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 والزراعة)، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (
 إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. للتقليل

 :وقعاملوميكن االطالع على وثائق أخرى على 
/detail/en/c/1111365-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant 

 

NA896/A 

A 

 من جدول األعمال المؤقت 14لبند ا

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16 – 11روما، 

 تقرير من منظمة األغذية والزراعة عن مساهمتها في تنفيذ المعاهدة الدولية
 

 موجز

، املعــاهــدة الــدوليـــة بشــــــــــــــــأن املوارد الوراثيــة النبـــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة 2001عتمــد مؤمتر املنظمــة، يف عــام ا 
على مدى اخلمســــــة عشــــــر عاما منذ دخول  ،. وظلت املنظمة2004الدولية) اليت دخلت حيز النفاذ يف عام  (املعاهدة

ا . وتعرض هذه الوثيقة تقريرً هاايل واإلداري والفين لتنفيذتســتضــيف األمانة وتقدم الدعم امل ،حيز النفاذاملعاهدة الدولية 
 .تها يف تنفيذ املعاهدة الدوليةا من املنظمة عن أحدث مسامهموجزً 

 
 التوجيهات المطلوبة

 
يتعلق مبسامهة  اجلهاز الرئاسي مدعو إىل األخذ علًما هبذا التقرير وتقدمي أي توجيهات يراها مناسبة يف ما نّ إ 

 املنظمة يف تنفيذ املعاهدة الدولية.
 
  

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
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 مقدمة -أوالً 
 
يف صــــلب عمل املنظمة، ولذلك فإن إقامة عالقة اخلاصــــة بوضــــع املعايري والقواعد وتنفيذ الصــــكوك  بلورةكمن ت -1

أهداف اسرتاتيجية وبرامج عمل ما تضعه من أكثر تركيزا بني الواليات املعيارية واألنشطة التنفيذية أمر ال غىن عنه لتحقيق 
املعاهدة الدولية اليت دخلت حيز النفاذ يف عام  2001فرتة الســــــــــــــنتني. ويف هذا الســــــــــــــياق، اعتمد مؤمتر املنظمة يف عام ل

 1.اليت حّققتهاجنازات أهم اإلملنظمة املعاهدة الدولية أحد تعترب ا. و 2004
 
ار توافر املوارد الوراثية النباتية اليت حتتاج إليها البلدان لصون األمن املعاهدة الدولية حيوية بالنسبة إىل استمر  دوتع -2

الغذائي العاملي والتغذية يف العامل. وظلت املنظمة تســـــــــتضـــــــــيف األمانة وتقدم الدعم املايل واإلداري والفين لتنفيذ املعاهدة 
 الدولية على مدى اخلمسة عشر عاما منذ دخوهلا حيز النفاذ.

 
ويف هذا الصــدد، اتفق مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاســي على إدراج بند يف جدول األعمال بشــأن مســامهة   -3

املنظمة يف تنفيذ املعاهدة الدولية، وطلب من األمني دعوة املنظمة إىل إعداد الوثيقة ذات الصلة. وختتار هذه الوثيقة عددا 
ة الدولية مســــــــــــامهة اســــــــــــرتاتيجية، هديف اإلجنازات العاملية اليت حّققتها املعامن اجملاالت اليت كانت فيها مســــــــــــامهة املنظمة 

 وتعرض أيضا كيف أن برامج املنظمة ومشاريعها تتضمن تنفيذ املعاهدة الدولية على املستوى الوطين أو تدعمه.
 

 الدعم المالي واإلداري -اثانيً 
 
بتمويــل خمتلف االتفــاقيــات واألجهزة املنشـــــــــــــــأة مبوجــب معــاهــدات والرتتيبــات احلكوميــة لــدى املنظمــة التزامــات  -4

املوارد اليت ختص هذه االلتزامات يف امليزانية وختصــــــــيصــــــــها كأنشــــــــطة فنية للمنظمة ضــــــــمن األهداف يتم إدراج الدولية.  و 
مبلغ ص صـــــّ ، خُ 2019-2018لفرتة الســـــنتني االســـــرتاتيجية ذات الصـــــلة. واســـــتنادا إىل برنامج العمل وامليزانية املوافق عليه 

. وإضــــــــافة إىل املســــــــامهات الطوعية املقدمة من 2019-2018دوالر أمريكي للمعاهدة الدولية لفرتة الســــــــنتني  )2( مليوين
 .تشّكل مسامهة املنظمة امليزانية اإلدارية األساسية للمعاهدة الدولية، األطراف املتعاقدة

