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 للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية الثامنةتقرير الدورة 
 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 مقدمة

 
ُعقدت الدورة الثامنة للجهاز الرئاســـــــــــي للمعاهدة الدولية بشـــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (الدورة  -1

. وميكن االطالع على قائمة 2019نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثاين  16إىل  11الثامنة) يف روما، إيطاليا خالل الفرتة املمتدة من 
 .لكرتوين للمعاهدة الدوليةاملندوبني واملراقبني على املوقع اإل

 
 حفل االفتتاح

 
 Christine Dawsonافتتحت الدورة الســـــــــيدة قد . و 2019نوفمرب/تشـــــــــرين الثاين  11أُقيم حفل االفتتاح يوم  -2

 الدورة الثامنة مرّحبة جبميع املشاركني فيها.أمريكا الشمالية)، رئيسة  (إقليم
 
، نائب املدير العـام، املنـاخ واملوارد الطبيعيـة يف منظمـة األغذية Maria Helena Semedoت الســــــــــــــيـدة وألقـ -3

الســيد شــو دونيو، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة).  والزراعة كلمة أمام الدورة الثامنة نيابة عن
وبعــد التــذكري بــأّن املعــاهــدة الــدوليــة جتمع بني األمن الغــذائي ومحــايــة التنوع البيولوجي ومهــا يف صــــــــــــــلــب أهــداف التنميــة 

د على القدرة على اســـــــتخدام جمموعة أّن مســـــــتقبل األغذية والتغذية اجليدة يعتم Semedoاملســـــــتدامة، أكدت الســـــــيدة 
واســـــــــــعة من احملاصـــــــــــيل ومواردها الوراثية. وإذ أقّرت بالتقدم امللحوظ والنجاحات اليت حتققت حىت اآلن يف إطار املعاهدة 
الدولية منذ دخوهلا حّيز التنفيذ، اقرتحت جمموعة من اإلجراءات اليت باســــــــتطاعة أصــــــــحاب املصــــــــلحة مجيًعا اختاذها مًعا 

ع يف العمل واالســـتناد إىل ما حتقق حىت اآلن. وأكدت جمدًدا التزام املنظمة زيادة عدد األعضـــاء يف املعاهدة الدولية لإلســـرا 
 حبيث تصبح اتفاقًا عاملًيا يف املستقبل القريب، فضًال عن مواصلة جهودها لدعم تنفيذ املعاهدة الدولية.

 
ير الزراعــــة ورفــــاه املزارعني يف اهلنــــد، كلمــــة ، وز Narendra Singh Tomarوألقى بــــدوره معــــايل الســــــــــــــيــــد  -4

عناية اجلهاز الرئاســــــي إىل التحديات القائمة على غرار النمو الســــــكاين  Tomarولفت معايل الســــــيد الثامنة.  الدورة أمام
تتفاقم  األحيائي والالأحيائي، وهي عوامل وتراجع األراضـي الصـاحلة للزراعة واخنفاض كمية املياه املتاحة وحاالت اإلجهاد

اجلهاز الرئاســــي إىل إبقاء اهلدف املنشــــود من األمن الغذائي نصــــب عينيه،  Tomarبفعل تغري املناخ. ودعا معايل الســــيد 
الفجوة بني الشــمال واجلنوب، والرتكيز على تطلعات مؤســســي املعاهدة الدولية واجملتمعات  وهو يتمثل يف املســامهة يف ســدّ 

مبســـامهة املزارعني وجمتمعات الســـكان األصـــليني وســـكان القبائل والنســـاء يف  Tomarالســـيد  احمللية للمزارعني. وأقّر معايل
صــــــون املوارد الوراثية النباتية وانتقائها. وشــــــّدد على التزام اهلند إزاء حقوق املزارعني وهو ما جرى تكريســــــه يف التشــــــريعات 

من املعاهدة الدولية. وعرض، نيابة عن حكومة اهلند، اســــتضــــافة الدورة التاســــعة للجهاز الرئاســــي  9الوطنية مبوجب املادة 
 .2021اهلند يف سنة  يف
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، وزيرة الزراعة والســــــــياســــــــات الغذائية واحلرجية يف إيطاليا، Teresa Bellanovaوألقت بدورها معايل الســــــــيدة  -5
الدور احلاســــم للمعاهدة الدولية يف تعزيز الســــياســــة الوطنية  Bellanovaوأبرزت معايل الســــيدة كلمة أمام الدورة الثامنة. 

 Bellanovaاخلاصـــة بالزراعة والتنوع البيولوجي يف إيطاليا، مبا يف ذلك يف ســـياق التنمية الريفية. وشـــّددت معايل الســـيدة 
على أمهية التمويل املســـــتمر  على أّن إيطاليا هي إحدى أبرز اجلهات املســـــامهة يف صـــــندوق تقاســـــم املنافع وأكدت جمدًدا

للمعـاهـدة الـدوليـة. وإذ أبـدت أملهـا يف أن تتكلّـل الـدورة بـالنجـاح من خالل التوفيق على النحو املنـاســـــــــــــــب بني خمتلف 
 املندوبني بدور املرأة كراعية للتنوع البيولوجي الزراعي. Bellanovaاملصاحل، ذّكرت معايل السيدة 

 
 Teresaومعايل الســــــــيدة  Narendra Singh Tomarدونيو ومعايل الســــــــيد  وترد بيانات كل من الســــــــيد شــــــــو -6

Bellanova  3-1ضمن املرفقات طاء. 
 
، املديرة التنفيذية للصــندوق العاملي لتنوع احملاصــيل، بأنه ما من بلد مكتٍف ذاتًيا Marie Hagaوذّكرت الســيدة  -7

تغذوية وجعل النباتات أكثر مالءمة لتغري املناخ. وأبدت من حيث تنوع احملاصــــــيل الالزم لتحســــــني الغالل وزيادة القيمة ال
أملها يف أن تواصـــــــــل املعاهدة الدولية مســـــــــامهتها يف بناء نظم زراعية منِتجة وصـــــــــحية ومنصـــــــــفة وقادرة  Hagaالســـــــــيدة 

املقاومة تعّول عليها أجيال املستقبل. وأبدت دعمها الراسخ للصندوق باعتباره عنصرًا أساسًيا من عناصر اسرتاتيجية  على
 مواقعها. خارجلصون املوارد  جمٍد من حيث التكلفة عاملي نظام قيام يفمتويل املعاهدة الدولية للمسامهة 

 
يل للبذور أّن املعاهدة الدولية، منذ نشــــــأهتا، قد مجعت ، أمني عام االحتاد الدو Michael Kellerوأّكد الســــــيد  -8

املصــاحل االقتصــادية واالجتماعية للموارد  صــون ضــمان يف املتمثلالعديد من البلدان واملنظمات يف ســبيل اهلدف املشــرتك 
الوراثية النباتية وتقييمها وإتاحتها للبحوث والرتبية. وســـــــــــــلط الضـــــــــــــوء على أمهية عالقات التعاون لكي يتيح قطاع البذور 

ا عن التزام القطاع مواصــــلة دعمه لتحســــني النظام املتعدد األطرا ف خيارات متنوعة للمزارعني بشــــأن البذور. وأعرب أيضــــً
 للحصول على املوارد وتقاسم منافعها.

 
الوطين للعـاملني يف جمـايل البـذور  التجّمعمـدير العالقـات اخلـارجيـة يف  ،François Burgaud الســــــــــــــيـد وأكـد -9

املوارد الوراثيـة باعتبـارها حاجة  أمهيـة إىل نظرًا أّنه، ،François Desprezنيـابة عن رئيس التجّمع الســــــــــــــيـد  ،والنبـاتات
 Burgaudني حول العامل، يتســـــم صـــــون هذه املوارد وتوصـــــيفها بأمهية خاصـــــة للنفاذ إليها. وذّكر الســـــيد أســـــاســـــية للمرب

 النقدية غري املنافع تقاســـم تيســـريه إىل إضـــافة املنافع، تقاســـم صـــندوق لصـــاحل التجّمع قبل من العادية الســـنوية باملســـامهات
 .احلكومية والسلطات واملزارعني التجّمع بني القائم التعاون علىكذلك   الضوء وسّلط الدولية املعاهدة إطار يف
 

، ممثلة عن املزارعني يف أحد املشــــــاريع املدعومة من صــــــندوق Evalyne Adhiambo Okothوألقت الســــــيدة  -10
تقاسم املنافع، كلمة أمام اجلهاز الرئاسي استذكرت فيها عالقة أسرهتا الوطيدة بالزراعة من جيل إىل آخر. وأبدت تقديرها 

الئمة لصـــــــــندوق تقاســـــــــم املنافع على دعمه للمشـــــــــروع الذي ســـــــــاعدها يف احلصـــــــــول على البذور للمحاصـــــــــيل األكثر م
ا إىل املعاهدة الدولية واالحتاد األورويب على توفري املوارد املالية  الحتياجات جمتمعها احمللي. وتوجهت بالشــــــــــــــكر أيضــــــــــــــً
واملنظمات الشــــــــــــــريكة على تقدمي الدعم الفين وبناء القدرات وعلى إنشــــــــــــــاء بنك للبذور على مســــــــــــــتوى اجملتمع احمللي، 
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يولوجي ومعهــد البحوث الزراعيــة واحليوانيــة يف كينيــا. وأعربــت عن تقــديرهــا اخلــاص حتــديــًدا املنظمــة الــدوليــة للتنوع الب هو
 إلتاحة الفرصة للمزارعني الختيار البذور املفضلة لديهم.

 
، الرئيس الســــــابق للهيئة احلكومية الدولية للعلوم والســــــياســــــات يف جمال التنوع Robert Watsonوألقى الســــــيد  -11

كلمته الرتابط القائم بني تغري املناخ   يف وتناولالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية كلمة رئيســــــــــــــّية أمام الدورة الثامنة. 
نظم ال وتدهوراألنواع  خســـــــــــارة يفقلق غري القابل للرجوع واملوخســـــــــــارة التنوع البيولوجي. وســـــــــــلط الضـــــــــــوء على املعدل 

وطالب باإلســـــراع يف إحداث تغيري حتويل فوري. وإذ دعا إىل العمل الفوري على  اإليكولوجية النظم وخســـــارة اإليكولوجية
اجتثاث هذه اخلســــــــائر، شــــــــّدد على ضــــــــرورة: معاجلة العوامل احملركة املباشــــــــرة وغري املباشــــــــرة الكامنة وراء خســــــــارة التنوع 

لوجي؛ ومواجهة تغري املناخ والتنوع البيولوجي يف آن مًعا؛ وتكرار الســـــــياســـــــات واملشـــــــاريع الناجحة وتوســـــــيع نطاقها؛ البيو 
وتنسيق اإلجراءات املشرتكة بني القطاعات ودعمها مًعا؛ وتطوير النظم االقتصادية واملالية حبيث تعتمد االقتصاد الدائري. 

رد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ســـــوف يتطّلب اعتماد ُ�ج تكميلية، أي زيادة وأشـــــار إىل أّن معاجلة مســـــألة تآكل املوا
 القدرة على استنباط أنواع جديدة وتبادهلا واستخدامها وتنويع مناذج وممارسات اإلنتاج الزراعي املستدام.

 
، العناية منظمة األغذية والزراعةالزراعة، ، أمينة هيئة املوارد الوراثية لألغذية و Irene Hoffmannالســيدة  لفتتو  -12
سلط الضوء  قد التقرير هذا أنّ وأشارت إىل  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل حالةالتقرير األول عن  صدورإىل 

ا إىلعلى التكافل املوجود بني خمتلف قطاعات التنوع البيولوجي. وأ أّن التحضـــــــــريات جارية إلعداد التقرير  شـــــــــارت أيضـــــــــً
وشــــــــّجعت األطراف كافة على املســــــــامهة يف هذا التقرير.  العامل يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد حالةثالث عن ال

 .كل منهما  وأكدت جمدًدا أمهية التعاون بني اهليئة واملعاهدة الدولية كمدخل إىل تلبية تطلعات األعضاء يف
 

الرئاســــي للمعاهدة الدولية بشــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية ، أمني اجلهاز Kent Nnadozieوتناول الســــيد  -13
 منذ األخرية عشـــــــــــــرة اخلمس الســـــــــــــنوات خالل إجنازات من الدولية املعاهدة حققته ما ،والزراعة، منظمة األغذية والزراعة

 فريد موقع يف الدولية ملعاهدةا أنّ  على وشـــدد األعضـــاء أمام ماثلة تزال ال اليت التحديات إىل وأشـــار. التنفيذ حيز دخوهلا
من نوعه خيّوهلا معاجلة هذه القضــــايا. وأشــــار على وجه التحديد إىل أمهية املضــــي قدًما يف توســــيع قائمة احملاصــــيل املدرجة 

وإتاحة قاعدة موثوق هبا من املوارد املالية لكي تواصـــــــــل املعاهدة الدولية عملها  األول من املعاهدة الدولية ضـــــــــمن امللحق
األطراف املتعاقدة كافة  Nnadozieبفعالية ولكي تبقى رائدة يف جمال حوكمة التنوع البيولوجي الزراعي. وحّث الســــــــــــــيد 

 الدولية.على االلتزام يف مفاوضاهتم بروح التكافل والتعاون اليت تقوم عليها املعاهدة 
 

 .على املوقع اإللكرتوين للمعاهدة الدوليةوترد البيانات اليت أُلقيت خالل حفل االفتتاح  -14
 

 الرئيس ونواب الرئيس
 

(إقليم أمريكا الشـــمالية) رئيســـة  Christine Dawsonانتخب اجلهاز الرئاســـي يف �اية دورته الســـابعة الســـيدة  -15
(إقليم أفريقيـــا)،  Charles Murekeziيس التـــاليـــة أمســـاؤهم: الســــــــــــــيـــد للـــدورة الثـــامنـــة احلـــاليـــة كمـــا انتخـــب نواب الرئ
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(إقليم أوروبا)،  Svanhild-Isabelle Batta Torheim(إقليم آســــــــــــــيا)، والســــــــــــــيدة  Akio Yamamoto والســــــــــــــيد
 Javad Mozafari(إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب)، والســـــــــــيد  Mónica Martínez Menduiño والســـــــــــيدة

Hashjin  (إقليم الشرق األدىن) والسيدةAnna Willock .(إقليم جنوب غرب احمليط اهلادئ) 
 

عّينت حكومة أســــــــــرتاليا  1،الالئحة الداخليةمن املادة الثانية من  1وخالل فرتة الســــــــــنتني وعمًال بأحكام الفقرة  -16
ا عن  Alison McMorrowوبالتايل الســــــيدة  Willockعضــــــًوا مناوبًا عن الســــــيدة  Alison Curranالســــــيدة  عوضــــــً

يف منصــــــــــــــــب نـــائـــب الرئيس املمثـــل إلقليم جنوب غرب احمليط اهلـــادئ. وعّينـــت حكومـــة روانـــدا  Willock الســــــــــــــيـــدة
 يف منصب نائب الرئيس املمثل إلقليم أفريقيا. Murekeziليحل حمل السيد  Claver Ngaboyisonga السيد

 
 افتتاح الدورة.ورّحبت رئيسة الدورة الثامنة جبميع املشاركني وأعلنت  -17

 
، املدير العام املســــــاعد إلدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضــــــي واملياه Renè Castro-Salazarوألقى الســــــيد  -18
املندوبني بضرورة العمل على وجه السرعة على معاجلة األسباب  وبتذكريمنظمة األغذية والزراعة، مالحظات افتتاحية.  يف

اجلهاز الرئاســـــــي إىل إجراء مداوالت  Castro-Salazarرة يف تنوع احملاصـــــــيل، دعا الســـــــيد الكامنة وراء اخلســـــــارة املســـــــتم
ا  ملواصــلة اإلقرار، يف إطار املعاهدة الدولية، بأّن مزارعي العامل هم اُحلماة التقليديون للتنوع البيولوجي الزراعي. وشــدد أيضــً

اصـــيل مع تغري املناخ، مبا يضـــمن بقاء ســـّلة األغذية العاملية على أمهية احلصـــول على املوارد الوراثية، الضـــروري لتكييف احمل
 مغذية ووفرية.

 
 اعتماد جدول األعمال

 
. وترد قائمة بوثائق ألف املرفقاجلهاز الرئاســــــــــــــي جدول أعمال الدورة الثامنة على حنو ما يرد ضــــــــــــــمن  اعتمد -19

 .زاي املرفقضمن  الدورة
 

 مشاركة المراقبين
 

 ورّحب مبشاركتهم فيها. 2علًما باملراقبني الذين طلبوا احلضور يف الدورة الثامنة،أخذ اجلهاز الرئاسي  -20
  

                                                      
نتمي ويف حال اســـتقالة أحد أعضـــاء هيئة املكتب من منصـــبه أو تبني له أنه غري قادر على ممارســـة مهامه بشـــكل دائم، يعني الطرف املتعاقد الذي ي"  1

ة مؤقتة ر إليه العضـــو املذكور ممثال آخر من نفس الوفد ليحل أو حتل حمل العضـــو املذكور خالل ما تبقى من واليته. وإذا عجز أحد أعضـــاء املكتب بصـــو 
من املادة الثانية على خالف ذلك، جيوز للطرف املتعاقد الذي ينتمي إليه العضــــــــــــــو املذكور يف  3عن االضــــــــــــــطالع بأي من مهامه، وما مل تنص الفقرة 

 ."املكتب تعيني عضو مناوب عنه
 IT/GB-8/19/1.3الوثيقة   2
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 المقررانتخاب 
 

 للدورة. مقررةالسالمني (الكويت)  فضيلةانتخب اجلهاز الرئاسي السيدة  -21
 

 والتحقق منها التفويض أوراق لجنة تعيين
 

. وترد قائمة األطراف املتعاقدة والدول هاء املرفقيرد تقرير جلنة أوراق التفويض إىل اجلهاز الرئاســــــــــــــي ضــــــــــــــمن  -22
 .واو املرفقضمن  2019 الثاينتشرين /نوفمرب 16املتعاقدة حىت 

 
 إنشاء لجنة للميزانية

 
التقرير املايل عن و 20193،-2018تنفيذ برنامج عمل فرتة السنتني يف الوثائق بعنوان تقرير  اجلهاز الرئاسي حبث -23

 20215،-2020ومشـــــــروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة الســـــــنتني  4، 2019-2018 الســـــــنتني لفرتة وامليزانيةالعمل  برنامج
: األنشـــــطة اليت تدعمها اجلهات املاحنة يف إطار الصـــــندوق 2021-2020ومشـــــروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة الســـــنتني 

 Yukio Yokoi وقرر اجلهاز الرئاسي إنشاء جلنة للميزانية. وشارك يف رئاسة اللجنة السيد 6.اخلاص لألغراض املتفق عليها
 .)كوستا ريكا( Luis Fernando Ceciliano Piedra) والسيد اليابان(
 

 تقرير رئيس الجهاز الرئاسي
 

بأّن الدورة الثامنة شـــــكلت حمطة بارزة حيث أ�ا صـــــادفت  7يف تقريرها، Christine Dawsonذّكرت الســـــيدة  -24
االحتفال مبرور مخس عشـــرة ســـنة على دخول املعاهدة الدولية حيز التنفيذ وهو ما شـــّكل فرصـــة لالطالع على ما حققته 

رت وأشــاخالل فرتة الســنتني قام به املكتب  حملة عامة عن العمل اجلماعي الذي Dawsonمن إجنازات. وأعطت الســيدة 
إىل األنشطة الرئيسية املتصلة بالتحضريات النعقاد الدورة الثامنة واألنشطة اليت جرى تفويضها إىل املكتب من قبل الدورة 
الســابعة للجهاز الرئاســي، ال ســيما يف ما يتعلق مبشــروع برنامج العمل املتعدد الســنوات للجهاز الرئاســي للمعاهدة الدولية 

عن التقدم احملرز من  Dawson حات لصــندوق تقاســم املنافع. وإضــافة إىل ذلك، أفادت الســيدةوالنداء الرابع لتقدمي اقرتا
من أجل إعداد  والتعاون الشـــراكات أوجه واســـتعرضـــتخالل اعتماد إجراءات طويلة األمد الختيار أمني اجلهاز الرئاســـي 

 .2020اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ما بعد عام 
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ســــــنة من العمل، تقف املعاهدة الدولية فعلًيا على عتبة مرحلة  15على أنه، بعد  Dawsonوشــــــددت الســــــيدة  -25
 احملدثة لتمويلجديدة. وســـــــّلطت الضـــــــوء على أنه، بالنظر إىل توصـــــــيات حتســـــــني النظام املتعدد األطراف، واســـــــرتاتيجية ا

 الرؤية الرئاســـي اجلهاز حيدد ســـوف أخرى، عمل وجماالت املزارعني حقوق وتنفيذ مســـتدام حنو على واالســـتخدام والصـــون
بتقرير الرئيســـة وتوجه إليها  علًما الرئاســـي اجلهاز وأخذ. القادمة الســـنوات خالل تطبيقها بغرض الدولية باملعاهدة اخلاصـــة

 جناز املهام املوكلة إليهما.عملهما املمتاز إلوإىل املكتب بالشكر على 
 

 الرئاسي الجهاز أمين تقرير
 

معلومات حمدثة عن التقدم احملرز يف خمتلف  8يف تقريره، Kent Nnadozieأعطى أمني اجلهاز الرئاســــــــــي الســــــــــيد  -26
العمليات اليت تتخلل فرتة ما بني الدورات واليت أطلقها اجلهاز الرئاســـــي يف دورته الســـــابعة، خاصـــــة يف ما يتعلق باســـــرتاتيجية 

وإجراءات االمتثال وحقوق املزارعني. ومع مراعاة حالة  لإلعالمف والنظام العاملي التمويل احملدثة وتعزيز النظام املتعدد األطرا
النقاش التايل حول تعزيز النظام املتعدد األطراف والنتائج اليت قد تصدر عنه، اعترب أمني اجلهاز الرئاسي أنه من األمهية مبكان 

 الفنية. التحتيةارية على مستويي إطاره القانوين وبنيته اإلبقاء على النظام املتعدد األطراف باعتباره آلية تشغيلية ج
 

ا إىل جماالت أخرى ســـــــــوف يطلب فيها من اجلهاز الرئاســـــــــي  Nnadozieولفت الســـــــــيد  -27 عناية املندوبني أيضـــــــــً
اســــــــــــــتعراض التقدم احملرز وإعطاء توجيهات يف الدورة الثامنة، من قبيل بناء القدرات لتنفيذ املعاهدة الدولية وتنظيم عمل 

از خاصــــــــة يف ما يتعلق بدعم عمل األجهزة األجهزة الفرعية يف املســــــــتقبل. وأثىن اجلهاز الرئاســــــــي على األمني ألدائه املمت
 وطلبالفرعية وتنفيذ �ج اســـرتاتيجي للتواصـــل والتوعية. ورّحب اجلهاز الرئاســـي مببادرة وضـــع اســـرتاتيجية لتنمية القدرات 

 )2025-2021لتنمية قدرات (الدولية مشــروع إطار اســرتاتيجية املعاهدة من األمني إعداد مشــروع اســرتاتيجية اســتناًدا إىل 
، مع مسامهات من أصحاب املصلحة وبالتشاور مع األجهزة الفرعية ذات الصلة لكي جيم املرفقعلى النحو الوارد ضمن 

 ينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف دورته التاسعة.
 

 االحتفال بمرور خمس عشرة سنة على إنشاء المعاهدة الدولية
 

 9،مبرور مخس عشــــــــــــرة ســــــــــــنة على إنشــــــــــــاء املعاهدة الدوليةاالحتفال حبث اجلهاز الرئاســــــــــــي يف الوثيقة بعنوان  -28
 .1-باء املرفقكما يرد يف   1/2019القرار  واعتمد

 
 تنفيذ النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها وتشغليه

 
وتقرير  10،املتصـــــــلة بهتقرير عن تنفيذ النظام املتعدد األطراف والعمليات حبث اجلهاز الرئاســـــــي يف الوثيقتني بعنوان  -29

 .2-باء املرفقكما يرد يف   2/2019اجلهاز الرئاسي القرار  واعتمد 11.عن عمليات الطرف الثالث املستفيد
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 تعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 واقتراح تعديل المعاهدة الدولية

 
تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضــوية املخصــصــة املعنية بتعزيز ســري عمل حبث اجلهاز الرئاســي يف الوثيقة بعنوان  -30

 .12،النظام املتعدد األطراف
 

ومل يتوصــــــل اجلهاز الرئاســــــي خالل الدورة احلالية إىل توافق يف اآلراء بشــــــأن التدابري الرامية إىل تعزيز ســــــري عمل  -31
 النظام املتعدد األطراف.

 
على اخلطوات املقبلة ملزيد من العمل من أجل تعزيز النظام املتعدد األطراف وأخذ علًما باحلاحة إىل االطالع  -32

 وتقييم هذه اخلطوات.
 

ويف ظّل عدم وجود أي عملية رمسية يف فرتة ما بني الدورات بشــــــــــــــأن تعزيز النظام املتعدد األطراف خالل فرتة  -33
 األطراف املتعاقدة وال سيما مشاورات وطنية بني السنتني املقبلة، شّجع اجلهاز الرئاسي على عقد مشاورات غري رمسية بني

 .املعنينيالقطاعات وأصحاب املصلحة 
 

وتباينت وجهات نظر اجلهاز الرئاســــــي بشــــــأن ســــــبل املضــــــي قدًما. إذ أبدت بعض األطراف رغبتها يف أن ينظر  -34
اجلهاز الرئاسي يف دورته التاسعة يف كيفية االذطالع مبزيد من العمل لتعزيز النظام املتعدد األطراف، مع اإلشارة إىل ضرورة 

وأشارت أطراف أخرى من جهتها إىل رغبتها اتفاقية التنوع البيولوجي. مراعاة نتائج كل من احلوارات ذات الصلة يف إطار 
 يف استعراض أفضل السبل للمضي مقدًما.

 
 13.اقرتاح إلجراء تعديل يف املعاهدة الدولية مقّدم من حكومة ســــويســــراث اجلهاز الرئاســــي يف الوثيقة بعنوان وحب -35

تعديل املعاهدة الدولية وحبثه جمدًدا خالل الدورة املقبلة قد أكدت كجدًدا حكومة ســـــــــويســـــــــرا االقرتاح الذي تقدمت به لو 
 للجهاز الرئاسي.

 
 آخر المعلومات عن تنفيذ استراتيجية التمويل وتعزيز استراتيجية التمويل

 
تقرير اللجنة االســــــــتشــــــــارية و 14،تقرير عن تنفيذ اســــــــرتاتيجية التمويلحبث اجلهاز الرئاســــــــي يف الوثيقتني بعنوان  -36

 .3-باء املرفقكما يرد يف   3/2019واعتمد اجلهاز الرئاسي القرار  15.السرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارداملخصصة 
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 نظام المعلومات العالمي
 

كما   4/2019القرار  واعتمد 16،تقرير عن تنفيذ نظام املعلومات العامليالوثيقة بعنوان يف حبث اجلهاز الرئاســــــــــــي  -37
 .4-باء املرفقيرد يف 

 
 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدامصون 

 
تقرير عن صـــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــــــــتخدامها حبث اجلهاز الرئاســـــــــــي يف الوثيقة بعنوان  -38

 .5-باء املرفقكما يرد يف   5/2019القرار  واعتمد 17،املستدام
 

 حقوق المزارعين
 

وتقرير فريق اخلرباء التقين املخصــّص  18،تقرير عن تنفيذ حقوق املزارعنيحبث اجلهاز الرئاســي يف الوثيقتني بعنوان  -39
 املرفقكما يرد يف   6/2019اجلهاز الرئاســـــــــي القرار  اعتمدو  19.املعين حبقوق املزارعني إىل اجلهاز الرئاســـــــــي يف دورته الثامنة

 .6-باء
 

 االمتثال
 

كما يرد يف   7/2019اجلهاز الرئاسي القرار  اعتمدو  20.االمتثال جلنة تقريرالوثيقة بعنوان يف حبث اجلهاز الرئاسي  -40
 .واختصاصاهتموالذي يتضّمن قائمة باألعضاء املنتخبني لعضوية جلنة االمتثال  7-باء املرفق

 
 مساهمة منظمة األغذية والزراعة في تنفيذ المعاهدة الدولية

 
وقدم السـيد  21.الدولية املعاهدة تنفيذ يف والزراعة األغذية منظمة مســامهةحبث اجلهاز الرئاســي يف الوثيقة بعنوان  -41

Renè Castro-Salazar يف منظمة األغذية  إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضـــــي واملياه، املدير العام املســـــاعد إلدارة
. وشّدد على أمهية وجود عالقة مركزة بني أنشطة املنظمة املعيارية والتشغيلية مع اإلشارة الوثيقة لتقدميموجزًا  عرًضا والزراعة

إىل أمهية ذلك لتحقيق األهداف االســـرتاتيجية للمنظمة. وأشـــار إىل أّن املعاهدة الدولية تُعّد إحدى أهّم إجنازات املنظمة. 
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ية لضمان إتاحة التنوع الوراثي للمحاصيل بشكل مستمّر وهو تنوع وأقّر أيًضا باملسامهة احليوية اليت تقدمها املعاهدة الدول
 حتتاج إليه البلدان لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي يف العامل.

 
القرار  اعتمدورّحب اجلهاز الرئاســــــــــــــي بالوثيقة وبالدعم املســــــــــــــتمر من جانب املنظمة لتنفيذ املعاهدة الدولية و  -42
 .8-باء املرفقعلى النحو الوارد ضمن  8/2019
 

 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية
 

القرار  واعتمــد 22،التعــاون مع هيئــة املوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعــةحبــث اجلهــاز الرئــاســــــــــــــي يف الوثيقــة بعنوان  -43
 .9-باء املرفقكما يرد يف   9/2019
 

وتقرير الصـــــــندوق  23،احملاصـــــــيلالتعاون مع الصـــــــندوق العاملي لتّنوع وحبث اجلهاز الرئاســـــــي يف الوثيقتني بعنوان  -44
 .10-باء املرفقكما يرد يف   10/2019اجلهاز الرئاسي القرار  واعتمد 24.العاملي لتنوع احملاصيل

 
القرار  واعتمـــد 25،تقرير عن التعـــاون مع اتفـــاقيـــة التنوع البيولوجيوحبـــث اجلهـــاز الرئـــاســــــــــــــي يف الوثيقـــة بعنوان  -45
ويرد بيان أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك البيان الذي ألقي نيابة عن  .11-باء املرفقكما يرد يف   11/2019

 .املرفق حاءضمن  فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي
 

والتقارير  26تقرير عن التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى،وحبث اجلهاز الرئاســـــــــــــي يف الوثائق بعنوان  -46
وتقرير من النرويج  27،من املعاهدة الدولية 15الواردة من املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة 

 28.عن إدارة القبو الدويل للبذور يف سفالبارد وعملياته
 

 .12-باء املرفقكما يرد يف   12/2019القرار  واعتمدوقام اجلهاز الرئاسي بدمج عدد من القرارات املتعلقة بالتعاون  -47
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 برنامج العمل المتعدد السنوات
 

كما يرد  13/2019واعتمد القرار  29مشـــروع برنامج العمل املتعدد الســـنواتحبث اجلهاز الرئاســـي الوثيقة بعنوان  -48
 .13-يف املرفق باء

 

 13/2017دراسة مسألة "معلومات التسلسل الرقمية" طبًقا للقرار 
 

 .13/2019توجيهاته ضمن القرار  اجلهاز الرئاسي أدرج -49
 

 اعتماد برنامج العمل والميزانية
 

 عرض الرئيســـــــــــــــان املشـــــــــــــــاركــان للجنــة امليزانيــة توصــــــــــــــيــات اللجنــة مشــــــــــــــفوعــة مبيزانيــة مقرتحــة لربنــامج عمــل  -50
 .14-باء املرفقكما يرد يف   14/2019اجلهاز الرئاسي القرار  واعتمد. 2021-2020 الفرتة

 

 للمعاهدة الدولية أمين الجهاز الرئاسيتعيين 
 

 Kent Nnadozieوافق اجلهاز الرئاســــــــــــي على اقرتاح املدير العام إعادة تعيني أمني اجلهاز الرئاســــــــــــي الســــــــــــيد  -51
 سنتني ودعا املنظمة إىل وضع اللمسات األخرية على الرتتيبات التعاقدية بناء على ذلك. ملدة

 

لمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إجراءات تعيين أمين الجهاز الرئاسي ل
 وتجديد واليته

 
حبث اجلهاز الرئاسي يف مسألة اإلجراءات املطّولة لتعيني أمني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية وجتديد واليته وأعطى  -52

 .دال املرفقتوجيهاته ملكتب الدورة التاسعة من أجل مواصلة عملية التشاور مع املنظمة، مع مراعاة العناصر الواردة يف 
 

 الرئيسانتخاب رئيس الدورة التاسعة ونواب 
 

  يــامسينــة البهلول انتخــب اجلهــاز الرئــاســــــــــــــي رئيس دورتــه التــاســــــــــــــعــة ونواب الرئيس. وقــد مت انتخــاب الســــــــــــــيــدة -53
 Kuldeep Singh. ومت انتخاب ســـتة نواب للرئيس هم: الســـيد الرئاســـي للجهاز التاســـعة للدورة ةرئيســـ) أفريقيا(من إقليم 
أمريكا (من إقليم  Manrique Altavista) والســــــــــيد أوروبا(من إقليم  Kim Van Seeters) والســــــــــيدة آســــــــــيا(من إقليم 

أمريكا (من إقليم  Christine Dawson) والسيدة الشرق األدىن(من إقليم  علي شحادة ) والسيدالالتينية والبحر الكارييب
 .)جنوب غرب احمليط اهلادئ(من إقليم  Michael Ryan) والسيد الشمالية
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 الدورة التاسعةموعد ومكان انعقاد 
 

. وقد أشــار 2021ســوف تُعقد الدورة التاســعة للجهاز الرئاســي للمعاهدة الدولية خالل الفصــل األخري من عام  -54
اجلهاز الرئاسي  قرراجلهاز الرئاسي بارتياح إىل العرض السخي الذي تقدمت به اهلند من أجل استضافة الدورة التاسعة. و 

قبول هذا العرض واتفق على عقد الدورة التاسعة يف اهلند. وسوف يدعو رئيس الدورة التاسعة إىل عقد هذه الدورة مبوافقة 
هيئة املكتب وبالتشاور مع املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة واألمني. وسوف يطلع األمني األطراف املتعاقدة كافة على 

اجلهاز الرئاســـي من األمني التشـــاور مع حكومة اهلند للتفاوض  طلباحملددين النعقاد الدورة التاســـعة. وقد  املوعد واملكان
بشـأن ترتيبات اسـتضـافة الدورة طبًقا للخطوط التوجيهية املعمول هبا يف املنظمة وبغية التوصـل إىل اتفاق مع البلد املضـيف 

 .وإبرامه قبل وقت طويل من انعقاد الدورة التاسعة
 

اجلهاز الرئاســـــــي كذلك األطراف املتعاقدة الراغبة يف اســـــــتضـــــــافة دورات مقبلة للجهاز الرئاســـــــي إىل إبداء  دعاو  -55
رغبتهم يف ذلك قبل وقت كاٍف من انعقاد الدورة اليت يرغبون يف اســـتضـــافتها، ومن املفضـــل أن يكون ذلك خالل الدورة 

 السابقة لتلك الدورة.
 

 اعتماد التقرير
 

  .14-1-ات باءاملرفقا تضمّنه من توصيات كما يرد يف اجلهاز الرئاسي تقريره وم اعتمد -56
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 المرفق باء
 قرارات الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 1-المرفق باء
 1/2019 القرار

 بمرور خمس عشرة سنة على إنشاء المعاهدة الدوليةاالحتفال 
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

 الجهاز الرئاسي،إن 

باإلجنازات امللحوظة والتقدم احملرز يف السنوات اخلمسة عشرة األوىل من تنفيذ املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية  إذ يقرّ 
 النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة الدولية)؛

على أن التنفيذ الفعال للمعاهدة الدولية يســـــــــــاهم يف مواجهة التحديات العاملية احلالية امللّحة املتصـــــــــــلة  وإذ يعيد التأكيد
 باألمن الغذائي والتغذوي والزراعة املستدامة وتغري املناخ؛

يتزايد ســوء  إزاء اســتمرار تآكل التنوع الوراثي بوترية تنذر باخلطر، ويف ظّل ازدياد عدد ســكان العامل،وإذ يعرب عن قلقه 
 التغذية والعدد اإلمجايل للجياع، ويف نفس الوقت تتزايد اآلثار الضارة لتغري املناخ أيضاً؛

تأثري التغيريات يف املشــــــهد الســــــياســــــي العاملي وتطور التكنولوجيات املتقدمة بالنســــــبة إىل صــــــون املوارد الوراثية وإذ يدرك 
خالل الســـنوات اخلمســـة عشـــرة املاضـــية، واآلثار احملتملة لذلك على تنفيذ  النباتية لألغذية والزراعة واســـتخدامها املســـتدام

 املعاهدة الدولية؛
ـــــتذكر  ـ ـ مســـــــــــامهة املعاهدة الدولية بشـــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف خطة التنمية ، 1/2017القرار وإذ يسـ
 ،2030املستدامة لعام 

 
الكامل للمعاهدة الدولية، حبيث تواصـــل توفري إطار عاملي فّعال وصـــاحل إلدارة  على التزامه بالتنفيذيعيد التأكيد  -1

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 
شجع  -2 ســياســاهتا واســرتاتيجياهتا وبراجمها الوطنية وتعزيز إدماج  تنفيذ املعاهدة الدولية يفاألطراف املتعاقدة على وي

لألغذية والزراعة يف خطط التنمية الوطنية، وامليزانيات واألولويات الوطنية للحصـــــــــول على الدعم من املوارد الوراثية النباتية 
 اجلهات املاحنة مع مراعاة التشريعات الوطنية حسب املقتضى؛
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التعاون ومواصـــــــلة تطوير الشـــــــراكات بني األطراف املتعاقدة وخمتلف أصـــــــحاب املصـــــــلحة من أجل  ويدعم بقوة -3
 اإلدارة الفعالة والعادلة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مبوجب املعاهدة الدولية؛

 
الوراثية النباتية لألغذية على احلاجة إىل زيادة االســــــــتثمارات يف جمال صــــــــون وتوافر واســــــــتخدام املوارد ويشــــــدد  -4

والزراعة غري املســــــــــــتخدمة حالياً بشــــــــــــكل كاٍف، أو غري املمثلة على حنو كاف يف جمموعات بنوك اجلينات يف مجيع أحناء 
 العامل، واليت تعترب مهمة ملواجهة سوء التغذية والتحديات األخرى؛

 
ول على املوارد وتقاســــــم منافعها، لزيادة تيســــــري بأمهية توســــــيع نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف للحصــــــ ويقرّ  -5

احلصـــول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادهلا، وبالتايل زيادة اجلهود العاملية لصـــون هذه املوارد واســـتخدامها 
 على حنو مستدام؛

 
ـــً  -6 بأن التقاســــــم العادل للمنافع، مبا يف ذلك تقاســــــم املنافع النقدية تبادل املعلومات ونقل التكنولوجيا  اويقّر أيضــ

 وبناء القدرات، هو أمر ضروري لتحقيق التنفيذ الكامل للمعاهدة الدولية؛
 
من املعاهدة الدولية وبذل جهود متضـــــافرة  18من املادة  4األطراف املتعاقدة والشـــــركاء إىل مراعاة الفقرة ويدعو  -7

 18 وااللتزام بتنفيذ اســــرتاتيجية التمويل احملدثة لدعم وتعزيز تنفيذ املعاهدة الدولية؛ وحتقيًقا هلذه الغاية، ومع التذكري باملادة

األطراف املتعاقدة على تعبئة املوارد لتحقيق أهداف املعاهدة الدولية. يحثّ من املعاهدة الدولية، 
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 2/2019القرار 

 االمتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعهتنفيذ وتشغيل النظام 
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

 ؛4/2017و 1/2015ن يالقرار  خصقراراته السابقة عن عمليات النظام املتعدد األطراف وتنفيذه، وباأل إذ يستذكر
 

 15توجيهات منتظمة إىل األطراف املتعاقدة واملؤســــســــات اليت أبرمت اتفاقات مبوجب املادة  إعطاءضــــرورة  وإذ يســـتذكر
 ؛وكفاءهتا من املعاهدة الدولية لضمان فعالية عمليات النظام املتعدد األطراف

 
 (أ) من املعاهدة الدولية؛1-15 أحكام املادة وإذ يستذكر

 
 االتفاق املوحد لنقل املواد؛من  6-6و 5-6كذلك أحكام املادتني   وإذ يستذكر

 
إىل األمهية املســـتمرة ملبادئ منظمة منظومة اجلماعة االســـتشـــارية للبحوث الزراعية الدولّية بشـــأن إدارة األصـــول  وإذ يشـــير

الفكرية لتنفيذ التزامات مراكز منظمة منظومة اجلماعة االســــــــــــتشــــــــــــارية للبحوث الزراعية الدولّية وفقاً لالتفاقات املربمة مع 
ذلـك خبصــــــــــــــوص إدارة مراكز منظمـة منظومـة اجلمـاعـة  يف من املعـاهـدة الـدوليـة، مبـا 15 جلهـاز الرئـاســــــــــــــي مبوجـب املـادةا

 ؛االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية وتوزيعها للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير
 

 مبوجبإىل أن تلك املبادئ املتعلقة باألصــــــول الفكرية تتطلب بشــــــكل صــــــريح امتثال املراكز اللتزاماهتا  كذلك  وإذ يشــــير
 املعاهدة الدولية، والعمل كآلية للرصد واالمتثال؛

 
 توافر المواد في النظام المتعدد األطراف ونقلها :األولالجزء 

 
األطراف املتعاقدة اليت  ويشـــــــــــكر ؛النظام املتعدد األطرافباملعلومات املقدمة عن مدى توافر املواد يف  بيرحّ  -1

على مواصـــــــــــلة حتديث هذه املعلومات  يحثهاو العينات، املواد املتوفرة يف النظام املتعدد األطراف حددت، على مســـــــــــتوى
على مستوى العينات، املواد  مل تعمد إىل ذلك بعد، على أن حتدد،األطراف املتعاقدة اليت  ويحث كذلكبصورة منتظمة، 
 ؛من النظام املتعدد األطراف اليت تشكل جزءاً 

 
األطراف املتعاقدة واألشــــخاص  يناشــــدو أمهية اجملموعات اليت جرى توصــــيفها وتقييمها بالكامل،على  يشــــّددو -2

إىل جنب مع بيانات التوصــــــيف والتقييم غري الســــــرّية ذات  الطبيعيني واالعتباريني إتاحتها يف النظام املتعدد األطراف جنباً 
ويناشــــــــــــد كذلك اجلهات املاحنة دعم توصــــــــــــيف اجملموعات احملفوظة يف بنوك اجلينات الوطنية يف البلدان النامية  الصــــــــــــلة؛

 والبلدان اليت متّر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛
 
املعّرفات  ، بشــــــــكل طوعّي،ســــــــتخدمأن تإىل  ايف حوزهتا مواداألطراف املتعاقدة وغريها من اجلهات اليت  يدعوو  -3

 ؛، لتحديد املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطرافلإلعالمالرقمية املوجودة يف النظام العاملي 
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للدورة التاســـــــعة للجهاز الرئاســـــــي، التقرير عن مدى توافر املواد يف النظام املتعدد  ،األمني أن حيّدث إىل يطلبو  -4
  ؛املواد نقل األطراف، والتقرير عن

 
األمانة البحـث يف األســــــــــــــبـاب اليت حالت دون إدراج الكثري من البلـدان موادا يف النظـام املتعـدد  ويطلب من -5

ملعلومات عن الصــــــــعوبات اليت قد تواجهها أو االحتياجات لبناء القدرات األطراف املتعاقدة إىل تبادل ا ويدعواألطراف، 
 هبدف إدراج املواد يف النظام املتعدد األطراف أو يف تبادل املواد الوراثية مع سائر األطراف املتعاقدة.

