواجية العمل.
 

 املسائل املتصلة باملعاهدة والناشئة عن عملية إصالح منظمة األغذية والزراعة
 

إصععالح منظمععة ئة عععن عمليععة املسععائل املتصععلة باملعاهععدة والناشععنظععر اجلهععاز الرئاسععي يف الوثيقععة املعنونععة " -26

، علعى حنعو معا هعو وارد يف     14/4510". واعتمد بهذا الشعأن القعرار   26والزراعة واستعراض األجهزة الدستورية األغذية

   .14-املرفق ألف
 

 4102/4101اعتماد برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 

 
بهععا ميزانيععة مقرتحععة لربنععامج العمععل      أرفقععتعععرض رئيسععا جلنععة امليزانيععة توصععيات اللجنععة الععت       -21

، كمعا يعرد يف   10/4510. واعتمد اجلهاز الرئاسي برنامج العمل وامليزانية املعذكور مبوجعب القعرار    4512/4510 للفرتة

 .  10-املرفق ألف
 

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة السادسة للجهاز الرئاسي
 

 Matthew Worrellانتخب اجلهاز الرئاسي رئيسعه ونعواب العرئيس لدورتعه السادسعة. وقعد انُتخعب السعيد          -28

 ( رئيسعًا. وجعرى انتخعاب سعتة نعواب للعرئيس هعم: السعيد أمحعد ناصعر البكعري           اهلادئ)إقليم جنوب غرب احمليط 

)إقليم أمريكا الالتينيعة والبحعر    Saulo A. Ceolin)إقليم  سيا(، والسيد  Clarito Barron)إقليم الشرق األدنى(، والسيد 

)إقليم أوروبا(،  Thomas Meier)إقليم أمريكا الشمالية(، والسيد  Felicitas Katepa-Mupondwaالكاري،(، والسيدة

  )إقليم أفريقيا(.  Yacoob Mungrooوالسيد 

                                                 
 IT/GB-5/13/20الوثيقة   25
 IT/GB-5/13/23 الوثيقة   26
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 موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
 

. وسوف يدعو رئعيس اجلهعاز الرئاسعي    4510سُتعقد الدورة السادسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة يف روما يف عام  -29

وبالتشاور معع املعدير الععام للفعاو واألمعني. وسعيبادر األمعني إىل إبعالغ         مكتب الدورة السادسة إىل انعقاد الدورة، مبوافقة 

 ادسة.قاد الدورة الساألطراف املتعاقدة كافة مبوعد انع
 

 اخلتامية البيانات
 

وزير الزراعة والثروة السمكية يف سلطنة ُعمعان إىل أنعه كعان معن      أشار معالي الدكتور فااد بن جعفر الساجواني -05

دواعي سروره استضافة الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي وشكر مجيع املمثلني من احلكومعات واملاسسعات الدوليعة العت     

ا. ويف رأيعه، فع ن   شاركت يف هذا احلدل العاملي اهلام، الذي سبقه املامتر الوزاري إلقليم الشرق األدنعى ومشعال أفريقيع   

إعالن مسقط وخطة العمل املنبثقة عن املامتر الوزاري سيسعهالن مواصعلة تنفيعذ املعاهعدة يف املنطقعة. وأععرب ععن دععم         

سلطنة ُعمان الكامل للقرارات واملقررات األخرى الت اعتمدها اجلهاز الرئاسي، وأكعد أن سعلطنة ُعمعان ستواصعل دععم      

 .1-املرفق حاءويرد النص الكامل لكلمته يف  اهدة، على الصعيدين العاملي واإلقليمي.املرحلة املقبلة من تنفيذ املع

 

ووجه ممثلون عن األقاليم كافة الشكر إىل سلطنة ُعمان على كرمهعا السعخي وتيسعهها املمتعاز ألعمعال العدورة.        -01

تائج إجيابية، وتوّجهوا بالتهنئة إىل العرئيس  يف التوصل إىل ن ساهموأثنوا أيضا على الرئيس لكفاءته يف إدارة الدورة، مّما 

  واألمانة على عملهم. املقّررةاجلدد على انتخابهم. وشكروا كذلك  ونواب الرئيساجلديد 

 

وأشار ممثل حكومة اليابان إىل أن حكومة اليابان أودعت بالفعل صك االنضعمام إىل املعاهعدة لعدى املعدير الععام       -04

. وتاكد اليابان التزامها باملشاركة البنعاءة يف تنفيعذ   4510أكتوبر/تشرين األول  48للمنظمة لتصبح بذلك طرفا متعاقدا يف 

النباتية لألغذية والزراععة واسعتخدامها بشعكل مسعتدام.      الوراثيةلصون املوارد  املعاهدة لزيادة اجلهود العاملية واإلقليمية

وأعلن املمثل أن اليابان ستتيح بعد أن تصبح طرفا متعاقدا من خالل النظام املتععدد األطعراف، املعوارد الوراثيعة النباتيعة      

 د الكلمععة الكاملععة ملمثععل اليابععان يف لألغذيععة والزراعععة املتععوافرة حتععت إدارتهععا وسععيطرتها، ويف اجملععال العععام. وتععر  

 . 1-املرفق الم

 

اجملتمعع املعدني العت حضعرت العدورة اخلامسعة كلمعة         منظماتوألقى عدد من املراقبني كلمات أيضا. وألقت  -00

ختامية تناولت فيها جمموعة من املسائل املتصلة جبدول أعمال الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي وتنفيذ املعاهعدة بشعكل   

 .4 -املرفق المام. ويرد نّص هذه الكلمة يف ع

 

وأعرب الرئيس املنتهية واليته عن تقعديره حلكومعة سعلطنة ُعمعان وشععبها لكعرم استضعافتهم العدورة اخلامسعة           -02

املتعاقعدة واملعراقبني ملعا أبعدوه معن روح تععاون        لألطعراف حفاوتهم خالل الدورة. وأعرب الرئيس أيضا عن تقعديره   ولدفء

 على املشورة املقدمة منهم وعلى تعاونهم، ولألمانة على ما قدمته من دعم.  لنواب الرئيس خالل الدورة. وأعرب عن شكره 
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امسعة  وتوّجه أمني املعاهدة الدولية بالتهنئة إىل األطراف املتعاقدة لإلجنازات العت حّققتهعا خعالل العدورة اخل     -00

خالل الفرتة السابقة بني الدورات وخعالل  على توجيهاته للجهاز الرئاسي. ووجه أمني املعاهدة الشكر كذلك إىل الرئيس 

هذه الدورة. وأشار بكّل تقدير إىل املشاركة القّيمة من جانب العديد من املعراقبني احلاضعرين يف العدورة اخلامسعة وتوجعه      

 قدمه من خدمات إىل اجلهاز الرئاسي خالل الدورة. بالشكر إىل فريق األمانة على ما 

 

 اعتماد التقرير والقرارات الصادرة عن الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي

 

   .املرفق ألفاجلهاز الرئاسي التقرير الصادر عنه ومجيع القرارات الواردة يف  اعتمد -06
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 املرفق ألف

 قرارات الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي

 0 – املرفق ألف

 0/4102القرار 

 منافعها تنفيذ النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم
 

 إن اجلهاز الرئاسي،
 

باحلاجة امللحة إىل التشغيل الكامل والفّعال جلميع عناصر النظعام املتععدد األطعراف للحصعول علعى املعوارد        اقتناعًا منه

 وباحلاجة إىل معاجلة كل عناصر النظام املتعدد األطراف باعتباره كاًل متكاماًل؛  الوراثية وتقاسم منافعها، 

 

من املعاهدة، مجيع املوارد الوراثية النباتيعة لألغذيعة    4-11أن النظام املتعدد األطراف سيضم، مبوجب املادة  وإذ يؤكد

والزراعة اخلاضعة إلدارة وسيطرة األطراف املتعاقدة واملوجودة يف اجملال العام؛ وأن التوافر احلقيقي هلذه املعوارد حاسعم   

غذائي ولتوليد منافع نقدية معن االسعتخدام التجعاري للمعوارد الوراثيعة النباتيعة       األهمية لكل من تربية النباتات واألمن ال

 لت ينظمها االتفاق املوحد لنقل املواد؛الألغذية والزراعة، من خالل استخدام املواد 

 

سعني  أنه ال تزال هناك حاجة ماسة لدعم اهليئات والكيانات ذات الصلة، وخاصة يف البلدان الناميعة، يف حت  وإذ يدرك

قدراتها على تقديم معلومات تتعلق بالنظام املتعدد األطراف وإدارتها واإلطعالع عليهعا، لكعي تشعارك مشعاركة كاملعة يف       

 النظام املتعدد األطراف؛
 

 تطورات يف البيئة الدولية ذات أهمية لتنفيذ النظام املتعدد األطراف -أواًل
 

ذات الصعلة باملعاهعدة ونظامهعا املتععدد األطعراف يف املنظمعات        إىل األمني االستمرار يف متابعة العمليعات  يطلب -1

 الدولية األخرى ومواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع املنظمات الدولية ذات الصلة؛

 

جملس احتاد محاية األصناف اجلديدة من النباتات للعدعم العملعي العذي قّدمعه إىل املعاهعدة الدوليعة يف        يشكر -4

ملنافع غه النقدية الت اختذها مكتب االحتعاد العدولي حلمايعة األصعناف النباتيعة اجلديعدة، يف       سياق مبادرات تقاسم ا

 أعقاب قرار جملسه؛

 

، X/1 اعرتاف مامتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي أثنعاء اعتمعاد بروتوكعول ناغويعا، يف القعرار      يالحظ -0

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وباالعرتاف باالعتمعاد املتبعادل بعني مجيعع     بالدور األساسي للمعاهدة الدولية للموارد 

البلدان فيما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وكذلك بالطبيعة اخلاصة هلذه املوارد وأهميتهعا يف حتقيعق   

 سياق التخفيف من حدة الفقر وتغه املناخ؛ األمن الغذائي يف مجيع أحناء العامل وللتنمية املستدامة للزراعة يف
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إىل أن املعاهدة الدولية، بنظامها املتعدد األطعراف للحصعول علعى املعوارد وتقاسعم منافعهعا، عنصعر معن          يشري -2

العناصر املكّونة للنظام الدولي بشأن احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها، إىل جانب اتفاقية التنعوع البيولعوجي   

 وبروتوكععول ناغويععا امللحععق بهععا بشععأن احلصععول علععى املععوارد اجلينيععة والتقاسععم العععادل واملنصععف للمنععافع الناشععئة   

 عن استخدامها؛  

 

ب عادة تأكيد مامتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي علعى "ضعرورة التعآزر بعني الصعكوك الدوليعة        يرحب -0

إىل األمني مواصلة التعاون مع أمانعة اتفاقيعة التنعوع البيولعوجي      ويطلباملتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها"؛ 

لدولي بشأن احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع وبروتوكول وتوسيعه، وخاصة فيما يتعلق بالتنفيذ املتآزر للنظام ا

 ناغويا واملعاهدة على الصعيدين الدولي والوطين؛  

 

استمرار عمل اللجنعة احلكوميعة الدوليعة بشعأن امللكيعة الفكريعة واملعوارد الوراثيعة واملععارف التقليديعة            يالحظ -6

ية للملكية الفكرية، صوب وضع صك أو صكوك بشأن محاية املععارف التقليديعة   والفولكلور العاملي، التابعة للمنظمة العامل

 واملتعلقة جبوانب امللكية الفكرية للموارد الوراثية؛

 

بدعوة الدورة الرابعة عشرة هليئة منظمة األغذية والزراعة املعنيعة بعاملوارد الوراثيعة لألغذيعة والزراععة       يرحب -1

حوكمتها املتواصلة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ملواصلة التنسيق ععن كثعب    للجهاز الرئاسي للمعاهدة، يف

مع اهليئة للتعامل بصورة مكّملة مع السمات املمّيزة للمعوارد الوراثيعة لألغذيعة والزراععة ومعع اسعتخداماتها احملعددة،        

 افعها على املستويني الوطين والدولي؛خاصة يف ضوء تطوير تدابه للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم من

 

إىل املراكز الدولية للبحول الزراعية مواصلة تقديم تقعارير إىل دورات اجلهعاز الرئاسعي، وحتقيقعا هلعذا       يطلب -8

 الغرض وإىل احلد املمكن، إعداد تقرير موحد أو مجاعي؛

 

 نباتية لألغذية والزراعة؛ على أن نطاق املعاهدة هو مجيع املوارد الوراثية ال التأكيد يعيد -9
 

 نطاق النظام املتعدد األطراف -ثانيًا
 

 املوارد الوراثية النباتية الت حتتفظ بها األطراف املتعاقدة واملاسسات الدولية
 

تلك األطراف املتعاقدة واملاسسات الدولية الت أبلغت األمني باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراععة   يشكر -15

 املدرجة ضمن النظام املتعدد األطراف، وحيثها على مواصلة حتديث معلوماتها عند توافرها؛
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راعة املتاحة من خالل االتفاق املوحعد لنقعل   أن التأخه يف تقديم مواردها الوراثية النباتية لألغذية والز يالحظ  -11

 املععواد يعيععق اسععتيالد النباتععات وقععد يكععون لععه أثععر طويععل األجععل علععى كععم إيععرادات صععندوق تقاسععم املنععافع القائمععة 

 على االستخدام؛ 

 

مجيع األطراف املتعاقدة الت مل تفععل ذلعك بععد أن تبّلعغ علعى وجعه السعرعة األمعني          من لذلك تبعًا يطلب  -14

 معن املعاهعدة،   4-11مبواردها الوراثية النباتيعة لألغذيعة والزراععة املدرجعة يف النظعام املتععدد األطعراف، وفقعًا للمعادة          

 مبا يف ذلك معلومات عن كيفية إتاحة هذه املواد؛

 

شجيع على املزيد من إدراج املوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة يف النظعام املتععدد       إىل األمني التيطلب  -10

 األطراف من قبل املاسسات الدولية والشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية ذات الصلة؛
 

  املوارد الوراثية النباتية الت حيتفظ بها أشخاص طبيعيون وقانونيون

 القانونية لألطراف املتعاقدةوتقع ضمن الوالية 
 

األشخاص الطبيعيني والقانونيني على اختاذ خطوات إلدراج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف  حيث -12

 النظام املتعدد األطراف، وإبالغ األمني وفقًا لذلك؛

 

ععة يف النظعام املتععدد األطعراف معن جانعب       بأنه جيري أيضا إدراج املوارد النباتية الوراثية لألغذية والزرا يقر -10

األشخاص الطبيعيني والقانونيني عن طريق إخطارات األطراف املتعاقدة كجزء من نظمها القطرية للموارد الوراثية النباتية 

 لألغذية والزراعة؛ 

 

القانونيعة علعى   األطراف املتعاقدة على تشجيع األشخاص الطبيعيني والقانونيني الواقعني ضمن واليعتهم   حيث -16

 إدراج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف، وإبالغ األمني وفقًا لذلك؛

 

األطراف املتعاقعدة واألشعخاص الطبيععيني والقعانونيني إىل النظعر يف املبعادرة األملانيعة، "التنعوع جبميعع           يدعو -11

من القطاع اخلاص أصنافا  مية حاليا مبوجب حقعوق مربعي النباتعات يف النظعام     أصنافه"، حيث ُيدِرج مربو النباتات 

املتعدد األطراف، مع تشجيع األشخاص الطبيعيني والقانونيني على إدراج املوارد الوراثية الزراعية لألغذيعة والزراععة يف   

   النظام املتعدد األطراف.
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 املالئمة لتوفري احلصولالتدابري القانونية وغريها من التدابري  -ثالثًا

 النظام املتعدد األطراف على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ضمن
 

األطراف املتعاقدة الت مل تفعل ذلك على اختاذ التدابه القانونية وغهها معن التعدابه املالئمعة الالزمعة      حيث -18

 4-14لتوفه احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراععة معن خعالل النظعام املتععدد األطعراف وفقعًا للمعادة         

 ويطلب منها إبالغ األمني وفقًا لذلك؛

 

األطراف املتعاقدة على أن تضمن، عماًل بااللتزامات الت وضعتها املعاهدة الدولية بشأن املعوارد الوراثيعة    حيث -19

النباتية لألغذية والزراعة، أال خيضع احلصول على املوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة العت تشعملها املعاهعدة        

 إال للشروط احملددة يف املعاهدة املذكورة أو شروط تتسق معها.  ونقلها واقتسام املنافع النامجة عن استخدامها،
 

 دور املعلومات يف النظام املتعدد األطراف -رابعًا
 

مجيععع األطععراف املتعاقععدة وأنظمتهععا الوطنيععة للمععوارد الوراثيععة النباتيععة واملاسسععات الدوليععة ومجيععع  يناشددد -45

، املعلومات كافعة علنعًا وبسعهولة، حبيعث يتيسعر احلصعول عليهعا        األشخاص املعنيني ضمان أن تتواّفر، حسب اإلمكان

لغرض االستخدام والصون يف البحول والرتبية والتدريب يف جمال األغذية والزراعة باستخدام قائمة البيانعات التعريفيعة   

 ني وفقا لذلك؛  للمحاصيل املتعددة املشرتكة بني املنظمة واملعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية وإبالغ األم

 

األهمية األساسية ملشعاركة مراكعز البحعول الزراعيعة الدوليعة التابععة للمجموععة االستشعارية للبحعول           يدرك -41

الزراعية الدولية وغهها من املاسسعات الدوليعة املختصعة يف النظعام املتععدد األطعراف ومسعاهمتها يف املعلومعات املتعلقعة          

 قاسم منافعها أيضا من خالل النظام املتعدد األطراف؛باحلصول على املوارد الوراثية وت

 

باملعلومات بشأن استخدام االتفاقات املوحدة لنقل املواد الت أصعبحت اآلن متاحعة معن املعزودين ععن       يرّحب -44

أو من خالل النظام امليّسعر لالتفعاق    XML، أو ftpطريق استعمال وسائل تقنية خمتلفة من قبيل نقل امللفات باستخدام 

 النظام اإللكرتوني للصياغة واإلبالغ عن االتفاق املوحد لنقل املواد؛ أو Easy-SMTAاملوحد لنقل املواد 

 

، أو XML، أو ftpاملزودين الذين استخدموا وسائل تقنية خمتلفة مثل النقل املباشر للملفات باستخدام  يشكر -40

يف تقديم تقارير عن االتفاقات املوّحدة لنقل املعواد العت أبرموهعا،     Easy-SMTAاق املوحد لنقل املواد النظام امليسر لالتف

بأن يقوم املزودين، مبا فيهم املراكز الدولية للبحول الزراعية، باإلبالغ عن االتفاقات املوحدة لنقعل املعواد العت     ويوصي

 يربموها عرب هذه الوسائل؛ 
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تفاصيل ورقة رؤية عن نظام عاملي لإلعالم مبعا يف ذلعك توصعيات ععن إقامعة       إىل أمانة املعاهدة أن تبلور يطلب -42

   ب تاحة هذه الورقة للجهاز الرئاسي يف دورته السادسة؛ كذلك ويوصينظام كفا، 

 

الوطنيعة واإلقليميعة    املاسسات ذات الصلة واجلهات املاحنة إتاحة املوارد الالزمة لتعزيز نظم املعلومعات  يناشد -40

 وتوسيع نطاق تغطيتها؛
 

 تقاسم املنافع يف النظام املتعدد األطراف -خامسًا
 

 ؛ حتديد تدفقات املنافعحكومة أسرتاليا على دعم مشروع إعداد الدراسات عن  يشكر -46

 

الطلب من األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة استكشاف واختعاذ التعدابه لتنفيعذ     يكرر -41

إىل األمني أن ييسر هذه التدابه وهعذا   ويطلب)أ( و)ب( و)ج(، 4-10 ليات تقاسم املنافع غه النقعدية املدرجعة يف املواد

 االستكشاف. 
 

 توفري الدعم لألطراف املتعاقدة -سادسًا

 املتعدد األطراف وملستخدمي النظام
 

إىل األمني، رهنًا بتوافر املوارد املالية ، تقديم املساعدة إىل تلك األطراف املتعاقدة الت قعد تلعتمس دعمعًا     يطلب -48

يف تنفيذ النظام املتعدد األطراف، وخاصة البلدان النامية، يف ما يتعلق على وجعه اخلصعوص بتحديعد مواردهعا الوراثيعة      

 نباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف النظام املتعدد األطراف واإلبالغ عنها؛ال

 

املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي على مساعدتها عددا من البلدان علعى حتسعني قعدرتها علعى املشعاركة       يشكر -49

 بشكل كامل يف النظام املتعدد األطراف، عن طريق الربنامج املشرتك لبناء القدرات؛

 

إىل األمني مواصلة تعزيز الشراكات والتنسيق مع املنظمات واملاسسات الدولية األخعرى العت تشعارك يف     يطلب -05

بناء القدرات بشأن احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها لتعظيم أوجعه التعآزر وتعزيعز التكامعل بعني أنشعطتها،       

آللية تنسيق بناء القدرات من أجل تبادل املعلومعات وتنسعيق    جتماعإىل األمني، رهنا بتوافر املوارد، عقد ا يطلب كذلكو

 مبادرات بناء القدرات لتنفيذ املعاهدة من جانب املنظمات واملاسسات ذات الصلة؛

 

األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة على املساهمة باملوارد املاليعة الالزمعة لتقعديم املسعاعدة إىل األطعراف       حيث -01

  املتعاقدة الت قد تلتمس دعمًا ميكنها من الوفاء مبتطلبات النظام املتعدد األطراف؛
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 املخصصة املعنية بالنظام املتعدد األطراف  عمل اللجنة االستشارية الفنية -سابعًا

 واالتفاق املوحد لنقل املواد
 

اللجنة ورئيسْيها على العمل اهلام الذي جرى خالل فرتة السنتني، العذي سعاهم يف التطعوير اإلجيعابي      يشكر -04

 للنظام املتعدد األطراف ويف تنفيذ االتفاق املوحد لنقل املواد؛

 

 كرم ضيافتها ودعمها لالجتماع الثالث للجنة االستشارية الفنية املخصصة؛ حكومة اهلند على يشكر -00

 

باآلراء والنصيحة املقدمة من اللجنة االستشارية الفنية املخصصة املعنيعة بالنظعام املتععدد األطعراف      علمًا حييط -02

ة لألطراف املتعاقدة يف تنفيذ التزاماتها موجه إرشاداتواالتفاق املوحد لنقل املواد يف اجتماعيها الثالث والرابع باعتبارها 

 مبوجب املعاهدة؛ 

 

إىل األمانة إتاحة اآلراء واملشعورة املقدمعة معن اللجنعة بشعكل ميسعر، معن خعالل وسعائل منهعا موقعهعا             يطلب -00

    ؛اإلرشاداتالشبكي، لكي يستفيد املستعملون من هذه 

 

اجتماع اللجنة من جديد، حسب االقتضاء، ورهنا بتوافر املعوارد، خعالل فعرتة السعنتني املقبلعة، بعنفس        يقرر -06

 الوالية واالختصاصات؛
 

 استعراض االتفاق املوحد لنقل املواد الذي تستخدمه املراكز الدولية -ثامنًا

 وغريهاالدولية  للبحوث الزراعية التابعة للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية

 الزراعةو من املؤسسات الدولية ذات الصلة، بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية

 من هذه املعاهدة 0امللحق  غري املدرجة يف
 

إىل أنه وافق خالل دورته الثانية على إدراج حاشية أو سلسلة حواشي تفسهية لألحكام ذات الصلة من االتفاق  يشريإذ 

الت مجعت قبل دخول املعاهدة الدولية حيز التنفيذ  امللحق األولأن عمليات النقل غه املدرجة يف املوحد لنقل املواد بش

لتستخدمها املراكز الدولية للبحول الزراعية التابعة للمجموعة االستشارية للبحول الزراعية واملاسسات الدولية األخرى 

 ذات الصلة؛

 

باملراكز الدولية للبحول الزراعية التابعة للمجموعة االستشعارية للبحعول الزراعيعة الدوليعة واملاسسعات       يشيد -01

الدولية األخرى ذات الصلة الستمرارها يف استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد وتبعادل املعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة      

 وفقًا لبنود وشروط النظام املتعدد األطراف؛ للمعاهدة امللحق األولوالزراعة غه املدرجة يف 
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 مواصلة استعراض هذا االستخدام لالتفاق املوحد لنقل املواد خالل دورته السادسة. يقرر -08

 

 االستعراضات والتقييمات مبوجب النظام املتعدد األطراف، –تاسعًا

 وتنفيذ وتشغيل االتفاق املوحد لنقل املواد

 

    للمعاهدة إىل دورته السادسة. 2-11أن ياجل مرة ثانية االستعراض املرتقب مبوجب املادة  يقرر
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 4 – املرفق ألف

 4/4102القرار 

 تنفيذ اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية
 

 إن اجلهاز الرئاسي،
 

 )و( من املعاهدة الدولية؛0-19و 18و 0-10و 4-10باملواد  إذ يذكر
 

 الذي اعتمد اجلهاز الرئاسي مبوجبه اسرتاتيجية التمويل؛ 1/4556بالقرار  وإذ يذكر
 

 تعبئة املوارد لصندوق تقاسم املنافع اجلزء األول:
 

لتنفيعذ صعندوق   اخلطعة االسعرتاتيجية   بقلق تراكم نقص كبه يف التمويل املتصل باألهعداف احملعددة يف   يالحظ  -1

 ؛تقاسم املنافع

 

واحلكومات األخرى والقطاع اخلاص واملاسسات على إعطعاء األولويعة القصعوى لعدعم     األطراف املتعاقدة  حيث -4

األمني مواصلة اجلهود واخلطط احلالية لتعبئة املوارد من املسعاهمات الطوعيعة، علعى     يطلب إىلصندوق تقاسم املنافع، و

 ل فععوري لصععندوق ، لتععأمني، علععى سععبيل األولويععة، دخعع  0/4511و 0/4559النحععو املنصععوص عليععه يف القععرارين   

 تقاسم املنافع؛

 

أهمية أن تتابع األمانة وتعزز اجلهود واخلطط احلالية للعمل يف جماالت االتصال والرتويج واإلعالم  يشدد على -0

 من أجل تعزيز تسليط الضوء على صندوق تقاسم املنافع؛

 

فريق املهام ، واالستفادة من  لية االسرتاتيجيةباخلطة األمني مواصلة أنشطة رعاية العالقات املتعلقة  يطلب إىل -2

  الرفيع املستوى ملواصلة تعبئة متويل من أجل صندوق تقاسم املنافع؛

 

أن خمتلف النهج االبتكارية متداخلة ومرتابطة تقنيا ويتعني معاجلتها معا باعتبارها رزمة من نهعج   يشدد على -0

 ؛صندوق تقاسم املنافعابتكارية متنوعة ميكن أن تشكل جزءا من تدفق دخل كاٍف ومستدام ل

 

وإيطاليا والنرويج لعقدها مامترين للمائدة املستديرة رفيعي املسعتوى بشعأن    حكومات الربازيل وإندونيسيا يشكر -6

 املعاهدة الدولية؛
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بتنظيم حوار غه رمسي بني أصحاب املصلحة املتعددين لتعزيعز أداء النظعام املتععدد األطعراف وزيعادة       يرحب -1

 م املخصص.املساهمات املقدمة لصندوق تقاسم املنافع، قد يقدم إسهامات لفريق املها
 

 عمليات صندوق تقاسم املنافع اجلزء الثاني:
 

من األمني بدء ختطيط التقييم املستقل الذي يتعني إجراؤه يف نهاية اجلولعة الثانيعة معن دورة املشعاريع،      يطلب -8

داد تقريعر  الذي سيتناول، مجلة مسائل منها فعالية اإلجراءات الت اعتمدت يف دورته الرابعة وكفاءتها ومتابعتها، وإعع 

 موجز عن تنفيذ حافظة مشاريع اجلولة الثانية وإتاحته؛

 

 من األمانة مواصلة تقديم املساعدة للقيام مبا يلي:  يطلب -9
 

  إتاحة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق األول للمعاهدة الدولية والناجتة عن املشاريع

 وأحكام النظام املتعدد األطراف،املمولة وفقا لشروط 

 إتاحة املعلومات املتأتية عن هذه املشاريع للجمهور يف غضون سنة واحدة من االنتهاء من املشروع؛ 

 

إطالق النداء الثالث لتقديم مقرتحات صندوق تقاسم املنافع بأسرع ما ميكن بعد اختتعام العدورة اخلامسعة     يقرر -15

 للجهاز الرئاسي؛

 

العواردة يف   ،اإلجراءات التشغيلية املراجعة الستخدام املوارد اخلاضعة إلشراف اجلهاز الرئاسي مباشعرة  يعتمد -11

 من هذا القرار؛ 1امللحق 

 

لعدعم تنفيعذ   ، صعندوق تقاسعم املنعافع   السياسة املتعلقة بتضارب املصاحل واملعايه ذات الصلة بسه عمل  يعتمد -14

 من هذا القرار؛ 4 امللحقويرد يف  ،اإلجراءات العملية

 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لكل جولة من دورة املشاريع عند تصعميم  أن جيري تناول نطاق  يقرر -10

 كل دعوة لتقديم اقرتاحات، باالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف اجلولتني األوليني من دورة املشاريع؛

 

 ؛IT/GB-5/13/7 Add.2الواردة يف الوثيقة اخلطة املتوسطة األجل لصندوق تقاسم املنافع بعناصر حييط علما  -12

 

األمني، القيام بتوجيه من املكتب، بتعزيز النهعوض بالشعراكات معع اهليئعات واملنظمعات الدوليعة،       يطلب إىل  -10

لعدورة السادسعة للجهعاز الرئاسعي،     صعندوق تقاسعم املنعافع يف ا   إلفساح اجملال إلجراء مناقشة كاملة بشأن هيكل شراكة 

 صندوق تقاسم املنافع؛تشغيل وذلك يف سياق تعزيز 
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صعندوق تقاسعم املنعافع، معن قبيعل مكتعب       بالتدابه املتخذة إلتاحة عملية شاملة لتنفيذ دورة مشعاريع  يرحب  -16

 املعاونة ومرفق اللغة العربية، يف الدعوة املقبلة لتقديم االقرتاحات؛ 

 

صندوق تقاسم املنافع، يف الفرتة املقبلة الفاصعلة بعني   إىل األمني استكشاف نهج جديدة لتحسني عمليات يطلب  -11

 العدورتني، بسععبل منهعا احتمععال االسعتعانة بععدعم معن وكععاالت تنفيعذ املشععروع، كعي ينظععر فيهعا اجلهععاز الرئاسععي يف       

 دورته السادسة.
 

 رصد تنفيذ اسرتاتيجية التمويل: اجلزء الثالث:

 املوارد غري اخلاضعة إلدارة اجلهاز الرئاسي املباشرة
 

األمني مواصلة جهوده جلمع معلومات عن املوارد العت جعرى حشعدها يف إطعار اسعرتاتيجية متويعل       يطلب إىل  -18

لألغذيعة   شأن صون املعوارد الوراثيعة النباتيعة   خلطة العمل العاملية الثانية ب املعاهدة يف ما يتعلق باألولويات االسرتاتيجية

وتقديم هذه املعلومات، مع معلومات عن املوارد اخلاضعة إلشراف اجلهاز الرئاسي بشعكل  والزراعة واستخدامها املستدام 

 مباشر، إىل الدورة العادية السادسة عشرة للجنة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛

 

إىل األطراف املتعاقدة وجمموعات أصحاب املصاحل الت اختذت مبادرات يف سياق اسرتاتيجية التمويل،  يطلب - 19

 الشعراكة بعني القطعاعني الععام واخلعاص يف مرحلعة      ، ومنرب للتطوير املشرتك للتكنولوجيعا ونقلعها  وخاصة مبادرات إقامة 

 املقبلععة، ويشععجعها علععى متابعععة هععذه اجلهععود يف ، أن تقععدم تقععارير إىل اجلهععاز الرئاسععي يف دورتععهمععا قبععل الرتبيععة

 األجل الطويل.
 

جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة لتعزيز أداء النظام املتعدد األطراف اختصاصات  اجلزء الرابع:

 للحصول على املنافع وتقامسها
 

املعنيعة باسعرتاتيجية التمويعل، واللجنعة االستشعارية الفنيعة        املخصصعة تقريعر اللجنعة االستشعارية    إذ نظر يف  -45

 املخصصة املعنية بالنظام املتعدد األطراف واالتفاق املوحد لنقل املواد ؛

 

 اللجنتني ورئيسي كل منهما على عملهم يف فرتة السنتني املاضية؛ يشكر -41

 

أصحاب املصلحة يف جمال صناعة تربية النباتعات العذين يتععاونون معع اللجنعة االستشعارية املخصصعة         يشكر -44

 املعنية باسرتاتيجية التمويل يف حتديد نهج ابتكارية  تملة لتعبئة املوارد من أجل صندوق تقاسم املنافع؛

 

القيام، يف فرتة السنتني املقبلة، بتشكيل جمموعة عمعل خمصصعة مفتوحعة العضعوية لتعزيعز أداء النظعام        يقرر -40

 املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، توكل أليه االختصاصات التالية:
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السادسعة، سعتادي إىل   إعداد جمموعة من التدابه كي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي ويعتمدها يف دروته  -أواًل

 ما يلي:
 

زيادة املدفوعات واملساهمات القائمة على االستخدام لصندوق تقاسم املنافع على أسعاس مسعتدام    )أ(

 وقابل للتنبا على املدى الطويل،

 تعزيز أداء النظام املتعدد األطراف باتباع تدابه إضافية. )ب(
 

 جتماعات الحقة.وسيجري تناول البندين )أ( و)ب( على التوالي يف ا
 

وهلذه الغاية، ينبغي أن تعد األمانة عددا من الدراسات القصهة واالسرتاتيجية واملبدئية، تراعي كل  -ثانيًا

املدفوعات النقدية املتأتية من تبادل  تقييم إمكانيةاملعلومات املتاحة، مبا يف ذلك الدراسة األخهة عن 

م املتعدد األطراف للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثيعة النباتيعة   املوارد الوراثية النباتية يف إطار النظا

 . وينبغي أن تتضمن هذه الدراسات ما يلي:لألغذية والزراعة
 

      دراسة تقدر اإليراد املتوقع أن ينتج عن التغيهات احملتملة، املتسعقة معع أهعداف املعاهعدة، يف

مع األخذ يف االعتبار تقعارير اللجنعة االستشعارية    األحكام املنظمة ألداء النظام املتعدد األطراف، 

 الفنية املخصصة املعنية بالنظام املتعدد األطراف واالتفاق املوحد لنقل املوارد؛

  هذه التغيهات وأثرها؛ جدوىدراسة للسياسات والنواحي القانونية عن 

 عن كيفية تعزيز  ليات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل املعلومات؛ دراسة 

          حتليل العوامل الت تعاثر علعى اسعتعداد جمموععات أصعحاب املصعلحة لتقعديم مسعاهمات إىل

 صندوق تقاسم املنعافع واحلصعول علعى املعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة معن النظعام          

 املتعدد األطراف.
 

باالستناد إىل الدراسات املشار إليها أععاله، وبهعدف تعزيعز احلصعول علعى املنعافع وزيعادة تقامسهعا          -ثالثًا

 ، ستقوم جمموعة العمل مبا يلي:بطريقة عادلة ومنصفة
 

أداء النظام املتعدد األطراف واالتفاق املوحعد لنقعل املعواد، وخاصعة األحكعام املتعلقعة        استعراض )أ(

 بتقاسم املنافع يف االتفاق املوحد لنقل املواد؛

 حتليل خيارات تعزيز أداء النظام املتعدد األطراف؛ )ب(

 استشارة جمموعات أصحاب املصلحة ذات الصلة؛ )ج(

 به الت اقرتحها لكي ينظر ويبت فيها اجلهاز الرئاسي.صياغة وإعداد جمموعة من التدا )د(
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 التشكيل واهليكل والوظائف

، األطعراف املتعاقعدة العت    4510يعني كل إقليم، حبلول نهاية الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي، أو يف موعد أقصاه ديسعمرب/كانون األول  

 ستكون أعضاء يف جمموعة العمل. ثم يسمي األعضاء ممثلني هلم.  

 وتتألف جمموعة العمل من ممثلني يصل عددهم إىل سبعة وعشرين ممثال من األقاليم التالية:

 ممثلني من أفريقيا؛ 0عدد يصل إىل 

 ممثلني من أوروبا؛ 0عدد يصل إىل 

 سيا؛ممثلني من   0عدد يصل إىل 

 ممثلني من أمريكا الالتينية والبحر الكاري،؛ 0عدد يصل إىل 

 ممثلني من الشرق األدنى؛ 0عدد يصل إىل 

 من املمثلني من أمريكا الشمالية؛ 4عدد يصل إىل 

 من املمثلني من جنوب غرب احمليط اهلادئ. 4عدد يصل إىل 
 

 األعضاء  
 

من بني ممثلعي األعضعاء يف جمموععة العمعل. ويشعرتك الرئيسعان يف رئاسعة اجتماععات جمموععة العمعل،            تنتخب جمموعة العمل رئيسني

 وممارسة املهام األخرى حسب ما يلزم لتيسه عملها.
 

 الدورات
 

موعة إىل عقعد  ستمتد يف املعتاد دورات جمموعة العمل ثالثة أيام، يسبقها يوم من املشاورات على الصعيد اإلقليمي. وينبغي أن تهدف اجمل

 على أن تغطى تكاليف أي دورات أخري الزمة من أموال من خارج امليزانية.   4512/4510دورتني يف فرتة السنتني 
 

 املراقبون
 

 ميكن لألطراف املتعاقدة غه املمثلة يف جمموعة العمل أن تشارك، بناء على طلب يقدم إىل األمانة، يف عمل جمموعة العمل، بصفة مراقب.

جيوز للمكتب أن يوجه دعوة حلضور االجتماع األول جملموعة العمل إىل عدد يصل إىل ممعثلني إثعنني معن كعل معن اجملموععات التاليعة،        

 كمراقبني:
 

  منظمات اجملتمع املدني؛ 

 صناعة البذور؛ 

 منظمات املزارعني؛ 

 .املراكز التابعة للجماعة االستشارية للبحول الزراعية الدولية 
 

 الالحق ميكن جملموعة العمل أن تدعو مراقبني وخرباء متخصصني وفقا ملا تراه مناسبا.والجتماعها 
 

 .وسياخذ التوازن اإلقليمي يف احلسبان عند توجيه دعوة إىل هاالء املراقبني. وسيلقي مجيع املراقبني واخلرباء بكلمات بدعوة من الرئيسني
 

 راف املتعاقدة، الختاذ قرارات تتصل باحلوكمة يف طابعها. وجيوز جملموعة العمل أن تلتقي يف شكل ممثلني لألط
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بأهمية مهمة جمموعة العمل وضخامتها، وبأنها ستستلزم جهودا مكثفة ومستدامة يف فرتة السنتني املقبلة،  يقّر -42

وحيث األطراف املتعاقدة على تقديم الدعم واملوارد املالية على حنو عاجعل، حسعب اللعزوم، إىل جمموععة العمعل، كعي       

 احملدد؛ الوقتتتمكن من الوفاء بواليتها يف 

 

يف إطار املعاهدة، تطوير أنفسهم، ومساعدة املوارد الوراثية النباتية اب املصلحة، الذين يستخدمون أصح يناشد -40

جمموعة العمل على تطوير نهج ابتكارية قائمة على االستخدام من أجل حتقيق تقاسم املنافع النقدية يف سياق اسعتخدام  

 سعهم يف التعدفق الكعايف واملسعتدام للمعوارد إىل صعندوق      االتفاق املوحعد لنقعل املعواد، ونهعج ابتكاريعة أخعرى ميكعن أن ت       

   تقاسم املنافع.
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 0امللحق 
 
 

 اإلجراءات التشغيلية املراجعة الستخدام املوارد اخلاضعة

 إلشراف اجلهاز الرئاسي مباشرة
 

 املبادئ –أواًل 

 إىل املبادئ التالية: 27تستند هذه اإلجراءات التشغيلية

 .الشفافية واحلياد 

  وسهولة االستخدام.البساطة 

 .الكفاءة والفعالية 

 .اجلودة واجلدارة التقنية 

 

 دورة املشروع –ثانيًا 

يفّوض اجلهاز الرئاسي سلطة تنفيذ دورة املشروع خالل فرتة السنتني إىل املكتب. وستكون هناك ععادة جولعة جديعدة    

 من دورة املشاريع يف كل فرتة من فرتات السنتني.
 

 وسيجري فريق اخلرباء املستقل فرزا للمقرتحات األولية وتقييما هلذه املقرتحات. 
 

وسيدعم مكتب املعاونة مقدمي الطلبات يف إعداد املقرتحات األولية واملقرتحات الكاملة للمشاريع باللغات الرمسية 

 للمعاهدة ملقدمي الطلبات.
 

 وتتألف دورة املشروع من املراحل التالية:

 
 يه نداء لتقديم االقرتاحاتتوج -1

صادر عن اجلهاز الرئاسي باللغات الرمسية للمعاهدة، ويتضمن املعلومات واإلجراءات الالزمة، وهي  -أ

اجملاالت ذات األولويعة؛ واسعتمارات تقعديم االقرتاحعات األوليعة واقرتاحعات املشعاريع؛ ومععايه         

املعوارد املتاحعة املتوقععة؛ واحملاصعيل املعنيعة؛      األهلية والتقييم والفرز؛ والتوقيت واملهل الزمنية؛ و

والشروط اخلاصة باملشاريع الت ميوهلا اجلهاز الرئاسعي؛ واألحكعام القانونيعة واملاليعة الرئيسعية يف      

 اتفاقات املشاريع؛

 إعالن على املوقع اإللكرتوني للمعاهدة وبواسطة جهات االتصال الوطنية واألجهزة اإلقليمية املعنية؛ -ب

 اجلهة املساولة: تعده األمانة بناء على توجيهات املكتب.  -ج

  

                                                 
املباشر للجهاز الرئاسي يف األصل يف دورتعه الثانيعة. ويف دورتعه     لإلشرافاعتمد اجلهاز الرئاسي اإلجراءات التشغيلية الستخدام املوارد اخلاضعة   27

 . اخلامسة، راجع اجلهاز الرئاسي واعتمد اإلجراءات التشغيلية املتبعة حاليا
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 تقديم االقرتاحات األولية -4

 بأي لغة من لغات املعاهدة باإلضافة إىل ترمجتها إىل إحدى لغات العمل؛ -أ

 طبقًا للصيغة املتفق عليها وضمن املهل الزمنية احملددة؛ -ب

 صفحات؛ 0إىل  4الغاية املستهدفة: بني  -ج

 يل، متطلبات معايه الفرز؛ -د

بالتشعاور معع الطعرف     28اجلهة املساولة: األطراف املتعاقدة أو األشعخاص القعانونيون أو الطبيعيعون    -هع

املتعاقعدة املعنيعة الطلعب     املتعاقد أو األطراف املتعاقدة املعنيعة. ويقعدم الطعرف املتعاقعد أو األطعراف     

 الرمسي بهذا الصدد إىل أمانة اجلهاز الرئاسي.

 

 فرز االقرتاحات األولية والرد عليها -0

معايه األهلية واملعايه ذات الصعلة احملعددة يف النعداء لتقعديم      –طبقًا ملعايه الفرز الواردة يف النداء  -أ

 االقرتاحات؛

 تفق عليها؛يصدر الرد ضمن األطر الزمنية امل -ب

 طبقًا للسياسة اخلاصة بتضارب املصاحل؛ -ج

 اجلهععة املسععاولة عععن تقععديم الععردود: املكتععب، اسععتنادًا إىل العمععل التحضععهي الععذي يقععوم بععه     -د

 فريق اخلرباء؛ 

جيوز للمكتب أن يزاول عمله بواسطة الربيد اإللكرتوني، وأن يصدر قراراتعه النهائيعة يف اجتمعاع     -هع

 مكان، مع إبقاء قائمة املقرتحات األولية املوافق عليها قصهة؛عادي، بقدر اإل

 

 تقديم اقرتاحات املشاريع من بني االقرتاحات األولية املوافق عليها -2

 بأي لغة من لغات املعاهدة باإلضافة إىل ترمجتها إىل إحدى لغات العمل؛ -أ

 للصيغة املتفق عليها القرتاحات املشاريع وضمن املهل الزمنية احملددة؛ طبقًا -ب

 تلبية متطلبات معايه التقييم؛ -ج

 حتديد اجلهة املتلقية وقنوات الدفع؛ -د

 اإلعالن عن قائمة االقرتاحات؛ -هع

 توفه مكتب معاونة لدعم إعداد االقرتاحات جبميع لغات املعاهدة؛ -و

ة على األطراف املتعاقدة الت لديها احتياجعات خاصعة، ومنهعا العدول اجلزريعة      يركز مكتب املعاون -ز

 الصغهة النامية؛

                                                 
ملوجودة أي منظمة حكومية أو غه حكومية مبا فيها بنوك اجلينات ومعاهد البحول واملزارعون ومنظمات املزارعني واملنظمات اإلقليمية والدولية ا  28

 يف البلدان الت هي أطراف متعاقدة يف املعاهدة الدولية، جيوز هلا التقدم بطلب للحصول على متويل من صندوق تقاسم املنافع. 
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اجلهة املساولة: األطعراف املتعاقعدة أو األشعخاص القعانونيون أو الطبيعيعون بالتشعاور معع الطعرف          -ح

ة املعنيعة الطلعب   املتعاقد أو األطراف املتعاقدة املعنيعة. ويقعدم الطعرف املتعاقعد أو األطعراف املتعاقعد      

 الرمسي بهذا الصدد إىل أمانة اجلهاز الرئاسي.
 

 تقييم اقرتاحات املشاريع -0

 ترتيب اقرتاحات املشاريع طبقًا ملعايه التقييم الواردة يف النداء؛ -أ

إعداد حافظة باقرتاحات املشاريع الت تستويف الشروط للموافقعة عليهعا ضعمن املهعل الزمنيعة املتفعق        -ب

 عليها؛

 اإلعالن عن احلافظة؛ -ج

 طبقًا للسياسة اخلاصة بتضارب املصاحل؛ -د

اجلهة املساولة: فريق خرباء يعينهم املكتب من قائمة اخلرباء بالتشاور معع األقعاليم التعابعني هلعا.      -هع

 ويعمل فريق اخلرباء املستقل بدون أجر مبوارد توفر من امليزانية اإلداريعة األساسعية للميزانيعة لعقعد    

 يلزم من اجتماعات. وجيري اإلعالن العام عن اختصاصات فريق اخلرباء.  ما

 

 املوافقة على املشاريع لتمويلها ضمن دورة املشروع -6

 ضععمن حععدود املععوارد املتاحععة للجهععاز الرئاسععي يف دورة املشععروع املعنيععة وبنععاء علععى توصععيات       -أ

 ؛املستقل فريق اخلرباء

  تملة كالتوازن اجلغرايف؛ طبقا ألي اعتبارات إضافية -ب

 طبقا للسياسة اخلاصة بتضارب املصاحل؛ -ج

 جيري اإلعالن العام عن احلافظة؛ -د

 اجلهة املساولة: املكتب. -هع

 

 التوقيع على اتفاقات املشاريع وعمليات السداد -1

 يتم السداد وفق اإلجراءات املعتمدة من قبل اجلهاز الرئاسي. -أ

 اتفاقات املشاريع األحكام القانونية واملالية والشروط ذات الصلة الت حددها اجلهاز الرئاسي؛ توفر -ب

 اجلهة املساولة: األمني واإلدارة العليا يف املاسسات املساولة عن التنفيذ. -ج

 

 رفع التقارير والرصد -8

 وفقًا لإلجراءات الت اعتمدها اجلهاز الرئاسي؛ -أ

 ُيعد اجلهاز املساول عن التنفيذ أدوات الرصد ويودعها لدى األمني.اجلهة املساولة:  -ب

 

 التقييم املستقل -9

 استخدام إجراءات موحدة للتقييم استنادًا إىل معايه وقواعد جمموعة التقييم يف األمم املتحدة؛ -أ
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ج والسععي إىل  تقييم التأثهات املستدامة للمشاريع أو جملموععات املشعاريع معع املسعاءلة ععن النتعائ       -ب

 تيسه التوسع يف بلورة اسرتاتيجية التمويل؛

 يطلب اجلهاز الرئاسي دوريًا إجراء تقييم ملكونات اسرتاتيجية التمويل الت يتناوهلا هذا امللحق؛ -ج

 استنادًا إىل إجراءات التقييم الت اعتمدها اجلهاز الرئاسي؛ -د

 اجلهة املساولة: اجلهاز الرئاسي. -هع
 

 معايري االختيار –ثالثًا 

 

يعرض هذا القسم من اإلجراءات التشغيلية إطارًا عامًا ملعايه االختيار الت يتعني استخدامها لتقييم اقرتاحات املشاريع. 

 وتنشر يف النداء لتقديم االقرتاحات املعايه احملددة لتقييم اقرتاحات املشاريع يف كل دورة من دورات املشاريع.

 

  أهمية املشروع -1

هل أولويات اسرتاتيجية التمويل واملبادئ واألولويات االسرتاتيجية العت حعددها اجلهعاز الرئاسعي      -أ

لتخصيص األموال املوضوعة حتت تصّرفه مدرجعة ومعروضعة بصعورة واضعحة يف األهعداف املقرتحعة       

 والنتائج املتوقعة من االقرتاح؟

 البيئية؟هل يساهم املشروع يف ختفيف حدة الفقر واالستدامة  -ب

ما هي أهمية املشروع بالنسبة إىل أولويات بلد أو إقليم ما يف إطار خططه وبراجمعه اخلاصعة بعاملوارد     -ج

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؟ وما املعلومات املتاحة عن تلك األولويات؟

 

 اجلدوى -4

امليزانية كافيعة لتغطيعة األنشعطة    هل النشاط املقرتح جمٍد من حيث املوارد والتوقيت؟ وحتديدًا، هل  -أ

 املقرتحة بأكملها ولتحقيق النتائج املرجوة؟

 

 الكفاءة والفعالية -0

 هل تربر النتائج والفوائد املتوخاة من املشروع التكاليف املتوقع أن يتكبدها؟ -أ

 

 الفوائد واملستفيدون -2

 من هم املستفيدون املباشرون؟ -أ

 تصل نتائج املشروع املقرتح، بصورة مباشرة أو غه مباشرة، إىل املستفيدين املقرتحني؟ هل -ب

 

 تشكيل الفريق وقدراته -0

هل ميكن اعتبار القدرات الت يتحلى بها الفريق كافية؟ وهل يضم الفريق شعركاء معن اختصاصعات     -أ

 خمتلفة؟

 احمللية املتاحة؟هل ينطوي اقرتاح املشروع على االستعانة باخلربات  -ب
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 التعاون -6

 ما مدى التعاون الذي يعززه اقرتاح املشروع؟ -أ

 هل يسهم هذا التعاون يف كفاءة املشروع وفعاليته؟ -ب

 هل يقدم مقدم الطلب متويال مقابال أو مساهمات عينية؟ -ج

 

 التخطيط والرصد -1

 ملشروع؟هل أدرجت املراحل الرئيسية واملاشرات املناسبة يف اقرتاح ا -أ

 إىل أي مدى ميكن قياس األثر اإلجيابي املتوقع؟ -ب

 

 االستدامة -8

 ما مدى استدامة األنشطة والتغيهات املفيدة الت يقرتحها املشروع؟ -أ

 هل يتحقق نقل التكنولوجيا وبناء القدرات؟ -ب

 هل يتضمن املشروع عنصرًا خاصًا بالتدريب؟ -ج

 

 االنتشار اجلغرايف -9

 ما مدى اتساع النطاق اجلغرايف للمشروع املقرتح وأثره؟ -أ

 ما مدى أهمية املشروع على املستويني العاملي و/أو اإلقليمي يف حتقيق أهداف املعاهدة؟ -ب

 

 أهمية احملاصيل -15

ما مدى مساهمة احملصعول أو احملاصعيل، العت اقرتحعت أنشعطة متصعلة بهعا، يف حتقيعق األمعن           -أ

 م املستدام على املستويني العاملي أو اإلقليمي؟الغذائي واالستخدا

ما مدى أهمية احملصول أو احملاصيل، الت اقرتحت أنشطة متصلة بهعا، بالنسعبة جلعودة النظعام      -ب

 الغذائي لإلنسان أو علف احليوان وتنّوعهما؟

 له؟هل يتناول املشروع مسألة صون احملصول و/أو استخدامه يف أحد مراكز التنوع التابعة  -ج

إىل أي مدى تعترب جمموعة اجلينات الت تشملها أنشطة املشروع املقرتح مهددة على املستويات  -د

 الوطنية أو اإلقليمية أو العاملية؟
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 4 امللحق
 

 السياسة اخلاصة بتضارب املصاحل ومعايري السلوك ذات الصلة

 يف صندوق تقاسم املنافع
 

 النطاق –ألف 

 

هذه السياسة على أي عضو يف األجهزة احلكومية الدولية أو األجهزة املتخصصة املعنية بفعرز االقرتاحعات    تسري -1

 األولية أو بتقييم اقرتاحات املشاريع أو املوافقة على متويلها من قبل صندوق تقاسم املنافع.

 

دة إبالغ ذلك إىل األفعراد العذين   ويتحمل كل فرد تسري عليه هذه السياسة مساولية التقيد بشروطها. وجيري عا -4

تشملهم هذه السياسة، ولكن يف حال ساور أي شك أيا من األفراد حول تطبيقها عليه، ينبغي عنعدها التحقعق معن ذلعك     

مع األمني. ويتعني على أي فرد أو ماسسة ال تشملها هذه السياسة وتعترب أّنه قد يكون هناك تضارب فعلعي أو  تمعل   

ت األولية أو االقرتاحات أن حييل املوضوع إىل األمني. وُيبلغ األمني ذلعك إىل العرئيس أو الرئيسعني    مع أي من االقرتاحا

 اللذين يشرتكان يف رئاسة اجلهاز احلكومي الدولي أو اجلهاز املتخصص املعين. 

 

ويتعني على الشركاء وعلى املاسسات األخرى املعنية بعمليات صندوق تقاسم املنافع ودورة املشاريع فيه جتّنعب   -0

الدخول يف حاالت تضارب يف املصاحل عند تهيئة الشعراكات معع الصعندوق وتقعديم مسعاهماتهم إىل دورة املشعاريع. وهعم        

 سيطرة اجلهاز الرئاسي مباشرة. يقّرون يف كل األوقات بأّن صندوق تقاسم املنافع خاضع ل
 

 اإلجراءات العامة –باء 
 

 عند وجود تضارب

 

تعتمد هذه السياسة على كل فرد من األفراد ملعرفة ما إذا كان يعترب هو، أو هي، أن هناك أي تضارب فعلعي أو   -2

  تمل مع أي من االقرتاحات الت ينظر فيها صندوق تقاسم املنافع.

 

 ويف ما يلي بعض األمثلة على تضارب املصاحل: -0
 

 املشاركة بصورة نشطة يف التنفيذ املستقبلي للمشروع، ال سيما كعضو يف موظفي املشروع أو الفريق املختص؛ 

 العمل لصاحل نفس املاسسة مقدمة الطلب أو لصاحل شركائها يف تنفيذ املشروع؛ 

  مع شركائها لتنفيذ املشروع، مثاًل كمالف مشعارك أو مشعرف   العمل بصورة وثيقة مع املاسسة مقدمة الطلب أو

 على درجة الدكتوراه أو يف حال عمل معها عن كثب خالل السنوات األربع املاضية؛
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        شغل منصب حالي يف اجلهاز الرئاسي، أو تولي منصب فخعري لعدى املاسسعة مقدمعة الطلعب أو شعركائها يف

 تنفيذ املشروع؛

  مقدمة الطلب أو من شركائها يف تنفيذ املشروع؛تقاضي أجر من املاسسة 

 .إقامة عالقات شخصية/عائلية مع أي من موظفي املشروع أو مع الفريق املختص 

 

تذكر هذه احلاالت على سبيل املثال ال احلصر. ويقصد منها إعطاء مثال فقط وليس قائمة كاملة أو مفصعلة. وقعد    -6

 ه والت يتعني على األفراد اإلعالن عنها مبوجب هذه السياسة.تشمل حاالت تضارب غه تلك املذكورة أعال

 

لدى النظر يف نشوء حالة تضارب من عدمه، يتعني أن يكون الفرد متوليا ملصاحل أي شعخص  خعر خاضعع هلعذه      -1

السياسة وتربطه به عالقة شخصية وطيدة وكأنها مصاحله الشخصية. ويشمل هذا أي شريك وأي شخص يقطن يف املنزل 

 فسه وأي شخص يكون هذا الفرد مساواًل عن شاونه املالية.ن

 

 اإلجراءات العامة إلدارة حاالت التضارب

 

إذا كانت مصاحل فرد من األفراد تتضارب فعاًل أو من احملتمعل أن تتضعارب معع أي معن االقرتاحعات األوليعة أو        -8

 االقرتاحات الت ينظر فيها صندوق تقاسم املنافع:
 

 يتعني على الفرد إبالغ األمني خطيًا بوجود تضارب؛ (1)
 

 جيدر بالفرد أن ميتنع عن اختاذ أي قرارات تتعلق بهذا االقرتاح األولي أو بهذا االقرتاح. وحتديدًا: (4)
 

 ُيستبعد من عملية فرز االقرتاحات األولية أو تقييم اقرتاحات املشاريع أو املوافقة عليها؛ )أ(

 يتلقى أي وثائق تتعلق باالقرتاحات األولية أو باقرتاحات املشاريع؛ ال )ب(

 ال يشارك يف اختاذ أي قرارات تتعلق بتلك االقرتاحات األولية أو اقرتاحات املشاريع؛ )ج(

 ال يشارك يف أي شق من االجتماعات الت تتناول االقرتاحات األولية أو االقرتاحات؛ )د(

 اإلقليم، حيثما أمكن ذلك.  حيل  له ممثل  خر عن )هع(

 

جيدر جبميع األفراد املشاركني بأي صفة كانت يف عملية فرز االقرتاحات األوليعة وتقيعيم اقرتاحعات املشعاريع أو      -9

املوافقة عليها تيسه إدارة أي تضارب فعلي أو  تمل يف املصاحل، بناء على طلب األمني. وُيحال أي نزاع بشأن وجعود  

 إىل رئيس اجلهاز الرئاسي للبّت فيه، أو يف حال النزاعات املتعلقة بعرئيس اجلهعاز الرئاسعي بصعفته     تضارب يف املصاحل

  هذه، إىل أحد نواب رئيس اجلهاز الرئاسي. 
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 سياسة التمويل بالنسبة ألعضاء األجهزة احلكومية الدولية أو األجهزة املتخصصة

 

 التالية لتمويل أنشطة األعضاء يف اللجان املعنية ب صدار القرارات: تسري السياسة -15
 

جيوز لألعضاء يف األجهزة احلكومية الدولية أو يف األجهزة املتخصصة أن يواصعلوا االحتفعاظ بعأي متويعل      (1)

 كان يف حوزتهم من صندوق تقاسم املنافع لدى تعيينهم. 

األعضاء يف األجهزة احلكومية الدولية أو األجهزة املتخصصة املشعاركني يف جولعة جديعدة معن دورة      ميتنع (4)

 املشروع عن طلب احلصول على متويل جديد يف إطار هذه اجلولة. 
 

 مدونة السلوك –جيم 
 

 املشورة حول االقرتاحات األولية واالقرتاحات  

 

قد ُيطلب إىل األعضاء يف األجهزة احلكومية الدولية أو األجهزة املتخصصة املشاركني يف فرز االقرتاحات األوليعة   -11

أو يف تقييم اقرتاحات املشاريع أو املوافقة على متويلها من صندوق تقاسم املنافع، تقديم الدعم العام والتوجيه واإلشعراف  

متويل من الصندوق. وال مانع من تقديم هذا الدعم وال من إفصاح األعضاء ععن  لزمالئهم يف املاسسات الت تقدمت بطلب 

املعلومات املتاحة حول السياسات أو اإلجراءات املتبعة يف الصندوق يف حال طلبها. وال ُيفصح األعضاء عن أي معلومعات  

 غه علنية كتفاصيل االقرتاحات أو تصنيف اخلرباء لكل من االقرتاحات. 

 

طلب مشورة  ددة من أحد األفراد )مبا يف ذلك املشورة التقنية( بالنسبة إىل طلب مقعدم إىل الصعندوق،    يف حال -14

أعاله( لكن عليه إطالع األمني على ذلك. وُيعترب  11جيوز للعضو إسداء هذه املشورة )مع مراعاة القيود املذكورة يف الفقرة 

 طلب املعين. العضو يف هذه احلالة أّن له مصاحل متضاربة مع ال

 

 املناقشات خارج إطار االجتماعات 

 

ال جيوز للعضو، قبل انعقاد اجتماع اجلهاز احلكومي الدولي أو اجلهاز املتخصص، مناقشة أي اقرتاح أولعي أو   -10

أي اقرتاح مشروع سيجري حبثه يف هذا االجتماع مع أي عضو  خر مساول عن دراسعة هعذا االقعرتاح األولعي أو اقعرتاح      

 روع. ويف حال أجرى العضو مناقشة من هذا القبيل، فعليه إطالع األمني على ذلك خالل االجتماع أو قبل بدئه.املش

 

 سرّية االقرتاحات األولية أو االقرتاحات، وصنع القرارات
 

متامعا.  إن مضامني الوثائق واملراسالت املتعلقة باالقرتاحات األولية وباقرتاحات املشعاريع هعي مضعامني سعرية      -12

ومن حق األعضاء يف األجهعزة احلكوميعة الدوليعة أو األجهعزة املتخصصعة أن يتوقععوا أيضعًا أن تتعامعل أمانعة املعاهعدة           
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واألعضاء اآلخرون مع مالحظاتهم بسعرية تامعة. وعليعه، فع ّن مجيعع أعضعاء األجهعزة احلكوميعة الدوليعة أو األجهعزة           

 املتخصصة:
 

 نة وال يطلعون أحدًا عليها.حيتفظون بالوثائق يف أماكن  م (1)
 

ال يناقشون االقرتاحات األولية أو اقرتاحعات املشعاريع معع أشعخاص  خعرين )مبعن يف ذلعك زمالؤهعم يف          (4)

 املاسسة املضيفة لألعضاء واحُلّكام( بدون احلصول على إذن مسبق من األمني.
 

ولني عن كل من االقرتاحعات األوليعة أو   يبقون على الدوام على سرية هوية مقدمي الطلبات واخلرباء املسا (0)

 االقرتاحات.
 

ال يناقشون مع مقدمي الطلبات، سواء بالنسبة إىل االقرتاحات األولية أو اقرتاحات املشعاريع أو أي طلعب    (2)

 خر خاص مبقدمي الطلبات، وال مع أي شخص  خر، أي جانب معن جوانعب املعداوالت أو التوصعيات     

ألمانة ما يلزم من تعليقات بهعذا الشعأن. وجيعوز لألعضعاء رفعض أي طلبعات       املتعلقة بطلب ما. وتعطي ا

إذ ينبغعي توجيعه مثعل     –للحصول على معلومات أو إيضاحات عن كيفية التوصل إىل قرار من القعرارات  

 هذه الطلبات إىل األمانة. 

