
Viale delle Terme di Caracalla, 00153, Rome, Italy       pgrfa-treaty@fao.org               www.planttreaty.org          Tel: +39 06570556413  

الدورة التاسعة للجهاز الرائسيمتابعات  – NCP GB10-003الرقم: 
3202فرباير/شباط  6يوم   

 إشعار

النباتية لألغذية والزراعةسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية ائللدورة التاسعة للجهاز الر النتائج واملتابعات أهم   

السيدة السيد/ حضرة
وبعد، طيبة حتية 

يف دورته التاسعة اختذ قد أن اجلهاز الرائسي وأخذاً يف االعتبار ، للجهاز الرائسيتقرير وقرارات الدورة التاسعة  - NCP GB10-01إىل اإلخطار إحلاقاً  
قدة أو اليت هلا آاثر مباشرة فين أن ألفت انتباهكم لتلك القرارات املوجهة إىل األطراف املتعا، يشر  راءات من جانب األطراف املتعاقدةإج جنازاعدًدا من القرارات اليت تتطلب 

.كملابلنسبة 
جدول يلخص اإلجراءات املطلوبة من األطراف املتعاقدة من قبل الدورة التاسعة للجهاز الرائسي والقرارات الصادرة عن الدورات السابقة  بطي ه رفقاً ن مجتدو  

.والشروع يف اجنازها ةوسإجراءات ملمبغية التماس سيتم إرسال إخطارات منفصلة الحًقا و اليت تتطلب حتديثًا منتظًما. 
، على املوقع اإللكرتوين 2027- 2022 العمل املتعدد السنوات  برانمجعن نشر  اإلبالغ، أود على توجيهات مكتب الدورة العاشرة، وبناءً إضافة إىل ذلك 

 .برانمج العمل املتعدد السنوات 15/2022مبا يتماشى مع القرار 
، مع artreaty/meetings/-www.fao.org/plant املوقع طالع على أحدث جدول زمين لالجتماعات والعمليات بني الدورات علىاإل ميكن

 استجابة للظروف املتطورة. الستعراضا، إىل تاج األوقات والتواريخ ذات الصلة، من وقت آلخرحيث قد حت ،مالحظة أنه يتم حتديثه ابنتظام
العنوان: رجى االتصال أبمني املعاهدة الدولية على، ي  خطارمزيد من املعلومات خبصوص هذا اإل ألي استفسار أو طلب للحصول على

 Treaty@fao.org-PGRFA.  
بقبول أمسى عبارات التقدير واالحرتام... والسالم عليكم  رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 

Mr. Kent Nnadozie 

 األمني
 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية

 لألغذية والزراعة

https://www.fao.org/3/cc3457ar/cc3457ar.pdf
https://www.fao.org/plant-treaty/overview/mypow/ar/
www.fao.org/plant-treaty/meetings/ar
mailto:PGRFA-Treaty@fao.org


 جدول
للجهاز الرائسيإلجراءات املطلوبة من األطراف املتعاقدة يف الدورة التاسعة لملخص   

املهلة احملددة لإلجراءاتاإلجراءات املطلوبة من األطراف املتعاقدة
تنفيذ النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع والعمليات ذات الصلة - 20/2022القرار 

 تعدد األطراف، وابلنسبة ألولئك الذين مل يفعلوا املمواصلة حتديث املعلومات ابنتظام بشأن توافر املواد يف النظام
 ؛دخلةف، على مستوى املتعدد األطرااملحتديد املواد اليت تشكل جزًءا من النظام ينبغي ذلك بعد، 

استخدام، على أساس طوعي( معرفات الكائنات الرقمية ،DOIs لنظام املعلومات العاملي ) حتديد من أجل
 ؛تعدد األطرافاملاملواد املتاحة يف النظام 

 توثيق  تعدد األطراف ويفامللنظام ل مكر سةتوفري املوارد والتعاون مع األمني يف تنظيم برامج تدريبية وحلقات عمل
 ؛خلربات الوطنية وحاالت االستخداما

 ملسامهة يفا ينبغي، التشغيلي للطرف الثالث املستفيد لألطراف املتعاقدة اليت مل تساهم بعد يف االحتياطيابلنسبة 
 ؛االحتياطي

 اتحة املواد يف النظام ودعمهم إلاالستفادة من التدابري املتخذة ابلفعل لتشجيع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني
 ؛د األطراف واعتماد تدابري إضافيةتعدامل