 
 عمليات النظام المتعدد األطراف الجزء الثاني:

 
ر لالتفاق املوحد لنقل املواد  2019-2018بالتقدم احملرز خالل فرتة الســــــــــــــنتني  علماً  يأخذ -6 يف النظام امليســــــــــــــّ

عمليات النظام املتعدد ب يف ما يتعلقعلى وظيفة مكتب املســــــــــــــاعدة  احملافظةإىل األمني  يطلبومســــــــــــــتودع البيانات، و
 ؛لوحدة التعليميةل ووضع الصيغة النهائيةاألطراف، 

 
لتنظيم برامج وحلقات عمل  املتعاقدة واملنظمات الدولية ذات الصــــــــــــــلة إىل توفري املوارد الالزمة األطراف ويدعو -7

 تدريبية عن النظام املتعدد األطراف والتعاون مع األمني يف ذلك؛
 
بتوافر املوارد املـــاليـــة، تنظيم حلقـــات عمـــل تـــدريبيـــة إقليميـــة لـــدعم األطراف  إىل األمني، رهنـــاً  يطلــب كــذلــكو  -8

املتعاقدة يف تعزيز عمليات النظام املتعدد األطراف، مبا يف ذلك من أجل حتديد املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف 
 بالغ عن املواد املنقولة؛اإل ذلكواإلبالغ عنها، ومن أجل عمليات االتفاق املوحد لنقل املواد، مبا يف 

 
األمني مواصــــلة العمل مع مراكز منظمة منظومة اجلماعة االســــتشــــارية للبحوث الزراعية الدولّية لبناء  إىل يطلبو  -9

لتنفيذ النظام املتعدد األطراف ، قدرات جمموعة أوســــــــع من مقدمي املواد، مبا يف ذلك األشــــــــخاص الطبيعيون واالعتباريون
 دام االتفاقات املوحدة لنقل املواد.واإلبالغ عن استخ

 
 مارسات مراكز الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةم الجزء الثالث:

 األصول الفكرية المتصلة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ما يتعلق بإدارة في
 

ــــكر -10 نظام اجلماعة االســـــــتشـــــــارية للبحوث الزراعية الدولية على تقدمي التقرير عن حالة تنفيذ مبادئ اجلماعة  يشــ
نظام اجلماعة االســـتشـــارية للبحوث الزراعية الدولية إىل مواصـــلة تقدمي  ويدعواالســـتشـــارية بشـــأن إدارة األصـــول الفكرية، 

ة األصــــــول الفكرية على املواد الوراثية اليت تتّم إدارهتا يف إطار التقارير عن تطبيق مبادئ اجلماعة االســــــتشــــــارية بشــــــأن إدار 
 املعاهدة الدولية، أو أجزاء منها، أو املعلومات املتأتية عن استخدام هذه املواد الوراثية.

 
 عمليات الطرف الثالث المستفيد الجزء الرابع:

 
أن اجلهاز الرئاسي، يف دورته الثالثة، قد وافق على اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد لتأدية أدوار  ستذكرإذ يو 

 ومسؤوليات الطرف الثالث املستفيد كما حّددها ونّص عليها االتفاق املوحد لنقل املواد بتوجيه من اجلهاز الرئاسي؛
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إلجراءات اخلاصـــــة بالطرف الثالث املســـــتفيد، جيوز للطرف الثالث من ا 2-4إىل أنه، وفقا للمادة  كذلك  يســــتذكروإذ 
مبوجب اتفاق موحد لنقل  هااملســـتفيد أن يتلقى معلومات عن حاالت عدم االمتثال احملتمل لواجبات مقدم املادة ومتلقي

 املواد من أي أشخاص طبيعيني أو معنويني؛
 

الطرف الثالث املســـــــــتفيد ســـــــــيتطّلب موارد مالية كافية وموارد أخرى وبأن منظمة األغذية والزراعة باعتبارها  وإذ يقّر بأن
 الطرف الثالث املستفيد لن تتحمل أي التزامات تتجاوز األموال املتاحة يف االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد؛

 
ـــــير -11 ـ ـ ـ ـ كذلك إىل األمني ومنظمة األغذية والزراعة   ويطلبإىل التقرير حول عمل الطرف الثالث املســــــــــــــتفيد،  يشــ

 مواصلة رفع مثل هذا التقرير، يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي؛
 

شّددو  -12 الطرف من اإلجراءات اخلاصة ب 2-4، بالنسبة إىل فعالية أداء الطرف الثالث املستفيد، على أمهية املادة ي
لواجبات حمتمل الثالث املســــــتفيد اليت جيوز مبوجبها للطرف الثالث املســــــتفيد أن يتلقى معلومات عن حاالت عدم امتثال 

مبوجب اتفاق موحد لنقل املواد من األطراف مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد أو أي أشــــــــــــــخاص  هامقدم املادة ومتلقي
 طبيعيني أو معنويني آخرين؛

 
عند املســــــتوى  2021-2020على االحتياطي التشــــــغيلي للطرف الثالث املســــــتفيد لفرتة الســــــنتني  احلفاظ يقررو  -13

احلكومية ؛ ويدعو األطراف املتعاقدة واملنظمات تاســـــعةذلك يف دورته الاســـــتعراض دوالرًا أمريكًيا و  283 280احلايل البالغ 
 تساهم بعد يف االحتياطي، إىل فعل ذلك؛ الدولية واملنظمات غري احلكومية والكيانات األخرى اليت مل

 
نفيذ ما يكون الزما لتلألمني االســـــــــتعانة مبوارد االحتياطي التشـــــــــغيلي للطرف الثالث املســـــــــتفيد حســـــــــب صيرخّ و  -14

 وظائف الطرف الثالث املستفيد؛
 

بأدوات تكنولوجيا املعلومات والبنية األســــــاســــــية العملية والفّعالة من حيث التكلفة اليت وضــــــعها األمني  بيرحّ و  -15
 ويطلبمن اإلجراءات اخلاصـــــة بالطرف الثالث املســـــتفيد،  1-4لتســـــهيل تقدمي املعلومات ومجعها وختزينها تنفيًذا للمادة 

، مع مواصــلة تطوير أدوات تهاإىل األمني مواصــلة تطبيق التدابري املناســبة لضــمان ســالمة املعلومات، وعند االقتضــاء، ســري
تكنولوجيا املعلومات يف املعاهدة وبنيتها األســــــــــــاســــــــــــية، مبا يف ذلك وفقا لرؤية وبرنامج عمل النظام العاملي لإلعالم الذي 

 .17تنص عليه املادة 
 

 االستعراضات والتقييمات بموجب النظام المتعدد األطراف الخامس:الجزء 
 وتلك المتعلقة بتنفيذ االتفاق الموحد لنقل المواد وعملياته

 
 يطلبوالواجب تقدميها إىل الدورة التاســعة، و 4-11تأجيل االســتعراضــات والتقييمات اليت تتوخاها املادة  يقّرر -16

إىل األمني إعداد تقرير، مع مدخالت واردة من األطراف املتعاقدة وأصـــحاب املصـــلحة املعنيني، بشـــأن تدابري ممكنة لينظر 
 فيها اجلهاز الرئاسي من أجل تشجيع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني على ضّم املواد إىل النظام املتعدد األطراف.

 
إىل  يطلب) من املعاهدة الدولية إىل الدورة التاســـــــــعة، و2د (2-13تأجيل االســـــــــتعراضـــــــــات مبوجب املادة  يقّرر -17

   األمني إعداد تقرير، مع مدخالت واردة من األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني.
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 3/2019القرار 

 2025-2020تنفيذ استراتيجية التمويل المحدثة للمعاهدة الدولية 

 
 الجهاز الرئاسي، إن

 
 من املعاهدة الدولية؛(و)  3-19) و4-18(ال سيما  18و 3-13و 2-13املواد  إذ يستذكر

 
ا من القرارات اللذين حددا األســـــاس الســـــتعراض اســـــرتاتيجية التمويل، وغريمه 2/2015و 3/2017 ينالقرار  وإذ يســــتذكر

 السابقة بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل؛
 
بتقرير اللجنة املخصــــــصــــــة املعنية باســــــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد، وبالتقدم احملرز حىت اآلن يف حتديث  يرحب -1

 اسرتاتيجية التمويل؛
 

 استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  الجزء األول:
 
، على النحو الوارد يف امللحق 2025و 2020اعتماد اســـــرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية للفرتة ما بني عامي  يقرر -2
ذا القرار، من أجل زيادة توافر املوارد املالية، وشـــــــفافيتها، وكفاءهتا، وفعالية تقدميها لتنفيذ النشـــــــاطات الواردة يف هذه هب 1

 املعاهدة؛
 
دوالر أمريكي ســـنوياً على  ارملي 1.1و 0.9حتديد غاية، ضـــمن اســـرتاتيجية التمويل، ترتاوح قيمتها ما بني  ويقرر -3

لدعم تنفيذ املعاهدة  2026يف املائة وينبغي حتقيقه حبلول عام  40ســـــنوات، مع معلم بارز يتمثل يف نســـــبة  10مدى فرتة 
 الدولية من خالل جمموعة واسعة من املصادر والقنوات؛ 

 
 من أجل حتقيق غايات اسرتاتيجية التمويل؛ من مصادر خمتلفة املواردعلى تعبئة األطراف املتعاقدة ويشّجع  -4
 
القطاع اخلاص واجلهات األخرى إىل مواصـــــــــــلة تقدمي املســـــــــــامهات املالية وزيادهتا من أجل حتقيق غايات ويدعو  -5

 اسرتاتيجية التمويل؛
 
إعطاء األولوية لتنفيذ الربامج واملشاريع الداعمة لتنفيذ املعاهدة، ودعم الصلة  إىلمنظمة األغذية والزراعة ويدعو  -6

للمناخ، األخضــــــــر بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ، وال ســــــــيما من خالل مشــــــــاركتها يف مرفق البيئة العاملية والصــــــــندوق 
 ويل وتعبئة املوارد؛حسب االقتضاء، واإلسهام بنشاط يف عمل اللجنة املعنية باسرتاتيجية التم
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اآلليات والصــــــناديق واألجهزة الدولية ذات الصــــــلة، وجمموعات أصــــــحاب املصــــــلحة، واملنظمات الدولية ويدعو  -7
 األخرى، إىل تقدمي معلومات إىل األمانة متّكن اللجنة من حتسني متويل تنفيذ املعاهدة وحتقيق تقاسم املنافع غري النقدية؛

 
 ي الديناميكي والتآزري املعتمد السرتاتيجية التمويل والذي من شأنه أن:بالنهج الرباجمويرحب  -8
 

حيّسن فرص التمويل لتنفيذ املعاهدة الدولية من خالل التأكيد على أمهية املوارد الوراثية النباتية لألغذية  -1
 اإلمنائية الوطنية؛والزراعة وأوجه الرتابط مع قضايا التنمية األخرى، لصانعي القرار الوطنيني والوكاالت 

الصــــلة باملعاهدة الدولية، من خالل مواصــــلة  وييعّزز الروابط بني خمتلف مصــــادر التمويل والشــــركاء ذ -2
 التعاون يف التخطيط وفرص اإلنفاق املشرتك وحتديد القنوات املناسبة إلقامة هذه الروابط؛

واخلربات واملعلومات املكتســـبة يف مراحل التنفيذ يقّدم عملية للرصـــد والتقييم واالســـتفادة من الدروس و  -3
الســـــــــابقة، وهليكلة فرص التمويل اجلديدة وحتديد الثغرات وســـــــــّدها، مبا يف ذلك من خالل إشـــــــــراك أصـــــــــحاب 

 املصلحة يف املعاهدة.
 
يف تنفيذ إىل اللجنة املعنية باســــــــــــــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد أن تقوم بدور ريادي يف املضــــــــــــــي قدماً  ويطلب -9

اســـــــرتاتيجية التمويل ورصـــــــدها من أجل تقدمي التوجيه االســـــــرتاتيجي الالزم، وكذلك اإلشـــــــراف التشـــــــغيلي على العمليات 
 واألنشطة ذات الصلة باسرتاتيجية التمويل؛ 

 
 جعل اللجنة جلنة دائمة؛ ويقرر -10

 
 هبذا القرار؛ 2األساس لعمل اللجنة من خالل االختصاصات الواردة يف امللحق ويضع  -11

 
، وفًقا للمعايري املعمول هبا يف من كل إقليمعدد من املمثلني قد يصــــــــــــــل إىل ثالثة أن تتألف اللجنة من  ويقرر -12

 وأن يتمتع الرئيسان املشاركان بالقدرة على توجيه الدعوة للمراقبني على أساس اخلربة ذات الصلة؛املنظمة، 
 

مويل مفتوحة للمراقبني الصــــــــــــامتني، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك وتطلب أن تكون اجتماعات جلنة الت ويقرر -13
من الرئيســــني املشــــاركني مواصــــلة دعوة املراقبني النشــــطني على أســــاس اخلربة ذات الصــــلة، وتشــــجيع املشــــاركة من جمموعة 

 واسعة من اخلرباء وأصحاب املصلحة املشاركني يف تنفيذ اسرتاتيجية التمويل، حسب االقتضاء؛ 
 

بصــــفته مراقباً  هويدعو  بأّن الصــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــيل هو عنصــــر أســــاســــي يف اســــرتاتيجية التمويل ويذّكر -14
 نشطاً إىل تقدمي املشورة ألعمال اللجنة؛

 
يف دوالر أمريكي،  40 000مبا يصـــــــــــــل إىل أن تدرج تكاليف االجتماعات واألعمال التحضـــــــــــــريية للجنة،  ويقرر -15

اإلدارية األســاســية كما قد يعتمدها اجلهاز الرئاســي، على أن تســتكملها أي تربعات متاحة هلذا الغرض، ويطلب إىل امليزانية 
 األمني إدراج هذه التكاليف يف امليزانية اإلدارية األساسية اليت تُعرض على اجلهاز الرئاسي للموافقة عليها يف دوراته العادية؛
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 م البلدان النامية واألمني يف تكاليف عمل اللجنة.اجلهات املاحنة إىل دعويدعو  -16
 

 استراتيجية التمويل واألدوات المالية الخاضعة لتوجيهات  : الجزء الثاني
 وسيطرته المباشرة الجهاز الرئاسي

 
ـــــدد  -17 على أن صــــــــندوق تقاســــــــم املنافع وصــــــــندوق األغراض املتفق عليها ضــــــــروريان لتحقيق النهج الرباجمي ويشـ

 السرتاتيجية التمويل احملدثة، وسيلعبان دوراً حامساً يف تنفيذها؛
 

من اســـرتاتيجية  1اســـتكمال دليل العمليات لصـــندوق األغراض املتفق عليها على النحو الوارد يف امللحق ب ويرحب -18
 جلهاز الرئاسي بانتظام؛التمويل، ويطلب من األمني تقدمي املعلومات والتقارير بشأن صندوق األغراض املتفق عليها إىل ا

 
  ؛حتديد غاية لصندوق تقاسم املنافعإرجاء  ويقرر -19

 
من اســـــــــرتاتيجية  2باســـــــــتكمال دليل العمليات لصـــــــــندوق تقاســـــــــم املنافع على النحو الوراد يف امللحق  ويرحب -20

 التمويل، الذي جيمع للمرة األوىل ما بني تعبئة املوارد وختصيصها وصرفها للصندوق بطريقة متكاملة؛
 

 2019-2018تنفيذ استراتيجية التمويل خالل الفترة المالية   الجزء الثالث:
 

األطراف املتعاقدة واآلليات الدولية والصناديق واألجهزة واملنظمات الدولية األخرى على تقدمي املعلومات  يشكر -21
 إىل األمني، مما ساعد اللجنة املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل على حتديث اسرتاتيجية التمويل؛

 
ت لعمليات صندوق تقاسم املنافع خالل فرتة مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي على إعطاء توجيها ويشكر -22

الســــنتني، وخاصــــة منح شــــهادات التمّيز ملقدمي الطلبات املدرجني يف القائمة املختصــــرة للنداء الرابع لتقدمي اقرتاحات إىل 
 صندوق تقاسم املنافع من أجل دعم جهوده الرامية إىل تعبئة املوارد؛

 
باملســــــامهات املالية اليت قدمتها إىل الصــــــندوق كل من إيطاليا والســــــويد وســــــويســــــرا والنرويج خالل فرتة  ويرّحب -23

 ألغراض املعاهدة الدولية املتفق عليها موارد أخرى خاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة؛  2019-2018السنتني 
 

ق تقاســـــــــم املنافع من النظام املتعدد األطراف قائم على املســـــــــتخدم إىل صـــــــــندو إلزامي بدفع أول دخل  ويرّحب -24
 للحصول على املوارد وتقاسم منافعها؛

 
من االتفاق املوحد لنقل املواد  7-6بقلق إىل أن مستخدًما واحد فقط سدد مدفوعات استناًدا إىل املادة  ويشير -25

 لصاحل صندوق تقاسم املنافع، ويشدد على احلاجة املاسة إىل ضمان تدفق املوارد للصندوق بصورة حمّسنة وميكن توقعها؛
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سنويًا  يورو 175 000باملسامهة مببلغ  2017بااللتزام السخي الذي تعّهد به قطاع البذور الفرنسي يف عام  وينّوه -26
إىل التجّمع الوطين للمهنيني يف جمال البذور  ويتوجه بالشـــــكرلصــــــندوق تقاســــــم املنافع التابع للمعاهدة الدولية للنباتات، 

أصـــــحاب املصـــــلحة  ويناشــــد) على تيســـــري دفع هذه املســـــامهة الطوعية الســـــنوية خالل فرتة الســـــنتني، GNISوالنباتات (
القطاع اخلاص، وخاصــــــــــــــة قطاعات جتهيز البذور واألغذية، تقدمي مزيد من  اآلخرين واجلهات الفاعلة ذات الصــــــــــــــلة يف

 املسامهات الطوعية على أساس متعدد السنوات؛
 

بأن اللجنة املعنية باســـــرتاتيجية التمويل كانت قد طلبت إىل األمني اســـــتكشـــــاف إمكانية إجراء حتليل  وإذ يذّكر -27
بشـــأن "كلفة التقاعس" ميكن اســـتخدامه يف املســـتقبل ألغراض التواصـــل والتوعية يف ما يتعلق باســـرتاتيجية متويل املعاهدة، 

يل واملعهد الدويل لبحوث ســــياســــات األغذية ملشــــاركتهم يف إىل األمني والصــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــ ويتوجه بالشــــكر
تنظيم اجتماع علمي الستكشاف املنهجيات اليت ميكن استخدامها، بالبناء على البحوث السابقة، لوصف وحتديد كمية 

اصيل يف العواقب العاملية للتقاعس عن العمل على املستوى املتعدد األطراف يف ما خيّص ضمان صون التنوع الوراثي للمح
 إىل األمني أن يتيح نتائج هذا االجتماع العلمي إىل جلنة التمويل؛ ويطلبمجيع أحناء العامل وإمكانية احلصول عليه، 

 
على أمهية مواصـــــــلة العمل على تعبئة املوارد والتواصـــــــل والرتويج وعلى إبراز اهلوية املميزة للمعاهدة الدولية ويؤّكد  -28

لتعزيز متويل صـــندوق تقاســـم املنافع وإبرازه، وال ســـيما الصـــندوق املخصـــص لألغراض املتفق وحضـــورها يف وســـائل اإلعالم 
 عليها، والتوعية باسرتاتيجية التمويل؛

 
ـــــّدد -29 ـ على أمهية اإلفادة عن نتائج املشـــــــــاريع اجلارية يف إطار دورة املشـــــــــاريع الثالثة والنتائج املتوقعة من دورة  ويشـ

 سرتاتيجية االتصال األوسع نطاقًا للمعاهدة الدولية؛املشاريع الرابعة يف إطار ا
 

إىل األمني أن يعّد جمموعة أدوات إعالمية لصــــــندوق تقاســــــم املنافع من أجل دعم شــــــركاء الصــــــندوق يف  ويطلب -30
 اإلفادة الفّعالة عن النتائج واإلجنازات الناشئة عن مشاريع الصندوق ولكي يصبحوا مناصرين للمعاهدة على املستوى العاملي؛

 
وتقاسم املعرفة واليت جتمع الشركاء املنخرطني يف الصندوق  بإنشاء منصة صندوق تقاسم املنافع للتواصل ويرّحب -31

على أمهية قيام الشـــــــركاء بإقامة روابط بني مصـــــــادر التمويل املختلفة واســـــــتكشـــــــاف إمكانات التخطيط  ويشـــــّددمجيعهم 
 التعاوين واإلنفاق املشرتك؛

 
 .باألعمال التحضريية للتقييم املستقل ملشاريع دورة املشاريع الثالثة وفًقا لإلجراءات التشغيلية للصندوق ويرّحب -32
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 3/2019ار القرب 1 الملحق

 استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
2020-2025 

 مقدمة - أوالً 

تعرض هذه الوثيقة اســــــــــــــرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية بشــــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة  -1
. اعتمد اجلهاز الرئاســي هذه االســرتاتيجية يف دورته الثامنة، يف نوفمرب/تشــرين 2025و 2020الدولية) للفرتة ما بني عامي 

 .2019الثاين 
 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بشــكٍل أســاســي يف زيادة األمن الغذائي والتغذية وصــونه، وحتســني وتســهم املوارد  -2

 .سبل العيش واالقتصادات الريفية، ودعم احلفاظ على التنوع البيولوجي، ومواجهة حتديات التكيف مع تغري املناخ
 
النباتية لألغذية والزراعة واســـــتخدامها املســـــتدام واقتســـــام وتشـــــمل أهداف املعاهدة الدولية صـــــيانة املوارد الوراثية  -3

املنافع الناشـــئة عن اســـتخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئ، مبا يتســـق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل حتقيق 
 .الزراعة املستدامة واألمن الغذائي

 
املســــــــتدامة خلطة األمم املتحدة للتنمية املســــــــتدامة ويســــــــهم تنفيذ املعاهدة الدولية يف حتقيق أهداف التنمية  -4

 .2030 لعام
 
وتشــــّكل اســــرتاتيجية متويل فعالة أمراً بالغ األمهية لتنفيذ املعاهدة الدولية، كما أن اســــتعراضــــها وحتســــينها بشــــكل  -5

 وتقاسم منافعها.للوصول إىل املوارد  منتظم يدعم تعزيز آليات املعاهدة األخرى، مثل النظام املتعدد األطراف
 

 الرؤية واألساس المنطقي واألهداف االستراتيجية - ثانًيا

 الرؤية

 رؤية جديدة السرتاتيجية التمويل: -6
 

متّكن اســـــــرتاتيجية التمويل اجلهاز الرئاســـــــي، واألطراف املتعاقدة، ووكاالت التمويل، واملزارعني، واجلهات الفاعلة األخرى، 
 األخرى لتنفيذ برامج املعاهدة الدولية على املدى الطويل وبطريقة منسقة ومتضافرة وفعالة.من تأمني التمويل واملوارد 

 
 األساس المنطقي

يتم تنفيذ املعاهدة الدولية من خالل جمموعة واســــــــعة من املوارد املالية املقدمة عرب جمموعة من القنوات اليت تربط  -7
الشـــــــركاء املمكنني يف املعاهدة. ويوضـــــــح إطار نتائج اســـــــرتاتيجية التمويل املعروض يف القســـــــم الثالث تفاصـــــــيل إطار بني 
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التشــــــــغيل هذا. ويف حني أن اجلهاز الرئاســــــــي قد وضــــــــع أدوات رئيســــــــية حتتفظ باملوارد املالية حتت توجيهه ومراقبته (مثل 
)، وهو يســتخدمها للعب دور حتفيزي لســّد الثغرات وتعزيز التآزر، صــندوق تقاســم املنافع وصــندوق األغراض املتفق عليها

فإن غالبية املوارد املالية اليت تساهم يف تنفيذ املعاهدة ال ختضع لسيطرته املباشرة. وهلذا السبب، تسعى اسرتاتيجية التمويل 
 أجل تنفيذ املعاهدة. لضمان تعبئة املوارد الكافية من خالل مجيع القنوات املذكورة يف القسم الثالث، من

 
هبدف حتسني  2017وقرر اجلهاز الرئاسي استعراضها يف عام  2006اعُتمدت اسرتاتيجية التمويل األوىل يف عام  -8

أدائها. ومت تعزيز اســـــــــــرتاتيجية التمويل لتكون أكثر اســـــــــــتجابة الجتاهات التمويل الناشـــــــــــئة، وأكثر مرونة للتكيف مع بيئة 
ج متويل فعال ومتســــــــق عرب آليات املعاهدة. وتأخذ اســــــــرتاتيجية التمويل يف االعتبار االجتاهات متغرية، ولضــــــــمان اتباع �

 واحلقائق العاملية للبيئة املالية، وضرورة صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بشكل مستدام. 
 
تنفيذ املعاهدة الدولية بالتأكيد على أمهية املوارد الوراثية وتدرك األطراف املتعاقدة أنه ميكن حتســـــــــــــني فرص متويل  -9

النباتية لألغذية والزراعة وأوجه الرتابط مع قضــــــــــــايا التنمية األخرى، لصــــــــــــانعي القرار الوطنيني والوكاالت اإلمنائية الوطنية. 
يل والشـــــــركاء، كما هو مبني يف لتعزيز الروابط بني خمتلف مصـــــــادر التمو  ابراجمي اوتســـــــتخدم اســـــــرتاتيجية التمويل هذه �ج

 القسم الثالث.
 

وتركز اســرتاتيجية التمويل احملدثة بشــكل أكرب على املوارد املختلفة عن تلك اليت يقدمها صــندوق تقاســم املنافع،  -10
تعدد مبا يف ذلك عن طريق معاجلة التعاون مع اآلليات الدولية األخرى وحتســــــــــــــني اإلبالغ عن التمويل الوطين والثنائي وامل

 .األطراف لألنشطة ذات الصلة بتنفيذ املعاهدة
 

وهي تســــتند إىل اخلربة املكتســــبة والدروس املســــتفادة يف إدارة املوارد اخلاضــــعة لرقابة اجلهاز الرئاســــي املباشــــرة،  -11
ســيما صــندوق تقاســم املنافع. وينبغي اســتخدام هذه املوارد بطريقة اســرتاتيجية لالســتفادة من موارد إضــافية وتغطية  وال

-18يف املادة  النهائيني احملددينالثغرات احلرجة يف التنفيذ الرباجمي لتحقيق الفائدة النهائية للمزارعني، وهم املســـتفيدين 
والتطور يلية لصــــندوق األغراض املتفق عليها وصــــندوق تقاســــم املنافع، للتكيف من املعاهدة. ومت وضــــع األدلة التشــــغ 5

مع احتياجات اجلهات املاحنة واملســـــتفيدين، مما يزيد من إمكانية اجتذاب التمويل الكايف واملتنوع الذي يضـــــمن منظوراً 
 .طويل األجل

 
مج العمل األخرى للمعاهدة الدولية، مثل ومت تصــــــــميم اســــــــرتاتيجية التمويل هذه لتحســــــــني الروابط مع تنفيذ برا -12

النظام املتعدد األطراف للحصــــــــــــــول على املوارد وتقاســــــــــــــم منافعها، والتقارير الوطنية عن تنفيذ املعاهدة وفقاً إلجراءات 
النباتية  االمتثال. كما أ�ا حتســــــن الروابط مع جماالت العمل األخرى مبا يف ذلك خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية

واإلنذار املبكر بشـــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.  لإلعالملألغذية والزراعة، ورصـــدها من خالل النظام العاملي 
وتنص خطة العمل العاملية الثانية على أنه من خالل رصـــــد اســـــرتاتيجية التمويل، ســـــيتمكن اجلهاز الرئاســـــي للمعاهدة من 

 لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. رصد املوارد املتاحة
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وإدراكاً لدورها احلاسم يف املعاهدة، مت تصميم اسرتاتيجية التمويل ليتم استعراضها بانتظام. وهي تدمج اآلن بني  -13
ية عمليات الرصــــد والتقييم والتعلم، وهيكلة فرص التمويل اجلديدة وحتديد الثغرات وســــّدها. وســــتّيســــر اللجنة الدائمة املعن

 باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد (جلنة التمويل) اليت أنشأها اجلهاز الرئاسي، هذه العمليات.
 

 األهداف االستراتيجية

توفري املوارد املالية يف فعالية الكفاءة و الفافية و والقدرة على التنبؤ والشـــتوافر الهتدف اســـرتاتيجية التمويل إىل تعزيز  -14
 من املعاهدة. 18املعاهدة، وذلك وفقاً للمادة  لتنفيذ األنشطة املشمولة يف

 
وتعطي اســــــــــــــرتاتيجية التمويل األولوية لتنفيذ اخلطط والربامج املتفق عليها يف البلدان النامية اليت تصــــــــــــــون املوارد  -15

 مستدام. الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتستخدمها على حنو
 

 تمكين تنفيذ المعاهدة من خالل استراتيجية التمويل: النهج البرامجي – ثالثًا

تنفيذ  مبا ميّكن مناملقدمة من الشــركاء  ةيهدف النهج الرباجمي الســرتاتيجية التمويل إىل حتديد املســامهات العديد -16
هدف إىل زيادة و يعاجلها. وهيتنفيذها وتعبئة املوارد، و دد الثغرات يف حي . كما أنهبتلك املســــــــــــــامهاتاملعاهدة، واالعرتاف 

دعم الشــــــــــــركاء احلاليني واجلدد، مبا يف ذلك من خالل مواصــــــــــــلة التعاون يف التخطيط وفرص اإلنفاق املشــــــــــــرتك، وحتديد 
 القنوات املناسبة إلقامة مثل هذه الروابط.

 
ويتم وصــفه  1وقد مت تطوير إطار نتائج الســرتاتيجية التمويل لدعم النهج الرباجمي. ويرد إطار النتائج يف الشــكل  -17

 أيضاً يف الفقرات أدناه.
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 إطار نتائج اسرتاتيجية التمويل :1الشكل 
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هتدف املعاهدة الدولية إىل حتقيق األمن الغذائي والزراعة املســتدامة، ويســهم صــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية  -18
، مبا يف ذلك أهداف 2030والزراعة واســـتخدامها املســـتدام بشـــكل مباشـــر وغري مباشـــر يف تنفيذ خطة األمم املتحدة لعام 

(العمل  13(االســتهالك واإلنتاج املســؤولني)، و12(القضــاء على اجلوع)، و 2و(القضــاء على الفقر)،  1التنمية املســتدامة 
 (الشراكات لتحقيق األهداف). ويرد ذلك يف املستوى األعلى إلطار النتائج. 17(احلياة على األرض)، و 15املناخي)، و

 
املســــتدام  هالألغذية والزراعة واســــتخدامتتمثل األهداف الثالثة للمعاهدة الدولية يف صــــون املوارد الوراثية النباتية  -19

دة من تقاســم يأنواع عدعرب والتقاســم العادل للمنافع الناشــئة عن اســتخدامها. ويتحقق تقاســم املنافع من خالل املعاهدة 
 املنافع املتعدد األطراف. وينعكس ذلك يف املستوى الثاين من إطار النتائج.

 
وحيدد املســـــــــتوى الثالث إلطار النتائج آليات متكني املعاهدة والنوع الرئيســـــــــي آلليات التمويل والقنوات ضـــــــــمن  -20

اســـــرتاتيجية التمويل. وقد أنشـــــأت املعاهدة عدداً من اآلليات الفريدة اليت متكن من تنفيذ املعاهدة، مبا يف ذلك على وجه 
تعدد األطراف للحصـــول على املوارد وتقاســـم منافعها الذي ينص على اخلصـــوص: اســـرتاتيجية التمويل نفســـها؛ والنظام امل

وجود مســــــــــتودع عاملي للجينات لتمكني البحوث والتدريب والرتبية يف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ ونظام 
 وحقوق املزارعني.املعلومات العاملي؛ وبرنامج االستخدام املستدام 

 
 يجية التمويل جمموعة من آليات التمويل والقنوات اليت تشمل:وتشمل اسرتات -21

 
 قنوات التمويل اليت ال ختضع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة: )أ(

 التمويل الوطين للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ )1(

 التمويل واملساعدة الثنائيني؛ )2(

األخرى ذات الصـــــــــلة، مثل منظمة األغذية والزراعة، واجملموعة اآلليات والصـــــــــناديق واهليئات الدولية  )3(
االســــــــتشــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية، والبنك الدويل، ومرفق البيئة العاملية، والصــــــــندوق األخضــــــــر 

 للمناخ، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية.

 لسياسات:آليات التمويل اليت يوفر هلا اجلهاز الرئاسي التوجيهات املتعلقة با )ب(
 

 الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل، الذي أبرم معه اجلهاز الرئاسي اتفاقية تتعلق باسرتاتيجية التمويل؛ )1(

 األدوات اخلاضعة لرقابة أو توجيهات اجلهاز الرئاسي املباشرة: )ج(
 

 صندوق األغراض املتفق عليها؛ )1(

 صندوق تقاسم املنافع. )2(
 

التمويل مشاركة ومسامهة مجيع الشركاء لتمكني تنفيذ املعاهدة الدولية على املستويني  وسيتطلب جناح اسرتاتيجية -22
 الوطين والدويل. وترد قائمة باجلهات الفاعلة ذات الصلة يف املعاهدة يف املستوى النهائي إلطار النتائج.
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، مبا يف ذلك حبد ذاهتاالية ويتم تقدمي مســــــــامهات مهمة للتنفيذ الفعال للمعاهدة الدولية، ليســــــــت مســــــــامهات م -23
املســــامهات العينية للمزارعني يف جمال صــــون التنوع البيولوجي الزراعي. ويوفر شــــركاء التمكني للمعاهدة تقاســــم املنافع غري 
النقدية من خالل جمموعة واسعة من اآلليات. ويوفر تنفيذ اسرتاتيجية التمويل وسيلة لتحديد أوجه التآزر بني توفري املوارد 

ملالية وتقدمي تقاســـــــم املنافع غري النقدية، ووضـــــــع تدابري حمددة حســـــــب احلاجة لتعزيز تقاســـــــم املنافع غري النقدية ضـــــــمن ا
 اسرتاتيجية التمويل.

 
من أجل تعبئة املوارد لألنشــــــــــــــطة واخلطط والربامج ذات األولوية، ال ســــــــــــــيما يف البلدان النامية وتلك اليت متّر  -24

الســــــرتاتيجية التمويل ، ومع مراعاة خطة العمل العاملية، حدد اجلهاز الرئاســــــي نطاقاً مســــــتهدفاً يةلاقتصــــــاداهتا مبرحلة انتقا
 40سنوات، مع معلم بارز يتمثل يف نسبة  10سنوياً على مدى فرتة إضايف دوالر أمريكي  ليارم 1.1و 0.9ما بني يرتاوح 

 .2026يف املائة ينبغي حتقيقه حبلول عام 
 

ونظرًا إىل الـدور احلـاســــــــــــــم الـذي تلعبـه املوارد الوراثيـة النبـاتيـة لألغـذيـة والزراعـة يف حتقيق األمن الغـذائي والزراعـة  -25
املســـــتدامة، فإن غاية اســـــرتاتيجية التمويل تعترب طموحة بالضـــــرورة. وهتدف منهجية حتديد هدف اســـــرتاتيجية التمويل إىل 

ت األولويــة التــابعــة خلطــة العمــل العــامليــة واليت يتعني حتقيقهــا حبلول عــام مســــــــــــــتوى عــال من التنفيــذ جلميع اإلجراءات ذا
 . ومع ذلك، هناك العديد من التحذيرات اليت جيب أن تفهمها األطراف املتعاقدة والشركاء الذين ميكنون املعاهدة.2030

 
يزال هناك العديد من يف حني أنه قد مت اســـتخدام منهجية شـــاملة ألول مرة الحتســـاب الغاية، فإنه ال  )أ(

جماالت عدم اليقني اليت جيب تســليط الضــوء عليها. وجيب النظر إىل عملية وضــع غاية اســرتاتيجية التمويل على 
أ�ا عملية تكرارية، وســـــــيتم حتســـــــينها مبرور الوقت مع توفر املزيد من املعلومات حول تدفقات التمويل من مجيع 

القيود على املنهجية احلالية إمكانية احلســــــاب املزدوج، وقلة اإلبالغ،  الشــــــركاء الذين ميكنون املعاهدة. وتشــــــمل
واحلــاجــة إىل تقــدير التــدفق احلــايل للموارد. ويف حني أن أولويــات خطــة العمــل العــامليــة تتحقق يف الواقع بطريقــة 

 متضافرة وشاملة، إال أن املنهجية ال تفرتض أن هناك أي ترابط بينهما.

تمويل الشـــــــــــــامل من خالل قنوات متعددة ومن خالل شـــــــــــــركاء متكني متعددين وجيب حتقيق هدف ال )ب(
للمعاهدة. وتوفر األطراف املتعاقدة املوارد املالية لدعم األنشـــــــــــطة الوطنية لصـــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

يف جمال املوارد  رطويوالزراعة واســـــــتخدامها. ويســـــــتثمر القطاع اخلاص يف جمال الرتبية وتوســـــــيع نطاق البحث والت
الوراثيـــة النبـــاتيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة. ويـــدعم املـــاحنون املعـــاهـــدة من خالل القنوات الثنـــائيـــة واإلقليميـــة واملتعـــددة 
األطراف. ويدعم الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل الصون يف خارج املوقع الطبيعي. وستساهم املنظمات اخلريية 

 املبتكرة أيضاً يف حتقيق الغاية.ومصادر وآليات التمويل اجلديدة و 

وتســــــــتند منهجية حتديد الغاية إىل املعلومات املتاحة عن حالة تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية بشــــــــأن  )ج(
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، اليت تعتمد على التقييمات الوطنية اليت أجرهتا نقاط االتصال الوطنية.

 
الدعوة إىل زيادة املوارد من أجل تنفيذ املعاهدة، من املســــــــلم به أن هناك حاجة أيضــــــــاً إىل اســــــــتخدام املوارد وعند  -26

 احلالية بكفاءة وفعالية أكرب، وميكن دعم ذلك، يف مجلة أمور، من خالل استخدام أوجه التآزر اليت ميكنها النهج الرباجمي.
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خالل املراجعات املنتظمة الســرتاتيجية التمويل بشــكل عام، وفقاً  وســيتم اســتعراض هذه الغاية بشــكل دوري من -27
 إلرشادات إطار الرصد الوارد يف القسم اخلامس.

 
ويدعو اجلهاز الرئاســـــــي مجيع األطراف املتعاقدة واألعضـــــــاء اآلخرين يف منظمة األغذية والزراعة ومجيع الشـــــــركاء  -28

 تعبئة التمويل الالزم لبلوغ الغاية احملددة الســـرتاتيجية التمويل.  وجيب املعنيني يف املعاهدة، إىل االضـــطالع بدور نشـــط يف
 من املعاهدة الدولية. 5-18و 4-18بذل جهود تعبئة املوارد وختصيصها وفقاً للمادتني 

 
 م اجلهاز الرئاسي مبا يلي:و قي، 2025وبغية التوصل إىل غاية اسرتاتيجية التمويل حبلول عام  -29

 
األطراف املتعاقدة إىل تعزيز دمج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف خطط التنمية الوطنية، دعوة  )أ(

اجلهات املاحنة والتمويل اخلارجي، مبا يف ذلك حتديد من دعم لحصــــــــــــــول على الوامليزانيات واألولويات الوطنية ل
 رفق البيئة العاملية؛األولويات الوطنية لنظام التوزيع الشفاف للموارد التابع مل

دعوة األطراف املتعاقدة إىل تبادل املعلومات عن نتائج زيادة دمج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  )ب(
يف امليزانيات الوطنية واألولويات الوطنية مع األمانة، والطلب إىل األمانة اســـــــــــــتخدام هذه املعلومات لتطوير أدوات 

 تستخدمها جهات االتصال الوطنية وغريها من اجلهات لالستفادة من املوارد اجلديدة؛ اسرتاتيجية ميكن أن 

تشــــــــــجيع اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف على تعزيز تنفيذ االســــــــــرتاتيجية وزيادة إدماج تنفيذ  )ج(
 املعاهدة يف براجمها، وزيادة إبرازها واالعرتاف هبا؛

على تبادل املعلومات حول نتائج وأثر مبادرات اجلهات املاحنة املتعلقة  تشــــــــــــــجيع األطراف املتعاقدة )د(
بتنفيذ املعاهدة مع األمانة، والطلب من األمانة اســـتخدام هذه املعلومات يف تطوير أدوات ومنتجات لالتصـــال، 

 للمساعدة يف جهود تعبئة املوارد وزيادة إبراز اجلهات املاحنة واالعرتاف هبا؛

ألمانة أن تزيد إبراز اجلهات املاحنة اليت تقدم مســـــامهات طوعية لآلليات اخلاضـــــعة لرقابتها الطلب من ا )ه(
أو إرشاداهتا، واالعرتاف هبا، مثل صندوق تقاسم املنافع وصندوق األغراض املتفق عليها، مبا يف ذلك من خالل 

 مبادرات العالقات مع اجلهات املاحنة وتقدمي التقارير هلا؛

ات والصـــــــــــناديق واألجهزة الدولية ذات الصـــــــــــلة، مبا يف ذلك يف إطار برامج منظمة األغذية دعوة اآللي )و(
والزراعة، والشــــــــــــــراكات مع مرفق البيئة العاملية، واآلليات املتعددة األطراف األخرى، إىل زيادة األولوية واالهتمام 

 املوليني للمعاهدة؛

يف املعاهدة الذين جنحوا يف دمج املوارد الوراثية دعوة األمانة إىل أنشـــــــــاء شـــــــــبكة من شـــــــــركاء التمكني  )ز(
النباتية لألغذية والزراعة يف برامج أكرب معنية بالتنمية املستدامة وتغري املناخ، وتبادل الدروس املستفادة لبناء قدرة 

 اآلخرين على املشاركة يف مثل هذه الربامج؛

رد املالية من صـــــناعات جتهيز األغذية، على النحو دعوة جلنة التمويل إىل وضـــــع اســـــرتاتيجية لتعبئة املوا )ح(
 من املعاهدة؛ 6-13املطلوب يف املادة 

 دعوة جلنة التمويل إىل تطوير جمموعة من املبادرات لتعبئة األموال من مصادر وآليات مبتكرة؛ )ط(
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طريق إجراء  دعوة جلنة التمويل إىل تعزيز رصــــــــــــد اســــــــــــرتاتيجية التمويل واإلبالغ عنها، مبا يف ذلك عن )ي(
اســـــــــتعراضـــــــــات عامة للتدفقات املالية إىل جماالت تنفيذ املعاهدة، من خالل اجلمع بني األدوات احلالية وكذلك 
أدوات اجلهاز الرئاســي واملؤســســات األخرى مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــادي ومنظمة األغذية 

 والزراعة، فضًال عن مدخالت اخلرباء؛

صــلة، للحصــول على مســاعدة حمددة يف إطار الجلنة التمويل إىل وضــع معايري للســياســات ذات دعوة  )ك(
اســــــــــــــرتاتيجية التمويل للحفاظ على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف البلدان النامية، والبلدان اليت متّر 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد اقتصــــــاداهتا مبرحلة انتقالية، واليت تعد مســــــامهاهتا يف تنوع املوارد 
 من املعاهدة. 4-13األطراف كبرية، و/أو ذات احتياجات خاصة، كما هو مطلوب يف املادة 

 
وســـــتلعب جلنة التمويل التابعة للجهاز الرئاســـــي دوراً رائداً يف النهوض بتنفيذ هذا النهج الرباجمي ورصـــــده، مبا يف  -30

 التدابري املوضحة أعاله ويف اختصاصاهتا.ذلك من خالل 
 

 النهج البرامجي واألدوات الخاضعة لتوجيهات الجهاز الرئاسي –رابًعا
 وسيطرته المباشرة

 لتحقيق نيكما هو موضح يف إطار النتائج، يُعترب صندوق تقاسم املنافع وصندوق األغراض املتفق عليها ضروري -31
 التمويل وسيلعبان دوراً حتفيزياً يف تنفيذها.النهج الرباجمي السرتاتيجية 

 
تابع ملنظمة األغذية  حســــــاب أمانة. وهو 2006أنشــــــأ اجلهاز الرئاســــــي صــــــندوق األغراض املتفق عليها يف عام  -32

. ويلعب الصـــــــــندوق دوراً حامساً يف الدولية لمعاهدةني اجلهاز الرئاســـــــــي لوالزراعة ألغراض متفق عليها بني جهة ماحنة وأم
تنفيذ قرارات اجلهاز الرئاســـــــــــــي، وال ســـــــــــــيما تعزيز اآلليات العاملية لتمكني املعاهدة، وتنفيذ األولويات املتفق عليها، وبناء 
القدرات على الصـــــــعيدين الدويل واإلقليمي، وتســـــــهيل عملية صـــــــنع القرار للجهاز الرئاســـــــي لتعزيز تنفيذ املعاهدة. ويوفر 

ألمني من أجل تأمني األموال من جمموعة من اجلهات املاحنة، وإدارهتا، للمضـــــي لصـــــندوق آلية مرنة ســـــريعة االســـــتجابة ال
على دليل عمليات الصــــندوق، الذي يعرض التفاصــــيل عن النطاق،  1قدماً يف التنفيذ الرباجمي للمعاهدة. وحيتوي امللحق 

 وحشد املوارد، واملعلومات، واإلبالغ.
 