 

املتخصصة الذين يطلب إلعيهم   يتعني يف مجيع احلاالت على األعضاء يف األجهزة احلكومية الدولية أو األجهزة -10

أفراد أو منظمات إعطائهم معلومات عن حالة أو نتائج االقرتاحعات األوليعة أو اقرتاحعات املشعاريع الصعادرة ععنهم، أن       

  حييلوا هذه الطلبات إىل األمانة. 
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 2 –املرفق ألف 

 2/4102القرار 

 اجمللس التنفيذي أعضاء إجراءات اختيار وتعيني

 االستئماني العاملي للتنوع احملصوليللصندوق 
 

 إن اجلهاز الرئاسي،
 

إىل أن الصندوق االسعتئماني الععاملي للتنعوع احملصعولي يعُععترب عنصعرًا أساسعيًا يف اسعرتاتيجية متويعل           إذ يشري (1)

 املعاهدة، وإىل أهمية عمل الصندوق االستئماني يف احلفاظ على التنوع احملصولي ذي األهمية العاملية؛
 

على احلاجة إىل احلفاظ على العالقة بني املعاهدة الدولية والصندوق االستئماني الععاملي للتنعوع    التأكيد وإذ يعيد (4)

 احملصولي بطريقة تكاملية من أجل حتقيق اتساق األهداف واألنشطة؛
 

ي الععاملي للتنععوع  إىل أن اجلهععاز الرئاسعي، مبوجععب شعروط اتفععاق العالقعة بععني الصعندوق االسععتئمان     وإذ يشدري  (0)

احملصولي واجلهاز الرئاسي، ُيعّين أربعة أعضاء للعمل يف اجمللس التنفيذي للصندوق االستئماني العاملي للتنعوع  

 احملصولي، يكون اثنان منهم على األقل من البلدان النامية؛
 

 0ولي يعملون، مبوجب املعادة  بأن أعضاء اجمللس التنفيذي للصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملص وإذ يسلم (2)

 ( من دستور الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي، بصفتهم الشخصية؛6)
 

إىل أن اجلهاز الرئاسي، يف دورته األوىل، فّوض للمكتب سعلطة تععيني أول أربععة أعضعاء يف اجمللعس       وإذ يشري (0)

 لذين ينبغي للجهاز الرئاسي تعيينهم؛التنفيذي للصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي ا
 

إىل أن اجلهاز الرئاسي فّوض، يف دورتعه األوىل، للمكتعب أيضعًا سعلطة اختيعار وتععيني أعضعاء         وإذ يشري كذلك (6)

ليحلوا  ل األعضاء الذين تنتهي مدة واليعتهم   اجمللس التنفيذي للصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي

خالل فرتة ما بعني دورتعي اجلهعاز الرئاسعي الثالثعة والرابععة، وكعذلك سعلطة اإلشعراف علعى عمليعة االختيعار             

 ؛4514للتعيينات الت ستجري يف 
 

دسعتور الصعندوق    إىل أنه يتعني على األطراف القائمة بتعيني أعضاء اجمللس التنفيذي، مبوجب وإذ يشري كذلك (1)

االستئماني العاملي للتنوع احملصولي، التشاور، قبل القيام بتلك التعيينات، فيما بينها ومعع اجمللعس التنفيعذي    

 بغية ضمان توافر ما يلزم اجمللس من توازن املهارات ونطاقها الالزمة ألداء وظائفه بصورة فعالة؛
 

لضرورة أن تكون إجراءات اختيار وتعيني أعضاء اجمللعس التنفيعذي للصعندوق االسعتئماني الععاملي       وإدراكًا منه (8)

للتنوع احملصولي بسيطة، وأن تيسر املشاورات الفعالة بني األطراف القائمعة بتععيني أعضعاء اجمللعس التنفيعذي      

  ئماني العاملي للتنوع احملصولي؛للصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي، وفقًا لدستور الصندوق االست
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 ف نه،
 

اإلجراءات الختيار وتعيني اجلهاز الرئاسي ألعضاء اجمللس التنفيذي للصندوق االستئماني الععاملي  هذه  يعتمد -1

هعذا القعرار، وهعي إجعراءات حتعل  عل اإلجعراءات العاديعة لالختيعار           مرفق على النحو الوارد يفللتنوع احملصولي، 

 والتعيني الت اعتمدت يف دورته األوىل؛

 

هذه اإلجعراءات إىل جملعس معاحني الصعندوق االسعتئماني الععاملي للتنعوع احملصعولي          إىل األمني إحالةيطلب  -4

   للموافقة عليها.
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 امللحق

 

 إجراءات اختيار وتعيني أعضاء اجمللس التنفيذي للصندوق االستئماني العاملي

 للتنوع احملصولي

 

تنطبق اإلجراءات التالية على اختيار وتعيني أعضاء اجمللس التنفيذي للصندوق االسعتئماني الععاملي للتنعوع احملصعولي     

 )اجمللس التنفيذي(.
 

 واإلبالغ عنهاحتديد الشواغر يف اجمللس التنفيذي  -ألف
 
حيدد اجمللس التنفيذي للصندوق الشواغر الت حتدل يف اجمللس يف وقت يسبق موعد حدوثها، علعى أن يعتم    -1

ذلك، حيثما أمكن، قبل تسعة أشهر على األقل قبل أن يصبح املقعد شاغرا. ويضع اجمللس، بععد تقيعيم  ثعار الشعواغر     

التنفيذي، مواصفات األعضاء اجلدد املقرتحة واملطلوبة للحفاظ علعى تعوازن   على التوازن يف املهارات ونطاقها يف اجمللس 

 املهارات ونطاقها. وحييط اجمللس التنفيذي رئيَس اجلهاز الرئاسي ورئيَس جملس املاحنني علما بهذه املعلومات.

 

اإلمكعان، معرة كعل     جتري عادة عملية اختيار وتعيني األعضاء اجلدد مللء الشواغر يف اجمللس التنفيذي، وقعدر  -4

 سنتني، وتغطي تعيينني متتاليني اثنني سنويني، وذلك يف أوقات يتم االتفاق عليها بني املكتب وجملس املاحنني.
 

 عملية االختيار والتعيينات اليت يقوم بها اجلهاز الرئاسي   -باء
 
غذيعة والزراععة )اجلهعاز الرئاسعي(     يأذن اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدوليعة بشعأن املعوارد الوراثيعة النباتيعة لأل      -0

ملكتبه، إال إذا قرر خالف ذلك يف املسعتقبل، باالضعطالع باختيعار املرشعحني لتعييعنهم كأعضعاء يف اجمللعس التنفيعذي         

 من دستور الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي. 0مبوجب املادة 

 

 اجمللععس التنفيععذي الععذين ينبغععي أن يعيععنهم    يقععرر املكتععب إجراءاتععه اخلاصععة الختيععار وتعععيني أعضععاء     -2

 اجلهاز الرئاسي.

 

 يقرر املكتب اإلجراءات الت ميكن بواسطتها إحاطة األطراف املتعاقدة علما بالرتشيحات احملتملة. -0

 

عندما حيدل أو ينشأ شاغر يف اجمللعس يعتعني أن ميعأله اجلهعاز الرئاسعي، وعنعدما يعدعو املكتعب إىل تقعديم           -6

الرتشيحات واالقرتاحات ويتلقى عددًا من املرشحني أكرب من عدد املقاعد الشاغرة الت يتعني ملاها يف أي وقت، خيتار 

عد الشاغرة عن طريق التصويت. ولدى القيام بذلك، يتقيد بالالئحة املكتب املرشح أو املرشحني مللء املقعد الشاغر أو املقا

   ( )أ( من دستور الصندوق.1) 0العامة لالنتخابات الت وضعها مامتر املنظمة، مع مراعاة متطلبات املادة 
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 عملية االختيار والتعيينات اليت يقوم بها جملس املاحنني   -جيم
 
اخلاصعة الختيعار وتععيني أعضعاء اجمللعس التنفيعذي العذين ينبغعي أن يعّيعنهم          يقرر جملس املاحنني إجراءاته  -1

 جملس املاحنني.

 

يقرر جملس املاحنني طريقة ملء الشواغر غه املتوقعة، الت يتعني عليه ملاها والت قد تنشعأ خعالل فعرتة معا      -8

 سباب.بني الدورات جراء أسباب مثل التقاعد أو الوفاة أو العجز أو غه ذلك من األ

 

عندما حيعدل أو ينشعأ شعاغر يعتعني أن ميعأله جملعس املعاحنني، وعنعدما يعدعو جملعس املعاحنني إىل تقعديم              -9

الرتشيحات واالقرتاحات ويتلقى عددًا من املرشحني أكرب من عدد املقاعد الشاغرة الت يتعني ملاها يف أي وقت، خيتار 

 لشاغر أو املقاعد الشاغرة عن طريق التصويت.جملس املاحنني املرشح أو املرشحني مللء املقعد ا
 

 املشاورات بني الكيانات القائمة بالتعيني -دال
 

عندما حيدل أو ينشأ شاغر يف اجمللس التنفيذي يتعني أن ميأله اجلهاز الرئاسي أو جملس املعاحنني، جيعري    -15

( معن دسعتور الصعندوق    4) 0املكتب وجملس املاحنني مع الكيانات األخرى القائمة بالتعيني، مشاورات مبوجعب املعادة   

التنفيذي للصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصعولي  االستئماني العاملي للتنوع احملصولي، حول ما يقتضيه اجمللس 

 من توازن املهارات ونطاقها.  

 

ميكعن للمشععاورات بعني الكيانععات القائمععة بعالتعيني لغععرض حتقيعق مععا يقتضععيه اجمللعس التنفيععذي للصععندوق       -11

توبعة أو اتصعاالت هاتفيعة أو    االستئماني العاملي للتنوع احملصولي من توازن املهارات ونطاقها أن تأخذ شكل مشعورة مك 

 غه ذلك من أشكال االتصاالت اإللكرتونية أو متثيل شخصي أو تقديم تقرير يف االجتماعات.

 

ويف حال اعترب املكتب أن التمثيل الشخصي ضروري أو ممكعن، جيعوز لعه دععوة العرئيس أو غعهه معن ممثلعي          -14

 أعضعاء اجمللعس التنفيعذي للصعندوق االسعتئماني الععاملي       جملس املاحنني حلضور اجتماعه، عندما يكون اختيار/تعيني

للتنوع احملصولي مطروحًا على جدول األعمال، وذلك للتشاور حعول اخليعارات املطروحعة لتحقيعق معا يطلبعه اجمللعس        

لصعندوق  التنفيذي للصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي من توازن املهارات ونطاقها. ويبلعَّغ األمعني التنفيعذي ل  

مبوعد انعقاد اجتماع املكتب الذي سيكون اختيار وتعيني أعضاء اجمللس التنفيذي مطروحًا على جعدول أعمالعه، وذلعك    

 ضمن مدة زمنية معقولة قبل موعد انعقاد االجتماع.

 

جيوز للمكتب، إن دعاه جملس املاحنني، أن يطلب إىل رئيس اجلهعاز الرئاسعي أو إىل أي معن نعواب العرئيس       -10

حضور اجتماع أو اجتماعات جملس املاحنني عندما يكون اختيار/تعيني أعضاء اجمللس مطروحًا علعى جعدول األعمعال،    
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للتشاور، بالنيابة عن املكتب، حول اخليارات املطروحة لتحقيق ما يطلبه اجمللس التنفيذي للصندوق االستئماني العاملي 

 للتنوع احملصولي من توازن املهارات ونطاقها.

 

 العوامل املشرتكة بني عملية االختيار والتعيينات اليت يقوم بها بني اجلهاز الرئاسي وجملس املاحنني   -هاء
 

لدى النظر يف املرشحني للتعيني مبوجب هذه اإلجراءات، ينبغي للمكتب وجملس املاحنني ضمان أداء وظائفهما  -12

 غه الفائزين بعضوية اجمللس التنفيذي. بصورة تادي إىل تفادي أي إحراج عام غه ضروري للمرشحني

 

عند اختيار املكتب أو جملس املعاحنني ملرشعح أو مرشعحني، يقعوم أمعني اجلهعاز الرئاسعي أو رئعيس جملعس           -10

املاحنني، حسب احلالة، باالتصال باملرشح أو املرشحني للتأكد من استعداده أو استعدادهم للعمل يف اجمللعس التنفيعذي   

 اني العاملي للتنوع احملصولي.للصندوق االستئم

 

يقوم رئيُس اجلهاز الرئاسي، بالنيابة عن اجلهاز الرئاسي، بتعيني أي مرشعح أو مرشعحني خيتعارهم املكتعب.      -16

 ويقوم رئيُس جملس املاحنني، بالنيابة عن جملس املاحنني، بتعيني أي مرشح أو مرشحني خيتارهم جملس املاحنني.

 

شح أو املرشحني االستعداد للعمل، يقوم رئيُس اجلهاز الرئاسعي ورئعيُس جملعس املعاحنني     عند تلقي تأكيد املر -11

ب بالغ اجمللس التنفيذي للصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي، خطيا، بالتعيني أو التعيينات، ويقعدما تقريعرًا   

   ليان التعيني أو التعيينات.إىل اجلهاز الرئاسي وجملس املاحنني، حسب احلال، يف دورتيهما اللتني ت
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 2 –املرفق ألف 

 2/4102القرار 

 التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 إن اجلهاز الرئاسي،
 

 ، اللذين يتناوالن التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛8/4511والقرار  1/4559إىل القرار  إذ يشري
 

)خطة العمعل العامليعة الثانيعة(، بالصعيغة      العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةخبطة العمل  يرحب

 الت اعتمدها جملس املنظمة يف دورته الثالثة واألربعني بعد املائة؛
 

تبّين أن مدى قدرة البلدان النامية والبلعدان العت متعر اقتصعاداتها مبرحلعة       خطة العمل العاملية الثانيةبأن  وحييط علما

يتوقعف إىل حعد كعبه علعى التنفيعذ الفععال        مبوجب خطعة العمعل العامليعة الثانيعة    حتول على الوفاء بفعالية بالتزاماتها 

 للمعاهدة الدولية واسرتاتيجية متويلها؛
 

تبني أنه من خالل رصد اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية، سيتمكن  نيةخطة العمل العاملية الثابأن  حييط علما -1

 ؛خطة العمل العاملية الثانيةاجلهاز الرئاسي من رصد املوارد املتاحة لتنفيذ 
 

يف تقريرهعا االستعراضعي لتنفيعذ اسعرتاتيجية التمويعل، تقييمعا لإلجنعازات        "بدعوة اهليئة إىل أن تقعدم،  يرحب  -4

من أجعل تعزيعز اسعرتاتيجية التمويعل،      خطة العمل العاملية الثانيةتياجات املالية وغهها املتعلقة بتنفيذ والثغرات واالح

 على تقديم هذا التقييم إىل الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة؛ ويوافق، "وخاصة صندوق تقاسم املنافع
 

 ويددعو بدعوة اهليئة إىل دعم العمل يف جمال إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراععة يف املعزارع،    يرحب -0

كذلك أن يتم تنسيق العمعل   ويطلباهليئة إىل أن تأخذ يف االعتبار العمل الذي يقوم به اجلهاز الرئاسي يف هذا اجملال، 

 از الرئاسي؛املضطلع به إلعداد شبكة عاملية مع أمانة اجله
 

بالدعوة املوجهة من اهليئعة إىل اجلهعاز الرئاسعي، يف إطعار حوكمتعه املسعتمرة للمعوارد الوراثيعة النباتيعة           يرحب -2

لألغذية والزراعة، إىل مواصلة التنسيق بشكل وثيق مع اهليئة، من أجل تناول السمات املميزة للموارد الوراثيعة النباتيعة   

ملية، وخاصة يف ضوء اختاذ تدابه للحصول على املعوارد وتقاسعم منافعهعا علعى املسعتويني      لألغذية والزراعة بطريقة تكا

من األمني التعاون مع أمني اهليئة يف وضع أنشطة لبث الوعي وأنشطة موجهة لبنعاء القعدرات    ويطلبالوطين والدولي، 

اسم منافعهعا يف خمتلعف القطاععات الفرعيعة     واملساعدة التقنية على املستوى الوطين فيما يتعلق باحلصول على املوارد وتق

أن اهليئعة سعتنظر، يف دورتهعا املقبلعة، يف مشعروع عناصعر لتيسعه التنفيعذ          ويالحظللموارد الوراثية لألغذية والزراعة، 

احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها يف خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، معع أخعذ   

 لصكوك الدولية املعنية باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف احلسبان؛ا
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من األمني ورئيس اجلهاز الرئاسي، وعند االقتضاء، من املكتب احلفاظ علعى االتصعال معع نظعرائهم فيمعا       يطلب -0

ى املعوارد وتقاسعم   بني الدورات، من أجل تعزيز التآزر يف تنفيذ برامج عمل اجلهعازين، يف جمعاالت منهعا احلصعول علع     

 منافعها؛
 

، علعى النحعو العذي أقرتعه اهليئعة يف      مبعايه بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذيعة والزراععة   يرحب -6

 دورتها العادية الرابعة عشرة؛
 

إىل األمني أن يواصل تقديم معلومات إىل اهليئة بشأن أهمية العمل اجلاري للجهاز الرئاسعي العداعم لعمعل     يطلب -1

 اهليئة إىل تعزيز التآزر وجتنب االزدواجية يف اجلهود؛ ويدعواهليئة، 
 

ل اجلهعازين،  إىل األمني مواصلة تقوية التعاون مع أمني اهليئة لتعزيز االتساق يف وضع وتنفيعذ بعرامج عمع    يطلب -8

ومع األقسام الفنية يف الفاو ومكاتبها امليدانية، لدعم بناء القدرات يف جمال املوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة،     

 وخاصة على املستوى اإلقليمي.
 

مسعألة   ثانية على إقامة تعاون وثيق بني اهليئة واجلهاز الرئاسي، ويوافق على أن ُيبقي قيعد االسعتعراض   يشجع - 9

 التقسيم الوظيفي للمهام واألنشطة بني اهليئة واجلهاز الرئاسي يف نطاق والية كل منهما؛
 

إىل األمني أن يقعدم، بالتععاون معع أمعني اهليئعة، املعلومعات اإلضعافية، وخاصعة املتعلقعة باآلثعار املاليعة             يطلب -15

 واإلدارية، الالزمة الختاذ قرار بشأن نقل املهام أو األنشطة؛
 

التعميم املبكر للوثائق الت تقدم املعلومعات اإلضعافية الالزمعة لتيسعه عمليعة اختعاذ القعرارات ويطلعب إىل          يطلب -11

   املكتب أن يواصل، بالتشاور مع مكتب اهليئة، استكشاف خيارات إلقامة تعاون وثيق بني اهليئة واجلهاز الرئاسي.
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 1 –املرفق ألف 

 1/4102القرار 

 اتفاقية التنّوع البيولوجيالعالقة مع 
 

 ،إن اجلهاز الرئاسي
 

من املعاهدة تنّص على وجوب حتقيق أهدافها من خالل الربط الوثيعق بعني هعذه املعاهعدة وبعني       4-1بأن املادة إذ يذكِّر 

)ز( و)ل( من املعاهدة تنص على أن  0-19منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة واتفاقية التنّوع البيولوجي، وبأن املادة 

يقيم اجلهاز الرئاسي أواصر التعاون وحيافظ عليها، وأن حيعاط علمعًا كعذلك بعالقرارات ذات الصعلة ملعامتر األطعراف يف        

 اتفاقية التنّوع البيولوجي؛ 
 

  باتية لألغذية والزراعة؛من املعاهدة تنص على أن املعاهدة تتعلق جبميع املوارد الوراثية الن 0بأن املادة  وإذ يذكِّر
 

نتائج االجتماع احلادي عشر ملامتر األطراف يف اتفاقية التنعّوع البيولعوجي ذات األهميعة بالنسعبة للمعاهعدة،       يالحظ وإذ

بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنعافع الناشعئة ععن     وخاصة قراراته عن بروتوكول ناغويا

 )اخلطة اإلسرتاتيجّية(؛  4545-4511البيولوجي للفرتة  استخدامها )بروتوكول ناغويا(، واخلطة االسرتاتيجّية للتنوع
 

نة احلكومّية الدولّية املخصصة لربوتوكول  قامة تعاون ومواصلته مع اللج، ب8/4511مبا قرره، مبوجب القرار  وإذ يذكِّر

األطراف يف االتفاقية، ولدى بدء نفاذ هذا الربوتوكول، معع معامتر األطعراف     الت أنشأها مامترالعضوّية ناغويا املفتوحة 

 العامل بوصفه اجتماعًا لألطراف يف الربوتوكول؛
 

أقر باالتفاقية باعتبارها أحعد الصعكوك املكملعة العت تشعكل      بأن مامتر األطراف، باعتماده بروتوكول ناغويا،  وإذ يذكِّر

  النظام الدولي بشأن احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافع استخدامها؛
 

 غويا بشأن العالقة بني بروتوكول ناغويا واالتفاقات الدولية األخرى؛امن برتوكول ن 2املادة  وإذ يالحظ
 

(، أّكعدت احلكومعات علعى أهميعة تنفيعذ اخلطعة       45أنه خالل مامتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو+ وإذ يالحظ 

 يتشي للتنّوع البيولوجي؛ وحتقيق أهداف  4545-4511االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 
 

املساهمة احملتملة للمعلومعات والتععاون العتقين والعلمعي وبنعاء القعدرات ذات الصعلة مبوجعب املنهعاج           وإذ يالحظ أيضًا

احلكععومي الععدولي للسياسععة العلميععة بشععأن التنععّوع البيولععوجي واخلععدمات اإليكولوجيععة يف تنفيععذ االتفاقيععة واخلطععة    

 واملعاهدة؛ 4545-4511االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 
 

معن املعاهعدة العت تطلعب معن األمانعة التععاون معع أمانعة اتفاقيعة التنعوع             0-45أحكعام املعادة    أخدذ يف االعتبدار  وإذ ي

 البيولوجي؛
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مبذكرة التعاون واملبادرة املشرتكة الت أبرمها أمني اجلهاز الرئاسي مع األمعني التنفيعذي لالتفاقيعة معن أجعل       وإذ يذّكر

 جماالت حتظى باهتمامهما املتبادل، وتقع يف نطاق والية كّل منهما؛التعاون املاسسي بني األمانتني يف 
 

الذي طلب مبوجبه اجلهاز الرئاسي إىل األمني تقديم تقرير عن التعاون مع أمانة االتفاقيعة يف   8/4511بالقرار  وإذ يذّكر

 كّل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي؛
 

بني املعاهدة واتفاقّية التنوع البيولوجي، وكعذلك بعني هيئتيهمعا وأمانتيهمعا     أهمّية زيادة تعزيز التعاون والتآزر  وإذ يدرك

 احلكومّيتني الدولّيتني، ومع سائر االتفاقيات ذات الصلة بالتنّوع البيولوجي؛

 

 هعا، ب اخلعاص  األطراف ومامتر البيولوجي التنّوع اتفاقية مع وثيق تعاون على احلفاظ أهمية على التأكيد يعيد -1

 .واالتفاقية للمعاهدة املتسق التنفيذ ضمان أجل من وأمانتها، الفرعية أجهزتها ومع

 

 ععن اسعتخدامها   الناشعئة  املنافع وتقاسم اجلينية املوارد على احلصول بشأن ناغويا بروتوكول دخول إىل يتطّلع -4

التنعوع البيولعوجي واالسعتخدام     صعون  مصلحة فيه ومبا املعاهدة، مع يّتسق على حنو بشكل كامل، وتنفيذه التنفيذ حّيز

 املستدام له؛ 

 

 لتنفيعذ  متخعذة  سياسعّية  أو إدارّية أو تشريعّية تدابه أي تكون أن تضمن إىل أن املتعاقدة األطراف جمددًا يدعو -0

 بعضها البعض؛ وتدعم متسقة بها، امللحق ناغويا بروتوكول أو البيولوجي، التنوع واتفاقية املعاهدة

 

 االتصعال الوطنّيعة   جهات نظهاتها من مع والتنسيق التعاون تعزيز للمعاهدة الوطنّية جهات االتصال من يطلب -2

 وحتععديث اسععتعراض جمععال يف وخباصععة الصععلة، ذات العملّيععات كافععة بشععأن البيولععوجي التنععّوع اتفاقّيععةاملعنيععة ب

 العمعل  خطعة  وكعذلك  احلسعبان  يف املعاهعدة  أهداف أخذ أجل من البيولوجي للتنوع الوطنية عملها وخطط اسرتاتيجياتها

  مستدام؛ حنو على واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد لصون احملّدثة العاملية

 

 ويشعّجع  ،بوضع منهاج العمل احلكومي الدولي بشأن التنوع البيولوجي وخعدمات العنظم اإليكولوجيعة    يرّحب -0

 أجعل  معن  البيولوجي التنّوع عن صلة ذات معلومات توفه خيّص ما يف املعاهدة بأحكام كاملة بصورة املنهاجعلى أن يقر 

 فضعالً  ،4545-4511 للفعرتة  االسعرتاتيجية  واخلطعة  البيولوجي التنّوع اتفاقية مع يتسق مبا املعاهدة أهداف تنفيذ دعم

 االقتضاء؛حسب  البيولوجي، بالتنّوع الصلة ذات خرىاأل تفاقياتاال أهداف عن

 

 بشعأن  االتفاقية عمل برنامج تنفيذ يف البيولوجي التنّوع اتفاقية أمانة مع تعاونه تعزيز مواصلة األمني من يطلب -6

 اخلطعة  وكعذلك  املوقعع،  ويف املزرععة  يف وصون التنوع البيولوجي واستخدامه بشعكل مسعتدام   الزراعي، البيولوجي التنوع

  .املعاهدة عمل مع يّتسق مبا البيولوجي، للتنوع أيتشي وأهداف 4545-4511 للفرتة البيولوجي للتنّوع االسرتاتيجية
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 سعياق  يف البيولعوجي  التنعّوع  التفاقيعة  التنفيذي أمني املعاهدة واألمني بني املوقعة املشرتكة باملبادرة علمًا حييط -1

 أن يواصعل، بقعدر اإلمكعان،    األمني، إىل ويطلب املبادرة، هذه الختاذه األمنيعلى  ويثين األمانتني، بني التعاون مذكرة

 حلقعات  تنظيم بسبل منها اتفاقية التنوع البيولوجي، أمانة التعاون مع هذا لتفعيل العملية واألنشطة الوسائلاستكشاف 

 املعلومات؛و اخلربات تبادل عن فضاًل التقنية املساعدة وتنسيق الفعاليات، من وغهها دراسية وحلقات عمل

 

األمني،  إىل ويطلب البيولوجي، بالتنّوع املتصلة االتفاقيات بني التآزر لزيادة الصلة ذات باملبادرات علمًا حييط -8

 البيولوجي التنّوع اتفاقيةب الصلة ذات االجتماعات يف و/أو املساهمة املشاركة مواصلة رهنا بتوافر املوارد البشرية واملالية،

العضوّية، مبا يف ذلك ألية مراكز تبادل املعلومعات بشعأن    املفتوحة ناغويا لربوتوكول املخصصةالدولّية  احلكومّية واللجنة

 واملنهعاج  البيولعوجي،  التنعّوع  املعنّيعة باتفاقّيعات   االتصعال  جمموععة  ععن  احلصول على املوارد وتقاسعم منافعهعا، فضعالً   

 ؛االقتضاء حسب اإليكولوجية، الُنظم وخدمات البيولوجي التنّوع بشأن الدولي احلكومي

 

 واالتسعاق  التنسعيق  لتعزيعز  البيولعوجي  بعالتنوع  املعنيعة  االتصعال  جمموعة اعتمدتها الت العمل بطريقة يرّحب -9

 املاحنعة  واجلهعات  الدوليعة  املنظمات ويدعو البيولوجي، بالتنّوع الصلة ذات االتفاقيات بني الوطين الصعيد على والتآزر

 االتفاقيعات  إطعار  يف بااللتزامعات  والوفاء السياسات وضع جمال يف التآزر تشّجع الت اجلهود لدعم مالية موارد توفه إىل

 البيولوجي؛ بالتنّوع الصلة ذات

 

 واالتفاقيعة  املعاهعدة  بتنفيعذ  عنعيني امل واخلعرباء  املصعلحة  أصحاب بني للجمع وشركائها األمانة جبهود يرّحب -15

 املتبعادل  الدعم يف هذا التفاعل تيسه مواصلة املالية،و املوارد البشرية بتوافر رهنًا األمني، إىل ويطلب ناغويا، وبروتوكول

 بشأن الرئاسي اجلهاز إىل تقرير وتقديم أخرى، وفعاليات عمل حلقات تنظيم بسبل منها الصكوك، هلذه املتسق والتنفيذ

 األنشطة؛ هذه نتائج

 

   الرئاسي. دورات اجلهاز من دورة كل يف االتفاقّية مع التعاون عن تقريرًا يقدم مني أناأل من يطلب -11
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 6 –املرفق ألف 

 6/4102القرار 

 الشراكات وأوجه التآزر والتنسيق مع املنظمات األخرى
 

 ،إّن اجلهاز الرئاسي
 

أهمية تعزيز أوجه التآزر بني خمتلف املنظمات واملاسسات والشركاء املعنيني العذين يكعون لعملعهم أو واليعتهم      إذ يدرك

 صلة باملعاهدة الدولية أو تأثه عليها، ال سيما على املستويني الوطين واإلقليمي؛
 

نعاء شعراكات وعالقعات تععاون أو     إىل عدد األنشطة واملبادرات الت قامت بهعا املعاهعدة وأمانتهعا معن أجعل ب      وإذ يشري

 توطيدها مع جمموعة من املنظمات الدولية واألمانات املعنية؛
 

بالدعم امللحوظ ألهداف املعاهدة الدولية من ِقبل مراكز البحول الزراعية الدولية التابععة للجماععة االستشعارية     وإذ يذّكر

من املعاهعدة   10اقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة للبحول الزراعية الدولية وغهها من ماسسات دولية وّقعت اتف

 الدولية؛
 

احلاجة إىل تشجيع التنسيق بعني مراكعز البحعول الزراعيعة الدوليعة التابععة للجماععة االستشعارية للبحعول           وإذ يدرك

يف هذا الصدد ب نشاء  وإذ يرّحب الزراعية الدولية بشأن السياسات واألنشطة التشغيلية املتصلة بأهداف املعاهدة الدولية،

 مكتب احتاد اجلماعة االستشارية للبحول الزراعية الدولية؛
 

إىل ضرورة مواصلة تقديم املساعدة لألطراف املتعاقدة من البلدان النامية من أجل تنفيذ املعاهعدة الدوليعة وعلعى     وإذ يشري

برامج منسقة بني أقاليم متععددة للمسعاعدة    وجه اخلصوص النظام املتعدد األطراف اخلاص بها لتقاسم املنافع، من خالل

 إىل التقدم احملرز حتى اآلن يف تنفيذ الربنامج املشرتك لبناء القدرات؛ وإذ يشري كذلك التقنية،
 

الذي طلب مبوجبه اجلهاز الرئاسي إىل األمني توطيد التعاون مع منظمات دولية أخرى لدعم  8/4511بالقرار  وإذ يذّكر

 متويل املعاهدة الدولية؛تنفيذ اسرتاتيجية 
 

بقرار جملس مرفق البيئة العاملية يف دورته احلادية واألربعني الذي طلب فيه إىل أمانة املرفق تنظعيم اجتمعاع    وإذ يرّحب

لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي مع أمانة اتفاقيعة التنعوع البيولعوجي معن أجعل تسعهيل عمليعة تنسعيق أولوياتهعا          

اسرتاتيجية برجمة عملية جتديد املوارد السادسة ملرفق البيئة العاملية وإذ يشه إىل أّن هعذا االجتمعاع قعد     إلدراجها ضمن

 ُعقد بالفعل؛

 

على ضرورة مواصلة بذل اجلهود الالزمة الت تكفعل اععرتاف املنظمعات واملاسسعات والعمليعات الدوليعة        يؤكد -1

 رد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام؛املعنية بأهداف املعاهدة ودورها يف صون املوا
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إىل األمني مواصلة استكشاف جماالت التعاون مع املنظمعات الدوليعة املعنيعة األخعرى للتوسعع يف بلعورة        يطلب -4

إىل األمعني التمعاس    ويطلدب أوجه التآزر والدعم املتبادل يف تنفيذ املعاهدة ككّل، وضمان مراعاتها للمعاهدة يف عملياتهعا،  

يف هذا السياق اجلهود املبذولعة لتعزيعز أوجعه التعآزر      ويالحظتوجيه من املكتب بشأن ترتيب أولويات العمل الرئيسية، 

بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي، يف جماالت منها املشاركة يف إدارة املعلومات وتبادهلا من خالل مبادرة إدارة 

 واملعارف لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛ املعلومات

 

إىل األمني، رهنا بتعوافر املعوارد املاليعة، أن ينظعر يف املشعاركة يف االجتماععات الرئيسعية العت يعقعدها           يطلب -0

االحتاد الدولي حلماية األصناف اجلديدة من النباتات وسائر املنظمات الدولية املعنية، لضعمان أخعذ أعمعال املعاهعدة يف     

 حسبانها يف عملياتها؛

 

إىل األمعني أن يبحعث    ويطلب وقعة بني أمانت املعاهدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،مبذكرة التفاهم امل يرّحب -2

مع أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة الوسائل العملية واألنشطة العت ُتفعِّعل هعذا التععاون، خاصعة يف معا يتعلعق بتنفيعذ         

ول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صندوق تقاسم املنافع اخلاص باملعاهدة، وبناء القدرات يف جمالي احلص

وتقاسم منافعها، وتبادل اخلربات يف جمال إدارة مشاريع التنوع البيولوجي وتنفيذها، وتنسيق املساعدة التقنية فضال عن 

 تبادل املعلومات؛

 

اعية الدولية التابعة للجماعة إىل األمني مواصلة اختاذ مبادرات للتنسيق والتعاون مع مراكز البحول الزر يطلب -0

 االستشارية للبحول الزراعية الدولية، ومع سائر املاسسعات الدوليعة العت وّقععت علعى االتفاقعات العت نصعت عليهعا         

، بشأن السياسات واألنشطة التشغيلية ذات الصلة ضمن برنامج عمل املعاهدة الدولية، مبا يف ذلعك معن خعالل    10املادة 

 االستشارية للبحول الزراعية الدولية، حسب االقتضاء؛مكتب احتاد اجلماعة 

 

إىل مراكز البحعول الزراعيعة الدوليعة التابععة للجماععة االستشعارية للبحعول الزراعيعة الدوليعة وسعائر            يطلب -6

، أن تدير وتنظم اجملموععات املوجعودة خعارج    10املاسسات الدولية الت وّقعت على االتفاقات الت نصت عليها املادة 

مواقعها والواقعة يف نطاق تلك االتفاقات وفقعا للمععايه املعنيعة املتفعق عليهعا دوليعا، وخاصعة املععايه املراجععة لبنعوك           

، وكذلك 4510اجلينات للموارد النباتية الوراثية لألغذية والزراعة على النحو الذي أقرته اهليئة التابعة للمنظمة يف عام 

اجلهاز الرئاسي بشأن أي مسائل متصلة بتنفيذ االتفاقعات الناشعئة ععن تطبيعق تلعك      تقديم تقارير على أساس دوري إىل 

 املعايه وغهها من املعايه املطبقة يف إدارة هذه اجملموعات؛

 

األطعراف   ويددعو  4510-4512ضرورة مواصلة الربنامج املشرتك لبناء القدرات يف فرتة السعنتني   جمددًا يؤكد -1

 املتعاقدة واجلهات املاحنة، إىل القيام بصورة طوعية، ب تاحة مزيد من التمويل لدعم استمرار الربنامج؛
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األطراف، عند مراجعة اسرتاتيجياتها وخطط عملها الوطنية، على إدماج أهداف املعاهدة وأولوياتها من  يشّجع -8

باملعاهدة الت قد تكون ماهلة للحصول على دععم معن مرفعق البيئعة     أجل تيسه حتديد الفرص املتاحة للمشاريع املتصلة 

العاملية واحلصول على دعم كذلك من اآلليات األخرى السرتاتيجية التمويعل معن قبيعل صعندوق تقاسعم املنعافع اخلعاص        

 باملعاهدة؛

 

دة وأولوياتهعا الداعمعة   إىل األمني إطالع مامتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي علعى أهعداف املعاهع    يطلب -9

معامتر األطعراف إىل أخعذها يف     ويددعو وغايعات  يتشعي،    4545-4511للخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفعرتة  

 احلسبان عند تقديم توجيهات اسرتاتيجية عامة ملرفق البيئة العاملية؛

 

وجي، جماالت توطيد عالقات العمعل معع   إىل األمني أن يبحث، بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيول يطلب -15

مرفق البيئة العاملية من أجل معاجلة العناصر الت ميكن للمعاهدة أن تسهم فيها يف إطار اسعرتاتيجية التنعوع البيولعوجي    

 ملرفق البيئة العاملية، مبا يتسق مع والية كل من املعاهدة ومرفق البيئة العاملية؛

 

جملس مرفق البيئة العاملية إىل أن حييط علما بالقرارات واملقعررات الصعادرة ععن اجلهعاز الرئاسعي عنعد        يدعو -11

واخلطة االسعرتاتيجية للتنعوع   وضع اسرتاتيجية التنوع البيولوجي ملرفق البيئة العاملية وتنفيذها مبا يتماشى ووالية املرفق 

   .البيولوجيوأهداف  يتشي للتنوع  4545-4511البيولوجي للفرتة 
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 1 - املرفق ألف

 1/4102القرار 

 ،6تنفيذ املادة 

 االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية
 

 ،إن اجلهاز الرئاسي
 

الدور احملوري لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذيعة والزراععة يف مواجهعة التحعديات العامليعة       إذ ُيدرك

ومن بينها األمن الغذائي، وفقدان التنوع البيولوجي، والتكيف مع تغه املنعاخ، وختفيعف وطعأة الفقعر علعى املعزارعني،       

 وخاصة أصحاب احليازات الصغهة؛
 

وحييط علما بتقرير اللجنة الفنية املخصصة املعنية باالسعتخدام املسعتدام للمعوارد الوراثيعة      1/4511إىل القرار  وإذ يشري

 النباتية لألغذية والزراعة؛

 

على الدور الرئيسعي لالسعتخدام املسعتدام للمعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة والعالقعة بعني حقعوق             وإذ يشدد

 من املعاهدة؛ 6و 0واألحكام اخلاصة بالصون واالستخدام املستدام مبوجب املادتني  9ملادة املزارعني مبوجب ا

 

باألنشطة الت تهدف إىل زيادة الوعي بالقيمة الفعلية واحملتملة لألنواع غه املستغلة بقعدر كعاف، مثعل     وإذ حييط علما

 إعالن قرطبة بشأن احملاصيل الواعدة للقرن احلادي والعشرين.

 

برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة على  يؤيد -1

هلذا القرار، مبعا يف ذلعك رؤيتعه ومهمتعه وهدفعه، ويطلعب معن األطعراف املتعاقعدة وأصعحاب            1 امللحقالنحو الوارد يف 

رصعد تنفيعذ خطعة العمعل العامليعة      لاشعرات  املجلهاز الرئاسي باستخدام املصلحة رفع تقارير عن أنشطتهم التنفيذية إىل ا

 الثانية للموارد النباتية الوراثية لألغذية والزراعة ونسق تقديم التقارير لكي ينظر فيها يف دورتيه السادسة والسابعة؛

 

إىل األمني أن يواصل، بالتعاون مع الوحدات التقنيعة يف منظمعة األغذيعة والزراععة وأصعحاب املصعلحة        يطلب -4

اآلخرين، ورهنا بتوافر املوارد املالية، إعداد جمموعة أدوات بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتيعة لألغذيعة   

 من املعاهدة؛ 6ة األطراف املتعاقدة على تنفيذ املادة والزراعة لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي، بغية مساعد

 

من هذا القرار، ويقعر باملسعاهمة العت تسعهم بهعا       1يف امللحق  1يف اجلدول باملبادرات الداعمة الواردة  يرحب -0

 يرها؛هذه املبادرات يف االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ويشجع على مواصلة تطو

 

من مجيع األطراف املتعاقدة تنفيذ التدابه واألنشعطة العت تععزز االسعتخدام املسعتدام للمعوارد الوراثيعة         يطلب -2

 النباتية لألغذية والزراعة، كما وردت يف برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام هلذه املوارد وللمبادرات الداعمة لذلك؛
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إىل األمانة التعاون مع مجيع الكيانات املعنيعة داخعل منظمعة األغذيعة والزراععة واملاسسعات معن قبيعل         يطلب  -0

اتفاقية التنوع البيولوجي، واجلماعة االستشارية للبحول الزراعية الدولية، فضال ععن القطعاع اخلعاص واملنظمعات غعه      

لت تدعم برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للمعوارد  احلكومية، يف إطار املعاهدة، من أجل التنفيذ الفعال لألنشطة ا

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة؛ 

 

إىل األمني أن يقوم، رهنًا بتوافر املوارد املالية، بتيسه وتنسيق ورصد األنشطة الت تقعوم بهعا األطعراف    يطلب  -6

 ولية؛املتعاقدة وأصحاب املصلحة واملنظمات الد

 

إىل األمني أن يواصل دعوة األطعراف املتعاقعدة واحلكومعات األخعرى واملاسسعات واملنظمعات املعنيعة إىل         يطلب -1

 تقديم تقارير ععن كيفيعة تعزيعز وحتسعني االسعتخدام املسعتدام للمعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة، وجتميعع            

 هذه التقارير؛

 

إىل األمني أن يعمل مع األطعراف املتعاقعدة والشعبكات والشعركاء علعى تعزيعز صعون واسعتخدام األنعواع           يطلب -8

احمللية واألنواع املكّيفة  ليا واحملاصيل غه املسعتغلة بقعدر كعاٍف، ونظعم املععارف اخلاصعة بهعا، وبيئعات اسعتزراع          

ق أهداف التنمية املسعتدامة وتعزيعز صعون املعوارد     احملاصيل وما يرتبط بها من مشاهد طبيعية، وذلك بغية حتسني حتقي

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مواقعها ويف املزارع واستخدامها بشكل مستدام؛

 

إىل األمني زيادة تطوير التعاون مع املنتدى العاملي للبحول الزراعية واملنظمة الدوليعة للتنعّوع البيولعوجي     يطلب -9

القدرات يف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بسبل منها تعبئعة  بشأن التدريب وبناء 

 املوارد املشرتكة؛

 

الوراثيعة   املعوارد يطلب إىل مجيع األطراف املتعاقدة أن تعزز، حسب االقتضاء، حصول مجيع املعزارعني علعى    -15

 د األطراف وتوسيع قاعدة املوارد الوراثية للمحاصيل املستخدمة؛النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعد

 

اللجنة االستشارية الفنيعة املخصصعة املعنيعة باالسعتخدام املسعتدام للمعوارد الوراثيعة        عقد اجتماع جديد  يقرر  -11

   هلذا القرار. 4امللحق ، رهنًا بتوافر املوارد املالية، وفقا لالختصاصات الواردة يف النباتية لألغذية والزراعة
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 0امللحق 
 

 رؤية ومهمة وأهداف برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام

 واملبادرات الداعمة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 

 الرؤية
 

للعتمكني  ، وذلعك  6تستخدم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بشكل مستدام يف نظم الزراعة وفقا للمادة  

 من وجود نظم للزراعة واألغذية أكثر مشواًل واستدامة وكفاءة على املستويات احمللية والوطنية والدولية.
 

 املهمة
 

معن   6تعزيز االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل تدابه فعالة لرتمجة املادة  

 ى القطري.املعاهدة إىل أثر فعلي على املستو
 

 األهداف
 

 رصد وتنفيذ وضمان الدعم التقين
 

معن املعاهعدة املتصعلة     9و 6و 0تعوفه العدعم لألطعراف املتعاقعدة وأصعحاب املصعلحة لتنفيعذ أحكعام املعواد           :0اهلدف 

 باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، على أساس األولويات واالحتياجات الوطنية.
 

توفه التوجيه واإلرشاد يف جمال السياسات من خالل رصد تنفيذ املعاهدة فيما يتعلعق باالسعتخدام املسعتدام     :4اهلدف 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 

مواصلة رصد الدعم التقين واخلربة املقدمني من منظمة األغذية والزراعة يف جمال االستخدام املسعتدام، علعى    :2اهلدف 

 من املعاهدة. 6النحو املنصوص عليه يف املادة 
 

 التعاون وحتسني الشراكات
 

تعزيز التعاون والشراكات بني أصحاب املصلحة املشاركني يف مشاريع وبرامج ذات صلة باالستخدام املستدام  :2اهلدف 

للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مع األخذ يف االعتبعار أهعداف أيتشعى للتنعوع البيولعوجي يف اتفاقيعة التنعوع        

 البيولوجي.
 

فيمعا يتعلعق    خلطعة العمعل العامليعة الثانيعة    تنفيذ أهداف تقاسم املنافع غه النقدية واألنشطة ذات األولويعة   :1اهلدف 

 باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
  



IT/GB-5/13/Report  09 املرفق ألف، صفحة 

 

 واملبادرات الداعمة برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة : 1اجلدول 

 النتائج املتوقعة برامج

الدورة السادسة للجهاز الرئاسي 

(4101) 

 النتائج املتوقعة

 الدورة السابعة للجهاز الرئاسي

(4101) 

 شركاء

 منفذون

 

 اجلهاز الرئاسيوافق عليه  :اجلزء ألف
 

 لتنفيععععععذ أنشععععععطة -1

 للمعوارد  املستدام االستخدام

 لألغذيععة النباتيععة الوراثيععة

 من 6للمادة  وفقا والزراعة،

 املعاهدة

 

 األطععععراف سععععتنفذ األنشععععطة 

 املصعععلحة وأصعععحاب املتعاقعععدة

الدوليعععة. وستيسعععر  واملنظمعععات

تنفيععذ األنشععطة  ملعاهععدةا أمانععة

 املتعاقعدة  األطراف بها تقوم الت

 واملنظمععات املصععلحة وأصععحاب

 ، وتنّسععقها وترصععدها  الدوليععة

 وترفععععع تقععععارير بشععععأنها إىل 

 الرئاسي.اجلهاز 

 املتعاقدة األطراف ستنفذ األنشطة 

 واملنظمععات املصععلحة وأصععحاب

 ملعاهعدة ا الدولية. وستيسعر أمانعة  

 بهععا تقععوم تنفيععذ األنشععطة الععت

 وأصعععحاب املتعاقعععدة األطعععراف

 الدوليعععة واملنظمعععات املصعععلحة

وترفع تقارير  ،وتنّسقها وترصدها

 بشأنها إىل اجلهاز الرئاسي.

ومنظمععة  األطععراف املتعاقععدة،   

 األغذيععة والزراعععة، واجلماعععة 

 الزراعيععة للبحععول االستشععارية

 وهيئة املعوارد الوراثيعة   الدولية،

لألغذيععة والزراعععة، واملنتععدى   

الععععاملي للبحعععول الزراعيعععة، 

 واتفاقية التنوع البيولوجي

 أدوات جمموعععععععععة -4

 للمعوارد  املستدام لالستخدام

 لألغذيععة النباتيععة الوراثيععة

 .والزراعة

   واحععد للخععرباء   اجتمععاععقععد

 وتوليعععععف جمموععععععة األدوات

 .املوارد احملتملة، رهنًا بتوافر
  

  إصدار منشورات تعرض جمموععة 

جبميع لغعات العمعل يف    األدوات

 .والزراعة منظمة األغذية
  

األطععراف املتعاقععدة، ومنظمععة    

 األغذيععة والزراعععة، واجلماعععة 

 الزراعيععة للبحععول االستشععارية

 املعوارد الوراثيعة  وهيئة  الدولية،

لألغذيععة والزراعععة، واملنتععدى   

الععععاملي للبحعععول الزراعيعععة، 

 ،واتفاقيععة التنععوع البيولععوجي  

، واملنظمعععات غعععه احلكوميعععة

والقطععاع اخلععاص، ومنظمععات   

 املزارعني.
 

 ة الت اختذتها طواعية األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرون عمادال املبادرات باء: اجلزء
 

 يف للمشععاركة برنععامج -0

 ونقلععها التكنولوجيععا تطععوير

 غعه  املنافع تقاسم سياق يف

 املعاهدة إطار يف النقدية

 سنوية للربنامج عقد اجتماعات 

 

 سنوية للربنامج عقد اجتماعات 

 

شععععركاء العمععععل والشععععركاء   

 االستشاريون للربنامج 

 الشعععععراكات بعععععني  -2

 يف واخلعاص  العام القطاعني

 الرتبية قبل ما مرحلة

 

 إضايف واحد للخرباء  عقد اجتماع

يهععدف إىل وضععع خطععة إلقامععة 

 الععام  القطعاعني  الشراكات بعني 

 قبععل مععا مرحلععة يف واخلععاص

 الرتبية
 
   عقععد نععدوة دوليععة عععن مرحلععة 

 الرتبية قبل ما

 عمل إلقامة شعراكات   وضع خطة

 بععني القطععاعني العععام اخلععاص يف

 الرتبية قبل ما مرحلة

 

ومنظمععة   األطععراف املتعاقععدة،  

 األغذيععة والزراعععة، واجلماعععة 

 الزراعيععة للبحععول االستشععارية

 وهيئة املعوارد الوراثيعة   الدولية،

لألغذيععة والزراعععة، واملنتععدى   

الععععاملي للبحعععول الزراعيعععة، 

واملنظمععات والقطععاع اخلععاص،  

، ومنظمعععات غعععه احلكوميعععة

 املزارعني.
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 بالقيمعععععة التوعيعععععة -0

 لألنععواع واملرتقبععة احلاليععة

 بالكامععل املسععتخدمة غععه

  ليعة  بأهميعة  تتسم والت

 لألمعععن بالنسعععبة وإقليميعععة

 املستدامة والتنمية الغذائي

    دععععم إععععالن قرطبعععة بشعععأن

احملاصععععيل الواعععععدة للقععععرن 

احلعععادي والعشعععرين وتنظعععيم   

 أنشطة خاصة مع الشركاء
 
     تنفيععذ املبععادرة املشععرتكة بععني

 أمانت املعاهعدة واتفاقيعة التنعوع   

 وغههما من الشركاءالبيولوجي 

     إصدار منشعورات جبميعع لغعات

العمل يف منظمة األغذية والزراعة 

 وغعه  املهملعة  حول أهمية األنواع

 املستغلة بشكل كامل.
 
     حبول ومطبوععات مشعرتكة ععن

 يف االسعتدامة  بشأن شيتي  هدف

الزراعة جبميعع لغعات العمعل يف    

حععول  منظمععة األغذيععة والزراعععة

 وغعععه املهملعععة أهميعععة األنعععواع

 بشكل كامل املستغلة

األطععراف املتعاقععدة، ومنظمععة    

 والزراعععة، واملنتععدى  األغذيععة

 ،الزراعيعععة للبحعععول يالععععامل

واتفاقيععة التنععوع البيولععوجي،   

 للبحعول  االستشارية واجلماعة

والقطعععاع  الدوليعععة، الزراعيعععة

واملنظمععععات غععععه اخلعععاص،  

 ، ومنظمات املزارعني.احلكومية
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 4 امللحق
 

 املعنية باالستخدام املستدام للموارد  املخصصةة فنياللجنة الاختصاصات 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

)يشعار   االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذيعة والزراععة  ب املعنية املخصصةة فنياللجنة ال يُتسدس -1

 :حولاللجنة( املشورة لألمني بإليها فيما بعد 
 

  برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛تنسيق 

 االسعتخدام  مضعمار  يف األخعرى  الدوليعة  واملاسسعات  العمليات ومع البيولوجي التنوع اتفاقية مع التعاون 

 والزراعة؛ لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام

 مسعاعدة  بغية والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام الستخدامبشأن ا أدوات جمموعة إعداد 

 املعاهدة؛ من 6املادة  تنفيذ على املتعاقدة األطراف

 

 عشعرة  إىل يصعل  التقنيني اخلرباء من عدد ومن إقليم لكل اثنني إىل يصل األعضاء من عدد من اللجنة شّكلُتوس -4

 خعر جديعد   عضعو   اللجنة أعضاءمن كل عضو  أن حيل  لنواب رئيس مكتب الدورة السادسة. وجيوز  خرباء يعيِّنهم

معن   يشرتكان يف رئاسة اللجنعة وسيشّكل رئيسان  وسيرتك القرار النهائي للمكتب.لكل إقليم يعينه نواب رئيس املكتب. 

 اللجنعة رئيسي سيقوم بانتخاب و متقدم. بلد من آلخروا ناٍم بلٍد من أحدهما األطراف املتعاقدة للمعاهدة جزءًا من اللجنة،

 ُتعينهم األقاليم. الذين اللجنة أعضاُء

 

 رهنا بتوافر املوارد املالية. ،اجتماعات يصل عددها إىل اجتماعني اللجنةتعقد وس -0

 

 الرئاسي.السادسة للجهاز  لدورةا وثائقباعتبارها من  ُتتاح اجتماعاتها ختام يف تقارير اللجنة عدُتوس -2

 

 الرئاسي. السادسة للجهاز الدورة إىلاللجنة  أعمال عن تقريرًا األمني ُيقدموس -0
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 2 –املرفق ألف 

 2/4102القرار 

 ، حقوق املزارعني9تنفيذ املادة 
 

 إّن اجلهاز الرئاسي،
 

واملزارعون من خمتلف  ةواألصلياعرتاف املعاهدة الدولية باملساهمة الكربى الت قدمتها اجملتمعات احمللية  شري إىلإذ ي

 يعة غذكأساس إلنتاج األ تنمية استخدامهاالت سيواصلون تقدميها من أجل صون املوارد الوراثية النباتية وو ،أقاليم العامل

 يف كافة أرجاء العامل؛ ةوالزراع
 

 خعرين، علعى النحعو     بالتقارير الت تضم  راء وخربات مقدمة من األطراف املتعاقدة ومعن أصعحاب مصعلحة   وإذ يرحب 

   ؛IT/GB-5/13/Inf.8اجملمع يف الوثيقة 
 

 بالتقارير الت تضم اآلراء واخلربات الت جرى جتميعها قبل الدورات السابقة للجهاز الرئاسي؛ أيضًا يقر وإذ
 

  ؛6/4511، و6/4559، و4/4551القرارات  ىلإيشري وإذ 

 

إىل األمني أن يستعرض املعارف واآلراء واخلربات وأفضل املمارسات العت ُقعدمت منعذ دخعول املعاهعدة       يطلب -1

الدولية حيز النفاذ وحتى اآلن، مبا يف ذلك تلك املقدمة من منظمعات املعزارعني، معن أجعل اسعتخالص أمثلعة، بطريقعة        

عني، على النحو املناسب ووفقا للتشعريعات الوطنيعة،   املتعلقة حبقوق املزار 9منهجية، كخيارات للتنفيذ الوطين للمادة 

 لعرضها على اجلهاز الرئاسي يف دورته املقبلة؛

 

إىل األمني أن يقدم تقريرا عن املناقشات ذات الصلة املتعلقة باملنتديات املعقودة ععن حقعوق املعزارعني يف     طلبي -4

 ؛ العاملي إطار منظمة األغذية والزراعة، مبا فيها جلنة األمن الغذائي

 

 لعامليعة للملكيعة الفكريعة   ااملنظمة وحلماية األصناف النباتية اجلديدة  الدولياالحتاد أن يدعو من األمني  يطلب -0

 إىل االشرتاك يف حتديد جماالت الرتابط احملتملة بني صكوكهما الدولية املعنية؛

 

املصعلحة املعنعيني يف املسعائل املتصعلة بصعون      إشراك منظمات املزارعني وأصعحاب  إىل كل طرف متعاقد  يدعو  -2

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بشكل مستدام، والنظر يف املساهمات املقدمة منهعا لالسعتعانة بهعا    

 يف إذكاء الوعي وبناء القدرات من أجل بلوغ هذا اهلدف؛
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رهنعًا  ، علعى النحعو املناسعب، و   9النظر يف وضع خطط عمعل وطنيعة لتنفيعذ املعادة      ىلإكل طرف متعاقد  دعوي -0

 4-6و د( )ج،1-0التدابه الواردة يف املواد  وخاصة، 6و 0تنفيذ املادتني  على حنو يتماشى معو ،بالتشريعات الوطنية

 ز(؛و، )ج، د، هع، 

 

، مل يقم بذلك بعد، إىل النظر يف مراجعة تدابهه الوطنية الت تاثر علعى إعمعال حقعوق    كل طرف متعاقد دعوي -6

 ، معن أجعل محايعة وتعزيعز    معن املعاهعدة الدوليعة    9املعادة  املزارعني، ويف تعديلها إذا لزم األمر، على النحو احملعدد يف  

 حقوق املزارعني؛ 

 

إىل أن تشجع حصول اجملتمعات احمللية واألصلية واملزارعني على املعوارد الوراثيعة يف    األطراف املتعاقدة يدعو -1

 إطار النظام املتعدد األطراف؛

 

واملنظمات ذات الصلة إىل أخذ زمام املبادرة يف عقد حلقات عمعل إقليميعة ومشعاورات     األطراف املتعاقدة يدعو  -8

رعني اجل تبادل املعارف واآلراء واخلربات لتعزيز إعمعال حقعوق املعز   أخرى منها مشاورات مع منظمات املزارعني، من أ

 على النحو احملدد يف املعاهدة، وعرض النتائج على اجلهاز الرئاسي يف دورته املقبلة؛

 

 تيسه تقديم دعم هلذه املبادرات لدى الطلب؛ إىل األمني يطلب -9

 

إىل النظر يف تقديم دعم مالي وتقين من أجعل إعمعال حقعوق     ومنظمات التعاون اإلمنائي األطراف املتعاقدة يدعو -15

من املعاهدة يف البلدان النامية، ومتكني املزارعني وممثلي منظمات املعزارعني معن    9على النحو احملدد يف املادة  املزارعني

 حضور االجتماعات املعقودة يف إطار املعاهدة الدولية؛

 

طبقعًا لالئحعة   و، حسعب االقتضعاء  جلهعاز الرئاسعي،   اشاركة منظمعات املعزارعني يف عمعل    مل يعرب عن تقديره -11

، ويدعوها إىل أن تواصل املشاركة الفعالعة يف دورات اجلهعاز الرئاسعي والعمليعات ذات الصعلة      الداخلية للجهاز الرئاسي

 ؛فيما بني الدورات

 

أن ييسر تقديم دعم إىل األطراف املتعاقدة يف بناء القدرات الالزمة إلعمعال حقعوق املعزارعني،     من األمني يطلب -14

 وذلك بناء على طلبها وحسب توافر املوارد؛، على النحو احملدد يف املعاهدة

 

ر عن بالعرض الذي قدمته منظمة من منظمات املزارعني يف الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي بتقديم تقري يرحب -10

 إعمال حقوق املزارعني إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته املقبلة؛

 

  إىل األمني أن يقدم تقريرا إىل اجلهاز الرئاسي، يف دورته السادسة، عن تنفيذ هذا القرار. يطلب -12
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 9 –املرفق ألف 

 9/4102القرار 

 اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال

 قضايا عدم االمتثال ومعاجلة
 

 إّن اجلهاز الرئاسي،
 

 الذي وافعق فيعه علعى اإلجعراءات واآلليعات التنفيذيعة لتشعجيع االمتثعال ومعاجلعة قضعايا           4/4511إىل القرار  إذ يشري

 عدم االمتثال؛
 

بأهمية دور جلنة االمتثال يف تشجيع االمتثال ومعاجلة قضايا عدم االمتثال للمعاهدة، واحلاجعة إىل سعه عمعل     واعرتافًا

 اللجنة بشكل سلس وفًعال؛
 

 قسعم وضعع الئحتهعا الداخليعة والنسعق املوحعد إلععداد التقعارير مبوجعب ال        على قيامها بجلنة االمتثال  يشكر -1

 ؛التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجلة قضايا عدم االمتثالاإلجراءات واآلليات من  1-خامسا
 

 ذه الوثيقة؛هل 1امللحق على الالئحة الداخلية للجنة االمتثال املدرجة يف  يوافق بهذا -4
 

 هلذه الوثيقة؛ 4امللحق املوحد إلعداد التقارير املدرج يف  النسقعلى  كذلك يوافق -0
 

علعى  معن إجعراءات االمتثعال،     2-أعضاء اللجنة لسنتني أو أربع سنوات تقوميية مبوجب القسم ثالثعا  ينتخب -2

 ذه الوثيقة؛هل 0امللحق ما يرد يف املخطط املدرج يف حنو 
 

أن يستمر أعضاء جلنة االمتثال الذين عّينهم مكتب الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي للفرتة املاقتعة حتعى    يقرر -0

 هذه الدورة يف العمل حتى بداية فرتة والية أعضاء جلنة االمتثال املنتخبني يف هذه الدورة؛
 

ت التنفيذيعة لتشعجيع االمتثعال    اإلجعراءات واآلليعا  على أهمية احلفاظ على موارد كافية لتشغيل  جمددًا يؤكد -6

 ، وسه عمل جلنة االمتثال؛ومعاجلة قضايا عدم االمتثال
 

، يف يف اللجنعة أن تدرج تكاليف اجتماعات جلنة االمتثال، مبا يف ذلك تكاليف تيسه مشعاركة األعضعاء    يقرر -1

معن   ويطلدب عات متوفرة هلذا الغعرض،  امليزانية اإلدارية األساسية كما قد يعتمدها اجلهاز الرئاسي، وتستكمل بأية ترب

 األمعني أن يعدرج تلعك التكعاليف يف امليزانيعة اإلداريعة األساسعية العت سعتقدم إىل اجلهعاز الرئاسعي للموافقعة عليهععا يف            

 دوراته العادية؛
 

لتيسعه   الصندوق اخلاص لدعم مشاركة البلعدان الناميعة  توصيته بتوفه األموال الالزمة من خالل  يكرر جمددًا -8

املشاركة يف اجتماعات اللجنة ذات الصلة من ممثلي األطراف املتعاقدة من البلدان النامية واألطعراف املتعاقعدة العت متعر     

اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجلعة  اقتصاداتها مبرحلة انتقالية الت ُقدمت تقارير بشأنها مبوجب 

   .قضايا عدم االمتثال
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 0امللحق 

 اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجلة قضايا عدم االمتثال

 

 الالئحة الداخلية للجنة االمتثال
 

 املادة األوىل

 النطاق
 

اإلجعراءات واآلليعات   تنطبق هذه الالئحة الداخلية على أية اجتماعات للجنة االمتثال، وينبغعي أن ُتقعرأ معع     1-1

القعرار   ملحعق العت اعتمعدها اجلهعاز الرئاسعي والعواردة يف       االمتثعال ومعاجلعة قضعايا ععدم االمتثعال     التنفيذية لتشجيع 

4/4511. 
 

تنطّبق الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي، مع ما يلزم من تغيهات، على كافعة املسعائل العت مل ُتععاَلج علعى       1-4

 حنو  دد يف هذه الالئحة الداخلية.
 

 املادة الثانية

 استخدام املصطلحات
 

 لغرض هذه الالئحة الداخلية:
 

 يعين "املكتب" مكتب اللجنة، ما مل ُينص على خالف ذلك؛
 

يشه "تضارب املصاحل" إىل أية مصلحة حالية ميكن أن متّس إىل حعد كعبه حبيعاد الفعرد وموضعوعيته أو اسعتقالليته يف       

 االضطالع مبهامه كعضو يف اللجنة؛
 

 من إجراءات االمتثال؛ 1-املتعاقد املعين" اجلهة املتعاقدة املشار إليها يف القسم سادسايعين "الطرف 
 

 ؛0/4556تعين "اللجنة" جلنة االمتثال الت أنشأها اجلهاز الرئاسي مبوجب القرار 
 

تعين "إجراءات االمتثال" اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثعال ومعاجلعة قضعايا ععدم االمتثعال، العواردة يف       

 للجهاز الرئاسي وأية تعديالت عليها كما قد يعتمدها اجلهاز الرئاسي؛ 4/4511القرار  ملحق
 

 ن املعاهدة الدولية؛م 19يعين "اجلهاز الرئاسي" اجلهاز الرئاسي املشار إليه يف املادة 
 

 تعين "املعاهدة الدولية" املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 

 من إجراءات االمتثال؛ 2-القسم ثالثا مبوجبيعين "عضو اللجنة" عضوًا يف اللجنة انتخب 
 

 املعاهدة الدولية.من  45يعين "األمني" أمني اجلهاز الرئاسي املشار إليه يف املادة 
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 املادة الثالثة

 األعضاء
 

يادي كل عضو يف اللجنة واجباته وميارس سلطاته كعضو يف جلنة االمتثال بشعرف وإخعالص ونزاهعة وضعمه      0-1

 ويسعى إىل تاليف أي تضارب يف املصاحل.
 

حيثما جيد عضو أنه يواجه تضاربًا يف املصاحل فيما يتعلق مبسألة معروضة علعى اللجنعة، يعتعني علعى العضعو       0-4

املعين أن يوجه انتباه األمني الذي يقوم ب بالغ اللجنة. وجيوز للعضو املعين املشاركة يف املناقشات، ولكن ليس يف وضعع  

 واعتماد أي قرار للجنة بشأن هذه املسألة.
 

