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 من جدول األعمال المؤقت 6البند 

 الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
 2017نوفمبر/تشرين الثاني  3 –أكتوبر/تشرين األول  30كيغالي، رواندا، 

 مين األتقرير 
 

 مقدمة –لا أو  
 
 نذ تعيينه م املؤقتعلبها األم  أش        ر  الدورات اليت العمليات واألنش         ة ب  عن  ا  تقدم هذه الوثيقة ملخص         -1

تض  من للدورة الس  ابعة. ويعداد ذات الص  لة باإ ةوالتش  ليليالت ورات الس  ياس  اتية ، وكذلك 2016تش  رين األو  أكتوبر/يف 
ابعة على طلب مكتب هذه الدورة الس        ثة عن أنش        ة اإعالم واالتص       ا  املض        لع  ا بنا   التقرير أيض       ا  معلومات  د  

ألعما  ذات يف إطار بنود جدو  ابصفة خاصة مل تتناوهلا الوثائق حديثة العهد ت ورات أخرى  وكذلك، للجهاز الرئاسي
  1الصلة.

 
  ، يف الش     ؤول املالية للمعاهدة الدولية خال  لسة الس     نتوالوجهات م الوثيقة أيض     ا  مة عامة عن القض     ايا تقد  و  -2

 التقدم امرز  بش      لالتقرير املايل " بعنوال IT/GB-7/17/27وثيقة التفاص     يل ااالة الراهنة للش     ؤول املالية يف ترد يف ح  

 لربن  اما العم  ل وامليزاني  ة قس  املرد وص              و النها الع  ام و يو  ."2017-2016يف برن  اما العم  ل وامليزاني  ة لفسة الس              نت  

 "2019-2018 الس نت  مش روع برناما العمل وامليزانية لفسة" بعنوال IT/GB-7/17/28 ت قيلفسة الس نت  املقبلة يف الوث
 : أنش           ة مدعومة 2019-2018 الس          نت  مش          روع برناما العمل وامليزانية لفسة" بعنوال IT/GB-7/17/28 Add.1و

 ."إطار الصندوق اخلاص لألغراض املتفق عليهامن اجلهات املاحنة يف 

  

                                                      
 خال  الدورة. الرئاسياجلهاز بعد إصدار هذه الوثيقة على  ي رأسيعرض أي ت ور   1
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 عضوية المعاهدة الدولية -ثانياا 
 
 ، واص            لت األمانة جهودها لزيادة عدد أعض            ا  املعاهدة الدولية، للجهاز الرئاس            يمنذ الدورة الس            ادس            ة  -3

. ونتيجة ذلك يةمههلم عن أ التص   ديق عليها أو االنض   مام إليها وتولت معلوماتعلى تش   جيع أطرا  غت متعاقدة وذلك ب
 2016اليت دخلت حيز النفاذ يف عام بلدال إضالية إىل املعاهدة الدولية  عدة على مدى األشهر املاضية لذلك، انضمت

  ألرجنت او حزيرال يونيو/ 6يف  وتول  الوأبري  ل/نيس               ال  13م  ارآ/اذار وش              يلي يف  30يف  غي  ان  اك  ل  من   إىل ب  النس              ب  ة

مال ة والواليات املتحدة األمريكية كل من . وأص       ب   2016 كانول األو /ديس       مرب 4يف  بوليفياو  /ابأغس          15يف 
  متعاقدا   طرلا  أنتيلوا وبربودا كل من أص             ب   و  2، على التوايل.2017اذار مارآ/ 14و /ش             با لرباير 20يف ا  متعاقدا  طرل

 األخرى ش              وط  ا  متق  دم  ا  يف عملي  ة االنض              م  ام ع  دد من األطرا  غت املتع  اق  دة كم  ا ق ع .  2017 أي   ار/م  ايو 29يف 

 إىل املعاهدة.

