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 من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16 –11روما، 

 الرئيستقرير 
 

 موجز
 

 ، السببببببببببببببيبببببدةالببببداخليبببببة تبببب من الئح 2ا للمبببببادة وفقببببب  و  ةانتخبببببا االبببببا  الرئبببباسببببببببببببببي،   دورتبببب  السببببببببببببببببببابعببببب 
Christine Dawson   الثامنة. و  هذه الوثيقة، تعرض الرئيسببببببببببة ةتلل األنشبببببببببب ة ال  ا بببببببببب لع   ت لدور  رئيسببببببببببة 

ة أخرى تؤثر رات ملم  هبا بصببباتلا رئيسبببة وملام معينة أوكللا االا  الرئاسبببي إىل مكتا الدورة الثامنة، إ بببافة إىل ت و  
 عقاد الدورة السابعة للجلا  الرئاسي.  املعاهدة الدولية حدث  منذ ان

 التوجيهات المطلوبة
 

 الرئيسية.الذي أعدت  تقرير الا بإن االا  الرئاسي مدعو إىل األخذ علم   
  

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
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 مقد مة -ًل أو  
 
 م إليكم حملة عامة ، ويسبببببببببر  أن أقد  ومثرية   لقد كان  الارتة منذ اختتام الدورة السبببببببببابعة للجلا  الرئاسبببببببببي مثمرة   -1

 عتمد الذي اا بببببببببب لعنا ب  من أعماأل وأنشبببببببببب ة للخذ بيد املعاهدة الدولية إىل األمام باالسببببببببببتناد إىل برنام  العمل  ام  ع

   الدورة السابعة.
 
ا فرتة مناقشببببببات ومااو ببببببات مسببببببتايضببببببة نظر ا إىل أن األعلزة الارعية كان  منكبة على دراسببببببة وكان  أيضبببببب   -2

، خاصببببة النظام املتعدد األطراس واسببببرتاتيجية الدولية واآلليات األسبببباسببببية للمعاهدةأسبببباليا وخيارات لببببز  لتعزيز النظم 
 ا قدم   خالأل فرتة ما بني الدورات، سبببببببببببتسببببببببببباعدنا   املضبببببببببببي   جنزتأ  أن األعماأل التحضبببببببببببريية ال  بالتمويل. وإ  مقتنعة 

 حنو املرحلة التالية من منو املعاهدة بتعزيز وظائالا وعملياهتا.
 
هذه الدورة معلمة رئيسببببببية ألننا حنتال بالذكرى اعامسببببببة عشببببببرة لدخوأل املعاهدة الدولية حيز الناا . ل وتشببببببك   -3

ا فرصبة لعرض ت لعاتنا وأفكارنا أيضب  تتيح لنا هذه املناسببة وإن ق من إجنا ات. لذلك، آن األوان السبتعراض وتقييم ما قق  
 ملعاهدة الدولية   املستقبل.بالنسبة إىل ا

 
و مالئي أعضبببامل املكتا على تاانيلم  ةالرئيسببب، أن أتوع  بالشبببكر إىل نوا  خوض   التااصبببيلقبل أن أ ،أودو  -4

   التحضبببببببببببببري قذه الدورة. فقد قاموا هبمة ونشببببببببببببباا بتنسبببببببببببببيق قضبببببببببببببايا ةتلاة داخل األقاليم ال  ينتمون إليلا، وعملوا 
، وموظاي Kent Nnadozieألمني املعاهدة، السبببيد  بروح عيدة من التعاون. كما أود أن أعر  عن تقديريعلى الدوام 

 موه من دعم طواأل فرتة السنتني.األمانة ملا أجنزوه من عمل وقد  
 
ويتضبببببببمن هذا التقرير حملة عامة عن العمل ااماعي الذي قام ب  املكتا، ويشبببببببري إىل األنشببببببب ة الرئيسبببببببية  ات  -5

ا أوكلتلا الدورة الثامنة للجلا  الرئاسي إىل املكتا. كما يقدم قديث   الصلة باألعماأل التحضريية قذه الدورة واألنش ة ال 
 ومعلومات بار ة عن بعض الشراكات الرئيسية، إ افة إىل األنش ة ال  قم  هبا باعتباري رئيسية للدورة الثامنة.