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

هامنافعوتقاسم  على املواد تعدد األطراف للحصولاملالنظام  سنيحت - 03/2022القرار 
ما ، وال سي  ه يف غضون املوعد النهائي احملددمل من الوفاء بواليتعم واملوارد املالية حىت يتمكن فريق العتقدمي الد

 .من خالل دعم مشاركة املتحدثني الرمسيني من البلدان النامية
سرع ما ميكنأب

تنفيذ اسرتاتيجية التمويل -40/2022القرار 
 ؛وتعبئة املواردسرتاتيجية التمويل اب الدائمة املعنية لجنةالترشيح أعضاء  عندالنظر يف كل من اخلربة والتوافر
 تقدمي مسامهات مالية للصندوق اسرتاتيجية التمويل و قيق أهداف حتمن أجل تعبئة املوارد من خمتلف املصادر

 ؛دعم تنفيذ املعاهدة الدولية نعزيزجل أمن لألغراض املتفق عليها املخصص 
سرتاتيجية التمويل ووضع منهجية ال االستعراضاتإجراء  علىملساعدة جلنة التمويل  منيقدمي مدخالت إىل األت

املعلومات حول دمج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف امليزانيات ، وتبادل تقاسم املنافع غري النقدية تقييمل
هم استخدامها يف تطوير أدوات اسرتاتيجية ميكن للمنسقني الوطنيني وغري ة واألولوايت ملساعدة األمان قطريةال

 ؛لتعبئة موارد جديدة

سرع ما ميكنأب
سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

 تنفيذ نظام املعلومات العاملي – 50/2022القرار 
املزيد من البحث يسري ت غيةالنظر يف تطوير قواعد البياانت الوطنية ألقارب احملاصيل الربية احملفوظة يف املوقع ب

 ؛واالستخدام
 نظام ما ملواصلة تطوير بوابة ، وال سي  املعلومات العامليتوفري املوارد الالزمة لتنفيذ برانمج العمل بشأن نظام

؛نمية القدرات يف البلدان النامية، واستعراض أنطولوجيا احملاصيل ودعم أنشطة التدريب وتاملعلومات  العاملي

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدامان صون أبش 6و  5تنفيذ املادتني  –06/2022القرار 
تية لألغذية النباالستخدام املستدام للموارد الوراثية لدوات األجمموعة  من خاللاملعلومات  صادرمواصلة تبادل م

 ؛استخدامهاتشجيع والزراعة و 
من املعاهدة الدولية 6و  5ادتني يف تنفيذ امل متت مواجهتهااملعلومات بشأن الصعوابت والتحدايت اليت  بادلت ،

 ؛اليت ميكن اختاذها ملعاجلتهااجلديدة  والنهج فضالً عن املبادرات واألنشطة

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

https://www.fao.org/3/nk237ar/nk237ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk238ar/nk238ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk239ar/nk239ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk240ar/nk240ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk241ar/nk241ar.pdf


ا املوارد املالية وفقً  ،من بني أمور أخرى ،من خالل توفري 6/2022املنصوص عليها يف القرار  دعم األنشطة
 ؛من املعاهدة الدولية 8و  7ادتني ألحكام امل

سرع ما ميكنأب

، حقوق املزارعني9املادة  تنفيذ -70/2022القرار 
يف قطريةووفًقا للتشريعات ال ،حسب االقتضاء كم،وأولوايت كمالنظر يف استخدام اخليارات، وفًقا الحتياجات ،

 ؛هوتعزيز  هتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيه
 مبا يف ذلك ع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة، عمل إقليمية ومشاورات أخرى محلقات اختاذ مبادرات لعقد

، من أجل تبادل املعارف واآلراء يف مراكز املنشأ وتنوع احملاصيل ما تلك املوجودة، وال سي  منظمات املزارعني
 ؛من املعاهدة الدولية 9املادة عليه  ما تنصحنو  ، علىربات بشأن إعمال حقوق املزارعنيواخل

 ؛ارعنيحقوق املز بشأن نشر وتعزيز استخدام الوحدة التعليمية مواصلة
ما تنص حنو املتعلقة إبعمال حقوق املزارعني، على  إشراك منظمات املزارعني وأصحاب املصلحة املعنيني يف األمور