 
دة لتس       لي  يف أطرا  غت متعاق راعةاألغذية والز وثيق مع املكاتب الق رية ملنظمة تعاول تعمل األمانة أيض       ا  بو  -4

 لتعاول.لملنظمة اجلارية االضو  على الدور اااسم للمعاهدة يف إطار براما 

 
 العمليات الرئيسيةو الجتماعات معلومات محد ثة عن  -ثالثاا 

 بين الدورات واألنشطة ذات الصلة
 
 العض       وية فتوحةامل العمل لتلبية مت لبات جمموعةأولوية أع ى األم   ،ألطرا  املتعاقدةاس       تجابة ل لبات من ا -5

ص        ة  (. العمل وعةجمم) منالعها وتقاس        م املوارد على للحص        و  األطرا  املتعدد النظام عمل س        ت بتعزيز املعنية املخص         

مشل ذلك أيض   ا  تنظيم ودعم مش   اورات جمموعات "أص   دقا  الرئيس     املش   ارك " األربعة بش    ل "لئات املس   تخدم  قد و 
 اجتماع كوكذلتعدد األطرا "، املومعدالت الدلع" و "ن اق النظام  ااص   و " و"اليات االتفاق واماص   يل" و"بند إ ا 

 .القانوني  اخلربا  من الدائمة عةاجملمو 

 
قض   ايا ل نتائا عملها أس   اآ أحد أهم ال. وس   تش   ك  جمموعة العملاليت دارت يف املباحثات حرز تقدم كبت يف أ  و  -6

 نظر ليها خال  هذه الدورة.يلاجلهاز الرئاسي على  ةضو عر املوأكثرها تعقيدا 

 
 النظر  مجلة أمور،من ب  ، جمموعة العملمن اجلهاز الرئاس              ي ، طلب 2015يف دورته الس              ادس              ة يف عام و  -7

ص              ل عليها اد و يف املعلومات الوراثية املرتب ة بامل  ااجتماعهمل يف وأدركت جمموعة الع من النظام املتعدد األطرا .اليت ُي 
 والتوعية الدراسة من ذلك مزيدا  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وسيت لب  ا جملاملس لة الناشئة هذه أمهية السادآ 

 املتعدد لنظاما أدا  لتحس      اجلارية املفاوض    ات على ذلك تداعيات عن لض    ال   الدولية، املعاهدة أهدا  على السكيز مع
بل الدورة ق اجلينوميات بعلمعلومات املتعلقة م األم  مناس           بة خاص           ة عن املهذه املؤش           رات، نظ  بنا   على . و األطرا 

                                                      
د ال  3-12املادة  ألتفهم إل الواليات املتحدة األمريكية باإعالل التايل: " ةمصحوب تالواليات املتحدة األمريكية كان ةدقاصمجتدر اإشارة إىل أل   2

 ".حنو يقلل من تولر أو ممارسة حقوق امللكية الفكرية مبوجب القوان  الوطنيةر على تفس  أل جيوز 
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املس       تقل .  أجراها لريق من اخلربا الن اق اليت تحديد األولية لدراس       ة النتائا ليها م ، س       تقد  للجهاز الرئاس       يالس       ابعة 
امتملة اتية سياسواآلثار ال اجلينوميةعلومات املاليت تدور حو   التوعية بالتكنولوجياتاخلاص هو  اادث اواللرض من هذ

 النظام بش      ل ملالع برنامايف س     ياق  اجلينومية اللجنة االس     تش     ارية العلمية املعلوماتحبثت ذات الص     لة باملعاهدة. كما 
رات يف وثائق العمل ذات الص    لة اليت تقدم تقارير عن االعتبااجلهاز الرئاس    ي وخال  الدورة، س    ينظر  للمعلومات. العاملي

 اللجنة االستشارية العلمية.عن و  موعة العملجموالتوصيات الصادرة عن 

 
  .من  العه  ا وتق  اس              م املواردعلى واص               ل األم  دعم العملي  ات اليومي  ة للنظ  ام املتع  دد األطرا  للحص              و  و  -8

 اتفاق موح د لنقل املواد أ بلغ عنها 59 089 ما يقرب منُيتوي البيانات كال مس          تودع ،  2017/أيلو  س          بتمرب 20ويف 
تعدد املمن النظام  مواد امنفرد   ي امتلق 6 077أكثر من تلقى وولقا  هلذه الس         جالت، عي نة. مليول  4.18أكثر من  تنقلو 

ر لالتفاق املوح د لنقل املواد األطرا ، ووص   ل  مهما يكن من أمر مس   تخدما  )منظمات وألراد(. و  1 592إىل النظام امليس    
لة اافا  على النظام هاملتعدد األطرا ، يرى األم  أنتعزيز أدا  النظام حو  ااايل النقاش   من األمهية مبكال مواص              

