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 املؤقت األعمال جدول من 6 البند

 الرائسي للجهاز الثامنة الدورة

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  16-11روما، 

 ر�جمينهج بب األخذ يف سبيل الدولية ةلمعاهدل اسرتاتيجية لتنمية القدراتإطار مشروع 
 

 موجز
لدعم  ارئيســيً  اه الســابعة على تنمية القدرات ابعتبارها نشــاطً تدور  الضــوء يف عدة قرارات أثناء ســلط اجلهاز الرائســي

ة فإن بني هذه األنشــــــــــــــط وعلى الرغم من وجود بعض أوجه الرتابطتنفيذ املعاهدة من جانب األطراف املتعاقدة. 
على مكتب  اطرح األمني اقرتاحً من مث مبادرات بناء القدرات املزمعة أو املنفذة حمدودة. و  على خمتلفالعامة  النظرة

من دمة من التعليقات املق ا، انطالقً وأعد ،الدورة الثامنة من أجل الشـــــــــــروع يف وضـــــــــــع اســـــــــــرتاتيجية لتنمية القدرات
 قبلة.الل فرتة السنتني املاملكتب أثناء فرتة السنتني، مشروع إطار للصياغة احملتملة لالسرتاتيجية خ

 
اليت  2025-2021ة القدرات للفرت تنمية لوضع اسرتاتيجية  اأوَّليً  اوُيشكل مشروع اإلطار الوارد يف هذه الوثيقة أساسً 

للجهاز  اأتخذ بنهج بر�جمي لتحســــــني االتســــــاق يف ختطيط تنمية القدرات وتنفيذها. وســــــتوفِّر االســــــرتاتيجية أيضــــــً 
يف التعرف  االعامة أن تســـــاعد أيضـــــً  النظرةاملبادرات اجلارية لتنمية القدرات. وميكن هلذه  علىشـــــاملة  نظرةالرائســـــي 

 على الفجوات وحتقيق التآزرات ووضع األولو�ت. 
 

 التوجيهات املطلوبة
شــروع م هذه الوثيقة كأســاس للشــروع يف وضــع مرفقإن اجلهاز الرائســي مدعو إىل النظر يف مشــروع اإلطار الوارد يف 

لمعاهدة الدولية ابلتشــــــــاور الوثيق مع األطراف املتعاقدة وســــــــائر أصــــــــحاب املصــــــــلحة لقدرات الاســــــــرتاتيجية لتنمية 
 إىل اجلهاز الرائسي يف دورته التاسعة للنظر فيه.  2025-2021املعنيني. وسيقدَّم مشروع االسرتاتيجية للفرتة 
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 مقدمة -أوًال 
 ارئيســــيً  اعلى تنمية القدرات ابعتبارها نشــــاطً أثناء دورته الســــابعة ســــلط اجلهاز الرائســــي الضــــوء يف عدة قرارات  -1

ويف هذا الســياق، اقرتح األمني على مكتب هذه  1.لدعم تنفيذ املعاهدة من جانب األطراف املتعاقدة وأصــحاب املصــلحة
فرتة  من اإلســـــهامات األولية املقدمة من املكتب خالل اوانطالقً قدرات. الدورة الثامنة املبادرة بوضـــــع اســـــرتاتيجية لتنمية ال

 قبلة.الصياغة احملتملة ملشروع اسرتاتيجية أثناء فرتة السنتني امل صوبالسنتني، أعد األمني مشروع إطار كخطوة وسيطة 
 
ة إىل لتنمية القدرات من أجل تنفيذ املعاهدة الدولية، وُتربز احلاج اموجزً  هذه الوثيقة حملة عامة وحتليًال  وتعرض -2

 �ج بر�جمي يف تنمية القدرات. وتقرتح الوثيقة عملية لوضـــــع مشـــــروع اســـــرتاتيجية لتنمية القدرات يف فرتة الســـــنتني املقبلة،
 هذه الوثيقة. مرفقوتتضمن مشروع اإلطار حسب ما هو وارد يف 

 
 تنمية القدرات من أجل تنفيذ املعاهدة الدولية حملة عامة على -ااثنيً 

 
األطراف املتعــاقــدة منــذ ذلــك احلني خطوات يف  وقطعــت. 2004يف عــام  النفــاذدخلــت املعــاهــدة الــدوليــة حيز  -3