، وتعزيز ية والزراعة واستخدامها املستداماملوارد الوراثية النباتية لألغذ وصون، من املعاهدة الدولية 9املادة عليه 
 ؛غرضوبناء القدرات لتحقيق هذا ال أنشطة التوعية

 ألنشطة احملددة حقوق املزارعني مبوجب املعاهدة الدولية واإعمال مواصلة توفري املوارد املالية لدعم العمل يف جمال
 ؛7/2022يف القرار 

هدة من املعا 9ملادة اتنفيذ رسات والدروس املستفادة من أجل وأفضل املما قطريةتقدمي أو حتديث التدابري ال
 قطرية؛، مع مراعاة التشريعات العلى املستوى الوطين الدولية

ديل التدابري ، تعر، وإذا لزم األماستعراضنظر يف تأن ينبغي  ،عدفعل ذلك بت مل يتال ةف املتعاقداطر لنسبة لألاب
، األصناف وتوزيع البذور إبطالققة ما التشريعات املتعل، وال سي   تؤثر على إعمال حقوق املزارعنياليتقطرية ال

، مع مراعاة التشريعات من املعاهدة الدولية 9املادة  ها، وفقاً ملا تنص عليهوحتقيق هاوتعزيز  حقوق املوارعني حلماية
 ؛قطريةال

سجالت التنوع ، و اركية مثل بنوك البذور اجملتمعيةالنهج التش يسريتعزيز نظم اإلنتاج املستدام للتنوع البيولوجي وت
ثل هذه مل، مبا يف ذلك النظر يف تقدمي اعرتاف قانوين لنبااتت التشاركية ومعارض البذور، وتربية الوجي اجملتمعيالبيو 

 من املعاهدة الدولية؛ 9عليه املادة  ما تنصحنو يب كأدوات إلعمال حقوق املزارعني، على األسال

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب
سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

االقتضاءحسب 

ضاءاالقتحسب 

اءضاالقتحسب 

االمتثال – 08/2022القرار 

 ؛من إجراءات االمتثال اً لقسم خامسم وفًقا لكتقدمي أو حتديث تقارير

 م كعلومات املقدمة ابلفعل يف تقارير ، ابإلضافة إىل املاالمتثال استعراض فعالية إجراءاتبغية دخالت مإرسال
 ؛جتماع اخلامس للجنة االمتثالالواثئق لالإعداد يف خذها يف االعتبار حىت يتسىن أ، قطريةال

 ؛بديل مقرراالتصال الوطنية اخلاصة هبم، ورمبا تعيني  جبهاتتقدمي أو حتديث تفاصيل االتصال اخلاصة
 ؛الدعم واملوارد املالية ألنشطة تنمية القدرات كوسيلة مهمة وفعالة لتعزيز تنفيذ املعاهدة الدوليةالنظر يف تقدمي
 من مي البياانت واألسئلة إىل اللجنة، مبا يف ذلك من خالل تقدجلنة االمتثال مهاماليت توفرها اغتنام الفرص ،

 ؛للمعاهدة الدولية كميتعلق بتنفيذ ، فيما منيخالل األ
؛األخرى ملنظمة األغذية والزراعة الدور اهلام للمعاهدة الدولية يف املؤمترات اإلقليمية واالجتماعات رويجت

موعد ال ، ويف  سرع ما ميكنأب
تشرين /أكتوبر 31يتجاوز 

 2023 االول
 سرع ما ميكنأب

أبسرع ما ميكن
سرع ما ميكنأب
سرع ما ميكنأب

حسب اإلقتضاء
حسب اإلقتضاء

(2030-2023اسرتاتيجية املعاهدة الدولية لتنمية القدرات للفرتة ) – 10/2022القرار 
 اإلبالغ عن مبادرات وأنشطة تنمية القدرات اجلارية، واالحتياجات أو الفجوات يف القدرة على حتقيق أهداف

 اخلطوط العريضة خلطة العمل. وضعاملعاهدة الدولية، لدعم 
سرع ما ميكنأب

التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لالغذية والزراعة – 11/2022القرار 

https://www.fao.org/3/nk242ar/nk242ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk243ar/nk243ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk298ar/nk298ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk247ar/nk247ar.pdf


 التقرير الثالث عن حالة يف إعداد اهليئة أن تتعاون مع  ينبغي، املتعاقدة اليت مل تفعل ذلك بعد ابلنسبة لألطراف
بشأن املوارد العمل العاملية الثانية خطة حتديث  يسريمن أجل تاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل 