 
 مسارات العمل الرئيسية -اثانيً 

 
املشورة باألمني زويد روما إلعداد عدوأل األعماأل املؤق  وتخالأل فرتة ما بني الدورات، اعتمع املكتا مرتني    -6

 ا بشبببببأن إعداد وثائق هذه الدورة، فلذه هي امللمة الرئيسبببببية املسبببببندة إىل املكتا. وكما عرت العادة، عمل املكتا أيضببببب  
 د من القضببببببببببايا. عن طريق الوسببببببببببائل اإللكرتونية وعقد املؤيرات اقاتاية للنلوض بامللام امللقاة على عاتق   صببببببببببو  عد

 طريقة تنظيم الوثائق وعر ببببببببببببببلا هبدس ععل عملية تتبع الوثائق  علىبعض التغيريات أدخلنا وكما قد ال خياى عليكم، 
 ال  سننظر فيلا ق  كل بند من بنود عدوأل األعماأل أسلل.
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 تسببببببببببببببمية خلامل ميثلون األقاليم السبببببببببببببببعة   عمليات قاموا بتيسببببببببببببببري  ةالرئيسببببببببببببببوجتدر اإللببببببببببببببارة إىل أن نوا   -7
ما بني الدورات، مبا    لك فريق اعلامل التقين املخصص املعين حبقوق املزارعني وتابعوا عن كثا التقد م احملر    األعماأل 

 التحضريية للمشاورات الانية واالعتماعات األخرى.
 
ملمات أخرى ملمة تتعلق بإعداد مشبببببببروع برنام  إىل املكتا  ض االا  الرئاسبببببببيوخالأل الدورة السبببببببابعة، فو   -8

العمل املتعدد السببنوات للمعاهدة الدولية. وسببتسبباعدنا هذه الوثيقة   ت يي وتنظيم عملية تنايذ املعاهدة الدولية وعمل 
بثقة عن دورات االا  االا  الرئاسببي بصببورة متسببقة ومتكاملة. ونتيجة لذلك، من املتوقع اسببتباق املخرعات الرئيسببية املن

 الرئاسي ولا  االنتباه إليلا.
 
لكي تواصبببببلوا اسبببببتعرا ببببب  والنظر في .  هيكلي ويسبببببر  أن ألبببببري إىل أننا عر بببببنا برنام  عمل متعدد السبببببنوات -9

تعديل وحيدو  األمل   أن يعتل أداة مايدة لو ع اللام  مع مر السنني. ويرى املكتا أن  ينبغي أن يكون وثيقة قابلة لل
 خالأل إعرامل مناقشببببببببببببببات حوأل من  ،قام املكتا أيضبببببببببببببباكما ا على عدواها.  حااظ  انتظام وأن خيضببببببببببببببع لالسببببببببببببببتعراض ب

 هذه الوثيقة، بإرلاد األمني   التحضري ملناقشة بشأن "معلومات التسلسل الرقمي".
 
 فيدكم بأن املكتا يل أ   و  ما خيص الندامل الرابع لتقدمي اقرتاحات   إطار صببببببببببببببندوق تقاسببببببببببببببم املنافع، ي يا -10

 ا لإلعراملات املعموأل هبا. وتضبببببببببببمن  هذه العملية تسبببببببببببمية أعضبببببببببببامل فريق اعلامل والنظر قد لبببببببببببارم   هذه العملية وفق  
  ةتلل قديثات خارطة ال ريق ال  أعدها األمني ومراععتلا. وعلى وع  اعصبببببو ، لبببببارم املكتا   و بببببع معايري 
 ومبادئ لتقييم املقرتحات التمليدية   سببببببببببياق املنلجية املنقحة الختيار املشبببببببببباريع. وباإل ببببببببببافة إىل  لك، اتاق املكتا 

اة إمجايل التمويل املتاح. ونتيجة لذلك، وافق املكتا على قائمة على مسببتوى املخصببصببات املرصببودة للمشبباريع، مع مراع
 ا للتمويل.لل من عشرين مشروع  أتت
 