سبيل تنفيذ أحكامها على املستوى الوطين، مبا يشمل تعزيز التآزرات بني القطاعات وتعميم املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
 يف اخلطط الوطنية لكل من تلك القطاعات.والزراعة 

 
 م األطراف املتعاقدة مبا يلي:ويعتمد التنفيذ الكامل للمعاهدة الدولية على قيا -4
 

ط العمل لألغذية والزراعة ودمج اعتبارات تلك املوارد يف خط النباتية الوراثية للمواردتعزيز الربامج الوطنية  )أ(
 االسرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي؛

لألغذية والزراعة يف اســــــــــــــرتاتيجياهتا الوطنية من أجل االســــــــــــــتجابة  النباتية إدراج أولو�ت املوارد الوراثية (ب)
ات املناخية؛  للتقلبات والتغريُّ

وضـــــع إجراءات أو قوانني أو ســـــياســـــات وطنية للتمكني من تنفيذ النظام املتعدد األطراف على املســـــتوى  )ج(
 الوطين ودجمها يف أُطر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ 

لوراثية بوســــائل تشــــمل تعزيز نُظم معلومات املوارد ا على الصــــعيد الوطينالوراثية  املادةت مجع تعزيز عمليا )د(
 .والنظام املتعدد األطرافالعاملي املعلومات نظام لألغذية والزراعة وأدواهتا للمسامهة يف النباتية 

 
وتوفِّر اخلربات  .واملوارد املتاحةللقدرات الوطنية  اويتفاوت مدى تنفيذ األطراف املتعاقدة لتلك األنشــــــــــــــطة تبعً  -5

 فهم للمعلومات اليت ميكن االســـــــتفادة منها يف اقيمً  اوالدروس املســـــــتمدة من األطراف املتعاقدة يف تنفيذ املعاهدة مصـــــــدرً 
                                                           

مسامهة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية ، 1/2017: القرار التاليةيف القرارات  أو الطلب عليها بناء القدرات إىل ترد اإلشارة إىل احلاجة  1
،  5/2017 القرار؛ على املوارد وتقاســـــــم منافعها املتعدد األطراف للحصـــــــول النظام عمليات، 4/2017؛ القرار 2030والزراعة يف خطة التنمية املســـــــتدامة لعام 

، 9املادة  تطبيق، 7/2017؛ القرار ، االســــتخدام املســــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة6تنفيذ املادة ، 6/2017؛ القرار العاملياملعلومات تنفيذ نظام 
 .واملنظمات الدولية األخرى األجهزةالتعاون مع ، 12/2017؛ القرار التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي، 9/2017 ؛ القرارحقوق املزارعني
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يذ الذي أجرته راض التنفاســـــــتعيف حتد�ت التنفيذ وفرص تبســـــــيط العمليات على املســـــــتويني الوطين والدويل كما هو مبنيَّ 
 أد�ه). 7جلنة االمتثال (انظر الفقرة 

 
وأجرى عدد من املنظمات الدولية واإلقليمية، مبا فيها منظمات عامة ومنظمات غري حكومية، أنشــــــــــــــطة لبناء  -6

رت األمانة أيضـــــــــً القدرات من أجل تنفيذ املعاهدة الدولية وبناء آت  ازرات مع الصـــــــــكوك األخرى املتعددة األطراف. ويســـــــــَّ
أنشـــــــــطة بناء القدرات على الصـــــــــعيدين اإلقليمي والوطين بناًء على طلبات األطراف املتعاقدة. واعتمدت األمانة يف ذلك 

تواصــــل األمانة تعاو�ا مع طيف واســــع من أصــــحاب املصــــلحة و على شــــبكة واســــعة من اخلرباء واملؤســــســــات الشــــريكة. 
بل ألغذية العملية لتنفيذ املعاهدة الدولية. ويف ســـــياق بر�مج منظمة ا والشـــــركاء لتعزيز أنشـــــطة تنمية القدرات وحتديد الســـــُ

والزراعة للتعاون التقين من أجل التنمية، تعاونت األمانة مع املكاتب اإلقليمية والقطرية للمنظمة من أجل دعم جهود بناء 
وجي ومراكز اجلماعة الدولية للتنوع البيولوتتعاون األمانة، ابالشــرتاك مع املنظمة القدرات على املســتويني احمللي واإلقليمي. 