ما يصبح األمني على علم حبالة تضارب مصاحل بشأن عضو فيما يتعلق مبسألة معروضة على اللجنة، يعثه  حيث 0-0

األمني املسألة مع اللجنة، وميكن للعضو املعين أن يعرب عن رأيه بشأن وجود تضارب يف املصاحل من عدمعه. وإذا تععذر   

يف املصاحل، أو إذا مل حتل املسألة بأي شكل  خر، تقعوم  على اللجنة االتفاق على أن العضو املعين ال يواجه أي تضارب 

اللجنة ب بالغ األمني بذلك، وحييل األمني املسألة إىل مكتب اجلهاز الرئاسي للنظعر فيهعا. وإىل أن يصعدر قعرار، ميكعن      

وز للعضعو املععين   للجنة أن تقرر ما إذا كان ميكن للعضو املعين املشاركة يف مناقشة املسألة املعروضة على اللجنة. وال جي

أن يشارك يف وضع واعتماد أي قرار للجنة يتعلق باملسألة. ومع ذلك، ينبغي أن ُتعكس اآلراء الت أععرب عنهعا العضعو    

 املعين يف سجل اجتماع اللجنة بشأن تلك املسألة. 
 

 ريان مفعول االستقالة.إذا رغب عضو يف اللجنة يف االستقالة، فعليه أن يبلغ األمني كتابة مشهًا إىل تاريخ س 0-2
 

إذا استقال عضو يف اللجنة أو غدا غه قادر على إكمال واليته، يبلغ األمعني إقلعيم املنظمعة املععين معن خعالل        0-0

عضو مكتب اجلهاز الرئاسي املمثل لذلك اإلقليم. وميكن إلقليم املنظمة املعين أن يرّشعح بعدياًل ليعمعل يف الفعرتة املتبقيعة      

معن إجعراءات االمتثعال يف الرتشعيح ويقعوم بعالتعيني        2-القسم ثالثا مبوجبظر مكتب اجلهاز الرئاسي لذلك العضو. وين

 حسب االقتضاء.
 

 املادة الرابعة

 املكتب
 

 يتكون املكتب من الرئيس ونائب الرئيس. 2-1
 

إىل السنتني، جتدد مرة واحدة. وإذا استقال الرئيس أو كعان غعه قعادر     خيدم الرئيس ونائب الرئيس ملدة تصل 2-4

 على إكمال واليته، يتوىل نائب الرئيس الرئاسة ماقتًا.
 

من إجراءات االمتثال، ال خيدم األعضاء الذين رشّحهم إقليم من أقاليم املنظمعة كعرئيس    1-القسم ثالثا مبوجب 2-0

 يتني.أو نائب رئيس ألكثر من فرتتني متتال
 

 ترد وظائف املكتب يف هذه الالئحة التنفيذية. 2-2
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 املادة اخلامسة

 املراقبون
 

جيوز ألي شخص حضور اجللسات العلنية للجنة بصفة مراقب إال إذا قررت اللجنة خالف ذلعك. وعلعى معن     0-1

 يرغب يف احلضور أن يبلغ األمني قبل االجتماع.
 
 لوجستية أو غهها من احملددات، عدد املراقبني بالتشاور مع املكتب.جيوز أن حيدد األمني، بسبب أمور  0-4
 
جيوز ألي مراقب حيضر اجتماعا للجنة أن يعرب ععن  رائعه، بنعاء علعى دععوة معن العرئيس، بالتشعاور معع           0-0

 اللجنة، للقيام بذلك.
 

 املادة السادسة

 االجتماعات
 

 عقد اجتماعات للجنة بالتشاور مع املكتب؛ يدعو األمني إىل 6-1
 
يرسل األمني إخطارا مبوعد ومكان كل اجتماع للجنة إىل مجيع أعضاء اللجنعة قبعل اثعين عشعر أسعبوعًا علعى        6-4

 األقل من افتتاح االجتماع؛
 
اجتماعات اللجنة مفتوحة، ما مل تقرر اللجنة خعالف ذلعك، أو تعنص هعذه املعادة علعى خعالف ذلعك.          تكون 6-0

وجيوز للجنة أن تقرر أن يكون جزءا من أي اجتماع أو االجتماع كله مغلقا. وجتتمع اللجنة يف جلسعة مغلقعة بنعاء علعى     

 ابعة أدناه.طلب الطرف املعين وعند النظر يف معلومات تعترب سرية وفقا للمادة الس
 
من إجراءات االمتثال، تبلغ اللجنة، من خالل األمني، الطرَف املتعاقعد املععين ععرب     8-ألغراض القسم سادسا 6-2

القنوات الرمسية، مع نسخة إىل جهة االتصال الوطنية، باجتماع اللجنة الذي سينظر يف تقرير متعلق بالطرف املتعاقعد،  

 د حلضور هذا االجتماع.وقد تدعو اللجنة ذلك الطرف املتعاق
 
جيوز للجنة، رهنًا بتوافر املوارد املالية وحيثما تقتضي الظروف ذلك، أن تدعو حلضور اجتماعاتهعا أي خعبه    6-0

 أو شخص لديه معرفة قّيمة لتقديم رأي فين أو مشورة أو معلومات ميكن أن تساعد يف النظر يف أية مسألة معروضة.
 
جنة وموظفي األمانة أن يكونوا حاضعرين أثنعاء وضعع واعتمعاد قعرارات اللجنعة، إال إذا       ال جيوز إال ألعضاء الل 6-6

   قررت اللجنة خالف ذلك.
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 املادة السابعة

 السرية
 

 ال تعد أي معلومات موجودة لدى اللجنة معلومات سرية، ما مل ُينص على خالف ذلك يف هذه املادة. 1-1
 
للجنة وألي شخص ينخرط يف عملها السعي إىل ضمان سرية املعلومات الت قدمها إليهعا طعرف متعاقعد     ينبغي 1-4

 بسرية بشأن امتثال هذا الطرف نفسه.
 
ينبغي احلفاظ على سرية املعلومات املتعلقة بهوية الشعخص العذي يقعدم معلومعات إىل اللجنعة إذا طلعب ذلعك         1-0

 ة تتعلق مبعاقبة أو اضطهاد أو مضايقات.الشخص أن تبقى سرية بسبب خماوف مثبت
 
 ال ينبغي يف أي ظرف من الظروف اعتبار املعلومات املوجودة يف اجملال العام سرية. 1-2
 
حالعة   ال ينبغي أن حتتوي سجاّلت وتقارير اللجنة أيعة معلومعات جيعب علعى اللجنعة أن تبقيهعا سعرية. ويف        1-0

  اجللسات املغلقة، ينبغي أن تبقى املناقشات واملعلومات سرية، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.
 

 املادة الثامنة

 اختاذ القرارات
 

د ممكن العتماد قراراتهعا بتوافعق اآلراء، إال إذا مت التوّصعل، بتوافعق اآلراء، إىل طريقعة      ستبذل اللجنة كل جه 8-1

 أخرى الختاذ القرارات.
 

ملتخذ من خالل القنعوات الرمسيعة، معع    ينبغي للجنة أن تبلغ من خالل األمني الطرف املتعاقد املعين بالقرار ا 8-4

 إرسال نسخة إىل جهة االتصال الوطنية. ويبلغ األمني األطراف املتعاقدة األخرى واجلمهور بالقرارات املتخذة.
 

 املادة التاسعة

 استخدام وسائل إلكرتونية
 

اللجنة وسائط اتصال إلكرتونية لغرض تسيه أعماهلم، بالقدر العذي توافعق عليعه اللجنعة،      قد يستخدم أعضاء 9-1

 ويشمل هذا ما يلي:
 

 إجراء مشاورات غه رمسية؛ )أ(
 

وضع واختاذ قرارات خطية باستخدام وسائط اتصال إلكرتونية باستثناء القرارات مبوجب القسعم سعابعا    )ب(

 من إجراءات االمتثال.
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)ب( من هذه املادة، مع 1أن تضع اللجنة قواعد أخرى بشأن وسائط االتصال اإللكرتونية مبوجب الفقرة جيوز  9-4

مراعاة أحكام املادة السابعة أعاله، مبا يف ذلك بشأن التحقق من استالم مجيع األعضاء مشروع قرار واعتمعاد قعرار علعى    

 أساس عدم االعرتاض.
 
 )ب( أعاله متخذًا يف املقر الرئيسي ألمانة املعاهدة الدولية.1 يعترب أي قرار يتخذ وفقًا للفقرة 9-0

 

 املادة العاشرة

 نشر الوثائق
 

 رهنًا باملادة السابعة أعاله، يتيح األمني مجيع وثائق اللجنة للجمهور.
 

 املادة احلادية عشر

 نسق إعداد التقارير املقدمة من الطرف املتعاقد فيما يتعلق به
 

أ من إجراءات االمتثال من خعالل القنعوات الرمسيعة    -1-أي تقارير مقدمة مبوجب القسم سادساينبغي استالم  11-1

إىل األمانعة يف نسعخة مطبوععة وبالوسعائل      اللطرف املتعاقد املعين أو من جهة االتصال الوطنيعة اخلاصعة بعه، وتسعليمه    

 اإللكرتونية. وترفق بالتقرير املقّدم أية وثيقة مساندة ذات صلة.
 

 من إجراءات االمتثال: 4-نبغي أن يشمل أي تقرير مقّدم باإلضافة إىل متطلبات القسم سابعاي 11-4
 

 معلومات إضافية تثبت املسألة موضع االهتمام؛ )أ(
 

 قائمة جبميع الوثائق املرفقة بالتقرير؛ )ب(
 

 القسم سابعا من إجراءات االمتثال. مبوجبأية تدابه مطلوبة من اللجنة  )ج(
 

 الثانية عشرةاملادة 

 نسق إعداد التقارير املقدمة من الطرف املتعاقد فيما يتعلق بطرف متعاقد آخر
 

ب من إجراءات االمتثال من خالل القنوات الرمسيعة  -1-القسم سادسا مبوجبينبغي استالم أية تقارير مقدمة  14-1

بالوسائل اإللكرتونية. وترفعق بعالتقرير املقعّدم أيعة     للطرف املتعاقد مقّدم التقرير وتسليمها إىل األمانة بنسخة مطبوعة و/أو 

 وثيقة مساندة ذات صلة.
 

معن إجعراءات    4-ينبغي أن حيدد أي تقرير مقّدم الطرف املتعاقد املععين، إضعافة إىل متطلبعات القسعم سادسعا      14-4

 االمتثال، وأن يشمل:
 

 أية معلومات إضافية تثبت املسألة موضع االهتمام؛ )أ(
 

 جبميع الوثائق املرفقة بالتقرير. قائمة )ب(
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من إجراءات االمتثال من خعالل القنعوات الرمسيعة إىل الطعرف      2-القسم سادسا مبوجبحتال التقارير املقّدمة  14-0

 املتعاقد املعين وترسل إىل جهة االتصال الوطنية اخلاصة به.
 

 املادة الثالثة عشرة

 اسينسق إعداد التقارير املقّدمة من اجلهاز الرئ
 

ج من إجراءات االمتثعال، فيأخعذ   -1-القسم سادسا مبوجبيف حال ما إذا ما قرر اجلهاز الرئاسي تقديم تقرير  10-1

معن   4-ذلك هيئة قرار يعتمده هو. ويتعني ألي تقرير من هعذا القبيعل، أن حيعدد، إضعافة إىل متطلبعات القسعم سادسعا       

 إجراءات االمتثال، الطرف املتعاقد املعين.
 

من إجراءات االمتثال، حتعال التقعارير املقّدمعة معن خعالل القنعوات الرمسيعة إىل أي         2-القسم سادسا مبوجب 10-4

 طرف متعاقد معين وترسل نسخة منها إىل جهة االتصال الوطنية اخلاصة به.
 

 املادة الرابعة عشرة

 نسق النظر يف البيانات واألسئلة املتعلقة بتنفيذ الطرف املتعاقد

 وجب املعاهدة الدوليةالتزاماته مب
 

من إجراءات االمتثال من خالل القنوات الرمسية لعذلك الطعرف    4-القسم تاسعا مبوجبيرد أي بيان أو ساال  12-1

املتعاقد أو من جهة االتصال الوطنية اخلاصة بعه ويسعّلم إىل األمانعة يف نسعخة مطبوععة وبالوسعائل اإللكرتونيعة. وترفعق         

 ثيقة ذات صلة داعمة للتقرير املقّدم.بالرسالة الت حتيله أية و
 

 املادة اخلامسة عشرة

 قرارات اللجنة
 

 بالقسم سابعا من إجراءات االمتثال: عمال يتضمن أي قرار تتخذه اللجنة، 10-1
 

 اسم الطرف املتعاقد املعين؛ )أ(
 

 بيان حيدد املسألة موضع االهتمام؛ )ب(
 

صادرة عن اجلهاز الرئاسي، وكذلك األقسام ذات الصلة معن تقعارير   أحكام املعاهدة الدولية وأية قرارات  )ج(

 اجلهاز الرئاسي وهيئاته الفرعية، الت تنطبق على املسألة موضع االهتمام؛
 

 القرار اجلوهري بشأن املسألة موضع االهتمام، مبا يف ذلك التدابه املتخذة، إن وجدت؛ )د(
 

 أسباب اختاذ القرار. )هع(
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 من إجراءات االمتثال: 6-القسم تاسعا مبوجبتتضمن أي توصية تقدمها اللجنة،  10-4
 

اسم الطرف املتعاقد الذي وّجه إىل اللجنعة بيانعات وأسعئلة متعلقعة بتنفيعذ التزاماتعه مبوجعب املعاهعدة          )أ(

 الدولية أو اجلهاز الرئاسي حسبما تقتضيه احلالة؛
 

 بيان حيدد املسألة املثارة؛ )ب(
 

حكام ذات الصلة باملسألة معن املعاهعدة الدوليعة وأيعة قعرارات صعادرة ععن اجلهعاز الرئاسعي يف هعذا           األ )ج(

 الصدد، وكذلك األقسام ذات الصلة من تقارير اجلهاز الرئاسي وهيئاته الفرعية؛
 

 التوصية؛  )د(
 

 أسباب التوصية. )هع(
 

 املادة السادسة عشرة

 السجالت والتقارير
 

كل اجتماع، يسجل املكتب النتائج الرئيسية ويقّدم هذه السجالت، من خالل األمانة، إىل أعضعاء اللجنعة    بعد 16-1

 للموافقة عليها.
 

 .من إجراءات االمتثال ز-1-القسم رابعا مبوجبتأخذ اللجنة تلك السجالت يف االعتبار عند تقديم تقريرها  16-4
 

 املادة السابعة عشرة

 اللغات
 

 .اللجنة هي اإلنكليزية أو أية لغة أخرى من لغات األمم املتحدة الرمسية اتفقت عليها اللجنةلغة عمل  11-1
 

معن إجعراءات    0-القسعم سادسعا   مبوجعب  لتقارير من الطرف املتعاقد املعين والعردود واملعلومعات العواردة   ا تقدم 11-4

ترتيبات لرتمجتها إىل اللغة اإلجنليزيعة إن هعي    االمتثال بأي لغة من لغات األمم املتحدة الرمسية الست. وتتخذ األمانة

 مبوجعب قدمت بلغة أخرى من لغات األمم املتحدة غه اإلجنليزية. وينطبق هذا احلكم فيما يتعلق باألسئلة أو البيانعات  

 من إجراءات االمتثال.  4-القسم تاسعا
 

من إجراءات االمتثعال أن   8-مبوجب القسم سادساجيوز ملمثل الطرف املتعاقد املعين املشارك يف أعمال اللجنة  11-0

 يتكلم بلغة غه لغة عمل اللجنة، إذا غطى هذا الطرف املتعاقد تكلفة الرتمجة الشفوية.

  



IT/GB-5/13/Report  52   املرفق ألف، صفحة

 

 املادة الثامنة عشرة

 التكاليف
 

ألي عضعو   تغطى النفقات الت يتكبدها أعضاء اللجنة عند حضورهم دورات اللجنة من ميزانية املعاهدة الدولية. وجيعوز 

 أن خيتار تغطية تكاليفه، أو عدم تغطيتها، بهذه الطريقة.
 

 املادة التاسعة عشرة

 تعديالت الالئحة الداخلية
 

يعتمد أي تعديل على الالئحة الداخلية هذه بتوافق  راء اللجنة وتقّدم إىل مكتب اجلهاز الرئاسعي للنظعر فيهعا     19-1

 واملوافقة عليها.
 

دة احلادية والعشرين أدناه، يطبق أي تعديل على الالئحة الداخلية اعتمدتعه اللجنعة بصعفة    على الرغم من املا 19-4

 ماقتة ريثما تتم املوافقة عليه من اجلهاز الرئاسي.
 

 املادة العشرون

 هيمنة سلطة إجراءات االمتثال
 

إجعراءات االمتثعال، تسعود    يف حال وجود تعارض بني أي حكم من أحكام الالئحة الداخلية هذه وأي حكم معن أحكعام   

 أحكام إجراءات االمتثال.
 

 املادة احلادية والعشرون

 سريان النفاذ
 

 تسري هذه الالئحة الداخلية وأية تعديالت عليها بعد موافقة اجلهاز الرئاسي عليها.
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 4 امللحق

 

 االمتثالاإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع من  0-نسق إعداد التقارير مبوجب القسم خامسا

 ومعاجلة قضايا عدم االمتثال
 
 

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 مشروع

 الشكل املوحد للتقارير الطوعية
 

 مقدمة
 

بشعأن الرصعد ورفعع     أحكعام  منها لة أمورمجمن املعاهدة، اعتمد اجلهاز الرئاسي قرارا يتضمن  41عمال باملادة  -1

(. وعمعال بهعذا القعرار، علعى كعل طعرف معن األطعراف املتعاقعدة أن يقعدم إىل جلنعة            4/4511التقارير )القرار 

االمتثال، من خالل األمني، تقريرا عن التدابه الت اختذها لتنفيذ التزاماته مبوجب املعاهدة ب حعدى اللغعات   

 (.1-خامسا قسمالست لألمم املتحدة )ال
 

دم التقرير األول يف غضون ثالل سنوات من املوافقة على هذا الشكل املوحد. وقد وافق اجلهاز الرئاسي على ويق -4

  .هذا الشكل املوحد يف دورته اخلامسة
 

 هعو أمعر   وقد وضع هذا الشكل املوحد لتيسه إعداد التقارير ورصد تنفيذ املعاهدة. واستخدام هذا الشكل املوحعد  -0

 متعاقد استخدام شكل  خر لرفع التقارير إن رغب يف ذلك.طوعي. وجيوز لطرف 

 

 : االلتزامات العامة2املادة 
 
 هل توجد يف بلدكم قوانني أو لوائح تنظيمية أو إجراءات تنفذ املعاهدة؟ -1

    نعم

      ال

 :أو السياسات اإلجراءات وأاللوائح التنظيمية  وأإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن هذه القوانني 
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 تنطبق على املوارد الوراثية النباتية ؟  أو سياسات هل توجد يف بلدكم قوانني أو لوائح تنظيمية أو إجراءات -4

   نعم

      ال

 :أو السياسات اإلجراءات وأاللوائح التنظيمية  وأإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن هذه القوانني 
 
 
 
 
 
 
 

لضعمان   29/التنسعيق حتتعاج إىل التعديل  أو سياسعات  هل توجد يف بلعدكم قعوانني أو لعوائح تنظيميعة أو إجعراءات      -0

 توافقها مع االلتزامات املنصوص عليها يف املعاهدة؟

   نعم

      ال

 :إلجراء هذه التعديالتكان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن هذه التعديالت وأي خطط  إذا
 
 
 
 
 
 
 

 واستكشافها ومجعها وتوصيفها وتقييمها وتوثيقهااملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ون : ص1املادة 
 
ها واسعتخدامها املسعتدام   ونهل مت الرتويج لنهج متكامل الستكشاف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وص -2

 يف بلدكم؟

    نعم

    ال

 
 هل خضعت املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للمسح واجلرد يف بلدكم؟ -0

    نعم

    ال

ما مت التوصل إليه من نتائج، وحتديد األنواع واألنواع الفرعية ن إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل ع

  :احملتمل استخدامهاو/أو األصناف، مبا يف ذلك تلك 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 القانونية. هض إعداد هذا التقرير، جيوز للطرف املتعاقد أن خيتار املصطلح  )التعديل أو التنسيق( املناسب يف ما يتصل بنظملغر  29



IT/GB-5/13/Report  00 املرفق ألف، صفحة 

 

 إذا كان جوابكم "ال"، يرجى اإلشارة إىل: 

  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛أية صعوبات متت مصادفتها يف مسح أو جرد 

  ؛وجردها املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةأية خطط عمل ملسح 

 وارد الوراثية النباتية الت ينبغي مسحها وجردها:أهم امل 
 
 
 
 
 
 
 

 هل تتعرض املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل تهديدات يف بلدكم؟  -6

    نعم

      ال

 اإلشارة إىل:  إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى

 واألنواع الفرعية و/أو األصناف املعرضة هلذه التهديدات؛ األنواع 

 أسباب( هذه التهديدات؛ مصادر( 

 أي خطوات اختذت لتقليل هذه التهديدات أو القضاء عليها؛ 

 صعوبات جرت مصادفتها يف تنفيذ هذه اخلطوات: أية 
 
 
 
 
 
 
 

 ،تمععلاحملسعتخدام  االاملعرضعة للتهديععد أو ذات   الوراثيعة النباتيععة املععوارد ة هعل مت الرتويعج يف بلععدكم جملموعع    -1

 املوارد ؟رتبطة بتلك املصلة العلومات ذات وامل

    نعم

      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم التفاصيل عن التدابه املتخذة: 

 
 
 
 
 
 
 

املعوارد الوراثيعة النباتيعة يف املعزارع      ونجلهود الت يبذهلا املزارعون واجملتمعات احمللية إلدارة وصا حتظىهل  -8

 دعم يف بلدكم؟الأو  شجيعالتب

    نعم

      ال
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 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم التفاصيل عن التدابه املتخذة: 

 
 
 
 
 
 
 

 قارب احملاصيل الربية والنباتات الربية إلنتاج األغذية يف بلدكم؟أليف املواقع الطبيعية  الصون تعزيزهل مت  -9

    نعم

    ال

  اختاذ أية تدابه من أجل: إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا مت

 

 يف املواقع الطبيعية يف املناطق احملمية؛ ونتشجيع الص 

 .دعم جهود اجملتمعات األصلية واحمللية 

 التدابه املتخذة: ، يرجى اإلشارة إىل تفاصيلمن هذا القبيل حال اختاذ تدابه يف
 
 
 
 
 
 
 

 الطبيعية؟  هاهل توجد يف بلدكم جمموعات للموارد الوراثية النباتية خارج مواقع -15

    نعم

    ال

  ا؟كوناتهإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم معلومات عن صاحب هذه اجملموعات وم
 
 
 
 
 
 
 

 الطبيعية؟ هااملوارد الوراثية النباتية خارج مواقع ونإنشاء نظام فعال ومستدام لصتعزيز يف بلدكم  جرىهل  -11

    نعم

    ال

 خارج املواقع الطبيعية، ونالص عزيزإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إىل التدابه املتخذة من أجل ت 

 ونقلها هلذا الغرض:  تلتطوير التكنولوجيا وال سيما أية تدابه
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خعارج   على النمعو لألغذية والزراعة جمموعات املوارد الوراثية النباتية قابليةيف بلدكم رصد احملافظة على  هل مت -14

 ، وسالمتها الوراثية؟هاالطبيعية، ودرجة اختالف هامواقع

    نعم

      ال

 الت خلصت إليها أنشطة الرصد هذه: النتائجإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن أهم 
 
 
 
 
 
 
 

واستكشعاف ومجعع    يف صعون تعاون بلدكم مع أطراف متعاقدة أخرى، من خالل قنوات ثنائيعة أو إقليميعة،    هل -10

 ؟لألغذية والزراعة وتوصيف وتقييم وتوثيق موارد وراثية نباتية

    نعم

      ال

يف حعال مت هعذا   ) األطراف املتعاقعدة األخعرى العت مت التععاون معهعا     إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إىل 

تفاصعيل  ، وحيثما أمكعن، إىل  (لتعاون من خالل اجلهاز الرئاسي أو  ليات املعاهدة األخرىا التعاون باإلضافة إىل

 أية مشاريع ذات صلة:

 
 
 
 
 
 
 

 : االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة6املادة 
 

تععزز االسعتخدام املسعتدام للمعوارد الوراثيعة النباتيعة        30 قانونيةتدابه للسياسات وتدابهيف بلدكم أي  هل توجد -12

 لألغذية والزراعة؟

    نعم

    ال

 :تشمل التدابه القانونيةو تدابه السياسات هذهإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت  

ة نظم زراعيعة متنوععة تععزز االسعتخدام املسعتدام للتنعوع       مواصلتشجع وضع و عادلةاتباع سياسات زراعية  

 البيولوجي الزراعي واملوارد الطبيعية األخرى؛

تقوية البحول الت تعزز وتصون التنوع البيولوجي من خالل تعظيم التباين النوعي فيما بني احملاصيل ويف  

 داخلها ملصلحة املزارعني؛ 

                                                 
 ألغراض هذا التقرير، التدابه القانونية جيوز أن تشمل اللوائح.  30
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 خصيصعا  تتكيعف أصناف  تربيةلى تشجيع جهود تربية النباتات، مبشاركة املزارعني، الت تعزز القدرة ع 

 ؛ةاهلامشيمع خمتلف الظروف االجتماعية واالقتصادية وااليكولوجية، مبا يف ذلك يف املناطق 

 توسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل وزيادة نطاق التنوع الوراثي املتاح للمزارعني؛ 

الرتويج للتوسع يف استخدام احملاصيل واألصناف احملليعة واملتكيفعة معع الظعروف احملليعة واألنعواع غعه         

 املستخدمة بالقدر الكايف؛

واسعتخدامها املسعتدام علعى     ونهام التوسع يف استخدام تنوع األصناف واألنواع يف إدارة احملاصيل وصع تدعي 

 مستوى املزرعة، وإقامة صالت قوية مع تربية النباتات والتنمية الزراعية؛

 صناف وتوزيع البذور.األ بشأن إطالقوائح تربية النباتات استعراض وتعديل اسرتاتيجيات ول 

 

التدابه القانونية، يرجى تقديم تفاصيل عن التدابه املتخذة وأية صعوبات و تدابه السياسات هذهيف حال وجود 

 :يف تنفيذها مصادفة
 
 
 
 
 
 
 

 ة والتعاون الدوليوطني: االلتزامات ال1املادة 
 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستكشعافها ومجعهعا وتوصعيفها وتقييمهعا وتوثيقهعا       املواردون مت دمج ص هل -10

 واستخدامها املستدام يف سياسات بلدكم وبراجمه املتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية؟

    نعم

      ال

هذه األنشطة يف السياسات والربامج املتعلقة بالتنمية إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن إدراج  

 الزراعية والريفية.
 
 
 
 
 
 
 

املوارد الوراثية  ونالثنائية أو اإلقليمية، يف صهل تعاون بلدكم مع األطراف املتعاقدة األخرى، من خالل القنوات  -16

 النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام؟

    نعم

      ال

 إذا كان هدف هذا التعاون يتمثل يف: ما "نعم"، يرجى اإلشارة إىل إذا كان جوابكم 
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املعوارد الوراثيعة    ونفيما يتعلق بصانتقال قدرات البلدان النامية والبلدان الت متر اقتصاداتها مبرحلة  تعزيز 

 النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام؛

املعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة وتقييمهعا        ونصع  تشعجيع النشاطات الدولية الراميعة إىل   دعيمت 

اثية وتربية النباتات وإكثار البذور، وتقامسهعا وإتاحعة فعرص احلصعول عليهعا      وتوثيقها وتعزيز مادتها الور

وفقا للنظام املتعدد األطراف للحصول علعى املعوارد    ،واملعلومات والتكنولوجيا املالئمة ذات الصلة ا،وتبادهل

 مبوجب املعاهدة. هاوتقاسم منافع
 

اإلشارة يف حال ة أخرى من  ليات املعاهدة، يرجى وباإلضافة إىل التعاون من خالل اجلهاز الرئاسي أو أي  لي

تعاون بلدكم مع أطراف متعاقدة أخرى إىل هذه األطراف املتعاقدة األخرى، وحيثما أمكن، تقديم تفاصيل عن أي 

 :مشاريع ذات الصلة
 
 
 
 
 
 
 

 : املساعدة الفنية2املادة 
 

بهدف تيسه  انتقالبلدكم تقديم مساعدة فنية إىل البلدان النامية والبلدان الت متر اقتصاداتها مبرحلة  شجع هل -11

 تنفيذ هذه املعاهدة؟.

    نعم

      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن التدابه املتخذة: 
 
 
 
 
 
 
 

 فنية بهدف تيسه تنفيذ املعاهدة؟مساعدة هل تلقى بلدكم  -18

    نعم

      ال

 :هذه املساعدة الفنيةإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن 
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 : حقوق املزارعني9املادة 
 

 ت أية تدابه حلماية حقوق املزارعني وتعزيزها يف بلدكم؟ َذِخهل اُت -19

    نعم

      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت هذه التدابه تتعلق مبا يلي: 

واألصلية واملزارعني من مجيع األقعاليم يف الععامل يف صعون    االعرتاف باملساهمة الضخمة للمجتمعات احمللية  

 املوارد الوراثية النباتية وتنميتها واستخدامها؛

 محاية املعارف التقليدية ذات الصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ 

 احلق يف املشاركة املتكافئة يف اقتسام املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

املعوارد النباتيعة    ونبصع  يف صنع القرارات، على املستوى القطري، بشأن املسائل املرتبطعة  احلق يف املشاركة 

 .لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

 املزرعة ادخار واستخدام وتبادل وبيع البذور/مواد اإلكثار املدخرة يف يفاحلق  
 

التدابه املتخذة وأية صعوبات متت مواجهتها ، يرجى تقديم تفاصيل عن من هذا القبيل تدابهاختاذ يف حال و 

 يف تنفيذها:
 
 
 
 
 
 
 

 تعدد األطرافامل: نطاق النظام 00املادة 
 

للحصول على املعوارد وتقاسعم املنعافع مجيعع املعوارد الوراثيعة النباتيعة         تعدد األطرافاملهل أدرج بلدكم يف النظام  -45

 ؟ توجد يف اجملال العامالت و حكومتكم سيطرةالت ختضع إلدارة و ،لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق األول

   كلها

   جزء منها

    ال شيء

املدرجة يف إدراج املوارد الوراثية النباتية  صودفتصعوبات أي "، يرجى تقديم تفاصيل لهًاإذا كان جوابكم " ك

 تعدد األطراف:امليف النظام  األوليف امللحق 
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 "، يرجى تقديم تفاصيل عن:جزء منهاإذا كان جوابكم "

 يف النظام املتعدد األطراف؛املدرجة يف امللحق األول مدى ُأدرجت املوارد الوراثية النباتية  إىل أي 

 تعدد األطراف؛املالت أدرجت يف النظام  حملاصيلا 

 يف النظععاماملدرجععة يف امللحععق األول مواجهتهععا يف إدراج املععوارد الوراثيععة النباتيععة   تالععت متعع الصعععوبات 

 تعدد األطراف:امل
 
 
 
 

املدرجة يف إدراج املوارد الوراثية النباتية  املصادفةإذا كان جوابكم " ال شيء"، يرجى تقديم تفاصيل عن الصعوبات 

 تعدد األطراف:امليف النظام يف امللحق األول 

 
 
 
 
 
 
 

واليته، العذين حيتفظعون مبعوارد     داخل نطاق، القانونينياختذ بلدكم تدابه لتشجيع األشخاص الطبيعيني و هل -41

 ؟تعدد األطرافاملعلى إدراج هذه املوارد يف النظام  ،وراثية نباتية لألغذية والزراعة مدرجة يف امللحق األول

    نعم

    ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن:

 واليعة بلعدكم، بع دراج املعوارد الوراثيعة النباتيعة        يف نطعاق الذين قعاموا،   االعتبارينيالطبيعيني أو  األشخاص

 تعدد األطراف؛امليف النظام  ،ة يف امللحق األولواردلألغذية والزراعة ال

 تعدد األطراف؛ املرجها هاالء األشخاص يف النظام الت أد احملاصيل 

  ة يف امللحعق  واردواجهها هاالء األشخاص يف إدراج املوارد الوراثية النباتية لألغذيعة والزراععة الع    صعوباتأية

 :تعدد األطرافاملاألول يف النظام 
 
 
 
 
 
 
 

مواجهتها يف تشجيع هاالء األشخاص على  تإذا كان جوابكم "ال"، يرجى تقديم تفاصيل عن أية صعوبات مت 

 ة يف امللحق األول يف النظام متعدد األطراف:واردإدراج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ال
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 تعدد األطرافامل: تيسري احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف إطار النظام 04املادة 
 

احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجعة يف امللحعق األول،    لتيسههل اختذ بلدكم تدابه  -44

 ؟من املعاهدة 2-14وفقا للشروط املنصوص عليها يف املادة 

    نعم

      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن هذه التدابه: 

 
 
 
 
 
 
 

تيسه احلصول على املوارد الوراثية  يف مصادفةإذا كان جوابكم "ال"، يرجى تقديم تفاصيل عن أية صعوبات  

 النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق األول:

 
 
 
 
 
 
 

هل جيرى يف بلدكم تيسه احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق األول عمعال   -40

 باالتفاق املوحد لنقل املواد؟ 

    نعم

      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إىل عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد املربمة: 

 
 
 
 
 
 
 

تيسه احلصول على املوارد الوراثية  يف صودفتإذا كان جوابكم "ال"، يرجى تقديم تفاصيل عن أية صعوبات  

 :التفاق املوحد لنقل املوادطبقا ل النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق األول
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احلصعول علعى املعوارد الوراثيعة النباتيعة      هل استخدم االتفاق املوحد لنقل املواد بشكل طعوعي يف بلعدكم لتيسعه     -42

 ؟لألغذية والزراعة غه املدرجة يف امللحق األول

    نعم

      ال

 االتفاقات املوحدة لنقل املواد املربمة: إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إىل عدد 
 
 
 
 
 
 
 

 نشعوء اتفاقعات نقعل املعواد للجعوء إىل السعلطات يف حالعة       يف ألطعراف  لهل يتيح النظام القانوني لبلعدكم الفرصعة    -40

 هذه االتفاقات؟ يف إطارمنازعات تعاقدية 

   نعم

      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن القوانني أو اللوائح التنظيمية أو اإلجراءات ذات الصلة:  

 
 
 
 
 
 
 

االتفعاق املوحعد    يف إطعار باملنازعات الناشعئة   املتصلةهل ينص النظام القانوني لبلدكم على إنفاذ قرارات التحكيم  -46

 لنقل املواد؟

    نعم

    ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن القوانني أو اللوائح التنظيمية أو اإلجراءات ذات الصلة:

 
 
 
 
 
 
 

 هل حدثت أية حاالت كوارل طارئة، قام بلدكم على إثرها بتوفه احلصول امليسر على املوارد الوراثية النباتيعة  -41

 الزراعية؟ املدرجة يف امللحق األول لغرض املساهمة يف استعادة النظملألغذية والزراعة 

   نعم

      ال

واملوارد الوراثية النباتية لألغذية الكوارل الطارئة  حاالتإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن  

 املدرجة يف امللحق األول الت مت توفه احلصول عليها: والزراعة
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 تعدد األطرافامل: اقتسام املنافع يف النظام 02املادة 
 

 ؟يف امللحق األول والزراعة املدرجةباملوارد الوراثية النباتية لألغذية هل أتاح بلدكم أية معلومات تتعلق  -48

    نعم

      ال

باملوارد الوراثية النباتية  إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن املعلومات الت أتيحت فيما يتعلق 

الكتالوجات وقوائم احلصر، واملعلومات عن التكنولوجيات،  لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق األول )مثال

 ستخدام:االتقييم والتوصيف والية والعلمية واالجتماعية االقتصادية، مبا يف ذلك تقنونتائج البحول ال

 
 
 
 
 
 
 

املعوارد الوراثيعة النباتيعة     ونأو تيسه فعرص احلصعول علعى التكنولوجيعات الراميعة إىل صع      هل قام بلدكم بتوفه  -49

 ؟وتوصيفها وتقييمها واستخدامهااملدرجة يف امللحق األول لألغذية والزراعة 

    نعم

      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان بلدكم قد: 

خمصصة حملاصيل  ددة ومعنية باستخدام املعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة      أنشأ جمموعات مواضيعية 

 والزراعة أو شارك فيها؛

على علم بأي شراكات يف بلدكم يف جمال البحث والتطوير ويف مشروعات جتاريعة مشعرتكة متعلقعة بعاملواد      

 البحول. تعدد األطراف، وتنمية املوارد البشرية، وفرص االنتفاع الفعال من مرافقاملالنظام  اردة عربالو

 فرص احلصول على التكنولوجيات، يرجى تقديم تفاصيل عن فرص احلصول الت مت توفهها: يف حال توفه
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املدرجعة يف  بلدكم اختاذ تدابه لبناء القدرات فيما يتعلعق بعاملوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة        كفلهل  -05

31و/أو استفاد منهاامللحق األول 
 ؟

    نعم

      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت هذه التدابه تتعلق مبا يلي:

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ونإنشاء و/أو تعزيز برامج للتعليم والتدريب العلمي والفين بشأن ص 

 واستخدامها املستدام،

 استخدامها املستدام،و  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ونإقامة وتدعيم مرافق لص 

 .إجراء حبول علمية وتنمية القدرات على إجراء هذه البحول 

 و/أو استفاد منها، يرجي تقديم التفاصيل: من هذا القبيل يف حال اختذ بلدكم تدابه
 
 
 
 
 
 
 

 : خطدة العمدل العامليدة02املادة 
 

املعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة واسعتخدامها        ونلصع هل قام بلدكم بتعزيز تنفيذ خطة العمل العاملية  -01

 املستدام؟

    نعم

      ال

 من خالل:قد مت تعزيز تنفيذ اخلطة  كانكان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا  إذا 

 الوطنية؛ اإلجراءات 

 التعاون الدولي؛ 

 مت تعزيز تنفيذ اخلطة، يرجي تقديم التفاصيل:يف حال 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
نظرا إىل أنه يتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق األول فقط،  10يرجى مالحظة أن هذا الساال خيتلف عن الساال   31

 و دد بشكل أكرب.
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: جمموعات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املوجودة خارج املواقع الطبيعيدة يف املراكدز الدوليدة    01املادة 

 األخرى للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ويف املؤسسات الدولية
 

هل مت يف بلدكم تيسه وصول املراكز الدولية للبحول الزراعية التابععة للجماععة االستشعارية للبحعول الزراعيعة       -04

الدولية أو املاسسات الدولية األخرى العت وقععت اتفاقعات معع اجلهعاز الرئاسعي للمعاهعدة إىل املعوارد الوراثيعة          

 امللحق األول:النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف 

    نعم

      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إىل:

 الوصول؛ وفرت هلا إمكانية الت خرىاألدولية الاسسات املدولية للبحول الزراعية أو الراكز أي امل  

          عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد املربمة معع كعل مركعز معن املراكعز الدوليعة للبحعول الزراعيعة أو ماسسعة 

 دولية أخرى:

 
 
 
 
 
 
 

وصول املراكز الدولية تيسه مواجهتها يف  تإذا كان جوابكم "ال"، يرجى تقديم تفاصيل عن أية صعوبات مت

للبحول الزراعية واملاسسات الدولية األخرى الت وقعت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي للمعاهدة إىل املوارد 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق األول؟.
 
 
 
 
 
 
 

اتفاقعات معع    هل مت يف بلدكم تيسه وصول املراكز الدولية للبحول أو املاسسعات الدوليعة األخعرى العت وقععت      -00

 اجلهاز الرئاسي للمعاهدة إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غه املدرجة يف امللحق األول؟

   نعم

      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى اإلشارة إىل:

 الوصول؛ وفرت هلا إمكانية الت خرىاألدولية الاسسات املدولية للبحول الزراعية أو الراكز أي امل  

          عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد املربمة معع كعل مركعز معن املراكعز الدوليعة للبحعول الزراعيعة أو ماسسعة 

 دولية أخرى:
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مواجهتهعا يف تيسعه وصعول املراكعز الدوليعة       تكان جوابكم "ال"، يرجى تقديم تفاصيل عن أيعة صععوبات متع   إذا 

للبحول الزراعية و املاسسات الدولية األخرى الت وقعت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي للمعاهدة إىل املوارد الوراثية 

 املدرجة يف امللحق األول. غه النباتية لألغذية والزراعة

 
 
 
 
 
 
 

 : الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية06املادة 
 

هل اضطلع بلدكم بأية أنشعطة لتشعجيع املاسسعات احلكوميعة واخلاصعة وغعه احلكوميعة وماسسعات البحعول           -02

 للموارد الوراثية النباتية؟ والرتبية وغهها على املشاركة يف الشبكات الدولية

   نعم

      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن هذه األنشطة: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : املدوارد املاليدة02املادة 
 

 تعددة األطراف؟امل وأاإلقليمية  وأقّدم بلدكم و/أو تلقى موارد مالية لتنفيذ املعاهدة من خالل القنوات الثنائية  هل -00

   نعم

      ال

 املوارد املالية: مقدار، حيثما أمكن، تقديم تفاصيل عن هذه القنوات و، يرجىإذا كان جوابكم "نعم" 

 
 
 
 
 
 
 

 ؟املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام لصونألنشطة وطنية  هل قّدم بلدكم موارد مالية -06

    نعم

      ال

 املوارد املالية: قدارإذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن هذه األنشطة الوطنية وم
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 لتقريرعن شكل هذا ا
 

 ؟  الشكل للتقريرهذا  إكمالهل واجهتم أية صعوبات يف  -01

   نعم

      ال

 إذا كان جوابكم "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل عن هذه الصعوبات: 

 
 
 
 
 
 
 

 :هاطرحاقرتاحات لتحسني هذا الشكل، يرجى  مإذا كانت لديك 
 
 
 
 
 
 
 

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مالحظات عامة عن تنفيذ
 

 عن جتربة بلدكم يف جمال تنفيذ املعاهدة: منبثقةلتقديم أية مشورة  اإلطارميكنكم استخدام هذا  -08
 
 
 
 
 
 
 

منظور أوسعع للصععوبات العت    يف عرض لتقديم أية معلومات إضافية قد تكون مفيدة  اإلطارميكنكم استخدام هذا  -09

 متت مواجهتها يف جمال تنفيذ املعاهدة:
 
 
 
 
 
 
 

ميكنكم استخدام هذا اإلطار لتقديم أية معلومات إضافية قد تكون مفيدة لعرض منظور أوسع للتدابه العت ميكعن    -25

 على تعزيز االمتثال: أن تساعد
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 2 امللحق

 أعضاء جلنة االمتثال
 

 

 أمساء األعضاء املنتخبني.يبيِّن اجلدول الوارد أدناه، الذي يقوم مبلئه اجلهاز الرئاسي، 

 

 

 أفريقيا

Ms Maria Antonieta Coelho  
 

 سنتان

Ms Angeline Munzara  2 سنوات 

 

 آسيا

 

Ms Tashi Dorji سنتان 

Ms Amparo Ampil 2 سنوات 

 

 أوروبا

Mrs Clare Hamilton سنتان 

Mr René Lefeber 2 سنوات 

 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

Mr Armando Bustillo 
Castellanos 

 سنتان

Ms Lianne Fernandez 
Granda 

 سنوات 2

 

 الشرق األدنى

 

 سنتان السيد مصطفي على العجل

 سنوات 2 شهاديالسيد على 

-Ms Felicitas Katepa أمريكا الشمالية
Mupondwa 

 سنوات 2

 

 جنوب غرب احمليط اهلادئ

 
 

Mr Douveri Mavaru Henao سنتان 

Mr Geoff Budd 2 سنوات 
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 01 –املرفق ألف 

 01/4102القرار 

 إنشاء النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية

 من االتفاقية الدولية 01يف سياق املادة 
 

 إن اجلهاز الرئاسي،
 

من املعاهدة الدولية تدعو األطراف املتعاقدة إىل أن تتعاون على إنشاء نظام ععاملي لإلععالم،    11أن املادة  إىل إذ يشري

 اسععتنادا إىل نظععم املعلومععات املوجععودة عععن املسععائل العلميععة والفنيععة والبيئيععة املتصععلة بععاملوارد الوراثيععة النباتيععة    

 ؛لألغذية والزراعة
 

لتكنولوجيعا املعلومعات دعمعا للنظعام املتععدد       وأدواتبالعمل الذي قامت بعه األمانعة يف إنشعاء نظعم      وإذ حييط علما

 األطراف للمعاهدة؛
 

 )أ(؛ 4-10بأن تبادل املعلومات هذا سيسهم يف تقاسم املنافع، على حنو يتسق مع املادة  وإذ يقر
 

 اقية التنوع البيولوجي؛يف اتف التنسيقأنه سيجري إقامة تعاون مع  لية  إىل وإذ يشري
 

أن األطراف املتعاقدة تتعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراععة   وإذ يشري إىل

 النباتية لألغذية والزراعة يف العامل؛ الوراثيةيف إجراء عمليات إعادة تقييم دورية حلالة املوارد 
 

 ف نه،
 

" لبناء القدرات لدعم العربامج الوطنيعة   CAPFITOGEN"سبانيا على املساهمة يف وضع مبادرة حكومة إ يشكر -1

إىل األمانة، رهنا بتوافر املوارد، إتاحعة األدوات بلغعات أخعرى ويف     ويطلب، 11للموارد الوراثية النباتية يف سياق املادة 

 أقاليم أخرى؛

 

ملعلومعات العت توثعق املعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة        بعاجلهود التعاونيعة اجلاريعة لتحسعني نظعم ا      يرحب -4

 والزراعة، باالستناد إىل نظم املعلومات القائمة؛

 

األمني أن يواصعل توطيعد التععاون معع إدارات منظمعة األغذيعة والزراععة املعنيعة ومجيعع أصعحاب            يطلب من -0

معن املعاهعدة،    11ظام العاملي لإلعالم يف سياق املادة املصلحة اآلخرين من أجل تيسه مساهمتهم يف التطوير املتواصل للن

وأن يزيد من بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز وصول األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخعرين بقعدر أكعرب إىل    

 نظم املعلومات ذات الصلة. 
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أهمية االستفادة من اخلربات املرتاكمة لدى اتفاقية التنوع البيولوجي يف إنشاء وتطعوير  ليعة تبعادل     يشدد على -2

إىل األمني استكشاف سبل التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي علعى تبعادل املعلومعات وعلعى      ويطلباملعلومات، 

 توح إىل البيانات واملعلومات ألغراض الصون؛دراسة السبل اجلديدة املتاحة لتعزيز الوصول اجملاني واملف

 

 األمني، رهنا بتوافر املوارد، الدعوة إىل مشاورة للخرباء بشأن النظام الععاملي لإلععالم يف سعياق املعادة     إىل يطلب -0

 باالستناد إىل االختصاصات الواردة يف ملحق هذا القرار، ورفع تقرير إىل الدورة املقبلة؛ 17

 

مني إعداد ورقة رؤية، تستند إىل املدخالت الت توفرها مشاورة اخلرباء، لتكعون مبثابعة األسعاس    األ إىل يطلب -6

 ؛ 11مع املادة  لربنامج عمل مفصل وواقعي للنظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية متاشيًا

 

األطراف املتعاقدة واألطراف غه املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني و ليات التمويل على تعوفه العدعم    يشجع -1

   املالي الالزم لوضع النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
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 ملحق
 

 01مشاورة بشأن النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية يف سياق املادة 

 من املعاهدة الدولية
 

معن   11تعترب املشاورة بشأن النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف إطعار املعادة    

املعاهدة الدولية منربا دوليا جيمع ممثلني عن األطراف املتعاقدة معن مجيعع األقعاليم، وخعرباء معن املنظمعات والشعبكات        

 الدولية العاملة يف هذا اجملال، وأصحاب املصلحة املعنيني وخرباء معرتف بهم.
 

 التشكيل
 
، ععالوة  12م كعل إقلعيم، بععدد يصعل إىل     خبهين يسميه ستتألف املشاورة، باإلضافة إىل موظفي األمانة، من 

، مع مراعاة أصحاب املصلحة والتوازن اإلقليمي، مبعا يف ذلعك ممثلعون ععن منظمعة األغذيعة       خبها فنيا إضافيا 11على 

 والزراعة واملراكز الدولية للبحول الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبحول الزراعية الدولية، والصندوق االسعتئماني 

 العاملي للتنوع احملصولي، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، والقطاع اخلاص، ومنظمات املزارعني.
 
وسيعمل مجيع األعضاء بصفتهم الشخصية. وينبغي أن تكعون القعدرة التقنيعة هعي املعيعار الرئيسعي يف تععيني         

 اخلرباء الفنيني حلضور املشاورة. وستتوىل األمانة تنسيق عمل املشاورة.
 

 نطاق املشاورة وأهدافها
 
تقدم املشاورة املشورة إىل األمني بشأن وضع مقرتحات لإلنشاء الفعال للنظعام الععاملي لإلععالم معن أجعل تعزيعز        

وتيسه تبادل املعلومعات خبصعوص املسعائل العلميعة والتقنيعة والبيئيعة ذات الصعلة بعاملوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة            

 شاورة مبا يلي:والزراعة. وستقوم امل
 

 تيسه تقييم االحتياجات وإسداء املشورة إىل األمني بشأن حتديد األنشطة واألولويات لتبادل املعلومات؛ (1)

إجراء استعراض ألهم املبادرات واملشاريع والربامج اجلارية على املسعتويات الوطنيعة واإلقليميعة والدوليعة      (4)

 من املعاهدة الدولية؛ 11ذات الصلة بتطوير املادة 

 حتديد الثغرات العت تشعوب املعلومعات بشعأن املسعائل العلميعة والتقنيعة والبيئيعة ذات الصعلة بعاملوارد           (0)

 الوراثية النباتية؛

 حتديد أفضل املمارسات واملنهجيات املناسبة لتعزيز نظام عاملي فعال لإلعالم؛ (2)

أساسية، بالتعاون مع األطراف املتعاقدة ومع أصحاب املصعلحة  إجراء ونشر ورقات دراسة تضم معلومات  (0)

 املعنععيني والقيععام، رهنععا بتععوافر املععوارد، بعع جراء استقصععاء عععرب اإلنرتنععت للعناصععر الرئيسععية للنظععام    

 إلعالم؛لالعاملي 

لينظعر   11املعادة  إسداء املشورة إىل األمانة يف صياغة ورقة رؤية بشأن النظام العاملي لإلعالم املشار إليه يف  (6)

   فيها اجلهاز الرئاسي يف دورته املقبلة.
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 00 –املرفق ألف 

 00/4102القرار 

 عمل الطرف الثالث املستفيد
 

 ،إّن اجلهاز الرئاسي
 

من املعاهدة، سُيكفل الوصول بشعكل ميسعر إىل النظعام املتععدِّد األطعراف       2-14إىل أنه مبوجب املادة  إذ يشري (1)

من املعاهدة  4-10وأنه مبوجب املادة  مبقتضى اتِّفاق موّحد لنقل املواد اعتمده اجلهاز الرئاسي يف دورته األوىل؛

تقتسم املنافع الناشئة عن اسعتخدام املعوارد الوراثّيعة النباتّيعة لألغذيعة والزراععة العت يشعملها النظعام املتععدِّد           

 األطععراف، مبععا يف ذلععك اسععتخدامها التجععاري، بطريقععة عادلععة ومتكافئععة مععن خععالل اآللّيععات احملععّددة يف   

 املاّدة املذكورة؛

 

هاز الرئاسي، يف دورته الثالثة، قد وافق على اإلجراءات اخلاّصعة بعالطرف الثالعث    إىل أن اجل وإذ يشري كذلك (4)

املستفيد املتعلقة بتأدية أدوار ومساوليات الطرف الثالث املستفيد كما حددها ونّص عليها االتفاق املوحعد لنقعل   

لتشعجيع علعى أداء الطعرف    املواد بتوجيه من اجلهاز الرئاسي، ووافق يف دورته الرابعة، على قواعد الوسعاطة ل 

 الثالث املستفيد ملهمته بفعالية وإلتاحة فرصة الحتواء التكاليف؛

 

من اإلجراءات اخلاّصعة بعالطرف الثالعث املسعتفيد، جيعوز للطعرف        4-2إىل أنه، وفقا للمادة  وإذ يشري كذلك (0)

لتزامات مقعدم املعادة أو متلقعي    الثالث املستفيد أن يتلقى ويستخدم املعلومات عن حاالت عدم امتثال  تملة ال

 املادة مبوجب اتفاق موحد لنقل املواد من األطراف أو أي أشخاص طبيعيني أو قانونيني  خرين.

 

بأن الطرف الثالث املستفيد سيتطّلب معوارد مالّيعة كافيعة ومعوارد أخعرى، وبعأن املنظمعة وهعي          كذلك وإذ يقر (2)

تتصرف باعتبارها الطرف الثالعث املسعتفيد لعن تتحمعل أي التزامعات تتجعاوز األمعوال املتاحعة يف االحتيعاطي          

 التشغيلي للطرف الثالث املستفيد؛
 

 فإنه،  
 

إىل جملس املنظمة وأجهزتها املعنية األخعرى ملوافقتهعا رمسّيعًا علعى قواععد الوسعاطة والصعيغة         يتوجه بالشكر -1

 املعدلة املقابلة إلجراءات الطرف الثالث املستفيد؛

 

مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العاملية للملكية الفكرية علعى موافقتعه علعى العمعل كمعدير       يشكر كذلك -4

 لقواعد الوساطة؛
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منظمة األغذية والزراعة واألمني على رفع التقرير  ويشكر الطرف الثالث املستفيد، عملالتقرير حول  إىل يشري -0

األمني أن يواِصعل رفعع تقريعر معن هعذا       كذلك من ويطلب من إجراءات الطرف الثالث املستفيد، 9وفقًا للمادة 

 القبيل يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي؛

 

معن إجعراءات الطعرف الثالعث      4-2على أهمية األداء الفعال للطرف الثالعث املسعتفيد ملعا ورد يف املعادة      يشدد -2

املعلومات عن حاالت ععدم امتثعال   للطرف الثالث املستفيد أن يتلقى ويستخدم مبوجبها  جيوزاملستفيد، والت 

اللتزامات مقدم املادة أو متلقي املادة مبوجب اتفاق موحد لنقل املواد من األطراف أو أي أشعخاص طبيععيني أو   

 قانونيني  خرين؛ 

 

عنعد املسعتوى    4510-4512التشغيلي للطعرف الثالعث املسعتفيد لفعرتة السعنتني      اإلبقاء على االحتياطي  يقرر -0

 دوالرًا أمريكيًا ومراجعة ذلك يف دورته السادسة؛ 480 485الغ احلالي الب

 

للطرف الثالث املستفيد، حسب اللزوم، من أجعل تنفيعذ    لألمني االستعانة مبوارد االحتياطي التشغيلي يرخص -6

 وظائف الطرف الثالث املستفيد؛

 

األطراف املتعاقدة، والدول من غه األطراف املتعاقدة، واملنظمات احلكومّيعة الدولّيعة، واملنظمعات غعه      يناشد  -1

احلكومّية، والكيانات األخرى أن تساهم دورّيعًا، حسعب االقتضعاء، يف االحتيعاطي التشعغيلي للطعرف الثالعث        

 جات؛املستفيد، من أجل احملافظة على موارده عند مستوى يتناسب مع االحتيا

 

العملية والفعالة من حيعث التكلفعة العت وضععها األمعني لتسعهيل تقعديم         بأدوات تكنولوجيا املعلومات يرحب -8

من إجراءات الطعرف الثالعث املسعتفيد، والعت تعنص علعى أن        1-2 املعلومات ومجعها وختزينها تنفيذًا للمادة

حكومة إسبانيا على ما قدمته من  ويشكر دمة إليه،يتيح اجلهاز الرئاسي للطرف الثالث املستفيد املعلومات املق

 ؛األدواتدعم مالي سخي لتطوير هذه 

 

إىل األمني تزويد اجلهاز الرئاسي مبعلومات تفصيلية عن استخدام املوارد لغرض تنفيذ إجراءات الطعرف   يطلب -9

  الثالث املستفيد، كجزء من املعلومات املصاحبة للبيانات املالية الت تتاح لألطراف املتعاقدة؛

 

ات، وعنعد االقتضعاء، سعرّية املعلومعات     إىل األمني مواصلة تطبيق التدابه املناسبة لضمان سالمة املعلومع  يطلب -15

   من إجراءات الطرف الثالث املستفيد. 1-2 للمادة املقّدمة تنفيذًا
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 04 –املرفق ألف 

 04/4102القرار 

 املسائل املتصلة باملعاهدة والناشئة

 عن عملية إصالح منظمة األغذية والزراعة
 

 ،إّن اجلهاز الرئاسي
 

بالتقدم احملرز حتى اآلن يف األجهزة الرئاسية للمنظمة فيما يتعلق باستعراض األجهزة املنشأة مبوجعب   إذ يقر (1)

 املادة الرابعة عشرة؛

 

إىل قرار جملس املنظمة بشأن اعتماد نهج خمتلف إزاء األجهزة املنشأة مبوجب املادة الرابععة عشعرة    وإذ يشري (4)

 من دستور املنظمة بناء على خصائصها الدستورية املتميزة ومتطلباتها التشغيلية؛

 

مثعل   باختاذ ترتيبات خمصصة لتلعك األجهعزة الدسعتورية العت تتمتعع باسعتقالل وظيفعي كعبه،         وإذ يرحب (0)

 املعاهدة؛

 

من املعاهدة الدولية بشأن وظعائف وواجبعات األمعني فيمعا يتعلعق بتقعديم العدعم         45إىل أحكام املادة  وإذ يشري (2)

 اإلداري إىل دورات اجلهاز الرئاسي واالتصاالت مع األطراف املتعاقدة؛

 

اون معع املنظمعات واألجهعزة األخعرى     من املعاهدة الدولية بشأن واجب األمني التعع  0-45إىل املادة  وإذ يشري (0)

املنشأة مبوجب املعاهدات، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، يف حتقيق أهداف 

 املعاهدة؛

 

بأن اختصاصات األمني، على حنو ما اعتمده اجلهاز الرئاسي يف دورته األوىل، تعنص علعى أن    علما وإذ حييط (6)

 تتمتع أمانة املعاهدة الدولية باالستقالل الوظيفي وتكون مساولة من الناحية الفنية أمام اجلهاز الرئاسي؛

 

وجعب املعادة الرابععة عشعرة ميثعل      بأن قيام األجهزة الرئاسية للمنظمة باستعراض األجهعزة املنشعأة مب   وإذ يقر (1)

 فرصة لتعزيز االستقالل الوظيفي للمعاهدة الدولية، مع بقائها ضمن إطار املنظمة؛

 

 للدعم الذي يقدمه املدير العام للمنظمة إىل املعاهدة الدولية؛ وإذ يعرب عن تقديره (8)
 

 ما يلي: يقررف نه 
 

 إىل املنظمة على الدعم الذي تقدمه إىل املعاهدة الدولية حتت قيادة املدير العام؛ يتوجه بالشكر -1
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إىل املكتب تيسه االتصاالت مع إدارة منظمة األغذية والزراععة معن أجعل اإلقعرار باالسعتقالل العوظيفي        يطلب -4

الدستورية والقانونيعة واألجهعزة    للمعاهدة الدولية، وفقا للمعايه الت سبق وأن حددتها اللجنة املعنية باملسائل

 الرئاسية األخرى للمنظمة؛

 

إىل مكتب الدورة السادسة أن يواصل مراجعة القائمة املتعلقة باالحتياجعات الوظيفيعة للمعاهعدة الدوليعة      يطلب -0

سبق أن حددتها املكاتب السابقة، وإحالتها إىل اجلهاز الرئاسعي يف دورتعه السادسعة     العناصر التعلى أساس 

 للنظر فيها واعتمادها؛

 

إىل األمععني مواصععلة املشععاركة يف عمليععة إصععالح املنظمععة، حسععب االحتيععاج، وال سععيما تنفيععذ اإلطععار   يطلددب -2

اض األجهعزة الدسعتورية للمنظمعة، ورفعع تقريعر إىل      االسرتاتيجي للمنظمة واخلطة املتوسطة األجل، باإلضافة إىل استعر

  اجلهاز الرئاسي يف دورته املقبلة بشأن املسائل ذات الصلة باملعاهدة الدولية.  
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 02 –املرفق ألف 

 02/4102القرار 

 4102/4101برنامج العمل وامليزانّية لفرتة السنتني 

 

 إن اجلهاز الرئاسي،
 

 إذ يذكِّر مبا يلي:

 

أن األجهزة الرئاسّية للمنظمة قررت أن تكون املعاهدة الدولّية بشأن املوارد الوراثّية النباتّيعة لألغذيعة والزراععة     أ()

 نشاطا له أولوية من أنشطة املنظمة؛ 
 

تعزيز األجهزة الدستورية واالتفاقيات حبيث تتمتع بقدر أكرب من السلطات املالّية  أن مامتر املنظمة أوصى بع " ب()

 "؛إلدارّية داخل إطار املنظمة وحبيث تعتمد على نفسها بقدر أكرب يف التمويل الذاتي من األعضاء فيهاوا
 

 :وإذ يدرك

 

أن املعاهدة هي اآلن يف مرحلة حرجة من مراحل تنفيذها، حيث يتخذ اآلن عدد من ميادين النشعاط الرئيسعّية    أ()

 موضوعّيًا؛النابعة مباشرة من أحكام املعاهدة شكاًل 
 

أن تنفيذ برنامج العمل مرهون بتوافر موارد كافية يف إطار امليزانية اإلدارّية األساسّية، وأن هذا سيكون ضعرورّيًا   ب()

 لعمل املعاهدة ومصداقّيتها وفعالّيتها يف املستقبل؛
 

 1امللحق ، الواردين يف 4510 -4512للمعاهدة لفرتة السنتني  برنامج العمل وامليزانية اإلدارية األساسية يعتمد

 هلذا القرار؛
 

 4امللحق )ب( من الالئحة املالية، بصيغته الواردة يف 1-جلدول اإلشاري لالشرتاكات وفقا للمادة اخلامسةيعتمد ا

 هلذا القرار؛
 

 مجيععع األطععراف املتعاقععدة علععى أن تقععدم املععوارد املطلوبععة يف امليزانيععة اإلداريععة األساسععية      حيددث (1)

 املعتمدة؛بصيغتها 
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األطراف املتعاقدة العت مل تقعدم مسعاهمات يف فعرتات السعنتني السعابقة، أو قعدمت مسعاهمات          حيث (4)

 األساسية؛ اإلدارية دودة فقط، على تقديم مساهمات طوعية للميزانية 
 

إىل احلكومععات  القععرار املوجهععةبهععذا  1 امللحععقعلععى اقرتاحععات املشععاريع الععواردة يف إضععافة   يددثين (0)

 إىل توفه التمويل الالزم لتنفيذ تلك املشاريع؛  ويدعوهاواملاسسات املاحنة، 
 

الدول الت ليست أطرافًا متعاقدة، واملنظمعات احلكومّيعة الدولّيعة، واملنظمعات غعه احلكوميعة،        يدعو (2)

 والكيانات األخرى، إىل أن تساهم أيضًا يف امليزانية اإلدارّية األساسّية؛
 

 دوالر أمريكي؛  4 555 555باملساهمة املاقتة املقرتحة من املنظمة مببلغ  حييط علمًا (0)
 

 دوالر أمريكي؛ 255 555 مستوى احتياطي رأس املال العامل مببلغ يؤكد (6)
 

، مبطالبعة  4510-4512عند الدعوة إىل تقديم املسعاهمات لفعرتة السعنتني     أنه سيقوم، إىليشري كذلك  (1)

املتعاقدة العت مل تسعهم يف احتيعاطي رأس املعال العامعل بعأن تسعاهم بالرصعيد العالزم لرفعع           األطراف 

االحتياطي إىل مستواه املقرر، وذلك من خالل مساهمات طوعّية منفصلة من األطراف املتعاقعدة، ععالوة   

 على مساهماتها الطوعّية يف امليزانية اإلدارّية األساسّية؛
 

هلعذا القعرار،    0العوارد يف امللحعق    4510-4512ف يف األمانة لفرتة السنتني على هيكل الوظائ يوافق (8)

 ويقر بأن الرتتيبات الدقيقة للتوظيف مسألة ختضع للسلطة التنفيذّية العادّية لألمني؛  
 

عن شكره احلار حلكومات أسرتاليا وأملانيا وإيطاليا وإسعبانيا والسعويد واململكعة املتحعدة، العت       يعرب (9)

قّدمت بسخاء تربعات كبهة ألنشطة املشاريع اإلضافية من خارج امليزانية اإلداريعة األساسعية، والعت    

ال الالزمعة ألنشعطة   احلكومات إىل جتديعد األمعو   ويدعوساعدت املعاهدة على إنشاء نظمها التشغيلّية، 

