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  ن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛ميك
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 : وميكن االطالع على الوثائق األخرى على العنوان
 http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/ 
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 المؤقت األعمال جدول من 12 البند

 الرئاسي للجهاز السابعة الدورة

 2017 الثاني تشرين/نوفمبر 3 – األول تشرين/أكتوبر 30 رواندا، كيغالي،

 اتيةالنب الوراثية للموارد الدولية المعاهدة بشأن العالمية البيئة لمرفق مشورة عناصر
 والزراعة لألغذية

 
 موجز

 
ا اازّّا                                           الّّذا اهّّذه اال تمّّاع الثّّامت عشّّّّّّّّّّّّّّر ر  ر األطرا              بّّارقرر    5102 / 7                     الرئّّاسّّّّّّّّّّّّّّي   و ّّا القرار            رحّّ 

   ات           بني االتفاقي   ة                           ( لتعزيز أو ه التآ ر الرباجمي  01 /  05                                          التنوع البيولو ي بشّّّّّلن االية ارالية رارقرر          ارتعلقة ب       تفاقية  ال ا  يف
            يئة العارية                                            بدعم من األمانة  ببلورة عناصّّّّّر مشّّّّّورة رر ق الب                                          بالتنوع البيولو ي  وطلا من اركتا أن يقوم          رتعلقة ا

                          يف ما يتعلق بتمويل األهدا .
 

                                                                                            ويكمن الغرض من اإلسّّّّّّّّزامات يف تعزيز التنسّّّّّّّّيق تد  وديد األولويات الوطنية لدعم تنفيذ  تل  االتفاقيات 
              ومع تنفيذ     5151 -    5100  ة              بيولو ي للفو                                                           بالتنوع البيولو ي واليت تتماشّّّّّّى مع اسرتة االسّّّّّّواتيجية للتنوع ال        رتعلقة ا

                   بالتنوع البيولو ي.               وطنية ارتعلقة  ال                                                                  أهدا  آيتشي للتنوع البيولو ي  ويف إدرا زا يف اسواتيجياهتا وخرتط عملزا 
 

                                                 بشّّلن االية ارالية التفاقية التنوع البيولو ي والذا     50 /  00                                               وقد اعتمد اال تماع الثالث عشّّر ر  ر األطرا  ارقرر 
     إطار    ضّّّّّّّّّّّّّع       عند و                                                                                 يه علما بارتياح بعناصّّّّّّّّّّّّّر ارشّّّّّّّّّّّّّورة الواردة من ارعاهدة الدولية لكي ت خذ بعني االعتبار     أخذ 

        لعارية.             ر ق البيئة ا                       وارد الصّّندول االسّّتئمامت ر               لتجديد السّّابع ر ل  (     5155 -    5102 ر                             السّّنوات األربع ألولويات الربام  
                                                      اون مع اتفّاقيّة التنوع البيولو ي  ارزيّد من ارعلومّات عن                          ارعنونّة تقرير عن التعIT/GB-7/17/19ّ          م الوثيقّة       وتقّد  

                                      عملية متابعة ارشورة اليت قد مزا اركتا.

  



IT/GB-7/17/Inf.15 2 

  عناصر مشورة لمرفق البيئة العالمية بشأن المعاهدة الدولية
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
              عاهدة الدولية   ار                                                                                       وضّّّّّّّّع مكتا ارعاهدة الدولية عناصّّّّّّّّر ارشّّّّّّّّورة هذه رر ق البيئة العارية بشّّّّّّّّلن  ويل أهدا  وأولويات 
        . وإننا     5102 / 7                                                                                                   للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على النحو الذا طلبه اازا  الرئاسّّّي للمعاهدة من خالل القرار 

                                                                                                        نرحا بالدعوة اىل تقدمي هذه ارشّّّّّّّّّّّّورة رر ق البيئة العارية  ونعترب ةلحن خرتوة هامة  و دعم تنفيذ اسّّّّّّّّّّّّواتيجية التمويل 
          للمعاهدة.