االســتشــارية للبحوث الزراعية الدولية األخرى، والصــندوق العاملي لتنوع احملاصــيل، والشــركاء اآلخرين، يف عدد من أنشــطة 
 التدريب وتنمية القدرات يف قضا� وجماالت مواضيعية حمددة.

 
ة لية بدور حموري يف اســــــــتعراض حالة تنفيذ املعاهدة الدوليوســــــــاهم عمل جلنة االمتثال خالل فرتة الســــــــنتني احلا -7

رحتها األطراف ابلتوصــــــيات اليت ط اابالســــــتناد إىل التقارير الوطنية املتاحة مبوجب إجراءات االمتثال. وأخذت اللجنة علمً 
 2.املتعاقدة بشأن بناء القدرات والدعم املطلوب للتنفيذ الفعال للمعاهدة الدولية

 
املعاهدة الدولية حيز النفاذ، ُسجلت ز�دة كبرية يف عدد أصحاب املصلحة الذين مت الوصول إليهم  ومنذ دخول -8

الوطنية،  التنســــــــيقمن خالل أنشــــــــطة بناء القدرات. ومشلت اجملموعات اليت اســــــــتهدفتها مبادرات تنمية القدرات جهات 
 واملزارعني، والعلميني، والباحثني، وكذلك املؤسسات واملنظمات اليت تطلب مشاريع صندوق تقاسم املنافع وتنفذها.

 
وخالل فرتة الســـــنتني احلالية، مت احلصـــــول على معظم موارد تنمية القدرات من صـــــندوق تقاســـــم املنافع، كما هو  -9

 اض املتفق عليها.مبنيَّ أد�ه، والصندوق االستئماين لألغر 
 

وحيظى التدريب وبناء القدرات أبولوية عالية يف مجيع املشاريع اليت يرعاها صندوق تقاسم املنافع. وميثِّل ختصيص  -10
 80 000جلميع الشـــــــركاء يف صـــــــندوق تقاســـــــم املنافع. وشـــــــارك حىت اآلن أكثر من  اإلزاميً  اميزانية حمددة للتدريب شـــــــرطً 
يني والقائمني ابلرتبية، والعاملني يف جمال اإلرشـــــــــــاد، واملســـــــــــؤولني احلكوميني، والطالب، يف شـــــــــــخص من املزارعني والعلم

حلقلية ااأل�م التدريب وتنمية القدرات من خالل حلقات العمل، أو جلســــــــــــــات التوعية، أو االجتماعات واملؤمترات، أو 
 ن بُعد.عواحلقول اإلرشادية، أو األعمال املختربية، أو التدريب 

 
من املواضيع  اواسعً  اوتناولت مبادرات التدريب وبناء القدرات اليت اُختذت برعاية من صندوق تقاسم املنافع طيفً  -11

دار شــهادات واإلدارة على مســتوى املزارع، وإصــاليت مشلت تنفيذ املعاهدة الدولية، والتدريب العملي على تقنيات الصــون 

                                                           
 . تقرير جلنة االمتثال، IT/GB-8/19/13الوثيقة  من 12الفقرة   2
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التدريب يف رعاية  اصـــــندوق تقاســـــم املنافع أيضـــــً  وتوىلالبذور، والرتبية التشـــــاركية للنبااتت، وكذلك نُظم تنويع احملاصـــــيل. 
اجملاالت الشــــديدة التخصــــص والكثيفة املعارف، مثل املعلوماتية البيولوجية والتقنيات احلديثة الســــتخالص احلمض النووي 

 مناط الوراثية، وحتديد األمناط املظهرية.الرييب املنزوع األكسجني، وحتديد األ
 

 وســـــائل تشـــــملب وابإلضـــــافة إىل التدريب وبناء القدرات، يدعم صـــــندوق تقاســـــم املنافع تبادل املعارف وتقامسها -12
البذور، واأل�م احلقلية املفتوحة؛ ومشــــاركة الشــــركاء يف املؤمترات الدولية وحوار الســــياســــات. وتتيح هذه الفعاليات  ضمعار 

ة شـــــات بناءة تعزز مشـــــاركاألصـــــحاب املصـــــلحة االلتقاء وتقاســـــم معارفهم ووجهات نظرهم، وتكوين شـــــبكات وإجراء نق
 لة جديدة يف تنفيذ املعاهدة.ععناصر فا