واتفاقات ، قل املوادد لنآلية تشليلية مستمرة، سوا  على مستوى إطاره القانوين )عمليات االتفاق املوح  كاملتعدد األطرا   
التحتية ته نيبعلى مس     توى  وأبروتوكو  ناغويا( الدعم املتباد  مع و ، اجلهاز الرئاس     يمن ايت التوجيه الس     ياس     و ، 15املادة 

عمل وامليزانية مش  روع برناما ال يف تعدد األطرا امللنظام لاااجة إىل ض  مال وئائو الص  يانة األس  اس  ية وتنعك  التقنية. 
 .2019-2018 السنت  لفسة

 
من املع   اه   دة، وذل   ك ب   اتب   اع  15مبوج   ب امل   ادة امتفظ     ا جملموع   ات ادعم بوج   ها خ   اص على األم  رك ز و  -9

عاجلة مبجمموعات جوز اهلند يف بابوا غينيا اجلديدة وس    احل العا ، و بش     ل  دورته الس    ادس    ة اجلهاز الرئاس    ي يفتوجيهات 
ة وثيقية. وتتض       من الاالس       توائ لزراعةلالعايل  والتعليم البحوث مركزها فيس       تض       اليت يموعة اليت طرأت على اجملالت ورات 

IT/GB-7/17/24 " ب المادة بموجالجهاز الرئاسي أبرمت اتفاقات مع  التي مؤسساتالمن  الواردة تقاريرالبعنوال
 تفاقات االقتض              ى يف ممارس              ة مس              ؤولياته مبها األم  معلومات عن املبادرات اليت اختذ ،"من المعاهدة الدولية 15

 من املعاهدة. 15مبوجب املادة اليت أبرمت 

 
تاريكا حكومة كوس      منعالوة على ذلك، يود األم  أل يذكر أنه بفض     ل التعاول املمتاز ويف الوقت املناس     ب و  -10

لزراعة لتعليم العايل ملركز البحوث والاخلربا   لريقعقد يسوبدعم مايل مشسك من األمانة والصندوق العاملي لتنوع اماصيل، 
  بالتش    اور مع حكومة كوس    تاريكا،و  أكتوبر/تش    رين األو . 5-4 الفسة يف ش    ار له يف وثيقة العمل اجتماعا  االس    توائية امل

س         يكول  ور  العاملي، للمجتمعته جمموعيس         تمر يف تولت كي لو  اليت التزمت بتقدمي الدعم على املدى القص         ت للمركز
وأحكام املعاهدة  جملموعة ولقا  لش              رو اافا  املنتظم على ااخليارات لعمليات  هو حتديدلفريق اخلربا  الفوري  السكيز
 ثة أثنا  الدورة.د  من املعلومات ام ا  ، سيتلقى اجلهاز الرئاسي مزيدلريق اخلربا واستنادا  إىل نتائا اجتماع  الدولية.

 
د خال  لسة السنت  عق استؤنولقد  خال  لسة السنت ، أحرز أيضا  تقدم كبت يف حتديث اسساتيجية التمويل. -11

د األم  أعما  أي  د قو  .الفسة عقدت اجتماع  خال اليت املعنية باس      ساتيجية التمويل  ةاملخص      ص         اللجنة االس      تش      ارية
 ب  اللجنة وجمموعة العمل، مبا يف ذلك  التواص              لالرئيس                املش              ارك  للجنة خال  هذين االجتماع ، كما مك ن 

 خ  اص عن اس              ساتيجي  ة التموي  ل  ح  دثوتنظيم اح  د تلو اآلخر الو  2017يف م  ارآ/اذار هم  ا من خال  عق  د اجتم  اعي
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 ورواب   تا ا برن   اجمي يعتزم بن   ا  ت   آزر  اتب   اععلى حت   دي   ث اس              ساتيجي   ة التموي   ل ألو  مرة  ن ويوي يف ذل   ك الوق   ت.

كثر تنوعا  أوهناك إمكانية كبتة لزيادة الدعم لتنفيذ املعاهدة من خال  اس              ساتيجية  ويل  .ةختلفامل ب  اليات التمويل
 ص     ل واالتاجة إىل هناك حوس     يتع  اس     تكما  عملية التحديث يف لسة الس     نت  املقبلة، وس     تظل  ة.كيواس     تدامة ودينامي

 تعزيز النظام املتعدد األطرا ، إذا ما دعا اجلهاز الرئاس              ي على الذي يعمل  ]العملية[ للجماعة ااكومية الدوليةمع 

 إىل انعقاده جمددا.