 كما تابع املكتا عمل اللجنة املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد. -11
 
ايذي للصبببندوق العاملي لتنوع وطلا االا  الرئاسبببي من مكتا الدورة الثامنة اختيار وتعيني أعضبببامل اتل  التن -12

و لك  ،ا مع اإلعراملات املتبعة الختيار وتعيني أعضببببببببامل اتل  التنايذي للصببببببببندوق، يالببببببببي  2019احملاصببببببببيل خالأل عام 
 ا على  مان استمرار سالسة عمل اتل  التنايذي وكااملت .حرص  

 
اختيار وتعيني أربعة أعضببببامل للمجل  املتعلقة بعملية الا لذلك، وافق املكتا   اعتماعلا الثا  على إعرامل وتبع   -13

 إىل تسبببببمية مرلبببببحني من األقاليم ال  ينتمون إليلا، وسبببببيواصبببببل املكتا مشببببباورات  بشبببببأن  الرئي التنايذي. ودعا نوا  
 هذه املسألة. وسيقدم معلومات حمدثة عن هذه العملية   إطار بند عدوأل األعماأل  ي الصلة.

 
طلا نقالببات حوأل مسببألة بنامل القدرات. وباالسببتناد إىل اقرتاح أويل مقدم من األمني، كما لببارم املكتا    -14

 املكتا من هذا األخري إعداد وثيقة بشبببببببببأن اسبببببببببرتاتيجية لتنمية القدرات خاصبببببببببة باملعاهدة الدولية وعر بببببببببلا للنظر فيلا 
أنواع أنشبببب ة تنمية القدرات ةتلل وبنامل  على توعيلات من املكتا، تتضببببمن الوثيقة تااصببببيل عن خالأل الدورة الثامنة. 
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تض لع هبا املعاهدة، مبا    لك جمموعات وأهداس حمددة مستلدفة. كما ميكن قذه االسرتاتيجية أن ققق االتساق ال  
   أنش ة التدريا وتنمية القدرات القائمة   إطار املعاهدة.

 
األعلزة الارعية وتشكيللا، حسبما من وخالأل هذه الدورة، قد ينظر االا  الرئاسي   اختصاصات كل علا   -15

إنشببامل وتشببغيل األعلزة الارعية، ولكن ميكن للجلا  الرئاسببي أن يسببتايد أيضببا  من امللم التحلي باملرونة  و ا. يراه مناسببب  
ا  لك بعني االعتبار، بإرلبباد وقام املكتا، آخذ   .ة ما بني الدوراتمن اسبببتعراض ملمارسبببات وجتار  العمل اااري   فرت 

األمني   إعداد وثيقة عن األعلزة الارعية التابعة للجلا  الرئاسببببببببببببببي وعمليات ما بني الدورات. واعتلها املكتا مايدة 
 للغراض املرععية، وطلا من األمني إتاحتلا كوثيقة إحاطة قذه الدورة.

 
 الذكر أن االا  الرئاسبببي اعتمد قبل سبببنتني اسبببرتاتيجية االتصببباالت اعا  ب  ال  اقرتح األمني تنايذها.وجيدر  -16

 من االقرتاحات واملشببببببببببورة، وال سببببببببببيما ا دم عدد  ا قديثات منتظمة حوأل أنشبببببببببب ة االتصبببببببببباالت، وق  وتلقى املكتا أيضبببببببببب  
   املعاهدة الدولية   امليدان وإىل إبرا  األثر املرتا عن .  ما خيص احلاعة إىل  يادة تسليي الضومل على العمل الذي يول

 

 اختيار أمين الجهاز الرئاسي ووضع إجراءات طويلة األجل لختيار األمين -اثالثً 
 
، مشببباورات مع الرئي  املسبببتقل تل  2018 نيسبببان/أبريل  الذي انعقد املكتا، خالأل اعتماع  األوأل  نظم -17

املنظمة وأمانة املنظمة. وقدم الرئي  املسببببببببببببببتقل للمجل  معلومات عن القرارات ال  اتذها اتل    دورت  اعامسببببببببببببببة 
،   ما يتعلق مبسألة اإلعراملات اعاصة باختيار وتعيني 2016واعمسني بعد املائة ال  انعقدت   ديسمل/كانون األوأل 