 
وخالل فرتة الســـــنتني احلالية، تشـــــمل املواضـــــيع اليت تغطيها األنشـــــطة احملددة لتنمية القدرات بتيســـــري من األمانة  -13
 يلي:  ما
 

 متثال من خالل ثالث حلقات عمل إقليمية تركز على تقدمي البالغات الوطنية؛اال •
فات الكيا�ت الرقمية وثالث حلقات عمل إقليمية رّ العاملي من خالل مكتب مســــــاعدة ملعاملعلومات نظام  •

 العاملي؛ املعلومات فرعية حول خمتلف جوانب بر�مج عمل نظام 
املزارعني، حيث أُقيمت ثالث حلقات عمل تدريبية إقليمية يف الصـــــــــــون واالســـــــــــتخدام املســـــــــــتدام وحقوق  •

 أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
لمتقدمني لاملســــــاعدة املخصــــــصــــــة يف صــــــياغة وحتســــــني مقرتحات املشــــــاريع الكاملة و الدعم التقين والتوجيه  •

 ن خالل حلقة عمل عاملية.للدعوة الرابعة لتقدمي مقرتحات لصندوق تقاسم املنافع م
 

 مربرات اسرتاتيجية تنمية القدرات -ااثلثً 
 

فيذ من لدعم التن ارئيســـــــيً  ا، كما جاء أعاله، ضـــــــرورة تنمية القدرات ابعتبارها نشـــــــاطً ارً اأكد اجلهاز الرائســـــــي مر  -14
جانب األطراف املتعاقدة. وبينما قام األمني إبقامة آتزرات بني مســـــــــــارات العمل املختلفة، وذلك على ســـــــــــبيل املثال بني 

العاملي والنظام املتعدد األطراف، من أجل حتقيق االســـتخدام األمثل للموارد، ال يوجد أي �ج شـــامل قيد املعلومات نظام 
  .آلنا خمتلف مبادرات تنمية القدرات ومل يطلب اجلهاز الرائسي أي �ج من هذا القبيل حىت التخطيط أو التنفيذ يف

 
ناًء على يســــــــــــريها األمانة يف فرتة الســــــــــــنتني بتوتكررت يف مجيع أنشــــــــــــطة ما بني الدورات اليت أجرهتا أو قامت ب -15

عض على الرغم من التقدم الذي حتقق يف بمزيد من تنمية القدرات. و  علىطلبات احلصــــــــول توجيهات اجلهاز الرائســــــــي، 
قدرات املتصـــلة وتنمية ال البلدان، ال تزال هناك حاجة متزايدة إىل تعميق الوعي مبختلف آليات املعاهدة الدولية وأحكامها

. وحســــــــب ما أكده تقرير جلنة االمتثال، ال يزال تنفيذ املعاهدة الدولية يتطلب تنمية القدرات على نطاق واســــــــع على هبا
 خمتلف املستو�ت السياساتية والتشغيلية.
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اتيجي والعمل إىل مزيد من الرتكيز االســــــــــرت  ةويظهر هذا االجتاه يف وقت ميكن أن حيتاج فيه تنفيذ املعاهدة الدولي -16
املتعددة خرى األومع الصـــــــكوك  -مثل الزراعة والبيئة  -بني خمتلف القطاعات  آتزراتتواصـــــــل والتعاون، من أجل بناء امل

 األطراف، واُألطر أو العمليات، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول �غو�، وأهداف التنمية املستدامة.
 

عم االســـتجاابت الفعالة على صـــعيد الســـياســـات وعلى املســـتوى ويتعنيَّ جتديد جهود تنمية القدرات من أجل د -17
التشــــغيلي من جانب جمتمع املعاهدة الدولية حيال التحد�ت العاملية. ويف ضــــوء ذلك، ينبغي أن تراعى يف تنمية القدرات 

على املوارد الوراثية  لالبيئة اخلارجية اليت تؤثر على تنفيذ املعاهدة الدولية. وابإلضــــــــــــافة إىل الرتكيز القطاعي، مثل احلصــــــــــــو 
مع  أن يكون النطاق الذي تغطيه تنمية القدرات من أجل تنفيذ املعاهدة الدولية متجاوابً  اوتقاســـــم منافعها، قد يلزم أيضـــــً 

 املواضيع العاملية، من قبيل أهداف التنمية املستدامة، واألمن الغذائي، والتغذية، والزراعة املستدامة، وتغريُّ املناخ.
 