 
ئحتها وقواعدها املالية، تنظيم وإدارة مجيع حسابات األمانة واحلسابات املالية للمعاهدة وتتوىل املنظمة، طبقا لال -5

جلميع املهام املالية ومهام ضــــــبط ويف جمال الســــــياســــــات دعم التنفيذي الالدولية. وتقّدم شــــــعبة الشــــــؤون املالية يف املنظمة 
مناســـب صـــروفات وتســـجيلها بشـــكل حكيم ودقيق و احلســـابات واإلبالغ، مبا يكفل إجراء عمليات جتهيز املقبوضـــات وامل

ر الكشـــــوف املالية جلميع احلســـــابات املعتمدة للمعاهدة الدولية، أي اصـــــدإو بإعداد املنظمة قوم ت. كما تيوقتالمن حيث 
 سي وكذلك اجلهات املاحنة.ئااليت تعرض على اجلهاز الر 

 

                                                      
م املعاهدة الدولية بشـــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية الزراعة على أ�ا أحد إجنازات املنظمة العشـــرة األوىل. انظر: الفصـــ  1  :من املطبوع املعنون 3ل تقدَّ

 .التحديات والفرص يف ظل عامل واحد ؛أعظم اإلجنازات يف تاريخ منظمة األغذية والزراعة" -ذية والزراعة "منظمة األغ
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اإلجراءات اإلدارية، املوارد البشــــــــــــــرية والدعم اإلداري لنظام اإلداري للموظفني ودليل لكما توفر املنظمة، وفقا  -6
 ألمانة املعاهدة الدولية.

 
 الدعم المقدم لحملة توسيع العضوية -اثالثً 

 
العام للمنظمة كجهة وديعة للمعاهدة الدولية. وتســــــــــــــتمر املنظمة، منذ اعتماد املعاهدة الدولية، يف املدير يعمل  -7

من أجل النهوض بتوســيع عضــوية املعاهدة الدولية. وخالل فرتة  التابعة هلاكاتب املتزويد األمني بالدعم من خالل شــبكة 
يف منغوليا وطاجيكســـتان وأوزبكســـتان، وذلك هبدف تنظيم  الســـنتني املاضـــية، تعاون األمني مع املكاتب القطرية للمنظمة

 البلدان للرتويج النضمام بلدان إقليم آسيا الوسطى. ةحلقة عمل متعدد
 
، 2019وأقيمت أشكال مماثلة من التعاون مع مكتب اتصال املنظمة يف االحتاد الروسي واالحتاد األورويب. ويف عام  -8

يف الصـــــني والصـــــومال وجنوب أفريقيا وتايلند وكذلك مكتب اتصـــــال املنظمة يف بروكســـــل تعاونت املكاتب القطرية للمنظمة 
 واملكتب اإلقليمي الفرعي جمللس التعاون لدول اخلليج العربية واليمن مع أمني املعاهدة الدولية بشأن محلة توسيع العضوية.

 
مني بشــأن خمتلف إجراءات متابعة محلة األاملبذولة من جانب لجهود لوقّدمت وحدات أخرى يف املنظمة الدعم  -9

صــة وإرســاهلا من املدير العام للمنظمة  توســيع العضــوية. كما التمس األمني مســاعدة خمتلف املكاتب إلعداد رســائل خمصــّ
 إىل السلطات العليا لعدد من البلدان اليت أظهرت اهتمامها.

 
 الدعم المقدم في مجال التنفيذ على المستوى الدولي -ارابعً 

 
 الدعم في مجال السياسات

 
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام أمهية حمورية بالنسبة إىل والية  صونتكتسي مسألة  -10

. وقد حظيت أمهية تعميم التنوع البيولوجي، 1948مدرجة على جدول أعمال املنظمة منذ عام مســــــــــــــألة املنظمة، وهي 
ا بوضـــــع اللمســـــات األخرية . وتقوم املنظمة حاليً أعضـــــاء املنظمة ن جانبم باهتمام عاملي أكربخالل الســـــنوات األخرية، 

تعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية، واســـــــــتقطبت هذه االســـــــــرتاتيجية، إىل جانب ل ااســـــــــرتاتيجيتهعلى 
 األجهزة الرئاسية للمنظمة، مبا يف ذلك جلنة من جانب شىتّ  اكبري   ااألنشطة املتعلقة بالتنوع البيولوجي بشكل أعم، اهتمام

الزراعــــة وجلنــــة الربنــــامج ومؤمتر املنظمــــة. وكّلف مؤمتر املنظمــــة، يف دورتــــه احلــــاديــــة واألربعني، جملس املنظمــــة بــــالنظر يف 
 20202.االسرتاتيجية واعتمادها قبل عام 