 
                                                                                                             وتتمثل أهدا  ارعاهدة الدولية يف حفظ اروارد الوراثية لألغذية والزراعة واسّّتخدامزا ارسّّتدام والتقاسّّم العادل وارنصّّ  

                                                                                                         للمنا ع الناشئة عن استخدامزا يف جتانس مع االتفاقية ارتعلقة بالتنوع البيولو ي للزراعة واألمن الغذائي ارستدام.
 

                                                                                ة لألغذية والزراعة عنصّّّّرا أسّّّّاسّّّّيا يف إطعام سّّّّكان العات ووقيق أهدا  التنمية ارسّّّّتدامة.                             تشّّّّكل اروارد الوراثية النباتي
       ويعتمد    .                                                                                                         زذه اروارد الوراثية هي ارادة احلية اليت يسّّتخدمزا ارزارعون ومربو النباتات بصّّورة مسّّتمرة لتعزيز األمن الغذائي

     ون يف                                                      د الثمينة  وعلى تبادل احملاصّّّّّّّّّّيل وااينات اليت طورها ارزارع                                                 مسّّّّّّّّّّتقبل الزراعة على التعاون الدوه حلماية هذه اروار 
                                                                                                        مجيع أ اء العات وتبادلوها عرب آال  السنني. وتعتمد مجيع البلدان على احملاصيل والتنوع الوراثي داخل هذه احملاصيل من 

                  البلدان واألقاليم.
 

       ي  وقد                                              ارناخ  واألمن الغذائي والتنوع البيولو ي الزراع                                                       وقد أنشّّّّّّّّئة ارعاهدة الدولية كرد دوه مباشّّّّّّّّر على وديات تغر
                                                                                                              اصبحة اان نظاما عاريا يعمل بصورة كاملة. وتيسر هذه ارعاهدة تبادل ارادة الوراثية وتقاسم ارنا ع الناشئة مع أولئحن 

        5117             ئاسي منذ عام          ها الر                                                                                  الذين حيا ظون على التنوع البيولو ي  وقد يسرت آليات ارعاهدة  وة الرقابة ارباشرة ازا
                                   مزارع وغرهم من أصّّّّّّّّحا  ارصّّّّّّّّلحة لتعزيز   000,   711                                      مليون مادة وراثية وقدمة الدعم ألكثر من   3. 5              تبادل أكثر من 

                                                                                                   قدراهتم على تنفيذ ارعاهدة. و ثل هذه ارعاهدة االتفال الدوه الوحيد الذا يعو  بصّّّّّّّّّورة اددة  سّّّّّّّّّا ات ارزارعني 
   (. 9                                           مية تنوع احملاصيل من خالل حقول ارزارعني رارادة                 الضخمة يف حفظ وتن

 

 تحقيق التنمية المستدامة: دور المعاهدة الدولية

 
                                                                         أهدا  التنمية ارسّّّّّّتدامة واتفال باريس للمناخ. وتعو  أهدا  التنمية ارسّّّّّّتدامة       5102                         اعتمد اجملتمع الدوه يف هناية 

            وي  للزراعة                                                        وضع هناية للجوع  ووقيق األمن الغذائي ووسني التغذية والو                                           باإلسزام اهلام الذا يقدمه التنوع البيولو ي يف
                                                                                    من أهدا  التنمية ارسّّّّّّّّّّتدامة أهدا ا حلفظ وتبادل اروارد الوراثية النباتية واالسّّّّّّّّّّتثمار  يزا    5                    ارسّّّّّّّّّّتدامة. وحيدد اهلد  

              آ ة ااوع حبلول                          يضرتلع بدور رئيسي يف إهناء                                                                      لتحقيق األمن الغذائي العاري. وإننا نعتقد أن تنفيذ ارعاهدة الدولية سو 
                                                                                               وندعو مر ق البيئة العارية اىل مواصّّّّّّّلة إسّّّّّّّناد األولوية لدعم الربام  وارشّّّّّّّروعات واربادرات اليت وا ظ على       5101    عام 