  ا، وتقاعد مؤخرً االوطنية لدى كثري من األطراف املتعاقدة إالّ مؤخرً  التنســـيقإىل ذلك، مل تعنيَّ جهات إلضـــافة واب -18
رى. دعم تنفيذ املعاهدة يف البلدان النامية أو انتقلوا إىل جماالت عمل أخ يف كثري من اخلرباء الوطنيني الذين كان هلم دور

 إىل تنمية القدرات. يف حاجة مستمرة جمال ةيومن هنا فإن تعزيز القدرات املؤسس
 

اليات املواضـــيع واملناطق اجلغرافية اليت تغطيها حلقات العمل الفردية غري املنســـقة وفع يف لالختالل احملتملوميكن  -19
 واملواضــــــــيع اجلغرافية طيةيف التغالتوازن  ملراعاةميع مكو�ت املعاهدة الدولية. وميكن جل التنفيذ املتناغم عرقلةتنمية القدرات 

 تعزيز تنمية القدرات.يف  ااسرتاتيجيً  اعنصرً أن يشكل 
 

 3.لتنمية القدرات من أجل تنفيذ املعاهدة الدولية أن يســـرتشـــد ابســـرتاتيجية املنظمة لتنمية القدرات اوميكن أيضًـــ  -20
. وتشــــــــــمل تنمية ظمات، والبيئة التمكينيةوتشــــــــــمل اســــــــــرتاتيجية املنظمة لتنمية القدرات ثالثة أبعاد مرتابطة: األفراد، واملن

على أداء  ابريً ك  االقــدرات يف كثري من األحيــان تعزيز املعــارف واملهــارات لــدى األفراد الــذين تعتمــد نتــائج عملهم اعتمــادً 
يــة ناملنظمــات اليت يعملون فيهــا. وابإلضـــــــــــــــافــة إىل النهج الثالثي األبعــاد، أثبتــت برامج املنظمــة النــاجحــة أن القــدرات التق

يجية تنمية القدرات من الســـــرتات اوالوظيفية حامسة لتعزيز قدرات البلدان األعضـــــاء يف التنمية الزراعية والريفية. وميكن أيضـــــً 
 أجل تنفيذ املعاهدة الدولية أن تعكس العناصر املذكورة أعاله.

 
ويتمثل األســاس  ،رتحةيف االســرتاتيجية املق ارئيســيً  ايف أنشــطة تنمية القدرات اعتبارً  يويشــكل تنفيذ �ج بر�جم -21

بني خمتلف أنشـــــــــــــطة تنمية القدرات من أجل تعزيز األثر واســـــــــــــتخدام املوارد  قدر املســـــــــــــتطاع يف حتقيق التزامن ياملنطق
بكفاءة. ومن شــــــأن النهج الرب�جمي الســــــرتاتيجية تنمية القدرات أن يقلل من االزدواجية ويصــــــل ابلنتائج إىل املســــــتوى 

ل من خالل رؤية متســقة لتنفيذ أنشــطة تنمية القدرات القطاعية. وميكن الســتخدام النهج الرب�جمي يف اســرتاتيجية األمث
تنميــة القــدرات أن يزوِّد األطراف املتعــاقــدة ومقــدمي خــدمــات تنميــة القــدرات واجلهــات املــاحنــة مبورد شـــــــــــــــامــل لتوجيــه 

ائج خذ ابسرتاتيجية متماسكة لألمني اإلبالغ عن املبادرات والنتاملبادرات واإلجراءات. وابإلضافة إىل ذلك، سيتيح األ

                                                           
. وهذه االســـــــرتاتيجية ُتكملها وحدة تعليمية من k8908a.pdf-http://www.fao.org/3/aتتاح اســـــــرتاتيجية املنظمة لتنمية القدرات يف الرابط التايل:   3

 . i1998e.pdf-http://www.fao.org/3/aأجل تعزيز ممارسات املنظمة لدعم تنمية قدرات البلدان األعضاء، وهي متاحة يف هذا الرابط: 

http://www.fao.org/3/a-k8908a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1998e.pdf
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بصورة أمشل وبشكل منفصل عن خمتلف مسارات العمل اليت ترتبط هبا تنمية القدرات. وميكن هلذه التقارير املنفصلة أن 
ر للجهاز الرائســـــــــــي  ية اجلغرافية، طاملرتبطة على ســـــــــــبيل املثال ابلتغ -حتديد الفجوات واالحتياجات  ابســـــــــــتمرارتيســـــــــــِّ

 واملواضيع، واجملموعات املستهدفة، واألنشطة.
 