رب صندوق تقاسم املنافع عنصراً أساسياً يف اسرتاتيجية التمويل والنظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد يعت -33
وتقاسـم منافعها. وإن الصـندوق هو اآللية التشـغيلية لتلقي املنافع النقدية الناشـئة عن النظام املتعدد األطراف واسـتخدامها 

من املعاهدة. وقد أنشــــأ اجلهاز الرئاســــي صــــندوق تقاســــم املنافع، وهو  )و(-3-19وتقامسها، على النحو احملدد يف املادة 
؛ ويعّد دجمه يف النهج الرباجمي الســــــــــــرتاتيجية التمويل خطوة 2009آخذ يف التطور منذ أن بدأ تشــــــــــــغيله ألول مرة يف عام 

 أخرى يف جمال تطويره.
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تقاســم املنافع من املنهجية املســتخدمة الحتســاب  ُتســتمد املنهجية املســتخدمة حلســاب الغاية اخلاصــة بصــندوق -34
الغاية العامة الســـــــــــرتاتيجية التمويل، واليت هتدف إىل حتقيق مســـــــــــتوى عال من التنفيذ جلميع اجملاالت ذات األولوية خلطة 

 .25. وبالتايل، تنطبق قيود مماثلة على النحو املشار إليه يف الفقرة 2030العمل العاملية حبلول عام 
 

كما هو حمدد يف الدليل التشغيلي لصندوق تقاسم املنافع، يركز النهج الرباجمي لصندوق تقاسم املنافع على  -35
 ما يلي:

 
خلطة العمل العاملية الثانية بشــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: دعم إدارة املوارد  2جمال األولوية  •

 سينها يف املزرعة؛الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحت

خلطة العمل العاملية الثانية بشـــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: تشـــجيع تنمية  11وجمال األولوية  •
وتســــويق مجيع األصــــناف، ويف املقام األول أصــــناف املزارعني/األصــــناف البدائية واألنواع غري املســــتخدمة 

 على النحو األمثل.

 
 الرباجمي يضع ممارسات داعمة ومبادرات متكينية لتنفيذ األولويات األخرى خلطة العمل العاملية الثانية. ومع ذلك، فإن النهج

 
 حيدد اجلهاز الرئاسي نطاقاً مستهدفاً لصندوق تقاسم املنافع: -36

 
مليون دوالر أمريكي لكي  ]ب –أ [، جيب أن يصل الدخل السنوي لصندوق تقاسم املنافع إىل ما بني 2025حبلول عام 

يف املائة من اجلهد املتعدد األطراف والثنائي لتحقيق مســـــتوى  ]د –ج [يتســـــىن لصـــــندوق تقاســـــم املنافع املســـــامهة بنســـــبة 
 .2030حبلول عام  11و 2مرتفع من التنفيذ يف جمايل األولويات 

 
صــــندوق تقاســــم املنافع بشــــكل دوري من  ومتشــــياً مع الغاية العامة الســــرتاتيجية التمويل، ســــيتم اســــتعراض غاية -37

 خالل عمليات االستعراض املنتظمة السرتاتيجية التمويل.
 

من املعاهدة الدولية، املستفيدون الرئيسيون من صندوق تقاسم املنافع هم املزارعون يف مجيع  3-13ووفقاً للمادة  -38
قتصــــــــــاداهتا مبرحلة انتقالية، واليت تصــــــــــون املوارد الوراثية النباتية أحناء العامل، وخاصــــــــــة يف البلدان النامية، والبلدان اليت متّر ا

 وتستخدمها بشكل مستدام.
 

ويدعم صـــندوق تقاســـم املنافع اإلدارة والتحســـني يف املوقع الطبيعي ويف املزرعة، وخيلق الروابط مع جهود الصـــون  -39
بني املزارعني، وميّكن تدفق مواد املوارد الوراثية النباتية األوســع نطاقاً خارج املوقع. وهو يعزز ويســهل عمليات تبادل البذور 

وقد بذلت املشــــاريع املّمولة جهوداً لتحســــني  لألغذية والزراعة من املزارعني إىل اجملموعات خارج املوقع والعكس بالعكس.
 من أصــــــحاب احليازات ســــــالســــــل قيمة البذور احمللية، وإلتاحة جمموعة واســــــعة من األصــــــناف املكّيفة واحملســــــّنة للمزارعني

الصـــــغرية. ويتم دعم جهود تربية النباتات مبشـــــاركة املزارعني وتعزيز القدرة على تطوير أصـــــناف تتكّيف بشـــــكل خاص مع 
 وتكون ذات جودة عالية. ،الظروف االجتماعية والبيئية
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بني تعبئة املوارد وختصــــيصــــها وصــــرفها بطريقة  2وجيمع دليل العمليات لصــــندوق تقاســــم املنافع الوارد يف امللحق  -40
متكاملة. وقد مت دمج الدروس املســــــــتفادة من دورات املشــــــــاريع الســــــــابقة يف تطوير الدليل، الذي حيتوي اآلن على ســــــــرد 

 .2025-2020ونظرية للتغيري لصندوق تقاسم املنافع للفرتة 
 

 التنفيذ والرصد واالستعراض وإعادة التخطيط – خامًسا

تقديراً لدورها احلاســـــم يف املعاهدة، مت تصـــــميم اســـــرتاتيجية التمويل ليتم اســـــتعراضـــــها بانتظام وحتســـــينها بشـــــكل  -41
مســـــــتمر، ولكي تظل ديناميكية وســـــــريعة االســـــــتجابة وذات صـــــــلة. وهي تدمج بني عمليات التنفيذ، والرصـــــــد، والتقييم، 

 والتعلم، وحتديد الثغرات وسدها.
 

ليت أنشـــــأها اجلهاز الرئاســـــي برصـــــد ومراجعة التقدم احملرز يف تنفيذ اســـــرتاتيجية التمويل ســـــتقوم جلنة التمويل ا -42
بانتظام، وبتقدمي توصيات بشأن التعديالت، على النحو املنصوص عليه يف اختصاصاهتا. وميكن مراجعة االختصاصات 

ظام بشــــــــــــأن التقدم احملرز يف تنفيذ وفقاً لدورات اســــــــــــرتاتيجية التمويل. وســــــــــــتقوم اللجنة باطالع اجلهاز الرئاســــــــــــي بانت
ســنوات لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاســي  5اســرتاتيجية التمويل. وســتوفر اســتعراضــاً شــامالً الســرتاتيجية التمويل بعد فرتة 

 يف دورته الالحقة.
 

التمويل العامة، وستقدم األطراف املتعاقدة وغريها من املنظمات ذات الصلة املعلومات املتعلقة بتنفيذ اسرتاتيجية  -43
وستعمل جلنة التمويل بالتعاون مع جلنة االمتثال  وبرصدها واستعراضها، يف فرتات تقدمي التقارير اليت وافقت عليها اللجنة.

 لالتفاق على أفضل السبل إلدماج املعلومات ضمن الصيغ القائمة لرفع التقارير.
 

ويل اليت ســيتم اســتعراضــها وحتديثها كل ســنتني، وســتشــمل وســتضــع اللجنة خطة تشــغيلية لتنفيذ اســرتاتيجية التم -44
 االعتبارات التالية املتعلقة بتنفيذها ورصدها واستعراضها وإعادة التخطيط هلا:

 
جيب أن تكون عملية تنفيذ اســــــرتاتيجية التمويل ورصــــــدها واســــــتعراضــــــها عملية ديناميكية، وأن تدعم  )أ(

 التمويل هذه.النهج الرباجمي املوضح يف اسرتاتيجية 

ستتم مراجعة أهداف اسرتاتيجية التمويل وصندوق تقاسم املنافع بشكل دوري. وسيشمل ذلك رصد  )ب(
التقــدم احملرز حنو حتقيق الغــايــات، واســــــــــــــتعراض الغــايــات ذاهتــا، وحتــديــد الثغرات، مبــا يف ذلــك عن طريق إجراء 

من خالل اجلمع بني األدوات احلالية للجهاز  اســــــــــــتعراضــــــــــــات عامة للتدفقات املالية إىل جماالت تنفيذ املعاهدة
الرئاسي واملؤسسات األخرى مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة، فضالً 

 عن مدخالت اخلرباء.

عديالت الرصــــد الدوري واإلبالغ عن اســــتخدام قنوات التمويل املختلفة وبيئة اجلهات املاحنة إلجراء الت )ج(
 الالزمة وحتديد فرص التمويل اجلديدة وهيكلتها.

 استعراضات كل سنتني لتنفيذ اسرتاتيجية التمويل واستعراض اسرتاتيجي كل مخس سنوات. )د(
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ُحتدد أطر الرصـــــد والتقييم لصـــــندوق تقاســـــم املنافع وصـــــندوق األغراض املتفق عليها يف أدلة العمليات  )هـ(
نتظمة إىل اجلهاز الرئاســــي. وتعترب هذه األطر جزءا ال يتجزأ من رصــــد اســــرتاتيجية وهي تشــــمل تقدمي التقارير امل

 .التمويل. وجيب أن تكون عملية رصــد واســتعراض اســرتاتيجية التمويل الشــاملة عملية متســقة مع هذه العمليات
ق األغراض املتفق أن الصـــندوقني خيضـــعان لرقابة اجلهاز الرئاســـي، فإن صـــندوق تقاســـم املنافع وصـــندو إىل ونظراً 

عليها خيضــــــعان أيضــــــاً لإلجراءات املوحدة املعمول هبا يف منظمة األغذية والزراعة، مبا يف ذلك عمليات املراجعة 
 والتقارير املالية.

جيب أن تراعي عملية رصـــــــد واســـــــتعراض اســـــــرتاتيجية التمويل عمليات الرصـــــــد، والتقييم، والتعلم من  )و(
املكتســـــبة، يف االســـــتعراضـــــات الســـــابقة الســـــرتاتيجية التمويل، وفقاً ملا قرره اجلهاز الدروس واخلربات واملعلومات 

 .3/2017، من القرار 3-الرئاسي من خالل الفقرة الثانية 

ينبغي أن يدعم تنفيذ اســــــــــرتاتيجية التمويل واســــــــــتعراضــــــــــها وحتســــــــــينها بانتظام، تعزيز آليات املعاهدة  )ز(
 ).2و 1، الفقرتان 2/2015(القرار  األخرى، مثل النظام املتعدد األطراف
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 دليل العمليات: صندوق األغراض المتفق عليها :1الملحق 

 
 

 النطاق – أوالً 
 
اجلهاز الرئاســــي صــــندوق األغراض املتفق عليها هو حســــاب أمانة لألغراض املتفق عليها بني اجلهة املاحنة وأمني  -1
 .الدولية لمعاهدةل
 
اجلهاز الرئاسي، يُعترب هذا الدليل دليالً عاماً لألمني يف ما يتعلق بصندوق األغراض وكصندوق خيضع لتوجيهات  -2

 املتفق عليها يف سياق اسرتاتيجية التمويل احملدثة، اليت هو جزء منها.
 
وتتعلق املشـــورة املقدمة على وجه التحديد بصـــندوق األغراض املتفق عليها، ولكن هبدف كيفية ربطها باملســـامهة  -3

 قيق الرؤية واألهداف الشاملة السرتاتيجية التمويل احملدثة واملسامهة فيها.يف حت
 
وكما هو موضح يف إطار النتائج السرتاتيجية التمويل، يشكل صندوق األغراض املتفق عليها آلية متكني رئيسية  -4

التمويل لصـــــــندوق األغراض املتفق الســـــــرتاتيجية التمويل. وهتدف املشـــــــورة املقدمة يف هذا الدليل إىل املســـــــاعدة يف تأمني 
عليها للتنفيذ الرباجمي للمعاهدة الدولية على املدى الطويل، وبطريقة منســـــــقة ومتضـــــــافرة وفعالة. ويتماشـــــــى ذلك مع رؤية 

 اسرتاتيجية التمويل احملدثة اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة، ومبادئ التآزر والتكامل.
 
عناصــر إرشــادات لألمني بشــأن جوانب عملية صــندوق األغراض املتفق عليها اليت تعترب ذات  ويقدم هذا الدليل -5

أمهية خاصــــة الســــرتاتيجية التمويل احملدثة، مثل تعبئة املوارد واملعلومات واإلبالغ. وتنطبق هذه العناصــــر أيضــــاً، مع مراعاة 
 على الصندوق اخلاص لدعم مشاركة البلدان النامية.مقتضى احلال، 

 
 تعبئة الموارد – ثانًيا

 
ألمني لتأمني األموال من جمموعة من اجلهات ليوفر صـــندوق األغراض املتفق عليها آلية مرنة وســـريعة االســـتجابة  -6

 املاحنة واملصادر، وإدارهتا، للمضي قدماً يف التنفيذ الرباجمي للمعاهدة.
 
باملسامهات والرتحيب هبا، وكذلك احلصول على التزامات وجيب أن توفر دورات اجلهاز الرئاسي فرص االعرتاف  -7

 مستقبلية ملموسة لصندوق األغراض املتفق عليها.
 
 وجيب أن تنظر جوانب تعبئة املوارد يف �ج براجمي لصندوق األغراض املتفق عليها. -8
 
األغراض املتفق عليها كأداة متويل وترتبط جوانب تعبئة املوارد مع تلك املتعلقة بتحســني االتصــال وإبراز صــندوق  -9

 رئيسية لدعم تنفيذ املعاهدة الدولية، على النحو املفصل يف قسم املعلومات واإلبالغ.
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 المعلومات واإلبالغ – ثالثًا
 

ينبغي أن تنظر املعلومات عن املوارد واإلبالغ عنها يف إطار صــــــــــــــندوق األغراض املتفق عليها يف النهج الرباجمي  -10
الســـــــرتاتيجية التمويل وأمهية مواصـــــــلة العمل على تعبئة املوارد واالتصـــــــاالت والرتويج وحتديد العالمات التجارية للمعاهدة 

 الدولية وظهورها يف وسائل اإلعالم من أجل حتسني متويل صندوق األغراض املتفق عليها.
 

 ، وسوف تشمل ما يلي:دورة من الدوراتكل وسيتم تقدمي املعلومات والتقارير إىل اجلهاز الرئاسي خالل   -11
 

أبرز النتائج واآلثار احملققة لألنشــطة املنفذة من خالل صــندوق األغراض املتفق عليها، وال ســيما كيفية  أ)(
 إسهامها يف إطار نتائج اسرتاتيجية التمويل والتنفيذ الرباجمي للمعاهدة.

 الرئيسية وحالة األموال املستلمة واملنفقة.نظرة عامة رفيعة املستوى عن اجلهات املسامهة  ب)(
 

وعلى مســــــتوى املشــــــروع، ســــــتتاح التقارير املرحلية وغريها من التقارير للجهات املاحنة وفقاً للشــــــروط واملتطلبات  -12
 التعاقدية، ومبا يتماشى مع قواعد منظمة األغذية والزراعة.
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 المنافع دليل العمليات: صندوق تقاسم :2الملحق 

 
 

 مقدمة – أوالً 

يعترب صندوق تقاسم املنافع عنصراً أساسياً يف اسرتاتيجية التمويل والنظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد  -1
وتقاســــــم منافعها. ويعترب الصــــــندوق آلية تشــــــغيلية لتلقي املنافع النقدية الناشــــــئة عن النظام املتعدد األطراف واســــــتخدامها 

 (و) من املعاهدة. 3-19وتقامسها، على النحو احملدد يف املادة 
 
وقد دعم أربع دورات للمشروع مع ، 2009أنشأ اجلهاز الرئاسي صندوق تقاسم املنافع وبدأ العمل فيه منذ عام  -2

مشروعاً حول العامل. وعمل اجلهاز الرئاسي بانتظام على حتسني اإلجراءات التشغيلية للصندوق وعملية اختياره  80متويل 
للتدخالت وحتديد جماالت األولوية. ويعد صـــــندوق تقاســـــم املنافع آلية متطورة، وإن وضـــــع النهج الرباجمي للصـــــندوق هو 

 خطوة أخرى يف جمال تطويره.
 
هذا بني تعبئة املوارد وختصـــــــيصـــــــها وصـــــــرفها بطريقة متكاملة، وهو مدمج يف اســـــــرتاتيجية  وجيمع دليل العمليات -3

 التمويل العامة. وقد مت دمج الدروس املستفادة من دورات املشروع السابقة يف هذا الدليل.
 

 المستفيدون واألولويات

سيما يف البلدان النامية، والبلدان اليت ن هم املستفيدين الرئيسيني من صندوق تقاسم املنافع، وال و سيكون املزارع -4
متر اقتصـــاداهتا مبرحلة حتّول، واليت تقوم بصـــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتســـتخدمها على حنو مســـتدام، كما 

 من املعاهدة الدولية. 3-13يرد يف املادة 
 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للمزارعني، مع الرتكيز بوجه وســـــــتثبت مجيع املشـــــــاريع الفوائد الناشـــــــئة عن املوارد  -5

خاص على دعم اإلدارة داخل املزرعة/املوقع، والتبادل بني املزارعني، وســـالســـل القيمة احمللية للبذور، وحتســـني تدفق املوارد 
 بالعكس. الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بني املزارعني واجملموعات خارج املوقع، والعكس

 
وضمن األولويات املتفق عليها يف خطة العمل العاملية الثانية، يركز النهج الرباجمي لصندوق تقاسم املنافع بشكل  -6

 خاص على ما يلي:
 

 : دعم إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحتسينها يف املزرعة؛2جمال األولوية  •

وتســويق مجيع األصــناف، ويف املقام األول أصــناف املزارعني/األصــناف  : تشــجيع تنمية11وجمال األولوية  •
 البدائية واألنواع غري املستخدمة على النحو األمثل.

 
ومع ذلك، فإن النهج الرباجمي يطبق ممارســــــــــــــات داعمة ومبادرات متكينية لتنفيذ األولويات األخرى خلطة العمل  -7

 العاملية الثانية.
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األولويات لســـــــــــّد الثغرات يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، وبعد إجراء مســـــــــــح شـــــــــــامل وقد مت اختيار هذه  -8
 للتمويل املتاح من خالل قنوات أخرى ضمن اسرتاتيجية التمويل.

 
 صندوق تقاسم المنافع ضمن استراتيجية التمويل

يف التعاون الدويل يف جمال  تستخدم األموال ضمن صندوق تقاسم املنافع بشكل اسرتاتيجي للقيام بدور مساعد -9
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 
كما سيساعد التمويل املقدم من خالل صندوق تقاسم املنافع على تعبئة موارد إضافية ال ختضع لسيطرة اجلهاز  -10

بناء روابط بني على املنافع  الشــركاء الرئيســيني الذين يعملون من خالل صــندوق تقاســم ســيتّم تشــجيعالرئاســي املباشــرة. و 
 مصادر التمويل املختلفة واستكشاف التعاون يف التخطيط وفرص اإلنفاق املشرتك مع اآلخرين.

 
وباإلضــافة إىل ذلك، يســهل صــندوق تقاســم املنافع تنفيذ خمتلف آليات التمكني يف املعاهدة مثل النظام املتعدد  -11

 واستخدامها وإدراجها، ونظام املعلومات العاملي.األطراف، من خالل صون املوارد 
 

 سرد ونظرية التغيير

اختفت خالل القرن املاضـــــــــي أجزاء من تنوع احملاصـــــــــيل الغذائية يف العامل إىل األبد، مما قلل من اســـــــــرتاتيجيات  -12
 ية. املواجهة واملوارد الالزمة لزراعة احملاصيل األكثر قدرة على الصمود، واألكثر إنتاجية وتغذ

 
، وال ســــــــيما األكثر عرضــــــــة منهم لتغري املناخ وانعدام األمن الغذائي، اعتماداً كبرياً على نيويعتمد صــــــــغار املزارع -13

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لضــمان ســبل عيشــهم. ويتيح صــندوق تقاســم املنافع الفرصــة للمزارعني للوصــول إىل 
تتكيف مع احتياجاهتم. وميّكن ذلك املزارعني من زراعة أنواع خمتلفة من احملاصــــــيل، حبيث  جمموعة واســــــعة من البذور اليت

زراعة حماصـــيل ذات غالت أكرب أو أصـــناف عالية القدرة على مقاومة اآلفات و  ،يعتمدون على حمصـــول واحد أو إثنني ال
وميّكن صـــندوق تقاســـم املنافع صـــغار ة أكثر. واألمراض والظروف املناخية املعاكســـة، واحملاصـــيل اليت طعمها أفضـــل واملغذي

املزارعني والعلماء واملربني من االستفادة من املستودعات العاملية للجينات التابعة للمعاهدة واليت تضم ماليني املواد الوراثية 
 املختلفة إلجراء البحوث وتطوير أنواع جديدة من احملاصيل.

 
توى احمللي إلجياد احللول لتغري املناخ والتحديات األخرى، يتم تعزيز نظام ومن خالل مساعدة املزارعني على املس -14

املعاهدة للتنوع الزراعي. ويتخطى صـــــــــــندوق تقاســـــــــــم املنافع الفجوة اليت غالباً ما تظهر بني الصـــــــــــون يف املوقع/يف املزرعة 
ة من خالل بنوك اجلينات الوطنية والصـــــــــــــون خارج املوقع، ويوضـــــــــــــح كيف ترتبط املبادرات املختلفة من اجملتمعات الزراعي

وتعود املعرفة واملعلومات واملادة الوراثية الناجتة عن صــندوق تقاســم  والدولية مع بعضــها البعض من خالل املعاهدة الدولية.
 املستدامة.املنافع إىل آليات متكني املعاهدة، مما يوسع املوارد املتاحة يف مجيع أحناء العامل لتحسني األمن الغذائي والزراعة 
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على نظرية التغيري يف صــــــندوق تقاســــــم املنافع. وتوضــــــح نظرية التغيري الروابط بني صــــــندوق  2وحيتوي الشــــــكل  -15
تقاســـــــم املنافع وإطار النتائج الســـــــرتاتيجية التمويل، ال ســـــــيما كو�ا تســـــــهم يف مواجهة التحديات اإلمنائية الرئيســـــــية اليت 

 يواجهها املزارعون حول العامل.
 

ويدعم صـــندوق تقاســـم املنافع اإلدارة والتحســـني يف املوقع/يف املزرعة، وخيلق الروابط مع جهود الصـــون األوســـع  -16
نطاقاً خارج املوقع. وهو يعزز ويســــــــــــــهل تبادالت البذور بني املزارعني، وميّكن تدفق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

وقد بذلت املشـــــاريع املمولة جهوداً لتحســـــني ســـــالســـــل قيمة وقع والعكس بالعكس. من املزارعني إىل اجملموعات خارج امل
البذور احمللية وإلتاحة جمموعة واســــــعة من األصــــــناف املكّيفة واحملســــــنة للمزارعني أصــــــحاب احليازات الصــــــغرية. ويتم دعم 

خاص مع الظروف االجتماعية  جهود تربية النباتات مبشـــــاركة املزارعني وتعزيز القدرة على تطوير أصـــــناف تتكيف بشـــــكل
والبيئية، وتكون ذات جودة عالية. وتســــــــــاعد الدروس املســــــــــتفادة من اإلجراءات املمولة يف إعالم التخطيط الوطين واختاذ 

 القرارات بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 

صـــــــاحل املختلفة للمزارعني وغريهم من إن صـــــــندوق تقاســـــــم املنافع مدفوع بالطلب ويســـــــتجيب لالحتياجات وامل -17
مقدمي ومستخدمي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وتؤدي املشاريع املمولة إىل احتادات قوية للمعاهدات مبا ميّكن 

عددة املســتوى والشــراكات اليت يتم تأســيســها شــاملة وديناميكية ومتالشــركاء من التعاون مًعا لتعزيز تنفيذ املعاهدة وإبرازها. 
بني جمموعة واســــعة من مؤســــســــات إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأصــــحاب املصــــلحة، خللق شــــعور مبلكية 

  النتائج وتعزير اإلدماج االجتماعي.
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 نظرية التغيري: صندوق تقاسم املنافع :2الشكل 
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 الموارد المالية لصندوق تقاسم المنافع وتعبئة الموارد  – ثانًيا
 

مليون] دوالر أمريكي لصـــندوق تقاســـم املنافع، للفرتة ما بني عامي  xxحدد اجلهاز الرئاســـي غاية متويل قدرها [ -18
 . وتتوقع هذه الغاية املوارد من مصدرين رئيسيني مها:2025و 2020

 
املتعدد األطراف للحصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعها، والذي  الدخل القائم على املســـــتخدم من النظام •

 أمهية قصوى لتأمني املوارد املستدامة واملتوقعة للصندوق؛ ايعترب ذ

 املسامهات الطوعية من األطراف املتعاقدة وغريها. •
 

 الدخل القائم على المستخدم من النظام المتعدد األطراف

(و) من املعاهدة الدولية، فإن صــــــــــندوق تقاســــــــــم املنافع هو اآللية اليت أنشــــــــــأها  3-19كما هو حمدد يف املادة  -19
النظام املتعدد األطراف واسـتخدامها. ولن يتم ختصـيص الدخل القائم على  الناشـئة عناجلهاز الرئاسـي لتلقي املوارد املالية 

 فع.املستخدم الناشئ عن النظام املتعدد األطراف واملودع يف صندوق تقاسم املنا
 

ومن املتوقع أن تؤدي املدفوعات القائمة على املســــــــــــــتخدم احملددة يف االتفاق املوحد لنقل املواد للنظام املتعدد  -20
األطراف، إىل توليد تدفق متوقع من التمويل لصـــــــــــندوق تقاســـــــــــم املنافع، من مســـــــــــتخدمي املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

 والرؤية لصندوق تقاسم املنافع لالعرتاف باملسامهني يف النظام املتعدد األطراف.والزراعة. وسيتم توسيع جهود التواصل 
 

وســــــتمكن عمليات اســــــتعراض اســــــرتاتيجية التمويل اجلهاز الرئاســــــي من تقييم الدخل القائم على املســــــتخدم  -21
اتيجية التمويل والنظام الناتج عن النظام املتعدد األطراف، من أجل إعالم عملية صـــــنع القرار يف املســـــتقبل بشـــــأن اســـــرت 

 املتعدد األطراف.
 

 المساهمات الطوعية

ســـــيتطلب حتقيق غاية صـــــندوق تقاســـــم املنافع من املعاهدة تعظيم مجيع فرص التمويل. ويقدم هذا القســـــم نظرة  -22
 .2025-2020عامة بشأن اجلهات املعنية املختلفة اليت تعترب احتماالت ممكنة لصندوق تقاسم املنافع خالل الفرتة 

 
تشمل اجلهات املمكنة للمسامهات الطوعية يف صندوق تقاسم املنافع ما يلي: األطراف املتعاقدة ووزاراهتا املعنية  -23

 بالزراعة، والشؤون اخلارجية، واملساعدة اإلمنائية، واملؤسسات األخرى ذات الصلة.
 

ح بعد أطرافاً متعاقدة يف املعاهدة؛ واملنظمات تشــــمل اجلهات املســــامهة األخرى ما يلي: الدول اليت مل تصــــبوقد  -24
 اخلريية؛ والقطاع اخلاص، مبا يف ذلك صناعة جتهيز األغذية واآلليات الدولية ذات الصلة.

 
كما قد يســــتفيد صــــندوق تقاســــم املنافع أيضــــاً من املبادرات اليت ســــيتم اســــتكشــــافها من خالل النهج الرباجمي  -25

 األموال من مصادر وآليات مبتكرة.السرتاتيجية التمويل لتعبئة 
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. 2025-2020ويتمثل الطموح يف زيادة تنويع مصـــــــــــــادر التمويل لصـــــــــــــندوق تقاســـــــــــــم املنافع حبلول �اية فرتة  -26
وســـيمكن النهج الرباجمي اجلديد للصـــندوق من تطوير شـــراكات طويلة األجل مع اجلهات املاحنة لتوفري متويل طويل األجل 

 ميكن التنبؤ به.
 

ويستحسن عدم ختصيص املسامهات الطوعية من األطراف املتعاقدة. وينبغي استخدام املسامهات غري املخصصة  -27
وســــتكون املســــامهات الطوعية املخصــــصــــة مقبولة، واملخصــــصــــة على حد ســــواء طبًقا لألحكام الواردة يف دليل العمليات. 

آثار هذا التخصـــيص، لضـــمان إىل نظراً  3/2017للقرار ولكنها ســـتخضـــع للمراجعة الدورية من قبل اجلهاز الرئاســـي وفقاً 
 عدم وجود آثار ضارة على الصندوق.

 
لنهج الرباجمي وفرصـــــــــــة لزيادة مشـــــــــــاركة اجلهات املاحنة إىل هامة يف اويُعد االعرتاف باجلهات املاحنة وإبرازها مسة  -28

 أقصى حّد واملساعدة يف جذب موارد وشركاء جدد.
 

التمويل بانتظام املشـــــورة بشـــــأن جهات حمتملة جديدة للمســـــامهات الطوعية، وشـــــراكات اجلهات وســـــتقدم جلنة  -29
املاحنة يف صـــندوق تقاســـم املنافع، وأنشـــطة تقدير اجلهات املاحنة. وقد تعتمد اللجنة عند تقدمي هذه املشـــورة على عناصـــر 

 ية التمويل السابقة.اخلطة االسرتاتيجية السابقة لتنفيذ صندوق تقاسم املنافع يف اسرتاتيج
 

 اإلجراءات التشغيلية الستخدام الموارد الخاضعة – ثالثًا
 لصندوق تقاسم المنافع

 
 المبادئ

 تستند هذه اإلجراءات التشغيلية إىل املبادئ التالية: -30
 

 الشفافية والنزاهة؛ •
 البساطة وسهولة الوصول؛ •
 الكفاءة والفعالية؛ •
 اجلودة واجلدارة الفنية. •

 
 المشروعدورة 

خيضع صندوق تقاسم املنافع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة، الذي يفوض سلطة عمليات صندوق تقاسم املنافع  -31
 خالل فرتة السنتني إىل جلنة التمويل. وجيوز للجنة أن تقوم مبا يلي خالل فرتة السنتني:

 
 إنشاء جولة جديدة من دورة املشروع وإطالقها، حسب احلاجة؛ )أ(
حتديد ما إذا كان ينبغي توفري التمويل للمشــــــاريع اليت ســــــبق أن حصــــــلت على شــــــهادة التميز من فريق  )ب(

 لمرحلة الثانية من املشاريع اليت سبق أن موهلا صندوق تقاسم املنافع؛لاخلرباء أو 



29 ، الصفحة باءاملرفق   IT/GB-8/19/Report 

 

اشى مع النهج حتديد ما إذا كان ينبغي املسامهة يف برامج التنمية األكرب لدعم تنفيذ التدخالت اليت تتم )ج(
 الرباجمي لصندوق تقاسم املنافع؛

حتديد ما إذا كان ســـــــــــــيتم توفري متويل إلعداد مقرتح لتنمية مشـــــــــــــروع أكرب يســـــــــــــاهم يف النهج الرباجمي  )د(
 للصندوق.

 
وســيقوم فريق اخلرباء املســتقل بفحص املقرتحات األولية واســتعراض �ائي ملقرتحات املشــروع. وســيتم تعيني فريق  -32

. وســــــــــيتألف من خبريين من كل إقليم من أقاليم منظمة األغذية هماخلرباء من قائمة يقدمها املكتب بالتشــــــــــاور مع أقاليم
والزراعة. وســــــــيعمل فريق اخلرباء املســــــــتقل دون أجر مع توفري املوارد يف إطار امليزانية اإلدارية األســــــــاســــــــية ألي اجتماعات 

 لجمهور العام.ضرورية. وستتم إتاحة اختصاصات الفريق ل
 

وســــــــــيدعم مكتب املعاونة مقدمي الطلبات يف إعداد املقرتحات األولية واملقرتحات الكاملة للمشــــــــــاريع باللغات  -33
 الرمسية للمعاهدة.

 
 وستتكون دورة املشروع مما يلي: -34

 
 توجيه نداء لتقديم المقترحات )أ(

الرتكيز  نباللغات الرمسية للمعاهدة، ويتضـــــــمن املعلومات ذات الصـــــــلة بشـــــــأ اللجنةصـــــــادر عن  )1(
 املواضيعي، والنتائج املتوقعة، واخلطوات واإلجراءات اخلاصة بالنداء؛

إعالن على املوقع اإللكرتوين للمعاهدة وبواســـــــــطة جهات االتصـــــــــال الوطنية واألجهزة اإلقليمية  )2(
 املعنية؛

 .اللجنةألمانة بناء على توجيهات اجلهة املسؤولة: تعده ا )3(
 تقديم االقتراحات األولية )ب(

 بأي لغة من لغات املعاهدة باإلضافة إىل ترمجتها إىل إحدى لغات العمل؛ )1(
 طبقاً للصيغة املتفق عليها وضمن املهل الزمنية احملددة؛ )2(
 معاجلة معايري األهلية والفرز؛ )3(
اجلهة املســــــــــــــؤولة: األطراف املتعاقدة املقدمة للطلب أو األشــــــــــــــخاص الطبيعيون أو القانونيون  )4(

بالتشــــــــــــــاور مع الطرف املتعاقد أو األطراف املتعاقدة املعنية. ويقدم الطرف املتعاقد أو األطراف 
 .للمعاهدة الدولية اجلهاز الرئاسي أمنياملتعاقدة املعنية الطلب الرمسي هبذا الصدد إىل 

 فرز االقتراحات األولية )ج(

 وفقاً ملعايري األهلية والفرز اليت مت وضعها كجزء من النداء لتقدمي املقرتحات؛ )1(
 وفقاً للسياسة اخلاصة بتضارب املصاحل؛ )2(
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ســينتج عن تقرير للفريق يتضــمن توصــيات وقائمة خمتصــرة للمقرتحات األولية العالية اجلودة اليت  )3(
 ؛ستحصل على شهادة متيز

 اجلهة املسؤولة عن الفرز: فريق خرباء مستقل، بدعم من األمانة؛ )4(
الموافقة على المقترحات األولية التي من شـــــأنها تطوير مقترح مشـــــروع ضـــــمن دورة المشـــــروع  )د(

 وإصدار شهادات التميز:
 

وفقاً لألموال املوجودة حتت تصـــــــرف اجلهاز الرئاســـــــي يف دورة املشـــــــروع تلك، وتوصـــــــيات فريق  )1(
 اخلرباء املستقل؛ 

وفقـاً العتبـارات حمتملـة إضــــــــــــــافيـة، مثـل التوازن اجلغرايف، هبـدف إبقـاء قـائمـة املقرتحـات األوليـة  )2(
 املعتمدة قصرية؛

 وفقاً للسياسة اخلاصة بتضارب املصاحل؛ )3(
 خمتصرة مبقرتحات أولية عالية اجلودة، سيتم اإلعالن عنها علناً؛قائمة  )4(
اجلهة املســـــــــؤولة عن املوافقة: اللجنة، اليت ســـــــــتطلب من األمني دعوة مقدمي الطلبات الذين مت  )5(

اختيارهم إىل وضــــع مقرتح للمشــــروع، ســــيتم متويله يف �اية املطاف، وتقدمي شــــهادة متيز جلميع 
 رجة على الالئحة املختصرة؛املقرتحات األولية املد

 تقدم مقترحات المشاريع من بين المقترحات األولية )هـ(

 بأي لغة من لغات املعاهدة باإلضافة إىل ترمجتها إىل إحدى لغات العمل؛ )1(
 طبقاً لصيغة متفق عليها ملقرتحات املشاريع وضمن املهل الزمنية احملددة؛ )2(
 اخلرباء؛معاجلة التوصيات اليت قدمها فريق  )3(
 حتديد اجلهة املتلقية وقنوات الدفع؛ )4(
ســـــــــيتم تقدمي مكتب معاونة لدعم مقدمي الطلبات يف إعداد مقرتحات املشـــــــــاريع جبميع لغات  )5(

املعاهدة، مبا يف ذلك ضـــمان مواءمة مجيع املقرتحات مع النهج الرباجمي لصـــندوق تقاســـم املنافع 
 املنافع؛ودعم بناء التآزر داخل وخارج صندوق تقاسم 

ســـــــــريكز مكتب املعاونة على األطراف املتعاقدة ذات االحتياجات اخلاصـــــــــة، مبا يف ذلك الدول  )6(
 اجلزرية الصغرية النامية؛

اجلهة املســــــــــــــؤولة: األطراف املتعاقدة املقدمة للطلب أو األشــــــــــــــخاص الطبيعيون أو القانونيون  )7(
عنية. ويقدم الطرف املتعاقد أو األطراف بالتشــــــــــــــاور مع الطرف املتعاقد أو األطراف املتعاقدة امل

 .األمنياملتعاقدة املعنية الطلب الرمسي هبذا الصدد إىل 
 االستعراض النهائي لمقترحات المشاريع: )و(

 وفقاً للسياسة اخلاصة بتضارب املصاحل؛ )1(
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مراعاة اجلهة املســــؤولة: ســــيقوم فريق اخلرباء بإجراء اســــتعراض �ائي ملقرتحات املشــــاريع لضــــمان  )2(
التوصيات املقدمة أثناء الفحص عند وضع مقرتحات املشاريع، وتقدمي اقرتاحات ملواصلة حتسني 
مقرتحات املشــاريع، إذا لزم األمر. وســيقدم األمني حتديثات منتظمة للجنة بشــأن وضــع الصــيغة 

 النهائية ملقرتحات املشاريع.
 التوقيع على اتفاقات المشاريع وعمليات الدفع: )ز(

وفقاً للقواعد واإلجراءات اليت وضـــــــعتها منظمة األغذية والزراعة، وأي إجراءات اعتمدها اجلهاز  )1(
 الرئاسي؛

تتضـــــمن اتفاقات املشـــــاريع األحكام القانونية واملالية والشـــــروط ذات الصـــــلة اليت حددها اجلهاز  )2(
 الرئاسي؛

 ة عن التنفيذ.اجلهة املسؤولة: األمني واإلدارة العليا يف املؤسسات املسؤول )3(
 

 معايير االختيار

يرد اإلطار العام للمعايري اليت ســــيتم اســــتخدامها يف فحص املقرتحات األولية واســــتعراض مقرتحات املشــــاريع يف  -35
، تنفيذ اســــرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية. وســــيتم 2/2013القســــم الثالث من امللحق األول من القســــم الثالث من القرار 

املعايري الدقيقة للفحص يف كل جولة من دورة املشــــــروع يف النداء لتقيم املقرتحات، وســــــتأخذ بعني االعتبار أهداف نشــــــر 
 التنمية املستدامة لألمم املتحدة.

 
 تضارب المصالح

ذ ، تنفي2/2013ترد الســـياســـة املتعلقة بتضـــارب املصـــاحل ومعايري الســـلوك ذات الصـــلة يف امللحق الثاين من القرار  -36
 اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية.

 
 التعّلمو إطار الرصد والتقييم  – رابًعا

 
يعّد إطار الرصــــــد والتقييم والتعّلم لصــــــندوق تقاســــــم املنافع جزءاً ال يتجزأ من عملية رصــــــد اســــــرتاتيجية التمويل  -37

 العامة، كما هو موضح يف القسم اخلامس من اسرتاتيجية التمويل.
 

القســـم من دليل العمليات األهداف، واملبادئ األســـاســـية، واخلطوات، واملســـؤوليات يف إطار الرصـــد  وحيدد هذا -38
 والتقييم والتعّلم.

 
 تتمثل أهداف إطار الرصد والتقييم والتعّلم يف ما يلي: -39

 
كما   املنافعتعزيز املســـاءلة عن إجناز األولويات، والســـرد، ونظرية التغيري، وإطار النتائج، لصـــندوق تقاســـم  )أ(

 وضعها اجلهاز الرئاسي بتقييم النتائج والفعالية والعمليات واألداء؛
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تشجيع التعّلم واإلفادات وتقاسم املعرفة بشأن النتائج والدروس املستخلصة حبسبا�ا ركيزة الختاذ القرارات  )ب(
 بشأن السياسات واالسرتاتيجيات والربامج وإدارة املشروعات.

 
ز الرئاســــــي تقريراً دورياً عن صــــــندوق تقاســــــم املنافع مع املعلومات الناشــــــئة عن إطار الرصــــــد وســــــيتلقى اجلها -40

والتقييم والتعّلم. وجيب أن ختضـــــــــع مســـــــــامهة صـــــــــندوق تقاســـــــــم املنافع يف النهج الرباجمي الســـــــــرتاتيجية التمويل لعملية 
 استعراض وحتسني متواصلة.

 
التعّلم حتت إشــــراف جلنة التمويل، وســــريبط النواتج واملخرجات يف وســــتتم مواصــــلة تطوير إطار الرصــــد والتقييم و  -41

إطار ســـرد ونظرية التغيري لصـــندوق تقاســـم املنافع بالغايات واملؤشـــرات الواضـــحة املوضـــوعة لتمكني رصـــد وتقييم املشـــاريع 
 والربامج. وسيشمل إطار الرصد والتقييم والتعّلم، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي: 

 
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت أعيد إدخاهلا أو صو�ا أو نشرها أو تربيتها مبشاركة املزارعني؛ )أ(

 دعم املزارعني الستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وصو�ا بطريقة مستدامة؛ )ب(

 دعم العلماء والباحثني الشباب؛ )ج(

 شرتك لدعم تنفيذ املعاهدة من خالل تدخالت صندوق تقاسم املنافع؛تعبئة التمويل امل )د(

 تعزيز اخلطط والسياسات أو وضعها لدعم تنفيذ املعاهدة على املستوى الوطين؛ )ه(

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وإدراج الفئات املستضعفة. )و(
 

واإلنفاق وســــيتم اختاذ اخلطوات التالية لكل دورة مشــــروع لصــــندوق تقاســــم املنافع بعد توقيع اتفاقيات املشــــروع  -42
 :ذي الصلة

 
 اإلبالغ والرصد )ح(

 وفقاً للقواعد واإلجراءات اليت وضعتها املنظمة، وأي إجراءات اعتمدها اجلهاز الرئاسي؛جيريان  )1(
 وتعبئة املوارد؛ ينبغي اإلبالغ عن جهود االتصاالت )2(
جيب أن يشــــــــمال معلومات عن املبلغ اإلمجايل للموارد املالية املســــــــتخدمة يف دورة املشــــــــروع من  )3(

صــندوق تقاســم املنافع واملبلغ اإلمجايل للموارد املخصــصــة لكل من الفئات املدرجة ضــمن الفقرة 
 من القسم الثالث من الدليل؛ 2

بتطوير منتجات للرصــــــــد وعرضــــــــها على األمني الذي يقوم الكيان املنفذ  يكونان من مســــــــؤولية )4(
 للموافقة عليها.