        ستدامة.                   من أهدا  التنمية ار   5                                                         النباتية لألغذية والزراعة واستخدامزا للمساعدة يف وقيق اهلد                   اروارد الوراثية
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                                                                                                                  إننا ن كد الدور الرئيسّّّّّي الذا تضّّّّّرتلع به اروارد الوراثية احملصّّّّّولية يف مواءمة الزراعة لتوا ه تغر ارناخ وندعو مر ق البيئة 
      5102                                                                                                       العارية اىل أن يلخذ ةلحن يف االعتبار لدى برجمة وتنفيذ اازود ارقبلة اليت تتصدى لتغر ارناخ. وقد أبر  تقرير عام 

                                                                                            كومي الدوه لتغر ارناخ احلا ة اىل اسّّّّّتنباخ واسّّّّّتخدام أصّّّّّنا  من احملاصّّّّّيل توا ه تغر ارناخ باعتبار ةلحن          للفريق احل
                                                                                                    أحّد تّدابر التكي  الرئيسّّّّّّّّّّّّّّيّة الّذا ينبغي تنفيّذه سفى األخرتّار ارتوقعّة على األمن الغّذائي خالل العقود القّادمّة. 

          وات الصّّّّّّّي                               من حيث قدرهتا على البقاء على   -              عرب آال  السّّّّّّّنني                                              اسواص الفريدة اليت اكتسّّّّّّّبتزا النباتات ارزروعة 
            د مع التآكل                 جيرا  قدها اىل األب -                                                                             احلارة أو الشّّّّّّّتاء البارد  وارقاومة يف الظرو  ااا ة أو ارناطق ارع رضّّّّّّّة للفيضّّّّّّّانات

                للغاية يف كثر من              حة  القليلة                                                                             الوراثي حملاصّّّّّّّّّّّّّيلنا.  االسّّّّّّّّّّّّّتخدام ارسّّّّّّّّّّّّّتدام للتنوع البيولو ي للنباتات أحد اسيارات ارتا
              مع تغر ارناخ.                                                                           األحيان  أمام مزارعي األسر يف الكثر من البلدان يف  زودهم رواءمة نظمزم للزراعة

 
                                                                                                                إن مر ق البيئة العارية يسّّّّّلم احللول ارتكاملة روا زة التحديات البيئية واإل.ائية. وقد أطلق ارر ق خالل  وة جتديد اروارد 

                                                          تعزيز االسّّّّّّتدامة وارقاومة أل ل األمن الغذائي يف أ ريقيا  نو                                         سّّّّّّة برنام  متكامل شّّّّّّامل عن األمن الغذائي.      السّّّّّّاد
                                                                                             يركز بصورة اددة على اروارد الرتبيعية  ا يف ةلحن اروارد الوراثية اليت تدعم األمن الغذائي والتغذية.               الصحراء الكربى

 
                                                                                مواصّّّّّّّّّلة تعميم حفظ اروارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسّّّّّّّّّتخدامزا ارسّّّّّّّّّتدام يف                                 إننا ندعو مر ق البيئة العارية اىل 

                                                                                                                برام  التنمية ارسّتدامة العريضّة اليت تعاا األمن الغذائي والزراعة ارسّتدامة  والتكي  مع أثار تغر ارناخ  ونوصّي بتبادل 
       ن ت خذ                                                   بتنفيذ ارعاهدة مع اازا  الرئاسّّّّي للمعاهدة. وينبغي أ                                                   الدروس ارسّّّّتفادة الناشّّّّئة عن هذه الربام  وتلحن ارتعلقة 

                                                                               هذه ارشورة يف االعتبار لدى التخرتيط لفوة جتديد اروارد السابعة رر ق البيئة العارية.
 