ومن املتوقع أن تســــتمر اســــرتاتيجية تنمية القدرات يف االعتماد على الشــــراكات اليت تكونت حىت اآلن من أجل  -22
لبحوث الزراعية لابالشــــرتاك على ســــبيل املثال مع املراكز التابعة للجماعة االســــتشــــارية  -ختطيط تنمية القدرات وتنفيذها 

ع أيضًـــ  -الدولية   ت تنمية القدرات يف القطاعات األخرىماتلك الشـــبكات من الشـــراكات لتشـــمل مقدمي خد اوســـتوســـِّ
ذات الصـــلة اليت ميكن فيها تعميم وتنفيذ املعاهدة الدولية، مثل األوســـاط البيئية، ويف ســـياق إطار التنوع البيولوجي ملا بعد 

 .2020عام 
 

 العملية احملتملة لوضع اسرتاتيجية لتنمية القدرات -ارابعً 
 

من اخلربة املكتســــــبة على مدار الســــــنوات ويف ضــــــوء الطلب املســــــتمر على تنمية القدرات، اقرتح األمني  اانطالقً  -23
الدورة الثامنة مكتب  . وعرضـــت املبادرة علىاملمتدة بني الدورتنيالفرتة احلالية مبادرة وضـــع اســـرتاتيجية لتنمية القدرات يف 

للجهاز الرائســـــي الذي الحظ اقرتاح األمني بشـــــأن وضـــــع اســـــرتاتيجية لتنمية القدرات من أجل احلفاظ على االتســـــاق يف 
أنشطة التدريب وتنمية القدرات احلالية. وأوصى املكتب أبن حيدِّد األمني عند عرض املبادرة على اجلهاز الرائسي، خمتلف 

الرئيس على  نواب امبا يشــمل اجملموعات املســتهدفة واألهداف احملددة. وشــجع املكتب أيضًــ  أنواع أنشــطة تنمية القدرات،
ة تقدمي مشـــــــــروع االســـــــــرتاتيجية إىل اللجن االتماس التعليقات واإلســـــــــهامات من أقاليم كل منهم، وطلب من األمني أيضـــــــــً 

شأ�ا. ومع ذلك، مل ترد أي عليقاهتا وإبداء املشورة باالستشارية املخصصة املعنية ابسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد لتقدمي ت
 مدخالت حمددة من األطراف املتعاقدة.

 
لى أن يف وضـــع االســـرتاتيجية لعرضـــها على اجلهاز الرائســـي للنظر فيها، ع اوتقرتح هذه الوثيقة عملية أكثر تدرجً  -24

 املقبلة. انية إجراء عملية تشاورية يف فرتة السنتنيتتألف من إطار أوَّيل حيدِّد العناصر األساسية لالسرتاتيجية، وإمك
 

 حول اآليت: املرفقويتمحور مشروع اإلطار الوارد يف  -25
 

 ، واملبادئ)؛العامجمموعة أوَّلية من القيم املقرتحة (اهلدف  •
 املكتب، والنتائج؛  ايوصي هباليت  تنفيذ األنشطة، واجملموعات املستهدفة ذات الصلة •
 والتعاون من أجل بلورة �ج الشراكة الذي سبقت اإلشارة إليه؛التنسيق  •
 موارد للتنفيذ ابلتآزر الوثيق مع اسرتاتيجية التمويل احملدثة؛ •
إىل ما يســتجد  اترتيبات الرصــد واالســتعراض اليت تكفل حتديث اســرتاتيجية تنمية القدرات ابســتمرار اســتنادً  •

 من احتياجات وأولو�ت.
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لعملية التشـــــاورية الالزمة لوضـــــع االســـــرتاتيجية الكاملة خالل فرتة الســـــنتني املقبلة، من املقرتح أن ما يتعلق اب ويف -26
 تشمل تلك العملية ما يلي:

 
التماس آراء اجلهات الشـــــريكة العريقة يف تنمية القدرات، ســـــواًء املقدمة أو املتلقية، ابالســـــتناد إىل اإلطار  )1(