 
م االجتماع األو  تنظي، وذلك بأولوية لتنفيذ برناما العمل بش   ل النظام العاملي للمعلوماتأيض  ا  أع ى األم  و  -12

وكمتابعة للمشورة اليت قدمتها هذه اللجنة، أجرى  يف روما. 2016للجنة االستشارية العلمية يف  اية نولمرب/تشرين الثاين 
يذ والزراعة للحص     و  على أنس     ب دعم لتنف ذيةاألغاملعلومات يف منظمة  األم  مش     اورات مباش     رة مع ش     عبة تكنولوجيا

 منتصو عقد االجتماع الثاين للجنة االستشارية العلمية يفقد و  بوابة نظام املعلومات العاملي وتقدمي الدعم للبلدال النامية.
 عر لاتملالتوجيهية لالستخدام األمثل  اخل و  واعتماداستعراض ، بمن ب  مجلة أمورللقيام، يف روما  2017يونيو/حزيرال 

 .لريدة دائمة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة كمعر لاتالكيانات الرقمية  

 
تنفيذ مش    روع مدته ثالث س    نوات  2017األم  يف يناير/كانول الثاين أطلق بدعم س    خي من حكومة أملانيا، و  -13

 يما ز على نظام املعلومات العاملي، وال س              ك  ير القدرات يف البلدال النامية، يش              مل حزمة من األنش               ة املتعلقة بتعزيز 

 يف إقليمي الشرق األدىن وألريقيا.

 
 2016ديس    مرب/كانول األو   19توجيهات املكتب، قدم األم  يف بنا   على و  ،DivSeek مببادرة ما يتعلق يف -14

 انس              حاب املعاهدة الدولية من الش              راكة بيعلمهم ليها  DivSeekالتيس              ت املش              سكة ملبادرة  رس              الة إىل وحدة

 من ش            ا   تملة تفاهم بد  مباحثات بش           ل ن اق وش          رو  مذكرةإىل  DivSeek كما دعا رئي  .DivSeekمع 

 اجله    از الرئ    اس             ي من دعوة بن    ا   على ب    اإض                 ال    ة إىل ذل    ك، و و  أل تش              ك    ل أس                 اآ أي عالق    ة مس              تقبلي    ة.

 أه     دا  املع     اه     دة، على النحو الوارد ب     العالق     ة مع تقريرا  عن أنش               ته     ا  DivSeek ق     دم     ت يف دورت     ه األختة،

 ."DivSeek مبادرة جتميعي لش لتقرير بعنوال " IT/GB-7/17/15 يف الوثيقة

 
 انعقد  ص   ة املعنية باالس   تخدام املس   تدام، الذيللجنة الفنية املخص      أش   ر  األم  على تنظيم االجتماع الثالثو  -15

ر ت ويالللقيام ب للربنامااالجتماع الرابع بعد ، مباش           رة 2016 األو /تش           رين أكتوبر 25و 24يف ليينا، النمس           ا، يومي 
 االجتماع الوكالة النمس          اوية للص          حة وس          المة األغذية، بدعم مايل  تواس          تض          ال ش          سك للتكنولوجيات ونقلها.امل

 من حكومات إي اليا والنرويا وسويسرا.

 
، ش  ارك األم  يف الندوة عن العالقات املتبادلة امتملة ب  املعاهدة الدولية 2016 تش  رين األو /أكتوبر 26يف و  -16

االحتاد م االجتماع باالش              ساك مع أمانة ظ  ن   /52015 وولقا  للقرار،واالحتاد الدويل اماية األص              نا  النباتية اجلديدة. 
مداوالت الندوة " بعنوال IT/GB-7/17/Inf. 14الوثيقة  يف عن هذا اادث إىل اجلهاز الرئاس              ي ا  . وقد م تقرير الدويل

لدولية اماية األص  نا  والزراعة واالتفاقية ابش   ل الساب  امتمل ب  املعاهدة الدولية بش   ل املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
 ."النباتية اجلديدة
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 22و 21ش           ر  األم  على األعما  التحض           تية لالجتماع الثاين للجنة االمتثا  الذي عقد يف روما يومي أو  -17
 قا ناالمتثا  وإص        دار إخ ارين إىل لرلع تقارير  لنظام اإلكسوينل. وعلى الرغم من النش        ر املبكر 2017/ش        با  لرباير