 تنفيذ المعاهدة الدولية وإستراتيجية التنوع البيولوجي لدى مرفق البيئة العالمية

 
                                                                                     امل إ اء حفظ اروارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامزا ارستدام  ا يف ةلحن من         لنز  متك                     تروج ارعاهدة الدولية 

                                                                 من ارعاهدة الدولية وهناك عدد من االيات الدولية والصّّّّّّّّّّّّّّناديق واهليئات    6 و   2                                   خالل تنفيذ التدابر الواردة يف ارادتني 
        لدولية.                                                  تقدم اروارد لدعم األنشرتة ةات الصلة بتنفيذ ارعاهدة ا

 
      5151 -    5100                                                                                       وقد يسّّّّّّّر تعاون هذه ارعاهدة مع هذه ار سّّّّّّّسّّّّّّّات اعتماد اسرتة االسّّّّّّّواتيجية للتنوع البيولو ي للفوة 

                                                                                                            بواسّّّّّّّّّّّرتة م  ر األطرا  يف االتفاقية ارتعلقة بالتنوع البيولو ي. وتو ر اسرتة االسّّّّّّّّّّّواتيجية إطارا  امعا للتنوع البيولو ي 
                                                                        . وتضّّّّّّرتلع األطرا  ارتعاقدة يف ارعاهدة بدور نشّّّّّّط يف وقيق أهدا  أيتشّّّّّّي. وقد أقر                          رنظومة األمم ارتحدة بلسّّّّّّرها

                                                                                                           اازا  الرئاسّّّّّّّّي للمعاهدة بل ية اسرتة االسّّّّّّّّواتيجية يف تعزيز التآ ر ووسّّّّّّّّني التنفيذ ارتجانس لالتفاقية ارتعلقة بالتنوع
                    البيولو ي وارعاهدة.

 
                                               من أهدا  أيتشي الذا يركز على احملا ظة على التنوع     00               يا يف وقيق اهلد                                         ويشكل تنفيذ ارعاهدة الدولية عنصرا  وهر 

                                                                                                             الوراثي للنباتات ارزروعة على و ه اسصّّّوص وعلى التنوع البيولو ي الزراعي بصّّّفة عامة. وتقدم اإلدارة ارسّّّتدامة للتنوع 
      ولو ي                          امة وضّّّّّّّمان حفظ التنوع البي                                                                      الوراثي للمحاصّّّّّّّيل إسّّّّّّّزامات هامة يف تيسّّّّّّّر إدارة ارناطق الزراعية برتريقة مسّّّّّّّتد

                                 الذا يتعلق بالتصديق على بروتوكول     06                                                          (. ويتعني أن يدعم تنفيذ ارعاهدة على ارستوى الوطين وقيق اهلد   7      راهلد  
                ناغويا وتنفيذه.
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           تشّّكل حا ظة   و                                                                                               ويقدم مر ق البيئة العارية التمويل رسّّاعدة البلدان على تنفيذ اسرتة االسّّواتيجية ووقيق أهدا  أيتشّّي. 

  ة                                                                                                            ارشّّروعات يف مر ق البيئة العارية للتنوع البيولو ي  ا يف ةلحن التنوع البيولو ي الزراعي العنصّّر األكرب حاليا يف ار سّّسّّ
                                                                                     وهناك برناجمان يف إطار  وة جتديد اروارد السادسة  ميثالن أ ية خاصة لتنفيذ ارعاهدة الدولية:

 
   االستخدام ارستدام للموارد الوراثية النباتية واحليوانية.                     : ضمان مستقبل الزراعة 7        الربنام :                                                        

   تنفيذ بروتوكول ناغويا بشلن احلصول وتقاسم ارنا ع. 8        الربنام :                                                  

 
                                                                              بلن حفظ واسّّّّّتخدام اروارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ميثل عنصّّّّّرا رئيسّّّّّيا يف                     ضّّّّّمان مسّّّّّتقبل الزراعة            ويقر برنام  

          بلن نتائ                                                                                      تغذية سّّكان العات ارتزايدين. وتعو  اسّّواتيجية التنوع البيولو ي يف مر ق البيئة العارية                    وقيق األمن الغذائي و 
                                                                                                               هذا الربنام  قد تو ر منا ع مشّّّّّّوكة هامة للمعاهدة الدولية. وإننا ندعو مر ق البيئة العارية اىل أن ينظر يف مواصّّّّّّلة تو ر 

                                                                    نام  خالل  وة جتديد اروارد السّّّّّّابعة. وإننا نوصّّّّّّي أيضّّّّّّا ب تاحة نتائ  هذا                                     الدعم لألنشّّّّّّرتة اليت تنفذ يف إطار هذا الرب 
                                                                                                            الربنام  للجزا  الرئاسّّي للمعاهدة الدولية لنشّّرها بني أصّّحا  ارصّّلحة يف ارعاهدة  ولبناء التآ ر مع اربادرات والربام  

                        اليت تدعم تنفيذ ارعاهدة.
 