 
                                                      

. وميكن االطالع على الوثيقة املعنونة 2019ديســـــــــمرب/كانون األول  6إىل  2ســـــــــتعقد الدورة الثالثة والســـــــــتون جمللس املنظمة يف روما خالل الفرتة من   2
ـــتــــــــايل: ـــعـــنـــوان ال ـــبـــيـــولـــوجـــي عـــرب خمـــتـــلـــف الـــقـــطــــــــاعــــــــات الـــزراعـــيــــــــة عـــلـــى ال ـــتـــنـــوع ال ـــتـــعـــمـــيـــم ال  اســــــــــــــــــرتاتـــيـــجـــيــــــــة مـــنـــظـــمــــــــة األغــــــــذيــــــــة والـــزراعــــــــة ل

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/documents/ar/  وتتناول هذه الوثيقة املعاهدة الدولية يف القســم اخلاص باألنشــطة الرئيســية
 املتعلقة بالتنوع البيولوجي اليت تنفذها املنظمة

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/documents/ar/
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ملنظمة لتعزيز قدرات البلدان األعضاء إىل اا للمعاهدة الدولية، مبا يف ذلك بالنسبة ويتيح تنفيذ االسرتاتيجية فرصً  -11
على تعميم املعاهدة الدولية يف الســــــــــــــياســــــــــــــات الوطنية وزيادة االعرتاف بالدور اهلام الذي تؤديه املوارد الوراثية النباتية يف 

عمل يف شــــــــراكة مع األعضــــــــاء واملنظمات الاتيجية، تنفيذ االســــــــرت عند ضــــــــمان األمن الغذائي والتغذوي. وتعتزم املنظمة، 
 والصكوك الدولية ذات الصلة، مبا فيها اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية.

 
ا من احلوارات اإلقليمية بشــــــأن تعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية. ا عددً وجتري املنظمة حاليً  -12

ا لتعزيز تنفيذ كما تتيح هذه احلوارات وغري ذلك  من أنشــــــــــطة بناء القدرات ذات الصــــــــــلة بتعميم التنوع البيولوجي فرصــــــــــً
 املعاهدة الدولية على املستويني اإلقليمي والوطين.

 
 رصد المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة

 
يشــــرف مكتب كبري االحصــــائيني على مؤشــــرات أهداف التنمية املســــتدامة اليت ترعاها املنظمة ويصــــادق عليها.  -13

كما يتحمل مســـــــؤولية كفالة االتســـــــاق وضـــــــمان جودة البيانات اإلحصـــــــائية للمنظمة ويقدم آراء املنظمة بشـــــــأن رصـــــــد 
الذي يتصل مباشرة باملعاهدة  6-15للمقصد  1-6-15 املؤشرات العاملية. وتعد املنظمة وكالة مسامهة بالنسبة إىل املؤشر

الــدوليــة والــذي تعترب أمــانــة اتفــاقيــة التنوع البيولوجي الوكــالــة الراعيــة لــه. ومــا فتئ املكتــب يقــدم توجيهــات فنيــة إىل أمــانــة 
 املعاهدة الدولية حول جتميع املعلومات والبيانات الالزمة عن هذا املؤشر.

 
 تصاالت والتوعيةاال

 
تتيح املنظمة منربا فريدا لالتصــــــــــــــاالت والتوعية يف ما يتعلق باملعاهدة الدولية، مبا يف ذلك رفع مســــــــــــــتوى وعي  -14

 ضوء على أنشطتها وخططها وبراجمها.الاجلهات املاحنة وتسليط 
 

السنوية اخلامسة وقررت املنظمة اعتبار هذه الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية واالحتفال بالذكرى  -15
 ا.عشرة لدخول املعاهدة حيز النفاذ حدثا مؤسسيً 

 
صـــــــندوق تقاســـــــم املنافع واملعاهدة الدولية بشـــــــكل مســـــــتفيض يف مطبوع املنظمة املعنون، أثر نتائج التطرق لومت  -16

ز أهم اآلثار اليت . ويرب 2017ي يتناول نتائج خمتارة حققتها املنظمة على الصـــعيد العاملي يف عام ذال 3، 2018 الشـــراكات
حتققت بفضـــل التعاون مع طائفة واســـعة من الشـــركاء مبا يف ذلك الدول األعضـــاء وجمموعة من الشـــركاء يف املوارد واجملتمع 

 املدين والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية ومراكز البحوث والتعاونيات.
 