اخلام  من إجرا ات  ولقا  للقس   م تقارير يتم تقدميمل ، 2016/كانول األو  ديس   مرب 9حىت لمعاهدة، لالوطنية  االتص   ا 
 طرلا  متعاقدا. 12سوى  االمتثا 

 
ريره  ا النه  ائي املتع  اق  دة، وق  دم  ت تقعن التق  ارير الواردة من األطرا  التوليفي التقرير يف نظرت جلن  ة االمتث  ا  و  -18
 ."االمتثا تقرير جلنة " بعنوال IT/GB-7/17/18يف هذه الدورة، يف الوثيقة ينظر ليه اجلهاز الرئاسي ل

 
   عددا  خال  لسة الس       نت ما يتعلق حبقوق املزارع ، عقدت األطرا  املتعاقدة وأص       حاب مص       لحة اخرول  يف -19

 مب    ا يف ذل    ك املش                 اورات الع    املي    ة بش                  ل حقوق املزارع   ال    دولي    ة، وااوارات العم    ل وحلق    ات املش                 اورات من

، 2016حزيرال يونيو/ 29-27)أللريقيا ص لحة املأص حاب ومش اورات ، بايل، إندونيس يا( 2016أيلو  /س بتمرب 27-30)
 أي ار/مايو 28ارع  )أص    حاب املص    لحة غت الر ي  بش     ل حقوق املز من جملموعة الص    لتة اهراري، زمبابوي(، ومش    اورة 

 /حزيراليونيو 1نسنت عن تنفيذ حقوق املزارع  من على اإ ا  اس      ت العاألمانة أجرت كما  ، جنيو، س      ويس      را(.2016
 تقرير" بعنوال IT/GB-7/17/17. وميكن االطالع على مزيد من التفاص             يل يف الوثيقة 2016 /ابأغس                15إىل 

ملش          ار حقوق املزارع ، اعن األم  أل يعلن أل  تويات الوحدة التعليمية ويس          ر    ."، حقوق املزارع 9عن تنفيذ املادة 
 قد أجنزت ونشرت.اجلهاز الرئاسي لصادر عن ا 5/2015 إليها يف القرار

 
ت ر الدولية، واليت أص    درت األمانة ونش     يف إطار املعاهدة قد خال  لسة الس    نت  عدد كبت من االجتماعاتع  و  -20

 إعالميةيقة وث 46و وثيقة عمل 50اجتماع ر ي(، تض   م حوايل  18وثيقة ل                   120اجتماع )وثيقة  180 منأكثر عنها 
موعة جملاجتماعات أص      دقا  الرئيس        املش      ارك  اخلاص      ة بالوثائق  وثيقة أخرى، لض      ال  عن العديد من 12وتقريرا   12و
 جلهاز الرئاس           ي اإىل س           تقدم ، للجهاز الرئاس           يدورة ااالية لما يتعلق با يفو  .القانوني  الدائمة اخلربا  وجمموعةلعمل ا

 والزراعة. ذيةاألغ الللات الر ية ملنظمةبة سمجموثيقة عمل  32ليها، منها لينظر وثيقة  54حنو 

 
 المعلومات والتصالتبشأن تحديث  -رابعاا 

 
األم  بعدد من أنش               ة االتص              ا   قاممن مكتب هذه الدورة الس              ابعة، هات ، وبتوجي2016خال  عام  -21

املتعلقة الوحيدة  تفاقيةاال املعاهدة الدولية هيو  لع  ذه األنش  ة بدعم من املوئف  الفني  يف األمانة.وقد اض     والتوعية.
يف األش       هر لرة ثملعاجلة هذه الو  واس       ساتيجية اتص       ا   ددة.مكر آ  تاتص       اال مس       ؤو اليت لي  هلا بالتنوع البيولوجي 

عم دوتعاقدت للحص          و  على  والزراعة غذيةيف منظمة األالتص          االت اتعاول وثيق مع مكتب بألختة، عملت األمانة ا
 .ومؤقت صخمص   أساآ التصاالت خارجي علىلمستشار 
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يس     تخدم و  3األوس     ع.املنظمة ض     من منص     ة ليص     ي  اآلل ، مت ترحيل املوقع الش     بكي للمعاهدة 2016يف عام و  -22
وهو متا   2016/أيلو  س  بتمرب12طلق يف أوقد  س  ياس  ة االتص  االت الداخلية.تثل للمنظمة ومياملؤس  س  ي لالنموذ  املوقع 