الوراثية لألغذية والزراعة؛
سرع ما ميكنأب

توجيهات يف جمال السياسات مقدمة إىل الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل – 12/2022القرار 
  سرع ما ميكنأب؛ت األصول الوراثية املعرضة للخطريف احتياطي الطوارئ جملموعااإلسهام

التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي – 13/2022القرار 
 من أجل نوع البيولوجي واملعاهدة الدوليةالوطنية التفاقية الت تسيقنوجود اتصال فعال بني جهات ال التأكد من ،

)إطار التنوع  2020ضمان دمج االعتبارات ذات الصلة ابملعاهدة يف اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
أن مسامهات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مدجمة ومدعومة ، و (مونرتايل -، كومنينغ العاملي وجيالبيول

 ؛للتنوع البيولوجيقطرية ابلكامل يف االسرتاتيجيات وخطط العمل ال
 الربانمج  االهتمام الواجب ابخلطط والربامج اليت تدعم تنفيذ املعاهدة الدولية عند تنفيذ توجيهاتإيالء ضمان

؛من املعاهدة الدولية 4-18املادة ، مبا يتماشى مع 8مرفق البيئة العاملي ذات الصلة اليت مت اعتمادها يف سياق
ملا بعد عام  إلطار العاملي للتنوع البيولوجيل املشاركة بنشاط يف اجلهود اليت تساهم يف التنفيذ الفعال والكفء

 ؛(مونرتايل-كومنينغطار العاملي للتنوع البيولوجي  اإل) 2020
2015أفضل املمارسات والدروس املستفادة من تنفيذ خطة العمل للمساواة بني اجلنسني  االعتبار يف ألخذا-

واستخدامها  ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا بصون، ذات الصلة  سياق اتفاقية التنوع البيولوجييف 2020
 ؛املستدام

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى – 14/2022القرار 
 الدولية ذات الصلة، اجناز مبادرات تسعى إىل تعزيز التطبيق املنسجم واملفيد للمعاهدة الدولية وغريها من الصكوك

؛عالوة على أهدافها والتزاماهتا املختلفة، بطريقة متماسكة وضمن إطار الدعم املتبادل
 يف االتفاقيات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لتعزيز اتساق  تكممشاركأو  كماختاذ تدابري لتعزيز التكامل يف تنفيذ

؛قطريسات والتنسيق على املستوى الالسيا
 ر املهمة والتخزين طويل م لتأمني جمموعات البذو ككجزء من اسرتاتيجيتالعاملي   ر البذو قبو االستفادة من النظر يف

 ؛لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاألجل لـ
 ؛سياتحتالف التنوع البيولوجي الدويل و القدرات مع  تنميةالربانمج املشرتك ل مواصلةتوفري متويل إضايف لدعم
العاديةاجلهود املبذولة لتأمني اجملموعات الدولية اليت تتعرض صيانتها  يسريايل واملادي الضروري لتتوفري الدعم امل 

  ؛للخطر أو التهديد

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب
سرع ما ميكنأب

بشأن املوارد الوراثية ابلنسبة إىل  بياانت التسلسل الوراثيمعلومات التسلسل الرقمي/ دراسة - 16/2022 القرار
أهداف املعاهدة الدولية

  معلومات التسلسل للوصول إىل كم القدرات اخلاصة ب يف جمال تنمية كماحتياجات بشأنتوفري معلومات
 ؛م يف هذا الصددكوتبادل خرباتواستخدامها بياانت التسلسل الوراثي الرقمي/

 ري املوارد املالية واملساعدة شجع توفأن تينبغي ، يت لديها القدرة على القيام بذلكابلنسبة لألطراف املتعاقدة ال
" بني وراثيياانت التسلسل البعلق "مبعلومات التسلسل الرقمي/ لتقليص فجوة القدرات احلالية فيما يتفنية ال

 لدان النامية.البلدان املتقدمة والب

سرع ما ميكنأب

سرع ما ميكنأب

2023-2022برانمج العمل وامليزانية  - 17/2220القرار 
 مشاركة ، وصندوق دعم ندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها، والصامليزانية اإلدارية األساسية اىل تقدمي مسامهات

البلدان النامية.
سرع ما ميكنأب
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