         لبيولو ي                                                       ازا  الرئاسّّّّّّّّّّي وم  ر األطرا  يف االتفاقية ارتعلقة بالتنوع ا                                        و يما يتعلق باحلصّّّّّّّّّّول وتقاسّّّّّّّّّّم ارنا ع  اعو  ا
                                                                                                         باحلا ة اىل مواصّّّّّّّّّّّّّّلة تقدمي الدعم لبناء قدرات األطرا  والسّّّّّّّّّّّّّّيما البلدان النامية لتو ر الدعم ارتبادل لتنفيذ ارعاهدة 

                   بلة بشّّّّّّّّلن دعم أنشّّّّّّّّرتة                    ر اازود ااارية وارق                                                                        واالتفاقية ارتعلقة بالتنوع البيولو ي وبروتوكول ناغويا. وإننا نوصّّّّّّّّي بلن تنظ
                                                                                              احلصّّّّّّّّول وتقاسّّّّّّّّم ارنا ع على ارسّّّّّّّّتوى الوطين  حسّّّّّّّّا مقتضّّّّّّّّى احلال يف دعم اربادرات اليت تروج للتنفيذ التكا لي 

                                     للمعاهدة واالتفاقية وبروتوكول ناغويا.
 

       شّّروعات                           الدولية بدور نشّّط يف تنفيذ م                                                                      وأخرا إننا نعتقد أن من الضّّرورا أن تضّّرتلع  زات االتصّّال الوطنية للمعاهدة
                                              مر ق البيئة العارية ةات الصلة بتنفيذ ارعاهدة.

 
 استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية

 
                                                                        ( اىل تعزيز التوا ر والشّّّّّفا ية والكفاءة والفعالية  يما يتعلق بتو ر اروارد   08                                        تسّّّّّعى اسّّّّّواتيجية التمويل يف ارعاهدة رارادة 

                                                                                           نشّّرتة يف إطار ارعاهدة. وإعماال هلذه االسّّواتيجية  سّّتتخذ األطرا  ارتعاقدة التدابر الضّّرورية وارالئمة                 ارالية لتنفيذ األ
                                                                                                            يف إطار اهليئات الرئاسّّية ليليات والصّّناديق واأل ززة الدولية ةات الصّّلة  ا يف ةلحن مر ق البيئة العارية  لضّّمان إسّّناد 

           يف إطار                                                              علي للموارد اليت ميكن التنب  تا وارتفق عليزا لتنفيذ اسرتط والربام                                    األولوية الوا بة واالهتمام للتخصّّّّّّّّّّّّّّي  الف
             هذه ارعاهدة.

 
                                                                                                      وكان اازا  الرئاسّّّّّّّّّي قد اعتمد  خالل ا تماعه األول  اسّّّّّّّّّواتيجية التمويل لتنفيذ ارعاهدة الدولية. ويف معرض ةلحن  

                                              ت الصّّّّّّّّّّلة بتنفيذ ارعاهدة على ضّّّّّّّّّّمان إيالء األولوية                                                    شّّّّّّّّّّجع مجيع هيئات التمويل اليت تو ر اروارد لدعم األنشّّّّّّّّّّرتة ةا
                                                                                                          واالهتمام للتخصّّّّي  الفعلي للموارد اليت ميكن التنب  تا وارتفق عليزا لدعم تنفيذ ارعاهدة. ودعية هذه اهليئات اىل أن 
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             د لدعم تنفيذ   ر                                                                                     تستخدم  حسا مقتضى احلال  األولويات احملددة يف ارر ق األول ب سواتيجية التمويل لدى هصي  اروا
                          ارعاهدة يف سيال اختصاصاهتا.