تواص  ل و  الروس  ية.معظم امتوى متا  أيض  ا  بالللت  الص  ينية و و  بالللات العربية واإنكليزية والفرنس  ية واإس  بانية.بالكامل 
 الكامل  ذه الللات.التصف   األمانة عملها لتمك 

 
 يف مس              تودع وث  ائق املنظم  ة، مب  ا يف ذل  ك  2007ض              ع  ت اآلل مجيع الوث  ائق اليت أع  د   ا األم  ان  ة من  ذ ع  ام و  و  -23

 وثيقة اجتماع. 750وأكثر من  بوعة م 200

 
ن املشاريع علومات عإىل املالوصو   حتس  سبلكما جرى ملالم  الق رية،  خاص ا با ا  جديد ا  يشمل املوقع قسمو  -24
اخلاصة قناة يوتيوب مق ع ليديو إىل  85، أضالت األمانة جمموعة من 2016ويف عام  لة من صندوق تقاسم املنالع.املمو  
 نظمة.االتصاالت يف املوسائ  توقع أل تستفيد من قدرات وسائل اإعالم االجتماعية القائمة من خال  تو  4،ملنظمةبا

 
دولية لاجتماعات د من االعدعقد اجلانبية مبناس بة  واألحداثنظمت األمانة العامة عددا  من اإحاطات التقنية  -25
ش              رين األو  تأكتوبر/روم  ا، يف للب  ذور يف  األوروبي  ة االجتم  اع  ات اجلمعي  ة العمومي  ة للراب   ة مشل  ت ه  ذهق  د و  كبتة.ال

 ، ومؤ ر األمم املتح     دة للتنوع البيولوجي 2016الث     اين تش              رين /يف نولمرباملعين بتلت املن     ا   ومؤ ر مراكش ،2016

  تد عقيت، والدورة الس      ادس      ة عش      رة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ال2016 األو يف كانكول يف ديس      مرب/كانول 

 م  ات إض               الي  ة علو وميكن االطالع على م .2017 /ش              ب  ا لرباير 3 إىل/ك  انول الث  اين ين  اير 30يف روم  ا يف الفسة من 

نظمت األمانة كما  ."تعاولالأوجه و  ش              راكاتال" بعنوال IT/GB-7 Bureau 2/17/4 الوثيقة يف األحداثعن هذه 
 لالحتفا  باليوم الدويل للتنوع البيولوجي يف جنيو وروما على التوايل.أنش ة  2017و 2016 أي ارأيضا  يف مايو/

 
تقاس  م املنالع ص  ندوق ن ص  فحة ع 13تقاس  م املنالع، نش  رت األمانة كتيب معلومات من بروز ص  ندوق لزيادة و  -26
 قةالعالبلة يف س   ياق تلت املنا  و أمهية وأثر األنش    ة املمو  هذا الكتيب ر يفس     و  5اللذائي.لتحقيق األمن تنوع اماص   يل  -

لتقدمي  الداعية "األس     باب  دثا  هوورا  أيض     ا  منش     ، نش     رت األمانة 2016يف عام و  عمل الص     كوك الدولية األخرى.مع 
  ،ال يو الكامل ألولويات ص              ندوق تقاس              م املنالعاملعاهدة و رس              الة وأمهية لتولت التمويل" يب  إاا   ودعوةالدعم 

ثة نش  ر ا األمانة ومشل ذلك خري ة  د   6باري  بش   ل تلت املنا .اتفاق و أهدا  التنمية املس  تدامة  مبا يف ذلك يف س  ياق
ة النهائية الص       يلوض       ع كما أل األمانة بص       دد  دورات التمويل الثالث.عرب تل ية الص       ندوق عن  ق ريةتقد م مة عامة 

اخر ع وُيتوي الذي يقدم مة عامة عن اثار حالظة املشاري ،املنالع تقاسم لصندوق الثانية املشاريع دورة عن تنفيذ للتقرير
 .2016 األو ديسمرب/كانول شهر يف اليت ت لقيت ثة األرقام امد  

 

                                                      
3  treaty/en/-http://www.fao.org/plant. 
4  dK4fcaD4jZc4JxCdfQsPyhz4-https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2. 
5  bb146e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 
6  bq618e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

http://www.fao.org/plant-treaty/en/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4fcaD4jZc4JxCdfQsPyhz4
http://www.fao.org/3/a-bb146e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq618e.pdf
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لرئيسية للمعاهدة اآلليات ا عنتسع صحائو وقائع مواضيعية ا الصيلة النهائية لسلسلة من قريب  األمانة ستضع و  -27
مهور ىل اجلاملوجهة إ وس    تنش    ر على اإنسنت هذه الص    حائو ،رقام ورس    ائل رئيس    يةأحدث األتتض    من ها وجماالت تركيز 