 التقييم المستقل )ط(

 استخدام إجراءات التقييم املوحدة بناًء على قواعد ومعايري فريق التقييم التابع لألمم املتحدة؛ )5(
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املســـاءلة بشـــأن النتائج، تقييم اآلثار املســـتدامة وتأثريات املشـــاريع أو جمموعات املشـــاريع، وتوفري  )6(
 واستهداف تيسري مواصلة تطوير اسرتاتيجية التمويل الشاملة؛

ســـــــيتم ختصـــــــيص األموال يف بداية كل دورة مشـــــــروع لصـــــــندوق تقاســـــــم املنافع لتمكني التقييم  )7(
 املستقل؛

ســيكلف اجلهاز الرئاســي باســتعراض صــندوق تقاســم املنافع و�جه الرباجمي كجزء من كل عملية  )8(
 استعراض وحتديث السرتاتيجية التمويل؛

 وفقاً للقواعد واإلجراءات اليت وضعتها املنظمة، وأي إجراءات اعتمدها اجلهاز الرئاسي؛ )9(
اجلهة املســـــؤولة: يقود فريق التقييم خرباء مســـــتقلون ال يشـــــاركون يف مشـــــاريع صـــــندوق تقاســـــم  )10(

ة والزراعة وثيقة �ج التقييم واختصاصاته، املنافع. ويعد األمني ومكتب التقييم يف منظمة األغذي
بالتشــــــــــــــاور مع جلنة التمويل الدائمة. ويكون فريق التقييم املســــــــــــــؤول الوحيد عن تقرير التقييم 
املستقل. وجيب أن حيتوي تقرير التقييم على نتائج وتوصيات وسيتم نشره علناً من خالل املوقع 

 لتقييم من خالل املوقع اإللكرتوين.اإللكرتوين. كما ستتم إتاحة الرد على تقرير ا
 التعّلم )ي(

 ما بينها؛ متكني التعّلم داخل املشاريع والربامج والبيئة اخلارجية، ويف )11(
جتــاه يتم توفري الــدروس املســــــــــــــتفــادة والتعّلم املســــــــــــــتمر بــانتظــام جلميع األقــاليم، لزيــادة االلتزام  )12(

 الصندوق؛
 ميكن تطبيق املعرفة والدروس؛ جيب أن حيدث على أساس مستمر حبيث )13(
 يتم تيسري التعّلم من خالل جمتمع للممارسة مؤلف من شركاء التمكني؛ )14(
اجلهة املسؤولة: الكيانات املنفذة واألمانة، ونشر توليف الدروس املستفادة على نطاق واسع من  )15(

 آلخرين؛قبل جهات االتصال الوطنية، واجلهات املاحنة، وجلنة التمويل والشركاء ا
 سيبلغ عملية االستعراض الدورية السرتاتيجية التمويل. )16(
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 3/2019 بالقرار 2 الملحق
__________________________________________________________________________________ 

 

 اختصاصات
 لجنة استراتيجية التمويل وتعبئة الموارد الدائمة

 (لجنة التمويل)
 

 
جلنة التمويل اجلهاز الرئاســــــي يف ممارســــــة وظائفه يف ما يتعلق باســــــرتاتيجية متويل املعاهدة من خالل ســــــتســــــاعد  

 أنشطة مثل التالية:
 

 تقدمي التوصيات بشأن كيفية حتسني متاسك وفعالية وكفاءة اسرتاتيجية التمويل؛ )أ(
ل، مع مراعاة التقارير املتعلقة تقدمي مشـــروع توجيهات للجهاز الرئاســـي بشـــأن تنفيذ اســـرتاتيجية التموي )ب(

وخفض أعباء التقارير  باسرتاتيجية التمويل والتقارير األخرى، باإلضافة إىل التقارير املقدمة من األطراف املتعاقدة
 ؛اإلضافية قدر املستطاع بالنسبة إىل األطراف املتعاقدة

بذلك، يتم تشجيع األعضاء على تعزيز تطوير التعاون من أجل تنفيذ اسرتاتيجية التمويل، وعند القيام  )ج(
 أعضاء يف جلنة التمويل؛ متنفيذ اسرتاتيجية التمويل بصفته

توفري التوجيهات والقرارات بشأن عمليات صندوق تقاسم املنافع خالل الفرتة املالية، على النحو املبني  )د(
 من اسرتاتيجية التمويل)؛ 2ق لحيف دليل العمليات: صندوق تقاسم املنافع (امل

رصد واستعراض تنفيذ تدابري تقاسم املنافع غري النقدية، هبدف التوصية بأي تدابري إضافية حسب  )هـ(
 ؛، باستخدام منهجية متفق عليها من قبل اللجنةاالقتضاء

 اسرتاتيجية التمويل؛توفري مدخالت اخلرباء، مبا يف ذلك املراجعات والتقييمات املستقلة بشأن تنفيذ  )و(
إعداد حملات عامة دورية عن التدفقات املالية إىل جماالت تنفيذ املعاهدة، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة  )ز(

مبصـــــــادر هذه التدفقات والتوازن املواضـــــــيعي هلا، واســـــــتخدام أدوات التمويل املختلفة، من خالل االســـــــتمرار يف 
 ؛، على حنو ما هو وارد يف املرفق هبذه االختصاصاتمجلة أمور أخرىتطوير املصفوفة اململؤة مؤقتاً، يف 

تعزيز التعاون مع الصــــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــــيل، يف دوره كعنصــــــر أســــــاســــــي يف اســــــرتاتيجية متويل  )ح(
 املعاهدة يف ما يتعلق باحلفظ خارج املوقع الطبيعي؛

ني اهليئات والكيانات اليت تتعامل مع متويل التنوع توفري منتدى للتواصــل والتبادل املســتمر للمعلومات ب )ط(
 البيولوجي الزراعي وتغري املناخ، من أجل تعزيز الروابط واالتساق، حسب االقتضاء؛

 ؛احلفاظ على الروابط مع اهليئات الفرعية األخرى ذات الصلة باجلهاز الرئاسي )ي(
البيانات من أجل مراجعة الفرضـــــــــــيات وتنقيح  النظر يف اخليارات املتاحة حول كيفية ســـــــــــّد الثغرات يف )ك(

  التقديرات، حسب املقتضى، للحصول على غاية ميكن بلوغها بالنسبة إىل اسرتاتيجية التمويل ككّل؛
االضــــــطالع بأي وظائف أخرى قد يســــــندها اجلهاز الرئاســــــي إليها من وقت إىل آخر، مبا يف ذلك املهام  )ل(

  .3/2019لتمويل اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي من خالل القرار ذات الصلة احملددة يف اسرتاتيجية ا
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 المرفق باالختصاصات
 

 مصفوفة أدوات التمويل المملؤة مؤقتاً 
 

 مقدمة – أوالً 

قرر اجلهاز الرئاســـــي للمعاهدة الدولية بشـــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (يف ما يلي "املعاهدة")، من خالل 
، إعادة عقد اللجنة االســـــــــتشـــــــــارية املخصـــــــــصـــــــــة املعنية باســـــــــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد (يف ما يلي 3/2017القرار 

"اللجنة") مع تفويض بتحديث اســـــــــــرتاتيجية التمويل واملرفقات ذات الصـــــــــــلة للنظر فيها واملوافقة عليها من قبل الدورة 
الربامج مبوجب املعاهدة و االت اجملثاين ملصــفوفة أدوات التمويل و الثامنة للجهاز الرئاســي. وتقدم هذه الوثيقة اإلصــدار ال

يلي "املصــــفوفة") ّمت ملؤها مؤقتاً. ويتمثل أســــاس املعلومات الرئيســــي مللء املصــــفوفة يف وثيقة التقرير عن  الدولية (يف ما
راض متكررة للمشـــــــهد وقد مت ملء املصـــــــفوفة كجزء من عملية اســـــــتع 30التقدم احملرز: مصـــــــفوفة حتليل أدوات التمويل.

صـــــلة بتنفيذ املعاهدة، ويهدف إىل إعالم املداوالت يف اللجنة. وقد ُعرض اإلصـــــدار األول لالســـــتعراض ال يالتمويلي ذ
  31على االجتماع العاشر للجنة.

 
 لتحديات الكثرية املرتبطة جبمع البيانات ألغراض هذه املصـــــــــفوفة، كما متت مناقشـــــــــتها بشـــــــــكل أكمل يف التقرير إىل اونظراً 

وتقدم  .عن التقدم احملرز: مصــــــــــــفوفة حتليل أدوات التمويل املشــــــــــــار إليه أعاله، والذي ينبغي قراءته باالقرتان مع هذه الوثيقة
ة من البيانات فقط، وميكن حتســينها يف اإلصــدارات املســتقبلية هلذه العملية. املصــفوفة املعروضــة هنا صــورة عن جمموعة حمدود

لتحسني املعلومات من خالل اإلصدارات اإلضافية للتحليل، فمن املهم اإلشارة  امؤكدً  هامًشاومع ذلك، يف حني أن هناك 
 تغلب عليها ضمن حدود هذا النهج.ضارة متأصلة يف النهج املرتكز على املصفوفة نفسه، ال ميكن ال اإىل أن هناك قيود

 
وال توضـــــــــح املصـــــــــفوفة املقدمة يف هذه الوثيقة مســـــــــتويات تدفق التمويل باألرقام املالية، ويعزى بذلك يف املقام األول إىل 
ضـــعف مقارنة البيانات بني املؤســـســـات، على ســـبيل املثال بســـبب فرتات التقارير وأطر احملاســـبة املالية املختلفة. وبدًال من 

 لك، فإ�ا تعرض صورة جملاالت العمل وأولويات الربجمة لكل أداة متويل تتناسب مع اجملاالت والربامج مبوجب املعاهدة.ذ
 

وباإلضافة إىل املصفوفة اململؤة مؤقتاً، تقدم هذه الوثيقة أيضاً موجزاً قصرياً عن النتائج حبسب جماالت املعاهدة. ويعد هذا 
 داة متويل يف اجملاالت والربامج املختلفة مبوجب املعاهدة.حتليًال نوعياً ملسامهة كل أ

  

                                                      
 .http://www.fao.org/3/ca4470en/ca4470en.pdf متاحة على العنوان التايل:  30
 http://www.fao.org/3/CA1169EN/ca1169en.pdf : التالينيمتاحة على العنوانني   31
 . http://www.fao.org/3/CA1024EN/ca1024en.pdf و

http://www.fao.org/3/CA1169EN/ca1169en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1169EN/ca1169en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1024EN/ca1024en.pdf
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 موجز عن النتائج بحسب مجاالت المعاهدة – ثانًيا

 املستوى العاملي –الصون خارج املوقع الطبيعي 

احملاصـــيل") املؤســـســـتان اللتان تقودان اجلهود يف هذه املعاهدة مها الصـــندوق العاملي لتنوع احملاصـــيل (يف ما يلي "صـــندوق 
ومراكز اجلماعة االســـــــــــتشـــــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية. وهناك رؤية طويلة األجل وآليات برجمة لضـــــــــــمان التمويل لبنوك 
اجلينات اليت تعمل على املســـــتوى العاملي من خالل هاتني املؤســـــســـــتني. وجيب االعرتاف بأن البنك الدويل يســـــهم كجهة 

 تشارية للبحوث الزراعية الدولية.ماحنة رئيسية يف مراكز اجلماعة االس
 

 املستوى اإلقليمي –الصون خارج املوقع الطبيعي 

وإن صــــــندوق احملاصــــــيل هو املؤســــــســــــة الوحيدة اليت أبلغت عن نوع من التمويل احملدد لبنوك اجلينات، واليت لديها برنامج 
من املعـاهـدة الـدوليـة. وتتلقى هـذه  15ادة طويـل األجـل لـدعم عـدد من اجملموعـات اإلقليميـة، اليت تتم إدارهتـا مبوجـب املـ

اجملموعات أيضاً التمويل من برامج ثنائية أو إقليمية على أساس أكثر ختصيصاً. وجيب مجع املزيد من البيانات بشأن متويل 
 بنوك اجلينات اإلقليمية.

 
 املستوى الوطين –الصون خارج املوقع الطبيعي 

متعــددة األطراف لــدعم اجملموعــات الوطنيــة خــارج املوقع الطبيعي للموارد الوراثيــة ويف حني يبــدو أنــه ال توجــد قنــاة رائــدة 
النباتية لألغذية والزراعة، فإن هذه اجملموعات تتلقى التمويل، على أســـــــاس خمصـــــــص، من خالل مشـــــــاريع من العديد من 

ية خارج املوقع الطبيعي ســـيأيت من القنوات املتعددة األطراف والثنائية. ويف حني أن التمويل األســـاســـي للمجموعات الوطن
 امليزانيات الوطنية، فإن هناك حاجة إىل مزيد من املعلومات بشأن مستويات واجتاهات هذا النوع من التمويل.

 
 الصون يف املوقع الطبيعي

التحديد، إىل هناك مؤشـــــــر قوي على أن القناة الرئيســـــــية املتعددة األطراف اليت يتم من خالهلا إيصـــــــال الدعم، على وجه 
جهود الصـــــون يف املوقع الطبيعي لتنوع احملاصـــــيل واألقارب الربية للمحاصـــــيل، هي مرفق البيئة العاملية. وقد اســـــتثمر مرفق 
البيئة العاملية مؤخراً يف اإلدارة على مســــــــــتوى املزرعة واالســــــــــتخدام املســــــــــتدام أكثر من أي جمال آخر يف املعاهدة. وهناك 

يف هذا اجملال من املعاهدة، مثل الصـــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية واجلماعة االســـــــــتشـــــــــارية  جهات فاعلة أخرى تســـــــــاهم
للبحوث الزراعية الدولية يف جمال البحوث املتعلقة بالصــــــــــون يف املوقع الطبيعي، ولكن اجلهة الفاعلة العاملية الرئيســــــــــية هي 

 مرفق البيئة العاملية.
 

 اإلدارة يف املزرعة

سعة من اجلهات الفاعلة يف هذا اجملال من املعاهدة. ويعترب صندوق تقاسم املنافع إدارة املوارد الوراثية تتفاعل جمموعة وا
النباتية لألغذية والزراعة على مســــــــــتوى املزرعة كإحدى أولوياته الرئيســــــــــية، وهناك برامج حمددة لدى مرفق البيئة العاملية 

ة من الصــــندوق الدويل للتنمية الزراعية على اإلدارة يف املزرعة إىل جانب لدعم هذا اجملال. وتركز العديد من املنح املقدم
تنويع احملاصيل وسالسل قيمة السوق، وينطبق األمر أيضاً بالنسبة للمشاريع اليت ميوهلا الصندوق األخضر للمناخ. ويف 

يف جمال الصون والرتبية يف خارج املوقع  حني أنه يُنظر إىل اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية على أ�ا الرائدة
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الطبيعي، إال أنه هناك قدراً كبرياً من التمويل املوجه من خالل اجملموعة االســـــــــــــتشـــــــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية لدعم 
 اإلدارة يف املزرعة.

 
 الرتبية/االستخدام املستدام

ة من التمويل من أجل تربية احملاصــــــــيل املدرجة يف امللحق تقدم اجملموعة االســــــــتشــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية مبالغ كبري 
األول من املعاهدة. وجيب اســـتكشـــاف املزيد من اآلليات املتعددة األطراف واإلقليمية اليت توجه التمويل حنو الرتبية؛ فعلى 

نائية يف أفريقيا يف الســــــنوات ســــــبيل املثال، هناك العديد من مبادرات الرتبية اإلقليمية اليت متوهلا الربامج أو املؤســــــســــــات الث
األخرية. وينبغي اســــــــــتكشــــــــــاف ذلك أكثر. كما جيب اســــــــــتكشــــــــــاف أدوار البنك الدويل وبنوك التنمية اإلقليمية يف هذا 

 السياق. وحىت اآلن، مل يُنظر بعد يف دور القطاع اخلاص.
 

أظهرت الدراســـــة االســـــتقصـــــائية اليت  وجيب تســـــليط الضـــــوء على جمالني يتعلقان باالســـــتخدام املســـــتدام (غري الرتبية): فقد
أجريت كجزء من هذا االســتعراض أن العديد من املشــاريع املمولة لدعم اإلدارة يف املزرعة تتناول تنوع احملاصــيل واألســواق 

نمية وتســليم البذور، مبا يف ذلك املشــاريع اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية، والصــندوق األخضــر للمناخ، والصــندوق الدويل للت
الزراعية، وصــــــندوق تقاســــــم املنافع التابع للمعاهدة. وتركز املشــــــاريع األخرى يف هذا اجملال بشــــــكل أكرب على نظم البذور 

 وسياسات البذور، وهي جماالت تتمتع منظمة األغذية والزراعة خبربة طويلة فيها.
 

 نقل التكنولوجيا

نة من قبل اجلماعة  االســـتشـــارية للبحوث الزراعية الدولية آلية هامة لنقل التكنولوجيا مبوجب يُعد نشـــر خطوط الرتبية احملســـّ
املعــاهــدة الــدوليــة. وبــالتــايل، فــإن نقــل التكنولوجيــا هو جزء ال يتجزأ من املراحــل النهــائيــة لربامج الرتبيــة التــابعــة للجمــاعــة 

نفيذ مشاريع حمددة تستهدف مناذج خمتلفة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية. وقد قام صندوق تقاسم املنافع بتجربة لت
اجلماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية الدولية بني لنقل التكنولوجيا (بني الشـــــمال واجلنوب، ويف ما بني بلدان اجلنوب، و 

والنظم القطرية للبحوث الزراعية). وتدمج معظم أدوات التمويل األخرى نقل التكنولوجيا يف جممل حمافظ مشــــــــــــــاريعها. 
 وحيتاج دور البنك الدويل إىل مزيد من االستكشاف يف هذا اجملال، وكذلك أدوار البنوك اإلقليمية والقطاع اخلاص.

 
 لإلعالمنظم املعلومات النظام العاملي 

مة هم منظ لإلعالمالشـــــــــركاء الرئيســـــــــيون يف نظم املعلومات بشـــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والنظام العاملي 
األغذية والزراعة، وصـــــندوق احملاصـــــيل، واجلماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية الدولية، وبعض اجلهات املاحنة من خالل 
صــــندوق األغراض املتفق عليها التابع للمعاهدة. وهذه هي املؤســــســــات والكيانات الرئيســــية اليت تســــاهم يف احلفاظ على 

من املعاهدة. وتتلقى الربامج الوطنية واإلقليمية  17لنحو املنصـــــــوص عليه يف املادة البنية التحتية العاملية للمعلومات، على ا
واليت تدير نظم املعلومات اخلاصـة هبا، التمويل من املصـادر الوطنية بشـكل  لإلعالماليت تسـهم بالبيانات يف النظام العاملي 

 رئيسي.
 

 بناء القدرات

تشـــارك تقريباً مجيع أدوات التمويل املدرجة يف املصـــفوفة واليت مشلتها الدراســـة االســـتقصـــائية يف بناء القدرات كجزء من 
غالبية مشــــــــــــــاريعها املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ويُعترب أن منظمة األغذية والزراعة، واملعاهدة من 
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يها التابع هلا، واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وصندوق احملاصيل، هم خالل صندوق األغراض املتفق عل
الشــــــــركاء يف املوارد الذين هم يف أفضــــــــل وضــــــــع لتوفري بناء القدرات احملدد للغاية بشــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

 والزراعة وتنفيذ املعاهدة 
 

 النظام املتعدد األطراف

) التمويل املقدم إىل بنوك اجلينات العاملية 1تمويل لدعم النظام املتعدد األطراف بشــكل أســاســي من خالل: (يتم توجيه ال
واإلقليمية والوطنية اليت تدعم النظام، أي بشــــــكل رئيســــــي صــــــندوق احملاصــــــيل، واجلماعة االســــــتشــــــارية للبحوث الزراعية 

القدرات اليت تدعمها اجلماعة االســــــتشــــــارية للبحوث الزراعية ) برامج الســــــياســــــات وبناء 2الدولية، واملصــــــادر الوطنية، و(
الدولية وصـــــــــــندوق األغراض املتفق عليها، لتســـــــــــهيل مشـــــــــــاركة البلدان النامية يف النظام املتعدد األطراف. ومت حتديد دورة 

تيح إمكانية التمويل لتمكني التجديد الســــابعة ملرفق البيئة العاملية لدعم التنفيذ املشــــرتك لربوتوكول ناغويا واملعاهدة، وهي ت
 بيئة سياسية مواتية لعمل النظام املتعدد األطراف.

 
 حقوق املزارعني

ال توجد حالياً أدوات متويل تعطي األولوية حلقوق املزارعني. ومع ذلك، يف حني أن هناك بعض التمويل املخصــــــــــــــص من 
مشــــاريع اإلدارة يف املزرعة حتتوي بانتظام على عناصــــر قبل اجلهات املاحنة من خالل صــــندوق األغراض املتفق عليها، فإن 

 لبناء القدرات والسياسات تتعلق بإنفاذ حقوق املزارعني.
 

 السياساتوضع 

عترب منظمة األغذية والزراعة هي املؤسسة الرائدة يف جمال وضع السياسات املتعلقة بالتنوع البيولوجي الزراعي خالل العقد تُ 
تلعب املعاهدة اجلماعة االســــــــتشــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية أدواراً هامة ومتباينة. وكما هو مبني أعاله،  فيمااملاضــــــــي، 

ية ضــمن املشــاريع الفردية، ويف هذا اتســيكون ملشــاريع مرفق البيئة العاملية والصــندوق الدويل للتنمية الزراعية عناصــر ســياســ
 ك أدوار الوكاالت مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.السياق، جيب استكشاف دور البنك الدويل، وكذل

 
 فهم المصفوفة المملؤة مؤقتاً  – ثالثًا

أدناه النقاط البارزة، باللون األزرق، وما هي اجملاالت اليت تعاجلها كل أداة متويل، أي اجملاالت اليت مت توفري  1يبني الشكل 
 التمويل هلا حىت اآلن، أو يف أي من اجملاالت مت تنفيذ العمل بواسطة كل أداة.

 
اليت مت مجعها خالل اإلصـــــدارين األول  وتســـــتند هذه الصـــــورة للروابط بني أدوات التمويل وجماالت املعاهدة على البيانات

والثاين من هذه العملية، على النحو املوثق يف التقرير الثاين عن التقدم احملرز. وجيب احلصــــــــــــــول على املزيد من البيانات 
 امللموســـــة من اجلماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة، ولكن من املتوقع أن تســـــاهم هذه

املنظمات، بطريقة أو بأخرى، يف معظم جماالت تنفيذ املعاهدة. ومع ذلك، فإن اجملاالت اليت يتم تســــــــليط الضــــــــوء عليها 
 ي فقط اجملاالت اليت تتوفر هلا بيانات قوية.ههنا، 
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 آليات وأحكام متكني املعاهدة صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بطريقة مستدامة

يف املوقع  الطبيعيخارج املوقع 
 الطبيعي

اإلدارة يف 
 املزرعة

االستخدام والرتبية 
 املستدامني

نقل 
 التكنولوجيا

نظم 
 املعلومات

بناء 
 القدرات 

النظام املتعدد 
 األطراف

نظام املعلومات 
 العاملي

حقوق 
 1املزارعني

وضع 
 وطنياً  إقليمياً  عاملياً  2السياسات

 ختضع لتوجيه و/أو السيطرة املباشرة للجهاز الرئاسي أو األمانةقنوات التمويل اليت ال 
              3التمويل الوطين
              التمويل الثنائي

 آليات وصناديق وأجهزة دولية أخرى
              4منظمة األغذية والزراعة

              اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
              الدويلالبنك 

              مرفق البيئة العاملية
              الصندوق األخضر للمناخ 

              الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 آليات التمويل اليت يوفر هلا اجلهاز الرئاسي توجيهات بشأن السياسات

              الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل
 5اآلليات اليت ختضع لتوجيه و/أو السيطرة املباشرة للجهاز الرئاسي أو األمني

              صندوق األغراض املتفق عليها
              صندوق تقاسم املنافع

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من التقرير عن التقدم احملرز: مصفوفة حتليل أدوات التمويل. 8متت إزالة "مسامهات املزارعني" من هذه املصفوفة ألسباب تتعلق بالوضوح. انظر أيضاً الصفحة   1
 النتائج. أضيف عمود بشأن "وضع السياسات" ألن هذا اجملال ذو صلة مبوجب املعاهدة وتدفقات التمويل يف هذا الصدد كانت جزءا من  2
ية النباتات، إال أنه جيب مراعاة أن جمموعة البيانات املتاحة هلذا االستعراض كانت صغرية جداً لكي تكون قادرة على يف حني أن حتليالتنا األولية تشري إىل أن معظم اإلنفاق احمللي يركز على الصون خارج املوقع الطبيعي، وكذلك االستخدام املستدام وترب  3

 .نفقات يف جمال معّني  ئة منهم (أي سبعة بلدان)ايف امل 50لنسبة ال تقّل عن طرفاً متعاقداً. ومت تسليط الضوء على هذا اجملال فقط عندما كان  14وية. وقد مت ملء هذا الصّف بالنظر إىل البيانات املقدمة من استخالص أي استنتاجات ق
بناء القدرات، كمجاالت مدعومة بتمويل من املنظمة. م احملرز: مصفوفة حتليل أدوات التمويل، تسلط الضوء فقط على الصون خارج املوقع الطبيعي ويف املوقع الطبيعي، واالستخدام املستدام، و من املهم اإلشارة إىل أن البيانات املقدمة يف التقرير عن التقد  4

اجملاالت املواضــيعية ضــمن أن األرقام مت تقســيمها وفقاً جملاالت األولوية األربعة يف خطة العمل العاملية، ورمبا مت تقســيمها بشــكل خمتلف عند حتديدها عرب كامل  ومع ذلك، مت احلصــول على هذه البيانات من خالل العمل على خطة العمل العاملية، وهذا يعين
  االت ضمن إطار املعاهدة.املعاهدة الدولية على النحو احملدد يف املصفوفة. ومن املتوقع أن تساهم املنظمة، بطريقة أو بأخرى، يف مجيع اجمل

حقيقة أن صندوق األغراض املتفق عليها يقع حتت إشراف اجلهاز الرئاسي.مت تعديل هذا العنوان ليعكس   5
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 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلإلعالم عن  نظام العالميالتنفيذ 
 

 ،الجهاز الرئاسي إنّ 
 

وبرنامج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قراراته ومقرراته الســــابقة بشــــأن رؤية النظام العاملي لإلعالم عن  يســـتذكرإذ 
 ؛5/2017و 3/2015ان سيما القرار  وال ،النظام العاملي لإلعالم عن املوارد بشأن عملال
 

لنظام من املعاهدة الدولية يف ا 17املنصـــوص عليه يف املادة مســـامهة النظام العاملي لإلعالم عن املوارد  يســتذكر كذلك وإذ
 أ؛-2-13أحكام املادة ال سيما طراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، و املتعدد األ

 
ـــــكريوإذ  ـ حكوميت أملانيا وكندا على الدعم املايل املقدم لتنفيذ برنامج العمل بشـــــــــــأن النظام العاملي لإلعالم عن املوارد  شــ

النظام العاملي لإلعالم عن ب وتنظيم االجتماع الثالث للجنة االســـتشـــارية العلمية املعنية 2019-2018خالل فرتة الســـنتني 
 (اللجنة االستشارية العلمية)؛  17ملادة ااملوارد املنصوص عليه يف 

 
 خالل فرتة الســـــــــــنتنيالنظام العاملي لإلعالم عن املوارد  بشـــــــــــأن عملالبالتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج  علًما يأخذ -1

 ؛2021-2020أن يستمر هذا التنفيذ يف فرتة السنتني  ويطلب، 2018-2019
 
  ســــــــــــــتخداماالبالتقدم احملرز يف  يأخذ علًما -2

ُ
األمني، رهًنا بتوافر  من ويطلبعرِّفات الكائنات الرقمية، الطوعي مل

واســــــــتعراض  املوارد، أن يواصــــــــل جهوده الرامية إىل بناء قدرات أصــــــــحاب املصــــــــلحة املعنيني، ال ســــــــيما يف البلدان النامية
 ؛مع مراعاة التعليقات الواردة من بنوك اجلينات الوطنيةعرِّفات الكائنات الرقمية اخلطوط التوجيهية املتعلقة مبُ 

 
الشــــــــــــــبكة العاملية و املبكر،  واإلنذار لإلعالم، والنظام العاملي Genesysنظام  اون اجلاري معبالتع يأخذ علًما -3

عن املوارد الوراثيــة النبــاتيــة، ونظــام التوثيق واملعلومــات اإلنرتنــت األورويب للبحــث على الكتــالوج ملعلومــات املــادة الوراثيــة، و 
األمني أن يواصل تعزيز التعاون مع املؤسسات من  ويطلب، للجنوب األفريقيركز املوارد الوراثية النباتية للجماعة اإلمنائية مل

 ،مع نظم املعلومات القائمةالنظام العاملي لإلعالم عن املوارد واملبادرات ذات الصـــــــلة وتيســـــــري تبادل املعلومات من خالل 
يانات العاملية املفتوحة للزراعة والتغذية البو  DivSeekالشــبكة الدولية ملبادرة ، مبا يف ذلك مع ازدواجية اجلهود اجتنابمع 

املرفق العاملي ملعلومات و نظمة منظومة اجلماعة االســــــــــتشــــــــــارية للبحوث الزراعية الدولّية ومنصــــــــــة البيانات الكربى التابعة مل
 ؛البيولوجي التنوع
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النفاذ اجملاين إىل املعلومات على استكشاف إمكانيات  حلماية األصناف النباتية اجلديدة االحتاد الدويل شجعيو  -4
على ســـــــــبيل املثال عن طريق ربط قاعدة بيانات  واســـــــــتخدامها مبا يف ذلك تنزيل املعلومات، PLUTOيف قاعدة بيانات 

PLUTO والنظام العاملي لإلعالم؛ 
 
النظام العاملي لإلعالم عن املوارد إنشــــاء عناصــــر بنيوية يف بوابة با بتوافر املوارد، ن يقوم، رهنً أ من األمني بيطلو  -5

تربط باملعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على غرار األســــــــــــــاليب واملعايري واجلهات الفاعلة وبناء 
 القدرات واملسائل القانونية؛ وفًقا للتشريعات الوطنية/احمللية، حسب االقتضاء؛

 
األقارب الربية واصـــفات لتوثيق وضـــع قائمة متفق عليها عاملًيا بعنوان " األمانة اجلاري تنفيذهمبشـــروع  ايأخذ علمً  -6

 ؛ مشاركة اخلرباء يف عملية التشاور عويشجّ متوله حكومة أملانيا، للمحاصيل يف املوقع الطبيعي" الذي 
 
من  ويطلب 32ل املضــــــــــبوطة،فائدة املفردات اللغوية وتوصــــــــــيفات (أنطولوجيات) احملاصــــــــــيب كذلك يأخذ علًما -7

دعم حتويل واصـفات احملاصـيل القائمة إىل توصـيفات (أنطولوجيات) ومواصـلة اسـتكشـاف أن ي ، رهًنا بتوافر املوارد،األمني
  استخدام توصيفات (أنطولوجيات) مستقرة من خالل النظام العاملي لإلعالم؛

 
 تطبيق الرأي اللجنة االســتشــارية العلمية بشــأن فائدة  يســتذكر -8

ُ
عرِّفات الكيانات الرقمية على املعلومات الطوعي مل

أصـــــحاب املصـــــلحة واملســـــتخدمني الذين قدموا معلومات عن تطبيق  ويشــــكراملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  عن
مبا يف ذلك ربط  DSI/GSD،(33( التســــلســــل الوراثيمعلومات التســــلســــل الرقمي/بيانات ُمعرِّفات الكيانات الرقمية على 
 الوراثية؛البيانات و بيانات حتديد األمناط الوراثية 

 
لربط املنشـــــــورات العلمية وجمموعات البيانات مبواد املوارد تشـــــــجيع املســـــــتخدمني وإرشـــــــادهم األمني من  يطلب -9

 علومات؛إدراج هذه املعلومات يف نظم إدارة املخدمني يف دعم املستلو  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

شكر -10 اللجنة االســتشــارية العلمية على تطوير نقاط الدخول اليت وضــعت يف اخلطة الرئيســية لبوابة النظام العاملي  ي
 يف أقرب وقت ممكن؛ بوابةاليف رجها األمني أن يد من ويطلبلإلعالم عن املوارد 

 
الرتتيبات املمكنة  اســـــــــــتكشـــــــــــافاألمني من  ويطلب، الدولية DivSeek شـــــــــــبكةبالتقدم احملرز يف  يأخذ علًما -11

 من مكتب الدورة التاسعة؛ اتتوجيهيف ظل ، الشبكةخنراط مع االملواصلة 
 

                                                      
اهلرمية على رأس قائمة املصـــطلحات اتبيات املشـــغلني والرت ن قبيل م ،مفاهيمعرض ىل واصـــفات احملاصـــيل وتاصـــيل باألســـاس إاحمل تأنطولوجياتســـتند   32

 املنظمة.االستفسارات يسر اليت ت
هذه العبارة إىل حني يستخدم لذلك و  الوراثي"التسلسل بيانات  /ةمعلومات التسلسل الرقميلعبارة "املصطلح الرمسي بت اجلهاز الرئاسي بعد يف مل ي  33

 االتفاق على مصطلح جديد.
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فرتة نفســــها كما يف جعية املر واالختصــــاصــــات  هنفســــ التكوينباللجنة االســــتشــــارية العلمية إعادة تشــــكيل قرر ي -12
التقدم احملرز املعلومات عن أحدث باللجنة تزويد  مواصـــــلةمن األمانة  طلبيو الســـــنتني الســـــابقة، رهًنا بتوفر املوارد املالية، 

 ؛دلنظام العاملي لإلعالم عن املوار بشأن ا عملالوبرنامج  رؤيةما يتعلق ب يف
 

حســــــب  ،لنظام العاملي لإلعالم عن املواردابرنامج العمل بشــــــأن  االســــــتشــــــارية العلمية إىل مراجعةجنة لّ ال يدعو -13
 التاسعة؛ تهدور اجلهاز الرئاسي يف نظر فيه يكي   االقتضاء،

 
مبعلومات التســلســل ذات الصــلة فنية العلمية والالقضــايا النظر يف  مواصــلةاللجنة االســتشــارية العلمية من  يطلب -14

 ومراعاة التشريعات الوطنية حسب االقتضاء؛التسلسل الوراثي، الرقمي/بيانات 
 

إىل توفري املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج  اآلخرين األطراف املتعاقدة واحلكومات األخرى وأصـــحاب املصـــلحة يدعو -15
مراجعة القوائم النظام العاملي لإلعالم، و  واصــــــــلة تطوير بوابةمللنظام العاملي لإلعالم عن املوارد، وال ســــــــيما االعمل بشــــــــأن 

 القدرات يف البلدان النامية؛يز وتعز التدريب أنشطة لمحاصيل ودعم التجميعية ل
 

التقّدم احملرز يف عن مرحلي األمني متابعة تنفيذ توصـــــــيات اللجنة االســـــــتشـــــــارية العلمية وتقدمي تقرير من  يطلب -16
 .للجهاز الرئاسيالتنفيذ إىل الدورة التاسعة 
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 5/2019القرار 

 بشأن صون الموارد الوراثية النباتية  6و 5تنفيذ المادتين 
 لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام

 
 الرئاسي، الجهاز إن

بتقرير املشـــــاورة اإللكرتونية األوىل للجنة  ويأخذ علًما، 6/2017و 5/2015و 4/2015و 7/2013القرارات  إذ يشــــير إلى
 املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ املخصصةالفنية 

الدور الرئيسي لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام والعالقة بني حقوق  يؤكد من جديدوإذ 
 من املعاهدة الدولية؛ 6و 5واألحكام اخلاصة بالصون واالستخدام املستدام مبوجب املادتني  9املزارعني مبوجب املادة 

خرباء  فريقيندرج يف الوقت احلاضــــــــــــــر يف إطار مهام  9حقوق املزارعني مبوجب املادة بأّن العمل يف جمال  علًما يأخذ وإذ
 حتت إشراف اجلهاز الرئاسي؛ آخر خمصص تقين

أن اللجنة الفنية املخصـــصـــة املعنية باالســـتخدام املســـتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  وإذ يأخذ بعين االعتبار
بتنظيم وحتديث برنامج العمل بشــأن االســتخدام املســتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للفرتة  قد أوصــت األمني

 ؛الدولية إقامة أوجه تآزر ضمن برنامج العمل وبينه وبني جماالت العمل األخرى للمعاهدة، و 2020-2023

 بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ على حنو وثيقاالستخدام املستدام بارتباط  وإذ يقرّ 
 
املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية  املخصصةللجنة الفنية الدعوة إىل عقد اجتماع  يقّرر -1

 ؛ذا القرارهب امللحقا لالختصاصات الواردة يف وفقً  والزراعة
 
بشأن صون املوارد  للمادتنيمن األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة مواصلة رفع التقارير عن تنفيذها  ويطلب -2

إىل تزويد أمني اجلهاز  هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ويدعو، الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــتخدامها املســـــتدام
الوراثية النباتية للموارد  خطة العمل العاملية الثانيةالرئاســي للمعاهدة الدولية بالتقارير الواردة من األعضــاء فيها بشــأن تنفيذ 

 ؛لألغذية والزراعة
 
جتميع هذه التقارير وإعداد ملخصـــــــــات عنها، وتقدمي هذه التقارير اجملّمعة وامللخصـــــــــات إىل  األمني من ويطلب -3
لكي تواصل استعراضها وتوفّر  لجنة الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةال

 الدعم للجنة يف عملها هذا؛
 
لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املســـتدام ل االســـتخدامجمموعة أدوات من األمني مواصـــلة حتديث  ويطلب -4

لجنة الفنية العلى املوقع اإللكرتوين للمعاهدة، ونشــر املعلومات بشــأ�ا وتوفري املعلومات عن أوجه اســتخدامها لتنظر فيها 
 وفًقا الختصاصاهتا؛املستدام  هااستخدامو  النباتية لألغذية والزراعةملوارد الوراثية بصون ااملخصصة املعنية 
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 بتوفر املوارد املالية: امن األمني، بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين، ورهنً ويطلب  -5
 

اهليئات واملؤسسات مثل اتفاقية سائر مواصلة التعاون مع الوحدات ذات الصلة يف منظمة األغذية والزراعة و  •
اخلاص واجملتمع املدين و  ني العامالدولية، كما مع القطاعالوطنية و  البيولوجي ومراكز البحوث الزراعية التنوع

 من املعاهدة الدولية؛ 6و 5لتنفيذ املادتني  لتحقيق التنفيذ الفّعال لألنشطة الداعمة

إدارة املوارد الوراثية النباتية "الدولية بشـــــــــأن  ةالتعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف تنظيم الندو و  •
  " اليت ستعقد يف فرتة السنتني املقبلة؛الطبيعي هايف موقعصو�ا املزرعة و  داخللألغذية والزراعة 

لتنفيذ املادتني تيسري األنشطة اليت تقوم هبا األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة واملنظمات الدولية دعًما و  •
 ؛من املعاهدة الدولية، ورصدها 6و 5

 من املعاهدة الدولية؛ 6و 5وتيسري أنشطة التدريب وبناء القدرات الرامية إىل دعم تنفيذ املادتني  •

الربامج الوطنية لوضــــع ســــياســــات االســــتخدام املســــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ولبناء ودعم  •
 ؛شراكات وتعبئة املوارد

مواصلة التعاون مع املبادرات األخرى ذات الصلة، وال سيما أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن التفاعل و  •
 املوارد الوراثية وأنشطة النظم اجملتمعية وتلك اليت يقودها املزارعون ونظم املناطق احملمية؛بني 

حوث الزراعية وغريها من املنظمات ذات تطوير التعاون مع املراكز التابعة للجماعة االســتشــارية للبومواصــلة  •
لألغذية والزراعة واســـــــــــــتخدامها  وارد الوراثية النباتيةصـــــــــــــون املالصـــــــــــــلة يف التدريب وبناء القدرات يف جمال 

 .يف ذلك من خالل جهود لتعبئة املوارد بصورة مشرتكة مبا ،املستدام
 
ـــــكر -6 ـ ـ ـ ـ ه بــالشــ  إىل حكومـــة إيطـــاليـــا للـــدعم املـــايل والعيين الســــــــــــــخي الـــذي قـــدمتـــه لتنفيـــذ برنـــامج العمـــل  ويتوجــّ

األطراف املتعاقدة  ويدعو، 2019-2016بشـــــــــــأن االســـــــــــتخدام املســـــــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للفرتة 
 من املعاهدة الدولية. 6و 5واجلهات املاحنة األخرى إىل توفري موارد مالية إضافية لتنفيذ املادتني 
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 الملحق
 االختصاصات المرجعية للجنة الفنية المخصصة المعنية

 واستخدامها المستدام لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبصون ا
 

إليها  (يشارواستخدامها املستدام ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بصون االلجنة الفنية املخصصة املعنية ستقوم  -1
 :مبا يليما بعد باللجنة)  يف

 
ملوارد الوراثية النباتية لألغذية اســـــــتعراض التقارير اجملّمعة وامللخصـــــــات اليت ســـــــيعّدها األمني بشـــــــأن صـــــــون ا )1(

 واستخدامها املستدام؛والزراعة 
لدعم األطراف املتعاقدة وأصــــحاب املصــــلحة واســــتناًدا إىل هذا االســــتعراض، حتديد األمثلة والفرص املتاحة  )2(

واســــــــتخدامها املســــــــتدام، وتعزيزها ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومســــــــاعدهتم يف تشــــــــجيع صــــــــون ا
 من املعاهدة الدولية؛  6و 5ومواصلة تطويرها على النحو الوارد يف املادتني 

لالســـتخدام املســـتدام للموارد الوراثية النباتية ة األدوات اســـتعراض املعلومات اليت ســـيوفرها األمني عن جمموع )3(
 ؛لألغذية والزراعة

واســتناًدا إىل هذا االســتعراض، إجراء تقييم جلدوى جمموعة األدوات وفعاليتها، ورفع توصــيات ملموســة عن  )4(
كيفية رصـــد هذه األدوات وتقييمها وحتســـينها من أجل توجيه األطراف املتعاقدة وأصـــحاب املصـــلحة على 

 ؛والزراعةيف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية حنو أفضل 
برنامج مشـــرتك بشـــأن التنوع البيولوجي يف الزراعة لتحقيق االســـتخدام وإســـداء املشـــورة حول إمكانية وضـــع  )5(

 استناًدا إىل الوثائق اليت أعدهتا األمانة؛ املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ضـــافية حول كيفية مســـاعدة اجلهاز الرئاســـي ملســـاعدة واســـتناًدا إىل ما ورد أعاله، التوصـــية باختاذ خطوات إ )6(

من املعاهدة الدولية، لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاســــــــــــي  6و 5لألطراف املتعاقدة يف التقّدم يف تنفيذ املادتني 
 يف دورته التاسعة.