من خالل قنوات املنظمة ذات الصــــلة هبا  حداثاألنتجات اإلعالمية اخلاصــــة باملعاهدة و املوجيري تعميم ونشــــر  -17
 وتتلقى األمانة الدعم واملشورة من الوحدات املعنية يف املنظمة عند تصميم املنتجات اإلعالمية.

 

                                                      
3  ao.org/3/I9057EN/i9057en.pdfhttp://www.f 
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 العمليات التحضيرية للجهاز الرئاسي
 

الرئاســــــــــي. وقد نظمت قدمت املنظمة أيضــــــــــا الدعم لتنظيم عدد من العمليات حتضــــــــــريا للدورة الثامنة للجهاز  -18
اجتماعات حتضريية إقليمية يف آسيا وأفريقيا والشرق األدىن وأمريكا الالتينية هلذه الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي. وأتاحت 
االجتماعات فرصــــة جلهات االتصــــال الوطنية للحصــــول على آخر املعلومات عن التقدم احملرز خالل فرتة ما بني الدورات 

 يفوالســــــــــــيما تلك املوجودة  ،للمنظمة اإلقليمية حتضــــــــــــريا هلذه الدورة. ووفر عدد من املكاتب القطريةومناقشــــــــــــة املواقف 
  .الدعم هلذه االجتماعات التحضريية ،األرجنتني واهلند ورواندا

 
وخالل فرتة السنتني، عقد الرئيسان املشاركان جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل  -19

حظيت بدعم اليت النظام املتعدد األطراف للحصـــــــــــول على املوارد وتقاســـــــــــم منافعها جمموعة من املشـــــــــــاورات غري الرمسية 
 املكتبني امليدانيني يف إثيوبيا وكوستاريكا.

 
 الدعم المقدم في مجال التنفيذ على المستويين الوطني واإلقليمي -اسً خام

 
 الدعم الفني المقدم من المنظمة لتنفيذ المكونات الداعمة للمعاهدة الدولية

 
حســـــــــبما تنص  ،تُعد خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (خطة العمل العاملية الثانية) -20

حتقيق أهداف يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية مســــــامهة أســــــاســــــية يعترب لمعاهدة الدولية. و لمكونا داعماً ، 14عليه املادة 
املعاهدة الدولية. وتقدم املنظمة تقارير منتظمة عن أنشـــــــــــــطتها دعما لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية إىل هيئة املوارد الوراثية 

لة عن هبذا الشـــــأن والزراعة اليت تقوم بشـــــكل منتظم باســـــتعراضـــــها وتوفري توجيهات  لألغذية للمنظمة. وترد معلومات مفصـــــّ
تقرير من أمانة هيئة املوارد ، IT-GB/8/19/15.1/Inf.1فين املقدم من املنظمة إىل البلدان األعضــــــــــــــاء يف الوثيقة، لالدعم ا

 .أنشطة منظمة األغذية والزراعة املتعلقة باملكونات الداعمة للمعاهدة الدوليةالوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك عن 
 

 بناء القدرات لتنفيذ المعاهدة الدولية: حلقات العمل اإلقليمية
 

، نظمت أمانة املعاهدة الدولية عددا من حلقات العمل اإلقليمية بشـــــــــــــأن 2019-2018خالل فرتة الســـــــــــــنتني  -21
 حلقات العمل هذه بفضل دعم املكاتب امليدانية التابعة للمنظمة والشركاء اآلخرين.التنفيذ. وقد تسىن عقد 

 
، دعمت املكاتب القطرية للمنظمة يف إثيوبيا وغواتيماال واهلند تنظيم ثالث حلقات عمل 2018وخالل عام  -22

القطريان للمنظمة يف جنوب أفريقيا وتونس تنفيذ واإلبالغ مبوجب إجراءات االمتثال.  كما دعم املكتبان الإقليمية بشــــأن 
 تنظيم حلقات عمل خاصة بتطبيق النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية.
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حلقات عمل بشأن الصون واالستخدام ، بدعم من املكاتب املوجودة يف الفلبني وأوروغواي والسنغال ،ونظمت -23
 .بشكل مستدام وحقوق املزارعني

 
 والفني المقدم إلى صندوق تقاسم المنافعالدعم التنفيذي 

 
 الزيارات امليدانية الرفيعة املستوى للجهات املاحنة

 
وطدت أمانة املعاهدة الدولية أواصــــــــر التعاون مع املكاتب القطرية للمنظمة بشــــــــأن عمليات صــــــــندوق تقاســــــــم  -24