 عام.ال

 
و الرس     ائل تعريتعيد تقوم األمانة بتحديث موض     وعات االتص     االت و اجلهاز الرئاس     ي، يف التحض     ت لدورات و  -28

من دعم بو يف املنظمة بالتعاول مع مكتب االتص          االت وذلك الرئيس          ية وت ور منتجات وخدمات اتص          االت جديدة، 
 .ا استشاري  خرب 

 
من األم  تب املكيف األمانة، طلب هلا وجه النقص الرئيس  ية يف املوارد املخص  ص  ة ألو  تالتص  االامهية ألإدراكا  و  -29 

برناما عمل ىل إاملقس  املقد م موئو اتص    االت يف ختص    يص منص    ب لجهاز الرئاس    ي و لالتص    االت لإعداد اس    ساتيجية 
 هذه الدورة. اجلهاز الرئاسي أثنا وميزانية 

 
 ماليعن الوضع التحديث  -خامساا 

 
 فسةل برن  اما العم  ل وامليزاني  ةالتق  دم امرز يف التقرير امل  ايل عن " بعنوال IT/GB-7/17/27 أع  د األم  الوثيق  ة -30

 لمعاهدة يف  اية الفسة، إىل جانب معلومات ل الوض          ع املايلمة عامة عن هذا التقرير ويقدم  ."2017-2016الس          نت  

الشفالية واملسا لة ة زيادبملتزم واألم   قد تكول ذات صلة عند النظر يف االحتياجات املستقبلية النامجة عن منو املعاهدة.
ادة الش    فالية زي وان الق ا من الس    عي إىل املالية للمعاهدة والنظام املايل للمنظمة.الالئحة إطار ض    من يف اس    تخدام املوارد 

 التقارير السابقة.ا تضمنته واملسا لة، تتضمن الوثيقة تفاصيل أكثر بكثت مم

 
 الوثيقة املواضيع التالية:تل ي و  -31
 

 سامهات ال وعية من األطرا  املتعاقدة كما من امل ويل امليزانية اإدارية األساسية، من مسامهة املنظمة   -أ
 األطرا  املتعاقدة استالم املسامهات من  -ب
 اإيرادات األساسية للمعاهدة  - 
 امليزانية اإدارية األساسية مبوجب النفقات  -د
  العاملاحتياطي رأآ املا   -ه
 االحتياطي التشليلي لل ر  الثالث املستفيد. -و

 
 مليول دوالر 1.95ال  ذي تولره املنظم  ة للمع  اه  دة إىل  2017-2016يزاني  ة الفسة ملاملبلغ املؤق  ت  جرى خفض -32

، تنش         ر األمانة الالئحة املاليةمن  2-8وولقا  للمادة  .أمريكي دوالر مالي  2املبلغ املتوخى األص         لي البالغ من  أمريكي
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لة عن حالة الص      ندوق اخلاص البيال معلومات مفص         اهذويتض      من  7على اإنسنت.املص      د ق عليه البيال املايل للنفقات 
 مبا يف ذلك حتليل مقارل مع السنوات السابقة. لألغراض املتفق عليها،

 
 حالة املس       امهات يف امليزانية اإدارية األس       اس       ية واملبالغ لى املوقع اإلكسوين للمعاهدةعتنش       ر األمانة أيض       ا  و  -33

 ، أمريكي مليول دوالر 2.52س        امهت مببلغ قد األطرا  املتعاقدة كانت ،  2016ديس        مرب/كانول األو   31يف و  الواردة.

 وميثل هذا الرقم  مبا يف ذلك املس       امهات يف احتياطي رأآ املا  املتداو  واالحتياطي التش       ليلي لل ر  الثالث املس       تفيد.