 الل مشاورة عن طريق اإلنرتنت؛األوَّيل لالسرتاتيجية، وذلك من خ
 إعداد مشروع اسرتاتيجية تنمية القدرات ابالستناد إىل اإلسهامات املقدمة أثناء املشاورة؛ )2(
تقدمي مشــــروع االســــرتاتيجية إىل اللجنة الدائمة املقرتحة املعنية ابســــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد وإىل جلنة  )3(

 بني الدورات، حســــــــب االقتضــــــــاء، من املمتدةاالمتثال، وكذلك إىل األجهزة األخرى القائمة يف الفرتات 
 ة؛إسداء مشورهتا وإبداء تعليقاهتا، يف فرتة السنتني املقبلأجل 

 وضع اللمسات األخرية على االسرتاتيجية وتقدميها إىل اجلهاز الرائسي للنظر فيها خالل دورته التاسعة. )4(
 

 التوجيهات املطلوبة -اخامسً 
 

إن اجلهاز الرائســي مدعو إىل إقرار مبادرة األمني بشــأن وضــع اســرتاتيجية لتنمية القدرات، وتقدمي التوجيه بشــأن  -27
 عملية صياغة مشروع االسرتاتيجية كي يتسىن النظر فيها أثناء دورته التاسعة. 
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 املرفق
 

 )2025-2021مشروع إطار اسرتاتيجية املعاهدة الدولية لتنمية القدرات (
 

 اهلدف العام -1

 تعزيز تنفيذ املعاهدة الدولية من خالل حتسني االتساق والكفاءة والفعالية يف مبادرات تنمية القدرات وأنشطتها.
 

 املبادئ التوجيهية -2

 موجهة حنو حتقيق رؤية ونتائج؛ •
 حبسب الطلب؛وجهة م •
 ؛إلاتحة تقييمها وحتديثها دور�ً  احمددة زمنيً  •
 معامل ابرزة؛و من خالل مؤشرات  ميكن التحقق منها •
منســـــقة لدمج تنمية القدرات اليت تيســـــرها األمانة يف بناء القدرات ضـــــمن إطار صـــــندوق تقاســـــم املنافع ومن  •

ج)  2-13خالل األطراف املتعــاقــدة كتقــاســـــــــــــم ملنــافع غري نقــديــة يف إطــار النظــام املتعــدد األطراف (املــادة 
 ؛ املعاهدة من

تعاونية، أي منفذة من خالل التعاون مع الشــركاء الدوليني وبدعم من املكاتب اإلقليمية والوطنية للمنظمة،  •
 الوطنية، عند االقتضاء. التنسيقوكذلك املؤسسات وجهات 

 
 األنشطة -3

شـــكل جلنة االمتثال بناًء على توصـــيات األطراف املتعاقدة، أن ت اميكن ألنشـــطة تنمية القدرات التالية اليت أخذت هبا علمً 
 اإلطار ألنشطة اسرتاتيجية تنمية القدرات: 

 
 توفري املشورة واخليارات التقنية واخلربات الستعراض اآلليات والسياسات لتنفيذ املعاهدة الدولية؛ •
 وبدائلها؛ إنشاء أو تعزيز آليات التنسيق الوطنية ودعم جهات التنسيق الوطنية •
 تنفيذ املعاهدة الدولية؛ل وطنية وضع خطط •
بناء القدرات يف املؤســــــــســــــــات الوطنية يف خمتلف اجملاالت التقنية، مبا يف ذلك اســــــــتخدام االتفاق املوحَّد  •

عن  لنقل املواد، والنظام امليسَّر لالتفاق املوحد لنقل املواد، وإدراج مواد يف النظام املتعدد األطراف، فضًال 
 إدارة البيا�ت؛ 

 واجلديدة للتعاون على املستوى اإلقليمي. ااالستفادة من الفرص املوجودة حاليً  •
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 املستهدفة اجملموعات -4

ها وآلياهتا، عن املعاهدة الدولية وأهدافها وأنشــــــــطت اتوضــــــــيحيً  ايوفِّر إطار نتائج مشــــــــروع اســــــــرتاتيجية التمويل احملدثة موجزً 
ة تنمية القدرات تستهدفها اسرتاتيجيوف وحيدِّد الشركاء الذين سيمكنون من تنفيذها. وميكن أن تشمل اجملموعات اليت س

 الشركاء القائمني ابلتمكني املشمولني إبطار النتائج، من قبيل ما يلي:
 