 
 سبعةوما ال يزيد عن  من أقاليم منظمة األغذية والزراعة، لكل إقليمثالثة أعضاء اللجنة مما ال يزيد عن وستتألف  -2

أصحاب املصلحة املعنيني، وعلى األخص منظمات املزارعني، مع و األقاليم  بناًء على اقرتاحاتخرباء فنيني يعيِّنهم املكتب 
يشّكل رئيسان مشاركان من األطراف وف والتوازن اإلقليمي والتوازن اجلنساين. وس ةاخلربات الفنية املطلوب جمموعةمراعاة 

ا من اللجنة، أحدمها من بلٍد ناٍم واآلخر من بلٍد متقدم. وسيقوم بانتخاب الرئيسني املشاركني للمعاهدة الدولية جزءً املتعاقدة 
 املنظمة. أعضاُء اللجنة الذين تُعينهم أقاليم

 
لألطراف املتعاقدة مع هذه القائمة اح تتاألمني االحتفاظ بقائمة اخلرباء وحتديثها للرجوع إليها. وسسيواصل و  -3

 .واستخدامها املستدامملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صون ايف جمال رباء اخلإمكانية النظر يف توسيع جمموعة 
 
 ، رهناً بتوافر املوارد املالية.2021-2020عقد ما ال يزيد عن اجتماعني اثنني يف فرتة السنتني للجنة  وجيوز -4
 
 بتيسري هذه العملية ومبساعدة اللجنة يف عملها. األمنيوسيقوم  -5
 
يف لكي ينظر فيها أيًضا  إىل اجلهاز الرئاسيوستعّد اللجنة تقريرًا يف ختام اجتماعاهتا، وستحيل هذه التقارير  -6

   .التاسعة دورته
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 6/2019لقرار ا

 ، حقوق المزارعين9تنفيذ المادة 
 

 إّن الجهاز الرئاسي، 
 

ـــتذكر  مجيع من نو واملزارع واألصــــــلية احمللية جملتمعاتاليت قدمتها ا اهلائلة باملســــــامهةاالعرتاف، يف املعاهدة الدولية،  إذ يســ

، كأســـاس لإلنتاج واســـتخدامها وتنميتها النباتية الوراثية املوارد صـــون ، واليت ســـوف يواصـــلون تقدميها، من أجلالعامل أقاليم
 أمجع؛ الغذائي والزراعي على مستوى العامل 

 
 ؛ 7/2017و 5/2015و 8/2013و 6/2011و 6/2009و 2/2007قراراته  وإذ يستذكر

 
ـــــكر ، بتقرير فريق اخلرباء التقين املخصــــــــــــــص املعين حبقوق املزارعني يرّحب -1 ـ ـ ـ ـ إىل فريق اخلرباء التقين ويتوجه بالشــ

 املخصص على التقّدم امللحوظ الذي أحرزه حىت اآلن يف أداء مهامه؛ 
 
باملســـــــؤولني واألعضـــــــاء يف فريق اخلرباء التقين املخصـــــــص الذين ّمت تعيينهم أو اختيارهم من جانب  علًماويأخذ  -2

 هيئة مكتب اجلهاز الرئاسي يف دورته الثامنة؛ 
 
(اجلرد)،  املزارعني حقوق إعمال من املســـتفادة والدروس املمارســـات وأفضـــل الوطنية لتدابريا جرد بعملية ويرّحب -3

 ويقّر بأنّه سيجري حتديث هذه الوثيقة واستعراضها بصورة دورية، حبسب االقتضاء؛
 
التقين املخصـــــص، إلدماجها يف عملية  هيكلية اجلرد ومنوذج مجع املعلومات، على حنو ما أعّده فريق اخلرباء ويقرّ  -4

 اجلرد أو ملواصلة حتديث املعلومات الواردة فيه؛ 
 
إىل األمني مواصــــــلة التماس معلومات إضــــــافية  ويطلببوضــــــع نســــــخة إلكرتونية للجرد على اإلنرتنت،  يرّحبو -5

 إلدماجها يف عملية اجلرد أو لتحديث املعلومات الواردة فيه؛ 
 
 عليه تنص ما حنو على وتعزيزه، وتوجيهه املزارعني حقوق إعمال تشجيعخليارات باخلطوط العريضة  يأخذ علًماو -6

 ، ما سيشّكل أساًسا إلمتام مهمة فريق اخلرباء التقين املخصص يف هذا الصدد؛ الدولية املعاهدة من 9 املادة
 
هبدف  2021–2020الدعوة جمدًدا إىل عقد اجتماع لفريق اخلرباء التقين املخصـــــــــــــص خالل فرتة الســـــــــــــنتني  يقّررو -7

 استكمال مهامه، على أساس االختصاصات اليت وضعت يف الدورة السابعة للجهاز الرئاسي واألحكام الواردة يف هذا القرار؛
 
زيادة أعضـــــاء فريق اخلرباء التقين املتخصـــــص بعضـــــوين اثنني ممثلني عن منظمات املزارعني وال ســـــيما تلك ويقّرر  -8

 اصيل؛ املتواجدة يف مراكز املنشأ وتنوّع احمل
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، رهًنا بتوافر املوارد، أنه جيوز لفريق اخلرباء التقين املخصـــص، بتكوينه احلايل، أن يعقد ما يصـــل إىل اجتماعني ويقرر -9
 ، وأن يرفع التقارير بشأن عمله ليواصل اجلهاز الرئاسي حبثها يف دورته التاسعة؛2021-2020اثنني يف فرتة السنتني 

 
  إىل األمني إعداد الوثائق ذات الصلة لتسهيل عمل فريق اخلرباء التقين املخصص؛ ويطلب -10

 
املعين أو جمموعة إلقليم أن يقوم، بالتعاون مع الجهاز الرئاســــــــــــــي مكتب الدورة التاســــــــــــــعة ل هيئة إىل طلبوي -11

 التقين املخصص؛ وظائف شاغرة قد تنشأ يف عضوية فريق اخلرباء ةأصحاب املصلحة املعنيني، مبلء أي
 

 إىل فريق اخلرباء التقين املخصص تقدمي نتائج عمله إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته التاسعة للنظر فيها؛ ويطلب -12
 

ـــــكر -13 ـ ـ ـ ـ إىل حكوميت إيطاليا والنرويج على دعمهما املايل الســــــــــــــخي الجتماعات فريق اخلرباء التقين  ويتوجه بالشــ
ـــــداملخصـــــــــــــص  ـ ـ ـ ـ األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة األخرى أن توفّر موارد مالية إضـــــــــــــافية لعمل فريق اخلرباء التقين  ويناشـ

 املخصص، مبا يف ذلك لتغطية تكاليف الرتمجة الفورية والرتمجة التحريرية للوثائق إىل اللغات الالزمة؛
 

األطراف املتعاقدة إىل حبث إمكانية وضـــــــع تدابري وطنية، ال ســـــــيما يف إطار ســـــــياســـــــاهتا املتعلقة بالبذور  ويدعو -14
، حســــب االقتضــــاء ورهًنا بالتشــــريعات الوطنية، مبا يتماشــــى مع تنفيذ املادتني 9وســــائر الســــياســــات الزراعية، لتنفيذ املادة 

 من املعاهدة الدولية؛  6و 5
 

عاقدة إىل إشـــراك منظمات املزارعني وأصـــحاب املصـــلحة املعنيني يف املســـائل املتصـــلة بإعمال األطراف املت ويدعو -15
من املعـاهدة الدوليـة، وصــــــــــــــون املوارد الوراثيـة النبـاتيـة لألغذية والزراعة  9حقوق املزارعني، على حنو ما تنّص عليـه املادة 

 لتحقيق هذه الغاية؛  واستخدامها املستدام، وإىل تعزيز جهود التوعية وبناء القدرات
 

األطراف املتعاقدة إىل تعزيز نظم اإلنتاج املســـــتدامة واملتنّوعة بيولوجًيا وتيســـــري النهج التشـــــاركية، من قبيل  ويدعو -16
بنوك البذور اجملتمعية، والســــــــــــــجالت اجملتمعية للتنوّع البيولوجي، وتربية النباتات التشــــــــــــــاركية، ومعارض البذور، كأدوات 

 من املعاهدة الدولية، حسب االقتضاء؛ 9املزارعني، على حنو ما تنّص عليه املادة  إلعمال حقوق
 

األطراف املتعاقدة واملنظمات ذات الصــــــــــــــلة إىل اختاذ مبادرات للدعوة إىل عقد مزيد من حلقات العمل  ويدعو -17
ظمات املزارعني، ال ســـّيما تلك اإلقليمية وغريها من املشـــاورات مع جمموعة واســـعة من أصـــحاب املصـــلحة، مبا يف ذلك من

املتواجدة يف مراكز املنشــــــــــأ وتنوّع احملاصــــــــــيل، لتبادل املعارف واآلراء والتجارب بشــــــــــأن إعمال حقوق املزارعني، على حنو 
 من املعاهدة الدولية، وعرض النتائج على اجلهاز الرئاسي يف دورته التاسعة؛ 9تنّص عليه املادة  ما
 

 إىل األمني تيسري هذه املبادرات عند الطلب، ورهًنا بتوافر املوارد املالية والبشرية؛  ويطلب -18
 

األطراف املتعاقدة ومجيع أصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة املعنيني، ال ســــــــــــّيما منظمات املزارعني، إىل إبداء اآلراء  ويدعو -19
من املعــاهــدة الــدوليــة،  9 للمــادة وتقــاســــــــــــــم التجــارب وأفضـــــــــــــــل املمــارســـــــــــــــات أو حتــديثهــا، يف مــا يتعلق بــالتنفيــذ الوطين

 االقتضاء، ورهًنا بالتشريعات الوطنية، إلدماجها يف عملية اجلرد، ويطلب إىل األمني تويل مهمة جتميعها؛  حسب
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إىل األمني مواصـــــــلة العمل على نشـــــــر "الوحدة التعليمية بشـــــــأن حقوق املزارعني" وتعزيز اســـــــتخدامها،  ويطلب -20
دة وغريها من أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة املعنيني، إىل اســـــــــــتخدامها مع قائمة التدابري الواردة يف اجلرد، ويدعو األطراف املتعاق

 حسب االقتضاء؛
 

إىل األمني، رهًنا بتوافر املوارد املالية والبشــــــــــــــرية، النظر يف إمكانية تنظيم حلقات عمل لتنمية القدرات،  ويطلب -21
 الصلة يف منظمة األغذية والزراعة وشركاء آخرين؛ وذلك، قدر املستطاع، بالتعاون مع الوحدات ذات 

 
بعملية االســــــتعراض اجلارية لألســــــئلة املتكّررة بشــــــأن أوجه الرتابط بني اتفاقية االحتاد الدولية حلماية  ويأخذ علًما -22

الدويل واملعاهدة األصــــــــــــــناف النباتية اجلديدة واملعاهدة الدولية، وتبادل التجارب واملعلومات حول تنفيذ اتفاقية االحتاد 
الدولية، ويطلب إىل األمني مواصــــــــــــــلة اســــــــــــــتطالع كيفية تعزيز مســــــــــــــامهة األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية يف هذه 

 العمليات، ومواصلة احلوار مع االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة بشأن هذه املسائل؛ 
 

ض التدابري الوطنية بعد، إىل القيام بذلك، وإذا ما لزم األمر، تعديل كّل طرف متعاقد مل يبحث اســـــــــــتعرا  ويدعو -23
تلك اليت تؤثّر على إعمال حقوق املزارعني، خباصــــــــــــــة القوانني املتعّلقة بإطالق األصــــــــــــــناف وتوزيع البذور، حلماية حقوق 

 ء ورهًنا بالتشريعات الوطنية؛ من املعاهدة الدولية، حسب االقتضا 9املزارعني وتعزيزها، على حنو ما تنّص عليه املادة 
 

بـاعتمـاد اجلمعيـة العـامـة لألمم املتحـدة إعالن األمم املتحـدة بشـــــــــــــــأن حقوق الفالحني والعـاملني  ويأخذ علًما -24
 اآلخرين يف املناطق الريفية؛ 

 
مشاركة منظمات املزارعني يف األنشطة الرامية إىل دعم إعمال حقوق املزارعني، على حنو ما تنّص عليه  ويثني على -25

من املعاهدة الدولية، ويدعوها إىل مواصـــــلة مشـــــاركتها النشـــــطة يف دورات اجلهاز الرئاســـــي، ويف اجتماعات األجهزة  9املادة 
تعقد يف فرتة ما بني الدورات، حســب االقتضــاء، وتبًعا لالئحة الداخلية الفرعية ذات الصــلة اليت أنشــأها اجلهاز الرئاســي اليت 

 للمعاهدة الدولية، مع إيالء االعتبار الواجب السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشراكات مع اجملتمع املدين؛ 
 

األمني، رهًنا بتوافر املوارد املالية، على مواصـــلة جهود التوعية واالتصـــاالت بشـــأن حقوق املزارعني على  يشــّجعو -26
من  9مســـــتوى أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني، كتدبري مهم للنهوض بإعمال حقوق املزارعني، على حنو ما تنّص عليه املادة 

 املعاهدة الدولية؛ 
 

من املعاهدة  9املوارد املالية، متابعة العمليات ذات األمهية بالنســــــــــــــبة إىل املادة  إىل األمني، رهًنا بتوافر يطلبو -27
 الدولية، ضمن منظمة األغذية والزراعة وخارج نطاقها، هبدف تعزيز أخذ حقوق املزارعني يف االعتبار؛ 

 
 خالل توفري املوارد املالية؛ األطراف املتعاقدة إىل دعم األنشطة احملّددة يف هذا القرار، مبا يف ذلك من  يدعوو -28

 
  ر.القرا هذا تنفيذ بشأن تقريرًا التاسعة دورته يف الرئاسي اجلهاز إىل يرفع أن األمني من يطلبو -29
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 7/2019القرار 

 االمتثال
 

 ،الجهاز الرئاسي إنّ 
 

 ،القرارات السابقة بشأن االمتثال إذ يستذكر
 
ـــــكر -1 ا من إجراءات االمتثال  يشــ األطراف املتعاقدة اليت قدمت يف الوقت احملدد تقاريرها عمًال بالقســـــــــم خامســـــــــً

 وكذلك تلك اليت قدمت تقاريرها أو حّدثتها يف وقت الحق؛
 
ـــــكرو  -2 حكومة أملانيا على الدعم املايل الســـــــــخي الذي قّدمته ألنشـــــــــطة بناء القدرات إلعداد وتقدمي التقارير  يشــ

 دعو اجلهات املاحنة األخرى إىل تقدمي دعم مماثل وموارد مماثلة؛الوطنية وي
 
املنظمات واملؤســســات األخرى اليت تقدم الدعم الفين واملايل لتنفيذ املعاهدة الدولية، مبا يف ذلك صــون يشــكر و  -3

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها؛ 
 
 : املتعاقدة يف ما يتعلق ببناء القدرات والدعم الالزم، مبا يف ذلك من خاللاألطراف خمتلف بتوصيات علًما  يأخذو  -4
 

 تقدمي املشورة واخليارات الفنية واخلربات الستعراض آليات وسياسات تنفيذ املعاهدة الدولية؛ )أ(

 وإنشاء وتقوية آليات التنسيق الوطنية ودعم جهات التنسيق الوطنية؛ )ب(

 ووضع خطط تنفيذ املعاهدة الدولية على املستوى الوطين؛  )ج(

وبناء القدرات يف املؤســـســـات الوطنية يف اجملاالت الفنية املختلفة، مبا يف ذلك اســـتخدام االتفاق املوحد  )د(
لنقــل املواد، والنظــام امليســــــــــــــر لالتفــاق املوحــد لنقــل املواد، واإلبالغ عن املواد املتوفرة يف النظــام املتعــدد 

 ؛ لإلعالمراف، والنظام العاملي األط

 دة من الفرص القائمة حالًيا وإتاحة فرص جديدة للتعاون على املستوى اإلقليمي.واالستفا )ه(

 
شّجعو  -5 يف األنشـطة من أجل رصـد تنفيذ املعاهدة الدولية ورفع التقارير عنه إدماج خيارات بناء القدرات التالية  ي

 : املالية والربامج املقبلة، رهًنا بتوفّر املوارد
 

تنظيم حلقة عمل لبناء القدرات على املســــــــــتويني اإلقليمي واإلقليمي الفرعي جلهات التنســــــــــيق الوطنية  )أ(
 وغريها من أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛
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 وتطوير موارد تدريب حول مواضيع خمتلفة، مبا يف ذلك عن طريق الوسائط اإلعالمية املناسبة؛ )ب(

 لية على شبكة اإلنرتنت يتضمن أسئلة متكررة وأجوبة عليها؛وإدراج قسم على موقع املعاهدة الدو  )ج(

 واالستفادة من أنشطة وعمليات املراكز والشبكات اإلقليمية واإلقليمية فرعية للموارد الوراثية النباتية املوجودة؛ )د(

مع  واســــــــــتكشــــــــــاف فرص يف األقاليم لتنظيم اجتماعات تدريبية وغريها من الفعاليات املتعاقبة بالتعاون )ه(
 منظمة األغذية والزراعة واملنظمات األخرى ذات الصلة؛ 

 .ونشر مذكرات إعالمية عن خيارات اإلبالغ جلهات التنسيق الوطنية واملوظفني املسؤولني عن التقارير )و(

 
، رهًنا بتوفر املوارد املالية والبشرية، إىل النظر يف تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات من أجل رصد األمنييدعو و  -6

تنفيذ املعاهدة الدولية ورفع التقارير عنه، وذلك بالتعاون، قدر ما يكون ذلك جمديًا، مع وحدات منظمة األغذية والزراعة 
 املكلفة برصد خطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

 
تثال، على تقدمي أســــئلة فنية إضــــافية تتعلق األطراف املتعاقدة، عمًال بالقســــم تاســــًعا من إجراءات االم يشـــّجعو  -7

 بتنفيذ املعاهدة الدولية إىل اللجنة لتنظر فيها وترد عليها؛
 
، من إجراءات االمتثال اخلامساألطراف املتعاقدة إىل مواصــــــــلة تقدمي تقاريرها وحتديثها، عمًال بالقســــــــم  يدعوو -8

ـــــدد، وحيــّث األطراف املتعــاقــدة اليت مل تبــادر إىل ذلــك بعــد ـ ـ ـ ـ ـ حبلول  تقــدمي التقــارير الثــانيــةيف هــذا الســــــــــــــيــاق على  ويشــ
 إىل األمني إرسال رسائل تذكريية منتظمة إىل األطراف املتعاقدة؛ ويطلب 2023أكتوبر/تشرين األول  1
 
 ؛، تقرير جلنة االمتثالIT/GB-8/19/13لتحليل الوارد يف الوثيقة جلنة االمتثال على ا يشكرو  -9
 

من جلنة االمتثال، بالتشــــــــــــاور مع األطراف املتعاقدة وبدعم من األمانة، اســــــــــــتعراض االمتثال للمعاهدة  يطلبو  -10
الدولية ال ســــــــــــــيما املواد اليت حتدد االلتزامات امللزِمة امللقاة على عاتق األطراف املتعاقدة وعرض اســــــــــــــتنتاجاهتا واقرتاحات 

 العمل على الدورة التاسعة للجهاز الرئاسي؛
 

من جلنة االمتثال التعاون مع جلنة اســــــــــــــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد من أجل إدماج املعلومات املتعلقة  يطلبو  -11
 بتنفيذ اسرتاتيجية التمويل ورصدها واستعراضها ضمن الصيغة احلالية لرفع التقارير؛

 
راجع، على النحو الوارد يف  يوافقو  -12

ُ
 ،IT/GB-8/19/13بالوثيقة  3رفق املعلى النســــــــــــــق املوحد لرفع التقارير امل

إىل األمني أن حيدّث نظام تقدمي التقارير اإللكرتوين وفًقا لذلك، وأن يواصــــــــــــل مســــــــــــاعدة  ويطلب 34،تقرير جلنة االمتثال
 األطراف املتعاقدة خالل الدورة التالية لتقدمي التقارير؛ 

 
                                                      

34  http://www.fao.org/3/na412ar/na412ar.pdf 

http://www.fao.org/3/na412ar/na412ar.pdf
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اإللكرتوين وأن يواصــــل تقدمي املســــاعدة إىل األمني أن يصــــون وحيّدث باســــتمرار نظام تقدمي التقارير  إىل يطلبو  -13
  ؛األطراف املتعاقدة أثناء عملية رفع التقارير

 
األطراف املتعاقدة إىل تقدمي أو حتديث بيانات االتصـــــــال جلهات االتصـــــــال الوطنية لديها، ورمبا ترشـــــــيح  يدعوو  -14

 مسؤول مناوب عن رفع التقارير؛
 

من جلنــة االمتثــال أن تقوم يف اجتمــاعــاهتــا الالحقــة مبراجعــة إجراءات االمتثــال كي ينظر فيهــا اجلهــاز  يطلــبو  -15
 الرئاسي يف دورته التاسعة؛

 
 ذا القرار.همن إجراءات االمتثال، كما يرد يف ملحق  4-وفًقا للقسم ثالثًا االمتثالأعضاء جلنة  ينتخبو  -16
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 الملحق
 

 *لجنة االمتثالفي عضاء األ
 

 Angeline MUNZARAة الســـــــــــــيد أفريقيا
)2014( 

 )Koffi KOMBATE )2016 السيد

 Anil Kumar ACHARYAالســـيد  آسيا
)2018( 

 Koukham VILAYHEUNGالســــــــــــــيــد 
)2020( 

 Susanna PAAKKOLAالســـــــــــيدة  أوروبا
)2016( 

 )Kim VAN SEETERS )2018السيدة 

ـــــيـــــة ـــــن ـــــي ـــــالت ـــــكــــــا ال ـــــري  أم
 والبحر الكاريبي

 Mahendra PERSAUDالســــــــــــــيد  
)2018( 

 )Mónica MARTÍNEZ )2020 ةالسيد

 )2020( Javad MOZAFARI السيد )2020( هنّية األتريب ةالسيد الشرق األدنى

ـــــــدة  أمريكا الشمالية  Neha Sheth LUGOالســــــــــــــــــــي
)2018( 

 )Indra THIND )2018  السيدة

ــمــحــيــط  جــنــوب غــرب ال
 الهادئ 

-Birte NASS الســــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــدة

KOMOLONG )2020( 
 )Michael RYAN )2020السيد 

 
األعضاء ملدة أربع سنوات، نتخب اجلهاز الرئاسي للجنة االمتثال، ي ةالداخليالئحة وفًقا لو للمرشح.  ألوىلوالية اتشري السنة بني قوسني إىل بداية ال * 

األعضـــاء انتخاب ال جيوز و . ممن الســـنة األوىل من الفرتة املالية للمعاهدة الدولية بعد انتخاهب كانون الثاين/يناير 1يف كاملة، تبدأ مدة  وتكون هذه املدة 
 املادة الثالثة).من  4الفقرة متتاليتني (واليتني ألكثر من 
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 8/2019 القرار

 مساهمة منظمة األغذية والزراعة في تنفيذ المعاهدة الدولية
 

 إّن الجهاز الرئاسي،
 
ـــــكريتوجه  -1 ـ ـ ـ ـ إىل منظمة األغذية والزراعة للدعم املايل واإلداري الذي توفّره ألمانة املعاهدة الدولية ولتنفيذ  بالشــ

 ؛الدولية املعاهدة
 
املنظمة إىل مواصــــــــلة دعم اجلهود لزيادة عدد األعضــــــــاء يف املعاهدة الدولية من خالل اختاذ تدابري فعلية  ويدعو -2

لتشـــجيع البلدان األعضـــاء يف املنظمة اليت مل تبادر بعد إىل التصـــديق على املعاهدة الدولية إىل القيام بذلك، بغرض جعل 
 هذه املعاهدة اتفاقًا عاملًيا؛

 
املنظمة إىل مواصلة دعمها للمعاهدة الدولية لتحسني استدامتها املالية وقدرهتا على معاجلة القضايا  ويدعو أيًضا -3

 املعقدة مثل األمن الغذائي يف عصر الرقمنة؛
 
بقرار مؤمتر املنظمــة خالل دورتــه احلــاديــة واألربعني املتمثــل يف إيالء األولويــة لتعميم التنوع البيولوجي  وإذ يــذّكر -4

يف ا من مســـــار العمل هذا، مبا املنظمة النظر يف دعم أنشـــــطة املعاهدة الدولية باعتبارها جزءً  يناشــــدرتة الســـــنتني، خالل ف
 من خالل ختصيص املوارد املالية أو توفريها؛ ذلك

 
فني املنظمة إىل مواصــلة دعمها بنشــاط للمعاهدة الدولية بصــفتها صــكًّا دولًيا رئيســًيا ضــروريًا لتحقيق اهلد ويدعو -5
من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة، وإىل التوعية بأمهية تنفيذ املعاهدة الدولية واالمتثال هلا على أعلى املســــــــــــــتويات  15و 2

 الوطنية؛
 
ــــي -6 القدر الكايف من  اســـــــرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعيةبأن تويل  ويوصــ

 ملعاهدة الدولية يف أنشطتها لتنفيذ االسرتاتيجية؛ني ااملنظمة إىل مواصلة إشراك أم ويدعوالرتكيز على التنوع الوراثي، 
 
ـــّدد -7 يف على أمهية املســــــاعدة املســــــتمرة اليت توفّرها املنظمة لتنفيذ املعاهدة الدولية على املســــــتوى الوطين، مبا  ويشــ

 مي الدعم الفين وبناء القدرات والدعم التنفيذي للمعاهدة الدولية وآلياهتا، مثل صندوق تقاسم املنافع؛من خالل تقد ذلك
 
واملكتب النظر يف التعاون مع ســـــــائر الوحدات والصـــــــكوك ضـــــــمن املنظمة، لالســـــــتفادة من ني من األم ويطلب -8

التوعية وتعبئة املوارد، مبا يشــــــــمل تلك املتعلقة التجارب مثل اســــــــتخدام املنصــــــــات اإللكرتونية لتبادل املعلومات وأنشــــــــطة 
 ؛2020بالسنة الدولية للصحة النباتية يف عام 

 
املنظمة إىل تقدمي تقرير شـــــــامل يف كل دورة عن مســـــــامهاهتا يف تنفيذ املعاهدة الدولّية، كما يدعو األمانة  ويدعو -9

   إىل توفري معلومات حمدثة عن حالة تنفيذ الدعوات املوجهة إىل املنظمة.
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 9/2019 القرار

 التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
 إن الجهاز الرئاسي،

 
 وغريه من القرارات السابقة بشأن التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة)؛ 11/2017القرار  إذ يستذكر

 
بالتعاون املســــتمر والوثيق بني اهليئة واجلهاز الرئاســــي واألنشــــطة املشــــرتكة اليت اضــــطلعت هبا أمانتا اجلهاز  بيرحّ  -1

 السابقة؛ات الرئاسي واهليئة خالل فرتة ما بني الدور 
 
على إبقاء مســـــــــألة التقســـــــــيم الوظيفي للمهام واألنشـــــــــطة بني اجلهاز الرئاســـــــــي واهليئة قيد االســـــــــتعراض  ويوافق -2

 ؛بانتظام عن أي تطورات ذات صلة قد حتدث يف جمال التعاون مع اهليئةبّلغ مني أن ياألإىل  ويطلب
 
تذكر -3 ـــــ ـ ـ ـ ـ التقرير إعداد  من أجلاألطراف إىل التعاون مع اهليئة  يدعومن املعاهدة الدولية،  3-17املادة  وإذ يســ

تسهيل حتديث خطة العمل العاملية الثانية للموارد  بغرض، الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

 
إىل األمني املشاركة يف تنظيم الندوة العاملية حول صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها  ويطلب -4

 إتاحة نتائج الندوة إىل اجلهاز الرئاسي؛ ويطلب رهًنا بتوافر املوارد، الطبيعي وإدارهتا على مستوى املزرعة،
 
إىل األمني  ويطلب، ات الســــابقةباألنشــــطة املشــــرتكة بني أمانيت املعاهدة واهليئة خالل فرتة ما بني الدور  ويرحب -5

يف وضـــع وتنفيذ برامج وأوجه التآزر، مع جتنب التكرار، مواصـــلة توثيق التعاون والتنســـيق مع أمني اهليئة لتشـــجيع االتســـاق 
 :عمل كل من اجلهازين، وعلى وجه اخلصوص يف ما يتعلق مبا يلي

 
، ومشــــــــــــــروع خطة عمل التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد  (أ)

 ة والزراعة، حسب االقتضاء؛الوراثية النباتية لألغذي للمواردعاملية ثالثة 

 خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ورصدها؛ تنفيذ )ب(

تنفيذ املعايري اخلاصـــــــــــة ببنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك من خالل  )ج(
 بناء القدرات؛

 لتعزيز قدراهتا يف جمال حتسني احملاصيل؛ البلداندعم  )د(
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) تنوع 1تتناول آثار الســــياســــات والقوانني والنظم اخلاصــــة بالبذور على (متعمقة دراســــات حالة إعداد  )هـ(
حصــــول أصــــحاب احليازات الصــــغرية و ) 2( ؛املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على مســــتوى املزرعة

لألغذية والزراعة كافية ومتنوعة ومكّيفة حمليًا وبأســــــــــــــعار معقولة، مبا يف ذلك على موارد وراثية نباتية 
 األمن الغذائي والتغذية حتت إطار خمتلف نظم البذور؛ز ) 3( ؛األنواع/السالالت األصلية للمزارعني

 احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ )و(

 35)؛DSI/GSD"(الوراثي التسلسل بيانات /الرقمي التسلسل"معلومات  )ز(

بشـــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  العاملي ونظام املعلومات العاملي واإلنذار املبكر املعلوماتنظام  )ح(
والزراعة التابع للمنظمة، والغايات واملؤشـــــرات، وكذلك وضـــــع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد 

 ؛2020عام 

مشـــرتكة على املســـتوى اإلقليمي، وتقدمي املســـاعدة إلعداد التقارير الوطنية بشـــأن رصــد  تدريبيةفعاليات  )ط(
 ؛املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، رهناً بتوافر املوارد

 .املستدام واالستخدامالصون  )ي(

 
إىل األمني التعاون مع أمني  ويطلبحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، باســــــــــــــتكمال التقرير عن  بويرحّ  -6

 اهليئة لتعزيز نشره واستخدامه على نطاق واسع؛
 
األطراف املتعاقدة على املشــــاركة يف االجتماع املفتوح العضــــوية جملموعة جهات التنســــيق الوطنية املعنية  ويشـــجع -7

حالة التنوع البيولوجي لألغذية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة التابعة للهيئة، واليت ُكلفت بإعداد رّد على التقرير عن 
العــاديــة الثــامنــة عشــــــــــــــرة، من أجــل اعتمــاده كخطــة عمــل عــامليــة من قبــل  لكي تنظر فيــه اهليئــة خالل دورهتــا والزراعــة،

  املنظمة. مؤمتر

                                                      
هذه العبارة إىل حني يستخدم لذلك و  الوراثي"التسلسل بيانات معلومات التسلسل الرقمي/ لعبارة "املصطلح الرمسي بت اجلهاز الرئاسي بعد يف مل ي  35

 االتفاق على مصطلح جديد.



 IT/GB-8/19/Report 56، الصفحة باءاملرفق 

 

 
 10/2019القرار 

 توجيهات في مجال السياسات مقدمة إلى الصندوق العالمي لتنوّع المحاصيل
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

اســــــــرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية بأن الصــــــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــــــيل (الصــــــــندوق) عنصــــــــر أســــــــاســــــــي من  إذ يذّكر
 يتعلق بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج مواقعها الطبيعية وإتاحتها؛ ما يف
 

جمال  من دســـــــــــتوره، ينبغي للصـــــــــــندوق أن يعمل مبوجب التوجيهات العامة يف 1من املادة  5بأنه عمًال بالفقرة  وإذ يذّكر
 السياسات اليت تصدر عن اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية؛

 
 ؛10/2017القرار  طرحهاالذي يتناول مسائل و بالتقرير الصادر عن الصندوق  علماً  يأخذوإذ 

 
 لجزء األول: التوجيهات في مجال السياساتا -1

 
اجمللس التنفيذي للصندوق على تقدمي تقريره السنوي بشأن أنشطة الصندوق إىل مكتب اجلهاز الرئاسي  يشكر -1

 ؛10/2017القرار  يستوجبه، كما 2019وإىل اجلهاز الرئاسي عام  2018عام 
 
طيلة ، على دعمها النشــــط لتنفيذ املعاهدة الدولية Marie Hagaللصــــندوق، الســــيدة  ةالتنفيذي ةاملدير  يشـــكرو -2

الســـــــنوات الســـــــبع األخرية، وخباصـــــــة على التفاعالت اإلجيابية واملنتجة على حنو متزايد بني الصـــــــندوق واألمانة، واملكتب 
 وغريها من األجهزة القائمة يف الفرتات الفاصلة بني الدورات؛

 
رارات اليت يتخذها إىل رئيس اجلهاز الرئاســـــــــــي واألمني أن حييطا اجمللس التنفيذي للصـــــــــــندوق علًما بالق يطلبو -3

تعزيز النظام املتعدد األطراف للحصـــول على املوارد الوراثية وتقاســـم منافعها (النظام ال ســـيما املتعلق منها باجلهاز الرئاســـي 
 يســـــديمنها، و اأســــــاســــــيً ا اســــــرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية اليت يشــــــّكل الصــــــندوق عنصــــــرً  وحتديثاملتعدد األطراف) 

 الرئيسية التالية: يف اجملاالتتوجيهات يف جمال السياسات 
 

 تعبئة الموارد -ألف
 
احلكومات واجلهات املاحنة األخرى اليت قّدمت أمواالً لصــــاحل صــــندوق اهلبات التابع للصــــندوق العاملي لتنوع يشـــكر  -4

من العاهدة، حيث وصــــــــلت املســــــــامهات  15متويل طويل األجل للمجموعات املوجودة عمالً باملادة  تأمنياحملاصــــــــيل، هبدف 
 ؛2018ديسمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف  ينيمال 8.273املدفوعة لصندوق اهلبات إىل 

 
الصــندوق العاملي لتنوع احملاصــيل إىل تقدمي معلومات، خالل الدورة التاســعة للجهاز الرئاســي، بشــأن التقدم  يدعو -5

احملرز يف جمال توزيع اهلبات الطويلة األجل من صـــــــــــــندوق اهلبات التابع له لدعم بنوك جينات وطنية خمتارة يف البلدان النامية 
 لية؛والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا
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باخلطوات اليت يتخذها الصندوق إزاء اسرتاتيجية متويل أكثر تنوعاً مبا يف ذلك حلشد التمويل االبتكاري  يرّحبو -6
 جديدة وإضافية لتنفيذ املعاهدة الدولية؛ مواردالذي يوفّر 

 
)، اللجنةالصـــــــــندوق إىل مواصـــــــــلة دعمه النشـــــــــط لعمل اللجنة املعنية باســـــــــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد ( يدعوو -7

من صــــناعات جتهيز األغذية، كما تدعو إليه ة طوعيلدعم عملية وضــــع اللجنة الســــرتاتيجية من أجل حشــــد أموال  وخباصــــة
 من مصادر وآليات ابتكارية؛وعية طمن املعاهدة وجمموعة من املبادرات حلشد أموال  6-13 املادة

 
توســــــيع نطاق التعاون مع املعاهدة الدولية يف جمال تعبئة املوارد، وال ســــــيما يف الصــــــندوق بأن يســــــتمر  يوصـــــيو -8

اليت  الربامجواملشــــاريع و  النظر يف املبادرات علىاجلهات املاحنة  يشـــّجعبشــــأن أنشــــطة مجع األموال املشــــرتكة مع األمانة، و
 يتشارك الصندوق واألمانة يف تصميمها وتنفيذها؛

 
، خالل الدورة التاســـعة للجهاز الرئاســـي، معلومات بشـــأن التقدم احملرز يف تعبئة يعطيالصـــندوق إىل أن  يدعوو -9

لصــــاحل صــــندوق اهلبات التابع للصــــندوق، وكذلك يف ما يتعلق حبشــــد أموال قائمة على  املقبلةاملوارد خالل فرتة الســــنتني 
 والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛ املشاريع، من أجل دعم بنوك اجلينات الوطنية يف البلدان النامية

 
 المسائل العلمية والفنية -باء

 
بالدعم الذي قّدمه الصــــــندوق خالل مرحلة الســــــنتني احلالية لتمكني صــــــون تنوّع احملاصــــــيل وإتاحتها على  يرّحب -10

الصندوق  يدعومن املعاهدة الدولية، و 15عمالً باملادة  األطراف املتعدد النظام يفاجملموعات احملتفظ هبا  ضمناملدى البعيد 
لعملية (ز) من املعاهدة الدولية، بشـأن حشـد الدعم الفين  1-15 وتوسـيع نطاقه، وفقاً للمادة نيإىل مواصـلة التعاون مع األم

  املعاهدة الدولية؛ من 15 املنتظمة جملموعات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة احملتفظ هبا مبوجب املادة الصون
 

باخلطوات املتخذة لزيادة الدعم لبنوك اجلينات الوطنية اليت تشـــــــــــــكل جزءاً من النظام املتعدد األطراف،  يرّحبو -11
بناء قدرات الشــــركاء الوطنيني بشــــأن لعمل بصــــورة مشــــرتكة على إىل االســــتفادة من تعاونه مع األمانة ل الصــــندوق يدعوو

 النظام املتعدد األطراف والنظام العاملي لإلعالم؛
 

بالتعاون بني األمانة والصــندوق واملركز الدويل للزراعة املدارية من أجل حتديد وتنظيم البيانات األســاسـية  يرّحبو -12
اخلاصة مبجموعة واسعة من احملاصيل ومواردها الوراثية الضرورية لصانعي القرارات على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين 

ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســتخدامها على حنو مالئم، مبا يف هبدف وضــع اســرتاتيجيات لضــمان صــون هذه ا
ذلك اسـرتاتيجيات احملاصـيل، ويوصـي بإتاحة الدراسـة األسـاسـية النامجة عن هذا التعاون واملعلومات األسـاسـية اليت تسـتند 

  .التاسعة هاز الرئاسي يف دورتهينظر فيها اجلكي عليها على حنو سهل االستخدام بأسرع وقت ممكن، مبا يف ذلك ل
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صـــندوق بأن يواصـــل تعزيز تعاونه وتكامله مع املعاهدة الدولية حول املســـائل العلمية والفنية، ويف هذا اليوصــي و -13
إىل توســـيع تعاونه مع األمانة إلنشـــاء نظام ديناميكي لوضـــع وتنفيذ وحتديث  املوارد، بتوافر رهًنا ،الصـــندوق يدعوالســـياق 

الصـــلة،  وياســـرتاتيجيات صـــون احملاصـــيل، هبدف تعزيز اســـتخدامها من جانب األطراف املتعاقدة وأصـــحاب املصـــلحة ذ
التقدم احملرز إىل الدورة  إىل تقدمي تقرير عن نيالصــــــــــــــندوق واألم يدعوباعتبارها أدوات عملية لتنفيذ املعاهدة الدولية، و

 .التاسعة للجهاز الرئاسي
 

 النظام العالمي لإلعالم -جيم
 

ب -14  بوابــةبــالتعــاون الوثيق بني الصـــــــــــــنــدوق واملعــاهــدة الــدوليــة واملنظمــة، من خالل النظــام العــاملي لإلعالم، و  يرحــّ
Genesys  إىل مواصـــلة التعاون يف أنشـــطة  يدعوهم، ويملاكتواإلنذار املبكر، باعتماد �ج تآزري و  لإلعالم العامليوالنظام

 التدريب وتنمية القدرات يف جمال نظم املعلومات وتوثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 

الصندوق إىل االستمرار يف املشاركة يف اللجنة االستشارية العلمية اخلاصة بالنظام العاملي لإلعالم،  أيضاً يدعو و -15
 ؛وتقدمي تقارير حمدثة بانتظام عن تنفيذ أنشطته ذات الصلة بالنظام العاملي لإلعالم

 
 االتصال والتوعية -دال

 
ع نطاقه من أجل التشـــــارك يف تطوير منتجات ويوســـــّ الصـــــندوق بأن يواصـــــل تعاونه مع املعاهدة الدولية  يوصــــي -16

" ومبادرات مشـــــاهبة، حول مســـــامهة املوارد الوراثية النباتية امن خالل مبادرة "األغذية دومً  ذلكلالتصـــــال والتوعية، مبا يف 
الدولية يف هذا ، وبوجه خاص بشــــــأن أمهية تطبيق املعاهدة 2030لألغذية والزراعة يف حتقيق خطة التنمية املســــــتدامة لعام 

 ؛السياق
 

 : مسائل أخرىالثاني الجزء -2
 

اجمللس التنفيذي للصـــــــندوق إىل رفع تقريره بوترية ســـــــنوية بشـــــــأن أنشـــــــطة الصـــــــندوق إىل اجلهاز الرئاســـــــي  يدعو -17
الدورات، ) من املادة الثالثة التفاق العالقة، وخالل إحدى السنوات بني 3تنص عليه الفقرة ( مادورته العادية، حبسب  يف

إىل مكتب اجلهاز الرئاســــــــــــــي، ويقرر أن تقدمي هكذا تقارير إىل املكتب ســــــــــــــُيعترب مبثابة تنفيذ للموجب الذي ينص عليه 
 العالقة؛ اتفاق

 
إىل مكتب الدورة التاســـعة اختيار وتعيني أعضـــاء اجمللس التنفيذي مللء أي شـــواغر قد تظهر خالل فرتة  يطلبو -18

إجراءات اختيار وتعيني أعضــــــاء اجمللس التنفيذي للصــــــندوق، من أجل ضــــــمان  مع بالتماشــــــي، 2021-2020الســــــنتني 
 استمرار حسن سري اجمللس التنفيذي وكفاءته.
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 11/2019 القرار

 التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

م اجلهاز الرئاسي ياليت تنص على أن يق ها(ز) و(ل) من 3-19وكذلك املادة من املعاهدة الدولية،  2-1 املادة يستذكرإذ 
لة  اتعـاونًـ  وحيـافظ عليـه مع مؤمتر األطراف املتعـاقـدة يف اتفـاقيـة التنوّع البيولوجي، واإلحـاطـة كـذلـك بـالقرارات ذات الصــــــــــــــ

اليت تنص على أن يتعاون األمني مع أمانة  5-20الصــادرة عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوّع البيولوجي، وبأحكام املادة 
 اتفاقية التنوّع البيولوجي؛

 
 بشأن التعاون مع مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي وأجهزهتا الفرعية واألمانة؛ 9/2017القرار  يستذكروإذ 

 
الدعم املتبادل يف تنفيذ املعاهدة بضـــــــــــرورة مواصـــــــــــلة دعم بناء قدرات األطراف، ال ســـــــــــيما البلدان النامية، على  وإذ يقرّ 

 الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا امللحق هبا؛
 
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، واالجتماع  الصــــادرة عن االجتماع الرابع عشــــر بالقرارات علًمايأخذ  -1

 بروتوكول ناغويا، واليت هي ذات أمهية بالنسبة إىل املعاهدة الدولية؛الثالث ملؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف 
 
رصــد العمليات ذات الصــلة املرتبطة باتفاقية التنوع  يواصــلأن لالتفاقية الدولية اجلهاز الرئاســي ني أممن  ويطلب -2

البيولوجي وبروتوكول ناغويا امللحق هبا ويف املشــــــــاركة فيها، من أجل تعزيز العالقات العملية واملتجانســــــــة واملناســــــــبة، على 
 الصعيدين الوطين والدويل؛

 
ـــــدد -3 ـ ـ ـ ـ التعاون بني املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي، ومع االتفاقيات األخرى املتعلقة  توطيدعلى أمهية  ويشــ

 التوصيات التالية: ويصدروتنفيذه،  2020بوضع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  يتعلقبالتنوع البيولوجي، يف ما 
 

باملســــــامهة املباشــــــرة وغري املباشــــــرة للتنوع  2020ينبغي أن يقّر اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  •
، وســـــــــبل العيش املســـــــــتدامة والقضـــــــــاء على والتكّيف مع تغري املناخ البيولوجي يف األمن الغذائي والتغذية

 ؛باألمن الغذائي والزراعة املستدامةالفقر، وأن يشمل الغايات اليت تربط التنوع البيولوجي الزراعي 
ينبغي احلفـــاظ على أهـــداف املوارد الوراثيـــة النبـــاتيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة وتعزيزهـــا، مبـــا يف ذلـــك من خالل  •

االعتمـاد على نظم الرصــــــــــــــد املتـاحـة من خالل عمليـات اإلبالغ التـابعـة للمعـاهـدة الـدوليـة وهيئـة املوارد 
من أهداف التنمية املستدامة. وينبغي أال  5-2ة املكتسبة يف رصد اهلدف ، واخلرب والزراعةالوراثية لألغذية 

 ؛ا استخدامه املستدامتتناول هذه األهداف حفظ التنوع الوراثي فحسب، بل أيضً 
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العادل واملنصــف للمنافع الناشــئة  تقاســمينبغي أن تأخذ األهداف املتعلقة باحلصــول على املوارد الوراثية وال •
االعتبار صـــــــراحة املعاهدة الدولية ونظامها املتعدد األطراف للحصـــــــول على املوارد  عن اســـــــتخدامها بعني

، وينبغي أن يعتمد رصــــــــــدها، يف مجلة أمور، على نظم الرصــــــــــد املتاحة من خالل نظم منافعهاوتقاســــــــــم 
 ؛اإلبالغ التابعة للمعاهدة الدولية

على مسامهات وقيادة العديد  2020ينبغي أن يعتمد تنفيذ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  •
من املؤســـســـات التابعة لألمم املتحدة، وبالتايل ينبغي تصـــميمه مع مراعاة ذلك. ويعتزم اجلهاز الرئاســـي 

، 2020البيولوجي ملــا بعــد عــام  للمعــاهــدة الــدوليــة، يف دورتــه القــادمــة، النظر يف اإلطــار العــاملي للتنوع
 وأيضاً النظر يف إجراءات املتابعة لدعم تنفيذ اإلطار ودجمها يف برنامج عمله املتعدد السنوات.