 س    تنش    ر  2016لعام  منظمةلل املراجعةس    ابات ومبا أل اا يف املائة من املس    امهات املتوقعة من األطرا  املتعاقدة. 48حنو 

 .لألرقام نهائيةلتسوية المرهونة باقتة و على أ ا مؤ األرقام الواردة يف البيانات  اعتبارنبلي ، ي2017يف وقت الحق يف عام 

 
اص للموارد يف الص  ندوق اخلباالس  تنزا  الكبت األطرا  املتعاقدة األم  ، أبلغ 2016تش  رين األو  أكتوبر/يف و  -34

بئة املوارد تعكما كانت ص      عبة جهود  س      امهات.املإىل تقدمي ودعا ، ةلدعم مش      اركة البلدال النامية يف اجتماعات املعاهد
 أص        ب   ويف غياب املزيد من املس        امهات، .للجهاز الرئاس        يلبلدال النامية يف هذه الدورة الولود من ا لتولت دعم لس        فر

الفرعية هزة جاأللس  فر لض  مال مش  اركة البلدال النامية يف لمن الواض    اآلل أل الص  ندوق لن يكول قادرا  على تقدمي دعم 
 للجهاز الرئاسي يف لسة السنت  املقبلة.

 
 للدعوةئة املوارد التقدم امرز يف جهود تعبآخر املعلومات املتعلقة ببكتب أبلغ األم  املطوا  لسة الس              نت ، و  -35

للوص      و  إىل اهلد   املبذولةاملس      تفادة يف اجلهود  الدروآأعلمه ب، و املنالع تقاس      م لص      ندوق املقسحات تقدمي إىل الرابعة
ال      دعوة إطالق  أمريكي دوالر مالي  5.5مبلغ ي ول ر ويف وق      ت كت      اب      ة ه      ذا التقرير، يتوقع أل  لتموي      ل.لاملتوخى 

التمويل العاملية، وجهات التلتات يف  2017/اذار مارآيف كتب املإىل اليت أبللت وتش            مل الدروآ الرئيس            ية  .ةالرابع
املوارد الوراثية توعية بلد التعاول والتنس  يق لو جهمزيد من وتركيز لتقدمي املن  ااايل ش  هد املو مع التكي  الت ور و  واااجة إىل

اس  ساتيجية وض  ع ن م جهود تعبئة املوارد س  تس  تفيد كثتا   ويعتقد أل الق اع.عرب على ن اق أوس  ع  لألغذية والزراعة النباتية
 ندوقهاوص        للمعاهدة الربوز واملص       داقية من أكرب قدرا   يع ي ماوأوس       ع ن اقا، اتص       االت للمعاهدة تكول طويلة املدى 

 اليت تضيفها إىل الق اع. والقيمة الفريدة املنالع لتقاسم
 

 المنظمة األخرىأجهزة قضايا ونتائج ذات صلة من  -اسادسا 
 

 الفنية لقدراتا تعزيز املائة بش    ل اخلامس   ة واخلمس     بعد دورته يف والزراعةاألغذية قرارات جمل  منظمة عمال  ب -36
التنوع البيولوجي و  إدارة جديدة للمنا أنش  املدير العام  2017،8-2016 الفسة يف الرباما بإدارة اخلاصة الستيبات وتوحيد

لص    مود والتكيو للقدرة على ااملنظمة الذي تقدمه لدعم لوتعك  هذه التليتات األمهية االس    ساتيجية  .واألراض    ي واملياه
 لتنوع البيولوجي.لو  وط تهتلت املنا  والتخفيو من يف وجه 

 

                                                      
7  contributions/en/-of-treaty/countries/status-http://www.fao.org/plant. 
8  mr901a.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

http://www.fao.org/plant-treaty/countries/status-of-contributions/en/
http://www.fao.org/3/a-mr901a.pdf
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، قلت من إدارة الزراعة ومحاية املس      تهلكأمانة املعاهدة الدولية اليت ن  كال  من تس      تض      يو اإدارة اجلديدة اآلل  و  -37
 تإىل حتقيق تكامال اهيف اإدارة نفساألمانت  ؤدي استضالة تومن املتوقع أل  .والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئةوأمانة 
 ، الذي أقام بالفعل عالقة عمل ممتازة René Castroيرأآ اإدارة اجلديدة الس              يد و  .اتوزيادة التعاول والتآزر ة براجمي

 .اوواليته اد بتقدمي دعمه الكامل ألنش تهمع موئفي أمانة املعاهدة وتعه  

 
 المطلوبة هاتالتوجي -سابعاا 

 
القض      ايا عة جممو  ذه الت ورات وتقدمي أي توجيه يراه مناس      با  بش       ل  أخذ العلممدعو إىل  الرئاس      ياجلهاز إل  -38

 يف هذه الوثيقة. امل روحةذات الصلة 
 