 الفرعية، مثل مؤسسات التعاون الزراعي واملؤسسات البحثية؛املؤسسات اإلقليمية واإلقليمية  •
 املؤسسات احلكومية الوطنية، مثل املنظمات الوطنية للبحوث الزراعية؛ •
 اهليئات األكادميية، مثل اجلامعات؛ •
 األفراد واجلماعات، مثل املزارعني وجمتمعات الشعوب األصلية، والقائمني ابلرتبية، والباحثني. •

 
 النتائج -5

 ؛وطنًيا وإقليمًياتسليط مزيد من الضوء على املعاهدة الدولية وإبراز صورهتا  •
نة وأكثر وضــــــوحً  • لنباتية اعن املكو�ت الرئيســــــية للمعاهدة الدولية، وهي صــــــون املوارد الوراثية  امعلومات حمســــــَّ

 العاملي؛ املعلوماتلألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، وحقوق املزارعني، والنظام املتعدد األطراف، ونظام 
نة ومتســــقة لتعزيز الرتابط بني املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  • ط واســــرتاتيجيات التنمية وخطُ�ج حمســــَّ

 ة؛املناخ والتنمية الزراعية والتنوع البيولوجي واالستدامة البيئيالوطنية، من قبيل األمن الغذائي وتغريُّ 
تعزيز امتثال األطراف املتعاقدة اللتزاماهتا مبوجب املعاهدة الدولية وحتســــــني تقدمي التقارير الوطنية يف ســــــياق  •

 إجراءات االمتثال؛
 حتسني فهم املعاهدة الدولية وابلتايل التنسيق الفعال للتنفيذ. •

 
 والتعاون التنسيق -6

من املتوقع حتقيق التنسيق والتعاون مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة والشركاء لتعزيز وحتديد الُسبل  •
 العملية لتحقيق تنفيذ املعاهدة الدولية من خالل أنشطة تنمية القدرات.

الدولية  نظماتاألطراف املتعاقدة، وامل :من املتوقع أن يشــــمل هؤالء الشــــركاء، على ســــبيل املثال ال احلصــــر •
ألكادميية، ا األوســــــــــاطوجمتمعات الشــــــــــعوب األصــــــــــلية واجملتمعات احمللية، و واإلقليمية، ورابطات املزارعني، 

واجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية، واملراكز التابعة للجماعة االســـــــــــتشـــــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية 
وغريها من مراكز البحوث الزراعية الدولية، والقطاع اخلاص (صــــــــــــــناعة البذور، وصــــــــــــــناعة جتهيز األغذية). 

 املعلومات عن تنمية القدرات وتوفري تلك املعلوماتوميكن حتديد األدوار واملســــــــــــؤوليات لألمانة، مثل مجع 
لذلك، وتقدمي  امثل رصد التقدم احملرز يف التنفيذ، وإعادة النظر يف االسرتاتيجية تبعً  -وللجهاز الرائسي  -

 أي توجيهات إضافية. 
 واألنشطة.  ميكن إنشاء آلية للتنسيق بني مقدمي خدمات تنمية القدرات حاملا تتحقق كتلة حرجة من املقدمني •
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 للتنفيذ الالزمةاملوارد  -7

 لالسرتاتيجية احملدثة لتمويل املعاهدة الدولية. اسيجري توليد املوارد الالزمة لالسرتاتيجية وفقً  •
وارد ألنشطة تنمية القدرات املزمعة واملقدمة ركيزة مفيدة لتعبئة امل اسيوفر االستعراض الكامل واألكثر متاسكً  •

 الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجية.
 

 واالستعراضالرصد  -8

اســـــرتاتيجية تنمية القدرات ابنتظام كي يتســـــىن حتســـــينها ابســـــتمرار ولكي تظل فعالة ومتجاوبة  ســـــُرتصـــــد •
 وذات صلة. 

ناًء على بتنفيذ اســــرتاتيجية تنمية القدرات ورصــــدها واســــتعراضــــها بســــيتوىل األمني توفري املعلومات املتصــــلة  •
 استقصاءات بني األطراف املتعاقدة ومقدمي خدمات بناء القدرات يف دورات حمددة لإلبالغ.

ينبغي أن يراعى يف اســـتعراض اســـرتاتيجية تنمية القدرات الذي ســـيجريه اجلهاز الرائســـي الدروس املســـتفادة  •
 املعلومات املرتاكمة أثناء التنفيذ. واخلربات املكتسبة و 
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