 
                                                                                                       وتلخذ األولويات احملددة يف اسّّّّّّّّّّّّّواتيجية التمويل يف االعتبار خرتة العمل العارية رنظمة األغذية والزراعة ااارية بشّّّّّّّّّّّّّلن 

                       أن يلخذ هذه األولويات   اىل                                                                                               اروارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على النحو اربني أدناه. وأننا ندعو مر ق البيئة العارية
                                                                                                    يف االعتبار  حسا مقتضى احلال ويف سيال اختصاصاهتا  لدى تصميم  وة جتديد اروارد السابعة رر ق البيئة العارية.

 
                                               تبادل ارعلومات ونقل التكنولو يا وبناء القدرات:  - 0
 

             نفيذ ارعاهدة                     دان النامية وتعزيز ت                                                             بناء برام  وطنية قوية يشّّّّّكل عنصّّّّّرا  وهريا يف بناء القدرات يف البل    رأ(
                                                                                                       ويعترب تعزيز وتنمية القدرات الوطنية واسّّّّّّتخدام اروارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة شّّّّّّرطا أسّّّّّّاسّّّّّّيا مسّّّّّّبقا 

                      لتحقيق استدامة اازود.
 

   ت.  ا                                                                                   ويعترب توسّّّّّّّّّيع نرتال ووسّّّّّّّّّني التعليم والتدريا يف البلدان النامية شّّّّّّّّّرطا ال غين عنه لبناء القدر     ر (
                                                                                                    التعليم والتدريا اسّّّّّّّّّّّّتثمار طويل األ ل يف وقيق اإلدارة ارسّّّّّّّّّّّّتدامة لتنوع اروارد الوراثية لألغذية والزراعة يف 

                 البلدان النامية.
 
                                                      إدارة وحفظ اروارد الوراثية النباتية على مستوى ارزرعة:  - 5
 

          سّّّّّّّّرع وسّّّّّّّّيلة  أ                    ألغذية والزراعة ميثل                                                             دعم اإلدارة واحلفظ على مسّّّّّّّّتوى ارزرعة للموارد الوراثية النباتية ل    رأ(
                                                                                                  للوصّّّّول اىل ارزارعني واجملتمعات األصّّّّلية واحمللية يف البلدان النامية اليت ينبغي أن تتد ق عليزا ارنا ع. وتشّّّّكل 
                                                                                                       إسّّّّّّزاما قويا يف احملا ظة على تنوع اروارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على مسّّّّّّتوى ارزرعة. لن يتسّّّّّّ  إدارة 

                                                             التنوع اساص باحلفظ خارج ارواقع الرتبيعية إال  بتعزيز هذه اازود.      عنصر
 
  :       لنباتية ا                                  االستخدام ارستدام للموارد الوراثية   - 0
 

                                                                                 يعترب توصّّّّي  وتقييم اجملموعات ضّّّّروريا لووي  وتيسّّّّر اسّّّّتخدامزا. وسّّّّت دا الزيادة يف التوصّّّّي      رأ(
                                                 فظ تا خارج ارواقع وعلى مستوى ارزرعة ألغراض الوبة.                                          والتقييم الكاملني اىل  يادة أ ية البال ما احملت

 
                                                                                         وسّّّو  يسّّّزم تنويع اإلنتاج احملصّّّوه والتعزيز الوراثي وتوسّّّيع القاعدة الوراثية اىل اإلسّّّزام ارباشّّّر يف     ر (

                                                                                              يادة االسّّّّّّّّّّّتدامة لعنتاج الزراعي. وسّّّّّّّّّّّيحد ةلحن من االعتماد على اردخالت اسار ية و يادة اإلنتا ية والرد 
                    لى وديات تغر ارناخ. ع
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               رإقليم أوروبا(  Svanhild-Isabelle Batta Torheim      السيد 
                                        رإقليم أمريكيا الالتينية والبحر الكارييب(  Antonio Otávio Sa Ricarte      السيد 

                   رإقليم الشرل األدىن(  Javad Mozafari Hashjin      السيد 
                        رإقليم أمريكا الشمالية(  Felicitas Katepa-Mupondwa       السيدة 
  (     اهلادئ                     رإقليم  نو  غر  احمليط   Michael Ryan      السيد 