 من دسبببببتور املنظمة. وخالأل نا  االعتماع، ألبببببار املسبببببتشبببببار القانو  للمنظمة  14مل األعلزة املنشبببببأة مبوعا املادة أمنا
ا بالشبببببببببببواغل العامة ال  تنتا  إىل مواقل املنظمة الواردة   وثائق سبببببببببببابقة. وأخذ املكتا علما هبذه النقاا وأحاا علم  

 للمعاهدة، واتاق على مواصلة التشاور. اسيئالر االا  
 
و  االعتماع الثا ، ناقش املكتا اإلعراملات اعاصبببببببة بتعيني وجتديد والية أمني املعاهدة الدولية بشبببببببأن املوارد  -18

  ا. وسببببببببببببببيدعى االا  الرئاسببببببببببببببي إىل النظر   اتا  قرارالوراثية النباتية للغذية والزراعة، ووافق على طريق املضببببببببببببببي قدم  
 بشأن هذا املو وع.

 

 الشراكات والتعاون -ارابعً 
 
، اوألبببكاأل تعاوه نظر في    االا  الرئاسبببي   طائاة واسبببعة من لبببراكات املعاهدة الدوليةي  الوق  الذي سببب -19

  سأركز   هذا التقرير على عدد قليل منلا أعتله   غاية األمهية بالنسبة إىل هذا الصك.
 
 هيئة املوارد الوراثية للغذية والزراعة  املوعلة من دعوةالالرئاسببببببببببببببي، خالأل دورت  السببببببببببببببابعة، ب فقد رحا االا  -20
بوترية منتظمببة حوأل العمليببة الراميببة إىل تعزيز النظببام املتعببدد لببا تبببادأل املعلومببات مع وال  ماببادهبباالرئبباسببببببببببببببي  االببا إىل 

ا إىل توعيلات مكتا الدورة الثامنة ، اسببببببببببببببتناد  عد  ني أن ي  ا إىل األماألطراس بغية تاادي ا دواعية االود. وطلا أيضبببببببببببببب  
 ا يتاح للليئة   دورهتا العادية السابعة عشرة.للجلا  الرئاسي، تقرير  
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ا بأمهية التنسبببيق مع ويسبببر  أن أفيد بأن التقرير قد عرض   الوق  املناسبببا. ونتيجة لذلك، أخذت اقيئة علم   -21

قائمة من جماالت التعاون، على سبيل املثاأل   تنظيم ندوتني مشرتكتني بشأن صون األقار  املعاهدة الدولية وألارت إىل 
 اللية للمحاصيل والنباتات الغذائية اللية   مواقعلا ال بيعية وإدارة األنواع/السالالت األصلية للمزارعني   املزرعة.

 
وتوكوأل ناغويا امللحق هبا، أكد املكتا على أمهية مشبببببباركة وبالنسبببببببة إىل التعاون مع اتااقية التنوع البيولوعي وبر  -22

أمانة املعاهدة الدولية واألطراس املتعاقدة   هذه املرحلة املبكرة من عملية إعداد إطار التنوع البيولوعي العاملي ملا بعد عام 
 واالستمرار   املشاركة فيلا. 2020

 
التااقيات لرية و إىل عانا أربعة أعضبببببامل آخرين من املكتا   "حلقة العمل التشبببببا و  هذا السبببببياق، لبببببارك    -23

  2019  يونيو/حزيران ال  نظم  " 2020املتصبببببببببلة بالتنوع البيولوعي بشبببببببببأن إطار التنوع البيولوعي العاملي ملا بعد عام 
   سويسرا.