 
يف أقرب وقت ممكن من الناحية لى األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي ع يعرضأن إىل األمني  ويطلب -4

الرئيســــــــني املشــــــــاركني جملموعة عمل ما بني الدورات إىل  إلحالتهااألولية اليت طرحها اجلهاز الرئاســــــــي  التوصــــــــيات العملية
االجتماع اخلامس عشــــــــــــر ملؤمتر وإىل  2020اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام املفتوحة العضــــــــــــوية لدعم إعداد 

 املشــاركة األمني،إىل املكتب، بدعم من  ويطلب، املعنيةالفرعية ا أجهزهتالتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك  ةاألطراف يف اتفاقي
ضــــــــمان ملكية قوية ومســــــــامهات من ومن مث  التحدث باســــــــم األطراف املتعاقدة من أجلاإلطار العاملي إعداد يف عملية 

األخرى املتعلقة بالتنوع املعاهدة الدولية يف وضــــــــــــــع اإلطار اجلديد وتنفيذه، مبا يف ذلك من خالل التعاون مع االتفاقيات 
 البيولوجي؛

 
ـــــكر -5 ـ ـ ألجهزة الرئاســـــــــــية ملختلف االتفاقيات املتعلقة اطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي على دعوته مؤمتر األ ويشــ

وفقاً ملقرر  للتجديد الثامن ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، بالتنوع البيولوجي إىل وضع توجيهات اسرتاتيجية
، يف الوقت املناســــــــــــــب لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اتفاقية 13/21 مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي رقم

 التنوع البيولوجي يف اجتماعه اخلامس عشر، ويقدم عناصر املشورة كما يف الفقرات التالية:
 

خالل عملية حتديث اســــــــــــــرتاتيجية التمويل للمعاهدة الدولية، مت حتديد مرفق البيئة العاملية أنه  يلحظ (أ)
مرفق  ويدعوعلى أنه أحد اآلليات والصــــــــــــناديق واألجهزة الدولية الرئيســــــــــــية، اليت تدعم تنفيذ املعاهدة الدولية، 

ق االســــــتئماين ملرفق البيئة العاملية، لدعم البيئة العاملية إىل مواصــــــلة إعطاء األولوية للتجديد الثامن ملوارد الصــــــندو 
الربامج واملشــاريع واملبادرات اليت تصــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتســتخدمها بشــكل مســتدام، وال 

وع نالصــون داخل املوقع لألقارب الربية للمحاصــيل واإلدارة يف املزرعة واســتخدام املزارعني للتبســيما يف ما يتعلق 
 البيولوجي الزراعي بشكل مستدام؛

تعميم التنوع البيولوجي ضـــــــــــــمن من أجل على األمهية املســـــــــــــتمرة للدعم املايل ملرفق البيئة العاملية  ويؤكد (ب)
 القطاع الزراعي،

تنقيح أو حتــديــث إدمــاج املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة يف من أجــل إىل تعزيز دعمــه  ويــدعو (ج)
وامليزانيات الوطنية، التنمية العمل الوطنية اخلاصــــة بالتنوع البيولوجي، وغري ذلك من خطط خطط االســــرتاتيجيات و 

 واألولويات الوطنية، األمر الذي يعترب إحدى األولويات االسرتاتيجية السرتاتيجية التمويل احملدثة للمعاهدة الدولية؛
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مرفق البيئة العاملية يدعم بشــــــكل متزايد مشــــــاريع وبرامج التنمية املســــــتدامة اليت تعاجل،  أنّ شــــير إلى وي (د)
بأمهية دور  مع اإلقراراألمن الغذائي والزراعة املســــــــــــــتدامة والتكيف مع تغري املناخ، مســــــــــــــائل بطريقة متكاملة، 

مرفق  ويدعونظم األغذية والزراعة، ســــتدامة البشــــكل مســــتدام ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ااســــتخدام 
إطار عمل التجديد الثامن ملوارد  يف الربامج املتكاملة ضــــــــمن أكرب شــــــــكلالبيئة العاملية إىل توضــــــــيح هذا الدور ب

 الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية؛
لربوتوكول ناغويا واملعاهدة التنفيذ املتبادل لتعزيز شــــــاريع امل دعممرفق البيئة العاملية إىل مواصــــــلة  ويدعو (ه)

 الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
ـــــكر  (و) ـ مرفق البيئة العاملية على اإلشــــــــــارة يف اســــــــــرتاتيجية التنوع البيولوجي للتجديد الســــــــــابع ملوارد ويشــ

الســـابع قد تولد فوائد مشـــرتكة الصـــندوق االســـتئماين ملرفق البيئة العاملية إىل أن نتائج بعض اســـتثمارات التجديد 
هامة للمعاهدة الدولية، ويدعو مرفق البيئة العاملية إىل مواصــــــــــــــلة القيام بذلك يف اســــــــــــــرتاتيجية التنوع البيولوجي 

 للتجديد الثامن؛
أن صـــياغة التجديد الثامن ملوارد الصـــندوق االســـتئماين ملرفق البيئة العاملية وتنفيذه، ســـيتزامنان ويلحظ  (ز)

والشركاء اآلخرين ملرفق منظمة األغذية والزراعة  ويوصيت املناسب مع تنفيذ اسرتاتيجية التمويل احملدثة، يف الوق
للمســـــامهة بشـــــكل ملعاهدة من خالل التجديد الثامن، اللذين حتظى هبما ابزيادة األولوية واالهتمام البيئة العاملية 
 يقترح. وباإلضــافة إىل ذلك، اليت وضــعها اجلهاز الرئاســيحتقيق الغايات املالية الســرتاتيجية التمويل ملحوظ يف 

 الطبيعي، هاللمحاصيل يف موقعة األقارب الربيصون  ى، كجزء من التجديد الثامن، علةنشطز األيتركينصّب ن أ
 ؛األصناف احمللية للمزارعني على مستوى املزرعة ةدار إاحملاصيل الربية، و  ةوأغذي
عناصــــــر املشــــــورة اليت قدمها اجلهاز الرئاســــــي للتجديد الثامن ملوارد الصــــــندوق إىل األمني إحالة ويطلب  (ح)

االجتماع اخلامس عشـــر  االســـتئماين ملرفق البيئة العاملية إىل األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، إلحالتها إىل
اً إىل جنب مع اللجنة املخصــــــــــــصــــــــــــة أن يقوم، جنب إىل األمنيويطلب ، التنوع البيولوجي ةملؤمتر األطراف يف اتفاقي

املعنية باســــــــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد واملكتب، بوضــــــــع مدخالت إضــــــــافية ذات صــــــــلة بالتجديد الثامن ملوارد 
عكس التطورات اليت حدثت خالل فرتة الســــنتني، مبا يف ذلك يف ما مبا يالصــــندوق االســــتئماين ملرفق البيئة العاملية، 

 ؛2020ووضع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام املعاهدة الدولية يجية متويل يتعلق بتنفيذ اسرتات
 
(أ) من املعاهدة الدولية، إىل ضــــمان إيالء االهتمام الواجب  4-18شــــياً مع املادة ااملتعاقدة، متاألطراف  ويدعو -6

اليت تدعم تنفيذ املعاهدة الدولية ضمن األجهزة الرئاسية ملرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك، عند االقتضاء،  والربامجللخطط 
 ها اجلهاز الرئاسي؛ما يتعلق باملعاهدة الدولية اليت يعدّ  استخدام عناصر املشورة ملرفق البيئة العاملية يف

 
ضــــــمن اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا اجلارية عمليات املضــــــي قدًما يف متابعة الإىل األمني  ويطلب -7

بشــــأن املوارد الوراثية،  DSI/GSD(36(بيانات التســــلســــل الوراثي"/الرقميمبعلومات التســــلســــل "يتعلق  التابع هلا، يف ما
، مع أمانة اتفاقية االقتضـــــاءوالتنســـــيق، حســـــب وتقدمي معلومات عن أنشـــــطة املعاهدة الدولية ذات الصـــــلة، والتعاون، 

                                                      
هذه العبارة إىل حني يسـتخدم لذلك و  الوراثي"التسـلسـل بيانات معلومات التسـلسـل الرقمي/لعبارة "املصـطلح الرمسي بت اجلهاز الرئاسـي بعد يف  يمل  36

 االتفاق على مصطلح جديد.
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من أجل تعزيز االتساق  "مبعلومات التسلسل الرقمي/بيانات التسلسل الوراثي" التنوع البيولوجي بشأن القضايا املتعلقة
 والدعم املتبادل بني االتفاقيات وعمليات التنفيذ، ورفع تقرير إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته القادمة؛

 
التعاون والتنســيق والتآزر بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي،  وطيدلت نفذةاملعلى األنشــطة ني األم ويشــكر -8

تعزيز التعاون بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي خالل الرامية إىل مواصــلة املشــاركة يف العمليات  األمنيإىل  ويطلب
 ؛القادمةفرتة السنتني 

 
تفاقية التنوع البيولوجي، التنفيذي المني األبتوقيع مذكرة تعاون جديدة من جانب أمني املعاهدة الدولية و  بويرحّ  -9

التعاون املؤســـــــســـــــي بني األمانتني، خاصـــــــة يف ما يتعلق بأنشـــــــطة تنمية القدرات اليت تتناول مســـــــألة  توطيدواليت هتدف إىل 
زراعة وتقاســم منافعها، ويف ما يتعلق بتنســيق املســاعدة التقنية على املســتويات النباتية لألغذية وال الوراثيةاحلصــول على املوارد 

 الدولية واإلقليمية واإلقليمية الفرعية والوطنية، وكذلك تبادل املعلومات وغريها من األنشطة ذات الصلة؛
 

ا بتوافر املوارد إىل األمني، رهنً  ويطلبالرامية إىل التعاون مع أمانة اتفاقية التعاون البيولوجي ني جهود األمقّدر وي -10
، مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، اســـتكشـــاف الوســـائل واألنشـــطة العملية ملواصـــلة تعزيز هذا التعاون يواصـــلاملالية، أن 

 ئاسي؛إىل اجلهاز الر عن هذه األنشطة ذكرة التعاون واملبادرة املشرتكة املوقعة بني األمانتني، وأن يرفع تقريراً ملا وفقً 
 

 إىل األمني أن يتعــــاون مع األمني التنفيــــذي التفــــاقيــــة التنوع البيولوجي من خالل تقــــدمي معلومــــات ويطلـــب  -11
للتنفيذ يف إطار املعاهدة الدولية، مبا يف ذلك هبدف إثراء املناقشـــــــات املقبلة بشـــــــأن املادة  العمليةعن التطورات والتجارب 

 من بروتوكول ناغويا؛ 10
 

لإلعالم النظام العاملي املتاحة لتبادل املعلومات بني إىل األمني أن يواصــــل اســــتكشــــاف اخليارات التقنية ويطلب  -12
مركز تبادل املعلومات بشــــــأن احلصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها، يف اجملاالت وآلية التابع للمعاهدة الدولية عن املوارد 

 واملستخدمني؛ ذات االهتمام املشرتك، لصاحل األطراف املتعاقدة
 

من  6الغاية بني أمانيت املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي يف عملية رصـــد حتقيق  اجلاريبالتعاون ب ويرحّ  -13
ن أهداف التنمية املســـــتدامة "تعزيز التقاســـــم العادل واملنصـــــف للمنافع الناشـــــئة عن اســـــتخدام املوارد م 15اهلدف غايات 

إىل األمني أن يرفع تقريراً إىل اجلهاز ويطلب "، ااملوارد، على النحو املتفق عليه دوليً  تلكالوراثية، وتعزيز سـبل الوصـول إىل 
 ات صلة تتعلق هبذا التعاون؛الرئاسي يف كل دورة من دوراته بشأن أي تطورات ذ

 
لمعاهدة الدولية واتفاقية التنوع لواملتعاضد  املتسقيف أنشطة تنمية القدرات املتعلقة بالتنفيذ ني ماألمبشاركة ب ويرحّ  -14

 املالية؛ا بتوافر املوارد رهنً  األنشطةإىل األمني مواصلة املشاركة يف هذه  يطلبوامللحق هبا، البيولوجي وبروتوكول ناغويا 
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باجلهود اليت تبذهلا أمانتا املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي يف جمال التعاون مع املنظمة الدولية ب ويرحّ  -15
تنمية القدرات يف جمال احلصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعها، والشـــــركاء اآلخرين، للجمع بني  ومبادرةللتنوع البيولوجي، 

إىل  ويطلبأصـــــــحاب املصـــــــلحة واخلرباء املشـــــــاركني يف تنفيذ املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، 
لصـــكوك، ورفع تقرير عن ذه اهل املتســـقشـــأن الدعم املتبادل والتنفيذ املالية، تيســـري هذا التفاعل ب املواردا بتوافر األمني، رهنً 

 نتائج هذه األنشطة إىل اجلهاز الرئاسي؛
 

عن التعـــاون مع اتفـــاقيـــة التنوع البيولوجي يف كـــل دورة من دورات  رفع التقـــارير مواصــــــــــــــلـــة األمنيإىل ويطلــب  -16
  الرئاسي. اجلهاز
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 12/2019 القرار

 والمنظمات الدولية األخرىالتعاون مع األجهزة 
 

 الجزء األول: األجهزة والمنظمات الدولية
 إّن الجهاز الرئاسي،

 رات السابقة األخرى ذات الصلة؛وبالقرارات واملقرّ  12/2017بقراره  إذ يذّكر

 أمهية احلفاظ على التعاون مع املنظمات واملؤسـسـات الدولية ذات الصـلة والشـركاء املعنيني، وتعزيزه على  تأكيدال وإذ يعيد
 من أجل النهوض بأهداف املعاهدة الدولية وتنفيذها؛

 خالل فرتة السنتني احلالية؛ املعنيةاستمرار التعاون والدعم من جانب املنظمات الدولية  مع التقدير وإذ يالحظ

 املدين، ال سيما منظمات اجملتمع مشاركتها النشطة جمموعات أصحاب املصلحة األخرى ذات الصلةواصلة مب بوإذ يرحّ 
 املزارعني وقطاع البذور، يف دعم تنفيذ املعاهدة الدولية وعمليات السياسات ذات الصلة اخلاصة هبا؛منظمات و 

أمهية الدعم املتناســق واملتبادل لتنفيذ املعاهدة الدولية والصــكوك والعمليات ذات الصــلة ال ســيما على املســتوى  وإذ يدرك
 الوطين، وإذ يشري إىل أمهية مواصلة تقدمي الدعم لألطراف املتعاقدة من البلدان النامية يف هذا الصدد؛

ن حتظى أهداف املعاهدة الدولية ودورها يف صون املوارد ضرورة مواصلة اجلهود الالزمة لضمان أ يعيد التأكيد على -1
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، بإقرار ودعم املؤسسات واملنظمات والعمليات الدولية ذات الصلة؛

ـــــجّ و  -2 األطراف املتعاقدة على األخذ بزمام املبادرات لتعزيز الدعم املتناســـــــــق واملتبادل لتنفيذ املعاهدة الدولية  عيشــ
إىل  ويطلب ؛متضــــــافرةأهدافها والتزاماهتا املختلفة بطريقة متناســــــقة وواضــــــحة و و والصــــــكوك الدولية األخرى ذات الصــــــلة 

 ا بتوافر املوارد؛أن يسّهل مثل هذه املبادرات بناء على الطلب ورهنً  األمني

مبواصــــــلة مفوضــــــية االحتاد األفريقي تقدمي الدعم والتنســــــيق لألطراف املتعاقدة من إقليم أفريقيا من أجل  ويرّحب -3
لتعاون مع منظمات لهذا التعاون وكذلك البحث عن فرص  توطيداألمني مواصــــــــــــــلة إىل  يطلباملعاهدة الدولية، وتنفيذ 

 ومؤسسات إقليمية أخرى ذات صلة للرتويج للمعاهدة الدولية وتنفيذها؛

املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي  مع الربنامج املشرتك لبناء القدراتنطاق احلاجة إىل توسيع  على التأكيد ويعيد -4
تأدية دور نشــط يف تنســيق النتائج والتأثريات ورصــدها وحتليلها، ويدعو األطراف املتعاقدة ني واصــل األميواحلرص على أن 

 واجلهات املاحنة إىل توفري متويل إضايف لدعم استمرارية الربنامج؛ 

إىل األمني مواصـــــــــــلة التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومبادرة  يطلبو  -5
بناء القدرات اآلخرين، وتعزيزه وتوســـــيعه خدمات تنمية القدرات املتعلقة باحلصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعها ومقدمي 

تنفيــذ املعــاهــدة الــدوليــة واتفــاقيــة التنوع البيولوجي وبروتوكول نــاغويــا  لمن أجــيقــدمونــه من دعم لألطراف املتعــاقــدة  مــا يف
 ؛ ضافرةبطريقة متناسقة ومت ،امللحق هبا
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ا لوالية كل منهم، أعضـــــاء فريق االتصـــــال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي على مواصـــــلة تعاو�م وفقً  عيشــــجّ و  -6
فريق االتصـــال املعين بيف األنشـــطة ذات الصـــلة  يواصـــل مشـــاركته النشـــطةا بتوافر املوارد املالية، أن إىل األمني، رهنً  ويطلب

، مبا يف ذلك اقرتاح 2020، ال ســـــــــــيما يف ما يتعلق بوضـــــــــــع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام بالتنوع البيولوجي
 لة بتنفيذ املعاهدة الدولية؛أنشطة تواصل ذات صلة ومؤشرات التنوع البيولوجي ذات الص

االتفاقيات  لدى تنفيذها أو مشــاركتها يفاألطراف املتعاقدة على اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز أوجه التآزر  يحثّ و  -7
التنســـــيق والتعاون على مجيع املســـــتويات،  يوطدســـــن الكفاءة و حياتســـــاق الســـــياســـــات و مبا يعزز املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

اجلهود اليت تشــــــــــــجع التآزر يف جمال وضــــــــــــع  ملؤازرةويدعو املنظمات الدولية واجلهات املاحنة إىل توفري املوارد املالية الالزمة 
 السياسات والوفاء بااللتزامات مبوجب اتفاقيات التنوع البيولوجي؛

) اليت يأخذ بزمامها InforMEAإىل األمني مواصـــــــــــــلة املشـــــــــــــاركة يف مبادرة إدارة املعلومات واملعارف ( يطلبو  -8
ـــة  ـــامج األمم املتحـــدة للبيئـــة وتوفري املعلومـــات لألطراف املتعـــاقـــدة وأصــــــــــــــحـــاب املصــــــــــــــلحـــة اآلخرين من خالل بواب برن

InforMEA ؛املتصلة بتنفيذ املعاهدة الدوليةالبيانات املرتبطة مبؤشرات التنوع البيولوجي ، مبا يف ذلك 

إىل األمني مواصلة املشاركة يف االجتماعات ذات الصلة لالحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة  يطلبو  -9
التابعة للمنظمة العاملية  اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفلكلوريف و 

 ا باملوارد املالية املتاحة؛، حسب االقتضاء ورهنً للملكية الفكرية

ونائب األمني  تفاقية التنوع البيولوجيالتعاون مع األمني التنفيذي ال مواصــــــــــــلةاملعاهدة الدولية إىل أمني  يطلبو  -10
اســــتعراض األســــئلة املتكررة بشــــأن العالقات املتبادلة بني خبصــــوص  حلماية األصــــناف النباتية اجلديدة الحتاد الدويلل العام

كأســــاس الســــتكشــــاف الســــبل   حلماية األصــــناف النباتية اجلديدة الحتاد الدويلوااتفاقية التنوع البيولوجي و  املعاهدة الدولية
ة األصــــــــــــــناف النباتية اجلديدة اخلربات واملعلومات عن تنفيذ اتفاقية االحتاد الدويل حلمايالكفيلة بتيســــــــــــــري عمليات تبادل 

  ؛اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة الدوليةو 

املزارعني منظمات جمموعات أصحاب املصلحة األخرى ذات الصلة، ال سيما منظمات اجملتمع املدين و  عيشجّ و  -11
 وقطاع البذور، على مواصلة تعزيز مشاركتها وتعاو�ا للنهوض بتنفيذ املعاهدة الدولية؛

دولية النظمات املجهزة و األتعاون مع الإىل األمني مواصــــــــــــلة رفع التقارير إىل اجلهاز الرئاســــــــــــي بشــــــــــــأن  يطلبو  -12
 ، وبشأن أنشطة التعاون ذات الصلة.املعنيةخرى األ
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 15المؤسسات المنشأة بموجب المادة  :الجزء الثاني
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 من املعاهدة الدولية؛ 1-15أحكام املادة  إذ يستذكر

 
 ؛من املعاهدة الدولية 15باملعلومات الواردة يف تقارير املؤســـســـات اليت أبرمت اتفاقات مبوجب املادة  علماً  يأخذ -13
على مواصــلة تقدمي معلومات  يحثهاباملؤســســات اليت قدَّمت تقارير ملا تضــمنته تلك التقارير من حمتويات قيمة، و يشــيدو

 مماثلة إىل الدورات املقبلة للجهاز الرئاسي؛
 

من  يطلباملؤســــــســــــات اليت مل تقدِّم أي تقارير إىل القيام بذلك يف الدورة التاســــــعة للجهاز الرئاســــــي، و يدعوو  -14
 األمني إبالغ هذه الدعوة إىل تلك املؤسسات؛

 
من األمني، رهناً بتوفر املوارد املالية، أن يعقد مشـــــــاورات منتظمة أو دورية مع املؤســـــــســـــــات اليت أبرمت  يطلبو  -15

من املعاهدة الدولية، بشــــــــــأن تنفيذ االتفاقات وتوجيهات الســــــــــياســــــــــات، وأن يرفع تقارير هبذا  15اتفاقات مبوجب املادة 
 الشأن إىل اجلهاز الرئاسي يف كل دورة؛

 
 وضعيف  ةيلجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوللبالتقرير عن التقدم احملرز من قبل املراكز التابعة يرحب و -16

: جمموعات املوارد الوراثية النباتية لألغذية 15املادة يف لمواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لمعّرفات الكيانات الرقمية 
وغريها من  ةيلجماعة االســــتشــــارية للبحوث الزراعية الدوللاملراكز التابعة والزراعة املوجودة خارج املواقع الطبيعية، ويشــــجع 

قيد التطوير املوزعة ة املوارد الوراثية النباتية لألغذيبجعل املعلومات املتعلقة  ىعل 15املادة املنصــــوص عليها يف ؤســــســــات امل
 ؛العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثيةنظام المن خالل  ةاتفاق موحد لنقل املواد متاحبواسطة 

 
بـاجلهود اجلـاريـة لتـأمني اجملموعـات الـدوليـة اليت يتعرض احلفـاظ عليهـا بشــــــــــــــكـل منظم ملخـاطر أو  علماً  ويأخذ -17

وكوت ديفوار وبابوا غينيا اجلديدة على جهودها للمســــامهة يف ، بصــــورة خاصــــة، حكومات كوســــتاريكا، يشــــكرهتديد، و
 الصيانة املنتظمة للمجموعات اليت تستضيفها؛

 
من املعاهدة الدولية، بالتعاون  15من األمني مواصـــــــــلة ممارســـــــــة مســـــــــؤولياته وتوفري الدعم مبوجب املادة  يطلبو  -18

احلكومات املهتمة األخرى واملؤســـــســـــات ذات الصـــــلة  الوثيق مع احلكومات املضـــــيفة، حســـــب االقتضـــــاء، وبالشـــــراكة مع
 القادرة على توفري الدعم املايل والتقين وغريه من الدعم الضروري هلذه اجلهود؛

 
األطراف املتعاقدة، واجلهات املاحنة وأصــحاب املصــلحة اآلخرين إىل توفري الدعم املايل واملادي لتيســري  يحثو  -19

 هذه اجلهود؛
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 يدعوللشــبكة الدولية للموارد الوراثية جلوز اهلند، وباجلماعة الدولية جلوز اهلند كمضــيف جديد ومنســق  يرّحبو  -20
 من املعــاهــدة 15اجلمــاعــة الــدوليــة جلوز اهلنــد إىل تعزيز تعــاو�ــا مع األمني يف جمــال تنفيــذ االتفــاقــات املربمــة مبوجــب املــادة 

للمجموعات اليت تتوّىل تنسيقها وإبرام االتفاقات لوضع اجملموعات الدولية ، وخاصة يف ما يتعلق بالصيانة املنتظمة الدولية
احلكومات املضــــــــــــــيفة هلذه اجملموعات إىل توقيع االتفاقات املربمة مبوجب  يدعوجلوز اهلند حتت رعاية املعاهدة الدولية، و

 من املعاهدة الدولية، يف حال مل تقم بذلك بعد؛ 15املادة 
 

املربم مع املركز الدويل للزراعة امللحية ويدعو املركز إىل تعزيز تعاونه مع األمني واملؤسسات ذات  باالتفاقويرّحب  -21
 الصلة لتنفيذ االتفاق وتوجيهات السياسات؛

 
إبرام اتفاقات مع املؤســـســـات الدولية األخرى ذات الصـــلة اليت تفي  ضـــمانل من األمني مواصـــلة جهودهويطلب  -22

 املعاهدة الدولية. من 15مبتطلبات املادة 
 

جامعة لوفان باســتضــافة مرفق ختزين احتياطي للحفظ بالتجميد يف  بلجيكاباالقرتاح املقدم من حكومة  ويرّحب -23
بنــك اجلينــات الــدويل للتنوع البيولوجي من أجــل صــــــــــــــون املوارد النبــاتيــة اليت ترغــب املنظمــات يف  -)KUL( الكــاثوليكيــة

لمحاصـــيل النســـيلية والبذور اليت ة للصـــون الطويل األجل لكجزء من اســـرتاتيجية شـــاملحفظها بأمان على املدى الطويل،  
 .تتحّمل التجفيف ال
 

 سفالبارد وعملياته : إدارة القبو الدولي للبذور فيالثالثالجزء 
 إّن الجهاز الرئاسي،

ر   ؛12/2017بالقرار إذ ُيذكِّ
 

ر  ا حلكومة النرويج للمضي قدماً يف إنشاء القبو الدويل للبذور يف سفالبارد بأن اعتماد املعاهدة الدولية أعطى زمخً وإذ ُيذكِّ
 (قبو البذور)؛

 
أن قبو البذور عنصـــر هام من النظام العاملي لصـــون واســـتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  من جديد وإذ يؤكد

 خارج مواقعها الطبيعية؛
 

على تقدميها التقرير بشــأن إدارة قبو البذور وعملياته ويدعوها إىل مواصــلة موافاة املكتب  النرويجحكومة  يشــكر -24
 ؛هبذا اخلصوصواجلهاز الرئاسي بآخر املعلومات 

 
ـــــيرو -25 إىل التحســـــــــينات اهليكلية والفنية واإلدارية اليت أدخلت على قبو البذور واليت هتدف إىل زيادة ضـــــــــمان  يشــ

 هبذه التحسينات؛ االضطالعهتوياته، ويثين على حكومة النرويج سالمة قبو البذور وأمن حم
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دعوته لألطراف املتعاقدة واملؤســـــــســـــــات الدولية واألجهزة واملنظمات األخرى املؤهلة املعنية إىل النظر يف  يجددو -26
الطويل األجل للموارد اســــــتخدام قبو البذور كجزء من اســــــرتاتيجيتها لتأمني جمموعات البذور اهلامة اخلاصــــــة هبا وللتخزين 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 

والشــــــركاء يف األنشــــــطة ذات الصــــــلة، مبا يف ذلك دعم النرويج إىل األمني مواصــــــلة التعاون مع حكومة  يطلبو -27
 مبادرات االتصاالت ذات الصلة ويف الرتويج الستخدام قبو البذور؛

 
الفريق االســــــــــتشــــــــــاري الدويل لقبو البذور ويطلب إىل رئيس اجلهاز الرئاســــــــــي الدعوة إىل إعادة انعقاد ب يرحبو -28

 االستمرار يف رئاسة الفريق واالضطالع بأي مهام قد يتطلبها هذا الدور؛
 

إىل األمني مواصـــلة البحث مع حكومة النرويج يف الوســـائل العملية األخرى املتاحة لتعزيز الصـــالت بني  يطلبو -29
 بو البذور، ورفع تقارير إىل املكتب واجلهاز الرئاسي.املعاهدة الدولية وق
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 13/2019القرار 

 برنامج العمل المتعدد السنوات للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية 
 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 إّن الجهاز الرئاسي،

 ؛13/2017 القرار يستذكر إذ

 اجلهاز وعمل الدولّية املعاهدة تنفيذ عملية وتنظيم ختطيط هو السنوات املتعدد العمل برنامج من أّن الغرض إىل يشير وإذ
 يف دورات املتوقعة اليت ينبغي إجنازها الرئيســية على املخرجات واملراحل الضــوء وتســليط ومتكاملة، مّتســقة بصــورة الرئاســي
 الرئاسي؛ اجلهاز

 توفريها على املتعاقدة واألطراف الســــنوات، املتعدد العمل برنامج ملشــــروع إعدادمها على واألمني املكتب يشـــكر -1
 الربنامج؛ مشروع إعداد عملية يف للمسامهات

 القرار؛ هبذا امللحق يف الوارد النحو على السنوات املتعدد العمل برنامج ويعتمد -2

 ملعاجلة وحتديثه الرئاســــــــــي اجلهاز دورات من دورة كل  خالل الســــــــــنوات املتعدد العمل برنامج اســــــــــتعراض ويقرر -3
 االقتضاء؛ حبسب املتنامية االحتياجات

 
 13/2017ا للقرار وفقً  "ةالنظر في "معلومات التسلسل الرقمي

 
 مجلة بشأن املعلومات على توفري واألفراد املعنيني املصلحة وأصحاب وسائر احلكومات املتعاقدة األطراف يشكر -4

" ةمعلومات التســـــلســـــل الرقمي" مبســـــألة املعنية الفاعلة واجلهات اجملال هذا يف املســـــتخدمة املصـــــطلحات ضـــــمنها من أمور
 والزراعة؛ لألغذية النباتية الوراثية باملوارد اخلاصة

املوارد هيئة التنوع البيولوجي و  ةطار اتفاقيإ" يف ةن "معلومات التســـــلســـــل الرقميأبالعمل اجلاري بشـــــ اعلمً  ويأخذ -5
 ة (اهليئة)؛والزراع ةغذيالوراثية لأل

ومواصـــلة  ســـائر املنتديات يف "ةمعلومات التســـلســـل الرقمي" حول املناقشـــات متابعة مواصـــلة األمني إىل ويطلب -6
 ذات أنشــــــطة أي خبصــــــوص والزراعة لألغذية الوراثية املوارد وهيئة البيولوجي التنوع اتفاقية من كل  أمانة مع العمل تنســــــيق

 اجلهود؛ يف االزدواجية وجيّنب االتساق يكفل مبا صلة

 الصــلة ذات العمليات حالة املناقشــات ونتائج على التاســعة دورته يف الرئاســي اجلهاز إطالع األمني إىل ويطلب -7
معلومات التســــــــلســــــــل " الســــــــتخدام احملتملة بالتأثريات ارتباطها حيث من واهليئة البيولوجي التنوع يف اتفاقية املضــــــــطلع هبا

 الدولية؛ املعاهدة أهداف إىل بالنسبة الوراثية املوارد بشأن" ةالرقمي
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 الفرعية وعمليات ما بين الدورات األجهزةالنظر في 
 
ــــات إىل  طلـــبي -8 ــــة وعملي ــــدعم من األمني، إجراء اســــــــــــــتعراض لألجهزة الفرعي ــــاســــــــــــــعــــة، ب ــــدورة الت ــــب ال  مكت

املعروضة  عن األجهزة الفرعية وعمليات ما بني الدورات املذكرة املرجعيةإىل العناصر الواردة يف  دستناباال ،ما بني الدورات
، وتفادي ازدواجية اجلهود الثامنة، وذلك بغية رفع توصـــــــيات، مبا يف ذلك حول التنســـــــيق بني األجهزة الفرعية ةدور العلى 

 .لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف دورته التاسعة
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 برنامج العمل المتعدد السنوات للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد 
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 2025-2020للفترة 

 المخرجات والمراحل الرئيسية
 

التنفيذ الكامل للمعاهدة الدولية، مع مراعاة أهدافها. ويكمن الغرض من  يف دعمتتمثل املهمة األساسية للجهاز الرئاسي 
ا يف تنفيذ املتعدد السنوات يف التخطيط لعمل اجلهاز الرئاسي وتنظيمه بصورة مّتسقة ومتكاملة للمضي قدمً  العمل برنامج

املخرجات واملراحل الرئيســية املتوقعة اليت املعاهدة الدولية، مع تســليط الضــوء على القضــايا الرئيســية اليت ينبغي النظر فيها و 
. وســـيجري اســـتعراض برنامج العمل املتعدد الســـنوات عند االقتضـــاء يف كل املقبلة ينبغي إجنازها يف دورات اجلهاز الرئاســـي

 دورة من دورات اجلهاز الرئاسي استناًدا إىل قراراته.
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 الدورة التاسعة

)2021( 
 العاشرةالدورة 

)2023( 
 الدورة الحادية عشرة

)2025( 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام  صون الموارد
 )6و 5(المادتان 

   استعراض القرارات املتخذة خالل الدورة الثامنة.

 .9استعراض القرارات املتخذة خالل الدورة الثامنة بشأن املادة  )9حقوق المزارعين (المادة 
 وتعزيزه استعراض خيارات تشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه

  

تـقـريـر عـن تـوافـر  تـقــــــــدمي استعراض تقرير الدورة الرابعة ملشاريع صندوق تقاسم املنافع )13إلى  10 من النظام المتعدد األطراف (المواد
 املواد

 

النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 )17 (المادة

النظر يف برنـــــامج العمـــــل  )2022-2016بالنظام العاملي لإلعالم (ستعراض برنامج العمل اخلاص ا
اخلــــاص بــــالنظــــام العــــاملي 

 )xxxx-2023(لإلعالم 

إعــــــــداد تقـرير عن تنفيــــــــذ 
بــرنــــــــامــج الــعــمــــــــل اخلــــــــاص 

 بالنظام العاملي لإلعالم
اســـــــــــــــتعراض اســـــــــــــــرتاتيجيــــة    )18استراتيجية التمويل (المادة 

 التمويل
عرض تقرير التوقعات خبصــــــــــوص تنفيذ املعاهدة الدولية بشــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية  التقارير الوطنية) ورفع 21االمتثال (المادة 

 لألغذية والزراعة
اســـــــــتعراض حتليل التقارير 

 الثانية الوطنية
 

املتعلقني باملوارد الوراثية  15و 2تقييم التقدم احملرز يف حتقيق هديف التنمية املســــــــــــتدامة  مواضيع أخرى
 النباتية لألغذية والزراعة

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل حالةسهام يف التقرير الثالث عن اإل
 2020اخلاصة باإلطار العاملي للتنوع البيولوجي لفرتة ما بعد عام  اإلسهاماتالنظر يف 

" ةن "معلومات التســلســل الرقميأبشــأســس علمية  ىالعملية القائمة عل ةالنظر يف حال
"معلومات التســـلســـل خبصـــوص يئة اهلالتنوع البيولوجي، ومناقشـــات  ةاتفاقياجلارية يف 

تقرر يف  على حنو مــامــا يتعلق بــاملوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة  يف "ةالرقميــ
 ةالعادية السابعة عشر  ادورهت

ن "معلومات أبشـــــــــــــالواردة من األطراف املتعاقدة  اإلضـــــــــــــافية النظر يف اإلســـــــــــــهامات
 "ةالتسلسل الرقمي

التنوع  ةيف اتفـــاقيـــالنظر يف التحـــديثـــات اليت أعـــدهـــا األمني عن العمليـــات اجلـــاريـــة 
 "ةن "معلومات التسلسل الرقميأيئة بشواهل البيولوجي

عرض التقرير الثــالــث عن 
املــوارد الــوراثــيــــــــة  حــــــــالــــــــة

النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة 
 العامليف 
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 14/2019 القرار

 2021-2020 العمل والميزانية للفترةبرنامج 
 

 إن الجهاز الرئاسي،

 إذ يستذكر:

أن األجهزة الرئاســــــــــــــية ملنظمة األغذية والزراعة قد قررت أن تكون املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية  (أ)
 لألغذية والزراعة من أنشطة املنظمة اليت حتظى باألولوية؛

ـــــــ "تعزيز األجهزة واالتفاقيات اإللزامية حبيث تتمّتع بقدر أكرب من السلطات ملنظمة قد أوصى اأن مؤمتر  (ب) بـ
 املالية واإلدارية داخل إطار املنظمة وحبيث تعتمد على قدٍر أكرب يف التمويل الذايت من أعضائها"؛

 وإذ ُيدِرك أن:

ا اخلاصــــــة بســــــبل تطويرها اســــــتكشــــــافية بالنســــــبة إىل حبث اســــــرتاتيجياهتالدولية هي اآلن يف مرحلة  املعاهدة (أ)
 ؛هاتعزيز و 

إضافة إجناز برنامج العمل مرهون بتوفُّر موارد كافية يف الوقت املناسب يف إطار امليزانية اإلدارية األساسية،  (ب)
وأن إىل موارد أخرى ال ختضــــع لســــيطرة اجلهاز الرئاســــي املباشــــرة ولكن جيري تناوهلا يف إطار اســــرتاتيجية التمويل 

 لعمل املعاهدة الدولية ومصداقيتها وفعاليتها يف املستقبل؛ بشكل حيويهذا سيكون ضروريًا 

يف املائة على امتداد مخس  13وتعاين امليزانية األســــاســــية، بعدما شــــهدت توســــيًعا متتالًيا بلغ يف املتوســــط  (ج)
لى تنفيذ برنامج عملها وعلى مســــــــــــــتوى فرتات مالية، من نقص هيكلي يف املوارد، ّمما يؤثر على قدرة األمانة ع

 املسامهات املتاحة من خارج امليزانية األساسية؛

وإّن معلومات اإلفصــاح املايل عن عمليات املراجعة الســابقة وإتاحة كشــوفات مفصــلة منبثقة عن املراجعة  (د)
 سع من املاحنني؛والتوصيات الصادرة هبذا الشأن تسّهل قدرة املعاهدة على تأمني األموال من جمموعة أو 

 
إىل األمانة على إتاحتها للمعلومات بشـــــأن تنفيذها لربنامج العمل وامليزانية خالل فرتة الســـــنتني  بالشــــكر يتوجه -1

املاضــــــية وعلى ما تبذله من جهود لتحســــــني الشــــــفافية واملســــــاءلة، مبا يف ذلك من خالل رفع التقارير عن تأثري األنشــــــطة 
 املنفذة يف إطار برنامج العمل؛

 
 ؛ 2021-2020ي للميزانية اإلدارية األساسية لفرتة السنتني صفر منو ميزانية ذات  يعتمد -2
 
الواردين يف  2021-2020برنامج العمل وامليزانية اإلدارية األســــــــــاســــــــــية للمعاهدة الدولية لفرتة الســــــــــنتني يعتمد  -3

 ، مع اإلقرار بأّن مجيع األنشطة املقرتحة يف القرارات مرهونة بالتمويل املتاح؛ذا القرارهب 1 امللحق
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(ب) من الالئحة املالية، بصــــــــيغته الواردة يف  1، وفًقا للمادة اخلامســــــــة اجلدول اإلشــــــــاري للمســــــــامهاتويعتمد  -4
 ذا القرار؛هب 3 امللحق

 
ث حيا، و زال منخفضًــ ما  ةســاســياأل ةداريعدد األطراف املتعاقدة اليت تســاهم يف امليزانية اإلأن مع القلق ويالحظ  -5

تقدمي  ى، علحســـبمســـامهات حمدودة فقدمت لســـابقة، أو ســـنتني امل تقدم مســـامهات يف فرتات الاألطراف املتعاقدة اليت 
 ؛امليزانية اإلدارية األساسيةمسامهات يف 

 
 ، مجيع األطراف املتعاقدة على تقدمي املوارد املطلوبة يف امليزانية اإلدارية األســـــــــــاســـــــــــية بصـــــــــــيغتها املعَتَمدةويحّث  -6

مع اإلقرار بأّن امليزانية بصــــــــــــــيغتها املعتمدة تعكس التوافق يف اآلراء بني األطراف املتعاقدة، مبا يف ذلك يف ما يتعلق بدفع 
 ؛هبذا القرار 3 امللحقاملسامهات الطوعية بناًء على ما يرد يف 

 
األطراف املتعاقدة اليت مل تقّدم مســـامهات يف فرتة الســـنتني الســـابقة، أو قّدمت مســـامهات حمدودة فقط،  ويحثّ  -7

 على تقدمي مسامهات للميزانية اإلدارية األساسية؛
 
األمني إىل مواصلة البحث يف السبل املتاحة، ضمن سياسة الكشف عن املعلومات املعمول هبا حاليا يف  ويدعو -8

ســني توفري املعلومات املالية مبا يعزز الشــفافية إزاء حســابات األمانة لدى املعاهدة، ومبا يســّهل العناية الواجبة املنظمة، لتح
 وصنع القرارات من جانب األطراف املتعاقدة، ومن قبل املاحنني احلاليني واحملتملني؛

 
املالية ذات الصــــــــــلة على املوقع اإللكرتوين للمعاهدة عمًال بأحكام املادتني  املعلومات نشــــــــــرمن األمني  ويطلب -9

 اخلامسة والثامنة من الالئحة املالية للمعاهدة وأي حتسني يف عملية رفع التقارير؛
 

ــــي وي -10 حلكومات واملؤســـــــســـــــات املاحنة، إىل اهبذا القرار  1 بامللحقالضـــــــميمة اقرتاحات املشـــــــاريع الواردة يف بوصــ
إىل توفري التمويل الالزم لتنفيذ تلك املشـــاريع، اليت ســـتكون حامسة األمهية الســـتمرار جناح تنفيذ املعاهدة الدولية  ويدعوها

 ، ال سيما عن طريق املسامهة يف الصندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها؛2021-2020يف فرتة السنتني 
 

واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية والكيانات احلكومات اليت ليســـــــــــت أطرافًا متعاقدة، ويدعو  -11
 األخرى، إىل املسامهة أيًضا يف امليزانية اإلدارية األساسية، مبا يتماشى مع لوائح املنظمة ذات الصلة؛

 
 دوالر أمريكي؛ 2 000 000باملسامهة املؤقتة املقرتحة من منظمة األغذية والزراعة مببلغ ويأخذ علماً  -12

 
 دوالر أمريكي؛ 580 000 مستوى احتياطي رأس املال العامل مببلغ على اإلبقاءعلى ويوافق  -13

 



75 ، الصفحة باءاملرفق   IT/GB-8/19/Report 

 

، سُيطَلب من األطراف املتعاقدة اليت 2021-2020أنه عند الدعوة إىل تقدمي مسامهات لفرتة السنتني ويالحظ  -14
بالرصـــيد املتبّقي الالزم لرفع االحتياطي إىل مســـتواه املقرر، مبســـامهات مل تســـاهم يف احتياطي رأس املال العامل أن تســـاهم 

 طوعية منفصلة، عالوة على مسامهاهتا الطوعية يف امليزانية اإلدارية األساسية؛
 

هبـــذا القرار، ُمِقرًا أن  2 امللحقالوارد يف  2021-2020على هيكـــل وظـــائف األمـــانـــة لفرتة الســــــــــــــنتني ويوافق  -15
 الرتتيبات الدقيقة للتوظيف مسألة ختضع للسلطة التنفيذية العادية لألمني؛

 
اليت قدَّمت بســــخاء تربُّعات كبرية ألنشــــطة املشــــاريع اإلضــــافية من خارج امليزانية  للحكوماتويعرب عن شــــكره  -16

 ؛2019-2018اإلدارية األساسية، دعماً لتنفيذ املعاهدة الدولية، وال سيما تنفيذ برنامج العمل لفرتة السنتني 
 

حلكومة إيطاليا على املوارد من املوظفني اليت أتاحتها ألغراض دعم وتوســــــــيع نطاق  العميقشــــــكره ويعرب عن  -17
 أنشطة املعاهدة الدولية؛

 
على املسامهة يف الصندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها لدعم املشاريع اليت ستكون  املتعاقدةاألطراف ويشجع  -18

 ؛2021-2020حامسة األمهية الستمرار جناح تنفيذ املعاهدة الدولية يف فرتة السنتني 
 

ُخيِطر يف الوقت املناســــــــــــــب األطراف املتعاقدة من البلدان النامية أو البلدان اليت متّر  أنأنه على األمني ويؤكد  -19
اقتصـــــاداهتا مبرحلة حتوُّل، قبل انعقاد أي اجتماع، بتوفُّر متويل ملشـــــاركتها يف ذلك االجتماع من الصـــــندوق املشـــــار إليه يف 

 هذا التمويل حمدوًدا، ُمتَنح األولوية ألقل البلدان منًوا؛(ج) من الالئحة املالية للمعاهدة؛ وإذا كان  2املادة السادسة 
 

األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة األخرى على أن جتدد موارد حســــاب دعم مشــــاركة البلدان النامية، ويشــــجع  -20
ة الداعية ، ويطلب من األمني أن يُدرِج يف اخلطابات الســـــــنوي2021-2020دوالر أمريكي لفرتة الســـــــنتني  700 000مببلغ 
 مسامهات يف امليزانية دعوة لتقدمي أموال هلذا الغرض؛ تقدميإىل 

 
بَّقويوافق  -21 لتنقيحات ميزانية الصــــندوق االســــتئماين لألغراض املتفق عليها  ويمنح بشــــكل جماعي قبوله الُمســــَ

والصــــــــندوق االســــــــتئماين لدعم مشــــــــاركة البلدان النامية اليت قد تنشــــــــأ عن أي مســــــــامهة إضــــــــافية يف هذين الصــــــــندوقني 
 االستئمانيني، وفًقا لالئحة املالية أو املتطّلبات اإلدارية للمنظمة؛

 
الطابع اخلاص للصندوقني االستئمانيني للمعاهدة وهيكلهما، وإىل أن تتخذ الرتتيبات املنظمة إىل أن تراعي ويدعو  -22

 الالزمة للتقليل إىل أدىن حد من األعباء اإلدارية اليت قد تعرِقل تلّقي مسامهات يف هذين الصندوقني؛
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 حتديد اجملال املتاح ويشــــــّجع األمانة وســــــائر اجملموعات اليت تضــــــطلع بعمل يف ما بني الدورات على الســــــعي إىل -23
لربامج وأســـــــــــاليب عمل أقل كلفة إلحداث زيادات يف الكفاءة ووفورات يف التكاليف من دون أن يؤثر ذلك ســـــــــــلًبا على 

 تنفيذ برنامج العمل املتفق عليه؛
 

إىل األمني أن يواصــــــــــــل البحث عن فُرص عقد اجتماعات للمعاهدة بالتزامن مع االجتماعات األخرى ويطلب  -24
 الصلة لالقتصاد يف تكاليف السفر والتكاليف األخرى؛ ذات

 
، مبا يشــمل جدوًال بشــأن 2023-2022إىل األمني أن يقدِّم مشــروع برنامج عمل وميزانية لفرتة الســنتني ويطلب  -25

 ؛مالك موظفي األمانة ومشروع قرار لعرضهما على اجلهاز الرئاسي للنظر فيهما يف دورته التاسعة
 

الً وتقريراً موجزاً عن تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة  األمني إىلويطلب  -26 -2020أن يقدِّم تقريرًا مالًيا مفصــــــــــــــّ
 ؛إىل الدورة التاسعة للجهاز الرئاسي قبل ستة أسابيع على األقل من موعد انعقاد تلك الدورة، 2021

 
مراجعة املمارســـات املتبعة يف أجهزة مشـــاهبة، من إىل األمني مواصـــلة الســـعي إىل إجياد حوافز على غرار ويطلب  -27

 أجل تشجيع األطراف املتعاقدة على املشاركة بقدر أكرب يف متويل امليزانية اإلدارية األساسية للمعاهدة؛
 

 ميقدتباملعاهدة، و ملنظمة يف ما يتصــــل اعمول هبا يف س معلومات عن معايري املســــاءلة املالتمامني األإىل  ويطلب -28
 التاسعة؛ يف دورتهاجلهاز الرئاسي هذه املعلومات إىل 

 
يتعلق على وجــه التحــديــد دراج بنــد خــاص يف تقرير مراجع احلســـــــــــــــابــات اخلــارجي ة بــإنظمــأن تقوم امل يقترحو  -29

 ؛للمعاهدة الدوليةسائل املالية املب
 

 التاسعة.يف الدورة تعرض  ،امليزانية ةلجنلضع اختصاصات و إىل املكتب  يطلبو  -30
 
 

  بالقرار: الملحقات
 2021-2020برنامج العمل وامليزانية اإلدارية األساسية لفرتة السنتني  :1 امللحق

 املاحنة يف إطار الصندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها. اجلهاتاألنشطة اليت تدعمها : 1 امللحقضميمة 

 2021-2020هيكل مالك موظفي األمانة لفرتة السنتني  :2 امللحق

 جدول االشرتاكات اإلرشادي :3 امللحق

  



77 ، الصفحة باءاملرفق   IT/GB-8/19/Report 

 

 1 الملحق

 2021-2020برنامج العمل  –أوالً 

 مقدمة
إىل اخلربات املكتســـبة والدروس املســـتفادة من  2021-2020يســـتند مشـــروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة الســـنتني  -1

 وتشــــــــغيلي للمعاهدة ايتتنفيذ برامج العمل وامليزانية يف الفرتات املالية األخرية، ومت حتديثه ملعاجلة أحدث ســــــــياق ســــــــياســــــــ
 الدولية ودمج التقدم احملرز خالل فرتة السنتني احلالية.