املنافع. وقامت املكاتب القطرية للمنظمة، بالتنســــــــيق مع األمانة واجلهات املاحنة (مثل حكومة النرويج واالحتاد األورويب)، 
جهات املاحنة إىل مواقع مشــــــــــــــاريع خمتارة يف كينيا ومالوي وتنزانيا بدعم تنظيم وإجراء بعثات ميدانية رفيعة املســــــــــــــتوى لل

اجلهات وزمبابوي. ومتثل الغرض الرئيســــــي هلذه البعثات يف االلتقاء بأصــــــحاب املصــــــلحة يف املشــــــاريع املعنية، مبا يف ذلك 
لعملية للمشــــــاريع يف حقول ، ومتكني إقامة حوار مباشــــــر مع الشــــــركاء والوكاالت املاحنة، والوقوف على اآلثار اةاملســــــتفيد

املزارعني. وســــــــــاعدت املكاتب القطرية على ختطيط برامج البعثات امليدانية، اليت تضــــــــــمنت فرص التوعية هبذه املشــــــــــاريع 
وتســـــليط الضـــــوء عليها، ومشـــــاركة وســـــائل اإلعالم، واملؤمترات الصـــــحفية، واملقابالت املســـــجلة بواســـــطة أشـــــرطة الفيديو، 

 مع صانعي السياسات وقادة اجملتمعات احمللية والباحثني. واملناقشات غري الرمسية
 

وكان للدعم املقدم من املنظمة إىل املكاتب القطرية أمهية حيوية يف الوصـــــــــــــول إىل جمموعة كبرية من أصـــــــــــــحاب  -25
 املصلحة املعنيني يف البلدان ولفت االنتباه إىل املبادرات اليت يرعاها صندوق تقاسم املنافع.

 
اعتمدت حديثا يف إطار النداء الرابع لتقدمي اقرتاحات، تلقت مجيع مكاتب املنظمة اليت بة إىل املشــــــاريع وبالنســــــ -26

القطرية واإلقليمية من أمني املعاهدة الدولية معلومات رمسية تعرض املشـــاريع املعتمدة حىت يتســـىن إقامة أوجه تآزر وتكامل 
وتنفذ املنظمة حاليا خبصـــــــــــوص التنوع البيولوجي الزراعي وتغري املناخ ذات صـــــــــــلة مع الربامج واملشـــــــــــاريع اجلارية األخرى. 

واألمن الغذائي مشــــاريع كثرية تســــهم مباشــــرة يف تنفيذ املعاهدة الدولية، وإن إقامة شــــراكات داخل املنظمة واحلفاظ عليها 
 أمر أساسي لتحقيق أوجه التآزر الالزمة وبناء أوجه التكامل.

 
 املشاريع الناجحة وإقامة أوجه التآزر مع مشاريع املنظمة وأنشطتها األخرىاالرتقاء بتدخالت 

 
بالنظر إىل أمهية تعميم أبعاد املســــاواة بني اجلنســــني يف املشــــاريع الزراعية، شــــارك خرباء املنظمة املعنيون باملســــاواة  -27

نب املســــــاواة بني اجلنســــــني يف اقرتاحات بني اجلنســــــني يف حلقة عمل نظمتها أمانة املعاهدة الدولية لتحســــــني معاجلة جوا
املشــــــــاريع. وقدم اخلرباء، خالل حلقة العمل، الطريقة اليت أدرجت هبا جوانب املســــــــاواة بني اجلنســــــــني يف خطط التكيف 

لالتصــاالت  تاســرتاتيجياالوطنية. وباإلضــافة إىل ذلك، توىل مكتب االتصــاالت يف املنظمة تدريب املشــاركني على وضــع 
 املشاريع املنفذة.ضوء على تسليط الول
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ودعمت املنظمة شـــركاء صـــندوق تقاســـم املنافع لدوريت املشـــاريع الثالثة والرابعة يف شـــراء مدخالت زراعية معينة،  -28
ومعــــدات البحوث والتكنولوجيــــات املتطورة، وعلى األخص يف مــــا يتعلق بتوفري بيــــانــــات اجلينوم والتحليــــل املظهري من 

 .املختربات املتقدمة
 

 التوجيهات المطلوبة -اسادسً 
 

اجلهاز الرئاســــــي مدعو إىل األخذ علًما هبذا التقرير وتقدمي أي توجيهات يراها مناســــــبة يف ما يتعلق مبســــــامهة  إنّ  -29
 املنظمة يف تنفيذ املعاهدة الدولية.

 