 
تسببببببببببببببم أن يلإلطار عن وعلة نظر عامة ماادها أن  ينبغي  2020عر    عملية إعداد إطار ما بعد عام أ  قد و  -24

 موح مقارنة باع ة االسبببرتاتيجية احلالية. وااحوا يل أن نضبببيل أن  لي  هنام لبببيمل أكثر بالشبببموأل ولكن باملزيد من ال
  للتنايذ.ا بني الق اعات وقابال  ا من ه  يكون عن حق مشرتك  طموح  

 
ينبغي لإلطار ااديد إبرا  أهداس املعاهدات   أن الشبببببعور العام يثل   أن وبصبببببورة عامة، يسبببببر  أن ألبببببري إىل -25

واالتااقيات العاملية املتعلقة بصببببببون التنوع البيولوعي واسببببببتخدام  املسببببببتدام، وربي عناصببببببر عمللا على مسببببببتوى ااينات 
 نايسببببببببر تنايذه على الصببببببببعيد الوطين. ولكنواألنواع والنظم اإليكولوعية. ومن الناحية املثالية، ينبغي لصببببببببياغة اإلطار أن ت  

حباعة إىل  يادة التواصبببببببببببببل، ال سبببببببببببببيما على املسبببببببببببببتوى الوطين، للتوفيق،   الر ية ااماعية، بني أفكار التنوع البيولوعي 
 ا إىل عنا.عنب   إليناوالزراعة، ال  تسري بالنسبة 

 
وي  إىل االا  الرئاسبببببي، باملشببببباركة   الاريق وقم ، بصبببببا  رئيسبببببة ورد ا على الدعوة املوعلة من حكومة النر  -26

. وباإل بببافة إىل توفري 2018االسبببتشببباري الدويل األوأل للقبو الدويل للبذور   سببباالبارد وتولي  رئاسبببت    فلاير/لبببباا 
نوم عراملات املتبعة العتذا  باإلمعلومات عامة عن العمليات، أطلع  احلكومة الاريق على قسببببببببببببببينات البنامل ااارية و 

ىل  يادة عدد العينات املودعة وأنشببببب ة التوعية إعينات عديدة مؤهلة كجلات مودعة واالسبببببرتاتيجيات املسبببببتقبلية الرامية 
  العامة.

 
 كمببببا  و دت حكومببببة النروي  املكتببببا بتقببببارير وقببببديثببببات دوريببببة عن عمليببببات القبو الببببدويل للبببببذور. وعالوة  -27

 عاون ااارية ال  تضبببببببببببببب لع هبا حكومة النروي  مع األمانة وعلات أخرى، ا بأنشبببببببببببببب ة التعلى  لك، أخذ املكتا علم  
مبا    لك املعلومات الواردة   التقارير السبببنوية املقدمة من اتل  التنايذي للصبببندوق العاملي لتنوع احملاصبببيل إىل االا  

 الرئاسي مبوعا اإلطار املؤسسي احلايل.
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 خالصة -اخامسً 
 
 سببببببببببببببنببة من العمببل، عتبببة  15أن نببذكر أناسببببببببببببببنببا بببأن املعبباهببدة الببدوليببة بلغبب  عن حق، بعببد    اعتببام، أود   -28

وعنبد النلوض بااللتزامات امللقباة على عاتقنبا، سببببببببببببببنراعع التوصببببببببببببببيبات اقادفة إىل تعزيز النظبام املتعبدد  مرحلبة عديدة.
 وتنايذ حقوق املزارعني، وغري  لك األطراس، واسببببتعراض اسببببرتاتيجية التمويل، ومسببببأل  الصببببون واالسببببتخدام املسببببتدام، 

 ا   ر ية تنايذها من جماالت العمل. ولدى القيام بذلك، سببببببببببببببنحدد معاة ر ية للمعاهدة الدولية، وهي ر ية نرغا مجيع  
   السنوات املقبلة.

 
لدورة الثامنة خالأل ا يغيا عن  هننا أن مستقبل املعاهدة الدولية يتوقل علينا. ولذلك، فنحن نواع  وينبغي أال   -29

حلظات من املسؤولية ااسيمة عن قديد معاة املعاهدة حز تساعد على صون املوارد ال  نعتمد عليلا. وسيتعني علينا، 
أكثر من أي وق  مضببببببى، مضبببببباعاة علودنا على مجيع املسببببببتويات للتمكن عل ةتلل الق اعات من تقدمي مسببببببامهتنا 

 تخداملا بشكل مستدام، وققيق األمن الغذائي العاملي.الكاملة   صون التنوع البيولوعي واس
 