 
 واهلدف على مستوى الُنظم واحلوكمة هو: -2
 

 تنفيذ نظم املعاهدة وتوطيدها على أساس مايل مستدام؛حتسني 
 استخدام املوارد املتاحة بأكرب قدر ممكن من الفعالية؛

تعزيز شفافية حوكمة املعاهدة وضمان قدرة اجلهاز الرئاسي الفعالة على البت يف برنامج عمل املعاهدة وميزانيتها 
 لفرتة السنتني؛

مع برنامج العمل املقرتح للفرتة  2019-2018إتاحة إجراء مقارنة واضــــــــحة لربنامج العمل املعتمد لفرتة الســــــــنتني 
 عن طريق اإلبقاء على نفس اهليكل األساسي؛ 2020-2021

 تيسري اإلبالغ املنظم كأساس لقياس التقدم احملرز يف التنفيذ وتقييمه.
 
 لرئيسية اليت يُعّرب عنها برنامج العمل لفرتة السنتني:ويف ما يلي األهداف االسرتاتيجية ا -3
 

الُنظم واالســـرتاتيجيات األســـاســـية للمعاهدة، وال ســـيما التحســـينات اليت قام هبا اجلهاز الرئاســـي  مواصـــلة تعزيز
على النظام املتعدد األطراف للحصـــــــول على املوارد وتقاســـــــم املنافع، واســـــــرتاتيجية التمويل، وتعزيز تنفيذ برنامج 

 الزراعة بطريقة تآزرية؛عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية و  لإلعالمعمل النظام العاملي 
عناصـــر اســـرتاتيجية التمويل، وكذلك برنامج العمل الشـــامل للتمكني من تنفيذ املعاهدة احتياجات تمويل  تلبية

 تنفيًذا كامًال؛
تعزيز تنفيذ أحكام املعاهدة اليت مل حتظ باالهتمام الكايف من أجل ضــــــــــــــمان حتقيق أهدافها على حنو متوازن 

 وشامل؛
المشـــــــــــترك المتناغم للمعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا الملحق بها،  التنفيذ مواصـــــــــــلة

كأجزاء تكميلية وجوهرية للنظام الدويل للحصـــــول على املوارد وتقاســـــم املنافع، مع التســـــليم بأن املعاهدة حتتفظ 
 بدورها يف حوكمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

امتداد التأثير الســــــياســــــي لها ودورها في الحوكمة واالنخراط في الشــــــراكات المعاهدة و  مضــــــاعفة مكانة
 والسياسات العاملية األخرى. 2030لتمكني املعاهدة من املسامهة يف تنفيذ خطة عام  االستراتيجية
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 التطورات األخيرة بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

األخرية يف البيئة القانونية وبيئة الســــــــــــــياســــــــــــــات الدولية بشــــــــــــــأن املوارد الوراثية، واالبتكارات تتطلب التطورات  -4
التكنولوجية الســــريعة املتعلقة باســــتخدام املوارد الوراثية النباتية، اســــتجابة متناســــقة ومتضــــافرة من اجلهاز الرئاســــي من أجل 

لألغذية والزراعة على األجل الطويل، وكذلك خدماهتا التشــــــــغيلية احلفاظ على مالءمتها وحوكمتها للموارد الوراثية النباتية 
 امللموسة ملستعمليها وألصحاب املصلحة فيها.

 
وأحزرت األطراف املتعاقدة خالل فرتة السنتني بعض التقدم يف استكمال التدابري الالزمة لتمكني مواصلة تطوير  -5

خصـــصـــة املعنية بتعزيز ســـري عمل النظام املتعدد األطراف للحصـــول املعاهدة من خالل جمموعة العمل املفتوحة العضـــوية امل
، وفريق اخلرباء التقنيني املواردوتعبئة  على املوارد وتقاسم منافعها، واللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل
. ويكفل لإلعالمملعنية بالنظام العاملي املخصــــــــــص املعين حبقوق املزارعني، وجلنة االمتثال، واللجنة العلمية االســــــــــتشــــــــــارية ا

العمل الربناجمي بشــأن صــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســتخدامها املســتدام، وتنفيذ األحكام املتعلقة حبقوق 
البعيد  املزارعني، تنفيذ العناصــــــــــــــر اهلامة األخرى للمعاهدة على الوجه املطلوب. وتتطلب صــــــــــــــالحية املعاهدة على املدى
 استثمارًا مستمرًا يف هذه العمليات من أجل ضمان تطور نُظمها األساسية ومنافع الُنظم للمستعملني واملستفيدين.

 
وال تزال هنــاك حــاجــة ملحــة إىل تكثيف اجلهود لتعبئــة التمويــل الالزم ملواصــــــــــــــلــة متويــل جوالت أخرى من دورة  -6

كافية قائمة على املستخدمني ناشئة عن النظام املتعدد األطراف جلعل   مشروع صندوق تقاسم املنافع، إىل جانب إيرادات
غي أن يتيح الدليل التشــــــغيلي اجلديد للصــــــندوق الناشــــــئ عن عمل اللجنة االســــــتشــــــارية بدورة املشــــــروع مكتفية ذاتًيا. وين

 رتة السنتني املقبلة.املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد، تعبئة أكثر ديناميكية لألموال يف ف
 
وباملثل، هناك حاجة إىل أن تواصـــل املعاهدة اإلســـهام يف حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة وأن تلعب أيضـــاً دوراً  -7

، لضــــمان أن تعكس نتائج املناقشــــات 2020رائداً يف املناقشــــات اجلارية إلنشــــاء إطار عاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
 ياقها بشكل كامل.أهداف املعاهدة وس

 
ومع األخذ يف االعتبار هلذه التطورات األخرية يف بيئة الســـــــياســـــــات الدولية ذات الصـــــــلة، والبناء على املنجزات  -8

والتقدم احملرز يف تشـــــغيل النظم األســـــاســـــية وتنفيذ برامج العمل، مت اقرتاح نتائج ونواتج ضـــــرورية يف مشـــــروع برنامج العمل 
 هاز الرئاسي من املضي قدماً يف تنفيذ املعاهدة الدولية يف فرتة السنتني املقبلة. والقرار املقدم إىل الدورة الثامنة، لتمكني اجل

 
 وظيفة الصيانة األساسية لبرنامج العمل –ألف

 
 من المعاهدة الدولية 20و 19المادتان 

من  20و 19كجزء أســـــــــاســـــــــي من برنامج العمل، يتعني على األمني القيام باملهام املنصـــــــــوص عليها يف املادتني  -9
 : 5-20إىل  2-20من ما يتعلق بإدارهتا وصيانتها، مع إيالء اهتمام خاص للمواد  املعاهدة الدولية، يف

 



79 ، الصفحة باءاملرفق   IT/GB-8/19/Report 

 

 يتوىل األمني املهام التالية:
 

اختــاذ الرتتيبــات وتوفري الــدعم اإلداري لعقــد دورات اجلهــاز الرئــاســــــــــــــي أو أي من األجهزة  (أ)
 الفرعية اليت قد ينشئها؛

مســـــــــاعدة اجلهاز الرئاســـــــــي يف االضـــــــــطالع بوظائفه، مبا يف ذلك أداء مهام حمددة يقرر اجلهاز  (ب)
 به؛ إناطتهاالرئاسي 

 تقدمي تقارير بشأن أنشطته للجهاز الرئاسي. (ج)

  يبلغ األمني مجيع األطراف املتعاقدة واملدير العام مبا يلي: 20-3
 من اعتمادها؛قرارات اجلهاز الرئاسي يف غضون ستني يوما  (أ)

 املعلومات الواردة من األطراف املتعاقدة وفقا ألحكام هذه املعاهدة. (ب)

 يوفر األمني وثائق دورات اجلهاز الرئاسي بلغات األمم املتحدة الست. 20-4

، مبا فيها على وجه اخلصـــوص أمانة اتفاقية التنوع ةيتعاون األمني مع املنظمات األخرى وأجهزة املعاهد 20-5
 البيولوجي، على حتقيق أهداف هذه املعاهدة.

 
 االمتثال

هتدف إجراءات االمتثال إىل تعزيز االمتثال جلميع أحكام املعاهدة الدولية ومعاجلة قضــــــــــــايا عدم االمتثال. وهي  -10
قبلة، تشـــــمل أنشـــــطة الرصـــــد وغريها من اإلجراءات اليت قد تتطلب تقدمي املشـــــورة أو املســـــاعدة. وخالل فرتة الســـــنتني امل

ســـتســـتعرض جلنة االمتثال التقارير الوطنية وإجراءات االمتثال كي ينظر فيها اجلهاز الرئاســـي يف دورته التاســـعة. ومن أجل 
دعم عمل اللجنة، ســــــيواصــــــل األمني تطوير نظام تقدمي التقارير عرب اإلنرتنت مبا يتماشــــــى مع نســــــق تقدمي التقارير املنقح 

). كما ستتم مواصلة توفري التدريب لألطراف املتعاقدة، بالتعاون 2023أكتوبر/تشرين األول  1لدورة التقارير الثانية (حىت 
 مع الوحدات األخرى يف املنظمة، من أجل تقدمي التقارير بشكل فعال وكذلك استعراض تنفيذ السياسات واآلليات.

 
 بناء القدرات والتدريب من أجل تنفيذ المعاهدة

يســـــتمر توفري تنمية القدرات والتدريب بشـــــأن التنفيذ الفعال ألحكام املعاهدة الدولية لألطراف املتعاقدة وف ســـــ -11
وأصـــــــحاب املصـــــــلحة املعنيني، لدعم اجلهاز الرئاســـــــي بعمليات الســـــــياســـــــات احلكومية الدولية وعمليات النظم الرئيســـــــية 

لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والنظام العاملي للمعاهدة الدولية، مبا يف ذلك بشــــــــــــــأن النظام املتعدد األطراف 
ودعم االمتثال للمعاهدة على املســــــــتوى الوطين. وســــــــيتم الرتكيز بشــــــــكل خاص على إدراج املوارد الوراثية النباتية  والزراعة

 لألغذية والزراعة يف اخلطط الوطنية وبرامج التنمية ذات الصلة.
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 مسائل مشتركة أخرى

ســــــيســــــتمر التعاون مع املنظمات األخرى واملؤســــــســــــات الشــــــريكة يف املســــــامهة يف تعزيز تنفيذ املعاهدة الدولية.  -12
 2020وتشـــمل النواتج الرئيســـية املخططة للدورة التاســـعة املســـامهات يف وضـــع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل، وخطة  بقيادة اتفاقية التنوع البيولوجي، وإعداد التقرير
 العمل العاملية الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بالتعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 
ال يزال التواصــــــــــــــل الفعـال هو مفتـاح التقـدم يف تنفيـذ املعـاهـدة الـدوليـة، من خالل زيـادة بروز املعـاهـدة الـدوليـة  -13

والدعوة لقيمتها يف جمتمع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وكذلك قطاعات الزراعة والتنوع البيولوجي األوســــــــــــــع، 
املعاهدة الدولية يف األمن الغذائي العاملي والزراعة املســتدامة يف ســياق تغري املناخ.  واجلمهور العام. ومن املهم إبراز مســامهة

املتعلقني  15و 2وســـــيشـــــمل ذلك مزيداً من التوضـــــيح للروابط بني املعاهدة الدولية وإســـــهامها يف هديف التنمية املســـــتدامة 
األطراف املتعاقدة والدوائر األخرى بالتحســــينات اليت أدخلها باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، باإلضــــافة إىل إبالغ 

 اجلهاز الرئاسي على نظم املعاهدة.
 

 وظائف التنفيذ األساسية لبرنامج العمل –باء
 

تعكس عناصــــــــــــــر وظائف التنفيذ التطوير التدرجيي لُنظم املعاهدة. ويهدف هذا املكون إىل احلفاظ على التقدم  -14
  .املعاهدة والدفع به ُقدًما يف فرتة السنتني احلاليةاحملرز بشأن نُظم 

 
: النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها ولجنة النظام المتعدد 1-وظيفة التنفيذ األساسية 

 األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها
وتقاســـم منافعها آليًة رئيســـية للمعاهدة لضـــمان توافر املوارد يُعد النظام املتعدد األطراف للحصـــول على املوارد  -15

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على املســــــتوى العاملي، وتقاســــــم املنافع الناشــــــئة عن اســــــتخدام هذه املوارد. وســــــتعرض 
ل على املوارد جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــوية املخصـــــــصـــــــة املعنية بتعزيز ســـــــري عمل النظام املتعدد األطراف للحصـــــــو 

وتقاســـــــــــم منافعها جمموعة من التدابري اليت هتدف إىل تعزيز عمل النظام املتعدد األطراف، لينظر فيها اجلهاز الرئاســـــــــــي 
 الثامنة. ويعتمدها يف دورته

 
ر لالتفــاق املوحــد لنقــل املواد ومســــــــــــــتودع البيــانــات،  -16 تــدعم وظيفــة النظــام املتعــدد األطراف، مع النظــام امليســــــــــــــّ

تخــدمني يف توليــد االتفــاقــات املوحــدة لنقــل املواد، وتوفر آليــة جلمع املعلومــات يف إطــار إجراءات الطرف الثــالــث املســــــــــــــ
املســـــــــتفيد. ويُعترب مســـــــــتودع البيانات مفيداً بشـــــــــكل خاص من أجل بلورة فهم أفضـــــــــل لتدفق املواد داخل النظام املتعدد 

زيادة املعلومات عن املواد املتاحة، على مستوى من املهم أيضا  وسيكون األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها.
فة واملقّيمة بالكاملعينات ال بشــأن تشــغيل  ومن أجل مســاعدة اجلهاز الرئاســي يف إجراء االســتعراضــات املســتقبلية. املوصــّ

املتعدد األطراف، وكذلك بشــــأن  تقارير املتعلقة باملواد املتاحة يف النظامإعداد ال ســــيواصــــل األمنيالنظام املتعدد األطراف، 
اختاذ تدابري وُ�ج  تشــــغيل النظام املتعدد األطرافكما ســــيتطلب حتســــني   نقل املادة الوراثية داخل النظام املتعدد األطراف.
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من املعاهدة الدولية، وكذلك لتشــــجيع  15جديدة وموارد إضــــافية. وســــتزداد اجلهود أيضــــاً لتنفيذ االتفاقات مبوجب املادة 
 قات جديدة مع املؤسسات الدولية ذات الصلة.اتفا

 
ألطراف املتعاقدة بتحســــــــني تنفيذ أحكام املعاهدة وقرارات اجلهاز وســــــــتتمثل النتيجة املتوخاة الرئيســــــــية يف قيام ا -17

ط عدد األطراف بنشــــاالنظام املتوال ســــيما مشــــاركة مقدمي املواد ومســــتخدمي الرئاســــي املتعلقة بالنظام املتعدد األطراف، 
وتنفيذ األدلة وغريها من أدوات بناء وضع م االتفاق املوحد لنقل املواد. ويتوقع هذا الناتج أن يتم استخداأكرب يف النظام و 

 . القدرات
 

 )لإلعالم(النظام العالمي  –للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  لإلعالم: نظم 2-وظيفة التنفيذ األساسية 
) بشكل ملحوظ خالل فرتة السنتني احلالية. 2022-2016( لإلعالمتقدم تنفيذ برنامج العمل بشأن النظام العاملي  -81

يف اســــتعراض تنفيذه وتقدمي  لإلعالمويف فرتة الســــنتني املقبلتني، ســــتســــاعد اللجنة العلمية االســــتشــــارية املعنية بالنظام العاملي 
 والدورة التاسعة للجهاز الرئاسي بشأن حتديث برنامج العمل، لزيادة حتسني الوصول إىل املوارد الوراثية النباتية نياملشورة لألم

احملســـــــنة واملعايري ذات الصـــــــلة. وخالل فرتة  لإلعالملألغذية والزراعة ألغراض الرتبية والبحوث من خالل بوابة النظام العاملي 
، ةالوراثيأيضــاً يف القضــايا ذات الصــلة مبعلومات التســلســل  لإلعالمصــلحة للنظام العاملي الســنتني املقبلة، ســينظر أصــحاب امل

 .لإلعالمالناجتة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملتعلقة بتنفيذ النظام العاملي 
 

الدعم ملســــــــتخدميه، من خالل وظيفة ، ســــــــيواصــــــــل األمني تقدمي لإلعالمويف ما يتعلق بتشــــــــغيل النظام العاملي  -19
ويف هذا الصــــــــدد،  مكتب املســــــــاعدة، يف ما يتعلق بالتوثيق وتقدمي التقارير، وخاصــــــــة العتماد معرفات الكيانات الرقمية.

وعالوة على ذلك، ســــيتم إيالء  ســــيتم إنتاج املواد الداعمة بلغات رمسية خمتلفة، مبا يف ذلك بالتعاون مع الشــــركاء املعنيني.
ر لالتفاق املوحد لنقل املواد، لتمكني تشــــــــــغيل أكثر فعالية  لإلعالمام خاص للتآزر بني النظام العاملي اهتم والنظام امليســــــــــّ

 للنظام املتعدد األطراف.
 

 استراتيجية التمويل واللجنة الدائمة المعنية باستراتيجية التمويل وتعبئة الموارد: 3-وظيفة التنفيذ األساسية 
من املعاهدة الدولية، يتمثل اهلدف من اســــــــــــــرتاتيجية متويل املعاهدة يف تعزيز توافر  18كما هو حمدد يف املادة  -20

ت عليها املعاهدة. وســــتقدم اللجنة املخصــــصــــة املعنية  املوارد املالية وشــــفافيتها وكفاءهتا وفعاليتها لتنفيذ األنشــــطة اليت نصــــّ
اتيجية متويل حمدثة، لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف دورته الثامنة. وتتوخى امليزانية باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد اسرت 

عدداً من األنشـــطة لتنفيذ اســـرتاتيجية التمويل احملدثة خالل فرتة الســـنتني، مبا يف ذلك عقد اجتماعني للجنة التمويل، اليت 
يعقد بني دورات اجلهاز الرئاســي. وتشــمل أيضــاً توفري اخلربة الفنية لألمانة، وعقد مشــاورتني  اً دائم اً يُقرتح أن تصــبح جهاز 

 غري رمسيتني يف جماالت جديدة، مثل التمويل املبتكر، لدعم تنفيذ اسرتاتيجية التمويل احملدثة وعمل اللجنة.
 

 تالية، املستمدة من اسرتاتيجية التمويل احملدثة:وحبلول �اية فرتة السنتني، سيتم إحراز تقدم حنو حتقيق النواتج ال -21
 

وضـــــع إطار لرصـــــد اســـــرتاتيجية التمويل بالكامل، مبا يف ذلك عن طريق إجراء اســـــتعراضـــــات عامة دورية  •
 للتدفقات املالية إىل جماالت تنفيذ املعاهدة؛
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الوطنية، وامليزانيات الوطنية، وأولويات زيادة إدماج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف خطط التنمية  •
دعم اجلهات املاحنة، والتمويل اخلارجي، مبا يف ذلك من خالل تطوير أدوات اســــــــرتاتيجية تســــــــاعد نقاط 

 االتصال الوطنية وغريها على تعبئة املوارد من أجل تنفيذ املعاهدة؛
ج اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف، زيادة حتديد أولويات املوارد الوراثية النباتية وإدماجها يف برام •

 ؛واآلليات والصناديق واألجهزة الدولية
األموال من صـــناعات جتهيز األغذية، على النحو املنصـــوص عليه يف املادة  حلشـــدجيري وضـــع اســـرتاتيجية  •

 ، باإلضافة إىل آليات متويل مبتكرة أخرى.املعاهدةمن  13-6
 

لة (صـــون الموارد الوراثية النباتية لألغذية و  6و 5: تنفيذ المادتين 4-وظيفة التنفيذ األســـاســـية  األحكام ذات الصـــ
 والزراعة واستخدامها المستدام)

يُعّد صــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســتخدامها املســتدام أمراً بالغ األمهية لتحقيق أهداف املعاهدة  -22
الدولية. ويُعترب اتباع �ج متكامل للربط بني صـــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــتخدامها بشـــــكل مســـــتدام، 

فنية اللجنة الوســــــــــــــيعاد عقد اجتماعات ة يف نظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال واســــــــــــــتدامة. أمراً حيوياً من أجل املســــــــــــــامه
 ،أمور منها ةستعراض مجلال (اللجنة) املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدامصون املعنية باملخصصة 

وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـتخدامها املســـتدام ن صـــون املأمن األمني بشـــواردة وامللخصـــات الالبيانات اجملّمعة 
صــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية شــــجيع وتعزيز وفرص لدعم األطراف املتعاقدة وأصــــحاب املصــــلحة يف ت ةوحتديد أمثل

من لطريقة اليت ميكن صوص اخبأخرى . وتوصي اللجنة باختاذ خطوات ذلكتطوير مواصلة والزراعة واستخدامها املستدام و 
من املعاهدة الدولية، لكي  6و 5ا يف تنفيذ املادتني ملضــــي قدمً على ااألطراف املتعاقدة  ةســــاعدلجهاز الرئاســــي مل خالهلا

 يف دورته التاسعة.اجلهاز الرئاسي ينظر فيها 
 

 واألحكام ذات الصلة (حقوق المزارعين) 9: تنفيذ المادة 5-وظيفة التنفيذ األساسية 

من املعاهدة الدولية،  9أقّر اجلهاز الرئاســــــي بأمهية إعمال حقوق املزارعني، على النحو املنصــــــوص عليه يف املادة  -23
التقنيني املخصــــــص ودعا العديد من أصــــــحاب املصــــــلحة إىل ذلك بقوة خالل فرتة الســــــنتني هذه. وقد أحرز فريق اخلرباء 

كبرياً خالل فرتة الســـــــــــنتني احلالية، يف ما يتعلق بتنفيذ املهام اليت أســـــــــــندها إليه املعين حبقوق املزارعني (فريق اخلرباء) تقدماً  
جرد التدابري الوطنية وأفضـــل املمارســـات والدروس املســـتفادة من إعمال حقوق عملية  اجلهاز الرئاســـي. ومت إعداد مشـــروع

خليارات تشـــــــــــجيع إعمال حقوق  ط العريضـــــــــــةاخلطو  وكذلكمن املعاهدة الدولية،  9املزارعني، على النحو الوارد يف املادة 
. ونظراً لعدم متكن فريق اخلرباء من إكمال من املعاهدة الدولية 9املزارعني وتوجيهه وتعزيزه، على حنو ما تنص عليه املادة 

ة الســـتكماهلا. وتشـــمل النواتج الرئيســـية املتوقعة قائم 2021-2020مجيع مهامه، فقد أوصـــى بإعادة عقده لفرتة الســـنتني 
بالتدابري الوطنية وأفضـــل املمارســـات والدروس املســـتفادة بشـــأن إعمال حقوق املزارعني، وخيارات لتشـــجيع إعمال حقوق 

من املعاهدة الدولية. وباإلضـــــافة إىل ذلك، ســـــيتم إعداد  9املزارعني وتوجيهه وتعزيزه على النحو املنصـــــوص عليه يف املادة 
 وبناء القدرات. مواد تعليمية أخرى ونشرها لزيادة الوعي
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 المشاريع التي تدعمها الجهات المانحة –جيم
 

باإلضــــــــافة إىل األنشــــــــطة والنواتج اليت قررها اجلهاز الرئاســــــــي كربنامج العمل األســــــــاســــــــي، تتوىل األمانة أيضــــــــاً  -24
املشـــــروعات اليت تدعمها اجلهات املاحنة يف إطار الصـــــندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها واليت يتم تطويرها خارج برنامج 

وتدعم هذه املشــــــاريع تنفيذ برنامج العمل األســــــاســــــي الشــــــامل.  العمل األســــــاســــــي ولكنها تُنفذ كجزء من برنامج العمل
وتســـــاهم فيه، بشـــــكل متآزر ومتكامل معه، وعادة ما توفر املســـــاعدة التقنية والســـــياســـــاتية لألطراف املتعاقدة من البلدان 

 هلـــذه الوثيقـــة، 1الضــــــــــــــميمـــة النـــاميـــة، وإجراء الـــدراســــــــــــــــات وعقـــد ورش عمـــل، وتســــــــــــــــاهم يف برامج التوعيـــة. وحتـــدد 
IT/GB-8/19/17/Add.1 األنشطة اليت تدعمها - 2021-2020مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني ، املعنونة

موجز عن مفاهيم هذه املشــــــاريع. وإن اجلهاز الرئاســــــي اجلهات املاحنة يف إطار الصــــــندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها، 
 راف املتعاقدة واجلهات املاحنة األخرى إىل توفري املوارد املالية لتنفيذها.مدعو إىل إقرار املشاريع املقرتحة ودعوة األط
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ف 1الملحق  ة السنتني ان�ة اإلدار�ة األساس�ة و�رنامج العمل األسا�ي لف�ت ف   2021-2020: الم�ي
 

    
 ج�م باء ألف 

ان�ة اإلدار�ة األساس�ة وظائف التنف�ذ األساس�ة وظ�فة الص�انة األساس�ة  ف  الم�ي
  

 جميع المبالغ بالدوالر األم���ي   

�ة -ألف   الموارد الب�ش
 4,731,648  4,731,648 الوظائف الدائمة 1-ألف

 1,038,091 563,701 474,390 التكال�ف االستشار�ة األخرى 3-ألف

�ة -مجم�ع ألف   5,769,738 563,701 5,206,038 الموارد الب�ش

 االجتماعات -باء
 720,000  720,000 الرئا�ي الجهاز  1-باء

 25,000  25,000 هيئة المكتب 2-باء

 40,000  40,000 لجنة االمتثال 3-باء
اللجنة الدائمة المعن�ة  4-باء

ات�ج�ة التم��ل وتعبئة الموارد  40,000  40,000 باس�ت

تكال�ف الض�افة الجتماعات  5-باء
 10,000  10,000 األجهزة الدستور�ة

    ذات الصلةاأل�شطة  6-باء

 835,000  835,000 االجتماعات -مجم�ع باء 

 تكال�ف أخرى -ج�م 
ي  -1ج�م 

ف �ف ف الرئ�سني سفر الموظفني
 336,500 36,500 300,000 مهام رسم�ة

 98,000 33,000 65,000 المنشورات واالتصاالت  2 -ج�م

 31,000 6,000 25,000 اللوازم والمعدات 3 -ج�م

 77,500 13,000 64,500 العقود 4 -ج�م

ف  5 -ج�م  25,000  25,000 تدر�ب الموظفني

 20,000  20,000 تكال�ف متنوعة 6 -ج�م

 588,000 88,500 499,500 تكال�ف أخرى -مجم�ع ج�م 

 7,192,738 652,201 6,540,538 مجم�ع ألف + باء + ج�م

 287,710 26,088 261,622 خدمات التشغ�ل العامة -دال

ان�ة  ف  7,480,448 678,289 6,802,159 التشغ�ل�ةالم�ي

 328,827 40,697 288,130 تكال�ف خدمة المشار�ــــع -هاء

 7,809,274 718,986 7,090,289 المجم�ع

     
حة   ان�ة اإلدار�ة األساس�ة المق�ت ف  تم��ل الم�ي

 7,809,274 مجم�ع برنامج العمل األسا�ي 

ا منه   : مخصوم�

 2,000,000 مساهمة المنظمة -واو

ي المبلغ 
 5,809,274 األطراف المتعاقدة  الذي ستمولهصا�ف
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ة     2021-2020متطلبات الموارد لوظائف ص�انة المعاهدة لف�ت
   
 وظ�فة الص�انة األساس�ة  

 20-19 مادة المعاهدة

 Add.1 17 ,17 الرمز المرج�ي لوث�قة الجهاز الرئا�ي 

  
 مجم�ع التكال�ف بالدوالر األم���ي  التكال�ف بالدوالر األم���ي 

�ة -ألف       الموارد الب�ش

 الوظائف الدائمة 1-ألف
ي األمانة

 للجدول المعتمد لمالك موظ�ف
�
 4,731,648 4,731,648 وفقا

) 1-مد ف   499,056 (األمني

، الس�اسات والحوكمة) 5-ف ف ف التقنيني ف وكب�ي الموظفني    486,778 (نائب األمني

نامج واإلدارة)(موظف  4-ف    382,656 برامج، ال�ب

، عمل�ات النظام المتعدد األطراف، رفع التقار�ر والنظام العال�ي  4-ف ي (موظف تقيف
   413,265 )لإلعالم

ي مجال الس�اسات،  4-ف
ي و�ف

، النظام المتعدد األطراف، الدعم القانويف ي (موظف تقيف
   413,265 واالمتثال)

ات�ج�ة  4-ف ، اس�ت ي ات�ج�ة)(موظف تقيف ا�ات االس�ت    206,633 التم��ل، تط��ر المشار�ــــع وال�ش

، والجماعة االستشار�ة  4-ف ي ، التواصل مع اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب ي (موظف تقيف
   413,265 للبحوث الزراع�ة، والمنظمات األخرى)

ات�ج�ة التم��ل) 3-ف ، دعم اس�ت ي    339,345 (موظف تقيف

، دعم عمل�ات  3-ف ي    339,345 الُنظم)(موظف تقيف

، دعم التنف�ذ وتنم�ة القدرات) 3-ف ي    339,345 (موظف تقيف

) 5-(كاتب دعم إداري) (بدً� من رتبة خ ع 6-خ ع    266,535 سابقا�

   220,584 (كاتب دعم اجتماعات) 5-خ ع

) (بدً� من رتبة خ ع 5-خ ع ) 4-(سكرت�ي    220,584 سابقا�

) 3-خ ع (كاتب) (بدً� من رتبة 4-خ ع    190,992 سابقا�

      

 474,390 474,390 تكال�ف الخدمات االستشار�ة 3-ألف

   309,150  ص�انة المعاهدة واالجتماعات الدستور�ة ذات الصلة

   165,240 االتصاالت والخدمات التح����ة ذات الصلة

�ة -مجم�ع ألف   5,206,038 5,206,038 الموارد الب�ش

     األجهزة الدستور�ة - االجتماعات -باء 

 720,000 720,000 الجهاز الرئا�ي  1-باء

اء االستشار�ون    50,000 الخ�ب

   60,000 العقود

   25,000 وساعات العمل اإلضاف�ةالعمالة المتعاقد معها محل�ا� 

جمون    120,000 )الفور�ون السفر (األمانة والم�ت

�ات المستهل�ة    7,000 المش�ت

    5,000  التشغ�ل العامةنفقات 

كة الخارج�ة -نفقات التشغ�ل العامة      3,000 الخدمات المش�ت

كة الداخل�ة ( -نفقات التشغ�ل العامة  جمة الفور�ة، خدمات الخدمات المش�ت ال�ت
   450,000  التح����ة، والطباعة)و 
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  25,000 25,000 المكتبهيئة  2-باء

  40,000 40,000 االمتثاللجنة  3-باء

ات�ج�ة التم��ل وتعبئة الموارد 4-باء   40,000 40,000 اللجنة الدائمة المعن�ة باس�ت

  10,000 10,000 تكال�ف الض�افة الجتماعات األجهزة الدستور�ة  5-باء

  835,000 835,000 االجتماعات  -مجم�ع باء 

     نفقات أخرى -ج�م 

ف  1-ج�م ي مهام رسم�ةسفر الموظفني
ف �ف  300,000 300,000 الرئ�سيني

 65,000 65,000 المنشورات واالتصاالت  2-ج�م

 25,000 25,000 اللوازم والمعدات 3-ج�م

   العقود 4-ج�م

ي مركز األمم المتحدة الدو�ي للحوسبة االتفاقاستضافة 
 22,000 22,000 الموحد لنقل المواد �ف

ي  لإلعالم العال�ي استضافة النظام 
ويف ي المنظمة واستضافة الموقع اإلل��ت

�ف
 42,500 42,500 وص�انته

ف  5-ج�م  25,000 25,000 تدر�ب الموظفني

 20,000 20,000 تكال�ف متنوعة 6-ج�م

 499,500 499,500 تكال�ف أخرى -مجم�ع ج�م 

 6,540,538 6,540,538 مجم�ع ألف+باء+ج�م

 261,622 261,622 ألف+باء+ج�م)٪ من 4خدمات التشغ�ل العامة ( -دال

ان�ة التشغ�ل�ة ف  6,802,159 6,802,159 الم�ي

ان�ة التشغ�ل بدون مساهمة المنظمة)6تكال�ف خدمة المشار�ــــع ( -هاء  ف  288,130 288,130 % من م�ي

ان�ة اإلدار�ة األساس�ة ف  7,090,289 7,090,289 الم�ي

 2,000,000 2,000,000 مساهمة المنظمة -واو 

 5,090,289 5,090,289 األطراف المتعاقدة همّولتالذي س الرص�د 
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ألف
باء

ج�م
دال

هاء

المرجع
النشاط

الملحق ذو 
الصلة

ش�ة �
الموارد ال�

االجتماعات
النفقات األخرى

مجم�ع ألف + باء 
+ ج�م

خدمات التشغ�ل 
العامة (4% من ألف+ 

باء +ج�م)
فان�ة التشغ�ل م�ي

نفقات الدعم (6& 
فان�ة التشغ�ل) من م�ي

المجم�ع بالدوالر 
األم���ي

النظام المتعدد األطراف للحصول ع� الموارد وتقاسم منافعها
3.1

138,461
          

 
-

                 
 

22,500
            

 
160,961

          
 

6,438
              

 
167,400

          
 

10,044
            

 
177,444

          
 

وظ�فة التنف�ذ األساس�ة -2
نظم المعلومات للموارد الوراث�ة النبات�ة لألغذ�ة والزراعة

3.2
211,831

          
 

-
                 

 
52,000

            
 

263,831
          

 
10,553

            
 

274,384
          

 
16,463

            
 

290,848
          

 

وظ�فة التنف�ذ األساس�ة -3
اس�ات�ج�ة التم��ل

3.3
77,760

            
 

-
                 

 
14,000

            
 

91,760
            

 
3,670

              
 

95,430
            

 
5,726

              
 

101,156
          

 

وظ�فة التنف�ذ األساس�ة -4
ف 5 و 6 واألحكام ذات الصلة تنف�ذ المادتني

3.4
81,648

            
 

-
                 

 
-

                 
 

81,648
            

 
3,266

              
 

84,914
            

 
5,095

              
 

90,009
            

 

وظ�فة التنف�ذ األساس�ة -5
تنف�ذ المادة 9 واألحكام ذات الصلة

3.5
54,000

            
 

-
                 

 
-

                 
 

54,000
            

 
2,160

              
 

56,160
            

 
3,370

              
 

59,530
            

 

مجم�ع وظائف التنف�ذ األساس�ة
563,701

        
 

-
                 

 
88,500

          
 

652,201
        

 
26,088

          
 

678,289
        

 
40,697

          
 

718,986
        

 

موجز ف 2021-2020 -  تة السنتني وظائف التنف�ذ األساس�ة: لف�

وظ�فة التنف�ذ األساس�ة -1
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 األنشطة التي تدعمها الجهات المانحة في إطار الصندوق الخاص :1 الملحقالضميمة إلى 
 لألغراض المتفق عليها

 
 املزارعني مبوجبصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، وحقوق 

 دوالر أمريكي 000 500 من املعاهدة الدولية 9و 6و 5املواد 
 

  -) والنظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 17املادة (
 دوالر أمريكي 000 650 دعم األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة العتماد ُمعرِّفات الكيانات الرقمية

 
 دوالر أمريكي 000 500 تنفيذ اسرتاتيجية التمويل احملّدثة

 
 دوالر أمريكي 000 500 برنامج دعم تقاسم املنافع

 
 دوالر أمريكي 000 250 )15دعم النظام املتعدد األطراف وبرنامج التمديد (املادة 

 
 واتفاقية التنوع البيولوجي  برنامج بناء القدرات للدعم املتبادل بني املعاهدة الدولية

 دوالر أمريكي 000 400 وبروتوكول ناغويا
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 2021-2020هيكل مالك موظفي األمانة لفترة السنتين 
  الفئة الفنية:

 (األمني) 1-مد
 (نائب األمني وكبري املوظفني التقنيني، السياسات واحلوكمة) 5-ف
 (موظف برامج، الربنامج واإلدارة) 4-ف
 )لإلعالم(موظف تقين، عمليات النظام املتعدد األطراف، رفع التقارير والنظام العاملي  4-ف
 (موظف تقين، النظام املتعدد األطراف، الدعم القانوين ويف جمال السياسات، واالمتثال) 4-ف
 (موظف تقين، اسرتاتيجية التمويل، تطوير املشاريع والشراكات االسرتاتيجية) 4-ف
للبحوث الزراعية، الدولية ، التواصــــــــل مع اتفاقية التنوع البيولوجي، واجلماعة االســــــــتشــــــــارية (موظف تقين 4-ف

 واملنظمات األخرى)
 (موظف تقين، دعم اسرتاتيجية التمويل) 3-ف
 (موظف تقين، دعم عمليات الُنظم) 3-ف
 (موظف تقين، دعم التنفيذ وتنمية القدرات) 3-ف

 فئة الخدمات العامة:
 إداري)  (كاتب دعم 6-خ ع
 (كاتب دعم اجتماعات) 5-خ ع
 (سكرتري)  5-خ ع
 (كاتب)  4-خ ع
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 2021-2020 جدول االشتراكات اإلشاري للسنتين التقويميتين

 ألغراض املقارنة فقط) 2019-2018(يرد جدول الفرتة 
 

  38الجدول 37الجدول 

 2019-2018 2021-2020 الطرف المتعاقد
   

 %0.008 %0.009 أفغانستان
 %0.010 %0.011 ألبانيا
 %0.201 %0.182 اجلزائر
 %0.012 %0.013 أنغوال

 %0.003 %0.003 أنتيغوا وبربودا
   

 %1.114 %1.206 األرجنتني
 %0.008 %0.009 أرمينيا

 %2.919 %2.913 أسرتاليا
 %0.899 %0.892 النمسا

 %0.012 %0.013 بنغالديش
   

 %1.105 %1.082 بلجيكا
 %0.004 %0.004 بنن

 %0.001 %0.001 بوتان
 %0.015 %0.021 دولة بوليفيا (املتعددة القوميات)

 %4.775 %3.887 الربازيل
   

 %0.056 %0.061 بلغاريا
 %0.005 %0.004 بوركينا فاسو

 %0.001 %0.001 بوروندي
 %0.005 %0.008 كمبوديا

 %0.012 %0.017 الكامريون
   

 %3.648 %3.604 كندا
 %0.001 %0.001 مجهورية أفريقيا الوسطى

 %0.006 %0.005 تشاد
 %0.498 %0.536 شيلي

 %0.008 %0.008 مجهورية الكونغو

                                                      
، على حنو ما حّدده قرار 2021-2019اســـــتناًدا إىل جدول األمم املتحدة لألنصـــــبة املقررة للفرتة  2021-2020اري للفرتة اإلشـــــ تجدول االشـــــرتاكا  37

 . 2018ديسمرب/كانون األول 22املعتمد يف  73/271اجلمعية العامة 
، على حنو ما حّدده قرار 2018-2016اســـــتناًدا إىل جدول األمم املتحدة لألنصـــــبة املقررة للفرتة  2019-2018اإلشـــــاري للفرتة  تجدول االشـــــرتاكا  38

 .2015 ديسمرب/كانون األول 23املعتمد يف  70/245اجلمعية العامة 



 IT/GB-8/19/Report 92، الصفحة باءاملرفق 

 

  38الجدول 37الجدول 

 2019-2018 2021-2020 الطرف المتعاقد
   
   

 %0.001 %0.001 جزر كوك
 %0.059 %0.082 كوستاريكا

 %0.011 %0.017 كوت ديفوار
 %0.124 %0.101 كرواتيا

 %0.081 %0.105 كوبا
   

 %0.054 %0.047 قربص
 %0.430 %0.410 اجلمهورية التشيكية

 %0.006 %0.008 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 %0.010 %0.013 مجهورية الكونغو الدميقراطية

   
 %0.729 %0.730 الدامنرك

   
 %0.001 %0.001 جيبويت

 %0.084 %0.105 إكوادور
 %0.190 %0.245 مصر

 %0.018 %0.016 السلفادور
 %0.001 %0.001 إريرتيا

   
 %0.047 %0.051 إستونيا

 %0.003 %0.003 إسواتيين
 %0.012 %0.013 إثيوبيا
 %0.004 %0.004 فيجي
 %0.570 %0.555 فنلندا
 %6.070 %5.836 فرنسا

   
 %0.021 %0.020 غابون

 - %0.011 جورجيا
 %7.981 %8.028 أملانيا
 %0.020 %0.020 غانا

 %0.588 %0.482 اليونان
 %0.035 %0.047 غواتيماال

   
 %0.003 %0.004 غينيا
 %0.001 %0.001 بيساو-غينيا
 %0.003 %0.003 غيانا

 %0.010 %0.012 هندوراس
 %0.201 %0.272 هنغاريا

   
 %0.029 %0.037 آيسلندا
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  38الجدول 37الجدول 

 2019-2018 2021-2020 الطرف المتعاقد
   

 %0.921 %1.099 اهلند
 %0.630 %0.716 إندونيسيا

 %0.588 %0.525 اإلسالميةمجهورية إيران 
 %0.161 %0.170 العراق

   
 %0.418 %0.489 آيرلندا
 %4.681 %4.360 إيطاليا

 %0.011 %0.011 جامايكا
 %12.092 %11.289 اليابان
 %0.025 %0.028 األردن

   
 %0.022 %0.032 كينيا

 %0.001 %0.001 كريباس
 %0.356 %0.332 الكويت

 %0.003 %0.003 مجهورية قريغيزستان
 %0.004 %0.007 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

   
 %0.062 %0.062 التفيا
 %0.057 %0.062 لبنان

 %0.001 %0.001 ليسوتو
 %0.001 %0.001 ليبرييا
 %0.156 %0.040 ليبيا

   
 %0.090 %0.094 ليتوانيا

 %0.080 %0.088 لكسمربغ
 %0.004 %0.005 مدغشقر

 %0.003 %0.003 مالوي
 %0.402 %0.449 ماليزيا

   
 %0.003 %0.005 ملديف

 %0.004 %0.005 مايل
 %0.020 %0.022 مالطة

 %0.001 %0.001 جزر مارشال
 %0.003 %0.003 موريتانيا

   
 %0.015 %0.014 موريشيوس

 - %0.007 منغوليا
 %0.005 %0.005 اجلبل األسود

 %0.067 %0.072 املغرب
 %0.012 %0.013 ميامنار
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  38الجدول 37الجدول 

 2019-2018 2021-2020 الطرف المتعاقد
   

 %0.012 %0.012 ناميبيا
   

 %0.008 %0.009 نيبال
 %1.851 %1.787 هولندا

 %0.005 %0.007 نيكاراغوا
 %0.003 %0.003 النيجر
 %1.060 %0.994 النرويج

   
 %0.141 %0.152 عمان

 %0.116 %0.152 باكستان
 %0.001 %0.001 باالو
 %0.042 %0.059 بنما
 %0.005 %0.013 غينيا اجلديدة بابوا

   
 %0.018 %0.021 باراغواي

 %0.170 %0.200 بريو
 %0.206 %0.270 الفلبني
 %1.050 %1.057 بولندا

 %0.490 %0.461 الربتغال
   

 %0.336 %0.372 قطر
 %2.547 %2.988 مجهورية كوريا

 %0.005 %0.004 مجهورية مولدوفا
 %0.230 %0.261 رومانيا
 %0.003 %0.004 رواندا

   
 %0.001 %0.001 سانت لوسيا

 %0.001 %0.001 ساموا
 %0.001 %0.001 سان تومي وبرينسييب

 %1.431 %1.545 اململكة العربية السعودية
 %0.006 %0.009 السنغال

   
 %0.040 %0.037 صربيا

 %0.001 %0.003 سيشيل
 %0.001 %0.001 سرياليون
 %0.200 %0.202 سلوفاكيا
 %0.105 %0.100 سلوفينيا

   
 %3.051 %2.829 إسبانيا

 %0.039 %0.058 سري النكا
 %0.012 %0.013 السودان
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  38الجدول 37الجدول 

 2019-2018 2021-2020 الطرف المتعاقد
   

 %1.194 %1.194 السويد
   

 %1.424 %1.517 سويسرا
 %0.030 %0.014 اجلمهورية العربية السورية

 %0.001 %0.003 توغو
 %0.001 %0.001 تونغا

 %0.042 %0.053 ترينيداد وتوباغو
   

 %0.035 %0.033 تونس
 %1.271 %1.807 تركيا

 %0.001 %0.001 توفالو
 %0.011 %0.011 أوغندا

 %0.754 %0.812 اإلمارات العربية املتحدة
   

 %5.576 %6.021 اململكة املتحدة 
 %0.012 %0.013 مجهورية تنزانيا املتحدة

 %22.000 %22.000 الواليات املتحدة األمريكية
 %0.099 %0.115 أوروغواي

 %0.713 %0.960 فنزويال
   

 %0.012 %0.013 اليمن
 %0.009 %0.012 زامبيا

 %0.005 %0.007 زمبابوي
   
 100.000% 100.00% 
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 المرفق جيم

 مشروع إطار استراتيجية المعاهدة الدولية لتنمية القدرات
)2022 - 2025( 

 

 الهدف العام -1

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

 المبادئ التوجيهية -2

 موجهة حنو حتقيق رؤية ونتائج؛ •
 موجهة حبسب الطلب؛ •
 حمددة زمنًيا إلتاحة تقييمها وحتديثها دوريًا؛ •
 ميكن التحقق منها من خالل مؤشرات ومعامل بارزة؛ •
منســقة لدمج تنمية القدرات اليت تيســرها األمانة يف بناء القدرات ضــمن إطار صــندوق تقاســم املنافع ومن خالل  •

 ؛ املعاهدة) (ج) من 2-13األطراف املتعاقدة كتقاسم ملنافع غري نقدية يف إطار النظام املتعدد األطراف (املادة 
الدوليني وبدعم من املكاتب اإلقليمية والوطنية للمنظمة، تعاونية، أي منفذة من خالل التعاون مع الشــــــــــــــركاء  •

 وكذلك املؤسسات وجهات التنسيق الوطنية، عند االقتضاء.