 ؛4510-4512املشاريع الت ستكون حامسة الستمرار جناح تنفيذ املعاهدة يف فرتة السنتني 
 

عن شكره احلار حلكومت إيطاليعا والنعرويج علعى قيامهمعا ب تاحعة معوارد معن املعوظفني لعدعم           يعرب (15)

 وتوسيع نطاق أنشطة املعاهدة؛
 

أنه ينبغي لألمني أن خيطر األطراف املتعاقدة من البلدان النامية أو البلدان الت متعر اقتصعاداتها    يؤكد (11)

مبرحلة حتّول، يف وقت مناسب قبل انعقاد أي اجتماع، مبدى توافر معوارد لعدعم مشعاركتها يف ذلعك     

 للمعاهدة؛ )ج( من الالئحة املالّية 4-االجتماع من الصندوق املشار إليه يف املادة السادسة
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 باجلهات املاحنة أن جتدد على وجه السرعة موارد صندوق دعم مشاركة البلدان النامية؛ يهيب (14)
 

باألطراف املتعاقدة أن تساهم على وجه السرعة يف الصندوق االستئماني لألغراض املتفعق عليهعا    يهيب (10)

طورها على حنو يتسق مع برنامج عملعها  من أجل جتديد املوارد الالزمة لدعم تنفيذ املعاهدة ومواصلة ت

 ؛4510-4512للفرتة 
 

إىل األمني أن جيري مناقشة مع األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي لتحديد اختصاصات يطلب  (12)

 ملوظف اتصال مشرتك وتوفه متويل مشرتك له يغطي السنة الثانية لفرتة السعنتني املقبلعة، معع األخعذ    

ضرورة إقامة مزيد من التعاون مع جلنة املوارد الوراثية النباتيعة لألغذيعة والزراععة، لكعي     يف احلسبان 

 ينظر فيها مامتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه الثاني عشر العذي يعقعد يف أكتعوبر/   

 . 4512تشرين األول 
 

اصيل ملشاركته يف دعم منصب موظف االتصال إىل الصندوق االستئماني العاملي لتنوع احمل يوجه الشكر (10)

 مع الصندوق املذكور، إقرارا باحلاجة امللحة لتوسيع التعاون بني املعاهدة والصندوق؛
 

عقد االجتماع املقبل للجهاز الرئاسي يف مقر املنظمة بناء على اعتبارات التكلفعة، علعى أن يعقعد     يقرر (16)

ظمة وخارج املنظمة، رهنا بعالعروض املقدمعة معن احلكومعات     بعد ذلك على أساس التناوب بني مقر املن

 املضيفة احملتملة؛
 

إىل األمني مواصلة التماس فرص لعقد اجتماعات املعاهدة بعد االجتماعات ذات الصعلة األخعرى    يطلب (11)

 مباشرًة، من أجل التوفه يف نفقات السفر؛ 
 

، مبعا فيهعا   4511-4516إىل األمني أن يقدم مشروع برنعامج العمعل وامليزانيعة لفعرتة السعنتني       يطلب (18)

جدول مالك املوظفني يف األمانة، ومشروع قرار، كي ينظر فيعه اجلهعاز الرئاسعي يف دورتعه السادسعة،      

إدخاهلعا  وأن يقّدم تقريرًا عن التقدم احملرز بشأن اإليرادات والنفقات، وكذلك أيعة تععديالت جيعري    

 .4510-4512على امليزانية يف فرتة السنتني 
 

من األمني تقديم تقرير مالي مفصل إىل كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي، قبل سعتة أسعابيع    يطلب (19)

 على األقل من انعقاد الدورة.
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 0امللحق 

 4101-4102اإلدارية األساسية وبرنامج العمل األساسي املقَترح: لفرتة السنتني  امليزانية
 

 
 جيم باء ألف

 امليزانية اإلدارية األساسية وظائف التنفيذ األساسية املعاهدة وظائف مواصلة 
  

 مجيع املبالغ بالدوالر األمريكي  

 املوارد البشرّية -ألف 

الدائمدددة )بددددون أي  الوظدددائف 0 -ألدددف

 تغري(  
4,036,055 - 4,036,055 

 302,615 302,615 - الوظائف املؤقته 4 -ألف

 285,000 155,000 130,000 األخرى التكاليف االستشارّية 2 -ألف

 236,355 26,140 210,215 دعم حتسني اسرتداد التكلفة 2 -ألف

 4,860,025 483,755 4,376,270 املوارد البشرّية -جمموع ألف 

 االجتماعات -باء 

 650,000 - 650,000 اجلهاز الرئاسي  0 -باء

 31,275 - 31,275 هيئة املكتب  4 -باء

 30,000 - 30,000 جلنة االمتثال  2 -باء

املخددتص بتقيدديم  فريددق اخلددرباء 2 -بدداء

 مقرتحات املشاريع 
40,000 - 40,000 

 األنشطة ذات الصلة    1 -باء

 

447,250 447,250 

 1,198,525 447,250 751,275 االجتماعات   –جمموع باء 

 تكاليف أخرى -جيم 

سفر املوظفني الرئيسديني يف مهدام    0 -جيم

 رمسّية
100,000 50,000 150,000 

 67,600 - 67,600 املنشورات واالتصاالت 4 -جيم

 52,000 - 52,000 اللوازم واملعدات 2 -جيم

 58,240 - 58,240 العقود 2 -جيم

 20,800 - 20,800 نفقات متنوعة 1 -جيم

 348,640 50,000 298,640 تكاليف أخرى -جمموع جيم 

 6,407,190 981,005 5,426,185 جمموع ألف + باء + جيم

 256,284 39,238 217,045 خدمات التشغيل العامة -دال 

 6,663,473 1,020,243 5,643,230 امليزانية التشغيلّية

 279,810 61,221 218,590 تكاليف خدمة املشاريع -هاء 

 6,943,284 1,081,463 5,861,820 اجملموع

    
 األساسية املقرتحة امليزانية اإلدارية متويل 

 6,943,284 جمموع برنامج العمل األساسي

 خمصومًا منه:
 

 [2,000,000] مساهمة املنظمة -واو 

 4,943,284 األطراف املتعاقدةصايف املبلغ املقرر متويله من 
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 4101-4102وظائف مواصلة املعاهدة يف الفرتة 
   

    
 الوظائف األساسية ملواصلة املعاهدة  

 20 19- مواد املعاهدة

 Add.1 25 و 25 الوثيقة املرجعية الصادرة عن اجلهاز الرئاسي 

  
 التكلفة بالدوالر األمريكي

التكلفة بالدوالر 

 األمريكي
 التكلفة بالدوالر األمريكي

       املوارد البشرّية -ألف 

 4,036,055 - 4,036,055 [0الوظائف الدائمة ] 0 -ألف

 التكاليف االستشارّية 2 -ألف
   

 130,000 - 130,000 االجتماعات املتصلة مبواصلة املعاهدة وبأجهزتها الدستورية 

 210,215 - 210,215 دعم حتسني اسرتداد التكلفة 2 -ألف

 4,376,270 - 4,376,270 املوارد البشرّية -جمموع ألف 

 األجهزة الدستورية -االجتماعات –باء 
   

 31,275 - 31,275 [   4هيئة املكتب ]  4 -باء

 30,000 - 30,000 [  2جلنة االمتثال ]  2 -باء

 40,000 - 40,000 [     2فريق اخلرباء املختص بتقييم مقرتحات املشاريع ]  2 -باء

 751,275 - 751,275 االجتماعات  –جمموع باء 

 تكاليف أخرى -جيم 
   

 - 100,000 سفر املوظفني الرئيسيني يف مهام رمسّية  0 -جيم
100,000 

 65,000 املنشورات   4 -جيم
2,600 67,600 

 50,000 اللوازم واملعدات  2 -جيم
2,000 52,000 

 56,000 العقود  2 -جيم
2,240 58,240 

 20,000 نفقات متنوعة  1 -جيم
800 20,800 

 291,000 تكاليف أخرى -جمموع جيم 
7,640 298,640 

 5,418,545 جمموع ألف + باء + جيم
7,640 5,426,185 

 216,740 ألف + باء + جيم(يف املائة من  2خدمات التشغيل العامة ) -دال 
305 217,045 

 5,635,285 التشغيلّية امليزانية
7,945 5,643,230 

يف املائة من ميزانية التشغيل خمصوما منها  6) تكاليف خدمة املشاريع -هاء 

  مساهمة املنظمة(
218,115 475 218,590 

 5,853,400 األساسية اإلداريةامليزانية 
8,420 5,861,820 

 2,000,000 مساهمة املنظمة -واو 
- 2,000,000 

 من األطراف املتعاقدةالرصيد املقرر متويله 
3,853,400 8,420 3,861,820 

     

 احلواشي

 (9/4100)قرار اجلهاز الرئاسي  9-من املرفق ألف 4امللحق  -وفقا جلدول مالك املوظفني املعتمد لألمانة  [1]

 من املعاهدة 09وفقا للمادة   [2]

 من املعاهدة 40و  2-09وفقا للمادة   [3]

 أيام 2خبريا ملدة  02من اسرتاتيجية التمويل بصيغتها اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي، اجتماعان يضمان  2من امللحق  1[  وفقا للخطوة 2]
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 2015-2014: فرتة السنتني CIFوظائف التنفيذ األساسية 
 

 وظائف التنفيذ األساسية 

  CIF-1 CIF-2 CIF-3 CIF-4 CIF-5 CIF-6 CIF-7 CIF-8 املرجعية اإلحالة

 الصلة ذو النشاط جمال

 مع االتصال
 التنوع اتفاقية

 البيولوجي

 واملنظمات
 األخرى الدولية

 النظام مواصلة
 املتعدد

 األطراف

 موارد تعبئة
 أجل من

 تقاسم صندوق
 املنافع

 عمليات
 صندوق

 املنافع تقاسم

 العمل جمموعة
 لتوسيع املخصصة
 املنافع تقاسم
 النظام ونطاق
 األطراف املتعدد

 املعلومات نظم
 باملوارد املتعلقة
 النباتية الوراثية

 لألغذية
 والزراعة

 املادة تنفيذ
 ،االستخدام6

 للموارد املستدام
 النباتية الوراثية
 والزراعة لألغذية

 بناء تنسيق آلية
 على القدرات القدرات،وبناء

 للتنفيذ القطري الصعيد
 املتعدد للنظام املتسق
 الدولي النظام ضمن األطراف

 املنافع على للحصول
 وتقامسها

 جمموع
 وظائف
 التنفيذ

02إىل  01من  مجيعها املعاهدة مواد 02و 02 4-18 4-18  02و 01و 1  9و 6و 1   5-20 

 عدددن الصدددادرة املرجعيدددة الوثيقدددة
 الرئاسي اجلهاز

        

 مجيع املبالغ بالدوالر األمريكي 

          املوارد البشرّية -ألف

          الدائمة الوظائف 1-ألف

 االتصدددددال وظدددددائف  2-ألف
 201,745     100,870 املؤقتة

- - 302,615 

 االستشدارّية  التكاليف 3-ألف
 األخرى

- 75,000 30,000 30,000  - 10,000 10,000 155,000 

 حتسدني  دعدم  خمصص 4-ألف
 التكلفة اسرتداد

- 6,000 - 2,400 - 16,140 800 800 26,140 

 483,755 10,800 10,800 217,885 - 32,400 30,000 81,000 100,870 البشرّية املوارد -ألف جمموع

          االجتماعات -باء

          أخرى اجتماعات

 447,250 70,000 87,250 - 240,000 - 50,000 -  الصلة ذات األنشطة 5-باء

 447,250 70,000 87,250 - 240,000 - 50,000 - - االجتماعات –باء جمموع

          التكاليف األخرى -جيم

املدددددددوظفني  سدددددددفر 1-جيم
 مهدددام يف الرئيسددديني

 رمسّية
10,000 10,000 10,000 - -  - 20,000 50,000 

 - - - - - - - -  واالتصاالت املنشورات 2-جيم

 - - - - - - - - - واملعدات اللوازم 3-جيم

 - - - - - - - - - العقود 4-جيم

 - - - - - - - - - متنوعة نفقات  5-جيم

 50,000 20,000 - - - - 10,000 10,000 10,000 األخرى التكاليف –جيم جمموع

 981,005 100,800 98,050 217,885 240,000 32,400 90,000 91,000 110,870 جيم + باء + ألف جمموع

 التشددددددغيل خدددددددمات -دال
 مددن  املائددة يف 4)العامددة

 (جيم + باء + ألف
4,435 3,642 3,600 1,296 9,600 8,715 3,922 4,028 39,238 

 1,020,243 104,828 101,972 226,600 249,600 33,696 93,600 94,642 115,305 التشغيلّية امليزانية

 خدمدددددددة تكددددددداليف -هاء
 مددن املائددة يف 6)املشدداريع

 التشددددددغيل ميزانيددددددة
 مسدداهمة منهددا خمصددوما

 (املنظمة

6,915 5,679 5,620 2,024 14,980 13,595 6,116 6,292 61,221 

 1,081,463 111,120 108,088 240,195 264,580 35,720 99,220 100,321 122,220 اجملاميع
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 ألف 0الضميمة 

 الدعم املباشر من املاحنني لوظائف التنفيذ األساسّية اليت متوهلا األطراف املتعاقدة

 املتفق عليها يف إطار الصندوق اخلاص لألغراض

  

 املبلغ بالدوالرات األمريكية  النشاط

 اللجنة املخصصة املعنية بالنظام املتعدد األطراف واالتفاق املوحد لنقل املواد
 000 21 

  

 باء 0 الضميمة

 مشاريع دعم ممكنة متوهلا اجلهات املاحنة سيتم السعي للحصول على متويل هلا

  

  000 000 2   اخلاص باملعاهدةبرنامج دعم تقاسم املنافع 

  000 750    امللحق بها وبروتوكول ناغوياواتفاقية التنوع البيولوجي عاهدة املاتساق تنفيذ 

  000 950   املعاهدة والرتويج هلا والتوعية بشأنصل اتوال

 0001 500 1 - 000 000  الربنامج املشرتك لبناء القدرات

  000 800   ملعاهدة الدوليةا يف جمالبرنامج التدريب 

 يف سياق عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لإلعالمالعاملي  نظامال
  000 600   11املادة 

 000 750    املستدام صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها
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 4امللحق 

 4101-4102 التقومييتنيجدول االشرتاكات اإلشاري للسنتني 

 ألغراض املقارنة( 4510-4514)يرد جدول الفرتة 
 

 جدول الفرتة  الطرف املتعاقد
-20144101

32 

 جدول الفرتة

4514-4510
 33 

   
 أفغانستان

%0.008 %0.007 

 ألبانيا
%0.015 %0.018 

 اجلزائر
%0.211 %0.232 

 أنغوال
%0.015 %0.018 

 أرمينيا
%0.011 %0.009 

   

 أسرتاليا
%3.189 %3.492 

 النمسا
%1.227 %1.537 

 بنغالديش
%0.015 %0.018 

 بلجيكا
%1.535 %1.942 

 بنن
%0.005 %0.005 

   

 بوتان
%0.001 %0.001 

 الربازيل
%4.512 %2.911 

 بلغاريا
%0.072 %0.068 

 بوركينا فاسو
%0.005 %0.005 

 بوروندي
%0.001 %0.001 

   

 كمبوديا
%0.006 %0.005 

 الكامهون
%0.018 %0.020 

 كندا
%4.590 %5.794 

 مجهورية أفريقيا الوسطى
%0.001 %0.001 

 تشاد
%0.003 %0.004 

   

 مجهورية الكونغو
%0.008 %0.005 

 جزر كوك
%0.001 %0.001 

 كوستاريكا
%0.058 %0.061 

 كوت ديفوار
%0.017 %0.018 

 كرواتيا
%0.194 %0.176 

   

                                                 
 العامعة  اجلمعيعة  وضععته  كمعا  ،4510-4510 للفعرتة  املتحعدة  األمعم  اشرتاكات جدول إىل 4510-4512 للفرتة اإلشاري االشرتاكات جدول يستند  32

  .4514 األول كانون/ديسمرب 41 يف واعتمدته 61/408 القرار مبوجب
 .4514-4515 للفرتة املتحدة األمم اشرتاكات جدول إىل 4510-4514 للفرتة اإلشاري االشرتاكات جدول يستند  33
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 جدول الفرتة  الطرف املتعاقد
-20144101

32 

 جدول الفرتة

4514-4510
 33 

   
 كوبا

%0.106 %0.128 

 قربص
%0.072 %0.083 

 اجلمهورية التشيكية
%0.593 %0.631 

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
%0.009 %0.013 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
0.005% 0.005% 

   

 الدامنرك
%1.038 %1.331 

 جيبوتي
%0.001 %0.001 

 إكوادور
%0.068 %0.072 

 مصر
%0.206 %0.171 

 السلفادور
%0.025 %0.034 

   

 إريرتيا
%0.001 %0.001 

 إستونيا
%0.061 %0.072 

 إثيوبيا
%0.015 %0.014 

 فيجي
%0.005 %0.007 

 فنلندا
%0.798 %1.023 

   

 فرنسا
%8.599 %11.063 

 غابون
%0.031 %0.025 

 أملانيا
10.979% %14.487 

 غانا
%0.022 %0.011 

 اليونان
%0.981 %1.248 

   

 غواتيماال
%0.041 %0.050 

 غينيا
%0.001 %0.004 

 بيساو -غينيا 
%0.001 %0.001 

 هندوراس
%0.012 %0.014 

 هنغاريا
%0.409 %0.525 

   

  يسلند
%0.041 %0.076 

 اهلند
%1.024 %0.966 

 إندونيسيا
%0.532 %0.430 

 مجهورية إيران اإلسالمية
%0.547 0.421% 

  يرلندا
%0.643 %0.899 

   

 إيطاليا
%6.839 %9.033 

 جامايكا
%0.017 %0.025 

 اليابان
%16.654 - 
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 جدول الفرتة  الطرف املتعاقد
-20144101

32 

 جدول الفرتة

4514-4510
 33 

   
 األردن

%0.034 %0.025 

 كينيا
%0.020 %0.022 

   

 كهيباس
%0.001 %0.001 

 الكويت
%0.420 %0.475 

 مجهورية القهغيز
%0.003 %0.001 

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
%0.003 %0.001 

 التفيا
%0.072 %0.068 

   

 لبنان
%0.065 %0.059 

 ليسوتو
%0.001 %0.001 

 ليربيا
%0.001 %0.001 

 ليبيا
%0.218 %0.234 

 ليتوانيا
%0.112 %0.117 

   

 لكسمربغ
%0.125 %0.164 

 مدغشقر
%0.005 %0.005 

 مالوي
%0.003 %0.001 

 ماليزيا
%0.432 %0.457 

 ملديف
%0.001 %0.001 

   

 مالي
%0.006 %0.005 

 موريتانيا
%0.003 %0.001 

 موريشيوس
%0.020 %0.020 

 اجلبل األسود
%0.008 %0.007 

 املغرب
%0.095 %0.104 

   

 ميامنار
%0.015 %0.011 

 ناميبيا
%0.015 %0.014 

 نيبال
%0.009 %0.011 

 هولندا
%2.542 %3.352 

 نيكاراغوا
%0.005 %0.005 

   

 النيجر
%0.003 %0.004 

 النرويج
%1.308 %1.573 

 عمان
%0.157 %0.156 

 باكستان
%0.131 %0.149 

 باالو
%0.001 %0.001 
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 جدول الفرتة  الطرف املتعاقد
-20144101

32 

 جدول الفرتة

4514-4510
 33 

   
 بنما

%0.040 %0.040 

 باراغواي
%0.015 %0.013 

 بهو
%0.180 %0.164 

 الفلبني
%0.237 %0.164 

 بولندا
%1.416 %1.496 

   

 الربتغال
%0.729 %0.924 

 قطر
%0.321 %0.245 

 كوريامجهورية 
%3.065 %4.084 

 رومانيا
%0.347 %0.320 

 رواندا
%0.003 %0.001 

   

 سانت لوسيا
%0.001 %0.001 

 ساموا
%0.001 %0.001 

 سان تومي وبرنسي،
%0.001 %0.001 

 اململكة العربية السعودية
%1.328 %1.500 

 السنغال
%0.009 %0.011 

   

 صربيا
%0.061 - 

 سيشيل
%0.001 %0.004 

 سهاليون
%0.001 %0.001 

 سلوفاكيا
%0.263 %0.257 

 سلوفينيا
%0.154 %0.187 

   

 إسبانيا
%4.570 %5.740 

 سري النكا
%0.038 - 

 السودان
%0.015 %0.018 

 سوازيلند
%0.005 -  

 السويد
%1.476 %1.922 

 
  

 سويسرا
%1.609 %2.041 

 اجلمهورية العربية السورية
%0.055 %0.045 

 توغو
%0.001 %0.001 

 ترينيداد وتوباغو
%0.068 %0.079 

 تونس
%0.055 %0.054 

 
  

 تركيا
%2.041 %1.115 

 أوغندا
%0.009 %0.011 

 اإلمارات العربية املتحدة
%0.915 %0.707 
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 جدول الفرتة  الطرف املتعاقد
-20144101

32 

 جدول الفرتة

4514-4510
 33 

   
 اململكة املتحدة

%7.963 %11.933 

 مجهورية تنزانيا املتحدة
%0.014 %0.014 

 
  

 أوروغواي
%0.080 %0.049 

 فنزويال
%0.964 %0.568 

 اليمن
%0.015 %0.018 

 زامبيا
%0.009 %0.007 

 زمبابوي
%0.003 %0.005 

 %100.00 100.00% 
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 2امللحق 

 
 

 4101-4102 لفرتةجدول مالك موظفي األمانة ل
 

 

 الفئة الفنية:
 

 1مد 

 0ف 

 (2) 2 -ف

 (4) 0 -ف

 
 

 فئة اخلدمات العامة:
 

 0خ ع 

 (4) 2خ ع 

 0خ ع 
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 املرفق باء

 أعمال الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي جدول

 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -1

 املقررانتخاب  -4

 تعيني جلنة أوراق التفويض -0

 اجلهاز الرئاسي تقرير رئيس -2

 تقرير أمني اجلهاز الرئاسي -0

 تقارير املبادرات الرفيعة املستوى عن املعاهدة الدولية -6

 جلنة للميزانية إنشاء -1

 تنفيذ النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد الوراثية واقتسام منافعها -8

 تقرير عن تنفيذ النظام املتعدد األطراف 8-1

عمليات االستعراض والتقييم يف إطار النظام املتعدد األطراف وتلك املتعلقة بتنفيذ االتفاق املوحعد لنقعل    8-4

 املواد وبعمله

 تنفيذ اسرتاتيجية متويل املعاهدة -9

 تقرير رئيس اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل 9-1

 تنفيذ اسرتاتيجية التمويل 9-4

 االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية: 6تنفيذ املادة  -15

 حقوق املزارعني: 9تنفيذ املادة  -11

 ئاسي وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةالعالقة بني اجلهاز الر -14

 العالقة مع اتفاقية التنوع البيولوجي -10

 العالقة بني اجلهاز الرئاسي والصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي -12

 النظام العاملي لإلعالم، 11تنفيذ املادة  -10

 تقرير جلنة االمتثال -16

 املستفيدالطرف الثالث عمليات  -11
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 النظر يف خطة أعمال اجلهاز الرئاسي -18

التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخعرى، مبعا يف ذلعك معع مراكعز البحعول الزراعيعة الدوليعة التابععة           -19

للجماعة االستشارية للبحول الزراعية الدولية وغهها من املاسسعات الدوليعة العت أبرمعت اتفاقعات مبوجعب       

 املعاهدةمن  10املادة 

العالقة بني اجلهاز الرئاسي ومراكز البحول الزراعية الدولية التابعة للجماععة االستشعارية للبحعول     19-1

 الزراعية الدولية وغهها من املاسسات الدولية املختصة

 التعاون مع املنظمات األخرى 19-4

 ة والزراعةاملسائل املتصلة باملعاهدة والناشئة عن عملية إصالح منظمة األغذي -45

 4512/4510اعتماد برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  -41

 ما يستجد من أعمال -44

 انتخاب رئيس الدورة السادسة للجهاز الرئاسي ونّواب الرئيس -40

  موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة للجهاز الرئاسي -42

 تقرير اجلهاز الرئاسي والقرارات الصادرة عنه اعتماد -40
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 املرفق جيم

 قائمة الوثائق
 

 وثائق العمل
 

IT/GB-5/13/1  املاقتجدول األعمال 
IT/GB-5/13/2 جدول األعمال التفصيلي املاقت واجلدول الزمين املاقت 

IT/GB-5/13/3 تقرير رئيس الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي 

IT/GB-5/13/4 تقرير أمني اجلهاز الرئاسي 

IT/GB-5/13/5  تقرير بشأن تنفيذ النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد واقتسام منافعها 

IT/GB-5/13/5 Add.1  مشروع قرار –تقرير بشأن تنفيذ النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع 

IT/GB-5/13/6       عمليات االستعراض والتقييم يف إطار النظام املتعدد األطعراف وتلعك املتعلقعة بتنفيعذ االتفعاق

 املوحد لنقل املواد وبعمله

IT/GB-5/13/7  تقرير بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل 

IT/GB-5/13/7 Add.1     مشروع اإلجراءات التشغيلية املراجعة لصندوق تقاسم املنافع، مبا يف ذلعك مسعودة السياسعة

 اخلاصة بتضارب املصاحل

IT/GB-5/13/7 Add.2 مشروع عناصر اخلطة املتوسطة األجل لصندوق تقاسم املنافع 

IT/GB-5/13/7 Add.3  مشروع قرار –تقرير بشأن تنفيذ اسرتاتيجية متويل املعاهدة 

IT/GB-5/13/7 Add.4  2الضميمة  –تقرير بشأن تنفيذ اسرتاتيجية متويل املعاهدة 

IT/GB-5/13/8     تقريععر بشععأن تنفيععذ دورة املشععاريع لصععندوق تقاسععم املنععافع منععذ انعقععاد الععدورة الرابعععة 

 للجهاز الرئاسي

IT/GB-5/13/9  االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة6تنفيذ املادة ، 

IT/GB-5/13/10  حقوق املزارعني9تنفيذ املادة ، 

IT/GB-5/13/11 التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

IT/GB-5/13/12  نقل أنشطة أو مهام من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية

 القانونية واإلدارية واملالية التداعياتلألغذية والزراعة: 

IT/GB-5/13/13      قائمة املراقبني الذين طلبوا املوافقة على متثيلهم يف الدورة اخلامسعة للجهعاز الرئاسعي وفقعا

 من النظام الداخلي 4 -1للمادة 

IT/GB-5/13/14 تقرير عن التعاون مع اتفاقية التنّوع البيولوجي 

IT/GB-5/13/15  العاملي للتنوع احملصولي االستئمانيتقرير من الصندوق 
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 وثائق العمل
 

IT/GB-5/13/16        إجععراءات اختيععار وتعععيني أعضععاء اجمللععس التنفيععذي للصععندوق االسععتئماني العععاملي 

 للتنوع احملصولي

IT/GB-5/13/17   النظام العاملي لإلعالم11ورقة رؤية عن مواصلة تطوير املادة ، 

IT/GB-5/13/18 تقرير جلنة االمتثال 

IT/GB-5/13/18 Add1 مشروع الشكل املوحد للتقارير الطوعية 

IT/GB-5/13/19 تقرير عن عمليات الطرف الثالث املستفيد 

IT/GB-5/13/19 Add.1 حالة  تملة ختضع إلجراءات الطرف الثالث املستفيد معلومات  دثة عن 

IT/GB-5/13/20 مشروع خطة أعمال اجلهاز الرئاسي 

IT/GB-5/13/21 عن العالقة بني اجلهاز الرئاسي ومراكز البحول الزراعيعة الدوليعة التابععة للجماععة      تقرير

االستشارية للبحول الزراعية الدولية وغهها من املاسسات الدولية املختصة مبوجب املعادة  

 من املعاهدة 10

IT/GB-5/13/22 تقرير بشأن الشراكات وأوجه التآزر والتعاون مع املنظمات األخرى 

IT/GB-5/13/22 Add.1  مشروع قرار –تقرير بشأن الشراكات وأوجه التآزر والتعاون مع املنظمات األخرى 

IT/GB-5/13/23       املسائل املتصلة باملعاهدة والناشئة عن عملية إصعالح منظمعة األغذيعة والزراععة واسعتعراض

 األجهزة الدستورية 
IT/GB-5/13/24   يف برنعععامج العمعععل وامليزانيعععة لفعععرتة السعععنتني   التقريعععر املعععالي ععععن التقعععدم احملعععرز 

4514-4510  
IT/GB-5/13/25  4510-4512برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 

IT/GB-5/13/25 Add.1  4510و 4512جدول االشرتاكات اإلشاري املقرتح لعامي 

IT/GB-5/13/25 Add.2 الت تدعمها اجلهات املاحنة يف إطار الصندوق اخلعاص لألغعراض املتفعق عليهعا:      األنشطة

واملشاريع املقرتحة للمزيد معن العدعم معن     4510-4514تقرير عن األنشطة املنفذة يف الفرتة 

 اجلهات املاحنة  
 

 وثائق املعلومات
 

IT/GB-5/13/Inf. 1 قائمة بالوثائق 
IT/GB-5/13/Inf. 2 للمشاركني مذكرة 

IT/GB-5/13/Inf.3  تقرير االجتماع الرابع للجنة االستشارية الفنية املخصصة املعنية باالتفاق املوّحد لنقل املواد

 والنظام املتعدد األطراف
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IT/GB-5/13/Inf.3 Add.1  تقرير االجتماع الثالث للجنة االستشارية الفنية املخصصة املعنية باالتفاق املوّحد لنقل املواد

 والنظام املتعدد األطراف

IT/GB-5/13/Inf.4 
 تقرير االجتماع السابع للجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل

IT/GB-5/13/Inf.4 Add.1  لالجتمعععاع السعععابع للجنعععة االستشعععارية املخصصعععة املعنيعععة تقريعععر العععدورة املسعععتأنفة 

 باسرتاتيجية التمويل

IT/GB-5/13/Inf.4 Add.2   تقريععر الععدورة املسععتأنفة الثانيععة لالجتمععاع السععابع للجنععة االستشععارية املخصصععة املعنيععة

 باسرتاتيجية التمويل

IT/GB-5/13/Inf.5   م املسععتدام للمععواد الوراثيععة النباتيععة تقريععر اللجنععة الفنيععة املخصصععة املعنيععة باالسععتخدا 

 لألغذية والزراعة

IT/GB-5/13/Inf. 6    جتميع وحتليل املعلومات املقدمة من األطراف املتعاقدة واحلكومات واملاسسعات واملنظمعات

 6ذات الصلة األخرى خبصوص تنفيذ املادة 

IT/GB-5/13/Inf. 7 
  6نتائج مشاورات أصحاب املصلحة بشأن تنفيذ املادة  جتميع

IT/GB-5/13/Inf. 7 Add. 1 
 1الضميمة  – 6ملخص نتائج مشاورات أصحاب املصلحة بشأن تنفيذ املادة 

IT/GB-5/13/Inf. 8 للبالغات املقدمة من األطراف املتعاقعدة واملنظمعات األخعرى ذات الصعلة، وتقعارير       جتميع

 .9حلقات العمل اإلقليمية عن تنفيذ املادة 

IT/GB-5/13/Inf. 9 
 معايه بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

IT/GB-5/13/Inf. 10  اجلولتني األوىل والثانية من دورة املشروعاتتقرير عن الدروس املستفادة أثناء تنفيذ 

IT/GB-5/13/Inf. 11 
 تقرير عن اجلولة األوىل من دورة مشروعات صندوق تقاسم املنافع

IT/GB-5/13/Inf. 12 
 تقرير مرحلي عن تنفيذ اجلولة الثانية من دورة مشروعات صندوق تقاسم املنافع

IT/GB-5/13/Inf. 13 
 األغذية والزراعة ذات الصلة بالعناصر الداعمة للمعاهدةتقرير عن أنشطة منظمة 

IT/GB-5/13/Inf. 14 سجل االجتماع األول للجنة االمتثال 

IT/GB-5/13/Inf. 15    بالغات مقدمة من األطراف املتعاقدة بشأن تنفيذ النظام املتعدد األطراف واسعتخدام االتفعاق

 املوحد لنقل املواد

IT/GB-5/13/Inf. 16  تقارير االجتماعات املتعلقة ب نشاء منرب إلكرتوني للتطوير املشرتك للتكنولوجيا ونقلها 

IT/GB-5/13/Inf. 17          تقريعر املشعاورة الفنيعة بشعأن تعزيعز الشععراكات بعني القطعاعني الععام واخلعاص يف مرحلععة 

 ما قبل الرتبية
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 الوثائق املعممة بناء على طلب من األطراف املتعاقدة

 
IT/GB-5/13/Circ.1     تقريعععر معععن املائعععدة املسعععتديرة الرفيععععة املسعععتوى الثانيعععة بشعععأن باملعاهعععدة الدوليعععة 

 )ريو دي جانهو، الربازيل(
IT/GB-5/13/Circ.2     تقريعععر معععن املائعععدة املسعععتديرة الرفيععععة املسعععتوى الثالثعععة بشعععأن باملعاهعععدة الدوليعععة 

 )باندونغ، إندونيسيا(

IT/GB-5/13/Circ.3 من حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينيعة ومنطقعة البحعر الكعاري، بشعأن املعاهعدة        تقرير

 الدولية )كويتو، إكوادور(
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 املرفق دال

 إعالن مسقط الوزاري حول املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

املساولني كأطراف متعاقدة ععن تنفيعذ املعاهعدة الدوليعة بشعأن املعوارد الوراثيعة         حنن، الوزراء ورؤساء الوفود 

 النباتية لألغذية والزراعة، املشار إليها الحقًا بلفظ "املعاهدة"، يف إقليم الشرق األدنى ومشال إفريقيا،
 

الرئاسي للمعاهدة، الت ، يف إطار الدورة اخلامسة للجهاز 4510سبتمرب/أيلول  41بعد اجتماعنا يف مسقط، يف  

 استضافتها بكرم حكومة سلطنة ُعمان،
 

على األهمية القصوى للموارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة يف حتقيعق األمعن الغعذائي الععاملي،          إذ نؤكد (1)

 والدور الرئيسي الذي تاديه املعاهدة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف هذا الصدد،
 

بالرتابط القائم بني مجيع البلدان فيما يتعلق باملوارد الوراثية النباتيعة لألغذيعة والزراععة واألهميعة      وإذ نعرتف (4)

 اجلوهرية للمعاهعدة يف توجيعه صعونها وتبادهلعا واسعتخدامها، ععالوة علعى التقاسعم الععادل للمنعافع الناشعئة           

 عن استخدامها،
 

)القضعاء علعى    1بأن املعاهدة تكتسي أهمية حيوية لتحقيعق اهلعدفني اإلمنعائيني لأللفيعة: اهلعدف      واقتناعا منا (0)

 )ضمان االستدامة البيئية(، 1اجلوع والفقر املدقع( واهلدف 
 

إزاء التحديات العاملية الراهنة، السّيما تآكعل التنعوع اإلحيعائي الزراععي بسعبب تغعه        وإذ يساورنا بالغ القلق (2)

 وتدهور كمية ونوعية املياه، والتهديد الذي يفرضه انعدام األمن الغذائي والفقر املدقع،  املناخ،
 

بأنه ال غنى عن املوارد الوراثية النباتيعة لتنميعة أصعناف جديعدة قعادرة علعى التكيعف معع العتغهات           وإذ نقر (0)

 املناخية الت يتعذر التنبا بها، 
 

أن العديد من أهم احملاصيل العاملية قد نشأت يف الشرق األدنى ومشال إفريقيعا، وإذ نشعه إىل أنعه     وإذ نالحظ (6)

ُيزرع حتى يومنا هذا تنوع واسع للمحاصيل يف حقول املزارعني، ويوجد يف األقارب الربية للمحاصعيل املزروععة   

 الت تنمو يف الربية.
 

على أهمية احلفاظ على املعارف التقليدية املتعلقة باملوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة      وإذ نسلط الضوء (1)

واملساهمة الضخمة للمجتمعات احمللية واألصلية واملزارعني من كافة أقعاليم الععامل، فيمعا يتعلعق بصعون املعوارد       

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتنميتها،
 

إىل إندونيسيا والربازيل وأصحاب املصلحة اآلخرين الذين أسسوا منربا إلكرتونيا للمشعاركة يف   شكرواذ نوجه ال (8)

 تطوير التكنولوجيا ونقلها، واعتباره أداة قيمة لتقاسم املنافع غه النقدية. 
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 من املعاهدة،  9على أهمية تنفيذ حقوق املزارعني، وفقًا ألحكام املادة  وإذ نشدد (9)
 

 على أهمية مواجهة ندرة امليعاه وتغعه املنعاخ يف اإلقلعيم والعدور العذي تاديعه املعاهعدة الدوليعة         وإذ نسلط الضوء  (15)

 فيما يتعلعق باسعتخدام املعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة يف مواجهعة هعذه التحعديات العت تواجعه            

 األمن الغذائي،
 

، مبعا فيهعا فلسعطني، هلعا احلعق يف التقاسعم       أفريقيعا الشرق األدنعى ومشعال    إقليمأن مجيع دول  إىل وإذ نشري (11)

 العادل للمياه، وهذا بدوره سيعزز كذلك سبل كسب عيش املزارعني يف اإلقليم بطريقة سلمية ومستدامة، 
 

يعع املنصعف   على تنفيذ التقاسم املنصف للمنافع باعتباره الركيزة األساسية للمعاهعدة معن خعالل التوز    وإذ نشدد (14)

لصندوق تقاسم املنافع، مع األخذ يف االعتبار على وجه اخلصوص احتياجعات وأولويعات إقلعيم الشعرق األدنعى      

 ومشال أفريقيا،  
 

ماليني دوالر أمريكي لصعندوق   1على مساهمتهما الكرمية بنحو  األوروبيالشكر إىل النرويج واالحتاد  واذ نوجه (10)

 تقاسم املنافع اخلاص باملعاهدة الدولية. 
 

إىل أن أهداف اسرتاتيجية متويل املعاهدة تسععى إىل زيعادة تعوافر املعوارد املاليعة والشعفافية والكفعاءة         وإذ نشري (12)

 والفعالية يف توفه هذه املوارد الالزمة لتنفيذ األنشطة املبذولة يف إطار هذه املعاهدة، 
 

رق األدنى ومشال أفريقيا: ندرة املياه خبطة العمل اإلطارية لتنفيذ صندوق تقاسم املنافع يف إقليم الش وإذ نرحب (10)

، مثلمعا وضععتها األطعراف املتعاقعدة     واجلفاف وتأثه تغه املناخ على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراععة 

 واجلهات املاحنة الساعية إىل مواجهة هذه التحديات يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا،
 

بتعزيز تنفيذ املعاهدة، من أجل املسعاعدة يف مواجهعة القضعايا العت اسعتجدت معاخًرا ومنهعا مشعاكل          نتعهد -1

ملوحة املياه والضغوط عليها عالوة على حتديات تآكل التنوع البيولوجي الزراعي وانعدام األمن الغذائي، والفقر املعدقع،  

 و ثار تغه املناخ، وخاصة من خالل:
 

 دة وأحكامها يف سياسعاتنا الوطنيعة لصعون املعوارد الوراثيعة النباتيعة واسعتخدامها علعى        أهداف املعاه دمج )أ(

 حنو مستدام.
 

بأهمية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص يف حتقيق األمن الغعذائي وذلعك    االعرتاف )ب(

 يف وضع وتنفيذ تشريعات أو شروط تنظيمية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على الصعيد احمللي.
 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها مجيع  تضمني )ج(

من املعاهدة واخلاضعة إلدارتنعا وحتكمنعا والواقععة يف اجملعال الععام، وفقعُا        1امللحق املدرجة يف  والزراعة

 من املعاهدة، 4-11للمادة 
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للتحديات املضاعفة الناجتة عن التوسع يف تقاسم املنافع من أجل زيادة إيعرادات صعندوق تقاسعم     التصدي )د(

 توسععيع نطععاق حوكمععة املعاهععدة ليمتععد إىل مجيععع املععوارد الوراثيععة النباتيععة  و املنععافع اخلععاص باملعاهععدة

 لألغذية والزراعة. 
 

ي صون املوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة     األولوية الواجبة لبناء القدرات القطرية يف جمال إعطاء )هع(

 واستخدامها املستدام.
 

زيادة حتسني تنفيذ اسرتاتيجية التمويل، مبا يف ذلك صعندوق تقاسعم املنعافع، معن أجعل تقعديم التععاون         )و(

 التقين الدولي إىل البلدان النامية.
 

 ورهنعًا بالتشعريعات الوطنيعة، حلمايعة حقعوق املعزارعني وتعزيزهعا وفقعاً         ، حسعب اإلقتضعاء  اختاذ تدابه )ز(

 . 9للمادة 
 

 :ندعو -4
 

احلكومات، الت مل تنضم بعد اىل املعاهدة إىل القيام بذلك، وندعو مجيعع األطعراف املتعاقعدة إىل مواصعلة      )أ(

 املشاركة بشكل مكثف يف أنشطتها.
 

األطراف املتعاقدة، إىل أن تسهم بالقدر الكايف يف امليزانية اإلدارية األساسية للمعاهدة، مع التشعديد   مجيع )ب(

 على أهمية التربعات الكافية يف ضمان كفاءة وحسن أداء املعاهدة، 
 

بة لألنشعطة  مجيع األطراف املتعاقدة واآلليات الدولية املعنية والصناديق واهليئات إىل إعطاء األولوية الواج )ج(

ذات الصلة بتنفيذ املعاهدة، وعلى وجه اخلصوص يف مراكز نشوء احملاصيل وتنوعهعا مثعل إقلعيم الشعرق     

األدنى ومشال إفريقيا. واألطراف املتعاقدة وغه املتعاقدة وماسسات التمويل واجلمعيات اخلهيعة والقطعاع   

اآلخعرين إىل حشعد مسعاهمات فعالعة      اخلاص واملنظمات غه احلكومية ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني

ويف الوقت املناسب من أجل صعندوق تقاسعم املنعافع التعابع للمعاهعدة، وتقعديم دععم عملعي وقعيِّم لتنفيعذ           

 اسرتاتيجية التمويل، بسبل منها  ليات تقاسم املنافع غه النقدية.
 

ت اخلهية والقطاع اخلاص ومجيع األطراف املتعاقدة واألطراف غه املتعاقدة وماسسات التمويل واجلمعيا )د(

خطة العمل اإلطارية لتنفيعذ صعندوق تقاسعم    اجلهات املاحنة األخرى إىل تقديم دعم مالي ونوعي يف تنفيذ 

املنافع يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا: ندرة املياه واجلفاف وتأثه تغه املناخ على املعوارد الوراثيعة   

 وفقا للملحق بهذا اإلعالن[.]النباتية لألغذية والزراعة 
 

مجيع األطراف املتعاقدة يف الشرق األدنى ومشال إفريقيا إىل تفعيل الشبكة املكوََّنة املعنية باملوارد الوراثيعة   )هع(

النباتية، ومن ثم تعزيز إدارة املعلومات وتبادهلا من خالل قواعد البيانات وبناء القعدرات علعى املسعتويني    

 اإلقليمي والقطري.
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 مجيع األطراف املتعاقدة إىل صياغة ماشرات بغية قياس فعالية وكفاءة أنشطتها ذات الصلة باملعاهدة. )و(

 

عن خالص التقدير جلاللة السلطان قابوس بن سعيد وحكومة سلطنة عمان على الرتحيعب احلعار وكعرم     نعرب -0

 استضافة هذا االجتماع الوزاري والدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة.

 

 

 

 مسقط، سلطنة عمان.  

  4510سبتمرب/ أيلول  41 
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 امللحق

 إقليم الشرق األدنى ومشال إفريقيا:إطار خطة عمل تنفيذ صندوق تقاسم املنافع يف 

 4141-4102للفرتة 

 

 مقدمة   -ألف 

 

إن التنوع الوراثي للمحاصيل يدعم الزراعة واألمن الغذائي يف خمتلف أحناء العامل. فهو ميّكن الزراععة معن التكّيعف معع     

التحديات اجلديدة: إطعام األعداد املتزايدة من سكان العامل يف مواجهة تغه املناخ وتنعاقص املعوارد الطبيعيعة. وانطالقعا     

لتحفيعز صعون    4552لدولية بشأن املوارد الوراثية النباتيعة لألغذيعة والزراععة يف ععام     من هذا اإلدراك، ُابرمت املعاهدة ا

تنوع احملاصيل وتبادهلا واستخدامها لصاحل البشرية مجعاء، وضمان التقاسم املنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هعذا  

التنوع. ومن بني التدابه املتخذة لدعم تنفيذ املعاهدة هناك صندوق تقاسم املنافع، وهو  لية تسعى لتمويل املشاريع العت  

ه مباشعرة "املعزارعني يف مجيعع البلعدان، والسعّيما يف البلعدان الناميعة، والبلعدان التعى متعر           تدعم بطريقة مباشعرة أو غع  

 اقتصععاداتها مبرحلععة حتععول، الععذين يقومععون بصععيانة املععوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة وباسععتخدامها علععى 

 حنو مستدام ". 

 

مشاريع قائمة يف إقليم الشعرق األدنعى    1مشروعًا منها  05عه وأجنز الصندوق حتى اآلن دورتني للمشاريع مولتا ما جممو

 ومشال أفريقيا.  

 

وتواجه الزراعة يف الشرق األدنى ومشال أفريقيعا حتعديات متععددة؛ تعرتاوح بعني نقعص األمطعار وميعاه العري، وارتفعاع           

إىل تعزيز البنيعات األساسعية   درجات احلرارة، واآلفات واألمراض، وتدهور نوعية الري نتيجة زيادة امللوحة، واحلاجة 

واخلدمات واملاسسات والسياسات. وستتفاقم هذه املشاكل يف املستقبل تفاقما كعبها بسعبب تغعه املنعاخ، ومعع اسعتمرار       

النمو يف عدد السكان، وتعرض األراضي واملوارد لضغوط متزايدة. وب مكان االستخدام احلكيم للموارد الوراثية، من خعالل  

ديدة وأكثر إنتاجية وقدرة على التكيف من احملاصيل، أن يسهم بشكل كبه يف معاجلة هعذه املشعاكل.   تنمية أصناف ج

ومع ذلك ف ن حتقيق هذا يستلزم صونا جيدا للموارد، وإتاحتها بسهولة لإلستخدام، وجيب أن تتوافر املاسسات والنظم 

بني األهداف الت جيعب حتقيقهعا والتعدابه احملعددة     وعلى حنو يكفي ألداء هذه املهمة. وتقدم خطة العمل هذه إطارًا ي

الت يتعّين على بلدان إقليم الشرق األدنى ومشال إفريقيا وشركاء  خرين تنفيذها من أجعل دععم املعاهعدة الدوليعة بشعأن      

 . 4545-4512املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وصندوق تقاسم املنافع. وتغطي هذه اخلطة الفرتة 

 

 خطة العمل -باء

 

متاشيًا مع اخلطة العامة املتوسطة األجل للصندوق، تتوخى خطعة العمعل إلقلعيم الشعرق األدنعى ومشعال إفريقيعا اختعاذ         

وضع االسرتاتيجية؛ واإلجراءات اليت تتخذ على املستوى امليدداني لتحقيدق   إجراءات يف ثالل جماالت رئيسية هي: 

. وتهدف اخلطة أيضا إىل اإلسهام بقدر كبه يف تنفيذ خطة العمل العامليعة  التكنولوجيا ونقلهاأثر؛ واملشاركة يف تطوير 
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 الثانيععة بشععأن املععوارد الوراثيععة النباتيععة لألغذيععة والزراعععة، الععت اعتمععدها جملععس منظمععة األغذيععة والزراعععة )الفععاو( 

4511يف عام 
34 . 

 

 وضع خطط اسرتاتيجية إقليمية وإقليمية فرعية  -1

 

نشأ كثه من أهم احملاصيل يف الععامل يف الشعرق األدنعى ومشعال أفريقيعا، ومنهعا: القمعح والشععه والشعوفان والبعازيال           

واحلمص والعدس والفول واجلزر والبصعل والثعوم واخلعس والزيتعون والعتني واجلعوز واللعوز والعنعب والتفعاح واإلجعاص           

سعة التنوع من احملاصعيل يف حقعول املعزارعني، وتنمعو أقاربهعا يف      والربقوق والتمر. وحتى اآلن، ال تزال تزرع أشكال وا

الربية. ولتحقيق أقصى أثر، جيب تصميم ووضع إجراءات لصون هذا التنوع واسعتخدامه وتطعويره بشعكل اسعرتاتيجي،     

عمليات ختطيط سليمة. وجيب أن يتحقق توافعق علعى نطعاق واسعع بشعأن األولويعات )احملاصعيل والعنظم          أساسعلى 

يكولوجية(، وجيب أن ُتصاغ بعنايعة اسعرتاتيجيات وخطعط عمعل لتلبيتهعا. واألثعر العذي حيدثعه تغعه املنعاخ علعى            اإل

احليوانات والنباتات وبالتالي على تناوب احملاصيل، يستلزم إجراء عمليات تقييم وتصميم مناسعبة متصعلة بعالتحوالت    

وضع سلسلة من اخلطط االسرتاتيجية، يتناول كل منهعا إقليمعا   احملتملة يف املناطق اإليكولوجية الزراعية. ومن املتوخى 

فرعيا واحدا أو أكثر، على سبيل املثال مشال أفريقيا، ووادي النيل، وغرب  سيا، وشبه اجلزيرة العربية، ووسط  سيا، 

 إىل  خره.

 

وستحدد اخلطط االسرتاتيجية فرص التعاون الدولي وتبين عليها، وخاصة داخل اإلقليم، بل وخارجه أيضعًا. وستشعمل   

هذه اخلطط مواضيع من قبيل صون وإدارة تنوع احملاصيل الربية واملزروعة )مع األخذ يف احلسبان اسعرتاتيجيات صعون   

بسعبل منهعا    -(، وحتسني احملاصيل الوراثيعة  35وع احملصولياحملاصيل حتت رعاية الصندوق االستئماني العاملي للتن

وتوزيع البذور واملواد الزراعية األخرى. ونظرًا ألهمية ندرة املياه وتزايد ملوحة مياه العري،   -الرتبية التشاركية للنباتات 

عنعد مسعاعدة املعزارعني     واحلرارة يف اإلقليم، فسُيوىل اهتمام خاص هلذه األمور بوصفها قضايا رئيسعية يعتعني معاجلتهعا   

على التكّيف مع تغّير املناخ. وستعاجل أيضا هذه اخلطط االسرتاتيجية جماالت داعمة من قبيعل تبعادل املعلومعات ونقعل     

التكنولوجيا وبناء القدرات املاسسية، وستولي اهتمامًا خاصعًا لعألدوار املختلفعة للرجعال والنسعاء داخعل العنظم الزراعيعة         

ولويات وأهدافا واضحة ونقاطا ميكن التحقق منها، وستغطي فرتة زمنية طويلعة تكفعي بشعكل واقععي     املعنية. وستحدد أ

 سنوات أو أكثر.  15و 6لتحقيق هذه األهداف، ترتاوح على حنو مثالي بني 

 

وحيثما أمكن، ستشمل اخلطط االسرتاتيجية تنفيذ املعاهدة يف إطار اسعرتاتيجيات إقليميعة وقطريعة أععم لألمعن الغعذائي       

وتغه املناخ، وسيتم تنفيذها كجزء من إطار سياساتي أوسع لدعم التآزر يف العمل واملوارد املالية على حد سواء. وستسعفر  

                                                 
ه املستدام العذي  خطة العمل العاملية الثانية بشان املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة هي اإلطار االسرتاتيجي لصون التنوع الوراثي واستخدام  34

رب/تشعرين الثعاني   تعتمد عليه الزراعة. ومت إعدادها حتعت رعايعة هيئعة املعوارد الوراثيعة لألغذيعة والزراععة، واعتمعدها معن جملعس املنظمعة  يف نوفم           

    /http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/gpa/ar .وميكنك اإلطالع على املوقع الشبكي :4511
صعولي،  للحصول على مزيد من املعلومات حول االسرتاتيجيات اإلقليمية وصون احملاصيل الت يرعاها الصندوق االسعتئماني الععاملي للتنعوع احمل     35

 strategies-http://www.croptrust.org/content/regionalميكنك االطالع عليها على املوقع الشبكي: 

http://www.croptrust.org/content/regional-strategies
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ة يف التعاون املتعدد األطراف الذي تشكل املعاهعدة أساسعا لعه. وسيشعمل هعذا      عن حتسني استعداد بلدان اإلقليم للمشارك

توفه مواد جديدة للمجمع الوراثي للنظام املتعدد األطراف للمعاهدة واحلصول على معواد منعه واسعتخدامها، فضعال ععن      

 املشاركة يف  لياته لتقاسم املنافع النقدية وغه النقدية. 

 

رتاتيجية املاسسات القطرية و/ أو اإلقليمية القائمة، العاملة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم وستتوىل إعداد اخلطط االس

املتحدة، وماسسات دولية أخرى، حسب االقتضعاء. وستشعمل أيضعًا الشعبكات واالحتعادات أو غههعا معن جمموععات         

 فريقيا. أأصحاب املصلحة املتعددين العاملني يف الشرق األدنى ومشال 

 

  التأثه على املزارعني يف اإلقليم -4

 

سُتنفذ مشاريع عمل يف اإلقليم تركز على دمج نشاط أو أكثعر معن األنشعطة املدرجعة أدنعاه. وسعيجري اختيعار املشعاريع         

ن يكون هلا أقوى أثر إجيابي على أضخم عدد من عائالت املزارعني الفقهة يف املوارد خعالل  أواألنشطة الت من املرجح 

 أقصر فرتة من الزمن.  
 

: سيحظى مربو النباتات على مستوى املاسسات احمللية والقطرية واإلقليميعة  تنمية أصناف جديدة  سنة )أ(

هودهم الرامية إىل تنميعة أصعناف جديعدة معن أهعم      والدولية يف إقليم الشرق األدنى ومشال إفريقيا بدعم يف ج

 1احملاصيل الغذائية واألعالف، تتسم بالتكيف بشكل جيد مع اإلقليم، والسعّيما تلعك املدرجعة يف امللحعق     

اهتمام خاص لتنمية أصناف ذات غلة عاليعة، وقعادرة علعى مقاومعة اآلفعات       . وسُيوىل36من املعاهدة الدولية

واألمراض، وذات كفاءة عالية يف استخدام امليعاه، وقعادرة علعى حتّمعل  ثعار اجلفعاف وملوحعة ميعاه العري          

وارتفاع درجات احلرارة. وحيثما كان ذلك ممكنًا ومناسعبًا، سعيعمل مربعو النباتعات مباشعرة معع املعزارعني        

تمعات الريفية ومنظمات اجملتمع املدني يف اإلقليم، للقيام معا بتنمية واختبار وانتقاء األصعناف العت   واجمل

تل، بشكل أفضل احتياجات العائالت املزارعة وتالئم ظروفها. وسيوىل اهتمام خاص الختبار وانتقاء املعواد  

وخطوط مهمة أخرى جعرت تنميتهعا معن    املستمدة من النظام املتعدد األطراف للمعاهدة، وستضاف أي أنواع 

خالل أنشطة املشروع إىل اجملمع الوراثي للمعاهدة وستتاح من خالل اسعتخدام االتفعاق املوحعد لنقعل املعواد      

(SMTA.)37 
 

: بعد تنمية أصناف جديدة واختبارهعا علعى نطعاق واسعع يف العنظم اإليكولوجيعة       توزيع األصناف احملسنة )ب(

" رمسيعًا؛ وهعذا يععين معنح املوافقعة الرمسيعة والتسعجيل لالسعتخدام يف البلعد          املستهدفة، جيري "إطالقها

ومنهعا، حسعب    –املعين. وسٌيقدم دعم لرتبية النباتات، ولسائر املاسسات املعنية ب كثار البعذور وتوزيعهعا   

أفضعل  لتمكينها من زيادة كميعة البعذور واملعواد النباتيعة األخعرى معن        -االقتضاء، الشركات اخلاصة للبذور

األصناف، وإتاحتها للمزارعني يف املناطق املستهدفة. وعادة ما تكون هذه العملية عمليًة جتارية، ولكعن معع   

                                                 
 annex-forages-and-http://www.planttreaty.org/content/crops-1 يرجى االطالع على املوقع التالي:  36
 smta-://www.planttreaty.org/content/whathttpيرجى االطالع على املوقع التالي:   37

http://www.planttreaty.org/content/crops-and-forages-annex-1
http://www.planttreaty.org/content/what-smta
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ضمانات تكفل أن تكون أسعار البذور اجليدة النوعية يف متناول املزارعني الفقراء  عدودي املعوارد. وسعُيقدم    

 اجلديدة من قبل املزارعني الفقراء. دعم أيضًا لألنشطة الرامية إىل تشجيع استخدام األصناف 
 

: ينبغي تشجيع الصون خارج املوقع الطبيععي ويف املوقعع ويف   صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )ج(

املزرعة من أجل صون املوارد الوراثية النباتية بشكل فعال. ويف أجزاء كثهة من إقليم الشرق األدنعى ومشعال   

إفريقيا، تتعرض األصناف احمللية الت يزرعها املزارعون حاليا للتهديد، كما هو احلال بالنسبة للعديد من 

قارب الربية للمحاصيل. وحتل حاليا  اصيل وأصناف جديدة، على نطاق واسع،  ل األصناف العت  األ

ينتجها املزارعون، وستتفاقم هذه اخلسائر مع حلول األصناف اجلديدة احملسنة الت جيري تنميتها نتيجة 

صون األصناف القدميعة يف   خلطة العمل  ل األصناف القدمية. ومن املهم وامللعِّح بالتالي أن تتواصل جهود

املزرعة ويف بنوك اجلينات يف اجملتمعات احمللية، ويف بنوك اجلينات القطرية واإلقليمية وبنعوك اجلينعات   

الدولية، مثل تلك الت حتتفظ بها مراكز البحول الزراعية الدولية التابععة للجماععة االستشعارية للبحعول     

من بلدان اإلقليم بنوك للجينعات يعتعد بهعا، ويعتعني تقيعيم قعدرة       الزراعية الدولية. ويتوافر لدى عدد قليل 

الربامج القطرية على مجع وصون املوارد الوراثية النباتية خارج مواقعها لزيادة تعزيزها، بسبل منها أحكعام  

للنسخ السليم. وسيتم وضعع نظعم للصعون علعى املسعتوى احمللعي، تشعمل بنعوك اجلينعات يف اجملتمععات           

رة التنوع الوراثي التقليدي يف املزرعة. وستوفد بعثات للجمع، وسعيجري تعزيعز نظعم الصعون     احمللية، وإدا

خارج املوقع، وستقام نظم لصون األقارب الربية للمحاصيل يف مواقعها. وأخهًا، سيوىل اعتبار خاص لصعون  

ه منهعا النسعاء   الثروة الواسعة من املعارف التقليدية بشعأن احملاصعيل واألصعناف، العت حتعتفظ بقعدر كعب       

 واملزارعون املسنون. 
 

: سيستمر تطوير نظم إدارة املعلومات اإللكرتونية وتنفيذها يف بنعوك اجلينعات القطريعة    تعزيز نظم املعلومات )د(

وبرامج الرتبية يف اإلقليم. وسيشمل ذلك، على سبيل املثال، نظعم إدارة اجملموععات )مثعل النظعام الععاملي      

( باإلضععافة اىل جعععل مسععتوى االطععالع علععى البيانععات املتعلقععة  GRIN-Globalراثيععة ملعلومععات املععوارد الو

 (.GENESYSباجملموعات يف اإلقليم أوسع نطاقا عرب اإلنرتنت )على سبيل املثال من خالل نظام 
 

: من أجل إكمال ودعم األنشطة املشار إليها أعاله، من املهعم أن حتظعى املشعاريع بعدعم علمعي      أنشطة الدعم )هع(

وسياسي قوي. ومثة عناصر هامعة لنجعاح العمعل هعي تبعادل املعلومعات ووضعع السياسعات وبنعاء القعدرات،           

طعة  وستحظى كلها بدعم يف إطار خطة العمل. وسيوجه اهتمام خعاص يف مجيعع اجملعاالت العت تغطيهعا خ     

العمل إىل األدوار املختلفة للنساء والرجال يف صون املوارد الوراثية النباتية واسعتخدامها. وباإلضعافة اىل ذلعك،    

ومن أجل تعظيم األثر، ستشمل املشعاريع أنشعطة مصعممة لتبعادل املعواد واملعلومعات والعدروس املسعتفادة معع          

دهلعا علعى نطعاق أوسعع يف إقلعيم الشعرق األدنعى        اجملتمعات احمللية يف خمتلف أحناء البلد، عالوة على تبا

 فريقيا وخارجه.أومشال 
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 املشاركة يف تطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات -0

 

جيري تطوير تكنولوجيات ذات صلة بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذيعة والزراععة واسعتخدامها، أو تتعوافر بالفععل      

ماسسات يف خمتلف أحناء العامل، يف الشعمال واجلنعوب ويف القطعاعني الععام واخلعاص.      تكنولوجيات من هذا القبيل يف 

 بشكل كبه يف إقليم الشرق األدنى ومشال إفريقيا. وميكن لكثه من هذه التكنولوجيات اإلسهام

 

معن األنشعطة تشعمل أيًضعا، إىل جانعب       "حزمعة "وال يتم بصفة عامة نقل التكنولوجيعا يف عزلعة، بعل جيعري يف سعياق      

 التكنولوجيا ذاتها، تبادل املعلومات وبناء القدرات. 

 

ورغم إن نقل التكنولوجيا ميكن أن يقدم بال شك مساهمة هامة يف التنمية، فمعن املعرجح أن تزيعد أهميعة التكنولوجيعات      

الشعرق األدنعى ومشعال إفريقيعا إذا جعرى تطويرهعا       اجلديدة يف تلبية احتياجعات اجملتمععات الريفيعة الفقعهة يف إقلعيم      

وهكذا، وعلى سبيل املثال، ففي حني قد تتمتع ماسسعة يف   باالشرتاك مع ماسسات شريكة ذات خربة تكميلية وموارد.

اإلقليم بفهم جّيد الحتياجات اجملتمعات احمللية وطموحاتها وبصالت فعالة مع تلك اجملتمعات، ف نهعا قعد تفتقعر إىل    

ات واملوارد يف بعض اجملاالت الت ميكن أن توفرها ماسسة شريكة كائنة يف بلد  خر. ولذا ف ن املشاركة يف تطوير اخلرب

 ونقل التكنولوجيا سيكون نشاطًا مهمًا متوقعًا يف إطار خطة العمل هذه. 

 

وجيعا ذاتهعا، وهعي بنعاء القعدرات      ومثة فائدة هامة تنشأ عن املشاركة يف تطوير التكنولوجيا ونقلها، باإلضافة إىل التكنول

املاسسية من خالل تعزيز رأس املال البشري )من خالل التعّلم التشاركي على سبيل املثعال( وتعدعيم البنيعات األساسعية     

 )من خالل توفه أصناف رئيسية من املعدات على سبيل املثال(.

 

 الشركاء -جيم

 

تتوخى خطة العمل هذه إشراك طائفة واسعة من املاسسات املختلفة يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا. وتشعمل هعذه   

الطائفة ماسسات قطرية وحكومية، مثل مراكز البحعول وبنعوك اجلينعات ووكعاالت اإلرشعاد ووكعاالت إنتعاج البعذور،         

زارععون مباشعرة يف مجيعع جوانعب العمعل تقريبعا، علعى        وشركات القطاع اخلاص ومنظمات غه حكومية. وسيشارك امل

املستوى الفردي ومن خالل منظمات املزارعني على حد السعواء. وميكعن ملاسسعات أخعرى أن تلععب دورًا مهمعًا، منهعا        

 ت.اجلامعات وموردو املدخالت )مثل مقدمو االئتمانات، واملواد الكيميائية الزراعية، واملياه إىل  خره( وحدائق النباتا

 

ومن املتوقع باملثل أن تكون املنظمات اإلقليميعة والدوليعة مشعاركًا مهمعًا يف العمعل يف إطعار هعذه اخلطعة. ويشعمل هعذا:           

املاسسات الزراعية التابعة جلامعة الدول العربية، ومنظمعة األغذيعة والزراععة لألمعم املتحعدة، واملركعز العدولي للزراععة         

، واملنظمة العربيعة للتنميعة الزراعيعة    (ICARDA)حول الزراعية يف املناطق اجلافة ، واملركز الدولي للب(ICBA)امللحية 

(AOAD)    والشبكات اإلقليمية مثل شبكة املوارد الوراثية النباتية للشرق األدنعى ومشعال افريقيعا ،(PGRN-NENA)، 

. وميكعن  (AARINENA)فريقيعا  أالت تعمعل يف إطعار احتعاد ماسسعات البحعول الزراعيعة يف الشعرق األدنعى ومشعال          
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للبحول الزراعية الدوليعة، أن تعادي    االستشاريةملاسسات أخرى من خارج اإلقليم، مثل بعض املراكز التابعة للجماعة 

 دورًا داعما مهًما، وخصوصا من خالل املشاركة يف تطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات. 

 

 النتائج املستهدفة -دال

 

 من املتوقع أن تسفر املشاريع املتوخاة يف إطار هذه اخلطة عن ما يلي: 
 

مستوى معيشة املزارعني الذين يعانون فقرا يف املوارد يف اإلقليم، من خالل حصوهلم علعى أصعناف    حتسني  (1)

تعطي غلة أعلى للمحاصيل الغذائية الرئيسية وتكون أقدر علعى التكيعف وعلعى حتّمعل اجلفعاف ودرجعات       

 احلرارة املرتفعة. 
 

حتسني قدرة املاسسات على تلبية احتياجات املزارعني من خعالل حتسعني القعدرة علعى إجعراء البحعول         (4)

واالضطالع بأنشطة التطوير، مما جيعل املاسسات قعادرة بالتعالي علعى املسعاهمة بشعكل أفضعل يف حتقيعق        

ععي واسعتخدامه علعى    أهداف املعاهدة الدولية من خالل بناء نظام عاملي قوي لصون التنوع البيولعوجي الزرا 

  حنو مستدام.

 

 عمليات الرصد والتقييم  -هداء

 

من أجل ضمان حتقيق اخلطة ألهدافها، سيجري وضع نظام كفا وفعال يقوم برصد وتقييم تنفيذ اخلطة عمومعا، وكعذلك   

تعاوني، منظمة األغذية والزراععة لألمعم    خمتلف املشاريع واألنشطة املنفذة يف إطارها. وسيتوىل إجراء هذا الرصد، بشكل

 املتحدة وأمانة املعاهدة الدولية واملاسسات املاحنة. 

 

 املوارد   -واو

 

سيستلزم حتقيق أثر فّعال يف حياة املزارعني، من خالل صون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها يف إقليم الشرق األدنعى  

ى املستوى احلالي من التمويل املوفر من قبل احلكومات واجلهات املاحنعة. وقعد   ومشال إفريقيا، موارد إضافية عالوة عل

 ىل اإلقليم، إال أنها ال متثعل إال نسعبة ضعئيلة جعدًا ممعا هعو مطلعوب يف الواقعع.        إقدم صندوق تقاسم املنافع موارد كبهة 

مليون  45و 10ن الصندوق لإلقليم ما بني وال ميكن توقع إحراز تقدم جيد بصورة واقعية إال إذا تراوحت املوارد املوفرة م

سنوات، على أن يوفر مبلغ مماثل على األقل يف شعكل   15اىل  0دوالر أمريكي سنويًا،على مدى فرتة مقبلة ترتاوح بني 

 مساهمة مالية مناظرة أو ما يشبه ذلك. 

  



IT/GB-5/13/Report  11 ، صفحةدالاملرفق 

 

 اخلالصة -زاي

 

األمعن الغعذائي   يتمتع صندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة الدولية مبوقع جيد ميكنه من تقديم مساهمة قيمة يف حتقيعق  

يف إقليم الشرق األدنى ومشال إفريقيا. وميكن أن يثبت، بشرط توافر التمويل الالزم، أن من املمكعن صعون معظعم التنعوع     

املزروع من احملاصيل الرئيسية املوجودة حاليًا يف اإلقليم، إن مل يكن كل التنوع. وعالوة على ذلك ف ن هذا التنوع واملواد 

ن خالل النظام املتعدد األطراف للمعاهدة سيشكالن أساس تنمية ونشر أصناف جديدة  سعنة، تتسعم   اإلضافية املقدمة م

بزيادة انتاجيتها واستقرارهًا، حتى يف مواجهة ارتفاع درجات احلرارة وندرة املياه وتزايد امللوحة، العت تشعكل السعمة    

زراعيععة املالئمععة، يف ضععمان أن تظععل العععائالت املميععزة لإلقلععيم. وستسععاعد هععذه األصععناف، إىل جانععب املمارسععات ال 

املزارعة الفقهة يف املوارد يف اإلقليم منتجًة على الرغم من تغه املنعاخ، وقعادرة علعى مواصعلة املسعاهمة يف حتقيعق األمعن        

 التغذوي وتوفه سبل املعيشة جلميع سكان اإلقليم. 

 

 

 

__________ 
 

وترحب حكومة سلطنة عمان واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومنظمة األغذيعة والزراععة   

هليئة األمم املتحدة باملشاركة التعاونية لألطراف املتعاقدة وإقليم الشرق األدنى ومشال إفريقيا وماسسات أخرى من أجل 

 اعتماد خطة العمل هذه وتنفيذها. 
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 املرفق هاء

 األعضاء يف اجمللس التنفيذي للصندوق العاملي للتنوع احملصولي الذين عينهم

 الرئاسي يف الدورة اخلامسةاجلهاز 

 

 

 

 نهاية مدة العضوية االسم

 Peter Crane  2016 سه

 Maurício Antônio Lopez  2016 دكتور

 Gebisa Ejeta  2016 دكتور

 Prem Lal Gautam  2016 دكتور
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 املرفق واو
 

 خطة أعمال اجلهاز الرئاسي

 

 مقدمة   -أوال

 

رؤية املعاهدة يف ضمان "املساواة والغذاء للجميع" ورسالتها واهلدف العام منهعا هعو احلفعاظ علعى املعوارد      تكمن  

والتقاسعم الععادل واملنصعف للمنعافع الناشعئة ععن       الوراثية النباتية لألغذيعة والزراععة واسعتخدامها علعى حنعو مسعتدام       

األجعل للفعرتة    متوسعطة  أهعداف  سعتة  خطة األعمال هعذه  وحتدد استخدامها ألغراض الزراعة املستدامة واألمن الغذائي.

  أن تكون:، وتهدف إىل 4512-4519
 

 ؛ست سنوات خالل فرتة املعاهدة تنفيذ من على املدى املتوسط للتخطيط أداة -1
 

 عاهدة؛تشغيل املل خارطة طريق واصفة أداة لتعبئة املوارد -4
 

  وغه تقنية؛ بلغة بسيطة لدى غه اخلرباء الوعيزيادة أداة ل -0
 

 خمرجاتهدا سعتكمال  الالزمة ال املتوقعةالعناصر الرئيسية و أهدافها الفرعية على املدى املتوسط غايةكل وتصف  

األهعداف   يف حتقيعق  بشعكل تراكمعي   للمسعاهمة  صممت األهعداف ذات األولويعة   وقد .األهداف ذات األولويةاحملددة و

موارد  ينبغي تعبئة، خطة األعمال هذه ومن أجل تنفيذ من اخليارات. قوائم ينظر إليها على أنها، وينبغي أال والغايات

 .4556منذ عام  املستخدمة تطبيقًا للمبادئوذلك  إضافية
 

 تطبيقها، والت جرى املوارد واستخدامها تعبئة بشأن الراسخة املبادئأجزاء خطة األعمال إىل  وتستند مجيع 

 .4556منذ عام 

 

 مبادئ تعبئة املوارد:

 .ال نتائج بدون موارد 

 .مواءمة األهداف لتعبئة املوارد واستغالهلا 

 .االستدامة 

 .إمكانية التنبا 

 .ختطيط حجم العمل القائم على املوارد 

 القائمة على املوارد. اإلدارة 

 واالعرتاف الشفافية. 

 مبادئ استغالل املوارد: 

 .تتطلب املوارد حتقيق نتائج 

  وجهعود األطعراف    الطعرف املتعاقعد  مواءمة جهود

 اجلهاز الرئاسي. أهداف لتحقيق املعنية األخرى

 .إرشاد الطرف املتعاقد 

 .اإلمجاع 

 .االتساق 

 .التنسيق 

 .التعاون 
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 من املعاهدة الدولية 4109 – 4102خطة األعمال للفرتة  -ثانيا

 

 األساسية للمعاهعدة الدوليعة  ليات النظم واالسرتاتيجيات واآل وضع يف هذه خطة األعمال من يتمثل اهلدف العام 

اإلشعراف عليهعا   وليعات  واالسعرتاتيجيات واآل  هذه العنظم  مواصلة االنتقال إىل، وحيثما أمكن، جعل على أساس مستدام

 .مبرور الزمن مستقرةعملية 
 

 النظام املتعدد األطراف وعمليات النظم األساسية ترسيخ :0الغاية  4-0
 

 لياتهعا  للمعاهدة وأكثر  الركائز األساسيةأحد  وتقاسم املنافع تعدد األطراف للحصول على املواردامل النظام ميثل 

لحصعول علعى املعوارد وتقاسعم منافعهعا يراقعب باسعتمرار املعوارد         لوقد ساهم تنفيذه يف إنشاء نظام عاملي جديعد   ابتكارًا.

بعوتهة   متععدد األطعراف   قعد تقعدم تأسعيس نظعام    و الوراثية والتحويالت النقدية الفردية، فضاًل عن الفوائد املرتبطة بعه. 

ضعمان الفعاليعة    معن أجعل   القيام بقدر كبه من العمل زال يتعنيال ي، ومع ذلك األساسي.هيكله ومت االنتهاء من  سريعة

 .على الصعيدين الوطين والدولي لنظام املتعدد األطرافل الكاملة
 

مدن خدالل تطدوير     مبدا يف ذلدك   النظدام املتعددد األطدراف،    يف احلصول على املواد وتسهيلإدراج و: حتديد 0 اهلدف

 الصلة.املعلومات ذات  أدوات تكنولوجياتعزيز و
 

منعذ ععام   و .النظام املتعدد األطراف أساسعليها حلصول من أجل تيسه ا الوراثية النباتية املوارد إتاحة يشكل 

النظعام املتععدد    املتعوفرة معن خعالل    اجملموععات ب املعلومات املتعلقة األطراف املتعاقدة من عدد  دود فقط قدم ،4551

 األشخاص الطبيعيني واالعتباريني. من قبل املواد إدراج املتخذة لتشجيعالتدابه  عن وتوجد معلومات أقل .األطراف

 

 ذات األولوية هدافاأل  

 

 واملعواد املقدمعة   املتعاقدة  األطراف من قبل باملواد املتاحة اإلخطارات مبا يف ذلك، مستوى املعلومات استعراض

 .األشخاص الطبيعيني واالعتباريني من قبل

 هذه تسهيل اإلجراءات الالزمة ل وحتديد طبيعيني أو اعتباريني من قبل أشخاص موعاتاجمل استعراض تقديم

 أحكعام املعادة   وذلعك يف ضعوء  ، يف املوقدع  بداملواد ق عفيمعا يتعلع   دد األطرافعتعامل نظامال حالة استعراض .العملية

احملفوظة املوارد الوراثية النباتية و النظام املتعدد األطراف تشغيل بنيتعزيز الصالت لفهم و من املعاهدة ح14-0

  .يف ظروف املواقع الطبيعية

 املواد مبا يف ذلك النظام املتعدد األطراف، يف إطار املتاحة املواد عن وحتديث املعلومات ضرورة توفريل الدعاية 

 الزراعدة النباتيدة لألغذيدة و   الوراثيدة  أصدحاب املدوارد   التواصدل مدع  و .احملفوظة يف ظروف املواقع الطبيعيعة 

 .كثر سلبيةاأل الدعايةنشطة يف مقابل نهج  متابعةباعتباره 
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 النتيجة 

 

تععدد  امل نظعام ال املتاحعة يف إطعار   املعواد  بشعأن  املعلوماتتصبح  ينبغي أن، احلالية فرتة التخطيط حبلول نهاية 

تسعهيل   املعلومعات العت معن شعأنها     نظعم تكنولوجيعا   االنتهاء معن  كما ينبغي املعاهدة. من خالل موقع متاحة األطراف

 علعى  وتعزيزهعا  الطعرف الثالعث املسعتفيد،    عمليعات  مبا يف ذلك تلك اخلاصعة بعدعم  ، االتفاق املوحد لنقل املواد عمليات

 .النحو الواجب
 

 : تعزيز تقاسم املنافع4 اهلدف
 
إن تقاسم املنافع هو ثاني أعمدة النظام املتعدد األطراف وتغطي جماالته ذات األولوية للتدخل جمموعة واسععة   

كتبعادل املعلومعات واحلصعول علعى التكنولوجيعا      معن املعاهعدة "   4-10من األنشطة، على النحو املنصوص عليه يف املادة 

ستغالل التجاري، مع النظر بعني االعتبار جملاالت النشعاط ذات  ونقلها، وبناء القدرات، وتقاسم املنافع النامجة عن اال

 38".األولوية يف خطة العمل العاملية املتتابعة، بتوجيه من اجلهاز الرئاسي

 

 ذات األولوية ألهدافا  

 

 يف حعني و .والتجارية غري التجارية املنافع آليات تقاسم كال من النظام املتعدد األطراف يف يشمل تقاسم املنافع 

 لتنفيدذ  القيام مبزيد مدن العمدل   قد مت، إال أنه التجاريةتقاسم املنافع لخيارين  لفعٌِّت االتفاق املوحد أحكام أن

ملعوارد  يف جمعال ا  التكنولوجيا وبنداء القددرات   املعلومات ونقل تبادل، أي غري التجارية املنافع تقاسم  ليات

  والزراعة. النباتية لألغذية الوراثية

 اسدتعراض سدري العمدل    طلب اجلهاز الرئاسي من األمني املنافع. ترتيبات تقاسم يف قدم احملرزاستعراض الت 

 تقعديم املعلومعات   معن أجعل   معلومات وحتليلهالل شامال اذلك جتميع ستلزم، وسوف يترتيبات تقاسم املنافع يف

اجلهداز الرئاسدي مدن    سديتمكن   بنداء علدى هدذا االسدتعراض،    و .إىل اجلهاز الرئاسي والتحليالت ذات الصلة

 باحتعذاء منعوذج  ليعات تقاسعم     ذات الصعلة األخرى  املنظماتكما قد تقوم  القرارات السياسية اختاذ املزيد من

 اخلاص باملعاهدة. املنافع

 املعدفوعات إىل صعندوق    سوف يسعتعرض اجلهعاز الرئاسعي بانتظعام مسعتويات      تقاسم املنافع. طرائق استعراض

زيادة من اخليارات املبتكرة ل سيحدد وسيضع سلسلةو تقاسم املنافع، وخاصة تلك املتعلقة باملدفوعات اإللزامية.

الوراثية النباتية  االستخدام املستدام للموارد استنادا إىل وموثوق به، فوريو قابل للتنبا على أساس تدفق األموال

 والزراعة. لألغذية

  

                                                 
 .م املنافع املالية يف اهلدف الثاني ضمن نطاق اسرتاتيجية التمويلتدخل األنشطة املتعلقة بتقاس  08
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 يجةالنت 

 
 يف املعاهعدة،  تقاسم املنعافع ل ربعةاأل لألنواع وظيفيةال لياتسيكون قد مت االنتهاء من اآل فرتة التخطيط يف نهاية 

 معن خعالل   تقاسم املنعافع  مزيد من لتمكني اخليارات املمكنةلتشجيع  على أساس منتظمفر مزيد من املعلومات اكما سيتو

 املعاهدة.
 

 الطرف الثالث املستفيد لعمليات إطار: 2 اهلدف
 
 .طرف ثالث مستفيد على لنقل املواد ينص االتفاق املوحد 

 

، 4511يف عام  الطرف الثالث املستفيد وفقا إلجراءات الوساطةإجراءات ووديًا  املنازعاتفض  قرار بعد اعتماد 

 .ملعلومات وحتديثها بفعاليةا تحسنيذلك ب من حيث صلة، وال سيما تنفيذ العمليال على العملجيب أن يركز 

 

 ذات األولوية ألهدافا  

 

 كبه قدرب بشكل فعال تعتمد تسوية املنازعات .الطرف الثالث املستفيد الستخدامها من قبل توفري املعلومات 

أصعبحت هعذه العمليعة    طرف الثالعث املسعتفيد،   املعلومات لل هذهكلما زادت إتاحة املعلومات و على مدى توافر

، بناء علعى  سرية املعلومات احلساسة ضمانويعد  تسوية املنازعات.يف  وفعالة من حيث التكلفةجدوى  أكثر

 .الثقة يف النظام لتعزيز يف غاية األهمية ا، أمرالطلب

  اجلهعاز الرئاسعي    نيابعة ععن   يتصعرف الطعرف الثالعث املسعتفيد     الطرف الثالث املسدتفيد.  عملياتاستعراض

 اجلهداز الرئاسدي مبراجعدة    قيدام ال بعد معن   ، ةالرشعيد  ةكمواحلو يف النظام الثقة أجل ضمانمن و واملعاهدة.

اجلهعاز   قعرارات تنفيعذ  املعاهعدة و  أهعداف  تقييم مدى تنفيعذ  من أجل الطرف الثالث املستفيدعمليات دورية ل

 ذات الصلة.

 ضمن ذلك مسعاعدة  ومن  النظام املتعدد األطراف تنفيذ املعلومات لدعم نظم تكنولوجيا وتعزيز مواصلة تطوير

 االتفععاق املوحععدااللتزامععات املنصععوص عليهععا يف عععن االسععتخدام و مععن خععالل إرشععادات عمليععة املسععتخدمني

 لنقل املواد.

 

 نتيجةال 

 
 مبا يف ذلك مجعع ، بطريقة روتينية إجراءات الطرف الثالث املستفيد ينبغي تنفيذ، فرتة التخطيط حبلول نهاية 

    .الالزمة وحفظ املعلومات
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، فمن الضروري أن تكعون  من تفرد النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع ا يتسم بهنظرا مل 

ومن املهم  املشورة واملساعدة ذات الصلة متاحة بسهولة لألطراف املتعاقدة وغههم من املستخدمني يف مجيع أحناء العامل.

 لعدعم اختعاذ   النظام املتعدد األطعراف  عن عمليات معلومات موثوقة إىل  مكانية الوصولبجلهاز الرئاسي ا ظىحي أن أيضًا

 .قرار مستنه
 

 متعدد األطراف تطوير النظاممزيد من التوجيه بشأن و لسياساتلدعم  توليد: 0 اهلدف
 

.[ .] اتالسياسعي  ات على صععيد أن إحدى وظائف اجلهاز الرئاسي هي "توفه توجيه على 0-19تنص املادة  

املعوردين   عدد من، قام األطراف املتعاقدة إىل أنه، باإلضافة وجتدر اإلشارة إىل وال سيما تشغيل النظام املتعدد األطراف".

التفعاق  ل بعالتطبيق العدولي  التقنية املختلفعة املتعلقعة   و القانونية ألسئلةاإىل  أيضا بتوجيه عناية األمني احملتملني واملتلقني

ذلعك   وقعد أبعرز   األسئلة.إجابات تلك  وااللتزامات الناشئة عن قوقعليه من ناحية احل واآلثار املرتتبة لنقل املواد املوحد

 .النظام املتعدد األطراف تناغم  ورية لضمان اجلهاز الرئاسي ستكون توجيهات أن

 

 املواد ومتلقي ورديمل شكل خطوط توجيهية األول يف التوجيه السياسي. شكلني رئيسيني من وجود من املتوقعو 

املتعلقعة بتشعغيل    املوضوعية بشأن املسائل اتسياسيف جمال التوجيه  يف شكل، والثاني مبوجب النظام املتعدد األطراف

 .من قبل املستخدمني على األسئلة الت طرحت مباشرة ما سوف يردوهو  ،وتطورهوتغطيته النظام 

 
 ذات األولوية ألهدافا 

 

 مدن   والنظدام املتعددد األطدراف    املوحد لنقل املدواد  املعنية باالتفاق املخصصة االستشارية اللجنة الفنية انعقاد

 والقضعايا العت أثارتهعا    مواصعلة النظعر يف املسعائل   من أجل عدة أمعور معن ضعمنها     ،بعد الدورة السادسةجديد 

اجلهاز الرئاسي  تقديم املشورة إىل واالستمرار يف النظام املتعدد األطراف وغههم من مستخدمي املتعاقدةاألطراف 

  بشأنها.األمني و

 املنصعوص عليهعا يف    النظام املتعدد األطدراف  املتعلقة بتشغيل االستعراضات والتقييمات واملساعدة يف املشاركة

متهيععدا  فيمععا بععني الععدورات  حتضععهيعمععل ب االضععطالع جريسععيو املعاهععدة. مععن (د) 4-10و 2-11 املععواد

الت  الفرعية اهليئات اجلهاز الرئاسي وغهه من يتخذها من املقرر أن التالقرارات والتقييمات و لالستعراضات

 .تأسيسها قد يقرر

 اإلجراءات الالزمة لتنفيذ املعاهدة.للممارسات و إعداد دليل 

 النظام املتعدد األطراف ها منمتلقيو املوارد ملوردي إجراءات وضع.  

 فيه. املشاركة الفعالةتوسيع و النظام املتعدد األطراف إىل الوصول من خالل تسهيل والتوعية بناء القدرات 
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 النتيجة 

 
 الشعفافية  وخلعق  النظام املتعدد األطعراف تنفيذ ل اتباع ُنهج منسقة الت تعزز واملساعدة القانونية توافر املعلومات 

 بالنسبة للمستخدمني.القدرة على التنبا يقن وتوال
 

 عمليات النظام املتعدد األطراف رصد: 4 اهلدف
 

 . تشغيل النظام متعدد األطراف"...)أ( على أن الوظيفة األوىل للجهاز الرئاسي هي "رصد 0-19تنص املادة  

 معن حيعث  معروفعًا   النظعام  يف معا حيعدل  ال يكعون   فرتة التخطيط يف بداية ألنه، وخاصة عملية كربىويشكل الرصد 

 للنظعام املتععدد األطعراف،    مجيع اجلوانب الرئيسية يف جدًا واملعلومات  دودة التحقق.إمكانية واملوثوقية و شفافيةال

 .وما حيدل هلا يف النظعام املتععدد األطعراف   ؛ إدراجها متوكيف  ماهية تلك املواد؛؛ يف النظام كم مادة مبا يف ذلك:

( ختطعيط وتشعغيل النظعام،    4( مصداقية النظام، و)1البيانات املوثوقة حول هذه األسئلة حامسة من أجل: )وستكون 

( أساس معلوماتي سليم الختاذ اجلهاز الرئاسعي  2( رصد واستعراض سه هذا النظام من قبل اجلهاز الرئاسي، و)0و)

ثعل التصعدي لعتغه املنعاخ والعتغهات يف البيئعة       للقرارات السياسية بشأن مستقبل تطعور النظعام املتععدد األطعراف، م    

 التنظيمية، إخل.

 

املسعتفيد  لطرف الثالث نظام املتعدد األطراف واالعمعل الطبيععي لل هامعة من خالل بيانات كميعة وسيتم توفيعر 

 األهداف ذات األولوية بشكل كاملالت ُنفذت 

 

 مبعا يف ذلعك خمتلعف    النظعام املتععدد األطعراف،   بتنفيعذ   األطراف املتعاقعدة  الت تقوم مبوجبها توثيق التدابري 

 التشريعية املتاحة.اإلدارية و اخليارات

 السرية. التدابري املناسبة حلماية للجهاز الرئاسي مع االتفاق املوحدعمليات التجميع اإلحصائي ل  

  لنقل املواد االتفاق املوحد وتشغيل تنفيذاستعراض.  

 

 النتيجة 

 

 .الةدراسات احلدوات واأل جمموعةو، املعلومات اإلحصائية سيجري نشر 
 

 سرتاتيجية التمويلا: تنفيذ 2 الغاية 4-2
 

هعذه   لتنفيعذ متويليعة   سعرتاتيجية ا بعأن تضعع   املتعاقعدة  األطراف تتعهد على أن من املعاهدة 1-18 تنص املادة 

على ذلك يتوقف ، واملعاهدة برمتهاجناح مفتاح  التمويلسرتاتيجية اتعد و. اأهدافه 4-18 املادة تسرد يف حني ،املعاهدة

أن إسرتاتيجية التمويل ينبغي أن تسععى إىل جعذب املعوارد    ، الحظ اجلهاز الرئاسي "1/4556يف القرار و األموال. توافر
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ت الصلة يف التنفيذ أهمية التعاون مع اآلليات والصناديق واهليئات الدولية ذان "بيَّ " كمااملالية من مجيع املصادر املمكنة

 ".سرتاتيجية التمويلالالناجح 
 

 تقاسم املنافع لصندوق تعبئة املوارد :0 اهلدف
 

 املعاهعدة  صعورة وأنشعطة  ، فضاًل ععن  التمويلية األخرى سرتاتيجيةاال األهداف تشكيل علىستاثر تعبئة املوارد  

 بشكل عام.

 
 ذات األولوية األهداف  

 

 األساسية املواد وإعداد مجع األموال تعزيز نظم. 

 خعالف ذلعك علعى   احلفعاظ  و ،أصحاب املصدلحة الرائدة و من جانب اجلهات املاحنة ملعاهدةا مناصرة تشجيع 

جمموععة واسععة    من قبعل  على نطاق واسع التأكد من نشر أحكام املعاهدةو سرتاتيجية التمويل.اصورة املعاهدة و

 .بشكل صحيحإجنازاتها واحتياجاتها و املايدين وبث أهدافها من

 لتحقيعق  جعدد معاحنني   وتشعجيع  املداحنني احلداليني   لتمييدز  ورعايتهاتنمية اجلهات املاحنة لبرامج  تنفيذ 

 .ةاملتعلقة باملعاهد الدعم لألنشطة توسيع قاعدةاملتصل باهلدف النهائي 

  بتعزيزها والقيام تدرجييا املهتمة اجلماهري ملختلف املخصصة برامج االتصالتنفيذ. 

 بغاياتهعا وأهعدافها علعى حنعو     لضعمان الوفعاء  سدرتاتيجية  اخلطدة اال و سرتاتيجية التمويدل ا استعراض تنفيذ 

 .أكثر فعالية

 إذا اعتمدها اجلهاز الرئاسي، صندوق تقاسم املنافعل املوارد شدحل أساليب مبتكرة تطبيق.  

 

 النتيجة 

 
 العامة املنقحة. والغاياتالعمل  أهدافإعداد وتنفيذ  مع تعبئة املواردل دثَّة  خطة 
 

 تشغيل صندوق تقاسم املنافع :4 اهلدف
 

الوراثيعة النباتيعة    استخدام املعوارد منافع الناشئة عن واملنصف لللتقاسم العادل  لية ل تقاسم املنافع صندوق وفري 

الوراثيعة النباتيعة   املعوارد   صعون عامليعًا ل  العربامج املتفعق عليهعا    ويسعهم يف  احلصول امليسر شجع، كما يوالزراعة لألغذية

فيمعا   أنشعطته  إمجاع اآلراء بشعأن زيادة املنافع و صندوق تقاسم تعزيز مصداقية من أجلو واستخدامها على حنو مستدام.

والتشعغيلية   لعإلدارة املاليعة  فععال  نظعام كفعا وشعفاف و   تطوير  يشكلأصحاب املصلحة، والشركاء و بني اجلهات املاحنة

 .احتمي اأمرصندوق لل
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 ذات األولوية ألهدافا  

 

  إطعار  إىل اجلهعاز الرئاسعي يف   تقاسم املنافع املمولة من صندوق حافظة املشاريع متابعة وتقييم تقرير عنتقديم 

 .دورات املشاريع

 الشراكة.بنية ومعلومات املشروع نظم إدارة و تعزيز وصون 

 معن خعالل دععم الكيعان     ،أموالده و املشدروع يوميدة لددورة   ال لإلدارة السياسات واإلجراءات اإلدارية حتسني 

 .املنفذ للمشروع

 وبراجمعه  خططعه  أثر واسعتدامة  الذي سينظر يف تقاسم املنافعصندوق  عملياتالدوري ل لالستعراض وضع إطار 

 .شراكاتهوإجراءاته ووأولوياته 

 املنافع. صندوق تقاسم يفستخدام املوارد ال األجل توسطةاملاخلطة مراجعة إعداد و 

 

 النتيجة 

 
فعرتة   حبلعول نهايعة   دورات املشعاريع معن   قعدر  أقصى وكفاءة، بشفافية املنافع، صندوق تقاسم جيب أن يكمل 

  املتاحة.، وفقًا لألموال التخطيط
 

 سرتاتيجية التمويل من خالل قنوات أخرى )ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف(اتيسري تنفيذ  :2 اهلدف
 

العت  مععايه  وفقًا لل ساعدةامل العمليات الدولية األخرى تقدم أن يف ضمان األطراف املتعاقدة دعممعاهدة ينبغي لل 

يف  تيسعر بعدورها أن   ميكعن لألمانعة  و .املساعدة اختاذ قرار بشأن عند املعاهدة أحكام والنظر يف اجلهاز الرئاسي، وضعها

 املساهمات الطوعية.تشجيع املتخذة لتدابه األعمال التحضهية لل هذا الصدد

 
 ذات األولوية هدافاأل  

 

 املعاهعدة  هداف دعمها أل لتشجيعذات الصلة  الدولية واهليئاتوالصناديق اآلليات  مع التواصل رفيع املستوى

 املعاهدة. أهدافب من حيث صلتها أنشطتها بنيتعزيز التنسيق و ذات الصلة

  واهليئدات الدوليدة  والصدناديق  اآلليدات   اجتماعدات يف  واألنشطة املناسدبة  حداثجدول باألحتديد وحتديث 

 .ذات الصلة

 نتعائج  وتركيعز و  بعاأوسع لطع صورة  رسملتعددة األطراف املواإلقليمية و على املستويات الثنائية األنشطة رصد

 بها. تتصل أو ،املرتبطة بهااألهداف املعاهدة و تنفيذ تقوم على من األنشطة الت كاملةالموعة اجمل

  التقدم احملرز واإلجنازات بشأناجلهاز الرئاسي  التقارير إىلتقديم. 
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 النتيجة 

 
 صعون  صعوب  املسعتهدفة  الدوليعة اهليئعات األخعرى   اآلليات والصعناديق و  من التمويلأعلى من  توجيه مستوى 

 الثغعرات بتقيعيم   بانتظامقيام اجلهاز الرئاسي واستخدامها على حنو مستدام. و والزراعة الوراثية النباتية لألغذيةملوارد ا

 التنفيذ.عملية  توجيهو سرتاتيجية التمويلا يف تنفيذ وأوجه التآزر
 

 واالستخدام املستدام صونال :2الغاية  4-2
 

ععن طريعق   ، وذلعك  والزراععة  الوراثية النباتية لألغذيعة واالستخدام املستدام للموارد  صونإطارًا لل تضع املعاهدة 

األحكعام   ترمجة هعذه  ويتمثل التحدي يف للتعاون. منتدى دولي وخلق على املستوى الوطين متكامل نهج تشجيع اعتماد

معن خعالل   توجيهية متينة وممكنعة التنفيعذ    إىل صكوك الت يتبعها أصحاب املصلحة املختلفنيتنوعة امل والوسائل العامة

 النباتية لألغذية والزراعة.موارد الوراثية متخصص بشأن االستخدام املستدام للعمل  برنامج تنفيذ
 

املنظمدات الدوليدة   وأصحاب املصدلحة و  األطراف املتعاقدة األنشطة اليت تقوم بها ومتابعة تيسري وتنسيق :0 اهلدف

 املستدام   هااستخدامو صونهاوالزراعة و الوراثية النباتية لألغذيةملوارد ا الستكشاف
 

 مبعا فيعه الكفايعة   منوذجيعة   ميكعن أن تعتعرب  العت   اجلاريعة ألنشعطة  ل رؤية شاملة تطوير يف يسهم هذا اهلدف 

  .السياسات يف جمال استخدامها الستخالص استنتاجاتو منها لالستقراء

 
 ذات األولوية هدافاأل 

 
 رؤيعة   لتنفيعذ املنظمعات الدوليعة   وأصحاب املصلحة و األطراف املتعاقدة األنشطة الت تقوم بها رصد املساعدة يف

  .لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاالستخدام املستدام ل بشأن برنامج العمل وأهداف ورسالة

  لتسدهيل تنفيدذ   وأصدحاب املصدلحة   إىل األطدراف املتعاقددة  اجلهداز الرئاسدي    نقل اخلطوط التوجيهية مدن 

 من املعاهدة. 6 و 1املادتني 

  الوراثيععة النباتيععةللمععوارد  املسددتداماالسددتخدام و صددونبال أخددرى ذات صددلة مجددع معلومددات مددن مصددادر 

 والزراعة. لألغذية

 

 النتيجة 

 
للمعلومات حعول   املصادر الرئيسية باعتبارها واحدة من املعاهدةب ينبغي االعرتاف، فرتة التخطيط حبلول نهاية 

مركعز لتبعادل    مبثابعة  تصعبح املعاهعدة  و والزراععة.  الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة   االستخدام املستدام للموارد و صونال تدابه

   .أصحاب املصلحة والشركاء مجيع وحفظهاتوليدها  توىلاملعلومات الت  إىل أصحاب املصلحة وجهي ميكن أن املعلومات
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 التعاون وحتسني الشراكات :4 اهلدف
 

 لألغذيعة الوراثيعة النباتيعة   املعوارد   صعون سياسعات بشعأن   ال لتطعوير  األساسعي نتعدى  وامل هي اإلطار املعاهدةإن  

 املشعاريع  يف أصعحاب املصعلحة املشعاركني    بعني  التعاون والشراكات وذلك لتعزيز على حنو مستدام هااستخداموالزراعة و

 عاهدة.امل من 9و 6و 0املواد بتنفيذ  والربامج ذات الصلة

 
 ذات األولوية هدافاأل 

 

 ملعاجلتها. وضع خياراتلو معاجلةإىل  اليت حتتاج لتحديد القضايا املعلومات اليت مت مجعها حتليل ونشر 

 الوراثيعة  االسعتخدام املسعتدام للمعوارد    و صعون يف سعبيل ال  تنفيذ تدابري السياسة العامة بشأن وضع توجيهات

، مععع األخععذ يف احلسععبان، الصععون يف املزرعععة ويف املوقععع املسععتوى الععوطين والزراعععة علععى النباتيععة لألغذيععة

 .واالستخدام املستدام

 

 النتيجة 

 
 الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة   االسعتخدام املسعتدام للمعوارد    و صعون اخلاصعة بال  املعلومعات  نطعاق واسعع معن    توافر 

 من املعاهدة. 6و 0املادتني  وطنية لتنفيذ الختاذ تدابه خيارات السياسة العامة التوجيه بشأنتوفه والزراعة، و
 

 : حقوق املزارعني1الغاية  4-1
 

ينبغعي علعى   و .احلكومعات الوطنيعة   على عاتق حقوق املزارعني إعمال تقع مساولية املعاهدة،من  9 وفقًا للمادة

تعدابه  اختاذ وحسبما يكون ذلك مالئما، ورهنا بالتشريعات القطرية، ، وفقا الحتياجاتها وأولوياتها، األطراف املتعاقدة

اقتسعام   يف املشعاركة املتكافئعة  ، واحلعق يف  الصعلة ذات  املعارف التقليديعة  مبا يف ذلك محايةتعزيز تلك احلقوق حلماية و

 اعتمعاد ب األطعراف املتعاقعدة  قيعام   معع و. القطعري على املستوى  ذات الصلة يف صنع القرارات واحلق يف املشاركة، املنافع

االععرتاف  نح العذي ميكعن اسعتخدامه كأسعاس ملع      اإلطعار القعانوني   املادة اخلاصة حبقوق املزارعني وفر، تتدابه متكينية

 الوطنية. وفقًا للتشريعاتاملزارعني لمجتمعات احمللية واألصلية ول واحلماية
 

 حقوق املزارعني حالة تنفيذ مجع املعلومات عن :0اهلدف 
 

لوضعع املتعلعق   ل اسعتعراض   جراء أياجلهعاز الرئاسعي بع   لكعي يقعوم    اضعروري  شرطا مسبقا املعلوماتمجع  يعد 

 لتنفيعذ علعى  ل دعمعا  فيعه اجلهعاز الرئاسعي    أي عمعل قعد ينظعر    يف أساسعيا عنصعرا  جيعب أن يشعكل   املزارعني و حبقوق

 الصعيد الوطين.
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 ذات األولوية هدافاأل  

 

 لتعزيعز   حول التدابري الوطنيدة  لمعلوماتل واملنظمات ذات الصلة املتعاقدة تقديم األطراف ووتهة معدل تعزيز

 .حقوق املزارعنيمحاية و

 حقوق املزارعني حلقات عمل إقليمية بشأن دعم تنظيم. 

 على أن يتم ذلك أيضا يف فرتات ما بني الدورات. املعلومات الواردةنشر وحتليل و جتميع ، 

 اجلهاز الرئاسي يف دورات منظمات املزارعني تشجيع مشاركة. 

 

 النتيجة 

 
 التدابه الوطنية. يف تنفيذ املعلومات واخلربات من توافر حصيلة أوسع 
 

 : بناء القدرات والتوعية بتنفيذ املعاهدة6 غايةال 4-6
 

أن  نبغييو املعاهدة. وأهدافنظمة التنفيذ الفعال أل لتمكنيطراف املتعاقدة القدرات لأل ينبغي أن يتاح دعم بناء 

يف ذلعك  مبعا  ، واسعرتاتيجيات املعاهعدة   أنظمعة  لتنفيعذ  واحملليعة  املنظمعات الوطنيعة واإلقليميعة   دعم و متكني يشمل ذلك

  غه احلكومية.احلكومية واحلكومية الدولية وشبه احلكومية و املاسسات
 

 للمعاهدةبناء القدرات بشأن التنفيذ الوطنى واإلقليمي  :0اهلدف 
 

 خعربة  الدوليعة العت لعديها    واملاسسات واملنظمعات  منظمة األغذية والزراعة وحدات شراكات مع األمني قيمسي 

الععدد   حتسعني  وسعيتعني زيعادة    ليعة التنسعيق.  علعى   هاألمعني انتباهع   لذلكوسهكز  املعاهدة. تنفيذب ذات صلة وقدرات

بنعاء   أنشطة وستوجه .واإلدارة واحلوكمة وختطيط الربامج حتديد األولويات وكذلك القدرة علىفراد، لأل التقنيةنوعية وال

أو  املعدراء و واإلقليميعة؛ املاسسعات الوطنيعة   يف  التخطعيط و وضعع السياسعات   مستوى يف صناع القرار إىل القدرات البشرية

العربامج   املتوخعاة  بنعاء القعدرات   طعرق  وستشعمل  املعزارعني. ومنظمعات   ؛رتبيعة المجعيات و بنوك اجلينات  يفدارينياإل

ومراكعز   شعبكات املعرفعة   تقدميها من خاللسيجري و ،واألولويات التدريبية احملددة املبنية على االحتياجات التدريبية

 .املعنية املتخصص وكذلك برامج التدريب والتدريب ماسسات التعليم العالي ضمن تميزال

 

 ذات األولوية هدافاأل 

 

 تم بنعاء أن يع اجلهعاز الرئاسعي و   توجيهعات  ع بناء القدراتيتبِّأن  لضمانتنفيذ املعاهدة ل آلية التنسيق تشغيل 

طعراف  االحتياجعات الفعليعة لأل   ممعا يعكعس   متوازندة إقليميداً  ومنصدفة و  ومنسدقة  متماسكة القدرات بطريقة

  .وأصحاب املصلحةاملتعاقدة 

 وفقعا  فنيعة،   دوراتو ،القعرار  اختعاذ  دعملوأدوات  ،أدواتوجمموعة  ،أدلة لتشمل بناء القدرات مواد تطوير
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 )أي عاهعدة امل تنفيذمنسق لبناء القدرات من أجل  التباع نهج الشركاء يستخدمهااجلهاز الرئاسي، توجيهات ل

 .(لسياساتمتعلقة باومواد  يةوإعالم يةتدريبمواد  يف شكل

 الفنيعة قعدراتها   تعزيدز املتعاقعدة و  لعدى األطعراف   للمعاهعدة  االتصدال الوطنيدة   نقداط  شبكة مدن بناء صيانة و 

 .البنية التحتيةوالسياسات يف جمال والتنسيقية و

  األطعراف   وهعذا سعيمكن   البلدان أو األقعاليم.  من بناء على طلب ،املعاهدة لتنفيذ تقديم املساعدة القانونيةدعم

 .وأطرها القانونيةومصاحلها  الوطنية اخلاصة الحتياجاتها املعاهدة وفقا مبوجب من الوفاء بالتزاماتها املتعاقدة

  النظام العاملي للمعلومات لتطوير منتدىتوفه. 

 

 النتيجة 

 
 اإلقليمي ألحكعام املعاهعدة.  على املستويني الوطين و والعملي والسياسي القانونيتنفيذ الالزمة لل تنمية القدرات 

 .للمعلومات منسقعاملي  نظامل الداعمة واإلقليميةنظم املعلومات الوطنية نسق لاملتكامل وامل تطويروال

 

 التوعية والتدريب والرتويج للمعاهدة الدولية :4اهلدف 

 

 سعرتاتيجية ا كجعزء معن   وذلعك  هعذه  التخطعيط  فرتة قبلالتوعية  املعلومات ومواد األمني جمموعة أولية من أعد 

 التخطيط هعذه  فرتة خالل ملعاهدةاخلاصة با سرتاتيجية االتصالا توسيع نطاق جريسيو .ملعاهدةبا خاصة تصاللال أوسع

أيضعا   سعيتم و .املنتجعات اإلعالميعة   جمموععة أوسعع معن   ستشمل و ،اإلعالم طمع وسائ على نطاق أوسعتصال االبهدف 

 وقاععدة  عموعي ألق كوسيلة خل على الصعيد الوطين مباشرة املعاهدة املتعلقة بتنفيذتتجاوز تلك ل أنشطة التدريب توسيع

   .قدراتلل أعمق

 

 يف جماالت سياسات البيئة والتجارة وامللكية الزراعة رئيسية متثلأداة  بأنها االعرتاف نتيجةاملعاهدة  نتعشتو 

 وأهميتها التوعية بأهدافهافمن األهمية مبكان ومواصلته، زمخها  حلفاظ علىمن ا تتمكن املعاهدة الدولية حتىو الفكرية.

وضعع   أوسعاط سعائر   إىل املعاهعدة  أهميعة  حعول  الرسعائل األساسعية   توصعيل العديعد معن    ويعتعني  العريضة. اجلماهه بني

 .املساهمات الطوعية للمعاهدةتسهيل االعرتاف وعلى سبيل املثال وضمان التوعية  من أجل وعامة اجلمهور السياسات

 

 ذات األولوية األهداف 

 

  هعذا   سعهكز و املعاهعدة.  موقعع  وحتعديث  مبا يف ذلك صيانة، ميع األهدافجلالدعائية املواد املعلومات ودعم

 املعاهدة. أنشطةأهداف و بني خمتلف الرتابط تعزز رسائل واضحة على إعداد

 واإلعالن ذلك إدارة الصور ميكن أن يشملو املتقدمة والنامية. يف البلدان واجلمهور اإلعالم طوسائ التواصل مع 

إىل  التوعية جهودستسعى و اخل.والدعاية والعالقات العامة،  عن املعاهدة القصهةواحلمالت اإلعالمية واألفالم 

 .تقوم ب نتاج مواد خاصة بها أو مباشرة وادامل احمللية ستخدم وسائل اإلعالمت حيثحتقيق أثر مضاعف 
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 املاسسات التعليمية شبكة من من خالل إنشاءاملناهج التعليمية الرمسي و التدريب األكادميي يف املعاهدة تعميم 

 معن خعالل   هعذه األنشعطة   سعيتم تنفيعذ  و أنظمتهعا. و املعاهدة الدوليعة  بشأن التدريب املتعمق من شأنها أن توفر

 التوعيعة  أنشعطة  وسعيتم تنفيعذ   .على التعليم العالي مع الرتكيز، حيثما كان ذلك ممكنا القائمة التعليمشبكات 

 .أخرى كذلك على مستويات

 

  االنضعمام إىل  وفوائعد  ثار بشأن  والتواصل معهامتعاقدة  مل تصبح بعد أطرافا اليت علومات إىل احلكوماتاملإرسال 

 املعاهدة بوصفها زيد من قيمة، وسياملعاهدة تنظمه أحكام االتزام املعاهدة يف يةعضوال وميثل تشجيع توسيع املعاهدة.

    .النظام املتعدد األطراف الوصول إليها من خاللالت ميكن  الوراثية النباتية لمواردل جتميعا

 

 النتيجة 

 
التدريب وإنتعاج  التعليم و شبكات من خالل إنشاء نياملعني املصلحةأصحاب بني  باملعاهدة الدولية زيادة املعرفة 

 .املتعدد األطراف هاعاهدة ونظامامل حول املواد واملوارد
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 املرفق زاي

 األطراف املتعاقدة والدول املتعاقدة

 4102 أيلول /سبتمرب 42يف 

 يف املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 

لعدى املعدير الععام     ، بلغ عدد صكوك التصديق أو املوافقعة أو القبعول أو االنضعمام املودععة    4510يف سبتمرب/أيلول 

 صكا 020للمنظمة 

 أفغانستان

 ألبانيا

 اجلزائر

 أنغوال

 أرمينيا

 بوركينا فاسو

 بوروندى 

 اسرتاليا

 النمسا

 بنغالديش

 بلجيكا

 بنن

 بوتان

 الربازيل

 بلغاريا

 كمبوديا

 الكامهون

 كندا

 أفريقيا الوسطى مجهورية

 تشاد

 مجهورية الكونغو

 جزر كوك

 كوستاريكا

 كوت ديفوار

 كرواتيا

 كوبا

 قربص

 اجلمهورية التشيكية

 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 الدامنرك

 جيبوتى

 إكوادور

 مصر

 السلفادور

 إريرتيا

 إستونيا

 إثيوبيا

 فيجي

 فنلندا

 فرنسا

 غابون

 أملانيا

 غانا

 اليونان

 غواتيماال

 غينيا

 غينيا بيساو

 هندوراس

 اجملر

  يسلندا

 اهلند

 إندونيسيا

 مجهورية إيران اإلسالمية

  يرلندا

 إيطاليا

 جامايكا

 اليابان

 األردن

 كينيا

 كهيباتى

 الكويت
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 مجهورية القهغيز

 الدميقراطيةمجهورية الو الشعبية 

 التفيا

 لبنان

 ليسوتو

 ليبهيا

 ليبيا

 ليتوانيا

 لكسمربغ

 مدغشقر

 مالوي

 ماليزيا

 ملديف 

 ماىل

 موريتانيا

 موريشيوس

 اجلبل األسود

 املغرب

 ميامنار

 ناميبيا

 نيبال

 هولندا

 نيكاراغوا

 النيجر

 النرويج

 سلطنة ُعمان

 باكستان

 باالو

 بنما

 باراغواي

 بهو

 الفلبني

 بولندا

 الربتغال

 قطر

 مجهورية كوريا

 رومانيا

 رواندا

 سانت لوسيا

 ساموا

 سان تومي وبرينسي،

 اململكة العربية السعودية

 السنغال

 صربيا

 سيشيل

 سهاليون

 سلوفاكيا

 سلوفينيا

 أسبانيا

 سري النكا

 السودان

 السويد

 سويسرا

 العربية السورية اجلمهورية

 توغو

 ترينيداد وتوباغو

 تونس

 تركيا

 أوغندا

 اإلمارات العربية املتحدة

 اململكة املتحدة

 مجهورية تنزانيا املتحدة

 أوروغواي

 البوليفارية فنزويالمجهوري 

 اليمن

 زامبيا

 زمبابوي

 االحتاد األوروبي
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 املرفق حاء

 البيانات اليت مت اإلدالء بها يف جلسة االفتتاح

 جلسة افتتاح الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية

 النباتية لألغذية والزراعةبشأن املوارد الوراثية 

 4102سبتمرب/أيلول  42مسقط، 
 
 

 0 - املرفق حاء
 مانعُُ، وزير الزراعة والثروة السمكية يف سلطنة يالدكتور فؤاد بن جعفر الساجوان بيان

 

 
 ل سعيد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق 

 مستشار جاللة السلطان

 الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوراعي جلسة افتتاح الدورة اخلامسة للجهاز 
 

 معالي السادة الوزراء،

 حضرات أصحاب السعادة أعضاء جملس الدولة،

 حضرات أصحاب السعادة أعضاء الربملان واملستشارين والسفراء،

 سعادة رئيس اجلهاز الرئاسي وأمني املعاهدة الدولية،

  الكرام،حضرات املندوبني
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

يسرني أن أرحب بكم يف جلسة افتتاح الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املعوارد الوراثيعة    

ة بالتعاون مع أمانة املعاهعدة الدوليع   4510سبتمرب/أيلول  48إىل  42النباتية لألغذية والزراعة، الت عقدت يف مسقط من 

، وباشرت عملها الرئيسي يف عام 4552بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، الت دخلت حيز التنفيذ يف عام 

مع إنشاء نظام متعدد األطراف للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها؛ ومنذ ذلك احلعني حققعت املعاهعدة     4551

 شاء نظم عمل جديعدة علعى غعرار صعندوق تقاسعم املنعافع املوجعود يف أكثعر معن         تقدما ملحوظا يف جماالت عدة، أهمها إن

( دولعة، باإلضعافة إىل   148) 4510بلدا، وبلغ عدد الدول الت انضمت إىل املعاهدة حتى نهاية شهر يونيعو/حزيران   04

 ختلفة للمعاهدة.االحتاد األوروبي، ويف هذا داللة واضحة على األهمية الكربى الت توليها بلدان العامل امل

 

وجتدر اإلشارة إىل أن سلطنة ُعمان قد صدقت علعى املعاهعدة الدوليعة بشعأن املعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة          

وذلعك ملعا تتمتعع بعه السعلطنة معن تنعوع أحيعائي يف          01/4552مبوجب املرسوم السعلطاني رقعم    4552والزراعة يف عام 

احملاصيل والنباتات االستوائية وشبه االستوائية، فضال عن االهتمام بعاملوارد الوراثيعة النباتيعة، ويتمثعل ذلعك جليعا يف       

 ت.إنشاء مركز املوارد الوراثية احليوانية والنباتية وإنشاء حديقة النباتات واألشجار العمانية وبنوك اجلينا
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وتعد استضافة السلطنة هلذه االجتماعات حدثا هاما وداعمعا للجهعود املبذولعة إلثعراء حالعة التنعوع البيولعوجي         

بشكل عام واملوارد الوراثية النباتية بشكل خاص. وتعقد فعاليات هذه االجتماععات بععد املعامتر العوزاري إلقلعيم الشعرق       

ة حول التحديات العت يتععرض هلعا األمعن الغعذائي يف سعياق املعتغهات        األدنى ومشال أفريقيا واجتماع الصناديق املاحن

املناخية الت يشهدها عامل اليوم وتتسبب يف تراجع مناسيب املياه من حيث الكم واجلودة وارتفعاع مناسعيب امللوحعة إىل    

 زارعني يف اإلقلعيم، جانب ظهور بعض اآلفات واألمراض الزراعية ذات الضرر االقتصادي علعى احملاصعيل الزراعيعة واملع    

 وما مت التوصل إليه يف إعالن مسقط دعما من احلكومة للجهاز الرئاسي وأمانة املعاهدة.

 

 صاحب السمو راعي االحتفال،

 أصحاب السعادة،

 حضرات املندوبني الكرام، 

 

نسعمة اليعوم    مليعارات  1 تشه األرقام واإلحصاءات إىل أنه من املتوقع أن يزداد عدد سكان العامل من ما يقعارب  

، وهو أمر حيتم علينا بعذل املزيعد معن اجلهعد للحفعاظ علعى املعوارد        4505نسمة حبلول عام  مليارات 9إىل ما يزيد عن 

 الوراثية النباتية وتفعيل  ليات نقلها واستخدامها لضمان استدامتها ومساهمتها يف منظومة األمن الغذائي.

 

يف دوراته السابقة، ف نهعا قعد تابععت     الرئاسيستضافت اجتماعات اجلهاز وإذ تثمن سلطنة عمان الدول الت ا 

يف  4511عن كثب املواضيع الت مت طرحها ومناقشتها يف الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي، الت انعقعدت يف معارس/ ذار   

ل الفععرتة جزيععرة بععالي، جبمهوريععة إندونيسععيا، وسععاهمت بالتععالي يف االجتماعععات التحضععهية والتشععاورية خععال       

، والت كللت بالنجاح باستضافة فعاليات الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة. وعليه، تاكد سعلطنة  4514/4510

عمان على أهمية دعم وتبين اجلهاز الرئاسي وأمانة املعاهدة للقضايا املرتبطة بتشعجيع البحعث والتطعوير وتعزيعز  ليعات      

لنباتيعة وإجيعاد البيئعة املناسعبة وتشعجيع القطعاع اخلعاص لالسعتثمار يف هعذا امليعدان           النقل والتبادل للمعوارد الوراثيعة ا  

 واالستخدام األمثل لتلك املوارد مبا يضمن مساهمتها يف حتقيق األمن الغذائي.

 

 صاحب السمو راعي االحتفال،

 أصحاب السعادة،

 حضرات املندوبني الكرام،

 

الرئاسي اجتماعات ومناقشعات ومعداوالت حبضعور ممثلعي العدول      يتضمن جدول أعمال الدورة اخلامسة للجهاز  

واملنظمعات غعه احلكوميعة     األعضاء واملراقبني وخمتلف الشركاء من املنظمات واملراكز البحثية الدولية والصناديق املاحنعة 

املنعافع للمعزارعني    وسيكون هلا أثر إجيابي يف تعزيز دور املعاهدة، خصوصا فيما يتعلق مبشاريع تقاسعم  واجملتمع املدني

 وتبادل املعلومات ونقل التكنولوجيا بني الدول األعضاء، وكذلك تشجيع بنك اجلينات العاملي للموارد الوراثية النباتية.
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ويف اخلتام، وبامسكم مجيعا، نتقدم لصاحب السمو السيد شهاب بن طارق  ل سعيد مستشار جاللة السعلطان،   

حفل افتتاح فعاليات العدورة اخلامسعة للجهعاز الرئاسعي للمعاهعدة، والشعكر        ةه برعايخبالص الشكر والتقدير على تفضل

مني وموظفي أمانة املعاهدة الدوليعة للمعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة علعى        أموصول لرئيس اجلهاز الرئاسي و

معان،  للجميع طيب اإلقامعة يف سعلطنة عُ   هلذا احلدل اهلام، متمنني مانجهودهم املقدرة وتعاونهم يف استضافة سلطنة ُع

 سائلني املوىل عز وجل أن تكلل جهود اجلميع بالتوفيق.

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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 4 - املرفق حاء

 ، مدير وكالة البحث والتطوير يف اجملال الزراعي،HARYONOهاريونو  الدكتور بيان

 وزارة الزراعة يف مجهورية إندونيسيا

 

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته،السالم 

 أصحاب املعالي،

 الوزراء،

 ونواب الوزراء،

 وممثلي األمم املتحدة،

 حضرات املندوبني احملرتمني،

 السيدات والسادة،

 

معان  بكل سرور دعوة معالي الدكتور فااد بعن جعفعر السعاجواني، وزيعر الزراععة يف سعلطنة عُ       يشرفين أن أقبل 

للجهاز الرئاسي، وأفخر ملنحي فرصة إلقاء كلمة أمعام هعذا احلشعد اجلليعل. وأود أيضعا أن      للمشاركة يف الدورة اخلامسة 

أعرب عن خالص تقديري لصاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد وحكومة سلطنة ُعمان، على حفاوة االستقبال وكرم 

 بشععأن املعوارد الوراثيعة النباتيععة   استضعافتهما لالجتمعاع العوزاري والععدورة اخلامسعة للجهعاز الرئاسععي للمعاهعدة الدوليعة       

 لألغذية والزراعة.

 

ويكتسي هذا االجتماع أهمية كبهة وقد جاء يف وقته ألننعا نععيش يف حقبعة يعرقعل فيهعا تغعه املنعاخ جهودنعا          

ت لتحقيق األمن الغذائي وكفالة استدامته. وملواجهة هذا العتغه املنعاخي، يعتعني علينعا أن نعمعل مععا ونتبعادل املعلومعا        

والتكنولوجيات واملواد الوراثية النباتية. فال ميكن ألي بلد أن يعمل منفردا يف هذا العصر لتحقيعق أمنعه الغعذائي وتعأمني     

 استدامة هذا األمن.

 

إننا ندرك أهمية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف ختفيف التغهات املناخية والتكيف معهعا. فكعثه    

راثية النباتية لألغذية والزراعة تنقلت عرب العامل، وأصبحت عناصر رئيسية يف النظام الغذائي يف أجزاء معن  من املوارد الو

حيظى أي إقليم بنفس الثراء يف التنوع الوراثي النباتي، ولكن بعض هذه األقاليم يظهعر   العامل خارج مناطقها األصلية. وال

املتبادل بني خمتلف البلدان واألقاليم يف ما يتعلق باملوارد الوراثية النباتيعة إىل  تنوعا أوسع بكثه من غهه. ويشه الرتابط 

أن االستمرار يف صون واستخدام املوارد الوراثية النباتية على املستوى العاملي يعد أمرا مهما للغاية. وتعد املعاهدة الدوليعة  

يد املتفق عليعه دوليعا العذي يعنظم صعون احملاصعيل الزراعيعة        بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الصك الوح

 واستخدامها علعى حنعو مسعتدام، وتقاسعم املنعافع الناشعئة ععن اسعتخدامها، معن أجعل ضعمان األمعن الغعذائي الععاملي              

 يف األجل الطويل.
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 السيدات والسادة،

 

وجي واألمعن الغعذائي وتغعه املنعاخ     إن إندونيسيا، بعد أن استضافت بنجاح املامتر الوزاري ععن التنعوع البيولع    

، تشارك بنشاط يف أي أنشطة للمعاهعدة. وقعد فعلنعا ذلعك     4511والدورة الرابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة يف مارس/ ذار 

الصادر عن املامتر الوزاري وقرارات اجلهاز الرئاسي املعتمدة بعد مناقشات ومعداوالت   إلعالن بالي لضمان التنفيذ الكامل

وطويلة يف دورته الرابعة. نظرا ألنه بدون هذا التنفيذ، لن يكون لإلعالن والقرارات الصادرة بعد بعذل الكعثه معن     مضنية

 اجلهد واملوارد أي قيمة.

 

ولنتذكر أننا يف بالي قد التزمنا بتجسيد أهداف وأحكام املعاهدة يف سياساتنا الوطنية وتقديم املزيد من العدعم يف   

األطراف املتعاقددة   يدعو الصادر عن اجلهاز الرئاسي، الذي 2/4100القرار تنفيذ اسرتاتيجية التمويل. واعتمدنا أيضا 

ف تدابري مبتكرة لتقاسم املنافع. وقد انبثق هذا القرار عن حلقدة عمدل   وغريها من أصحاب الشأن املعنيني إىل استكشا

الت نظمتها إندونيسيا والنعرويج يف بوجعور، يف    عن املشاورة العاملية بشأن تقاسم املنافع يف إطار النظام املتعدد األطراف

ييسر، بتوجيه من هيئة املكتب، ومبوجب القرار نفسه، يطلب اجلهاز الرئاسي أيضا من األمني أن  .4515فرباير/شباط 

)أ( و)ب( و)ج(. ومهد هذا االلتزام املتجدد  4-10التدابه الالزمة لتنفيذ  ليات تقاسم املنافع غه النقدية مبقتضى املواد 

 يف بالي الطريق إىل مواصلة اجلهود التعاونية حنو التنفيذ الكامل للمعاهدة، وخاصة  لية تقاسم املنافع غه النقدية. 

 

ومثة خطوة هامة اختذتها إندونيسيا وهي استضعافة اجتمعاع املائعدة املسعتديرة الرفيععة املسعتوى الثالعث حعول          

املعاهدة، الذي حضره وزراء ومساولون رفيعو املستوى من األطراف املتعاقعدة واملنظمعات الدوليعة. وقعد نظعم االجتمعاع يف       

 2إىل  4 بعالتنوع البيولعوجي وتغعه املنعاخ واألمعن الغعذائي، معن        باندونغ، إندونيسيا، مبناسعبة املعامتر العدولي املععين    

. وكانت املائدة املستديرة نقطة انطالق هامة حنو الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسعي للمعاهعدة. ورحبعت    4510يوليو/متوز 

، العت اعتمعدت   ريعو  خطة عملاملائدة املستديرة باملبادرات اهلامة الت اختذتها جمموعات من أصحاب املصلحة لتنفيذ 

يف املائدة املستديرة الثانية الرفيعة املستوى الت عقدت يف ريعو دي جعانهو، الربازيعل، علعى هعامش قمعة ريعو للتنميعة         

، مببعادرة  منرب للتطوير املشرتك للتكنولوجيدا ونقلدها  . وتشمل هذه املبادرات إنشاء 4514املستدامة، يف يونيو/حزيران 

شدراكة بدني   من إندونيسيا والربازيل وبدعم من بعض شركاء العمل، وقيام جمموعة أخرى من أصحاب املصعلحة ب قامعة   

 القطاعني العام واخلاص يف مرحلة ما قبل الرتبية.

 

ال، كجزء من ورحبت املائدة املستديرة الثالثة بهذه الُنهج العملية واملبتكرة لتقاسم املنافع غه النقدية بشكل فع 

املعاهدة. وسيوسع هذا بقدر كبه من تأثه املعاهدة، واملنافع الت تتيحها لألطراف املتعاقعدة. وأثعارت املائعدة املسعتديرة     

أيضا نقطتني هامتني. إحداهما هي التوعية بالقيمة الفعلية واملرتقبة لألنواع غه املسعتخدمة بالكامعل العت تتسعم بأهميعة      

لنسبة لألمن الغذائي والتنمية املستدامة. واألخرى هي توعية صانعي السياسات بأهمية تطبيق املعاهعدة   لية وإقليمية با

تطبيقا كامال. واملعاهدة بالغة األهمية ليس فقط بالنسبة لألغذية والزراععة، بعل أيضعا بالنسعبة لألمعن الغعذائي والتغذيعة        

 املناخ. وقدرة النظم الزراعية على املقاومة خاصة يف سياق تغه
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 السيدات والسادة،

 

 مل خملصا أن جيدد اجتماع الدورة اخلامسة التزامنا بتعزيز املعاهدة واملساعي األخرى يف املستقبل لالسعتخدام   

اهلل ععز وجعل فينعا     املستدام للموارد الوراثية النباتية لصاحل البشرية، وخاصة يف هذا العصر الذي يتغه فيه املناخ. بارك

 مجيعا ووجه خطانا إىل االجتاه الصحيح.

 

 شكرا لكم.

 ة اهلل وبركاتهوالسالم عليكم ورمح

 

 وزير الزراعة يف مجهورية إندونيسيا Suswonoالسيد سوسوونو  سعادة

 

 ميثله:

 Haryono الدكتور هاريونو

 مجهورية إندونيسيا، وزارة الزراعة يف مدير وكالة البحث والتطوير يف اجملال الزراعي
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 2 - املرفق حاء

 املدير العام املساعد، ،Ren Wangالسيد رن وانغ  بيان

  إدارة الزراعة ومحاية املستهلك يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 

 

 حضرات السيدات والسادة،

 

دا سيلفا، الذي مل يتمكن لألسف معن  لقد استمعتم إىل رسالة الفيديو الت سجلها املدير العام، الدكتور غرازيانو  

أن يكون معنا وحنن نفتتح هذه الدورة اخلامسة للجهعاز الرئاسعي للمعاهعدة الدوليعة. لكنعه طلعب معين خصيصعا تقعديم          

 تعليقاته مبزيد من التفاصيل.

 

نة ُعمعان،  وسأبدأ بتكرار شكرنا على كرم الضيافة الفائق الذي غمرتنا به احلكومة املضيفة هلذا االجتماع، سلط 

وهي بلد يشتهر بكرم ضيافته ودفء ترحيبه. و مل أن يتاح لكم وقت لرؤية أجزاء من هذا البلد اجلميل، حتى ولو كنتم 

 هنا للعمل.

 

ومنذ أن اعتمد مامتر املنظمة املعاهدة قبل حنو إحدى عشرة سنة مضت، وبعد تسع سنوات معن دخوهلعا حيعز     

ملنظمتنا، وأصبحت منوذجا تستخدمه وكاالت األمم املتحدة األخعرى. ويسععدني أن    النفاذ، أصبحت املعاهدة إطارا رائدا

طرفعا متعاقعدا. وأود أن أرحعب بأحعدل عضعوين وهمعا        149أقول إن عدد األطراف املتعاقدة وصل اآلن إىل ما جمموععه  

اليابعان عضعوا كعامال يف وقعت     صربيا وسوازيالند. ويسعدني أيضا أنه بلغين أن اليابان قد انضمت إىل املعاهدة. وستصبح 

 .105الحق من هذا العام، ليصل العدد إىل 

 

وأرحب أيضا بالعديد من املبادرات الت تتخذها األطراف املتعاقدة، بشكل مستقل أو مشرتك، لتطوير املعاهعدة   

قيعا العذي نظمتعه    لتبلغ كامل طاقتها. وأرحب، على وجه اخلصوص، باالجتماع الفين لبلدان الشرق األدنى و مشال أفري

عمان قبل هذا االجتماع. ويواجه هذا اإلقليم، الذي تتسم فيه املوارد الوراثية بأهمية حامسة، عددا كبها من التحعديات  

املناخية الت تشمل اإلجهاد احلراري وتزايد ملوحة مياه الري الشحيحة، وميكن أن تكون فيه املعاهدة  ركعا للرتكيعز   

زيز التعاون بني بلدان اإلقليم واجلهات املاحنة. ونرحب خبطعة العمعل العت مت اعتمادهعا، والعت      واالهتمام املباشر، وتع

 تتفق متاما مع اسرتاتيجيات املنظمة وأولوياتها.

 

وقد طلب مين املدير العام أن أكرر التزامه الكامل، والتعزام منظمعة األغذيعة والزراععة بعدعم املعاهعدة، يف هعذه         

بدايات تطبيقها، الت ترغب فيهعا األطعراف املتعاقعدة يف تعزيعز دورهعا واملضعي قعدما يف احلوكمعة          املرحلة احليوية من

الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وحنن يف منظمة األغذية والزراعة ندرك أهمية املعاهدة، على املسعتوى  

نعتقد أن املعاهدة عنصر أساسعي يف اسعرتاتيجية عامليعة لألمعن      التنفيذي وعلى مستوى السياسة العامة على السواء. وإننا

الغذائي. والسبب بسيط وهو أن املوارد الوراثية النباتية هي أساس كل الزراعة، وكذلك األمن الغذائي والصحة واحلد من 
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للتحعدي املتعلعق ب طععام     الفقر وحتقيق األمن الغذائي يف العامل على املستوى احمللي والوطين والعاملي. وال ميكن التصدي

، والقيعام يف الوقعت نفسعه مبواجهعة خطعر      4505سكان العامل الذين سيصل عددهم إىل تسعة مليارات نسمة حبلول عام 

تغه املناخ والقضاء عليه، إال إذا خضعت كل هذه املوارد البالغة األهمية للحوكمة العت ترتكعز يف جهعة وحيعدة والقويعة      

نصفة الت تتيحها املعاهدة. وكما قال املدير العام، سوف نقف إىل جانبكم من أجعل حتقيعق ذلعك.    واملتعددة األطراف وامل

 ويعتمد جناح عمل املنظمة عموما على جناحكم يف هذا اجلهد.

 

وقد تابع املدير العام شخصيا املستجدات األخهة يف املعاهدة. وحضر اجتماع املائعدة املسعتديرة الثانيعة الرفيععة      

حيث مت اعتمعاد خطعة عمعل ريعو املتعلقعة باملعاهعدة        4514للمعاهدة الدولية املعقودة يف ريو دي جانهو يف عام  املستوى

الدولية واملالفة من ست نقاط، ورحب يف هذه املناسبة، على وجه اخلصوص، باقرتاح توسيع قائمة احملاصعيل املدرجعة   

للمعاهدة. وستعزز اخلطوات الت تتخذها األطراف املتعاقدة للشروع يف هعذا العمعل النظعام املتععدد األطعراف       1امللحق يف 

وتضعه يف موقعه الطبيعي الذي توخاه يف األصعل املفاوضعون األوائعل للمعاهعدة. وقعد حعان األوان أيضعا يف الوقعت نفسعه          

 فع وتوسيع نطاقها ضمن حزمة جيدة التوازن من التدابه.للتطوير الكامل ألحكام املعاهدة املتعلقة بتقاسم املنا

 

وحيث إنكم تنتظركم دورة حافلة بالعمل الذي يفوق ما شهدته السعنوات األخعهة، فع نين سعأتوخى اإلجيعاز.       

عتقد أن املدير العام وأنا، كنا يف غاية الصراحة حينما أكدنا علعى أهميعة املهعام العت تنتظعركم. فهعي ليسعت سعهلة.         أو

أناشدكم العمل بشكل بناء، وتنحية خالفاتكم السابقة جانبعا. فلعديكم أمعني جمتهعد وكفعا، وأنعا علعى يقعني معن أنعه           و

ميكنكم حتقيق إجناز تعارخيي معن خعالل وضعع      -وبفضل إرادتكم السياسية والتزامكم! -مبساعدة شاكيل وفريقه القدير

املستقبل، من حيث  ليات تقاسم املنافع، ونطعاق احملاصعيل يف   واعتماد جمموعة من التدابه لتطوير وتوسيع املعاهدة يف 

 نظامها املتعدد األطراف على السواء. وسيتعني عليكم أن تبدوا التزاما وتوافقا، بل وقبل كل شيء، شجاعة.

 

 

 شكرا لكم. وأمتنى لكم كل التوفيق والنجاح.
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 املرفق طاء

 االتفاقيةتقريرا رئيس اجلهاز الرئاسي وأمني 
 
 

 0 - املرفق طاء

 

 للمعاهدة الدولية بشأن الرئاسيتقرير رئيس اجلهاز 

 لألغذية والزراعة املوارد الوراثية النباتية

 JAVAD MOZAFARI HASHJIN جواد مظفري هشجنيدكتور ال

 

 مقدمة -أواًل

 

الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة الدولية( مكتبعه   انتخب اجلهاز -1

 11إىل  1مبقتضى الئحته الداخلية يف ختام أعمال دورته الرابعة الت انعقدت يف بالي ب ندونيسعيا يف الفعرتة معن    

واد مظفري هشجني من إيعران ععن إقلعيم الشعرق     . ويتألف املكتب مين، بصفت الرئيس )د. ج4511مارس/ ذار 

األدنى( وستة نواب للرئيس: السيد بريم غوتام )من اهلند، عن إقليم  سيا(؛ والسيدة كوزميا هافلر )من النمسعا،  

عن إقليم أوروبا(؛ والسيدة مونيكا مارتينيز )من إكوادور، عن إقليم أمريكا الالتينية ومنطقعة الكعاري،(؛ والسعيد    

وثاميا )من كينيا، عن إقليم أفريقيا(؛ والسيد ترافيس باور )من اسرتاليا، عن إقليم جنوب غرب احملعيط  زكاري م

 اهلادئ(؛ والسيد ماركو فاليشنت )من كندا، عن إقليم أمريكا الشمالية(.

 

، أو ساعدهم يف أداء مهامهم، ل فرتة ما بني الدورات، حل  ل السيدة هافلر والسيد فاليشنت والسيد باوروخال -4

موبوندوا، والسعيد معاثيو ورل، علعى التعوالي، العذين واصعلوا أداء        -السيد توماس ماير والسيدة فليسيتاس كاتيبا

 الواجبات املنوطة بهم كأعضاء يف املكتب.

 

لتععاونهم ومسعاهمتهم    وأود أن أبدأ بتوجيه الشكر إىل مجيع الزمالء السابقني واحلاليني من أعضاء املكتب تقعديرا  -0

يف النهوض باألعمال التحضهية هلذه العدورة. وأود أيضعا أن أععرب ععن امتنعاني ألمعني اجلهعاز الرئاسعي، د.         

شاكيل بهاتي، ومجيع أعضاء فريقه ملا قدموه من دعم مستمر يف فرتة معا بعني العدورات ومثعابرتهم لتيسعه عمعل       

 املكتب.

 

ية املكتب، على النحو املبني يف الالئحة الداخلية للجهعاز الرئاسعي هعي "تقعديم     وأود أن أعيد إىل األذهان أن وال -2

التوجيه إىل األمانة فيما يتعلق بالتحضه لدورات اجلهاز الرئاسي وسه عمله". وباإلضافة إىل ذلعك، هنعاك مهعام    

 أخرى فوضها اجلهاز الرئاسي إىل هذا املكتب.
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املكتعب اجتمعاعني وأجعرى أيضعا اتصعاالت ععرب التواصعل بالربيعد          ومن أجعل اسعتكمال مجيعع األعمعال، عقعد      -0

اإللكرتوني. وركز أعماله يف فرتة ما بني الدورات، يف املقام األول، على تقديم توجيه بشأن ترتيبعات انعقعاد هعذه    

غذيعة  الدورة وجدول أعماهلا ووثائقها، وبشأن املسائل املتصلة باملعاهعدة والناشعئة ععن عمليعة إصعالح منظمعة األ      

والزراعة ومراجعة األجهزة الدستورية، وبشأن اختيعار وتععيني األعضعاء اجلعدد يف اجمللعس التنفيعذي للصعندوق        

 االستئماني العاملي للتنوع احملصولي.

 

وباإلضافة إىل ذلك، قدم املكتب توجيها بشأن تنفيذ دورة مشاريع صعندوق تقاسعم املنعافع وتعابع بعنايعة التقعارير        -6

 األمني عن مستوى املساهمات يف امليزانية اإلدارية األساسية والصناديق األخرى.الواردة من 

 

ومرة أخرى خالل هذه الفرتة بني الدورتني، عقد املكتب اجتماعا مشرتكا مع مكتب هيئة املوارد الوراثية لألغذية  -1

راء مناقشة غه رمسيعة بشعأن   ، روما( إلج4510والزراعة على هامش االجتماع الرابع عشر للهيئة )أبريل/نيسان 

 إعادة تقسيم العمل بني اهليئتني 

 

ويسرني أن أحيطكم علما بأن زمالئي أعضاء املكتب ظلوا على اتصال وثيق ومنعتظم معع أقعاليمهم، ممعا سعاعد يف       -8

 إحراز تقدم فعال يف املناقشات.

 

يهعدف إىل تقعديم ععرض معوجز للتطعورات       ذا التقرير ال يرمي إىل تقديم سرد كامل جلميع أنشطة املكتب، بلوه -9

 .4511الرئيسية منذ توىل املكتب مهامه يف مارس/ ذار 

 

 تسيري أعمال أمانة املعاهدة وتنفيذ برنامج عملها -ثانيًا

 

جتميع العناصر الالزمة للتسيه السلس ألعمال مكتب املعاهدة الدولية )األمانة(، الت انبثقت عن مناقشات  جرى -15

املكتب واللجان املختلفة للمعاهدة على مدى فرتات السنتني السابقة، يف قائمة لالحتياجعات الوظيفيعة للمعاهعدة.    

ة املستمرة لألجهزة الرئاسية ملنظمعة األغذيعة والزراععة    ومت إعداد هذه القائمة بناء على طلب ورد كجزء من العملي

لألمم املتحدة )الفاو( لتلبية االحتياجات الوظيفية لالتفاقيات واملعاهعدات وغههعا معن األجهعزة املنشعأة مبوجعب       

 املادة الرابعة عشرة والت يوجد مقرها يف منظمة األغذية والزراعة، ومنها املعاهدة الدولية .

 

االستقالل الوظيفي للمعاهدة كهيئة منشأة مبوجب املادة الرابعة عشرة ملنظمة األغذية والزراععة يف تسعيه   ولضمان  -11

األعمال اليومية ألمانة املعاهدة، يتوىل متابعة هذه املسألة املعدير الععام ملنظمعة األغذيعة والزراععة، وإدارة املنظمعة       

ة الزراعة ومحاية املستهلك يف املنظمة(. ومن دواعي سروري البعالغ  )املستشار القانوني، واملدير العام املساعد إلدار

أن أحيطكم علما بأن املدير العام، الدكتور غرازيانو دا سيلفا، يدعم املعاهدة وقرارات جهازها الرئاسي على حنعو  

 كامل، وقد أكد لي أن املنظمة ستمد يد العون بشكل تام ألمانة املعاهدة يف ما تقوم به من عمل.
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وتناولت أيضا األجهزُة الرئاسية املعنية يف املنظمة، ومنها جلنعة الشعاون الدسعتورية والقانونيعة وجلنعة الربنعامج        -14

وامليزانية وجلنة املالية وأخها جملس املنظمة، االستقالل الوظيفي للمعاهدة، كهيئة منشأة مبوجب املادة الرابععة  

الصادرة عن جلنة الشاون الدستورية والقانونية بقبعول حسعن وبعدعم    ألحكام والتوصيات املواتية عشرة. وحظيت ا

  من األجهزة.

 

 حنو توسيع العضوية يف املعاهدة -ثالثًا

 

تشجيع انضمام أعضاء إضافيني إىل املعاهدة، اتفق معي املدير العام ملنظمة األغذية والزراععة علعى إرسعال رسعالة     ل -10

موقعة منا معا إىل مجيع األطراف غه املتعاقدة إلطالعها على أهمية املعاهدة واإلجنازات اهلامة العت حققتهعا يف   

 .4552أقل من عشر سنوات منذ دخوهلا حيز النفاذ يف عام 

 

واتسع نطاق العضوية يف املعاهدة بسرعة كبهة، على الرغم من قصر تارخيهعا العذي امتعد عشعر سعنوات تقريبعا.        -12

 بلدا صكوك تصديقه وانضم إىل املعاهدة. 101ويسعدني أن أبلغكم أنه حتى اآلن أودع 

 

 املعنية وعملية السياسات العالقة مع الصكوك الدولية األخرى واملنظمات -رابعًا

 

يلزم للمعاهدة، يف سعيها إلقامة أنظمة وظيفية جديدة وفريدة معن نوعهعا لتحقيعق األمعن الغعذائي وصعون التنعوع         -10

البيولوجي الزراعي واستخدامه، والتنمية الزراعية، واحلصول علعى املعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة       

أو العمليعات املعنيعة واملتداخلعة. ويتسعم هعذا       وتقاسم منافعها، أن تتفاعل بشكل وثيق معع غههعا معن الصعكوك    

التفاعل بأهمية حامسة لضمان فعالية أنشطة املعاهدة، والدعم املتبادل واتساق السياسات، وتنمية التآزر من أجعل  

تنفيذ املعاهدة وحتقيق أهدافها ومقاصدها. ويف هذا االجتاه، كان لي شرف متثيعل اجلهعاز الرئاسعي للمعاهعدة يف     

 بات مع صكوك وهيئات وعمليات للسياسات من هذا القبيل منها:عدة مناس
 

 املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي؛ -

 الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي؛ -

 االحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة؛ -

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ -

الوراثيعة النباتيعة    ة الرفيعة املستوى حول املعاهعدة الدوليعة بشعأن املعوارد    مامتر قمة ريو واملائدة املستديرة الثاني -

 لألغذية والزراعة؛

 يف املنظمة وجلنة الزراعة يف املنظمة؛ العاملي جلنة األمن الغذائي -

 االحتفال بالذكرى العاشرة للمعاهدة؛ -
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 مشعاوراتهما معع ممثعل صعناعة     لقاء مع رئيسي اللجنة االستشارية املخصصعة املعنيعة باسعرتاتيجية التمويعل يف     -

 البذور لتطوير نهج مبتكرة بشأن ترتيبات تقاسم املنافع مع شركات بذور اخلضروات.

 

 العمليات واألنشطة بني الدورات -خامسًا

 

األعمال والعمليات، الت اختذمت قرارا، يف الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي يف بالي، بالقيعام   حتققت تقريبا مجيع -16

بها بني الدورات. وجرى االضطالع ببعض املسائل الصعبة للغاية يف هذه العمليعات ومنهعا: االسعتعراض املسعتمر     

الوسائل الكفيلعة بتعزيعز  ليعات املعاهعدة     للنظام املتعدد األطراف واالتفاق املوحد لنقل املواد، واستكشاف السبل و

 لتقاسم املنافع، واالستخدام املستدام، وقضايا االمتثال، وحقوق املزارعني.

 

وكانت مبادرات األطراف املتعاقدة للنهوض باملعاهدة غعه مسعبوقة خعالل هعذه الفعرتة. وتشعمل بععض األنشعطة          -11

 الرئيسية ما يلي:
 

على هعامش قمعة    الرفيعة املستوى الت نظمت مببادرة من النرويج والربازيل وإيطاليا املائدة املستديرة الثانية أ()

 ، والعت اعتمعدت خطعة عمعل ريعو املالفعة معن       4514، الت عقدت يف ريو )الربازيعل(، يف ععام   45ريو +

 ست نقاط؛
 

 ؛املائدة املستديرة الثالثة الرفيعة املستوى الت استضافتها إندونيسيا يف باندونغ )ب(
 

منرب املشاركة يف تطوير التكنولوجيا ونقلها الذي نظمته إندونيسيا والربازيل يف باندونغ، إندونيسيا، لتيسه  )ج(

 تفعيل االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية؛
 

عملها يف الشراكة مبادرة الشراكة العاملية ملنظمة األغذية والزراعة لبناء القدرات على تربية النباتات يف إطار  )د(

 بني القطاعني العام واخلاص يف مرحلة ما قبل الرتبية؛
 

احلوار الذي جرى على غرار حوارات كيستون بشعأن إدارة املعوارد الوراثيعة النباتيعة العذي نظمتعه املنظمعة         )هع(

 الدولية للتنوع البيولوجي.

 

 أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر مجيع البلدان على مبادراتها من أجل تنفيذ املعاهدة. وأود -18

 

وأود أيضا أن أشكر املعدير الععام ملنظمعة األغذيعة والزراععة، خوسعيه غراسعيانو دا سعيلفا، علعى دعمعه العدؤوب             -19

ن عع لتواصل معع املعدير الععام    وتشجيعه للمعاهدة وأمانتها، وأود أن أسلط الضوء على أهمية قيام األمني مبواصلة ا

 .املدير العام ديوان رئيس طريق

 

الدكتور شاكيل بهاتي وفريقه. فقد لعبت رؤيته وبصهته وتفانيعه وجهعوده الدؤوبعة دورا     إىلوأتوجه بشكر خاص  -45

   أساسيا يف تنفيذ املعاهدة وبرنامج عملها الذي قمتم باعتماده يف الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي.
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 4 - املرفق طاء

 
 تقرير أمني املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 SHAKEEL BHATTI دكتور شاكيل بهاتيال

 

 السيد الرئيس.

 أصحاب السعادة واملعالي،

 املندوبني الكرام،حضرات 

 األصدقاء والزمالء األعزاء،

 

، تغيها 4511فرتة العامني اللذين انقضيا منذ  خر اجتماع لكم، كأطراف متعاقدة يف هذه املعاهدة يف عام  شهدت -1

مستفيضا يف معاهدتكم. ويف هذا التقرير عن التقدم احملرز وعن حالة املعاهدة خالل هذين الععامني، أود أن أطلعكعم علعى    

مها إىل ثالثة أجزاء: أوال، االجتاهات الثالثة العامة للتغيه العت  بعض انطباعاتي بشأن التحديات املقبلة، وأود أن أقسِّ

تاثر على معاهدتكم؛ وثانيا، التحديات الت أرى إنها ستبزغ عن هذه البيئة املتغهة؛ وثالثا، عناصر احللعول احملتملعة   

  الدورات.يف وقت مبكر، يف عملياتكم فيما بني نبهنا إليهاالت بدأمت بالفعل يف وضعها، بعد أن 

 

الت ستضطر املعاهدة إىل مواجهتها على مدى السعنوات اخلمعس    التغيهات املستفيضةوألبدأ كالمي بالنظر يف   -4

 وميكن وصفها يف ثالثة تطورات رئيسية هي:. إىل العشر املقبلة

 

راج احملتعوى املعلومعاتي   أوال، "االستخدام غه املادي" للموارد الوراثية. وأعين بذلك االجتعاه املتزايعد السعتخ    -0

واملعريف للمادة الوراثية وجتهيزه وتبادله يف حد ذاته، مبعزل عن التبادل الفعلي للمواد الوراثيعة النباتيعة: أي أن القيمعة    

تنشأ بشكل متزايد على مستوى جتهيز واستخدام هعذه املعلومعات واملععارف. وقعد أحعدل ظهعور تكنولوجيعات الرتبيعة         

وم النباتي حتوال، على سبيل املثال، يف توازن القيمة بني املواد واملعرفة. وهذا يعثه جمموععة معقعدة    احلديثة وعلم اجلين

 من التساؤالت بالنسبة للمعاهدة .

 

ويتعلق التغيه العاملي الثاني بالبيئة القانونية للحصول على املنافع وتقامسها، مع بعدء نفعاذ بروتوكعول ناغويعا      -2

ل على املنافع وتقامسها. ويتعني إقامة روابط تشعغيلية أكثعر بعني أنظمعة املعاهعدة وأنظمعة اتفاقيعة        والنظام الدولي للحصو

التنوع البيولوجي، مثل مركز ناغويا لتبادل املعلومات والنظم املتعددة األطراف للمعلومات. ويعد إقامعة تععاون وثيعق معع     

نظرا ألن معاهدتكم ُتذكر صراحة كعنصر من عناصر النظعام   اتفاقية التنوع البيولوجي أمرا أكثر أهمية من أي وقت مضى،

الدولي اجلديد. وهذا يستلزم عمال يوميا مشرتكا بني األمانتني، على النحو املتعوخى يف معذكرة التععاون. وكمعا طلبعتم يف      

ناغويا امللحق بها. ويف ، ف ننا نقوم بالتالي بزيادة التعاون بسرعة مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول 8/4511القرار 

 مسودة برنامج العمل، سعينا لضمان االتساق بني اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة.
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والتطور الثالث هو األزمة املالية العاملية، الت عرضت املعاهدة لفجوة زمنية أخرتها إىل حعد معا. فلقعد اختعذمت      -0

قرارات شجاعة يف الدورة األخهة حلماية امليزانية اإلدارية األساسية واستقرارها. ولكعن املسعاعدات اإلمنائيعة اخلارجيعة     

 املائة بني سنة وأخرى، وتوقفت متامعا معن أكعرب ماحنينعا. ومل تعتمكن      يف 04من أكرب اجلهات املاحنة اخنفضت بنسبة 

األطراف املتعاقدة من املساهمة يف صندوق تقاسم املنافع، علعى النحعو املضعطلع بعه قبعل األزمعة، ولعذلك تعراكم عجعز يف          

 صندوق تقاسم املنافع والصناديق اخلاصة.

 

لكعم اآلن توقععاتي بشعأن األثعر العذي ميكعن أن جتلبعه هعذه          مأقعد ويف ما يتعلق باجلزء الثاني من انطباعاتي،  -6

، يف اآلن، الت يتعني عليكم التصعدي هلعا   املشاكل والتحدياتالتغيهات يف السنوات املقبلة. فهي ستتسبب يف عدد من 

 قراراتكم يف هذه الدورة اهلامة. ورغم أننا أوردناها يف وثائق العمل، ف نين أود أن أوجزها هنا:

 

بالنسبة لالستخدام غه املادي للموارد الوراثية، تتمثل التحديات يف ما يلي: تتطعور التكنولوجيعا بسعرعة. ومل     -1

. وإذا مل تبدأوا اآلن يف توسيع نطاق تركيزكم علعى تطعوير   كمواد خامتعد الرتبية تركز كثها على املوارد الوراثية النباتية 

، واملعادتني  11الشكل األولي، القيم غه املادية للموارد الوراثية، مثعل املعادة    جزاء من معاهدتكم الت تعاجل، حتى يفألا

)أ( و)ب(، فقد جتدون أنفسكم، يف غضون سبع إىل عشر سنوات، مع متحف جامد من املعواد اخلعام، بعدال معن      10-4

قيمتهعا املعرفيعة، أي قعيم     إطار ديناميكي ييسر وينظم االستخدامات املبتكعرة املسعتمرة للمعوارد الوراثيعة، علعى مسعتوى      

 املعلومات واملعرفة، مبا يف ذلك بيانات التوصيف وبيانات اجلينوم واخلصائص، وحتى البيانات البيئية .

 

غعه امللموسعة للمعوارد     "املنتجعات "ولتتكرموا باالستماع إىل بعض األمثلة ومنها كيف ميكنكم تنظعيم اسعتخدام    -8

(؟ وتشعمل التحعديات   4)د( ) 4-10الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ؟ فهعل تعتعرب اخلاصعية منتجعا مبوجعب املعادة       

 األخرى الصلة البينية بني املعاهدة والبحول واالبتكارات الزراعية يف القطاعني العام واخلاص.

 

ت البينيعة معع العنظم التنظيميعة املتقاطععة، مثعل نظعم امللكيعة         وتنشأ حتديات أخرى نتيجة إعادة رسم الصعال  -9

االستشعارية   مراكعز اجلماععة  مع  10الفكرية، وتفعيل الشراكات والعالقات القائمة، مثل االتفاقات املربمة يف إطار املادة 

السعتئماني الععاملي للتنعوع    للبحول الزراعية الدولية والسياسات املتعلقة بأصوهلا الفكرية، واتفاق العالقة معع الصعندوق ا  

 احملصولي، بل وحتى العالقة مع بروتوكول ناغويا.

 

ومع تغه البيئة القانونية للحصول على املنافع وتقامسها، يتمثل التحدي يف املشاركة على حنو استباقي، على  -15

الت تفسعر وتعنظم    حلكومية الدوليةالعمليات امستويني، يف النظام الدولي اجلديد وبروتوكول ناغويا: وأحد املستويني هو 

املعايه القانونية الواردة يف عنصري النظام الدولي، أي بروتوكول ناغويا واملعاهدة. ولقعد عملنعا بالفععل كعثها معع أمانعة       

اتفاقية التنوع البيولوجي وغهها من الشركاء. ويتعني زيادة نطاق هذا العمل، معن أجعل التنفيعذ املتنعاغم حقعا للمعاهعدة       

 والربوتوكول.
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وجيب دعم اتساق تفسه نظم احلصول على املنافع وتقامسها، الذي جيري العمل علعى حتقيقعه علعى الصععيد      -11

احلكومي الدولي، من خالل إجراء اتصال فين وثيق ومستمر ومباشر بني األجهزة التابعة للمعاهعدة والربوتوكعول. وتتعيح    

وحد لنقل املواد والنظام املتعدد األطعراف، العت عملعتم معن خالهلعا بالفععل معع        لكم اللجنة املخصصة املعنية باالتفاق امل

 اتفاقية التنوع البيولوجي، مسارا راسخا هلذا التعاون، الالزم من الناحيتني التشغيلية والدستورية.

 

لعى املنعافع   ألنظمعة املعاهعدة والربوتوكعول للحصعول ع     التشعغيل اليعومي  و التنفيذ العوطين ومثة مستوى  خر هو  -14

بلعدا علعى األقعل يف  ن واحعد معع بعدء نفعاذ بروتوكعول          05وتقامسها بطريقة متسقة ومتداخلة. وسينشأ التحدي هنا يف 

، لكعي جيعري   بنعاًء للقعدرات  ناغويا، وينمو بسرعة مع مشاركة كل طرف متعاقد جديد. وهعذا يسعتلزم دعمعا تشعغيليا و    

 تشغيل النظامني يف انسجام. والعائق الرئيسي هنا هو توفه التمويل لبناء القدرات.

 

وأناشد األطراف املتعاقدة أن حتسب حساب هذه املوجة القادمة للطلب، والت رصعدنا هلعا اعتمعادا يف برنعامج      -10

 .4510-4512العمل وامليزانية للفرتة 

 

عاملية، تواجه املعاهدة نفس التحدي الذي تواجهه منظومة األمم املتحدة بأكملها وهو: ومع األزمة االقتصادية ال -12

 نقص املوارد.

 

وتتزامن هذه األزمعة معع الفجعوة الزمنيعة الطبيعيعة للتعأخه يف إيعرادات صعندوق تقاسعم املنعافع القائمعة علعى              -10

املعنيعة   املخصصعة كعرة يف جلنعتكم االستشعارية    االستخدام. وقد بعدأمت بالفععل معاجلعة هعذا األمعر معن خعالل ُنهعج مبت        

 باسرتاتيجية التمويل .

 

وقدمت بعض األطراف املتعاقدة مساهمات مالية كبهة إىل صندوق تقاسم املنافع علعى العرغم معن األزمعة املاليعة       -16

لعى املنعافع النباتيعة    العاملية. ويف هذا داللة على التزام اجملتمعع العدولي باملعاهعدة بوصعفها الصعك الرئيسعي للحصعول ع       

الزراعية وتقامسها. وأشعر باالمتنان العميق للمفوضية األوروبية والنرويج اللتزامهما، يوم أول أمس، بتقعديم معا جمموععه    

مليون دوالر أمريكي تقريبا إىل صندوق تقاسم املنافع. وميكِّن هذا من إطالق الدعوة الثالثة لتقديم مقرتحعات للصعندوق    12

حوالي ضعف حجم الدعوة الثانية لتقديم املقرتحات. وهذا سيساعد  الف من املزارعني يف األطعراف املتعاقعدة   بقيمة تبلغ 

من البلدان النامية يف صون مواردهم النباتية الوراثية والتكيف مع اآلثار الت يرتبهعا تغعه املنعاخ علعى  اصعيلهم. وإىل      

ي أن ينظر إىل هذه االستثمارات الكبهة كدليل واضح علعى إرادة العدول   جانب هذا األثر الفوري والعملي، أعتقد أنه ينبغ

 على أن تكون املعاهدة مبثابة الركيزة الرئيسية للهيكل الدولي حلوكمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 

يف عناصعر احللعول   يف وضع  ولقد نبهنا إىل هذه التغيهات والتحديات الناشئة يف وقت مبكر، لكي ميكنكم البدء -11

. ويف هذا اجلهاز الرئاسي، سيتعني عليكم اختاذ قرارات حامسة لتجميع اللبنات األساسية لبناء حلول هذه السنتني فرتة

 مستدامة وطويلة األجل وعملية، تادي إىل نقل  املعاهدة إىل مرحلتها التالية.
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وترد بالفعل عناصر معاجلة مسألة االستخدام غه املادي للموارد الوراثية يف معاهدتكم وبرنامج العمل القائم يف:  -18

، العذي شعاركت يف تأسيسعه املعاهعدة معع املنظمعة       Genesys، وورقة الرؤية، وعملية التشاور اجلارية؛ ونظعام  11املادة 

الععاملي للتنعوع احملصعولي؛ ويف التععاون العملعي املتزايعد معع الصعندوق         الدولية للتنوع البيولوجي والصندوق االستئماني 

االستئماني يف هذا اجملال، عن طريق جهات منها موظف االتصال املقرتح، بتمويل مشعرتك معن الصعندوق االسعتئماني.     

األطعراف املتعاقعدة   وتنعكس كل هذه العناصر يف مشروع برنامج عملكم ويف امليزانية. وباإلضافة إىل ذلك، أطلعق ععدد معن    

وأصحاب مصلحة  خرون مبادرات ذات صلة، مثل الشراكة بني القطاعني الععام واخلعاص يف مرحلعة معا قبعل الرتبيعة،       

ومنرب املشاركة يف تطوير التكنولوجيا ونقلها، باإلضافة إىل احلوار احملتمل على غرار حعوارات كيسعتون بشعأن اسعتكمال     

 حوكمة املعاهدة. 

 

االعتمعاد علعى العديعد معن العناصعر ملواجهعة التحعدي املتمثعل يف تغعه بيئعة احلصعول علعى املنعافع               وميكنكم -19

وتقامسها، وتعزيز موقع املعاهدة يف النظام الدولي اجلديعد. ومعن أجعل التنفيعذ املتناسعق ملععايه احلصعول علعى املنعافع          

يهما. ويف احلوار بني احلكومات، سيكون العمل العذي  وتقامسها دوليا، يتمثل احلل يف تعزيز التعاون بني الصكني وأمانت

املعنية بالنظام املتعدد األطراف، مع اللجنة احلكومية الدولية املخصصة لربوتوكعول ناغويعا    تضطلع به جلنتكم املخصصة

ملتسعق.  ومامتر األطراف يف الربوتوكول/اجتماع األطراف، عمال حامسا. ويشكل بنعاء القعدرات األسعاس للتنفيعذ العوطين ا     

وعموما، سيتوىل موظف االتصال املشرتك املقرتح تيسه إدمعاج املعاهعدة يف اسعرتاتيجيات وخطعط العمعل الوطنيعة للتنعوع        

البيولوجي التفاقية التنوع البيولوجي، والعمل املشرتك مع مرفق البيئة العاملية، واألنشطة العملية األخرى. وقعد انعكعس   

 كل هذا يف مشروع برنامج عملكم.

 

وأخها، أثر االنكماش املالي العاملي على املعاهدة على ثالل جبهات، متثل عناصرها حتديا كبها، نظرا لتأثر  -45

معظمكم بهذا االنكماش: أوال ، كادت تنفذ موارد الصندوق االستئماني لألغعراض املتفعق عليهعا، العذي دععم يف املاضعي       

ويلعه إىل حعد كعبه معن جهعتني معاحنتني سعخائهما غعه ععادي،          العناصر احلامسة لربنامج العمل األساسعي. وجعاء مت  

وتستحقان الشكر اجلزيل، وهما: إسبانيا وإيطاليا. وبدون مساهمات جديدة، ميكن أن ُتغلق متامعا العديعد معن األنشعطة     

 .11املادة الداعمة، مثل بناء القدرات والتدريب واملساعدة التقنية، وحتى بعض وظائف التنفيذ األساسية، مثل تطوير 

 

وثانيا، فأنه ما مل يتم جتديد موارد الصندوق يف وقت قريب لدعم مشاركة البلدان النامية، فقد ال تتوافر لعديكم   -41

 القدرة على دعم مشاركة البلدان النامية يف اجتماعات اجلهاز الرئاسي واجتماعات ما بني الدورات املقبلة.

 

ة املالية العاملية على صندوق تقاسم املنافع، ألن هذا يتقاطع مع العنظم األساسعية   وثالثا، األثر املضر للغاية لألزم -44

 للمعاهدة للحصول على منافع نقدية متوازنة وتقامسها. وفيما يلي عناصر احللول املمكنة:

 

د سيمر بفعرتة  كان من الواضح دائما أن الدخل القائم على االستخدام الناتج عن االتفاق املوحد احلالي لنقل املوا -40

حضانة طويلة بسبب طول عملية الرتبية. وتستغرق هذه الفرتة ما ال يقل عن سبع إىل عشعر سعنوات منعذ احلصعول علعى      

املادة الوراثية إىل التسويق التجاري للمنتجات وورود املدفوعات إىل صندوق تقاسم املنافع. وتظهر الدراسعات األوىل لوضعع   
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أن املنافع ستنشأ ببطء يفوق حتعى معا كعان متوقععا يف األصعل، يف إطعار االتفعاق املوحعد         منوذج للعملية على نطاق عاملي 

احلالي لنقل املواد. وعالوة على ذلك، هناك أسباب تدعو لالعتقاد بأن معن غعه املعرجح أن تكعون املعدفوعات الطوعيعة       

عدد األطراف من أجل تفعادي املعدفوعات   كبهة، وأنه سيجري جتنب استخدام قدر كبه من املواد الوراثية من النظام املت

 اإللزامية.

 

خطة اسرتاتيجية ، على 4559 أياروإقرارا منكم بطول فرتة احلضانة، وافقتم يف دورتكم الثالثة املعقودة يف مايو/ -42

 ، اعتمدت على تقديم تربعات من األطراف املتعاقدة وأصحاب املصعلحة معن أجعل سعد هعذه     لتنفيذ صندوق تقاسم املنافع

، 4559و 4558الفجوة الزمنية. وحددمت أهدافا ألنفسكم وأهدافا للعمل. وتولت وضعع اخلطعة االسعرتاتيجية، يف ععامي     

جلنتكم االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل، مبشورة من جهات متخصصة يف مجع األمعوال. وقعد رحبعتم    

. وأدت األزمة إىل اخنفعاض شعديد يف   4559لية العاملية يف نهاية عام أنتم، يف اجلهاز الرئاسي، قبل تفجر األزمة املابها 

على التربعات الت ميكن لألطعراف املتعاقعدة وأصعحاب املصعلحة      املساعدة اإلمنائية، وبطبيعة احلال، كان هلا أثر كبه

يعيعة لتوليعد العدخل علعى     لعبور الفجوة الزمنيعة الطب  خطتكم االسرتاتيجيةتقدميها. وعرقل هذا التداخل الزمين املاسف 

 أساس االستخدام.

 

ومع ذلك، فألننا نبهنا إىل هعذا التحعدي يف وقعت مبكعر، فقعد طعورت اللجنعة االستشعارية املخصصعة املعنيعة            -40

باسرتاتيجية التمويل، بناء على طلبكم، عددا من النهج املبتكرة الت ميكن أن تدر إيرادا قائما علعى االسعتخدام، ميكعن    

رئيسا اللجنة تقريرا تفصيليا، ولكين أود الرتكيز على توصيتهما التنبا به ومستداما، لصندوق تقاسم املنافع. وسيقدم لكم 

إععداد  لتوسيع تقاسم املنافع ونطاق النظام املتععدد األطعراف. وسعتكون مهمتهعا: "      خمصصةب نشاء جمموعة عمل ماقتة 

)أ( وضعع دخعل    جمموعة من التدابه كي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي ويعتمدها يف دورته السادسة، وستادي إىل ما يلي:

قائم على االستخدام لصندوق تقاسم املنافع على أساس مستدام وقابل للتنبا به على املدى الطويل، و )ب( توسيع نطعاق  

 .النظام املتعدد األطراف"

 

وحتى لو كانت هذه اجملموعة من التدابه توفر حال فعاال طويل األجل للعجز يف صندوق تقاسعم املنعافع، فمعن     -46

علعى وجعه االسعتعجال     خطتكم االسرتاتيجيةنه إىل أن يتم تنفيذها وتبدأ األموال يف التدفق، جيب مواصلة دعم الواضح أ

وجبهود تفوق أي وقت مضى. وعلى الرغم من األزمة املالية العاملية، فقد استطعنا مضاعفة األموال الت ميكعن صعرفها يف   

ق من هذا العام وذلك مقارنة بالدعوة الثانية. ويسعدني أن أقول أننا الدعوة الثالثة لتقديم مقرتحات للصندوق يف وقت الح

ماليني يورو من النرويج، ومساهمات معن إندونيسعيا وإيطاليعا، ومعن      0.1ماليني يورو من اجلماعة األوروبية، و 0تلقينا 

ملنح تراخيص عرب اإلنرتنت خلصائص البذور. ويتوافر حعوالي   Syngentaالتابع لشركة   "Traitabilty"املنرب اإللكرتوني

مليون دوالر أمريكي ملشاريع تقاسم املنافع النقدية اعتبارا من هعذا االجتمعاع للجهعاز الرئاسعي. وأشععر باالمتنعان        12.0

ية الت تاثر على مجيع العميق جلميع األطراف املتعاقدة على تقدميها هذه املساهمات، على الرغم من األزمة املالية العامل

 املاسسات داخل األمم املتحدة.
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وأعتقد أن هذا يعطي إشارة هامة على أن املعاهدة ما زال ينظر إليها على أنها أهم صك متعلق بعاملوارد الوراثيعة    -41

اليعة العامليعة   النباتية، ألن أصحاب املصلحة يستثمرون يف استدامتها وتطورها ومنوها املستمر، حتى يف سياق الظعروف امل 

 الصعبة جدا.

 

وهعو اتسعاع مفهعوم تقاسعم املنعافع ليتجعاوز املنعافع        هذه  السنتني فرتةومثة تطور  خر حيظى برتحيب كبه يف  -48

النقدية، وفقا لطلبكم يف دورتكم السابقة، وذلك من خالل أول صك عملي وقادر على أداء عمله وموجه حنعو النتعائج معن    

النقدية. وقد اختذ عدد منكم مبادرات لتقاسم املنافع غه النقدية عرب مرحلة معا قبعل الرتبيعة،     صكوك تقاسم املنافع غه

واملشاركة يف تطوير التكنولوجيا ونقلها، والتدريب كشكل من أشكال بناء القدرات. وستحيطكم  تلعك األطعراف املتعاقعدة    

هاز الرئاسي، ولكن النقطة الت أود إبرازها هنعا هعي   علما بشكل مباشر باملبادرات الت اختذتها لالستجابة لطلبات اجل

أنه، باإلضافة إىل التوسع الكمي لتقاسم املنافع النقدية، هناك أيضا توسع نوعي يف تقاسم املنعافع مبوجعب املعاهعدة مبعا     

ا. والنقطعة العت   يتجاوز املنافع النقدية، من خالل مبادرات أصحاب املصلحة لتقاسم املنافع غه النقدية الت ذكرتها تو

أود أن أسلط الضوء عليها هي أنه بالقيام بذلك، يتجه تنظيم تبادل القيمعة وتقاسعم املنعافع يف إطعار املعاهعدة معن القيمعة        

املعريف للقيمعة يف إطعار اقتصعاد املعرفعة الععاملي        النقدية البحتة، أي الرتميز االقتصادي لقيمة املادة الوراثية، حنو الرتميز

 بتكار الدولية للموارد الوراثية واملعلومات ذات الصلة.وأسواق اال

 

الفعرتة معن    هويسرني أيضا أن أبلغكم أننا متكنا من جعل النظام املتعدد األطراف أكثر شفافية وكفاءة خالل هعذ  -49

يعه معن   ، مبعا ينطعوي عل  EasySMTAفرتات السنتني. ومع استكمال وتدشني النظام امليسر لالتفعاق املوحعد لنقعل املعواد     

، فع نكم  Genesysوظائف إلعداد اتفاقات موحدة لنقل املواد واإلبالغ عنها بلغات متعددة، ومع تزايعد إدماجعه يف نظعام    

تتلقون معلومات إدارية أكثر اتساقا. وقد ختطينا يف هذا العام خط النصف مليون نسعخة معن نسعخ االتفعاق املوحعد لنقعل       

يف مركز البيانات اآلمن للنظام املتعدد األطراف يف مركز األمعم املتحعدة للمعلومعات    املواد، أو ما يعادله من بيانات خمزنة 

واحلوسبة يف جنيف. وترد تفاصيل تنفيذ األنشطة الفنية يف هذا اجملعال، وأجعزاء أخعرى معن املعاهعدة يف وثعائق العمعل        

 الفين يف إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة ويف التقرير املالي .

 

ومع ذلك ف ن املعلومات احملسنة الت بني أيديكم اآلن بشأن النظام املتعدد األطعراف أظهعرت أيضعا أن معظعم      -05

األطراف املتعاقدة ال يزال يتعني عليها أن تتخذ خطعوات عمليعة إلتاحعة املعواد العت ُتلزمهعا املعاهعدة بتوفههعا فعليعا.          

أن إدراج املواد يشكل عامال رئيسيا لتقاسعم املنعافع بشعكل نعاجح وسعريع يف إطعار        دراسة حول تدفقات املنافعوأظهرت 

النظام. وعلى هذا النحو، ف نعه حتعى جبانعب العنهج املبتكعرة، فمعن الضعروري مواصعلة إدراج املعواد يف النظعام املتععدد            

أولوية يف فعرتة السعنتني القادمعة،    األطراف. وكل تأخه يقلل من تدفق األموال لتقاسم املنافع. وأحث على أن يكون هذا 

وجيب تزويد األمانة بوسائل ملساعدة البلدان، حسب اللعزوم. ومعن املهعم بشعكل حاسعم التحعرك بسعرعة، فعور دخعول          

 بروتوكول ناغويا حيز النفاذ.
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وقبل أن أختم كلمت، أود أن أعرب عن خالص امتناني لرئيسنا، الدكتور جعواد مظفعري، لكعل معا جلبعه إىل       -01

املعاهدة من خربة ومعرفة فنية عميقة والتزام ال يتزعزع على مدى فرتة السنتني. وأود أن أتوجه بشكر خعاص إىل أعضعاء   

 مكتب الدورة اخلامسة اآلخرين، الذين قدموا لنا توجيها قيما يف التحضه هلذه الدورة طوال فرتة السنتني.

 

ا سعيلفا، معديرنا الععام، ومكتبعه املباشعر ومكتعب الشعاون        وأود، قبل كل شيء، أن أشكر العدكتور غرازيعانو د   -04

القانونية إلنقاذهم املعاهدة يف العام املاضي من خمتلف التحديات العت واجهتهعا نتيجعة بععض األجهعزة البهوقراطيعة،       

 واستيعابها الكامل يف برنامج فرعي للربنامج العادي للمنظمة،

 

وانغ، مديرنا العام املسعاعد إلدارة الزراععة ومحايعة املسعتهلك ولشععبة       وأود أيضا أن أشكر حبرارة الدكتور رن -00

 اإلنتاج النباتي ومحاية النباتات على املشاركة الفعالة والدعم الثابت للمعاهدة.

 

ويف النهاية، وأخها وليس  خرا، أود أن أنوه بالعمل الشعاق العدؤوب والكفعاءة املهنيعة ملعوظفي أمانعة املعاهعدة         -02

م على تفانيهم وعملهم الشاق. فهذا الفريق الصغه، ولكن القوي، يقوم بتسيه عمل املعاهدة بصورة يومية، وأنتم وأشكره

 مدينون له بالشكر والتقدير الالئقني.

 

، ستادي إىل تقرير مصه معاهدتكم يف األجعل  األسبوعويف اخلتام، أعتقد أنه سيتعني عليكم اختاذ قرارات هذا  -00

 اضطالعكم بهذه املساولية اهلائلة أمتنى لكم مجيعا كل النجاح يف مداوالتكم اهلامة، وأحث مجيع األطراف املتوسط. ويف

 توافق يف اآلراء لنقل املعاهدة إىل اخلطوة التالية من تطورها. إىلاملتعاقدة على التوصل 

 

  وشكرا لكم.
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 املرفق ياء

 تقرير مقدم من اجتماعات املوائد املستديرة الرفيعة املستوى
 

 0 - املرفق ياء

 الدوليةتقرير املائدة املستديرة الثانية الرفيعة املستوى حول املعاهدة 

 بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 املعقودة أثناء مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة

 "(41)"قمة ريو+

 4104يونيو/حزيران  40ريو دي جانريو، الربازيل، 

 

املائدة املستديرة الثانية الرفيعة املستوى حول املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة    اجتمعت  

يف ريو دي جانهو، الربازيل، مبناسبة انعقاد مامتر قمة األمم املتحدة  4514يونيو/حزيران  41والزراعة )"املعاهدة"( يف 

 "(.45للتنمية املستدامة )"ريو +

 

 استضافة املائدة املستديرة حكومات الربازيل وإيطاليعا والنعرويج، ورأسعها السعيد موريسعيو لعوبيز،       وشاركت يف 

 .(Embrapa)املدير التنفيذي للبحث والتطوير يف املاسسة الربازيلية للبحول الزراعية 
 

 االفتتاح
 
اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى: وزراء الزراعة والبيئة والتنمية من كعثه معن البلعدان؛ واملفعوض      حضر 

األوروبي للزراعة؛ ومنظمات البحول الزراعية، ومنها اجلماعة االستشارية للبحول الزراعية الدولية، وممثلعو اجملتمعع   

يس العدورة اخلامسعة للجهعاز الرئاسعي للمعاهعدة كلمعة أمعام املائعدة         جواد مظفري رئع الدكتور املدني، واملزارعون. وألقى 

دكتور املستديرة الرفيعة املستوى، وكذلك فعل السيد خوسيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، والع 

اكيل بهعاتي، أمعني املعاهعدة.    شع والعدكتور  بروليو فهيرا دي سوزا دياس، األمني التنفيذي التفاقية التنعوع البيولعوجي،   

األمعم املتحعدة   وألقى بكلمات أيضا أمام االجتماع رؤساء وكاالت ومساولون  خرون رفيععو املسعتوى يف ععدد معن وكعاالت      

 ، وبرنامجواملنظمات الدولية األخرى، ومنها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي املتخصصة

األمم املتحدة للبيئة، واالحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية. وحضر أيضعا  

ممثلون من الوزارات الربازيلية للزراعة والثروة احليوانية والتموين الغذائي والبيئة والتنمية الريفية ومن املاسسة الربازيلية 

 IT/GB-5/13/Circ. 1.09الوثيقة  ليزية يفككن االطالع على الربنامج وقائمة املشاركني باللغة اإلنللبحول الزراعية. ومي

 

                                                 
09  HLRT2.pdf-http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5c01 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5c01-HLRT2.pdf


IT/GB-5/13/Report 2   ، صفحةياءاملرفق 

 

وشهد االجتماع مناقشات مستفيضة، أدىل فيها العديد من البلدان بكلمات للتأكيد علعى أهميعة املعاهعدة والعدور      

جلوع وسوء التغذية والفقر. ويزيعد تغعه املنعاخ معن أهميعة      احلاسم للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مكافحة ا

 محاية هذه املوارد أكثر من أي وقت مضى، كأساس للتكيف وختفيف التغيهات الكبهة املرتقب حدوثها.

 

الدوليعة للمعوارد الوراثيعة     وشددت املائدة املستديرة الرفيعة املستوى على الدور احملوري للمعاهعدة يف احلوكمعة   

النباتية لألغذية والزراعة. ورحبت بعاالعرتاف باملعاهعدة ونظامهعا املتععدد األطعراف للحصعول علعى املنعافع وتقامسهعا،          

باعتبارهما ركيزتني للنظام الدولي الذي أنشأه بروتوكول ناغويا الذي اعتمد ماخرا بشأن احلصعول علعى املعوارد اجلينيعة     

واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. وأكدت املائدة املستديرة الرفيععة املسعتوى علعى أهميعة إكمعال       والتقاسم العادل

املعاهدة اآلن باعتبارها املنظمة املركزية حلوكمة مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ورحبت بالتعاون القعوي  

 .وجيوالواسع بني املعاهدة واتفاقية التنوع البيول
 

 املبادرة املشرتكة للمعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي
 
لفت الدكتور بروليو دي سوزا دياس، األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي )"االتفاقية"(، النظر إىل أنعه،   

للمنعافع الناشعئة ععن     عقب اعتماد بروتوكول ناغويعا بشعأن احلصعول علعى املعوارد اجلينيعة والتقاسعم الععادل واملنصعف         

استخدامها )"بروتوكول ناغويا"(، تادي املعاهدة الدور الرئيسي يف تنظيم احلصول على املوارد الوراثية النباتيعة لألغذيعة   

والزراعة وتقاسم منافعها، باعتبارها جزءا أساسيا يف النظام الدولي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها. وشعدد علعى أن   

طلع اآلن إىل املعاهدة الدولية للتعلم من خربتها يف جمال تنفيذ نظعم تشعغيلية تكفعل احلصعول علعى املسعتوى       االتفاقية تت

 العاملي على املوارد وتقاسم منافعها.

 

املبادرة املشرتكة ألمانت املعاهدة الدوليعة   وقام بعد ذلك األمني التنفيذي لالتفاقية وأمني املعاهدة بتوقيع وإطالق 

، وذلك يف سياق مذكرة التعاون القائمعة  التنوع البيولوجي بشأن التنمية املستدامة ونقل التكنولوجيا وبناء القدراتواتفاقية 

 IT/GB-5/13/Circ. 1.25ليزية يف الوثيقة كباللغة اإلن املبادرة املشرتكةبني املنظمتني. وترد 
 

 مذكرة التعاون بني املعاهدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
 
جرت مراسم التوقيع على مذكرة التعاون بني املعاهدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. وترد مذكرة التععاون باللغعة    

 IT/GB-5/13/Circ. 1.21ليزية يف الوثيقة كاإلن
 

 خطة عمل ريو املؤلفة من ست نقاط واملتعلقة باملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 
قدم رئيس الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة تقريرا إىل املائدة املستديرة الرفيعة املسعتوى بشعأن مشعروع     

صاغها منتدى القطاعني العام واخلاص الذي اجتمع يف اليوم السابق. واسعتعرض اجتمعاع    خطة عمل مالفة من ست نقاط
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خطة ريو املالفة من ست نقاط املتعلقعة  ر بتوافق اآلراء اعتمادها باعتبارها املائدة املستديرة الرفيعة املستوى هذه اخلطة وقر

 (، والت ترد فيما يلي:خطة عمل ريو املالفة من ست نقاط)" باملعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

تشمل اإلجراءات ذات األولوية الت يتعني على املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة( 

 اختاذها مبشاركة أصحاب املصلحة املعنيني كافة، مايلي:
 
 يف سياق تقاسم املنافع غه النقدية يف إطار املعاهدة؛ للمشاركة يف تطوير التكنولوجيا ونقلها منرب إقامة -1
 
 ؛شراكة بني القطاعني العام واخلاص يف مرحلة ما قبل الرتبيةالتشجيع على قيام  -4
 
تيسه قيام حوار على غرار حوارات مركز "كيسعتون" السعتكمال حوكمعة مجيعع أنعواع املعوارد الوراثيعة النباتيعة          -0

 ر املعاهدة؛ لألغذية والزراعة يف إطا
 
 ليعة وإقليميعة بالنسعبة     التوعية بالقيمة الفعلية واحملتملة لألنواع غه املستخدمة بالكامل والعت تتسعم بأهميعة    -2

 لألمن الغذائي والتنمية املستدامة؛ 
 
صانعي السياسات وغههم من أصحاب املصلحة الرئيسيني بأهمية تطبيق املعاهدة تطبيقًا كاماًل، لعيس فقعط    توعية -0

الغذائي والتغذية وقدرة النظم الزراعية على املقاومة خاصعة يف   بالنسبة لألغذية والزراعة، بل أيضًا بالنسبة لألمن

 سياق تغّير املناخ؛
 
 احملاصيل املدرجة يف امللحق األول للمعاهدة.حبث إمكانية توسيع نطاق قائمة  -6

 

وأكد املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة للمائدة املستديرة الرفيعة املستوى، أنه هعو ومنظمتعه، ملتزمعان متامعا      

، وشدد، على وجه اخلصوص، على أهمية إدراج أوسع نطاق ممكعن معن   خطة عمل ريو املالفة من ست نقاطبدعم تنفيذ 

املوارد الوراثية للمحاصيل يف امللحق األول لالتفاقية. ورحب بالدعم العذي أعربعت عنعه املاسسعات الدوليعة واحلكومعات       

خطة عمل ريو املالفة تنفيذ األخرى، وال سيما االلتزام الذي قطعته املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي باملساهمة الفعالة يف 

 .من ست نقاط
 

 االلتزامات واملساهمات املقدمة من األطراف املتعاقدة بشأن املعاهدة الدولية
 
خالل اجتماع املائدة املستديرة الرفيعة املستوى، أعلن املفوض األوروبعي للزراععة السعيد داسعيان سعيولوس، أن       

ورو يف صندوق تقاسم املنافع التعابع للمعاهعدة، وأعلعن السعيد هعانز يعورغن       ماليني ي 0املفوضية األوروبية ستسهم بعمبلغ 

دوالر أمريكعي، وأقعيم حفعل     205 555، نائب وزيعر التععاون االقتصعادي والتنميعة يف أملانيعا، املسعاهمة مببلعغ        بهفيلز

مبوجعب املعاهعدة وشعكرت     للتوقيع. ورحبت املائدة املستديرة الرفيعة املستوى بهعذه التربععات السعخية لتقاسعم املنعافع     
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التعابع للمعاهعدة    املفوضية األوروبية و أملانيا على مساهماتهما. ويرد إعالن أملانيا بشأن مساهمتها يف صندوق تقاسم املنافع

  IT/GB-5/13/Circ. 1.24 ليزية يف الوثيقةكباللغة اإلن

 

، مساعدة وزير شاون البيئة يف إندونيسيا، أنها ستعقد مشعاورة رفيععة املسعتوى يف    هاراهابوأعلنت السيدة إمييليا  

، ملناقشة استكمال حوكمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مبوجب املعاهدة. وستكون هذه املشاورة مبثابعة  4510عام 

 . وحظي ذلك برتحيب حار.املالفة من ست نقاط خطة عمل ريواملائدة املستديرة الثالثة الرفيعة املستوى، وستتناول 
 

 اختتام املائدة املستديرة الرفيعة املستوى
 
البلدان واملاسسات وأصحاب املصلحة الذين حضعروا املائعدة املسعتديرة الرفيععة املسعتوى الثانيعة حعول        أعربت  

املعاهدة الدولية عن شكرهم للربازيل وايطاليا والنرويج الستضافتها هذه املائدة املستديرة. وتعهدت البلدان املضيفة ب تاحة 

 ونشره على أوسع نطاق ممكن وتسهيل تنفيذ التوصيات الواردة فيه.تقرير املائدة املستديرة الرفيعة املستوى للجمهور 

 

وأبلغ رئيس املائدة املستديرة الرفيعة املستوى، السيد موريسيو لوبيز، املشاركني بأن املاسسة الربازيلية للبحول  

وشكر املشاركني علعى  الزراعية ستستضيف بعد الظهر االجتماع الفين الرفيع املستوى الذي ُوجهت إليهم دعوة حلضوره. 

مشاركتهم يف املناقشات املستفيضة الت دارت، وأثنى عليهم الختاذهم قرارات حامسة. ومتنى هلم إقامعة ممتععة ومثمعرة    

 يف الربازيل، وسالمة العودة إىل أوطانهم.

 

إدراج املواد الوراثيعة،   وخالل االجتماع الفين الرفيع املستوى أعلنت الرابطة املعنية بالطبيعة والتنمية املستدامة 

 املوجودة يف حدائق البطاطس اخلاصة بالرابطة، يف النظام املتعدد األطراف للمعاهدة.
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 4 - املرفق ياء

 تقرير اجتماع املائدة املستديرة الثالثة الرفيعة املستوى حول املعاهدة الدولية

 بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 البيولوجي وتغري املناخ واألمن الغذائي املؤمتر الدولي للتنوع املعقودة خالل

 4102يوليو/متوز  4باندونغ،إندونيسيا، 
 

 

عقدت حكومة إندونيسيا اجتماع املائدة املستديرة الثالثة الرفيعة املستوى حعول املعاهعدة الدوليعة بشعأن املعوارد       

، يف باندونغ، إندونيسيا، خالل املامتر الدولي 4510يوليو/متوز  4 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )"العمعاهدة"(، يف

للتنوع البيولوجي وتغه املناخ واألمن الغذائي، وذلك للتحضه للدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي، الت ستعقد يف مسعقط،  

 .عمل ريو املالفة من ست نقاطخطة ، ولتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ 4510سبتمرب/أيلول  48إىل  42سلطنة ُعمان، من 

 

ورأس املائدة املستديرة سعادة السعيد سوسعوونو، وزيعر الزراععة يف إندونيسعيا. وحضعر املائعدة املسعتديرة الرفيععة           

املستوى: وزراء الزراعة يف عدد من البلدان ومنظمات البحعول الزراعيعة، ومنهعا اجلماععة االستشعارية للبحعول الزراعيعة        

ير الزراعة يف سلطنة عمان رسالة بالفيديو، وفعل ذلك أيضا السيد فرانسيس غري، املدير الععام لالحتعاد   الدولية. وأرسل وز

بروليو دي سوزا دياس، األمني التنفيذي التفاقيعة التنعوع البيولعوجي.    الدكتور الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة، و

رئيس الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي، والسيد موديسعتو فرنانعديز   جواد مظفري )إيران (، الدكتور وكان من بني احلضور 

 دياز )كوبا(، أحد رئيسي اللجنة االستشارية الفنية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل التابعة للمعاهدة.

 

يس املعامتر  وقدم الدكتور هاريونو، املدير العام للوكالة اإلندونيسية للبحث والتطعوير يف اجملعال الزراععي، ورئع     

 التنظيمي املعين بالتنوع البيولوجي وتغه املناخ واألمن الغذائي، تقرير اللجنة ورحب باملشاركني.

 

 افتتاح املائدة املستديرة الرفيعة املستوى

 

جواد مظفري، رئيس الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي، وصفا إىل املائدة املستديرة الرفيعة املسعتوى  الدكتور قدم  

عن املداوالت املتعددة اهلامة الت جتريها األطراف املتعاقدة يف املعاهدة خالل الدورة. ومشل ذلعك عمليعات االسعتعراض    

بتنفيذ االتفاق املوحد لنقل املواد وبعمله، والت قعدمها علعى أنهعا    والتقييم يف إطار النظام املتعدد األطراف، وتلك املتعلقة 

ها. وأشار إىل املقرتحات اهلامة للنهج املبتكعرة لتقاسعم   من املعاهدة وتعديل  ليات تشغيل فرصة للجهاز الرئاسي لالستفادة

صة املعنيعة باسعرتاتيجية التمويعل.    املنافع ولتوسيع نطاق النظام املتعدد األطراف، الت أعدتها اللجنة االستشارية املخص

 وأعرب عن اعتقاده بأن اجلهاز الرئاسي ينبغي أن ينظر يف معاجلة هذين العنصرين كحزمة واحدة.
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مان، سعادة السيد فعااد بعن جعفعر السعاجواني، مجيعع األطعراف املتعاقعدة إىل        ودعا وزير الزراعة يف سلطنة ُع 

متعه مرافعق ممتعازة هلعذه املناقشعات اهلامعة. وقعال إن نتعائج املائعدة          اجتماع مسقط ورحب بهم فيها، حيعث تعوفر حكو  

 املستديرة الرفيعة املستوى من شأنه أن يوفر عنصرا هاما يف املناقشات.

 

وأشار سعادة السيد سوسوونو، وزير الزراعة يف إندونيسيا إىل التحديات الكثهة الت تواجعه الزراععة يف مجيعع     

غه املناخ وندرة املياه. وقال إن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة هعي األدوات الرئيسعية   أحناء العامل، وال سيما ت

الت ميكن للعامل أن يواجه من خالهلا هذه التحديات، وإن املعاهدة هي جتسيد اللتزام البلعدان واحتياجاتهعا، ويعتعني    

ل كعل اجلهعود الالزمعة لوضعع حزمعة تعدابه لتعزيعز كفعاءة         دعمها، من أجل تنفيذها تنفيذا كامال. وناشعد البلعدان بعذ   

املعاهدة، من خالل معاجلة ثالثة عناصر: حتسني ِصَيغ تقاسم املنافع من خالل نهج مبتكرة، واالستعراضعات الداخليعة   

 املتضمنة يف املعاهدة، وتوسيع نطاق احلصول امليسر املتعدد األطراف يف إطار املعاهدة.

 

 خطة عمل ريو املؤلفة من ست نقاطتنفيذ التقدم احملرز يف 

 

 خطعة عمعل ريعو املالفعة معن      رحبت املائدة املستديرة بالتقعدم امللحعوظ احملعرز يف الفعرتة القصعهة منعذ اعتمعاد        

 ست نقاط.
 

، سعفه الربازيعل لعدى إندونيسعيا، املائعدة املسعتديرة بعأن        دا سيلفها سواريسألربتو سعادة السيد باولو وأبلغ  

جمموعة من املاسسات العامة واخلاصة ذات اخلربة الفنية من عدد من األقاليم والراغبة يف وضع خرباتها التقنية الكعبهة  

تقاسم املنعافع غعه النقديعة     يف سياقبرناجما للمشاركة يف تطوير التكنولوجيا ونقلها، حتت تصرف اآلخرين، قد أنشأت 

يف إطار املعاهدة، الذي دعت إليه خطة عمل ريو. وبادرت بهعذه العمليعة وتولعت إدارتهعا الوكالعة االندونيسعية للبحعث        

يف  الربنعامج والتطوير يف اجملال الزراعي واهليئة الربازيلية للبحول الزراعية. وعقعد االجتمعاع الثعاني لشعركاء العمعل يف      

 ، وُأبلغت املائدة املستديرة الرفيعة املستوى بنتائج وخطعط هعذا املنعرب   4510يوليو/متوز  1يونيو/حزيران و 05باندونغ يف 

 يف املستقبل.

 

تقوم الوكالة اإلندونيسية للبحث والتطوير يف اجملعال الزراععي واهليئعة     املنرب اإللكرتونيوأعلن أنه يف إطار هذا  

وقع على شبكة اإلنرتنت سيغطي يف البداية  صولني إثنني، وجيمع كل املصعادر  الربازيلية للبحول الزراعية، ب نشاء م

املتاحة للمعلومات الفنية ذات القيمة ملربي النباتعات والتكنولوجيعات ذات الصعلة، فضعال ععن املعواد الوراثيعة املتاحعة،         

اه هو إنشاء "مركز جعامع" لعدعم   ومكان وكيفية االطالع عليها، وكذلك مرفق جيري طلب هذه املعلومات منه. وكان االجت

 نقل التكنولوجيا بشكل مباشر إىل املستخدمني النهائيني واملزارعني.

 

خطعة  وقال إن الربازيل بصفتها احلكومة املضيفة للمائدة املستديرة الثانية الرفيعة املستوى، الت ِاعُتِمَدت فيها  

أجل ضمان األمن الغعذائي يف مجيعع أحنعاء الععامل، توسعيع      ، تعتقد أن من الضروري، من عمل ريو املالفة من ست نقاط

النظام املتعدد األطراف. وهذا من شأنه أن يزيد املوارد الوراثية لبنوك اجلينات املتاحة لالسعتخدام   احملاصيل املدرجة يف

، أعلنعت الربازيعل   من هذا التوسعع يف نطعاق التغطيعة    وانطالقااملشرتك، وسيعود بالفائدة على مجيع األطراف املتعاقدة. 
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أيضا تأييدها الكامل لبدء مناقشة كاملة من جديد ععن تقاسعم املنعافع غعه النقديعة والنقديعة مبوجعب املعاهعدة. وهعذان          

 ويستحقان أن يتناوهلما اجلهاز الرئاسي على حنو مناسب. العنصران جزء من حزمة واحدة،

 

داتا، من اجمللس اهلندي للبحول الزراعية، املائدة املستديرة بأن املشاورة الفنيعة بشعأن    وأبلغ الدكتور سوابان 

مايو/ يعار   01و 05الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف مرحلة ما قبل الرتبية الت عقدت يف روما، إيطاليا، يومي 

تقريرا ععن نتائجهعا و فاقهعا. وشعدد علعى      طلبت إليه أن يقدم  خطة عمل ريو،، استجابة لنقطة عمل أخرى من 4510

أهمية مرحلة ما قبل الرتبية يف دعم األمن الغذائي والتغذوي، من خالل توفه أوسع نطاق ممكن معن األصعناف الوراثيعة    

املفيدة ملربي النباتات، بأشكال ميكن استخدامها بكفاءة و بسرعة يف تطوير أصناف للمحاصيل قادرة على التكيف. وهعذا  

وانقراض املوارد الوراثية وتآكلها. وأشار إىل  الغ األهمية يف ضمان قدرة العامل على التخفيف من تهديدات تغه املناخأمر ب

الشراكات بني القطاعني العام واخلعاص يف  أن املشاورة الفنية ستقدم تقريرا إىل اجلهاز الرئاسي، وأن من املتوقع أن تتخذ 

 .4512شكال واضحا خالل عام  إىل إنشائها، ة ريو املالفة من ست نقاطخط الت دعت الرتبية مرحلة ما قبل

 

خطعة عمعل   وأشار الدكتور إميل فريسون، مدير عام املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، إىل نقطة عمل أخرى يف  

مجيع أنعواع املعوارد    تدعو إىل إقامة حوار جديد على غرار حوارات كيستون، الستكمال حوكمة ريو املالفة من ست نقاط

 أيعار املعاهدة. وقدم تقريرا عن االجتماع غه الرمسعي العذي مت تنظيمعه يف مايو/    الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف إطار

، مبشاركة من احلكومات واملنظمات غه احلكومية وصناعة البذور من أجل استكشعاف القيمعة احملتملعة إلجعراء     4510

يد اهليكل املقرتح للحوار، وسيبلغ إىل اجلهعاز الرئاسعي يف اجتماععه العذي يعقعد يف سعلطنة ُعمعان        هذا احلوار. ومت حتد

 ليوافق عليه، ومتهيدا للبدء فيه بعد ذلك بشكل جدي.

 

وقدم السيد موديستو فرنانديز دياز، بصفته أحد رئيسي اللجنة االستشارية الفنيعة املخصصعة للمعاهعدة املعنيعة      

قامت به اللجنة يف فرتة السنتني السابقة. وبناء علعى طلعب اجلهعاز الرئاسعي،      التمويل، وصفا للعمل الذيباسرتاتيجية 

تقاسم املنافع التابع للمعاهعدة، ميكعن أن تكعون مفيعدة يف      حبثت اللجنة عددا من النهج املبتكرة حلشد إيرادات لصندوق

 وتقاسم منافعها. بتحسني فرص احلصول على املوارد وضع أساس سليم طويل األجل لألمرين املتالزمني املتعلقني

 

 األمور اليت نظرت فيها املائدة املستديرة

 

حبرارة بهذه املبادرات اهلامة الت قامت بها جمموعات أصحاب املصلحة ، والت من رحبت املائدة املستديرة  

ائها، دعمعا ألهعدافها املتمثلعة يف صعون املعوارد      شأنها أن تسهم بقدر كبه يف حتقيق الفائدة الكاملة للمعاهدة جلميع أعض

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن هذا االستخدام على 

 حنو يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي يف جمال الزراعة املستدامة واألمن الغذائي.

 

ستباقية والعملية واملبتكرة للتقاسم الفعال للمنافع غه النقدية الت جيري إرساؤها، استجابة ورحبت بالنهج اال 

 ثه املعاهعدة واملنعافع العت تتيحهعا    أ. وهعذا معن شعأنه أن يوسعع إىل حعد كعبه تع       خلطة عمل ريو املالفة من سعت نقعاط  

 لألطراف املتعاقدة.
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بالقيمعة الفعليعة واحملتملعة     أيضا نقاط العمل الت تهدف إىل التوعيعة وأشارت املائدة املستديرة إىل أهمية تناول  

لألنواع غه املستخدمة بالكامل الت تتسم بأهمية  لية وإقليمية لألمن الغذائي والتنمية املستدامة؛ وإىل توعيعة صعانعي   

لعيس فقعط بالنسعبة لألغذيعة     السياسات وغههم من أصحاب املصلحة الرئيسيني بأهمية تطبيعق املعاهعدة تطبيقعا كعامال،     

 والزراعة، بل أيضا بالنسبة لألمن الغذائي والتغذية، وقدرة النظم الزراعية على املقاومة خاصة يف سياق تغه املناخ.

 

ودعت املائدة املستديرة األطراف املتعاقدة إىل بذل جهود خاصة لرفع مسعتوى العوعي الععام باألهميعة احلامسعة       

اتية لألغذية والزراعة، باعتبارها دعامعة احليعاة البشعرية علعى هعذا الكوكعب، ومسعاهما حامسعا يف         للموارد الوراثية النب

 حتقيععق األمععن الغععذائي، والتنميععة االجتماعيععة واالقتصععادية، وعلععى وجععه اخلصععوص باألهميععة الرئيسععية للمعاهععدة يف 

 هذا الصدد.

 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. واعرتفعت  وأشارت املائدة املستديرة إىل أن نطاق املعاهدة يشمل مجيع  

ُعمعان سعتكون ذات أهميعة حامسعة يف إطعالق       بأن املسائل الت سيعاجلها اجلهاز الرئاسعي يف العدورة املقبلعة يف سعلطنة    

مبعاجلعة   املعاهدة يف مدار سليم طويل األجل، ويف تعميق وتوسيع نطاق تغطيتها وتأثهها. وأشارت إىل االقعرتاح اخلعاص  

سريع، واحلصول على دعم األطعراف املتعاقعدة. ورحبعت بعاعتزام      هذه املسائل كحزمة واحدة، وذلك بهدف إحراز تقدم

كافة النهج املبتكرة الت كانت قد حددتها للجهاز الرئاسي، وذلعك لتعوفه    اللجنة املخصصة السرتاتيجية التمويل إحالة

 أساس إلجراء مناقشات على نطاق واسع.

 

وبعد الرتحيب باجملال املفتوح للحوار الذي أتاحتعه املوائعد املسعتديرة الرفيععة املسعتوى، جعرى التعذكه بعأن          

اجلهاز الرئاسي هو املنتدى الوحيد املخول باختاذ القرارات املتعلقة باملعاهدة. ودعت املائدة املستديرة إىل التحلي بالرؤية 

تقدم سريع. وهلذا السبب، ناشدت مجيعع األطعراف املتعاقعدة التحضعه      والطموح، وشددت على احلاجة امللحة إلحراز

للمناقشات البالغة األهمية والبعيدة املدى الت ستجري يف اجلهاز الرئاسعي، وإىل إرسعال ممعثلني باملهعارات واملسعتويات      

 الالزمة، يكلفوا باملشاركة يف إجراء نقاش مثمر واختاذ قرارات.

 

الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي، إىل أن الوقت قد حعان للتطعوير والتوسعيع     مظفري رئيسجواد الدكتور وأشار  

الكامل ألحكامها املتعلقة بكل من إمكانية الوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها، يف حزمة متوازنة، ميكن ألطعراف املعاهعدة   

اف املتعاقدة بالطموح وتغتنم هذه اللحظة، وحيبعذ  التوصل إىل اتفاق بشأنها. وشدد على الضرورة امللحة ألن تتحلى األطر

أن يكون ذلك خالل الدورة املقبلة للجهاز الرئاسي، أو إن مل يتحقق ذلك يف عملية فيما بني الدورات، العتماد حزمة من 

 ويلزم أن تتضمن احلزمة ما يلي: التدابه الالزمة لبلوغ التنفيذ الكامل للمعاهدة.
 

 املنافع من خالل نهج مبتكرة، من أجل التوصل إىل أهداف للتمويل،  تعزيز  ليات تقاسم  -1
 

بكثه من خالل  ليات  وتوسيع النظام املتعدد األطراف للحصول على املنافع وتقامسها لتشمل  اصيل أكثر -4

 ابتكارية مالئمة.
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 اختتام املائدة املستديرة الرفيعة املستوى

 

الستضعافتها املائعدة    إلندونيسعيا البلدان واملاسسات وأصحاب املصعلحة احلاضعرون ععن شعكرهم احلعار      أعربت  

املستديرة الثالثة الرفيعة املستوى حول املعاهدة الدولية. وتعهدت حكومة إندونيسيا ب تاحة ونشر تقرير املائعدة املسعتديرة   

 يا تقريعرا إىل العدورة املقبلعة للجهعاز الرئاسعي، يف إطعار      الرفيعة املستوى يف أقرب وقت ممكن. وستقدم حكومعة إندونيسع  

 .تقارير عن املبادرات الرفيعة املستوى لألطراف املتعاقدة، 0البند 

 

وشكرت املائدة املستديرة حبرارة حكومة سلطنة ُعمان، على كرمها والتزامها باستضافة الدورة املقبلة للمعاهدة،  

 .4510يف سبتمرب/أيلول 

 

ووجه الدكتور هاريونو، بصفته رئيسا جللسة بعد الظهر، الشعكر إىل املشعاركني يف املناقشعات املستفيضعة العت       

ندونيسيا لدعم أي عملية قد يقوم اجلهاز الرئاسي ب نشائها التماسعا لتوافعق يف اآلراء بشعأن    إجرت. وأعرب عن استعداد 

 النقدية يف إطار املعاهدة، وتوسيع النظام املتعدد األطعراف. ومتنعى   حزمة من التدابه لتحسني تقاسم املنافع النقدية وغه

للمشاركني إقامة ممتعة ومثمرة يف إندونيسيا، وسالمة العودة إىل أوطانهم. وقال إن الدورة اخلامسة للجهعاز الرئاسعي، يف   

  بناءة وتشاركية هناك. ستمثل حلظة مهمة يف مسار املعاهدة، وقال إنه يتطلع إىل إجراء مداوالت سلطنة ُعمان،
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 املرفق كاف

 املنظمات الدولية واهليئات احلكومية الدولية بيانات
 

 0 - كافاملرفق 

 ،BRAULIO FERREIRA DE SOUZA DIAS الدكتور بروليو فرييرا دي سوزا دياز بيان

 بالنيابة عنه الذي ألقته األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي،

 اتفاقية التنوع البيولوجي ،KATHRYNE GARFORTHالسيدة كاثرين جارفورث 

 

 شكرا لكم سيادة الرئيس،

 املوقرين،حضرات املندوبني 
 

هذه الكلمة بالنيابة عن األمعني التنفيعذي التفاقيعة التنعوع البيولعوجي، وأود أن أععرب ععن سعرور أمانعة           يألق 

االتفاقية لتمكنها من املشاركة يف هذه الدورة اخلامسة البالغة األهميعة للجهعاز الرئاسعي للمعاهعدة الدوليعة بشعأن املعوارد        

سلطنة ُعمعان ملعا أبدتعه    إىل  ة. وأود أن أكرر تصرحيات اآلخرين الت وجهوا فيها الشكرالوراثية النباتية لألغذية والزراع

 من ترحيب حار جدا، وكرم الضيافة الذي غمرتنا به.
 

وسأدخر معظم مالحظاتي لبنود جدول األعمال الالحقة، ولكنين أود أن أشه يف هعذا الوقعت إىل التقعدم العذي      

ف للمنعافع  جيري إحرازه حنو بدء نفاذ بروتوكول ناغويا بشأن احلصول علعى املعوارد اجلينيعة والتقاسعم الععادل واملنصع      

 الناشئة عن استخدامها 
 

طرفا يف اتفاقية التنعوع البيولعوجي الصعكوك اخلاصعة بتصعديقهم أو انضعمامهم إىل        45واعتبارا من اليوم، أودع  

الربوتوكول. واليوم أيضا، هو اليوم األول من االجتماع العذي تنظمعه املعاهعدة يف نيويعورك علعى هعامش افتتعاح اجلمعيعة         

تصديقها. ولقعد مسعنعا بالفععل معن      العامة. وحنن ندرك أن عددا من البلدان تنوي االستفادة من هذه املناسبة لتودع صك

حكومة النرويج هنا هذا الصباح أنها ستودع الصك اخلاص بها، و مل أن يكون بوسععي إععالن تصعديقات أخعرى علعى      

مدار هذا االجتماع. وحنن متفائلون جدا بأن الربوتوكول سيدخل حيز التنفيذ يف الوقت املناسب لالجتماع األول لألطراف 

توكعول العذي سعيعقد بعالتزامن معع االجتمعاع الثعاني عشعر ملعامتر األطعراف املوقععة علعى االتفاقيعة يف              املوقعة على الربو

 يف مجهورية كوريا. 4512أكتوبر/تشرين األول 
 

بني مجيع البلدان يف معا يتعلعق بعاملوارد الوراثيعة لألغذيعة       بالتكافلونلفت النظر إىل أن بروتوكول ناغويا يسلم  

ىل طابعها اخلعاص وأهميتهعا لتحقيعق األمعن الغعذائي. ويععرتف الربوتوكعول أيضعا بالعدور األساسعي           والزراعة باإلضافة إ

للمعاهدة الدولية وكذلك هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف هذا الصدد. وحنن متفقون متاما علعى ضعرورة التعآزر يف    

 لتحقيق هذا اهلدف. دعم تنفيذ الربوتوكول واملعاهدة ونتطلع إىل استمرار التعاون
 

 وأتطلع أيضا إىل املشاركة يف املناقشات الت ستجري هنا هذا األسبوع، واملساهمة يف اجتماع ناجح ومثمر. 
 

 شكرا جزيال.
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 4 - املرفق كاف

 MARIE ÅSLAUG HAGAالسيدة  بيان

 املديرة التنفيذية للصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي

 

 السيد الرئيس،

 حضرات املندوبني الكرام،

 حضرات السيدات والسادة،

 

يشّرفين، بصفت املديرة التنفيذية اجلديدة للصندوق االستئماني الععاملي للتنعوع احملصعولي، أن أععرض باسعم       

 اجمللس التنفيذي تقرير الصندوق إىل اجلهاز الرئاسي.
 

 السيد الرئيس،
 
والصععندوق  منظمععة ليسعت سععوى وسعيلة لتحقيععق هعدف مععا.   أي منظمعة ليسععت غايعة يف حععد ذاتهعا. وأي     إن 

االستئماني العاملي للتنوع احملصولي ليس غاية يف حد ذاته، بل إن صندوق التنوع احملصولي هو وسيلة لتنفيعذ املعاهعدة   

 الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .

 

 جمموعة أدوات املعاهدة.وصندوق التنوع احملصولي ما هو إال أداة ضمن  

 

 وحنن فخورون بأن نكون أداة يف جمموعة أدواتكم. 

 

 ألن املعاهدة مهمة. فهي مهمة ملستقبل الزراعة. ومهمة لتحقيق األمن الغذائي.  - 

 

ال نتفق مجيعا على كل شيء، ولكنين على يقني من أننا مجيعا نتفق على شعيء واحعد: وهعو أن األمعن      ورمبا 

 الغذائي هدف نبيل يف حد ذاته.

 

ووفقا ملا أشار إليه بالفعل كثه من املتكلمني املبجلني يف هذا االجتماع، ف ن الزراعة رمبا تواجه أصععب حتعدي    

نسعمة  خعرين. ويعتعني     مليعار يف السنوات العشر املقبلة إىل حتصيل رسوم معن   صادفته يف أي وقت مضى. وحنن حباجة

يف املائة على األقل. وال يأتي هذا تلقائيا. فليست هناك عصا سحرية. بعل يعتعني حعدول     10علينا زيادة اإلنتاج بنسبة 

 يف املائة يف غضون عشر سنوات فقط وهذا أمر ملح. 10زيادة بنسبة 

 

أن حتقيق هذه الزيادة يف اإلنتاج أمرا معقعدا بسعبب التحعديات العت يفرضعها منعاخ ال ميكعن         ومما يفاقم األمر 

 التنبا به.
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وباختصار ف ننا يف حاجة إىل إنتاج مزيد من الغذاء على مساحات أقل من األراضي ، وبكميعات أقعل معن امليعاه      

 وبطاقٍة أقل وذلك يف بيئة تتزايد حتدياتها باستمرار.

 

الزراعة على االستعداد للتكيف مع تغه املناخ هي مسألة ينبغي أن تكون أعلى من ذلعك بكعثه علعى     ومساعدة 

جدول األعمال السياسي العاملي. ومجيع املوجودين يف هذه القاعة، على يقني معن أن األمعن الغعذائي ال ميكعن أن يكعون      

 أمرا مضمونا.

 

سواء مت صون احملاصيل يف حقعول املعزارعني أو يف    -ويشكل تنوع احملاصيل عنصرا أساسيا يف زيادة اإلنتاجية 

 بنوك اجلينات. فالصون يف املواقع الطبيعية وخارج هذه املواقع وجهان لعملة واحدة. وحنن حباجة إىل كليهما.

 

صعون تنعوع احملاصعيل الغذائيعة الرئيسعية خعارج       وتتمثل والية الصندوق االستئماني للتنوع احملصولي يف دعم  

مواقعها. وهذا ما نقوم به، وهذا ما سنواصل القيام به، دعما لتطوير النظعام الععاملي املتعوخى يف البدايعة يف خطعة العمعل       

ك طعار   . وهو نظام عاملي مكعن اعتمعاد املعاهعدة معن إنشعائه. وبعدون املعاهعدة       1996العاملية ملنظمة األغذية والزراعة لعام 

 عمل، مل ولن يكون يف إمكاننا، تطوير النظام العاملي لصون تنوع احملاصيل على املدى الطويل.

 

(، 4556ووفقا ملا اعرتف به اجلهاز الرئاسي )يف اتفاق العالقة املوقع يف الدورة األوىل للجهعاز الرئاسعي يف ععام     

ا يف اسرتاتيجية متويل املعاهدة. وهذا هو وضعنا. وهذا هعو  ف ن الصندوق االستئماني  للتنوع احملصولي يعد عنصرا أساسي

 الوضع الذي نصبو إليه.
 

 السيد الرئيس،
 
إننا نرغب يف أن تكون العالقة بني املعاهدة وصندوق التنوع احملصعولي عالقعة طيبعة، بعل وأكثعر معن ممتعازة.         

وأنعتم مجيععا معدعوون حلضعوره يف      –هذا املساء  فأمني املعاهدة وأنا نعمل بشكل وثيق معا. ونظمنا حدثا جانبيا مشرتكا

 شخص. ونأمل أن يكون هذا كافيا. 055مساء. ولقد قيل لنا أن هناك مقاعد تسع  6قاعة ُعمان يف الساعة 

 

وإننا نتعاون مع األمانة بشأن نظم املعلومات. وسأذكر املزيد عن هذا يف وقت الحق، وميكنكم أيضا مساع املزيعد   

 ل اجلان،.عن ذلك يف احلد

 

وإننا نناقش مع أمني املعاهدة إمكانية أن تستضيف املعاهدة وظيفة منسق مع صندوق التنعوع احملصعولي  يف رومعا،     

 بتمويل من الصندوق االستئماني. وحنن مقتنعون بأن هذا الرتتيب سيساعدنا يف التنسيق اآلن، حيث أن مقرنا يف بون.

 

و مل أن توافقوا على أنه من املهم أن يكون للصندوق االستئماني للتنوع احملصولي مسعاول تنسعيق لعدى أمانعة      

املعاهدة. ورغم أن وجودنا يف بون ال تشوبه أي شائبة، ف ننا حباجة للبقاء على اتصال مع وكاالت األغذيعة العت تتخعذ    

ضيف هنا أيضا أن اجمللس التنفيذي لصندوق التنعوع احملصعولي   من روما مقرا هلا عموما، وعلى األخص مع املعاهدة. وأ

 يشرفه مشاركة رئيس اجلهاز الرئاسي بصفة مراقب يف جملسنا التنفيذي يف مايو/أيار.
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 السيد الرئيس،

 
إن اجلهاز الرئاسعي عليعه أن يرشعح أربععة أعضعاء لعضعوية اجمللعس التنفيعذي للصعندوق االسعتئماني للتنعوع             

. وما مل تشعغل هعذه الشعواغر،    4512شغل هذه املناصب األربعة الشاغرة حبلول يناير/كانون الثاني احملصولي. وجيب 

فلن يكون للصندوق جملعس قعادر علعى أداء وظائفعه. وكعل معا ميكننعا أن نفعلعه يف الصعندوق هعو أن ناكعد علعى أهميعة              

 واألمر مرتوك بني أيديكم القديرة. الرتشيحات املقبلة: فهي ضرورية حقا من أجل أداء اجمللس لعمله بشكل فعال.

 

ويف هذا السياق، امسحوا لي أن أرحب مبشروع إجراءات اختيار وتععيني أعضعاء اجمللعس التنفيعذي للصعندوق       

معن جعدول األعمعال. وحيظعى      12ي يف إطعار البنعد   ئاسع االستئماني العاملي للتنوع احملصولي، املعروض على اجلهاز الر

بدعم اجمللعس التنفيعذي وكعذلك جملعس معاحني الصعندوق. وحنعن نتطلعع إىل املناقشعات العت           اإلجراء املبسط املقرتح  

 ستقومون ب جرائها حول هذه املسألة اهلامة.
 

 السيد الرئيس، حضرات املندوبني الكرام،
 
ني امسحوا لي أن أنتقل على حنو أكثر حتديدا إىل تقريرنا على النحعو العوارد يف مرفعق املعذكرة املقدمعة معن أمع        

 من جدول األعمال أيضا. 12املعاهدة يف إطار البند 

 

 وأود الرتكيز على بضع قضايا تقنية ملموسة. 

 

اسرتاتيجية مهمة يف بناء النظام العاملي وهي إنقاذ التنوع احملصولي املعرض خلطر الضياع. وخالل  ومثة خطوة 

بلدا إلنقاذ وجتديد مواد التكاثر الفريعدة املهعددة.    18معهدا يف  86العام املاضي، جرى االنتهاء من مبادرة رئيسية لدعم 

. وسنقول املزيد 1 صوال مدرجا يف امللحق  44عينة لعمحاصيل رئيسية عددها  85 555ومت جتديد وصون ما يقرب من 

 مع أمانة املعاهدة. هعن هذا  يف احلدل اجلان، املشرتك الذي ننظم

 

أولوية يف خطة العمل العاملية، وهكعذا تفععل مبعادرة جديعدة حعول صعون األقعارب        واستجابت هذه املبادرة إىل  

ب جراء حتليل للثغرات يف جمموعات األقعارب الربيعة    4511الربية للمحاصيل، بدعم من حكومة النرويج. وبدأنا يف عام 

يف شعراكات معع العربامج الوطنيعة     . ونشارك اآلن 1واملدرجة يف امللحق  49احلالية خارج مواقعها الطبيعية البالغ عددها 

 من أجل بناء القدرة على مجع هذه األنواع املهمة وصونها الستخدامها يف تكييف احملاصيل مع تغه املناخ.

 

للبيانعات املتعلقعة    Genesysوسيواصل الصعندوق االسعتئماني للتنعوع احملصعولي دععم تطعوير البوابعة العامليعة          

حاليعا ببيانعات تعريفيعة     Genesysها أمانة املعاهدة بشكل كعبه. وحتعتفظ بوابعة    مبستوى املدخالت، والت ساهمت في

ووزارة الزراعة األمريكية واجملموععات الدوليعة العت حتعتفظ     ( Eurisco) ألكثر من مليوني مدخل لدى الشبكة األوروبية

بها مراكز اجلماعة االستشارية للبحول الزراعية الدولية. وإننا نعمل معع العربامج الوطنيعة املهتمعة ملسعاعدتها يف تبعادل       

 البيانات اخلاصة مبجموعاتها. وسنسمع املزيد عن هذا من أمانة املعاهدة يف احلدل اجلان،.
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ن خالل تعزيز وثائق بنوك اجلينات يف مجيع أحناء العامل، سيواصل الصندوق االستئماني دعم النشعر علعى   وم  

املستوى الوطين لربجميات إدارة بيانات البنوك اجلينية للشبكة العامليعة ملعلومعات املعادة الوراثيعة، العت أععدتها وزارة       

 الزراعة األمريكية مبدخالت من خرباء دوليني.
 

 الرئيس،السيد 
 
إن الصندوق االسعتئماني للتنعوع احملصعولي يسعاهم يف التكعاليف اجلاريعة لصعندوق سعفالبارد الععاملي لتخعزين            

يف املائة من هذه املواد. وستبدأ العملية املقبلة  10عينة. ومولنا شحن  855 555البذور، الذي حيتفظ اآلن مبا يقرب من 

قليلة يف أكتوبر/تشرين األول. وأغتنم هذه الفرصة لتشجيع البنوك الوراثية الوطنية يف مجيعع أحنعاء الععامل     يف غضون أيام

املهتمة باالستفادة من مرفق احتياطي األمان إىل أن تتكلم مع ممثعل شعبكة املعوارد الوراثيعة النباتيعة يف أمريكعا الشعمالية        

 املوجود هنا. 
 

 السيدات والسادة،
 
ن، كان أحد األسباب الرئيسية إلنشاء الصندوق االستئماني هو ضمان التمويل املستقر الطويعل األجعل   كما تعلمو 

معن املعاهعدة.    10للمجموعات الدولية الت تديرها مراكز اجلماعة االستشارية للبحول الزراعية الدوليعة مبوجعب املعادة    

مليعون دوالر   4.0وفقا لذلك معن دفعع معا يقعرب معن       ومع املستوى احلالي لصندوق اهلبات، متكن الصندوق االستئماني

 9، يف 1 صوال رئيسعيا، معدرجا يف املرفعق     11جمموعة دولية من  45كمنح طويلة األجل لدعم  4514أمريكي يف عام 

دخعل   4514بنوك للجينات تابعة للجماعة االستشارية للبحول الزراعية وأمانة مجاعة احمليط اهلعادئ. ولكعن يف ععام    

ق االستئماني أيضا يف شراكة ملدة مخعس سعنوات معع احتعاد مراكعز البحعول الزراعيعة الدوليعة التعابع للجماععة           الصندو

االستشارية للبحول الزراعية الدولية ومع جهاته املاحنة وذلعك إلدارة برنعامج يكفعل التكعاليف اجلاريعة كاملعة جلميعع        

 الت حتتفظ بها مراكز اجلماعة االستشارية. 10جمموعات املادة 

 

وإننا أبعد ما نكون عن بلوغ هدف اهلبات الالزم حلماية هذه اجملموعات وغهها من اجملموعات اهلامة عامليعا   

خارج مواقعها الطبيعية. ولكننا نكرس جهودنا هلعذه املهمعة. ونعمعل علعى نقعل التمويعل الكامعل للجماععة االستشعارية          

 زراعية الدولية إىل صندوق اهلبات يف السنوات القليلة املقبلة.للبحول ال
 

 حضرات املندوبني املوقرين،
 
سرتون من التقرير أن عملنا الفين استمر بال هوادة خالل هذه الفرتة االنتقاليعة يف الصعندوق االسعتئماني، العت      

لتحول، نقوم اآلن بتوسعيع فعرق مجعع التربععات     انطوت على أن يصبح  كيانا مستقال وانتقاله إىل بون. وكجزء من هذا ا

معن تأكيعد أهميعة التنعوع      –بالتعاون الوثيق مع املعاهعدة   -واالتصاالت. وما نريد أن نفعله سيدي الرئيس هو أن نتمكن 

 احملصولي وأهمية املعاهدة لدى أكرب عدد ممكن من اجلمهور وأعلى املستويات السياسية.
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ية إىل حد ما وهي إنين لست على يقني من أننا نكتسب احلكمة كلما تقدم بنا وألختتم حديثي مبالحظة شخص 

وهو أننا لن ميكننا إحراز تقدم يف احليعاة   –العمر. ولكن وبعد أن وصلت إىل هذه السن، ف نين على يقني من شيء واحد 

 إال إذا عملنا معا. فنحن مجيعا عجالت يف  لة أكرب.

 

لي يف عمله إىل هذا املبدأ. وإننا نعلم أن العمل يف شراكة يستلزم صربا من مجيع ويستند صندوق التنوع احملصو  

 األطراف املعنية. و مل يف الوقت نفسه أن تلتمسوا لي العذر إذا كان صربي قد نفذ.

 

وأنتظر بفارغ الصرب وصولنا إىل هعدفنا لضعمان صعون اجملموععات اهلامعة علعى الصععيد الععاملي خعارج املواقعع            

 ية بشكل دائم.الطبيع

 

 وأنتظر بفارغ الصرب رؤية التنفيذ الكامل للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة . 

 

 وأنتظر بفارغ الصرب رؤية األمن الغذائي حقيقة واقعة جلميع إخواننا وأخواتنا على هذا الكوكب. 

 

 وشكرا لكم.
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 2 - املرفق كاف

 

 ،LINDA COLLETTEالسيدة ليندا كوليت  بيان

 أمينة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 

 السيد الرئيس، حضرات املندوبني املوقرين،

 

ب جيعاز إىل عمعل اهليئعة املتعلعق      أشعه عقدت اهليئة دورتني منذ الدورة األخهة للجهاز الرئاسعي وأود أن  لقد  

 باملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خالل هاتني الدورتني.

 

وأبدأ كلمت هنا بأن أبني أن هذا العام له أهمية خاصة بالنسبة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. فعاألمر   

ت بالذكرى السنوية الثالثني، بل اختذت أيضا، يف دورتهعا الرابععة عشعرة، املعقعودة يف     مل يقتصر على أن اهليئة احتفل

خطة العمدل العامليدة بشدأن    أبريل/نيسان من هذا العام، خطوة هامة حنو التنفيذ الكامل لواليتها من خالل املوافقة على 

ل العاملية هذه هي مبثابعة اسعتجابة اهليئعة    . وخطة العمصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

الت من املتوقع أن تكون جاهزة للنشعر يف نهايعة   حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل، و ألول تقرير من نوعه بشأن

 هذا العام.

 

الوراثيعة   ولكن اهليئة أحرزت أيضا تقدما جيدا بشأن عدد من القضايا املتصلة بعملها التقليدي، وخاصة املوارد 

خطدة العمدل   ، 4511النباتية لألغذية والزراعة. وكما تذكرون، اعتمدت اهليئة يف دورتها الثالثعة عشعرة يف يوليو/متعوز    

. واعتمعد اجمللعس خطعة العمعل الثانيعة يف نوفمرب/تشعرين       العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعدة 

دورتها األخهة، الت عقدت يف أبريل/نيسان من هذا العام ععددا معن القعرارات أثنعاء     . واختذت اهليئة يف 4511الثاني 

، وشعرعت يف  معدايري بندوك اجليندات   ؛ ووافقت على أهداف املوارد الوراثية النباتية و مؤشراتها واعتمدتاملتابعة. 

العذي سعيبدأ يف وقعت قريعب      الثانيدة خطة العمل العاملية  برصدالذي يرتبط ارتباطا وثيقا  إعداد التقرير الثالثعملية 

والعذي يسعتند إىل    مندوذج إعدداد التقدارير لرصدد تنفيدذ خطدة العمدل العامليدة الثانيدة         جدا. وقد مت االنتهاء من وضع 

،  حملة معوجزة ععن عمليعة رصعد خطعة العمعل العامليعة الثانيعة خعالل          Diulgheroffاملاشرات وسيقدم  زميلي، السيد 

 قده أمانة اهليئة يوم اخلميس وقت الغداء. والدعوة موجهة بكل ترحاب إىل مجيع املندوبني.احلدل اجلان، الذي ستع

 

يف اخلتام إىل أحد أنشطة اهليئة املشعرتكة بعني القطاععات، والعذي قعد يكعون لعه         أشهالسيد الرئيس، أود أن  

حالدة التندوع   مانعة أن تععد تقريعرا ععن     أهميته بالنسبة للجهاز الرئاسي. فقد طلبت اهليئة، يف دورتها األخعهة، إىل األ 

وشددت على ضرورة أن يركز هذا التقرير على التفاععل بعني خمتلعف القطاععات      البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل

التقرير الثاني ععن  وعلى املسائل املشرتكة بني القطاعات، مع االستفادة بالكامل من مصادر املعلومات القائمة، ومن بينها 

. وسوف يستند تقرير حالة التنوع البيولوجي يف العامل إىل مصعادر  املوارد الوراثية النباتية يف العامل لألغذية والزراعة حالة
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للمعلومات منها التقارير القطرية، وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألؤكد على أنه لدى إعداد التقارير القطرية ينبغي أن تنسعق  

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مع بعضعها العبعض، وأن تهعدف إىل إععداد تقريعر       خمتلف القطاعات، ومنها املوارد

 ينصف مجيع القطاعات.

 

سيادة الرئيس، ميكن االطالع على موجز تفصيلي بقعدر أكعرب ألنشعطة اهليئعة بشعأن املعوارد الوراثيعة النباتيعة          

ر العدورة املنشعور علعى املوقعع الشعبكي للهيئعة جبميعع        ، وبالطبع يف تقريع IT/GB-5/13/11لألغذية والزراعة يف الوثيقة 

ن اهليئة تواصل إيالء الكثه من االهتمعام  إاللغات. ويف اخلتام امسحوا لي أن أعرب عن فخري ألني قادرة على أن أقول 

لعملها التقليدي، وخاصة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بينمعا تستكشعف قضعايا جديعدة وقطاععات جديعدة       

ومسائل جديدة مشرتكة بني القطاعات. ومن املاكد أن اهليئة، العت خرجعت املعاهعدة الدوليعة معن رمحهعا، قعد منعت         

 وامسحوا لي أن أقول لكم، إن اهليئة ال تزال نابضة باحلياة ومفعمة بالنشاط! -مر السنني ونضجت على 

 

 شكرا لكم.
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 2 - املرفق كاف
 

 ،ANN TUTWILERالسيدة آن توتويلر  بيان

 مديرة املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي،

 نيابة عن احتاد اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

 

 الرئيسالسيد 

 

أن يغتنم هذه الفرصة لياكد تقديره ودعمعه للمعاهعدة.    اجلماعة االستشارية للبحول الزراعية الدوليةيود احتاد  

وتلتزم اجلماعة االستشارية بتقديم كل ما يف وسعها من مساهمات لدعم تنفيذ املعاهدة. وميثل احتاد اجلماعة االستشارية 

مركعزا العت    11من مراكز البحول الزراعية الدوليعة البعالغ ععددها     02حتاد وستة يف هذا االجتماع ممثلون عن مكتب اال

 من املعاهدة، 10وقعت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة 

 

مليعارات نسعمة علعى حنعو      9وشدد عدد من املداخالت خالل اليومني األخهين على التحدي املتمثل يف إطعام  

وذلك يف سياق املوارد املتناقصة وتغه املناخ. ومن الصعب أن نتصور كيف ميكننا إطعام الععامل   4505مستدام حبلول عام 

على حنو مستدام بدون تعاون دولي قوي واستخدام كفا للموارد الوراثية النباتية لألغذيعة والزراععة، علعى النحعو العذي      

 ييسره إطار املعاهدة.

 

املعاهعدة الدوليعة، علعى حنعو معا أبلغنعاه إىل العدورات السعابقة للجهعاز           وال تزال املراكز بالغة النشاط يف إطعار  

عينة من املوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة سعنويا معن        655 555الرئاسي. وتوزع املراكز، يف املتوسط، حوالي 

املراكز إىل البلعدان الناميعة والبلعدان     يف املائة من املواد املقدمة من 80جيري نقل نسبة خالل االتفاق املوحد لنقل املواد. و

يف املائة  15الت متر اقتصاداتها مبرحلة حتول، ومعظمها إىل املنظمات العامة للبحول الزراعية وبنوك اجلينات. ونسبة 

نقعل هعذه   وعادة معا يعتم    ، أي تتوىل املراكز حتسينها.التنميةمن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة هي حاليا قيد 

املواد احملسنة يف سياق مشاريع حتسني احملاصيل يف األجل الطويل املنفذة مع الربامج الوطنية، وهعي مشعاريع تنطعوي    

أيضا على تبادل املعلومات وتعزيز القدرات وغهها من أشكال نقل التكنولوجيعا وتوليعد منعافع للبلعدان الناميعة مبوجعب       

 أقرتها املعاهدة. وتاكد دراسات األثر أن القيمعة اإلمجاليعة للتنميعة االقتصعادية     أربع من طرق تقاسم املنافع اخلمس الت

مبا يف ذلك تلك املتعلقة بعمليات نقل املوارد الوراثية النباتية لألغذيعة والزراععة    -الوطنية للبلدان النامية من هذه الربامج

جانبيا غدا )يوم اخلميس(، يف وقعت الغعداء، لتبعادل     تصل إىل عدة مليارات من الدوالرات سنويا. وتعقد املراكز حدثا -

 املعلومات واخلربات عن عملياتها يف إطار املعاهدة. وسيتيح هذا فرصة ملناقشة بعض هذه القضايا مبزيد من التعمق.

 

 

                                                 
الدولي للبطاطس، واملركز الدولي لتحسني الذرة والقمح، واملركز الدولي للبحول مركز األرز يف أفريقيا، واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، واملركز   20

 الزراعية يف املناطق اجلافة، واملعهد الدولي لبحول األرز.
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سيادة الرئيس، يف هذا السياق، أود أن أقول بضع كلمات عن برنامج بناء القدرات املشرتك بني منظمة األغذيعة   

. وعلى مدى فرتة IT/GB 5/13/21والزراعة وأمانة املعاهدة واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي الذي يرد وصفه يف الوثيقة 

تنوع البيولوجي دعم األنشطة املبذولة يف عدد من البلدان، بدعم من حكومة السنتني األخهة، استطاعت املنظمة الدولية لل

هولندا، ضمن اإلطار العام للربنامج املشرتك. وعملت مثاني بلدان معا لوضع اختصاصات مشرتكة لتعزيز أنشطة البحعول  

األنشعطة املتفعق عليهعا منتصعفها.      القائمة على املشاركة وتعزيز القدرات املتعلقة بتنفيذ النظام املتعدد األطعراف. وبلغعت  

 وتتوافر بعض املنشورات الت تتضمن أعماال مت القيام بها بدعم من الربنامج املشرتك يف البهو على مدار هذا األسبوع. 

 

ويف يناير/كانون الثاني من هذا العام، استضافت املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي اجتماعا نظمتعه مبعادرة بنعاء     

صول على املنافع وتقامسها وأمانتا معاهدتي املوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة والتنعوع البيولعوجي.       قدرات احل

وكان الغرض من االجتماع هو حتديد ومعاجلة القضعايا العت تنشعأ عنعد التفاععل البعيين بعني النظعام املتععدد األطعراف           

ق الوصول إىل املنافع وتقامسها مبوجب اتفاقيعة التنعوع البيولعوجي    للمعاهدة واآلليات على املستوى الوطين من أجل حتقي

وبروتوكول ناغويا. ومكنت حلقة العمل الشركاء الوطنيني املدعومني من خالل الربنامج املشعرتك معن تبعادل اخلعربات يف     

تععدد األطعراف وقعوانينهم    سياق تنفيذ املعاهدة، حيث يتعني عليهم أن يأخذوا يف االعتبار التفاعل البيين بعني النظعام امل  

الوطنية اخلاصة املوجودة من قبل للحصول على املنافع وتقامسها. وتشارك املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ومبادرة بناء 

قدرات احلصول على املنافع وتقامسها يف تنظيم احلدل اجلان، الذي سعيعقد يعوم اجلمععة، يف وقعت الغعداء، ملواصعلة       

ا. وسيقدم عدد من األطراف املتعاقدة وممثلو أماناتي معاهدة التنوع البيولوجي واملعاهعدة عروضعا حعول    مناقشة هذه القضاي

 التقدم احملرز ووجهات نظرهم بشأن هذه القضايا املتعلقة بالتفاعل البيين.

 

ن أبلعغ  حتتم لي فرصة الرد على التعليق الذي أدىل به بات معوني يف وقعت سعابق يف هعذه العدورة، أود أ     أ وإذا 

، وال تزال اجلماعة االستشعارية  4515مت حل برنامج املوارد الوراثية على نطاق النظام يف نهاية عام  اجلهاز الرئاسي أنه

للبحول الزراعية الدولية حاليا يف مرحلة اختاذ قرار بشأن  لية رمسية لتقديم هذا النوع من املعلومات الت كان الربنعامج  

. ونشه يف هذا الصد إىل الشواغل الت مت اإلعراب عنها، وسوف ينقل ممثلو االحتاد املوجعودون  يتوىل تقدميها يف املاضي

 هنا طلب جتديد هذا الدور إىل رئيس االحتاد ومكتبه.

 

السيد الرئيس، أكرر أيضا متنياتي بكل التوفيق للجهاز الرئاسي وهعو ميضعي قعدما حنعو اخلطعوات التاليعة يف        

 دة.التنفيذ الفعال للمعاه
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 املرفق الم

 ختامية بيانات
 

 0 - املرفق الم

 اليابان بيان

 

 سيدي الرئيس،

 املوّقرين،حضرات الوفود 

 سيداتي وسادتي،

 

يشرفين باسم حكومة اليابان، أن أوجه الشكر إىل حكومة سلطنة ُعمعان حلسعن ضعيافتها الرائععة يف استضعافة       

الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وامسحوا لعي أيضعا أن   

 عضاء املكتب وأمانة املعاهدة على اجلهود اجلبارة الت بذلوها يف التحضه هلذا االجتماع.أعرب عن امتناني أل

 

ويشرفين، يف املقام األول، أن أبلغكم مجيعا بأن حكومة اليابان قد أودعت بالفععل صعك االنضعمام إىل املعاهعدة      

عاقدا يف الثامن والعشعرين معن أكتوبر/تشعرين األول    العام ملنظمة األغذية والزراعة، لتكون اليابان بذلك طرفا مت لدى املدير

من هذا العام. وبالتالي، ف ن اليابان ستشارك مشاركة بناءة يف تنفيذ املعاهدة لتحقيق الصون واالستخدام املستدام للمعوارد  

 ئي بشكل مستدام.الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، والتقاسم العادل واملنصف الستخدامها يف الزراعة واألمن الغذا

 

الرئيس، إننا ندرك متاما أن نطاق اجلوع والفقر يف العامل اليوم قد تفاقم بسبب عوامل خمتلفة مثعل تغعه    السيد 

املناخ وتفشي أمراض جديدة للمحاصيل، وهي أمور هلا أثر كعبه علعى اإلنتاجيعة الزراعيعة. ومعن أجعل التصعدي هلعذه         

دام املستدام للموارد الوراثية النباتية. ويف هذا الصدد، فع ن  التحديات، يتعني علينا زيادة اجلهود العاملية للصون واالستخ

اليابان على يقني من أن النظام املتعدد األطراف يف إطار املعاهدة، وهو مستودع مشرتك جلينات احملاصيل املهمعة، يععد   

كلمعا زاد حجعم هعذا    عنصرا حامسا يف تعزيز الصون واالستخدام املسعتدام للمعوارد الوراثيعة النباتيعة. وحنعن نعدرك أنعه        

املستودع للجينات زادت إمكانية وجعود صعفات أفيعد، وأصعناف جديعدة ميكننعا تطويرهعا ملواجهعة التحعديات العامليعة           

اجلديدة. وبالتالي، ف ن اليابان كطرف متعاقد تعود أن تعوفر مواردهعا الوراثيعة النباتيعة اخلاضععة إلدارتهعا وسعيطرتها،         

 ة العامل من خالل النظام املتعدد األطراف .واملوجودة يف اجملال العام، لبقي

 

وإذ أغتنم هذه الفرصة، أود أن أدعو األطراف املتعاقدة الت مل تسجل بعد مقتنياتها من املوارد الوراثية النباتية  

معن  لدى األمانة إىل القيام بذلك، حتى يتسنى جلميع األطعراف املتعاقعدة ومراكعز البحعول الزراعيعة الدوليعة االسعتفادة        

 املعاهدة يف مكافحة اجلوع والتخفيف من حدة الفقر يف العامل.
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وعالوة على ذلك، أود أن أؤكد أهمية دور املعاهدة بوصفها صكا أساسيا يف األنظمة الدولية بشأن احلصول علعى   

املنافع وتقامسها. ومن بني هذه األنظمة، توفر لنا املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذيعة والزراععة خطعة    

ل على املنافع وتقامسها يف جماالت األغذية والزراعة، وتدعم هعي وبروتوكعول   فريدة ميكن تنفيذها وتتسم بالكفاءة للحصو

ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية وتقاسم منافع استخدامها بعضهما البعض. ولذا،  مل أن تبذل مجيع األطراف 

ليعة أن تسعهم بشعكل مسعتمر يف     املتعاقدة مزيدا من اجلهود لتنفيذ املعاهدة على حنو مستدام حتعى يتسعنى لألنظمعة الدو   

 الصون واالستخدام املستدام جملموعة واسعة من املوارد الوراثية على الصعيد العاملي.

 

ويف ضوء أهمية املعاهدة، دعمت اليابان أعمال املعاهدة من خالل إيفاد موظفني إىل األمانعة واملشعاركة بنشعاط يف     

لثالثة الرفيعة املستوى الت عقدت يف باندونغ. وتود اليابان مواصعلة تعزيعز   العديد من االجتماعات مثل املائدة املستديرة ا

التعاون الدولي من خالل أنشطة بنك اجلينات اخلاص بها للصون اآلمن وطويعل األجعل للمعوارد الوراثيعة، ومعن خعالل       

 ان.إطالق مشاريع مشرتكة جديدة من أجل االستخدام املستدام للموارد الوراثية مع خمتلف البلد

 

ويف اخلتام، امسحوا لي سيدي الرئيس، أن أؤكعد التعزام اليابعان التعام بالعمعل معكعم واسعتعدادها لعدعم سعه           

املعاهدة من خالل جهازها الرئاسي، وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدولي لتعزيز الصون واالسعتخدام املسعتدام للمعوارد    

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .

 

 يال.شكرا جز
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 4 - املرفق الم

 منظمات اجملتمع املدني بيان

 

 شكرًا سيدي الرئيس

 

املزارعني يف تربية النباتعات بطريقعة    وهي منظمة غه حكومية إيرانية تشاركمركز التنمية املستدامة،  حنن من 

هذه الدورة اخلامسة للجهعاز   تشاركية ومتطورة، وإذ أتكلم باسم منظمات اجملتمع املدني ومنظمات املزارعني احلاضرة يف

 الرئاسي، أقدم الشكر ملضيفينا يف سلطنة عمان اجلميلة لكرم ضيافتهم.

 

 مقدمة

 

نرحب ب تاحة هذه الفرصة لنا إللقاء بيان ختعامي ونعود أن نشعكركم، سعيدي العرئيس واألمانعة، علعى تيسعه          

 مشاركتنا يف الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي.

 

الدورة الرابعة عن أملنا يف أن تصر األطعراف املتعاقعدة علعى إجيعاد الوسعائل وااللتعزام السياسعي        وقد أعربنا يف  

وهعم   -لتنفيذ املعاهدة مبا حيقق مصلحة غالبية مستخدمي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراععة والقعائمني بتطويرهعا   

 ة مل يتحقق الكثه منذ ذلك الوقت.صغار املزارعني يف العامل الذين يطعمون العامل، ولكن صراح

 

وينبغي أن تكون معاهدتنا  ور تأمني األغذية والزراعة يف املستقبل من خالل احلوكمة الفعالة للموارد الوراثيعة   

النباتية لألغذية والزراعة، والت من شأنها أن متكن املزارعني من مواصلة صون جمموعة واسععة معن التنعوع البيولعوجي     

يف املزرعة وتنميته واستخدامه على حنو مستدام، يف وقعت تتزايعد فيعه التهديعدات االجتماعيعة واالقتصعادية       للمحاصيل 

والبيئية والسياسية. وسيتم احلكم على املعاهدة على أساس ما إذا كان ميكنها وقف اخلسعائر وحتسعني فعرص احلصعول     

 ويف املزرعة. يف املوقعلت توىل تنميتها صغار املزارعني على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املوجودة وا

 

وجيب أن تغه املعاهدة االجتاه والعملية إذا أريد هلا أن حتقق أهدافها. وجيب من أجل القيام بعذلك أن تتعيح    

وتعدعم   القيام بشكل ميسر ب دماج املنظمات واحلركات االجتماعية للمزارعني العذين يقومعون بصعون التنعوع البيولعوجي،     

 منظمات اجملتمع املدني، يف مداوالت وأعمال املعاهدة.

 

 حقوق املزارعني

 

إننا نقدر اجلهود الت تبذهلا األطراف املتعاقدة يف الدورة اخلامسعة للجهعاز الرئاسعي لتاكعد جمعددا، يف قعرار        

جديد، التزامها امللزم قانونا ب عمال حقوق املزارعني وحتسني فرص حصول صغار املزارعني على املوارد الوراثيعة النباتيعة   

لة إعمال حقوق املعزارعني إىل العدورة املقبلعة للجهعاز الرئاسعي. ونتطلعع إىل       لألغذية والزراعة، ونلتزم بتقديم حتليلنا حلا

 املشاركة يف عملكم بني الدورات بشأن حقوق املزارعني، طاملا ميكنكم املساعدة يف تيسه ذلك.
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راثيعة  وإن إعمال حقوق املزارعني غه القابلة للتصرف، يف إطار السيادة الغذائية سيحافظ علعى تنعوع املعوارد الو    

النباتية لألغذية والزراعة يف املزارع وتنوع األغذية على موائدنا. ويأخذ صغار املزارعني يف مجيع أحناء العامل على عاتقهم 

مساولية جتديد حقوهلم وإطعامنا من التنوع البيولوجي الواسع من  اصيلهم الت ورثوها ععن  بعائهم والعت سيسعلموها     

ن تفعيل مساهمتهم يف أغذيتنا وزراعتنا إذا مل حترتم حقوقهم يف صون بعذورهم واسعتخدامها   ألبنائهم. ولكنهم ال يستطيعو

 وتبادهلا وبيعها، أو مل تتم محايتها واحملافظة عليها، أو مل يتمكنوا من املشاركة يف اختاذ القرارات.

 

ويف الوقت نفسه، يتهدد اخلطر مستقبل العديد من بنوك اجلينات: فقد مت تعدمه بعضعها بسعبب احلعروب أو      

عن العديد من املدخالت؛ وُتمنح كثه من حقوق امللكية الفكرية  والتخلينقص التمويل؛ وجرت خصخصة البعض اآلخر 

ني احلصول عليها. ويف الوقت نفسه، تتعيح املعاهعدة   لصفات وجينات موجودة يف البذور املخزنة، وال يصبح بوسع املزارع

 معا لعديهم معن    حصول الصناعة جمانا على مجيع البذور املشمولة بالنظام املتعدد األطراف. وقد قدم املزارعون بالفعل كل

 وهبذور للعامل جمانا. ومعن املضعر للمعزارعني، العذين يواصعلون إطعامنعا تلقعي فوائعد ضعئيلة فقعط معن الكنعز العذي قعدم              

 للمجتمع الدولي.

 

مع تغه املنعاخ والعدفاع ععن نظعم إنتعاج قعادرة علعى املقاومعة،          إنتاجهمولن يتمكن صغار املزارعني من تكييف  

تعتمد على مدخالت خارجيعة، إذا معا اضعطروا إىل االعتمعاد علعى األصعناف التجاريعة بعدون أن تتعاح هلعم إمكانيعة             ال

 احلصول على بذورهم املتنوعة.

 

 النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد الوراثية النباتية وتقاسم منافعها  

 

يسرنا أن اجلهاز الرئاسي بدأ عملية جادة إلصعالح النعواقص الصعارخة يف النظعام املتععدد األطعراف للمعاهعدة.         

معن   مل يولِّد إال حعدا أدنعى فقعط   ونرى أن هذا القرار يستند إىل نتيجة حتظى باتفاق واسع النطاق على أن النظام احلالي 

إمكانية احلصول على املنافع وتقامسها، وسيحتاج إىل إصالح جذري ليتمكن من القيعام بعذلك يف املسعتقبل. وإذا مل جيعر     

أي إصالح، ف ن املعاهدة ستصبح غه ذات قيمة. ونرحعب بعالفهم السعائد بعأن أي حتسعينات للنظعام املتععدد األطعراف         

 م، ونصر على أن ُتبنى مجيع األنشطة األساسية للنظام اجلديد على مساهمات إلزامية.ستعتمد على املستخد

 

وننظر، حبذر، إىل القرار املتعلق ب مكان "تعزيز" عمل النظام املتعدد األطراف، وناكد من جديد على أن تقاسعم   

حيني الوقت، إذا حان، ينبغي أن وعندما  املنافع جيب أن جيري إصالحه بشكل واضح قبل أن تبدأ مناقشة "التعزيز".

تكون االعتبارات األوىل هي منع نهب النظام من خالل الرباءات العت حتمعي الصعفات احملليعة األصعيلة، وكعذلك فعتح        

لكعي تعتمكن    -العت تعتعرب سعرا جيعد الكتمعان      -األبواب للمجموعات اخلاصة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

    إمكانية احلصول بشكل ميسر للصناعة يف املستقبل.املعاهدة إىل توفه
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ويشكل القرار الذي اختذ يف هذا االجتماع للجهاز الرئاسي اخلطوة األوىل إلنشعاء  ليعة جديعدة وعمليعة لتقاسعم       

لعت  املنافع. وحنن نقدر إتاحة فرصة لنا للمشاركة يف هذه العملية. وهي خطوة يف االجتاه الصعحيح بالنسعبة للمعاهعدة، ا   

واتساقه. ولذا ف ننا نتطلع إىل املشاركة يف العمليات الت تنفذ بني الدورات معن أجعل    ينبغي أن تكفل تيسه هذا اإلدماج

 املساهمة يف إنقاذ هذه املعاهدة ونظامها املتعدد األطراف.

 

 املنافعصندوق تقاسم 

 

جديعد أنعه يلعزم أن تصعبح املنعافع املباشعرة       عند حتديد االجتاه االسرتاتيجي لصندوق تقاسم املنافع، ناكد من  

والقابلة للقياس للمزارعني ذات أولوية. وندعو جهات التنسيق القطرية إىل دعم وتيسه وإقرار الطلبات املقدمعة   والواضحة

 من منظمات املزارعني ألنه ال يزال من الصعب للغاية بالنسبة هلم التقدم بطلب إىل صندوق تقاسم املنافع.

 

الطوعية الت تقدمها النرويج وإيطاليا وإسبانيا واالحتاد األوروبي. ونعتقد، مع ذلعك، أنعه    باملساهمات ونرحب 

يتعني تطوير صندوق تقاسم املنافع من  لية منح طوعية إىل صندوق إلزامي من شأنه دعم زيادة اجلهود الت يبذهلا صعغار  

اء العامل لصون وتطوير املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من املزارعني يف املوقع وعلى مستوى املزرعة يف مجيع أحن

 أجل إعمال حقوق املزارعني.

 

 اخلالصة

 

يدعو االمتزاج اخلطر بني التآكل السريع للموارد الوراثية النباتيعة لألغذيعة والزراععة يف املزرععة وتغعه املنعاخ،        

ذلك من أجل احلفاظ على نظم إنتاج ذات تنوع بيولوجي ومغذية ، إىل استجابات جذرية وعميقة وأخرىضمن تهديدات 

وقادرة على الصمود لصغار املزارعني، الذين يقدمون األغذية والتغذية إىل معظم النعاس يف الععامل. وإذا مل تعتمكن املعاهعدة     

سعتدام وتقاسعم منعافع هعذا     من حتقيق أغراضها املعلنة بصون املوارد الوراثية النباتيعة لألغذيعة والزراععة واسعتخدامها امل    

 االستخدام، فسنشكك يف جدواها.

 

وتتحمل املعاهدة مساولية ضمان توفه دعم لصغار املزارعني يف مهمتهم؛ ويتوقف مستقبل املعاهعدة علعى ذلعك.     

وحنث اجلهاز الرئاسي على حتمعل هعذه املسعاولية، ونتطلعع إىل التععاون معع األمانعة واملكتعب، فيمعا بعني العدورات،            

 ملشاركة اهلادفة بشكل متبادل يف اجتماع اجلهاز الرئاسي املقبل.وا

 

بأن نقول إننا، منظمعات اجملتمعع املعدني ومنظمعات املعزارعني،       كلمتناالسيد الرئيس، نستأذنك يف أن خنتتم  

سنواصل حتمل مساولياتنا يف مواجهة الكثه من التحديات: فسنقاوم، وسننظم وحنول نظام البذور واألغذيعة علعى حنعو    

 حيقق حقوقنا كمزارعني وسيادتنا على األغذية.
 

 ة احلالية.ونرجو إضافة هذا البيان بنصه الكامل إىل تقرير الدور 
 

 شكرا لكم
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 املرفق ميم

 املشاركني قائمة
 

 األطراف املتعاقدة

CONTRACTING PARTIES 

PARTIES CONTRACTANTES 

PARTES CONTRATANTES 

 

ALGERIA - ALGÉRIE – ARGELIA - 

 اجلزائر

Délégué 

M Abdelhamid HAMDANI 

Sous-directeur chargé de la Protection 

des Patrimoines Génétiques 

Direction de l'Organisation Fondière et 

de la Protection des Patrimoines 

(DOFPP) 

12, Boulevard Colonel Amirouche 

Alger 

Phone: +213 661956697 

Fax: +213 23503217 

Email: hhemdani@yahoo.fr  

Suppléant 

M Salah CHOUAKI 

Directeur Adjoint 

Institut National de la Recherche 

Agronomique d'Algerie (INRAA) 

Rue des frères Ouaddek, 2 

Hacene Badi, Belfort, El Harrach  

Alger 

Phone: +213 771372651 

Fax: +213 21521283 

Email: chaouaki.s@gmail.com  

ANGOLA - ANGOLA - ANGOLA 

Delegate 

Mr Pedro MOÇAMBIQUE 

Director 

Centro Nacional de Recursos 

Figenéticos (CNRF) Universidade 

Agostinho Neto 

Prédio do Centro Nacional de  

Investigação Científica (CINIC) 

Avenida Ho Chi Min, n 201 

P.O. Box 10043  

Luanda 

Phone: +244 222350495 

Email: pedmocamb@hotmail.com  

Alternate 

Ms Elizabeth MATOS 

Researcher 

Plant Genetic Resources Centre  

Agostinho Neto University 

Rua Comandante Stona No 165, 

Maianga  

Luanda 

Phone: +244 222321688 

Email: liz.matos@netcabo.co.ao  

Alternate 

Mr Carlos Alberto AMARAL 

Conseiller Représentant permanent 

suppléant auprès de la FAO 

Ambassade de la République d'Angola 

en Italie 

Via Druso, 39 

Rome 

Phone: +39 0677254299 

Fax: +39 06772695241 

Email: carlosamaral@tiscalinet.it  

Alternate 

Ms Maria Antonieta COELHO 

Faculty of Law,Agostinho Neto 

University 

Prédio ex-CBUC - U.A.N.     

Av. Revolução de Outubro  

C.P.10043 (BG)  

Luanda 

Phone: +244 925052060 

Email: marantcoelho@hotmail.com  

 

mailto:hhemdani@yahoo.fr
mailto:chaouaki.s@gmail.com
mailto:pedmocamb@hotmail.com
mailto:liz.matos@netcabo.co.ao
mailto:carlosamaral@tiscalinet.it
mailto:marantcoelho@hotmail.com
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ARMENIA - ARMÉNIE - ARMENIA 

Delegate 

Mr Armen HARUTYUNYAN 

Adviser to the Minister of Agriculture 

Ministry of Agriculture 

Yerevan 

Phone: +374 55555508 

Email: armenharut@gmail.com  

AUSTRALIA - AUSTRALIE - 

AUSTRALIA 

Delegate 

Mr Matthew WORRELL 

Minister-Counsellor (Agriculture) 

Australian Embassy Rome 

Via Antonio Bosio, 5 

Rome 

Email: matthew.worrell@dfat.gov.au  

Alternate 

Ms Ivana SASKA 

Acting Assistant Director 

Productivity and Food Security Unit 

Agricultural Productivity Division 

Department of Agriculture, Fisheries 

and Forestry 

Canberra 

Phone: +61 0400431472 

Email: ivana.saska@daff.gov.au  

Alternate 

Ms Emily COLLINS 

Adviser (Agriculture) 

Australian Embassy Rome 

Via Antonio Bosio, 5 

Rome 

Phone: +39 0685272376 

Fax: +39 0685272300 

Email: emily.collins@dfat.gov.au  

AUSTRIA - AUTRICHE - AUSTRIA 

Delegate 

Mr Phillip JUDEX 

Federal Ministry of Agriculture, 

Forestry, Environment and Water 

Management 

Stubenring 12 

Vienna 

Phone: +43 1711002955 

Email: 

phillip.judex@lebensministerium.at  

BANGLADESH - BANGLADESH - 

BANGLADESH 

Delegate 

Mr Abdul Awal HOWLADER 

Additional Secretary 

Ministry of Food 

Dhaka 

Phone: +88 01550552630 

Fax: +88 029515024 

Email: aawalh@yahoo.com  

BENIN - BÉNIN - BENIN 

Délégué 

M Djima ALY 

Sélectionneur - Spécialiste des 

semences 

CRA-SB - INRAB 

P.O. Box 03 

Attogon 

Phone: +229 95067763 

Email: aldjim5@yahoo.fr  

BHUTAN - BHOUTAN - BHUTÁN 

Delegate 

Ms Tashi Yangzome DORJI 

Program Director 

National Biodiversity  Centre (NBC) 

Ministry of Agriculture and Forests 

PO BOX 875 

Thimphu 

Phone: +975 2351416 

Fax: +975 2351219 

Email: yangzome2011@gmail.com  

mailto:armenharut@gmail.com
mailto:matthew.worrell@dfat.gov.au
mailto:ivana.saska@daff.gov.au
mailto:emily.collins@dfat.gov.au
mailto:phillip.judex@lebensministerium.at
mailto:aawalh@yahoo.com
mailto:aldjim5@yahoo.fr
mailto:yangzome2011@gmail.com
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BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 

Delegate 

Mr Saulo Arantes CEOLIN 

Counselor 

Ministry of External Relations 

Esplanada dos Ministérios - Bloco H 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6120308448 

Fax: +55 6134118446 

Email: saulo.ceolin@itamaraty.gov.br 

Alternate 

Ms Adriana SADER TESCARI 

First Secretary 

Ministry of Foreign Affairs 

Esplanada dos Ministérios - Bloco H 

Itamaraty 

Brasilia - DF 

Email: 

adriana.tescari@itamaraty.gov.br  

Expert/Adviser 

Mr Roberto Brandao CAVALCANTI 

Secretary of Biodiversity and Forests 

Ministry of Environment 

Brasilia 

Phone: +55 6120282192 

Email: 

roberto.cavalcanti@mma.gov.br  

Expert/Adviser 

Mr Roberto LORENA DE BARROS 

SANTOS 

Ministry of Agriculture, Livestock and 

Food Supply 

Esplanada dos Ministérios 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6132182919 

Email: 

roberto.lorena@agricultura.gov.br 

Expert/Adviser 

Ms Carolina RIZZI STARR 

Environmental Consultant 

International and Commercial 

Promotion Advisory 

Ministry of Agrarian Development 

Esplanada dos Ministérios 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6120200126 

Fax: +55 6120200128 

Email: 

carolina.starr@consultor.mda.gov.br  

Expert/Adviser 

Ms Rosa Miriam DE 

VASCONCELOS 

Coordinator for Regulatory Affairs 

Ministry of Agriculture, Livestock and 

Food Supply 

Parque Estacao Biololgica PqEB W3 

Norte (final)Ed. Sede Caixa Postal 

040315 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6134484825 

Email: rosa.miriam@embrapa.br  

Expert/Adviser 

Mr Marciano TOLEDO DA SILVA 

Small Farmers Movement 

Quadra 03 Conj. A, Casa 23 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6133014211 

Email: marcianotol@gmail.com  

BURKINA FASO - BURKINA FASO - 

BURKINA FASO 

Délégué 

M Didier BALMA 

Secrétaire Permanent 

Commission Nationale de Gestion des 

Ressources Phytogénétiques 

Ministère de la Recherche scientifique 

et de l'Innovation 

01 B.P. 476 

Ouagadougou 01 

Phone: +226 50308269 

Fax: +226 50315003 

Email: balma_didier@yahoo.fr  

mailto:adriana.tescari@itamaraty.gov.br
mailto:roberto.cavalcanti@mma.gov.br
mailto:roberto.lorena@agricultura.gov.b
mailto:carolina.starr@consultor.mda.gov.br
mailto:rosa.miriam@embrapa.br
mailto:marcianotol@gmail.com
mailto:balma_didier@yahoo.fr


 IT/GB-5/13/Report 2 ، صفحةميماملرفق 

 

 

BURUNDI - BURUNDI - BURUNDI 

Délégué 

M Ntukamazina NÉPOMUSCÈNE 

Chercheur 

Ministère de l'Agriculture et de 

l'Elevage Institut des Sciences 

Agronomiques du  

Burundi (ISABU) 

B.P. 795 

Bujumbura 

Phone: +257 22227350-51 

Fax: +257 22225798 

Email: ndabanepo@yahoo.fr  

Suppléant 

M Eliakim SAKAYOYA 

Directeur de la Protection des 

Végétaux 

Ministère de l'Agriculture et de 

l'Elevage 

B.P.114 Gitega 

Bujumbura 

Phone: +257 79976214 

Fax: +257 22402104 

Email: sakayoyaeliakim@yahoo.fr  

CAMBODIA - CAMBODGE - 

CAMBOYA 

Délégué 

M Ty CHANNA 

Deputy Director 

Cambodian Agricultural Research and 

Development Institute (CARDI) 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

P.O. Box  01 

Phnom Penh 

Phone: +855 12816581 

Email: tychanna2013@gmail.com  

CANADA - CANADA - CANADÁ 

Delegate 

Ms Felicitas KATEPA-MUPONDWA 

Director 

Research and Development 

Agriculture and Agri-Food Canada 

440 University Ave. 

Charlottetown, PE 

Phone: +1 9023701399 

Email: 

felicitas.katepa-mupondwa@agr.gc.ca  

Alternate 

Mr Brad FRALEIGH 

Director 

Multilateral Science Relations 

Cross Sectoral Strategic Direction 

Science and Technology Branch 

Agriculture and Agri-Food Canada 

1341 Baseline Road 

Ottawa 

Phone: +1 6137731838 

Fax: +1 6137731833 

Email: brad.fraleigh@agr.gc.ca  

Alternate 

Mr Axel DIEDERICHSEN 

Research Scientist, Curator 

Plant Genetic Resources 

Agriculture and Agri-Food Canada 

107 Science Place 

Saskaton, Saskatchewan 

Phone: +1 3069562839 

Fax: +1 3069567246 

Email: axel.diederichsen@agr.gc.ca  

CHAD - TCHAD - CHAD 

Délégué 

M Gapili NAOURA 

Généticien, Attaché de recherche 

Institut Tchadien de Recherche 

Agronomique pour le Développement 

(ITRAD) 

N'Djamena 

Phone: +235 63381083 

Email: gap_pablo@yahoo.fr  

mailto:ndabanepo@yahoo.fr
mailto:sakayoyaeliakim@yahoo.fr
mailto:tychanna2013@gmail.com
mailto:felicitas.katepa-mupondwa@agr.gc.ca
mailto:brad.fraleigh@agr.gc.ca
mailto:axel.diederichsen@agr.gc.ca
mailto:gap_pablo@yahoo.fr
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COOK ISLANDS - ÎLES COOK - ISLAS 

COOK 

Delegate 

Mr William WIGMORE 

Director 

Research and Extension 

Ministry of Agriculture 

P.O.Box 96 

Rarotonga 

Phone: +682 28711 

Fax: +682 21881 

Email: research@oyster.net.ck  

COSTA RICA - COSTA RICA - COSTA 

RICA 

Delegado 

Sr. Walter QUIRÓS ORTEGA 

Presidente 

Comisión Nacional de Recursos 

Fitogeneticos Oficina Nacional de 

Semillas de Costa Rica 

B.González Lahman 

P.O. Box 10309 

San José 

Phone: +506 2235922 

Fax: +506 22217792 

Email: wquiros@ofinase.go.cr  

Suplente 

Sra. Flor ELIZONDO PORRAS 

Genetic Resources Officer 

Extension Department  

Ministry of Agriculture and Livestock 

San José 

Phone: +506 2200511 

Email: felizondo@ofinase.go.cr  

COTE D'IVOIRE - COTE D'IVOIRE - 

COTE D'IVOIRE 

Délégué 

M Kan Sylvain KOUAKOU 

Chef de Service Législation et 

Réglementation semencière 

Ministère de l'Agriculture 

30 BP 247 

Abidjan 

Phone: +225 07648210 

Email: k07648210@yahoo.fr  

CUBA - CUBA - CUBA 

Delegado 

Sr. Modesto FERNÁNDEZ DÍAZ-

SILVEIRA 

Funcionario 

Dirección de Medio Ambiente 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente 

Calle 20 y 18A, Miramar, Playa 

Ciudad de La Habana 

Phone: +537 2096576 

Email: modesto@citma.cu  

Suplente 

Sra. Lianne FERNÁNDEZ GRANDA 

Coordinadora Técnica de Recursos 

Fitogenéticos (MINAG) 

Grupo de Recursos Fitogenéticos y 

Mejoramiento Vegetal 

Instituto de Investigaciones 

Fundamentales en Agricultura Tropical 

Calle 1 Esquina 2 

Santiago de las Vegas 

Phone: +53 76830098 

Email: genetica1@inifat.co.cu  

mailto:research@oyster.net.ck
mailto:wquiros@ofinase.go.cr
mailto:felizondo@ofinase.go.cr
mailto:k07648210@yahoo.fr
mailto:modesto@citma.cu
mailto:genetica1@inifat.co.cu
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CZECH REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE - REPÚBLICA CHECA 

Delegate 

Mr Vlastimil ZEDEK 

Genetic resources management 

Ministry of Agriculture 

Department of the Environment and  

Organic farming 

Tesnov 17 

Prague 

Phone: +420 221812019 

Email: vlastimil.zedek@mze.cz  

ECUADOR - ÉQUATEUR - ECUADOR 

Delegado 

Sra. Mónica MARTÍNEZ 

MENDUIÑO 

Ministra 

Misión Permanente del Ecuador ante 

ONU 

Ginebra, Suiza 

Phone: +41 786143370 

Email: monicaun@hotmail.com  

Suplente 

Sr. Álvaro Ricardo MONTEROS 

ALTAMIRANO 

Agricultural Researcher 

INIAP 

Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. 

Amazonas 

Quito 

Phone: +593 22565963 

Fax: +593 22504520 

Email: monteros_alvaro@yahoo.com  

EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO –   مصر

Delegate 

Ms Hanaiya EL ITRIBY 

Director 

National Gene Bank 

9 Gamaa Street 

Giza 

Phone: +202 1005733357 

Fax: +202 35693240 

Email: hitriby@ngb.gov.eg  

EL SALVADOR - EL SALVADOR - EL 

SALVADOR 

Delegado 

Sra. Aura MORALES DE BORJA 

Coordinadora Unidad Recursos 

Genéticos 

CENTA, Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria  y Forestal 

Km 33 1/2 carretera a Santa Ana 

La Libertad 

Phone: +503 23280045 

Email: aurajdb@yahoo.com  

ERITREA - ÉRYTHRÉE - ERITREA 

Delegate 

Mr Amanuel MAHDERE 

Director 

Plant Genetic Resource and Genetic  

Resources Division 

NARI 

Asmara 

Phone: +291 07180770 

Fax: +291 0860004 

Email: amanuelmazer@gmail.com  

ESTONIA - ESTONIE - ESTONIA 

Delegate 

Ms Epp ESPENBERG 

Chief Specialist 

Research and Development 

Department 

Ministry of Agriculture 

Lai tn 39/41 

Tallinn 

Phone: +372 6256203 

Fax: +372 6256200 

Email: epp.espenberg@agri.ee  

Expert/Adviser 

Ms Külli ANNAMAA 

Head of the Genebank 

Estonian Crop Research Institute 

J.Aamisepa 1 

Jàµgeva alevik 

Phone: +372 7768372 

Fax: +372 7766902 

Email: kylli.annamaa@etki.ee  

mailto:vlastimil.zedek@mze.cz
mailto:monicaun@hotmail.com
mailto:monteros_alvaro@yahoo.com
mailto:hitriby@ngb.gov.eg
mailto:aurajdb@yahoo.com
mailto:amanuelmazer@gmail.com
mailto:epp.espenberg@agri.ee
mailto:kylli.annamaa@etki.ee
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Expert/Adviser 

Ms Pille ELLER 

Adviser of the Legal Services 

Department 

Ministry of Agriculture 

Lai tn 39 // Lai tn 41 

Tallinn 

Phone: +372 6256166 

Fax: +372 6256200 

Email: pille.eller@agri.ee  

ETHIOPIA - ÉTHIOPIE - ETIOPÍA 

Delegate 

Mr Gemedo DALLE TUSSIE 

Director General 

Ethiopian Institute of Biodiversity 

P.O. Box 80119 

Addis Ababa 

Phone: +251 911887401 

Email: gemedod@yahoo.com 

Expert/Adviser 

Ms Alganesh Tesema GELLAW 

Program leader for Climate Change 

adaptation 

Ethiopian Institute of Biodiversity 

Addis Ababa 

Phone: +251 612244 

Fax: +251 116613722 

Email: alganeshgellaw@yahoo.com  

Expert/Adviser 

Mr Regassa FEYISSA 

Director 

Ethio-Organic Seed Action (EOSA) 

P.O. Box 5512 

Addis Ababa 

Phone: +251 115502288 

Fax: +251 115502285 

Email: eosa1@ethionet.et  

EUROPEAN UNION (MEMBER 

ORGANIZATION) - UNION 

EUROPÉENNE (ORGANISATION 

MEMBRE) - UNIÓN EUROPEA 

(ORGANIZACIÓN MIEMBRO) 

Delegate 

Mr Thomas WEBER 

Policy Officer 

European Commission 

Rue Breydel 4 

Brussels 

Phone: +32 22957616 

Email: thomas.weber@ec.europa.eu  

Expert/Adviser 

Mr Simon COATES 

Administrator 

Council of the EU 

Brussels 

Email: 

simon.coates@consilium.europa.eu  

FIJI - FIDJI - FIJI 

Delegate 

Ms Mereia Fong LOMAVATU 

Senior Research Officer, Plant 

Protection 

Ministry of Agriculture 

Koroniva Research Station 

P.O.Box 77 

Nausori 

Phone: +679 3477044/9423494 

Fax: +679 3400262 

Email: mereiaf@gmail.com  

FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA 

Delegate 

Ms Tuula PEHU 

Ministerial Adviser 

Natural Resources and  

Water Management Unit  

Department of Natural Resources  

Ministry of Agriculture and Forestry 

Hallituskatu 3 A 

P.O. Box 30 

Helsinki 

Phone: +358 407246132 

Fax: +358 916052203 

Email: tuula.pehu@mmm.fi  

mailto:pille.eller@agri.ee
mailto:alganeshgellaw@yahoo.com
mailto:eosa1@ethionet.et
mailto:thomas.weber@ec.europa.eu
mailto:simon.coates@consilium.europa.eu
mailto:mereiaf@gmail.com
mailto:tuula.pehu@mmm.fi
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Alternate 

Ms Susanna PAAKKOLA 

Senior Adviser 

Legislative Affairs 

Department of Admistration and 

Planning Ministry of Agriculture and 

Forestry 

Mariankatu 23 

Helsinki 

Phone: +358 295162448 

Email: susanna.paakkola@mmm.fi  

FRANCE - FRANCE - FRANCIA 

Délégué 

Mme Nathalie GUESDON 

Ministère de l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et de la Forêt 

3 rue Barbet de Jouy 

Paris 07 SP 

Phone: +33 149556059 

Fax: +33 149555987 

Email: 

nathalie.guesdon@agriculture.gouv.fr  

Suppléant 

M Jacques TEYSSIER D'ORFEUIL 

Ministère de l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et de la Forêt 

Phone: +33 1149558431 

Email: 

jacques.teyssier-d-

orfeuil@agriculture.gouv.fr  

Suppléant 

Mme Anne CHAN HON TONG 

Seed Sector Officer 

Ministère de l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et de la Forêt 

251 rue de Vaugirard 

Paris 

Phone: +331 49558044 

Fax: +331 49555949 

Email: 

anne.chan-hon-

tong@agriculture.gouv.fr  

Suppléant 

Mme Cecile CANDAT 

Ministère des Affaires étrangères 

Email: 

cecile.candat@diplomatie.gouv.fr  

Expert/Conseiller 

M François BURGAUD 

44 rue du Louvre 

Paris 

Phone: +331 42337694 

Fax: +331 40284016 

Email: francois.burgaud@gnis.fr 

Expert/Conseiller 

M Pascal COQUIN 

Domaine de la Boisselière 

Brion 

Phone: +332 41572322 

Fax: +332 41574619 

Email: pascal.coquin@geves.fr  

GERMANY - ALLEMAGNE - 

ALEMANIA 

Delegate 

Ms Barbara KOSAK 

Head of Visiting Delegation 

Federal Ministry of Food, Agriculture 

and Consumer Protection 

Bonn 

Email: barbara.kosak@bmelv.bund.de  

Alternate 

Mr Thomas MEIER 

Senior Advisor 

Federal Ministry of Food, Agriculture 

and Consumer Protection 

Rochusstr. 1 

D-53123 Bonn 

Phone: +49 228995294078 

Fax: +49 228995294332 

Email: thomas.meier@bmelv.bund.de  

mailto:susanna.paakkola@mmm.fi
mailto:nathalie.guesdon@agriculture.gouv.fr
mailto:jacques.teyssier-d-orfeuil@agriculture.gouv.fr
mailto:jacques.teyssier-d-orfeuil@agriculture.gouv.fr
mailto:anne.chan-hon-tong@agriculture.gouv.fr
mailto:anne.chan-hon-tong@agriculture.gouv.fr
mailto:cecile.candat@diplomatie.gouv.fr
mailto:pascal.coquin@geves.fr
mailto:barbara.kosak@bmelv.bund.de
mailto:thomas.meier@bmelv.bund.de
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Alternate 

Mr Frank BEGEMANN 

Group Director 

Sustainability, international 

agricultural affairs Federal Office for 

Agriculture and Food Deichmanns Aue 

29 

Bonn 

Phone: +49 22868453239 

Fax: +49 22868453105 

Email: frank.begemann@ble.de  

Alternate 

Mr Hans-Christian VON REIBNITZ 

Ambassador of Germany to Oman 

P.O. Box 128, PC 112 

Ruwi 

Expert/Adviser 

Mr Matthias ZIEGLER 

Federal Office for Agriculture and 

Food 

Bonn 

Phone: +49 22868453517 

Fax: +49 22868453105 

Email: matthias.ziegler@ble.de  

Expert/Adviser 

Ms Johanna BINDER 

Planning Officer 

Agricultural Production and Resource 

Use 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

Dag-Hammarskjold-Weg 1-5 

Eschborn 

Phone: +49 6196791075 

Fax: +49 619679801075 

Email: johanna.binder@giz.de  

GUATEMALA - GUATEMALA - 

GUATEMALA 

Delegado 

Sr. Jorge Eduardo SALAZAR PÉREZ 

Director del Área Fitozoogenética 

Unidad de Normas y Regulaciones 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA) 

7 ave. 12-90 - zona 13 

Ciudad de Guatemala 

Phone: +502 24137469 

Email: 

jorgeeduardosalazar@gmail.com  

GUINEA-BISSAU - GUINÉE-BISSAU - 

GUINEA-BISSAU 

Délégué 

M Quintino BANCESSI 

Investigador agrário 

Ministerio de Agricultura 

Palácio de Governo, Bairro de Brá 

Bissau 

Email: qbancessi@hotmail.com  

HONDURAS - HONDURAS - 

HONDURAS 

Delegado 

Sr. Armando BUSTILLO 

CASTELLANOS 

Sub Director 

Generación de Tecnología 

Agropecuaria (DICTA) 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 

(SAG) 

Tegucigalpa 

Email: arjobu@yahoo.es  

Suplente 

Sr. Marvin Joel GÓMEZ CERNA 

Comité Técnico de Recursos 

Genéticos 

Fundación para la Investigación 

Participativa con Agricultores de 

Honduras (FIPAH) 

Phone: +504 99355703 

Email: marvincernapm@yahoo.es  

mailto:frank.begemann@ble.de
mailto:matthias.ziegler@ble.de
mailto:johanna.binder@giz.de
mailto:jorgeeduardosalazar@gmail.com
mailto:qbancessi@hotmail.com
mailto:arjobu@yahoo.es
mailto:marvincernapm@yahoo.es
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HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA 

Delegate 

Ms Borbala BAKTAY 

Director 

Research Centre for Agrobiodiversity 

Kulsomezo 15 

Tapioszele 

Phone: +36 53380070 

Email: bori.baktay@gmail.com  

INDIA - INDE - INDIA 

Delegate 

Mr Atanu PURKAYASTHA 

Joint Secretary 

Ministry of Agriculture 

Krishi Bhavan 

New Delhi 

Phone: +91 1123381503 

Fax: +91 1123387669 

Email: atanu@nic.in  

Expert/Adviser 

Mr Rakesh Chandra AGRAWAL 

Registrar General 

Protection of Plant Varieties and 

Farmers' Rights Authority, Ministry of 

Agriculture 

NASC Complex 

New Delhi 

Phone: +91 1125843316 

Fax: +91 1125840478 

Email: 

agrawal_rakesh_chandra@yahoo.com  

INDONESIA - INDONÉSIE - INDONESIA 

Delegate 

Mr HARYONO 

Director General 

Indonesian Agency for Agricultural 

Research and Development (IAARD) 

Ministry of Agriculture 

Jakarta Selatan 

Phone: +62 217805395 

Fax: +62 217804106 

Email: haryono@litbang.deptan.go.id  

Alternate 

Mr Karden MULYA 

Director of ICABIOGARD 

Indonesian Agency for Agriculture 

Research and Development (IAARD) 

Ministry of Agriculture 

JL. Tentara Pelajar no. 3a 

Bogor 16114 

Phone: +62 8111117756 

Fax: +62 2518338820 

Email: 

karden_mulya@litbang.deptan.go.id  

Alternate 

Mr Joko PITONO 

Deputy Director for Collaboration 

Indonesian Agency for Agriculture 

Research and Development (IAARD) 

Ministry of Agriculture 

Jakarta 

Phone: +62 8129561311 

Fax: +62 217800644 

Email: jpitono08@yahoo.com  

Alternate 

Mr Muhamad SABRAN 

Senior Researcher 

Icabiogard, Indonesian Agency For 

Agricultural Research And 

Development 

Ministry Of Agriculture 

Jl. Ragunan N.29, Pasar Minggu 

Jakarta Selatan 

Phone: +62 2178831114 

Fax: +62 2518338820 

Email: msbran23@yahoo.com  

Alternate 

Mr Agus Prihatin SAPTONO 

Minister Counsellor 

Directorate of Trade, Industry, 

Investment  

and IPRs 

Embassy of the Republic of Indonesia 

Rome, Italy 

Email: agus_psaptono@yahoo.com  

mailto:bori.baktay@gmail.com
mailto:atanu@nic.in
mailto:agrawal_rakesh_chandra@yahoo.com
mailto:haryono@litbang.deptan.go.id
mailto:karden_mulya@litbang.deptan.go.id
mailto:jpitono08@yahoo.com
mailto:msbran23@yahoo.com
mailto:agus_psaptono@yahoo.com
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Alternate 

Ms Seta Rukmalasari AGUSTINA 

Assistant Deputy Director for 

Collaboration 

Indonesian Agency for Agricultural 

Research and Development 

Ministry of Agriculture 

Jl. Ragunan No. 29 

Jakarta 

Phone: +62 217800644 

Fax: +62 217806202 

Email: seta@litbang.deptan.go.id  

Alternate 

Ms Ruth Amourni NAPITUPULU 

Assistant Deputy Director for 

Administration and Planning 

International Cooperation Centre 

Ministry of Agriculture 

Jl Harsono RM No. 3 Ragunan 

Jakarta Selatan 

Phone: +62 217815380 

Fax: +62 217804350 

Email: ruth.napitupulu08@gmail.com  

Alternate 

Mr Mochamad Bayu 

PRAMONODJATI 

Second Secretary of the Indonesian 

Embassy Muscat, Oman 

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN 

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') - IRÁN 

(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

Delegate 

Mr Javad MOZAFARI HASHJIN 

Head 

National Plant Gene Bank  

Seed and Plant Improvement Institute 

(SPII) 

Mahdasht Ave. ( or P.O. Box 31585-

4119) 

Karaj 

Phone: +98 2612701260 

Fax: +98 2612716793 

Email: jmozafar@yahoo.com  

IRELAND - IRLANDE - IRLANDA 

Delegate 

Mr Donal COLEMAN 

Head 

Crops Evaluation and Certification 

Division 

Department of Agriculture, Food and 

the Marine 

National Crops Centre 

Leixlip, Co. Kildare 

Phone: +353 1 6302902 

Email: 

donal.coleman@agriculture.gov.ie  

Alternate 

Mr Gerry DOHERTY 

National Coordinator 

Plant Genetic Resources 

Department of Agriculture, Fisheries 

and Food Raphoe Potato Laboratory 

Co. Donegal 

Phone: +353 749145488 

Fax: +353 749145262 

Email: 

gerry.doherty@agriculture.gov.ie  

JAMAICA - JAMAÏQUE - JAMAICA 

Delegate 

Mr Don MCGLASHAN 

Director General 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Hope Gardens 

Kingston 6 

Phone: +1 8769271790 

Fax: +1 8769271904 

Email: psoffice@moa.gov.jm  

JORDAN - JORDANIE - JORDANIA - 

 األردن

Delegate 

Mr Fawzi AL-SHEYAB 

Director-General 

National Center for Agricultural 

Research and Extension (NCARE) 

P.O. Box 639 

Baqa'a 

Phone: +962 64726680 

mailto:seta@litbang.deptan.go.id
mailto:ruth.napitupulu08@gmail.com
mailto:jmozafar@yahoo.com
mailto:donal.coleman@agriculture.gov.ie
mailto:gerry.doherty@agriculture.gov.ie
mailto:psoffice@moa.gov.jm
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Fax: +962 64726099 

Email: director@ncare.gov.jo  

KENYA - KENYA - KENYA 

Delegate 

Mr Zachary MUTHAMIA 

Head 

National Gene Bank  

Kenya Agricultural Research 

Institute (KARI) 

P.O. Box 30148 

Nairobi 

Phone: +254 0202519701 

Email: ngbken@gmail.com  

Alternate 

Mr Patrick OCHIENG 

Principal Agricultural Officer 

State Department of Agriculture 

P.O. Box 30028-00100 

Nairobi 

Phone: +254 0202725723 

Fax: +254 0202725774 

Email: okakapato@yahoo.com  

KIRIBATI - KIRIBATI - KIRIBATI 

Delegate 

Ms Takena REDFERN 

Senior Agricultural Officer 

Ministry of Environment, Lands and  

Agricultural Development 

P.O. Box 267 

Bikenibeu, Tarawa 

Email: macktaken79@gmail.com  

KUWAIT - KOWEÏT - KUWAIT –   الكويت

Delegate 

Ms Badhilah A.H. AL SALAMEEN 

Associate Research Scientist 

Biotechnology Department 

Food Resources and Marine Sciences 

Division Kuwait Institute for 

Scientific Research 

P.O. Box 24885 

Safat 

Phone: +965 24989157 

Email: fslamian@kisr.edu.kw  

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 

REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

POPULAR LAO 

Délégué 

M Bounthong BOUAHOM 

Director General 

National Agriculture and Forestry 

Research Institute 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Vientiane 

Phone: +856 21412344 

Fax: +856 21412340 

Email: bounthong@nafri.org.la 

LATVIA - LETTONIE - LETONIA 

Delegate 

Mr Gints LANKA 

Deputy Head 

Crop Production Division 

Ministry of Agriculture 

Republikas laukums 2 

Riga 

Phone: +371 67027461 

Fax: + 371 67027514 

Email: gints.lanka@zm.gov.lv  

LEBANON - LIBAN - LÍBANO –   لبنان

Délégué 

M Ali CHÉHADÉ 

Research Engineer 

Department of Plant Biotechnology 

Institut de Recherches Agronomiques 

Libanais (IRAL) 

P.O Box 287 

Zahlé 

Phone: +961 8 900037 

Fax: +961 8 900077 

Email: alichehade@hotmail.com  

mailto:director@ncare.gov.jo
mailto:ngbken@gmail.com
mailto:okakapato@yahoo.com
mailto:macktaken79@gmail.com
mailto:fslamian@kisr.edu.kw
mailto:bounthong@nafri.org.la
mailto:gints.lanka@zm.gov.lv
mailto:alichehade@hotmail.com
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LESOTHO - LESOTHO - LESOTHO 

Delegate 

Mr Matla Martin RANTHAMANE 

Director 

Department of Agricultural Research 

P.O. Box 829 

Maseru 

Phone: +266 22312395 

Fax: +266 22310362 

Email: mmranthamane@yahoo.co.uk  

LIBYA - LIBYE - LIBIA –   ليبيا

Delegate 

Mr Mostafa ELAGEL 

Gene Bank  G.D 

Tajoura 

Tripoli 

Phone: +21 84637308 

Fax: +21 84631905 

Email: 

moustafa_elaghel@yahoo.com  

Alternate 

Mr Ali Ahmed ALMAKTOUF 

Ministry Of Foreign Affairs and  

International Cooperation  

Tripoli 

Phone: +218 927171227 

Fax: +218 213403011 

LITHUANIA - LITUANIE - LITUANIA 

Delegate 

Mr Vidmantas AŠMONAS 

Head 

Plant Production Division 

Department of Agricultural 

Production and Food Industry 

Ministry of Agriculture 

Gedimino av. 19 

Vilnius 

Phone: +370 5 2391 368 

Fax: +370 5 2391 112 

Email: vidmantasa@zum.lt  

Expert/Adviser 

Ms Dalia ABRAITYTÉ 

Senior officer 

Plant Production Division  

Department of Agricultural Production 

and Food Industry 

Ministry of Agriculture 

Gedimino av. 19 

Vilnius 

Phone: +370 5 2391 243 

Fax: +370 5 2391 112 

Email: dalia.abraityte@zum.lt  

MADAGASCAR - MADAGASCAR - 

MADAGASCAR 

Délégué 

Mme Michelle ANDRIAMAHAZO 

Chef 

Service de l'Environnement 

Ministère de l'Agriculture (MinAgri) 

B.P. 301 

Anosy-Antananarivo 

Phone: +261 340561031 

Email: samiandri@yahoo.fr  

MALAWI - MALAWI - MALAWI 

Delegate 

Mr Alfred Philemon MTUKUSO 

Director 

Agricultural Research Services 

P.O. Box 30779 

Lilongwe 3 

Phone: +265 01707398 

Fax: +265 01707378 

Email: agric-research@sdnp.org.mw  

MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

Delegate 

Mr Mohd Nasir WARRIS 

Deputy Director 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Agro-

Based Industry 

Seksyen Pengesahan Bahan  

Tanaman, Aras 7, No. 30 

Persiaran Perdana, Presint 4  

Putrajaya 

Phone: +603 88703000 

Email: nasirwarris@doa.gov.my  

mailto:mmranthamane@yahoo.co.uk
mailto:moustafa_elaghel@yahoo.com
mailto:vidmantasa@zum.lt
mailto:dalia.abraityte@zum.lt
mailto:samiandri@yahoo.fr
mailto:agric-research@sdnp.org.mw
mailto:nasirwarris@doa.gov.my
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Alternate 

Mr Mohd Shukri Mat Ali IBRAHIM 

Deputy Director/ Senior Research 

Officer 

Malaysian Agriculture Research and 

Development Institute (MARDI) 

MARDI HQ, Persiaran MARDI - 

UPM 

Serdang, Selangor 

Phone: +603 89437391 

Fax: +603 89437677 

Email: mshukri@mardi.gov.my  

Expert/Adviser 

Mr Eng Siang LIM 

Advisor/Consultant 

Ministry of Agriculture and Agrobased 

Industry (MOA) 

No. 28, Persiaran Perdana 

Putrajaya 

Phone: +603 99701206 

Fax: +603 88888548 

Email: eslim_choi@yahoo.com  

MAURITANIA - MAURITANIE - 

MAURITANIA 

Délégué 

M Alioune DIAGNE 

Chef de Service Agrométéorologie 

Direction de l'Agriculture 

Nouakchott 

Phone: +222 22351046 

Fax: +222 45257475 

Email: aliounediagne2000@yahoo.fr  

MAURITIUS - MAURICE - MAURICIO 

Delegate 

Mr Yacoob MUNGROO 

Senior Scientific Officer 

Agronomy Division 

Ministry of Agro Industry and Food 

Security 

Reduit 

Phone: +230 4644864 

Email: yamungroo@mail.gov.mu  

MOROCCO - MAROC - MARRUECOS - 

 املغرب

Délégué 

M Amar TAHIRI 

Chef 

Division de contrôle des semences et 

plants, Office National de Sécurité 

Sanitaire  

des Produits Alimentaires 

Ministère de l'agriculture et  

de la pêche maritime 

B.P. 1308  

Rabat 

Phone: +212 537771085 

Fax: +212 537779852 

Email: amar.tahiri@gmail.com  

NAMIBIA - NAMIBIE - NAMIBIA 

Delegate 

Mr Stephen CARR 

Senior Agricultural Researcher 

National Botanical Research Institute 

Ministry of Agriculture, Water and 

Forestry (MAWE) 

Private Bag 13184 

Windhoek 

Phone: +264 612022012 

Fax: +264 886546379 

Email: stevec@nbri.org.na  

NEPAL - NÉPAL - NEPAL 

Delegate 

Mr Prabhakar PATHAK 

Joint Secretary 

Gender Equity and Environment 

Division Ministry of Agriculture 

Development 

Sigha Darbar 

Kathmandu 

Email: drppathak@yahoo.com  

mailto:mshukri@mardi.gov.my
mailto:eslim_choi@yahoo.com
mailto:aliounediagne2000@yahoo.fr
mailto:yamungroo@mail.gov.mu
mailto:amar.tahiri@gmail.com
mailto:stevec@nbri.org.na
mailto:drppathak@yahoo.com
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NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAÍSES 

BAJOS 

Delegate 

Mr Jaap SATTER 

Policy Coordinator 

Genetic Resources, Seeds and  

Propagation Materials 

Ministry of Economic Affairs 

Directorate General for Agro 

Postbus 20401 

The Hague 

Phone: +31 703786519 

Email: j.h.satter@minez.nl  

Alternate 

Mr Bert VISSER 

Director 

Centre for Genetic Resources, The 

Netherlands (CGN) Wageningen 

University and Research Centre 

(WUR) 

P.O. Box 16 

Wageningen 

Phone: +31 317480993 

Fax: +31 31748094 

Email: bert.visser@wur.nl  

Expert/Adviser 

Mr Theo VAN HINTUM 

Deputy Director 

Centre for Genetic Resources, The 

Netherlands (CGN)  Wageningen 

University and Research Centre 

(WUR) 

P.O. Box 16 

Wageningen 

Phone: +31 317480913 

Email: theo.vanhintum@wur.n l 

NICARAGUA - NICARAGUA - 

NICARAGUA 

Delegado 

Sr. Samuel AVENDAÑO LAGUNA 

Supervisor 

DGPSA-MAGFOR 

Managua 

Phone: +505 87871358 

Email: 

samuel.avendano@dgpsa.gob.ni  

NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA 

Delegate 

Ms Grethe Helene EVJEN 

Senior Adviser 

Ministry of Agriculture and Food 

P.O. Box 8007 Dep. 

NO-0030 Oslo 

Phone: +47 22249311 

Email: ghe@lmd.dep.no  

Alternate 

Ms Svanhild Isabelle BATTA 

TORHEIM 

Senior Adviser 

Department of Forest and  

Natural Resource Policy 

Ministry of Agriculture and Food 

Postboks 8007 

Oslo 

Phone: +47 22249235 

Email: sto@lmd.dep.no  

Expert/Adviser 

Ms Regine ANDERSEN 

Executive Director, Oikos 

The Fridtjof Nansen Institute 

P.O. Box 326 

Lysaker 

Phone: +47 67111900 

Fax: +47 67111910 

Email: regine.andersen@fni.no  

Expert/Adviser 

Mr Teshome MULESA 

Adviser 

The Development Fund 

Grensen, 9 

Oslo 

Phone: +47 23109602 

Fax: +47 23109601 

Email: teshome@utviklingsfondet.no 

mailto:j.h.satter@minez.nl
mailto:bert.visser@wur.nl
mailto:theo.vanhintum@wur.n
mailto:samuel.avendano@dgpsa.gob.ni
mailto:ghe@lmd.dep.no
mailto:sto@lmd.dep.no
mailto:regine.andersen@fni.no
mailto:teshome@utviklingsfondet.no
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Expert/Adviser 

Ms Inger G. NAESS 

Senior Adviser 

Climate Change, Global Health and  

Sustainable Development 

Ministry of Foreign Affairs 

Postboks 8114 Dep. 

Oslo 

Phone: +47 23951543 

Email: ign@mfa.no  

Expert/Adviser 

Mr Daniel VAN GILST 

Norwegian Agency for Development 

Cooperation 

Oslo 

Phone: +47 95481858 

Email: dvg@norad.no  

OMAN - OMAN - OMÁN –   مانُع

Delegate 

Mr Fuad Jaafer AL-SAJWANI 

Minister of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

Phone: +968 24696300 

Fax: +968 24696271 

Email: infonet@maf.gov.om  

Alternate 

Mr Ishaq Ahmed AL-RUQAISHI 

Under-Secretary of the Ministry of 

Agriculture 

Muscat 

Alternate 

Mr Saleh Mohammed AL-ABRI 

Director General of Agricultural 

Development 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

Alternate 

Mr Ahmed Nasser AL-BAKRY 

Director General of Agricultural and 

Livestock Research 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

Phone: +968 26893131 

Fax: +968 26893097 

Email: research@omantel.net.om  

Alternate 

Mr Mohammed Abdullah AL-

MAHRAMI 

Director General of Nature 

Conservation 

Ministry of Environment and Climate 

Affairs 

Muscat 

Alternate 

Ms Nadia ABUBAKAR AL-SAADI 

Director 

Plant Genetic Resources and Animal 

Center at Research Council 

Muscat 

Phone: +968 99432320 

Email: nadiya@trc.gov.om 

Alternate 

Mr Ahmed Ali AL-ALAWI 

Assistant Dean 

Undergraduate Studies at Sultan 

Qaboos University 

Muscat 

Alternate 

Mr Habib Abdullah AL-HASNI 

Director International Cooperation 

Department 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

mailto:ign@mfa.no
mailto:dvg@norad.no
mailto:infonet@maf.gov.om
mailto:research@omantel.net.om
mailto:nadiya@trc.gov.om
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PAKISTAN - PAKISTAN - PAKISTÁN 

Delegate 

Mr M. Shahid MASOOD 

Member (Plant Sciences), Chief 

Scientific Officer 

Pakistan Agricultural Research 

Council 

Islamabad 

Phone: +92 519208421 

Fax: +92 519202968 

Email: shahidmasood617@gmail.com  

PANAMA - PANAMA - PANAMÁ 

Delegado 

Sr. Roberto Enrique MANCILLA 

CONTE 

Coordinador 

Consejo para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Altos de Curundu, Calle Manuel E. 

Melo, Edificio 576 

Panamá 

Phone: +507 5070780 

Fax: +507 9761556 

Email: rmancilla@mida.gob.pa 

PERU - PÉROU - PERÚ 

Delegado 

Sr. Segundo Manuel SIGÜEÑAS 

SAAVEDRA 

Jefe 

Subdirección de Investigación de 

Recursos Genéticos y Biotecnología 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) 

Av. La Molina No. 1981 

La Molina, Lima 

Phone: +511 3492600 (ext. 313) 

Fax: +511 3492600314 

Email: msiguenas@inia.gob.pe 

PHILIPPINES - PHILIPPINES - 

FILIPINAS 

Delegate 

Mr Clarito M. BARRON 

Director 

Bureau of Plant Industry (BPI) 

San Andres St., Malate 

Manila 

Phone: +63 25257857 

Fax: +63 25217650 

Email: cmbarron@ymail.com 

Alternate 

Ms Amparo C. AMPIL 

Chief 

Policy Advocacy and Legislative  

Support Division 

Policy Research Service 

Department of Agriculture  

Elliptical Circle  Diliman 

Quezon city 

Phone: +632 9267439 

Fax: +632 9287530 

Email: amparo.ampil@lycos.com 

Expert/Adviser 

Mr Nestor ALTOVEROS 

Associate Professor 

Crop Science Cluster 

University of the Philippines 

College, Laguna 

Phone: +63 495760045 

Fax: +63 495363438 

Email: ncaltoveros@yahoo.com 

Expert/Adviser 

Ms Teresita BORROMEO 

Professor 

University of the Philippines 

Department of Agronomy 

Los Banos 

Phone: +049 5362468 

Fax: +049 5362468 

Email: thborromeo@yahoo.com  

mailto:shahidmasood617@gmail.com
mailto:rmancilla@mida.gob.pa
mailto:msiguenas@inia.gob.pe
mailto:cmbarron@ymail.com
mailto:amparo.ampil@lycos.com
mailto:ncaltoveros@yahoo.com
mailto:thborromeo@yahoo.com


 IT/GB-5/13/Report 18 ، صفحةميماملرفق 

 

 

Expert/Adviser 

Ms Normita IGNACIO 

Executive Director 

Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment 

(SEARICE) 

#30 Mahiyain St., cor. #29 Magiting 

St. Teachers' Village East, Diliman 

Quezon 

Phone: +63 29226710 

Fax: +63 29226710 

Email: nori_ignacio@searice.org.ph 

Expert/Adviser 

Mr Mario MADERAZO 

Policy Advocacy & Communications 

Coordinator 

Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment 

(SEARICE) 

#30 Mahiyain St., cor. #29 Magiting 

St. Teachers' Village East, Diliman 

Quezon 

Phone: +63 29226710 

Fax: +63 29226710 

Email: renellpsearice@yahoo.com 

Alternate 

Ms Joy Angelica DOCTOR 

Policy Advocacy Officer 

Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment 

(SEARICE) 

#30 Mahiyain St., cor. #29 Magiting 

St. Teachers' Village East, Diliman 

Quezon 

Phone: +63 29226710 

Fax: +63 29226710 

Email: renell.pacrin@gmail.com 

QATAR - QATAR - QATAR –   قطر

Delegate 

Mr Yousuf Khalid AL KHULAIFI 

Director of Agricultural Affairs 

Department 

Ministry of Environment 

P.O. Box 10017 

Doha 

Phone: +974 44207873 

Fax: +974 44207238 

Email: yakhulaifi@moe.gov.qa  

SAMOA - SAMOA - SAMOA 

Delegate 

Mr Joseph Edward TAUATI 

Crops Consultant 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

(MAF) 

P.O. Box Private Bag 

Apia 

Email: seuseu.tauati@maf.gov.ws  

SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE - 

ARABIA SAUDITA – اململكة العربية السعودية 

Delegate 

Mr Ahmed bin khalaf AL SHAMRI 

Director 

Bank of Plant Genetic Resources 

Riyadh 

Phone: +966 14567180 

Email: ahamed-a@hotmail.com  

Alternate 

Mr Abdelaziz bin Abas AL 

GOWEID 

Officer 

Bank of Plant Genetic Resources 

Riyad 

Email: abolomohmmd@hotmail.com  

SEYCHELLES - SEYCHELLES - 

SEYCHELLES 

Delegate 

Mr Keven NANCY 

Principal Officer (Director) 

Research and Development 

Seychelles Agricultural Agency 

Victoria, Mahe 

Phone: +248 4355016 

Fax: +248 4355016 

Email: kvenanc@yahoo.com  

mailto:nori_ignacio@searice.org.ph
mailto:renellpsearice@yahoo.com
mailto:renell.pacrin@gmail.com
mailto:yakhulaifi@moe.gov.qa
mailto:seuseu.tauati@maf.gov.ws
mailto:ahamed-a@hotmail.com
mailto:abolomohmmd@hotmail.com
mailto:kvenanc@yahoo.com
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SIERRA LEONE - SIERRA LEONE - 

SIERRA LEONA 

Delegate 

Mr Ibrahim M.O. SHAMIE 

Director of Crops/Principal Research 

Fellow (SLARI) 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Food Security 

Youyi Building 

Freetown 

Phone: +232 78542939 

Email: ibrahimshamie@ymail.com  

SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA 

Suplente 

Sr. Luis SALAÍCES SÁNCHEZ 

Jefe 

Área de Registro de Variedades, 

Oficina Española de Variedades 

Vegetales 

Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 

C/ Almagro n 33, 7 planta 

Madrid 

Phone: +34 913476712 

Fax: +34 913476703 

Email: luis.salaices@magrama.es  

Suplente 

Sr. Fernando LATORRE GARCÍA 

Instituto Nacional de Investigación y  

Tecnología Agraria y Alimentaria 

(INIA) 

Autovía A2 km 36 

Madrid 

Phone: +34 918819286 ext 25 

Fax: +34 918819287 

Email: latorre@inia.es  

SUDAN - SOUDAN - SUDÁN –   السودان

Delegate 

Ms Afaf Abdalrahim ELGOZULI 

Manager of Quality Control and 

Export Development Unit 

Ministry of Agriculture and Irrigation 

P.O. Box 285 

Khartoum 

Phone: +249 912178481 

Email: bitelgozouli@gmail.com  

Expert/Adviser 

Mr Eltahir Ibrahim Mohamed 

FADLALLA 

Head 

Plant Genetic Resources Unit 

Agricultural Research Corporation 

Wadi Medani 

Phone: +249 912536114 

Fax: +249 511843213 

Email: eltahir81@yahoo.com  

SWAZILAND - SWAZILAND - 

SWAZILANDIA 

Delegate 

Mr Thembinkosi Roman GUMEDZE 

Secretary (Curator, NPGRC) 

Malkerns Research Station 

P O Box 4 

Malkerns 

Phone: +268 25274071 

Fax: +268 25274070 

Email: tgumedze@yahoo.co.uk  

SWEDEN - SUÈDE - SUECIA 

Delegate 

Ms Mikaela STAHL 

Senior administrative officer 

Ministry for Rural Affairs  

Government of Sweden 

Fredsgatan 8 

Stockholm 

Phone: +46 722162697 

Email: mikaela.stahl@gov.se  

mailto:ibrahimshamie@ymail.com
mailto:luis.salaices@magrama.es
mailto:latorre@inia.es
mailto:bitelgozouli@gmail.com
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Expert/Adviser 

Mr Jens WEIBULL 

Senior Officer 

Swedish Board of Agriculture 

Vallgatan 8 

Jönköping 

Phone: +46 36155864 

Email: 

jens.weibull@jordbruksverket.se  

SWITZERLAND - SUISSE - SUIZA 

Délégué 

M François PYTHOUD 

Responsable 

Secteur Agriculture durable 

internationale Office fédéral de 

l'Agriculture (OFAG) 

Mattenhofstrasse 5 

Berne 

Phone: +41 313234445 

Fax: +41 313222634 

Email: 

francois.pythoud@blw.admin.ch  

Suppléant 

M François MEIENBERG 

Déclaration de Berne 

Erklärung von Bern 

Zürich 

Phone: +41 442777004 

Fax: +41 442777001 

Email: food@evb.ch  

Suppléant 

M Maurice TSCHOPP 

Office fédéral de l'Agriculture (OFAG) 

Mattehofstrasse 5 

Bern 

Phone: +41 313226529 

Fax: +41 313222634 

Email: 

maurice.tschopp@blw.admin.ch  

TOGO - TOGO - TOGO 

Délégué 

M Koffi KOMBATE 

Research scientist at plant genetic 

resources for food and agriculture 

Institut Togolais de Recherche 

Agronomique (ITRA) 

B.P. 1163 

Lomé 

Phone: +228 22252148 

Fax: +228 2251559 

Email: itra@cafe.tg 

TRINIDAD AND TOBAGO - TRINITÉ-

ET-TOBAGO - TRINIDAD Y TABAGO 

Delegate 

Mr Dale NANDLAL 

Technical Officer 

Ministry of Food Production 

St Clair Circle, St Clair 

Port of Spain 

Phone: +1 8687482279 

Fax: +1 8686421872 

Email: d.nandlal@hotmail.com  

Alternate 

Ms Antoinette SANKAR 

Researcher/Contract Officer 1 

The University of the West Indies 

St. Augustine 

Phone: +1 8686628788 

Fax: +1 8686628788 

Email: asankar@ufl.edu  

TURKEY - TURQUIE - TURQUÍA 

Delegate 

Mr Kürsad ÖZBEK 

Head of  Seed Genebank 

Ankara 

Phone: +90 5325168646 

Email: ozbekkursad@yahoo.com  

mailto:jens.weibull@jordbruksverket.se
mailto:francois.pythoud@blw.admin.ch
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UGANDA - OUGANDA - UGANDA 

Delegate 

Mr John Wasswa MULUMBA 

Curator Entebbe Botanic Gardens 

National Agricultural Research 

Organization (NARO) 

Plot 2-4 Barkeley Road 

Entebbe 

Phone: +256 414320638 

Fax: +256 414321070 

Email: jwmulumba@yahoo.com  

UNITED ARAB EMIRATES - ÉMIRATS 

ARABES UNIS - EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS – اإلمارات العربية املتحدة    

Delegate 

Mr Mohamed Salman AL HAMMADI 

Research and Development Director 

Abu Dhabi Food Control Authority 

Abu Dhabi 

Phone: +971 24954320 

Fax: +971 24913042 

Email: 

mohamed.alhammadi@adfca.ae  

Alternate 

Ms Hiba AL SHEHI 

Biology Expert 

Ministry of Environment and Water 

Abu Dhabi 

UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI - 

REINO UNIDO 

Delegate 

Mr Julian JACKSON 

Genetic Resources Policy Advisor 

Department for Environment, Food 

and Rural Affairs (DEFRA) 

17 Smith Square 

London 

Phone: +44 (0)2072386813 

Email: 

julian.jackson@defra.gsi.gov.uk  

Alternate 

Ms Donna MACKAY 

Lawyer 

Phone: +44 (0)2072386198 

Email: 

donna.mackay@defra.gsi.gov.uk  

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA - 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE - 

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA 

Delegate 

Ms Margret MOLLEL 

Principal Research Scientist 

National Plant Genetic Resource 

Centre 

P.O. Box 3024 

Arusha 

Phone: +255 272509674 

Fax: +255 272509674 

Email: mjk_mollel@yahoo.com  

YEMEN - YÉMEN - YEMEN 

Delegate 

Mr Mansoor AQIL 

Chairman 

Agriculture Research and Extension 

Sana'a 

Fax: +967 6423914 

Email: alaqil55@hotmail.com  

Alternate 

Mr Ali Abdulla AL-SHURAI 

National Genetic Resources Centre 

PO Box 860 Sana'a 

Dhamar 

Phone: +967 777903633 

Fax: +967 6423917 

Email: shuraiaa@yahoo.com  
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ZAMBIA - ZAMBIE - ZAMBIA 

Delegate 

Ms Catherine MUNGOMA 

Director 

Seed Control and Certification 

Institute  (SCCI) 

P.O. Box 350199 

Chilanga 

Phone: +260 211278236 

Fax: +260 211278170 

Email: maize@zamnet.zm  

Alternate 

Mr Dickson NG'UNI 

Principal Agricultural Research 

Officer 

National Plant Genetic Resources 

Programme 

Zambia Agriculture Research Institute 

Mount Makulu Research Station 

Chilanga 

Phone: +260 211278390 

Fax: +260 211278130 

Email: dickson.nguni@gmail.com  

ZIMBABWE - ZIMBABWE - ZIMBABWE 

Delegate 

Mr Bothwell MAKODZA 

Ministry of Agriculture, 

Mechanization and Irrigation 

Development 

1, Borrowdale Road, Private Bag 7701 

Causeway, Harare 

Alternate 

Mr Kudzai KUSENA 

Curator 

Genetic Resources and Biotechnology 

Institute 

Fifth Street Extension 

P.O. Box CY550 

Causeway Harare 

Phone: +263 4704531 

Email: kudzaikusena@yahoo.com  

Alternate 

Mr Andrew MUSHITA 

Plant Genetic Resources Policy Expert 

Ministry of Agriculture, 

Mechanization and Irrigation 

Development 

286 North Way, Prospect, Waterfalls 

Harare 

Alternate 

Mr Regis MAFURATIDZE 

Legal Adviser 

Ministry of Agriculture, 

Mechanization and Irrigation 

Development 

286 Northway Prospect, Waterfalls 

Harare 

Phone: +263 714291392 

Email: rmafuratidze@ctdt.co.zw  

Expert/Adviser 

Ms Angeline MUNZARA 

Associate Director 

World Vision International 

268 Kent Avenue, Femdale, Randburg 

2194 

Johannesburg 

Phone: +27 (0)112851934 

Fax: +27 (0)113264228 

Email: angeline.munzara@wvi.org 
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OBSERVERS FROM FAO MEMBERS 

OBSERVATEURS DES MEMBRES DE LA FAO 

OBSERVADORES DE LOS MIEMBROS DE LA FAO 

 

ARGENTINA - ARGENTINE - 

ARGENTINA 

Delegado 

Sra. Jessica DIAZ 

Secretary of Embassy 

Ministry of Foreign Affairs and 

Worship 

Esmeralda 1212 14th floor off 1408 

Buenos Aires 

Phone: +54 1148197405 

Fax: +54 1148197413 

Email: jnz@mrecic.gov.ar  

CHINA - CHINE - CHINA 

Delegate 

Ms Ma SHUPING 

Seed Management Bureau 

Ministry of Agriculture 

Phone: +86 1059193281 

Email: mashuping@agri.gov.cn  

Alternate 

Mr Wang SHUMIN 

Deputy Director 

Institute of Crop Sciences  

Chinese Academy of Agricultural 

Sciences 

12 Zhong Guan Cun Nan Da Jie 

Beijing 

Phone: +86 1082108567 

Fax: +86 1082108159 

Email: smwang@mail.caas.net.cn  

IRAQ - IRAQ - IRAQ –   العراق

Delegate 

Mr Aqeel JABER ABBAS 

Head 

Department of Plant Genebank 

Baghdad 

Phone: +964 07811317400 

Email: agr@moagr.org  

Alternate 

Ms Sanaa Abdulwahhab Abdulazeez 

AL SHEIKH 

Plant Genetic Resources 

Iraqi Gene Bank 

Baghdad 

Email: abdulwhabsanaa@yahoo.com  

JAPAN - JAPON - JAPÓN 

Delegate 

Mr Takashi OHNO 

Deputy Director General 

Agriculture, Forestry  

and Fisheries Research Council 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Fax: +81 335010684 

Phone: +81 335013770 

Email: takashi_ohno@nm.maff.go.jp  

Alternate 

Mr Hiroyuki TANAKA 

Deputy Director 

Global Environment Division 

Ministry of Foreign Affairs 

2-2-1, Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Fax: +81 3 5501 8244 

Phone: +81 3 5501 8000 (Ext.2358) 

Email: hiroyuki.tanaka-3@mofa.go.jp  

Alternate 

Mr Akio YAMAMOTO 

Director 

Unit of Sustainable Use of Biological 

Diversity Environment Policy Division 

Ministry of  Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Fax: +81 335916640 

Phone: +81 335028458 

mailto:jnz@mrecic.gov.ar
mailto:mashuping@agri.gov.cn
mailto:smwang@mail.caas.net.cn
mailto:agr@moagr.org
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Email: 

akio_yamamoto@nm.maff.go.jp  

Alternate 

Ms Fumiko YAGIHASHI 

Section Chief 

Research Policy Planning Division 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Phone: +81 3 3502 7436 

Fax: +81 3 3507 8794 

Email: 

fumiko_yagihashi@nm.maff.go.jp 

Expert/Adviser 

Mr Makoto KAWASE 

Director 

Genetic Resources Center 

National Institute of Agrobiological 

Sciences 

2-1-2, Kannondai 

Tsukuba, Ibaraki 

Phone: +81 298387051 

Email: kawase@affrc.go.jp 

Expert/Adviser 

Mr Duncan Alexander VAUGHAN 

Head 

International Relations Section for 

Genetic Resources 

National Institute of Agrobiological 

Sciences 

2-1-2, Kannondai 

Tsukuba, Ibaraki 

Phone: +81 298388707 

Fax: +81 298387408 

Email: duncan@affrc.go.jp 

Expert/Adviser 

Mr Eiji DOMON 

Chief Researcher 

International Relations Section for 

Genetic Resources 

National Institute of Agrobiological 

Sciences 

2-1-2, Kannondai 

Tsukuba, Ibaraki 

Phone: +81 298388707 

Fax: +81 298387408 

Email: domon@affrc.go.jp 

SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD - 

SUDÁFRICA 

Expert/Adviser 

Ms Natalie FELTMAN 

Deputy Director 

Plant Genetic Resources 

Department of Agriculture, Forestry 

and Fisheries 

Private Bag X973 

Pretoria 

Phone: +27 (0)123196366 

Fax: +27 (0)123196385 

Email: natalief@daff.gov.za 

SRI LANKA - SRI LANKA - SRI LANKA 

Alternate 

Mr M.A.K. GIRIHAGAMA 

Ambassador of Sri Lanka in Oman 

Muscat 

Phone: +968 95863739 

Alternate 

Mr N.L.A. HALEEM 

Head of Chancery 

Sri Lanka Embassy in Oman 

Muscat 

Fax: +968 24697336 

Phone: +968 24697944 

Email: mofanlah@live.com 

Alternate 

Ms Priyanthi BANDARA 

Research Officer 

Plant Genetic Resource Center 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture 

P.O. Box 1 

Peradeniya 

Fax: +94 812388333 

Phone: +94 812388331 

Alternate 

Mr Robin SANKA AMARASENA 

Media Secretary 

Ministry of Agriculture 

Battaramulla 

Phone: +94 779844362 

Fax: +94 112888910 

Email: agriculturemedia@gmail.com 

mailto:akio_yamamoto@nm.maff.go.jp
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UNITED STATES OF AMERICA - 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA 

Delegate 

Mr David HEGWOOD 

Senior Food Security Advisor 

Bureau of Food Security 

U.S. Agency for International 

Development 

Bureau of Food Security, Room 2.11 

RRB1300 Pennsylvania Ave., NW 

Washington 

Phone: +1 2027120828 

Email: dhegwood@usaid.gov 

Alternate 

Ms Catherine KARR-COLQUE 

Foreign Affairs Officer 

U.S. Department of State 

Washington, DC 

Phone: +1 2026472255 

Email: karr-colquecj@state.gov 

Alternate 

Mr Oliver LEWIS 

Office of Legal Adviser (L/OES)  

U.S Department of State 

2201 C Street NW 

Washington, DC 

Phone: +1 2026471698 

Email: lewisom@state.gov 

Alternate 

Ms Julie SCOTT 

International Economist 

Office of Agreements and Scientific 

Affairs 

Plant Division, Foreign Agricultural 

Service Department of Agriculture 

Washington, DC 

Phone: +1 2027207304 

Email: julie.scott@fas.usda 

mailto:dhegwood@usaid.gov
mailto:karr-colquecj@state.gov
mailto:lewisom@state.gov
mailto:julie.scott@fas.usda
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OBSERVERS FROM UNITED NATIONS MEMBERS 

OBSERVATEURS DES MEMBRES DES NATIONS UNIES 

OBERVADORES DE LOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

 

PALESTINE –   فلسطني 

Mr Mohammed ABU-EID 

Director General 

National Agricultural Research Center  

Ministry of Agriculture 

Phone: +970 42515451 

Fax: +970 42515457 

E-mail: m_abueid@yahoo.com 

mailto:m_abueid@yahoo.com
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REPRESENTATIVES OF UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 

REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPECIALISEES 

REPRESENTANTES DE NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

 

SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY  

SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE  

SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Ms Kathryn GARFORTH 

Programme Officer 

Access and Benefit-Sharing 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity 

413 St. Jacques St., suite 800 

Montreal, Quebec, Canada 

Phone: +1 5142877030 

Fax: +1 5142886588 

Email: kathryn.garforth@cbd.int  

THE UNEP WORLD CONSERVATION MONITORING CENTRE  

CENTRE MONDIAL DE SURVEILLANCE DE LA CONSERVATION  

CENTRO MUNDIAL DE VIGILANCIA DE LA CONSERVACIÓN 

Ms Kamar YOUSUF 

Programme Officer 

Secretariat - UNEP 

P.O Box 30552 

Nairobi, Kenya 

Phone: +254 207625133 

Fax: +254 207624255 

Email: kamar.yousuf@unep.org  

Ms Diane KLAIMI 

MEA Focal Point Biodiversity 

UNEP Regional Office for West Asia 

P.O. Box 10880 

Manama, Bahrain 

Phone: +973 17812777 

Fax: +973 17825110 

Email: diane.klaimi@unep.org  
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WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION  

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ms Fei JIAO 

Assistant Legal Officer 

World Intellectual Property Organization 

Geneva,Switzerland 

Email: fei.jiao@wipo.int  

mailto:fei.jiao@wipo.int
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OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

OBSERVATEURS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

OBSERVADORES DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

 

ARAB ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (AOAD)  

ORGANISATION ARABE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE  

ORGANIZACIÓN ÁRABE PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA 

Mr Reda RIZK 

PGR Consultant 

Cairo 

Egypt 

Phone:  0020 1115033010 

Email: dr.redarizk@gmail.com  

Mr Khalil Abdelhamid Abu AFIFA 

Expert 

Natural Resources and Environment Department 

Amarat street 7  

P. O. Box 474 

Khartoum 

Sudan 

Phone: +249 183472176-83 

Fax: +249 183471402/471050 

Email: khalil@aoad.org  

CONSULTATIVE GROUP ON INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH  

GROUPE CONSULTATIF POUR LA RECHERCHE AGRICOLE INTERNATIONALE  

GRUPO CONSULTIVO SOBRE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INTERNACIONAL 

Ms Margaret Ann TUTWILER 

Director General 

Bioversity International 

Via dei Tre Denari, 472/a 

Maccarese, Rome 

Italy 

Phone: +39 066118202 

Fax: +39 066118405 

Email: a.tutwiler@cgiar.org  

Mr Emile FRISON 

Special Representative of the Director General 

Bioversity International 

Via dei Tre Denari, 472/a - Maccarese 

Rome 

Italy 

Fax:  +39 0661979661 

Email: e.frison@cgiar.org  

mailto:dr.redarizk@gmail.com
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Mr Michael HALEWOOD 

Theme Leader 

Policy Research and Support Unit 

Bioversity International 

Via dei Tre Denari 472/a, Maccarese 

Rome 

Italy 

Phone: +39 066118294 

Fax: +39 0661979661 

Email: m.halewood@cgiar.org  

Ms Marleni RAMIREZ 

Regional Director, Americas Office 

Bioversity International 

Km 17 Recta Cali-Palmira 

Cali 

Colombia 

Phone: +57 24450048 

Fax: +57 24450096 

Email: m.ramirez@cgiar.org  

Mr Mahmoud SOLH 

Director General 

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) 

P.O. Box 5466 

Aleppo 

Libya 

Phone:  +963 212213433 

Email: m.solh@cgiar.org  

Mr Ahmed AMRI 

Head of Genetic Resources 

Biodiversity and Integrated Gene Management Program (BIGMP-ICARDA-CGIAR) 

3, rue Mahmoud Ghaznaoui 

Tunis 

Tunisia 

Phone:  +963 955386152 

Email: a.amri@cgiar.org  

Mr Mohammad AL ABID 

Palm Project Regional Coordinator 

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) 

P.O. Box: 111, P.C: 328, Rumais 

Barka 

Oman 

Phone:  +968 26893578 

Fax:  +968 26893572 

Email: m.al-abid@cgiar.org   

mailto:m.halewood@cgiar.org
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Ms Ana ROA RODRÍGUEZ 

Intellectual Property Manager 

International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT-CGIAR) 

Km 45 Carretera Mexico-Veracruz, Col. El Batan 

Texcoco, Edo Mex 

Mexico 

Phone: +52 5558042004 

Fax: +52 5558047558 

Email: c.roa@cgiar.org  

Ms Janny VAN BEEM 

Head 

Germplasm Acquisition and Distribution Unit 

International Potato Center 

Av. La Molina 1895 

Lima 

Peru 

Phone: +51 13175338 

Fax: +51 13175326 

Email: j.vanbeem@cgiar.org  

Mr Ruaraidh SACKVILLE HAMILTON 

Head 

T.T. Chang Genetic Resources Center - International Rice Research Institute (IRRI-CGIAR) 

Dapo - Box 7777 

Manila 

Philippines 

Phone: +63 25805600 

Fax: +63 25805699 

Email: r.hamilton@irri.org  

Ms Elsie QUAITE-RANDALL 

Head 

Innovations Management Unit 

IRRI 

290 Hess St S 

Toronto 

Canada 

Phone: +1 2892376171 

Email: e.quaite-randall@irri.org 

mailto:c.roa@cgiar.org
mailto:j.vanbeem@cgiar.org
mailto:r.hamilton@irri.org
mailto:e.quaite-randall@irri.org
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GLOBAL CROP DIVERSITY TRUST  

FOND FIDUCIAIRE MONDIAL POUR LA DIVERSITÉ DES CULTURES  

FONDO MUNDIAL PARA LA DIVERSIDAD DE CULTIVOS 

Ms Marie HAGA 

Executive Director 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

Bonn 

Germany 

Phone: +49 22885427123 

Fax: +49 22885427144 

Email: marie.haga@croptrust.org  

Mr Walter FUST 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

Bonn 

Germany 

Phone: +49 22885427122 

Fax: +49 22885427124 

Email: walter.fust@croptrust.org  

Mr Luigi GUARINO 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

Bonn 

Germany 

Phone:  +49 22885427122 

Fax:  +49 22885427124 

Email: luigi.guarino@croptrust.org 

mailto:marie.haga@croptrust.org
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Ms Jane TOLL 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

Bonn 

Germany 

Phone: +49 22885427122 

Fax: +49 22885427124 

Email: jane.toll@croptrust.org  

INTERNATIONAL CENTER FOR BIOSALINE AGRICULTURE (ICBA) 

Ms Ismahane EL OUAFI 

Director General 

International Center For Biosaline Agriculture (ICBA) 

P.O. Box 14660 

Dubai 

United Arab Emirates 

Email: i.elouafi@biosaline.org.ae  

Mr Khaled MASMOUDI 

Senior Molecular Biologist 

International Center For Biosaline Agriculture (ICBA) 

P.O. Box 14660 

Dubai 

United Arab Emirates 

Email: k.masmoudi@biosaline.org.ae  

INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS  

UNION INTENATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES  

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES 

VEGETALES 

Mr Peter BUTTON 

Vice Secretary-General 

International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 

Chemin des Colombettes, 34 

Geneva 

Switzerland 

Phone: +41 223388672 

Fax: +41 227330336 

Email: peter.button@upov.int  

mailto:jane.toll@croptrust.org
mailto:i.elouafi@biosaline.org.ae
mailto:k.masmoudi@biosaline.org.ae
mailto:peter.button@upov.int
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Mr Leontino TAVEIRA 

Technical/Regional Officer 

International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 

34, chemin des Colombettes 
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