 األنشطة -3

ميكن ألنشـــطة تنمية القدرات التالية اليت أخذت هبا علًما جلنة االمتثال بناًء على توصـــيات األطراف املتعاقدة، أن تشـــكل 
 القدرات:  اإلطار ألنشطة اسرتاتيجية تنمية

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

، فضًال ااملواد، والنظام امليسَّر لالتفاق املوحد لنقل املواد، وإدراج مواد يف النظام املتعدد األطراف واستخدامه
 عن إدارة البيانات؛ 

 ى اإلقليمي.االستفادة من الفرص املوجودة حالًيا واجلديدة للتعاون على املستو  •
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 المستهدفة المجموعات -4

يوفِّر إطار نتائج مشــــــــروع اســــــــرتاتيجية التمويل احملدثة موجزًا توضــــــــيحًيا عن املعاهدة الدولية وأهدافها وأنشــــــــطتها وآلياهتا، 
 وحيدِّد الشركاء الذين سيمكنون من تنفيذها. وميكن أن تشمل اجملموعات اليت سوف تستهدفها اسرتاتيجية تنمية القدرات

 الشركاء القائمني بالتمكني املشمولني بإطار النتائج، من قبيل ما يلي:

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

 النتائج -5

 تسليط مزيد من الضوء على املعاهدة الدولية وإبراز صورهتا وطنًيا وإقليمًيا؛ •
الوراثية النباتية لألغذية معلومات حمسَّنة وأكثر وضوًحا عن املكونات الرئيسية للمعاهدة الدولية، وهي صون املوارد  •

 والزراعة واستخدامها املستدام، وحقوق املزارعني، والنظام املتعدد األطراف، ونظام املعلومات العاملي؛
نة ومتســـــــــقة لتعزيز الرتابط بني املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وخطط واســـــــــرتاتيجيات التنمية  • ُ�ج حمســـــــــَّ

 غذائي وتغريُّ املناخ والتنمية الزراعية والتنوع البيولوجي واالستدامة البيئية؛الوطنية، من قبيل األمن ال
تعزيز امتثال األطراف املتعاقدة اللتزاماهتا مبوجب املعاهدة الدولية وحتســــــــــــــني تقدمي التقارير الوطنية يف ســــــــــــــياق  •

 إجراءات االمتثال؛
 ذ.حتسني فهم املعاهدة الدولية وبالتايل التنسيق الفعال للتنفي •

 والتعاون التنسيق -6

بل  • من املتوقع حتقيق التنســــيق والتعاون مع جمموعة واســــعة من أصــــحاب املصــــلحة والشــــركاء لتعزيز وحتديد الســــُ
 العملية لتحقيق تنفيذ املعاهدة الدولية من خالل أنشطة تنمية القدرات.

عاقدة، واملنظمات الدولية من املتوقع أن يشـــــــــمل هؤالء الشـــــــــركاء، على ســـــــــبيل املثال ال احلصـــــــــر: األطراف املت •
واإلقليمية، ورابطات املزارعني، وجمتمعات الشـــعوب األصـــلية واجملتمعات احمللية، واألوســـاط األكادميية، واجملتمع 
املدين، واملنظمات غري احلكومية، واملراكز التابعة للجماعة االســــــــــــتشــــــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية وغريها من 

دولية، والقطاع اخلاص (صناعة البذور، وصناعة جتهيز األغذية). وميكن حتديد األدوار مراكز البحوث الزراعية ال
 -وللجهاز الرئاســــــــــي  -واملســــــــــؤوليات لألمانة، مثل مجع املعلومات عن تنمية القدرات وتوفري تلك املعلومات 

  أي توجيهات إضافية. مثل رصد التقدم احملرز يف التنفيذ، وإعادة النظر يف االسرتاتيجية تبًعا لذلك، وتقدمي
 ميكن إنشاء آلية للتنسيق بني مقدمي خدمات تنمية القدرات حاملا تتحقق كتلة حرجة من املقدمني واألنشطة. •
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 للتنفيذ الالزمةالموارد  -7

 سيجري توليد املوارد الالزمة لالسرتاتيجية وفًقا لالسرتاتيجية احملدثة لتمويل املعاهدة الدولية. •
الكامل واألكثر متاســـــًكا ألنشـــــطة تنمية القدرات املزمعة واملقدمة ركيزة مفيدة لتعبئة املوارد ســـــيوفر االســـــتعراض  •

 الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجية.

 واالستعراضالرصد  -8

ســــــُرتصــــــد اســــــرتاتيجية تنمية القدرات بانتظام كي يتســــــىن حتســــــينها باســــــتمرار ولكي تظل ديناميكية ومتوازنة  •
 ومتجاوبة وذات صلة. 

األمني توفري املعلومات املتصــــــــــــــلة بتنفيذ اســــــــــــــرتاتيجية تنمية القدرات ورصــــــــــــــدها واســــــــــــــتعراضــــــــــــــها ســــــــــــــيتوىل  •
 استقصاءات بني األطراف املتعاقدة ومقدمي خدمات بناء القدرات يف دورات حمددة لإلبالغ. على بناءً 

س املســـــــتفادة ينبغي أن يراعى يف اســـــــتعراض اســـــــرتاتيجية تنمية القدرات الذي ســـــــيجريه اجلهاز الرئاســـــــي الدرو  •
 واخلربات املكتسبة واملعلومات املرتاكمة أثناء التنفيذ. 
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 دال المرفق
 توجيهات إلى مكتب الدورة التاسعة للجهاز الرئاسي من أجل التشاور

 حول إجراءات تعيين أمين الجهاز الرئاسي

 للمعاهدة الدولية وتجديد واليته
 

 اختيار األمين وتعيينه -ألف
األمني، وعمًال باإلجراءات املتبعة يف منظمة األغذية والزراعة، ينبغي صــــياغة قبل ســــتة أشــــهر من انقضــــاء والية  -1

إعالن عن الوظيفة الشــــــاغرة يتضــــــمن املتطلبات الفنية الدنيا املطلوبة ونشــــــر هذا اإلعالن وإعداد قائمة باملرشــــــحني الذين 
 .يستوفون تلك املتطلبات هلذه الوظيفة

 
يتألف من أربعة ممثلني عن مكتب املعاهدة الدولية، اثنني من البلدان وينبغي تشــــــــــــــكيل فريق إلجراء املقابالت  -2

النامية واثنني من البلدان املتقدمة، وثالثة ممثلني عن منظمة األغذية والزراعة، على حنو ما حتدده املنظمة. ويتعّني على هذا 
 .الفريق اختيار رئيس من بني أعضائه

 
ة تضـــّم عدًدا من األعضـــاء يرتاوح بني ســـبعة وعشـــرة أعضـــاء من القائمة يعّد فريق إجراء املقابالت قائمة خمتصـــر  -3

 .اليت يعدها مكتب املوارد البشرية إلجراء مقابالت معهم وترتيب أول مخسة مرشحني منهم استناًدا إىل معايري املنظمة
 
ا وجيب توخي املســــــــاواة بني اجلنســــــــني يف هذه القائمة الرتتيبية. ويتعني على فريق إجراء املق -4 ابالت أن يرفع أيضــــــــً

 .تقريرًا توافقًيا يتضمن مربرات لرتتيب املرشحني، ويف حال عدم التوصل إىل مساواة بني اجلنسني، تربير ذلك
 
ويعّني املدير العام من مثّ مرشــًحا من بني املرشــحني يف املراتب األوىل وحييله إىل اجلهاز الرئاســي للمعاهدة الدولية  -5

 .للموافقة عليه
 

 تجديد تعيين أمين المعاهدة -باء
ينبغي للمدير العام ورئيس اجلهاز الرئاســـي للمعاهدة الدولية، آخَذين يف االعتبار أداء األمني، رفع توصـــية مشـــرتكة  -6

 .إىل املكتب تتعلق بتجديد تعيني األمني. ويف حال أقّر املكتب هذه التوصية، ُحتال إىل اجلهاز الرئاسي للموافقة عليها
 
تطبيق اإلجراءات الواردة يف القســــــــــم ألف يف مجيع حاالت عدم جتديد تعيني األمني، مبا يف ذلك حيثما وينبغي  -7

 يكون من املقرر انتهاء والية األمني الثانية. وال بّد من إيالء االهتمام الواجب إىل الوقت الالزم لتنفيذ اإلجراءات
 

 القضايا ذات الصلة -جيم
 .ا أربع سنوات، جيوز جتديدها مرة واحدة فحسب لفرتة أربع سنوات أخرىينبغي تعيني األمني لوالية مدهت -8
 
يف حال اســــــــــتقال األمني قبل انتهاء واليته اليت متتد على أربع ســــــــــنوات، تطبق اإلجراءات املنصــــــــــوص عليها يف  -9

 القسم ألف ويعّني بصورة مؤقتة املرشح الذي وقع عليه االختيار رهًنا مبوافقة اجلهاز الرئاسي.
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 هاء المرفق

 أوراق التفويض تقرير لجنة

 هاتعيين لجنة أوراق التفويض والتحقق من
 

إكوادور وإندونيســيا  الرئاســي ســبعة أعضــاء يف جلنة أوراق التفويض من األطراف املتعاقدة التالية:انتخب اجلهاز  -1
 Juan Fernando Tinoco Córdova الســيد وتوّىل  وجزر كوك ورواندا والســودان والواليات املتحدة األمريكية.وإيطاليا 

 (إكوادور) رئاسة اللجنة.
 
اثنتني عمًال بلوائح املنظمة.  تفويض جمموعه مائة ورقة تفويض وورقيتوأوصــــــــــــــت جلنة أوراق التفويض بقبول ما  -2

من  8-19، عمًال بــأحكــام املــادة عضــــــــــــــًوا أربعــة وســــــــــــــبعنيبــحتــديــد العــدد املطلوب لتــأمني النصـــــــــــــــاب يف االجتمــاع  ومت
 الدولية. املعاهدة

 
وترد قائمة األطراف  قبوهلا. وقَِبل اجلهاز الرئاســــي توصــــية جلنة أوراق التفويض خبصــــوص أوراق التفويض الواجب -3

 .واو املرفقضمن  2019نوفمرب/ تشرين الثاين  16املتعاقدة حىت 
 
 
 
 
 
تنأى الواليات املتحدة األمريكية بنفســـــــــــــــها عن اعتماد تقرير اللجنة، فقط يف ما خيص قبول أوراق التفويض املقدمة من نظام   1

 .باسم مجهورية فنزويال البوليفارية Maduro السيد
 
أوراق التفويض الصـــــــــــــــادرة عن مجهورية فنزويال  التايل: متتثلأدلت كوبا بواســـــــــــــــطة ممثل جمموعتها اإلقليمية يف اللجنة، بالبيان   1

زراعة البوليفارية للوائح املنظمة. وحنن نشري إىل أنه ينبغي عدم تسييس عمل املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال
، على أوراق تفويض ممثلي فنزويال، بقيادة رئيســــهم A/RES/193جنة، ونذكِّر بأن اجلمعية العامة وافقت، مبوجب قرارها الل وعمل

 .Nicolas Maduro Morosاملؤسسي املنتخب من شعب فنزويال، وهو السيد 
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 واو المرفق

 األطراف المتعاقدة –المعاهدة الدولية 
 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16في 

 
 

 مجهورية مصر العربية أفغانستان
 السلفادور ألبانيا
 إريرتيا اجلزائر
 إستونيا أنغوال

 إسواتيين أنتيغوا وباربودا
 إثيوبيا األرجنتني

 فيجي أرمينيا
 فنلندا أسرتاليا
 فرنسا النمسا

 غابون بنغالديش
 جورجيا بلجيكا

 أملانيا بنن
 غانا بوتان

 اليونان املتعددة القومياتدولة بوليفيا 
 غواتيماال الربازيل
 غينيا بلغاريا

 غينيا بيساو بوركينا فاسو
 غيانا بوروندي
 هندوراس كمبوديا

 هنغاريا الكامريون
 آيسلندا كندا

 اهلند مجهورية أفريقيا الوسطى
 إندونيسيا تشاد
 اإلسالميةمجهورية إيران  شيلي

 العراق الكونغو
 آيرلندا جزر كوك

 إيطاليا كوستاريكا
 جامايكا كرواتيا

 اليابان كوبا
 األردن قربص

 كينيا تشيكيا
 كرييباس كوت ديفوار

 الكويت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 قريغيزستان مجهورية الكونغو الدميقراطية

 الدميقراطية الشعبيةمجهورية الو  الدامنرك
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 التفيا جيبويت
 لبنان إكوادور
 مجهورية مولدوفا ليسوتو
 رومانيا ليبرييا
 رواندا ليبيا

 سانت لوسيا ليتوانيا
 ساموا لكسمربغ
 سان تومي وبرنسييب مدغشقر

 اململكة العربية السعودية مالوي
 السنغال ماليزيا

 صربيا ملديف
 سيشيل مايل

 سرياليون مالطة
 سلوفاكيا جزر مارشال

 سلوفينيا موريتانيا
 إسبانيا موريشيوس

 سري النكا منغوليا
 السودان اجلبل األسود

 السويد املغرب
 سويسرا ميامنار
 اجلمهورية العربية السورية ناميبيا
 توغو نيبال

 تونغا هولندا
 ترينيداد وتوباغو نيكاراغوا

 تونس النيجر
 تركيا النرويج

 توفالو سلطنة ُعمان
 أوغندا باكستان

 اإلمارات العربّية املتحدة باالو
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بنما

 مجهورية تنزانيا املتحدة بابوا غينيا اجلديدة
 الواليات املتحدة األمريكية باراغواي

 أوروغواي بريو
 مجهورية فنزويال البوليفارية الفلبني
 اليمن بولندا

 زامبيا الربتغال
 زمبابوي قطر

 االحتاد األورويب (منظمة عضو) مجهورية كوريا
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 زاي المرفق

 قائمة بالوثائق
 

 وثائق العمل
 

IT/GB-8/19/1 جدول األعمال املؤقت 

IT/GB-8/19/1.2 Rev.1 جدول األعمال التفصيلي املؤقت واجلدول الزمين املؤقت 

IT/GB-8/19/1.3 قائمة باملراقبني 

IT/GB-8/19/5  الرئيستقرير 

IT/GB-8/19/6 تقرير األمني 

IT/GB-8/19/6.2  مشروع إطار اسرتاتيجية لتنمية القدرات يف إطار املعاهدة الدولية حنو �ج
 براجمي 

IT/GB-8/19/7 االحتفال مبرور مخس عشرة سنة على إنشاء املعاهدة الدولية 

IT/GB-8/19/8.1 Rev.1 وعملياته تقرير عن تنفيذ النظام املتعدد األطراف 

IT/GB-8/19/8.1/2 تقرير عن عمليات الطرف الثالث املستفيد 

IT/GB-8/19/8.2  التقرير املؤقت جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري
 عمل النظام املتعدد األطراف

IT/GB-8/19/8.2 Rev.1  بتعزيز سري عمل تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية
 النظام املتعدد األطراف

IT/GB-8/19/8.3 اقرتاح إلجراء تعديل يف املعاهدة الدولية مقّدم من حكومة سويسرا 

IT/GB-8/19/9.1 تقرير عن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل 

IT/GB-8/19/9.2  اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املواردتقرير 

IT/GB-8/19/10  لإلعالمتقرير عن تنفيذ النظام العاملي 

IT/GB-8/19/11 تقرير عن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام 

IT/GB-8/19/12 Rev.1  تقرير عن تنفيذ حقوق املزارعني 

IT/GB-8/19/12.2  تقرير فريق اخلرباء التقين املخّصص املعين حبقوق املزارعني إىل اجلهاز الرئاسي 
 يف دورته الثامنة 
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IT/GB-8/19/13 تقرير جلنة االمتثال 

IT/GB-8/19/14 تقرير من منظمة األغذية والزراعة عن مسامهتها يف تنفيذ املعاهدة الدولية 

IT/GB-8/19/15.1  الوراثية لألغذية والزراعةالتعاون مع هيئة املوارد 

IT/GB-8/19/15.2 التعاون مع الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 

IT/GB-8/19/15.2/2 تقرير الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 

IT/GB-8/19/15.3 تقرير عن التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي 

IT/GB-8/19/15.4/1  واملنظمات الدولية األخرىتقرير عن التعاون مع األجهزة 

IT/GB-8/19/15.4/2  15تقارير املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة  
 من املعاهدة الدولية

IT/GB-8/19/15.4/2 Add.1  15تقارير املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة  
 من املعاهدة الدولية

IT/GB-8/19/15.4/4 تقرير من النرويج عن إدارة القبو الدويل للبذور يف سفالبارد وعملياته 

IT/GB-8/19/16 مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات 

IT/GB-8/19/17  2021-2020مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 

IT/GB-8/19/17 Add.1  األنشطة 2021-2020مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني :
 املدعومة من اجلهات املاحنة يف إطار الصندوق اخلاص ألغراض متفق عليها

IT/GB-8/19/17.2  2019-2018تقرير تنفيذ برنامج العمل لفرتة السنتني 

IT/GB-8/19/17.2 Add.1 Rev.1 واألنشطة التكميلية 2019-2018ل للفرتة التقرير املايل بشأن برنامج العم 
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 وثائق المعلومات
 

IT/GB-8/19/1/Inf.1 القائمة بالوثائق 

IT/GB-8/19/1/Inf.2 Rev.1 مذكرة إعالمية للمشاركني 
IT/GB-8/19/1/Inf.3  بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله

 األعضاء
IT/GB-8/19/8/Inf.2  تقرير منظمة منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية عن حالة

تنفيذ مبادئ املنظومة بشأن إدارة األصول الفكرية املتصلة باملادة الوراثية يف 
 إطار املعاهدة الدولية 

IT/GB-8/19/9.1/Inf.1 Rev.1  2019-2018صندوق تقاسم املنافع: تقرير الفرتة 

IT/GB-8/19/9.1/Inf.1 Add.1   تقرير بعثات الرصد املوجهة حنو حتقيق النتائج اليت جرت نيابة عن االحتاد
 األورويب من أجل النداء الثالث لتقدمي اقرتاحات لصندوق تقاسم املنافع

IT/GB-8/19//9.2/Inf.1 العاشر واحلادي عشر للجنة االستشارية املخصصة املعنية  تقريرا االجتماعني
 باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد

IT/GB-8/19/10/Inf.1  لإلعالمتقرير االجتماع الثالث للجنة االستشارية العلمية املعنية بالنظام العاملي 
 من املعاهدة الدولية  17التابع للمادة 

IT/GB-8/19/10/Inf.2  تقرير عن مبادرةDivSeek 

IT/GB-8/19/10/Inf.3  إسهامات برنامج بنوك اجلينات التابع ملنظمة منظومة اجلماعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولّية وبرنامج التعاون األورويب للموارد الوراثية النباتية بشأن 

 جدوى املعّرفات الرقمية لألشياء يف معلومات التسلسل الرقمية
IT/GB-8/19/11/Inf.1  تقرير اللجنة الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للمواد الوراثية النباتية

 لألغذية والزراعة
IT/GB-8/19/12/Inf.1  مشروع اجلرد للتدابري الوطنية وأفضل املمارسات والدروس املستخلصة من

 من املعاهدة الدولية 9إعمال حقوق املزارعني، على حنو ما تنّص عليه املادة 
IT/GB-8/19/12/Inf.2 تقرير االجتماع األول لفريق اخلرباء التقين املخّصص املعين حبقوق املزارعني 

IT/GB-8/19/12/Inf.3 تقرير االجتماع الثاين لفريق اخلرباء التقين املخّصص املعين حبقوق املزارعني 

IT/GB-8/19/15.1/Inf.1  تقرير أمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مبا يف ذلك بشأن املكونات
 الداعمة للمعاهدة الدولية 

IT/GB-8/19/15.3/Inf.1 تقرير أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التعاون مع املعاهدة الدولية 
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IT/GB-8/19/15.3/Inf.2  مذكرة التعاون املنقحة واملبادرة املشرتكة بني أمانيت اتفاقية التعاون البيولوجي
 واملعاهدة الدولية 

IT/GB-8/19/16.1/Inf.1  جمموعة املعلومات املتاحة عن "معلومات التسلسل الرقمّية" بالنسبة إىل املوارد
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

IT/GB-8/19/16.1/Inf.1 Add.1  جمموعة املعلومات املتاحة عن "معلومات التسلسل الرقمّية" بالنسبة إىل املوارد
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

IT/GB-8/19/16.2/Inf.1 مذكرة مرجعية عن األجهزة الفرعية والعمليات ما بني الدورات 
 

 الوثائق األخرى
IT/GB-8/19/Circ.1  احتياطي عاملي للحفظ بالتربيداقرتاح مقدم من حكومة بلجيكا بشأن مرفق  
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 حاء المرفق

 من جدول األعمال 3-15بيان أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ضمن البند 
 

 شكرا السّيدة الرئيسة،
 
، Elizabeth Mremaعن الســــــــيدة  اجلهاز الرئاســــــــي نيابةً أن أخاطب أن أكون هنا هذا األســــــــبوع و  يشــــــــّرفين 

اتفاقية التنوع ب ات املعنيةمانمجيع األهذه الفرصـــــــــــة لتهنئة  التنوع البيولوجي. وأّود أن أســـــــــــتغلّ  اتفاقيةاملســـــــــــؤولة عن أمانة 
 على دخول املعاهدة الدولية حيز النفاذ. ةالبيولوجي بالذكرى اخلامسة عشر 

 
 السادة املندوبون الكرام،

 
العتماد بروتوكول ناغويا بشــــأن احلصــــول على املوارد اجلينية والتقاســــم يف الســــنة املقبلة بالذكرى العاشــــرة ســــنحتفل  

. إّن االعرتاف التفاقية التنوع البيولوجي العادل واملنصــــف للمنافع الناشــــئة عن اســــتخدامها الذي مت اعتماده كاتفاق تكميلي
لزراعة وبأمهية هذه املوارد لعمل املنظمة واتفاقية املوارد الوراثية لألغذية واجمال  يفكافة بني البلدان  يف ما باالعتماد املتبادل 

 19التنوع البيولوجي قد ســــاهم يف وضــــع املعاهدة الدولية بشــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واعتمادها منذ حوايل 
لتقاســم العادل واملنصــف للمنافع وقد شــّكلت أهدافنا املرتابطة املتعلقة بصــون التنوع البيولوجي واســتخدامه املســتدام وا عاًما.

 متينة ألوجه التآزر بني املعاهدة واالتفاقية.  صالت وصل ،الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية
 
وتنّص املادة األوىل من املعاهدة الدولية على هذه الروابط املفاهيمية والقانونية القائمة بني املعاهدة واتفاقية التنوع  

مع اتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل الزراعة املســتدامة واألمن الغذائي. ويؤدي  تتســقن أهداف املعاهدة البيولوجي، وحتدد أ
تشــــــــــــــارك هـذه األهـداف والروابط الوثيقـة القـائمـة بني املعـاهـدة واتفـاقيـة التنوع البيولوجي، بـاإلضــــــــــــــافـة إىل قرارات اجلهـازين 

ن شـــراكتهما يف العام املاضـــي اجددت األمانتفقد ، لفعلوبا. االثنني نيالرئاســـيني، إىل توجيه التعاون الوثيق بني أمانيت الصـــكّ 
حلكومات وسائر أصحاب امن خالل التوقيع على مذكرة تعاون لتوسيع نطاق جهود التعاون من أجل توفري خدمات ودعم 

ام املاضـــــي، يوليو/متوز من الع 9ســـــعًيا إىل حتقيق أهدافنا املشـــــرتكة. وقد مت التوقيع على املذكرة يف  على حنو أفضـــــل املصـــــلحة
. وهتدف املذكرة األخرية من بني مجلة من األمور إىل تعزيز التعاون مع 2010وحتل هذه املذكرة حمل املذكرة الســــــــــــــابقة لعام 

 األمانتني على صعيد تنمية القدرات يف جمال احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.
 
املعاهدة واالتفاقية بشــكل نشــط  اعّدت هلذا البند من جدول األعمال، شــاركت أمانتة اليت أُ الوثيق يفوكما ترون  

ط الضــــــوء على أن أســــــلّ  ين أودّ صــــــها هذه الوثيقة، ولكنّ يف أنشــــــطة التعاون. ال أرغب يف التحّدث عن احملتويات اليت تلخّ 
ية التنوع البيولوجي واالجتماع الثالث لألطراف يف بعض النتائج الرئيســــــــــية لالجتماع الرابع عشــــــــــر ملؤمتر األطراف يف اتفاق

، والعمل الذي حلق باالجتماعني يف 2018قدا يف شـــرم الشـــيخ يف نوفمرب/ تشـــرين الثاين يف عام ذين عُ لبروتوكول ناغويا ال
 الفرتة الفاصلة بني الدورات.
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 ]2020ملا بعد عام مرحلة [
 
الرابع عشـــر عملية شـــاملة وتشـــاركية إلعداد اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا  هاجتماعيف  أطلق مؤمتر األطراف 

. وأنشــــــــأ 2020يف أكتوبر/ تشــــــــرين األول يف عام عشــــــــر جتماع اخلامس االيف من املتوقع اعتماده  الذي 2020بعد عام 
األول جملموعة العمل يف  مؤمتر األطراف جمموعة عمل مفتوحة العضـــــــــوية خمصـــــــــصـــــــــة إلعداد هذا اإلطار. وعقد االجتماع

نريويب يف شــــهر أغســــطس/ آب من هذا العام. وســــتعقد جمموعة العمل اجتماعني آخرين يف فرباير/شــــباط ويوليو/متوز من 
العام املقبل. ومت عقد مشاورات إقليمية يف وقت سابق من هذا العام، وسُيواصل عقد سلسلة املشاورات املواضيعية العاملية 

موعة. وقد شــــــــــــاركت املعاهدة الدولية بنشــــــــــــاط يف هذه العملية، مبا يف ذلك يف هذه اجملإثراء عمل  هبدف 2020يف عام 
، وخالل االجتماع 2020البيولوجي حول إطار التنوع البيولوجي ملا بعد عام  التنوعحلقة العمل التشــــــــــــــاورية التفاقيات 

الغايات اخلاصــــــة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية  العمل. وســــــتســــــاعد مشــــــاركتها املتواصــــــلة يف احلفاظ على جملموعةاألول 
 والزراعة يف اإلطار اجلديد وتعزيزها.

 
 [اآللية املالية]

 
يوفّر مرفق البيئة العاملية بصــــــــــــــفته اآللية املالية لالتفاقية، الدعم لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا من جانب األطراف  

مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة العاملية حول أولويات التمويل للتجديد الســــــــــــــابع  من بني البلدان النامية. ومشلت توجيهات
) املشورة الصادرة عن هذا اجلهاز الرئاسي. وسيعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه اخلامس 2022-2018ملوارد الصندوق (

و حتقيق النتائج ملدة أربع ســـــــنوات ه حنعشـــــــر، مرة أخرى التوجيهات إىل مرفق البيئة العاملية، مبا يشـــــــمل وضـــــــع إطار موجّ 
ل املشـــورة اليت ســـتقّدمو�ا تمثّ ســـ). و 2026-2022لفرتة التجديد الثامن ملوارد مرفق البيئة العاملية ( التمويلبشـــأن أولويات 

 جلهاز الرئاسي للمساعدة يف حتديد هذه األولويات.اا يف هذا البند من جدول أعمال ا هامً عنصرً 
 
 ]الرقميةت التسلسل معلوما[
 
ه إىل مســــألة معلومات التســــلســــل املوجّ  االهتمامويتمثل ناتج آخر مهم من نواتج مؤمتر شــــرم الشــــيخ يف تنســــيق  

الرقمية بشــــــــأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والقرارات املتخذة بشــــــــأن هذه املســــــــألة مبوجب االتفاقية وبروتوكول ناغويا. 
اســتخدام النامجة عن تيســري مراعاة التأثريات احملتملة من شــأ�ا على اســتحداث عملية  ملؤمتر األطراف 14/20ونّص املقرر 

 على أهداف االتفاقية والربوتوكول. ،معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية
 
إىل العلوم  ، تســتندوتشــمل هذه العملية تقدمي اآلراء واملعلومات واالســتفادة من أربع دراســات خمتلفة ولكن مرتابطة 

. وقد انتهت الفرتة املخصـــصـــة لتقدمي اآلراء واملعلومات وأصـــبحت الدراســـات متاحة حاليا على النظراء ســـتعراضوخاضـــعة ال
وحنن نشــــــــّجع األطراف املتعاقدة يف املعاهدة على تقدمي تعليقاهتا على الدراســــــــات  .النظراء موقعنا اإللكرتوين ليســــــــتعرضــــــــها

 قبل انتهاء املدة املخصصة لذلك يف �اية هذا الشهر أو مطلع الشهر املقبل. النظراء واملشاركة يف عملية استعراض
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للنظر يف جتميع اآلراء واملعلومات والدراســات اخلاضــعة  2020ســيتم عقد اجتماع لفريق اخلرباء يف مارس/ آذار و  
الستعراض النظراء وتوليفها. وسيضع فريق اخلرباء أيضا خيارات للشروط التشغيلية وآثارها من أجل توفري وضوح مفاهيمي 

 اجملاالت الرئيسية لبناء القدرات. الوراثية وحتديدحول مسألة معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد 
 
قّدم تيف نواتج اجتماع فريق اخلرباء وســــــــــ 2020بإطار التنوع البيولوجي ملا بعد عام  ةالعمل املعني جمموعةنظر تســــــــــو  

توصـــــــــيات إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه اخلامس عشـــــــــر املزمع عقده يف أكتوبر/ تشـــــــــرين األّول من هذا العام حول كيفية 
 .2020ملا بعد عام  البيولوجيمعاجلة مسألة معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية يف سياق اإلطار العاملي للتنوع 

 
 ندوبون الكرام،السّيدة الرئيسة، السادة امل

 
طرفــًا  123يف مــا يتعلق حبــالــة تنفيــذ بروتوكول نــاغويــا، فــإّن عــدد األطراف املتعــاقــدة يف ازديــاد. وهو يبلغ اليوم  

وحنن نتوقع أن يزداد هذا  يف املائة من األطراف املتعاقدة يف اتفاقية التنوع البيولوجي. 73 نســــــــــبة متعاقًدا. وميثل هذا العدد
وبدأت  البلدان اللمســـــــات األخرية على عملياهتا الداخلية للتصـــــــديق على االتفاقية أو االنضـــــــمام إليها.العدد مع وضـــــــع 

فقد  مثارها. منافعها تؤيتمبادرات دعوة البلدان لنشر معلومات يف مركز تبادل املعلومات عن احلصول على املوارد وتقاسم 
بيانًا عن نقاط  15بلدان  5بلًدا، وأصــــــــــــــدرت  18ا يف شــــــــــــــهادات امتثال معرتف هبا دولي 1 110مت إصــــــــــــــدار أكثر من 

نظام مركز تبادل املعلومات عن احلصـــول على املوارد وتقاســـم منافعها بوترية متزايدة وضـــع التفتيش، ما يشـــري إىل أنه جيري 
ت وحدها ا بتنوع بيولوجي ضــــــــخم مثل اهلند اليت أصــــــــدر وأنه بات يعمل به على األقل يف بعض البلدان اليت تتمتع أيضــــــــً 

 ا.شهادة من بني شهادات االمتثال املعرتف هبا دوليً  741
 
وواصـــــلت أمانتا املعاهدة واالتفاقية التعاون مع عدد من الشـــــركاء لبناء القدرات يف جمال الدعم املتبادل يف تنفيذ  

بروتوكول ناغويا واملعاهدة الدولية، مبا يف ذلك من خالل حلقة عمل إقليمية جلهات االتصــــــــال الوطنية يف أمريكا الالتينية 
ا بشــــأن الدعم املتبادل يف تنفيذ هذين الصــــّكني االثنني. ويف إطار هذا التعاون، مت البحر الكارييب، نظمتاها األمانتان معً و 

إعداد صـــــــــحيفة وقائع عن بناء القدرات تتناول الســـــــــيناريوهات اليت قد تنشـــــــــأ عن الرتابط بني الصـــــــــّكني االثنني، وكيفية 
 من إطارمن األمانتني لوضع املؤشرات كجزء  وأوّد أن أشري أيًضا إىل العمل املشرتك استجابة جهات االتصال الوطنية هلا.

 املؤشرات العاملي ألهداف التنمية املستدامة.
 

 السّيدة الرئيسة، السادة املندوبون الكرام،
 
ا يســّرين جدا أن التعاون بني األمانتني قد واصــل ازدهاره ومنّوه على مدى الســنوات املاضــية. ومتاًما كما نعمل معً  

ا دمج التنوع البيولوجي والزراعة يف جهود التنفيذ احمللية. ملشــــــــــــرتك، أعتقد أنه ينبغي للبلدان أيضــــــــــــً على جماالت االهتمام ا
ـــــــدولــــــيـــــــة وحنــــــن نســـــــــــــــــــعــــــى إىل حتــــــقــــــيــــــق  وإنــــــين أتــــــطــــــلــــــع إىل املــــــزيـــــــد مــــــن فــــــرص الــــــتــــــعـــــــاون مــــــع املــــــعـــــــاهـــــــدة ال

  املشرتكة. أهدافنا
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 وأخريًا، السّيدة الرئيسة، 
 
فريق االتصــــــال املعين اســــــم فين أن أديل هبذا البيان بأنه يشــــــرّ مشــــــريًا إىل أن أختم بكلمات قليلة  بعد إذنك، أودّ  

، وهو فريق يضـــــــــــــم الرؤســـــــــــــاء التنفيذيني لثمانية اتفاقات عاملية متعددة األطراف وهي: اتفاقية البيولوجيباتفاقيات التنوع 
لزراعة، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاقية التنوع البيولوجي، واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية وا

محــايــة الرتاث العــاملي الثقــايف والطبيعي، واتفــاقيــة التجــارة الــدوليــة بــأنواع احليوانــات والنبــاتــات الربيــة املهــددة بــاالنقراض، 
الرطبة (رامســــــار)، واهليئة الدولية لشــــــؤون  األراضــــــيومعاهدة احملافظة على األنواع املهاجرة من احليوانات الفطريّة، واتفاقية 

 .39صيد احليتان
 
ويعمل فريق االتصــــــــــال كمنصــــــــــة ألمانات هذه االتفاقات من أجل تبادل املعلومات هبدف تعزيز التنفيذ الوطين  

 لكل من هذه االتفاقات وتشجيع يف الوقت نفسه التكامل والتآزر يف تنفيذها.
 
ال الذي تضــــــطلع به أمانة املعاهدة يف هذا الصــــــدد، ونوّد أن نتوّجه بالشــــــكر إىل ونوّد أن نؤكد الدور اهلام والفعّ  

 بتلك الوالية. لتكليفهااجلهاز الرئاسي 
 
أعضاؤه يف حلقة العمل التفاقيات التنوع البيولوجي  هاونوّد أن نثين على مكتب املعاهدة للمسامهة الكبرية اليت قّدم 

 ، وقد عقدت حلقة العمل يف برن يف وقت سابق من هذا العام.2020ملا بعد عام  البيولوجيإلعداد اإلطار العاملي للتنوع 
 
وإننا بصفتنا أعضاء يف فريق االتصال، نعطي األولوية القصوى إىل إعداد اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد  

 .2020 عام
 
من شــــأنه توفري صــــالت الوصــــل بني خمتلف  2020وإننا نعتقد أنه من الضــــروري وضــــع إطار ملرحلة ملا بعد عام  

ته من الركائز واألسس اليت تقّدمها كّل يستمد قوّ  ،االتفاقيات واحتضان األهداف ذات الصلة لكل اتفاقية من االتفاقيات
 ضعتها كّل منها لدعم تنفيذها ورصد التقدم احملرز.االتفاقيات مثًال يف األدوات واآلليات اليت و  هذه من
 
االتفاقيات، مبا فيها  هذه من وحنن نعتقد أن وضـــــع إطار شـــــامل من هذا النوع ســـــيســـــهم يف حتقيق أهداف كلّ  

من  تسهم كلتلك املتعلقة بالزراعة املستدامة واألمن الغذائي يف املعاهدة، وكذلك يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت 
ا منافع إضــــافية إىل كل من ها.حتقيق االتفاقيات على حنو كبري يفهذه  ســــتمّد االتفاقيات تُ  هذه وســــيقّدم هذا اإلطار أيضــــً

 من أوجه التآزر يف تنفيذها.
 

                                                      
ت التنوع البيولوجي هي: اتفاقية محاية الرتاث مالحظة إىل املرتمجني الفورّيني: إّن االتفاقات العاملية الثمانية املمثلة يف فريق االتصال املعين باتفاقيا  39

قراض، ومعاهدة احملافظة على العاملي الثقايف والطبيعي، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالن
الرطبة  األراضيتنقعات ذات األمهية الدولية، وخاصة بوصفها مآلف للطيور املائية (اتفاقية األنواع املهاجرة من احليوانات الفطريّة، واالتفاقية بشأن املس

  ولية لشؤون صيد احليتان.(رامسار))، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واهليئة الد
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وهلذا الســـــــــبب فإننا نعتقد أنه من الضـــــــــروري االســـــــــتجابة على حنو كامل للدعوة اليت وّجهها مؤمتر األطراف يف  
إىل اتفاقيات التنوع البيولوجي للمشــاركة بنشــاط واملســامهة يف عملية وضــع إطار  14/34اتفاقية التنوع البيولوجي يف مقرره 

طار الذي ســــــــــــــيتم االتفاق عليه والدعم إلمن أجل تعزيز ملكية ا 2020م البيولوجي ملرحلة ملا بعد عا للتنوععاملي متني 
 وهلذا السبب أيًضا نعتقد أنه من الضروري إتاحة الفرصة الكاملة لتوفري مثل هذه املدخالت. القوي لتنفيذه الفوري.

 
هاز الرئاســـي مدخالت على املســـتويات كافة. وحنن نثين على الدعوة اليت وّجهها هذا اجلتوفري وســـيقتضـــي ذلك  

للمشــاركة بشــكل كامل يف هذه العملية. ونشــّجع جهات االتصــال الوطنية والســلطات على التعاون على املســتوى الوطين 
أما على مســتوى األمانات، فســنواصــل انتهاز مجيع الفرص خالل األشــهر  للمســامهة يف العملية واملفاوضــات ذات الصــلة.

من أجل توفري املدخالت مستوى فرادى األمانات أو بالتعاون يف ما بينها، واء على املقبلة، ضمن الواليات املناطة بنا، س
 .2020ملا بعد عام  التنوع البيولوجي بشأن مجيع العناصر ذات الصلة بإطار

 
يتعّني علينا أن نســــهم مًعا يف وضــــع العامل وســــّكانه على املســــار الصــــحيح لتحقيق رؤية عام وعلى هذا النحو،  

 وئام مع الطبيعة.بللتنوع البيولوجي املتمثلة يف العيش  2050
 
 

 شكرا السّيدة الرئيسة
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 طاء المرفق

 بيانات الجلسة االفتتاحية

 الجلسة االفتتاحية للدورة الثامنة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية
 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16-11روما، إيطاليا، 
 
 1-طاء المرفق

 نائب المدير العام، المناخ والموارد الطبيعية MARIA HELENA SEMEDOبيان السّيدة 
 نيابًة عن السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 
 

 ، Christine Dawsonالسّيدة الرئيسة حضرة 
 ،Singh Tomarمعايل الوزير السّيد 

 ،Bellanovaمعايل الوزيرة السّيدة 
 أصحاب املعايل والسعادة،

 السيدات والسادة الضيوف الكرام،حضرات 
 حضرات السيدات والسادة،

 
أهالً بكم يف الدورة الثامنة للجهاز الرئاســــــي للمعاهدة الدولية بشــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت  

واســـــــتخدام  ناسئلدخول املعاهدة حيز النفاذ. وتكّرم هذه الذكرى التاريخ الطويل الســـــــت ةعشـــــــر حتتفل بالذكرى اخلامســـــــة 
التنوع الوراثي للمحاصـــــــيل كنز للحضـــــــارة البشـــــــرية وينبغي لنا إّن عاملنا. لالغذاء يوفّر التنوع البيولوجي النبايت الذي  وتبادل

وال ميكننا احلصـــــول على تغذية جيدة  منها اجملتمع العاملي. إرثا لألجيال املقبلة بصـــــفته منفعة عامة يســـــتفيد بقاءهضـــــمان 
من غري طائفة  تكييف حماصــيلنا مع تغري املناخ أو حتقيق أهداف التنمية املســتدامة العاملية ميكننا حلياة صــحية ومنتجة، وال

 .واسعة من احملاصيل ومواردها الوراثية
 
يندرج جوهر املعاهدة أي األمن الغذائي ومحاية التنوع البيولوجي، يف صميم أهداف التنمية املستدامة وخطة عام  

وتضــــمن هذه املعاهدة   النباتات والعلماء باملواد الوراثية النباتية.تضــــع املعاهدة نظاًما عاملًيا لتزويد املزارعني ومرّيب و  .2030
مع بلدان املنشــــأ، وتعرتف باملســــامهة  ام هذه املواد الوراثية على نطاق واســــع، وخاصــــةً تشــــارك املنافع الناشــــئة عن اســــتخد

 الضخمة اليت يقوم هبا املزارعون يف تنوّع احملاصيل اليت توفّر الغذاء للعامل.
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ط الذي يســـلّ  "العامل والزراعة يفحالة التنوع البيولوجي لألغذية "ويف شـــهر فرباير/شـــباط، أصـــدرت املنظمة تقرير  
نة على السواء. الضوء على تراجع التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يوًما بعد يوم. فنحن خنسر األنواع الربية واألنواع املدجّ 

التنوع البيولوجي عامل حيوي لتحســـني اإلنتاج الزراعي والغذائي. ومع  أنّ  ندركويف ضـــوء تلك الصـــورة اليت تنذر باخلطر، 
منا للتنوع البيولوجي ازدادت خســــــارتنا له. فعلى مّر التاريخ، اســــــتخدم البشــــــر أكثر من ثالثة اســــــتخدا تراجعذلك، كّلما 

ا  آالف ا فقط، وحمــاصــــــــــــــيلنــا ثالثــة فقط وهي األرز  150نعتمــد يف الغــالــب على  اليوم، فنحننوع من النبــاتــات. أمــّ نوعــً
معاجلة التحديات فال بّد لنا من أجل . اليت نســـــــــتهلكها توفّر أكثر من نصـــــــــف الســـــــــعرات احلراريةهي و  –والقمح والذرة 

 هذا الوضع. وميكننا أن نفعل ذلك من خالل تعزيز دور املعاهدة. أن نغّري دة، العاملية املعقّ 
 
أصحاب السعادة، بفضل اإلجراءات اجلماعية اليت اختذت خالل العقد املاضي بقيادتكم، حققنا خطوات كبرية  

تضـــمن املعاهدة من خالل نظامها املتعدد األطراف، إذ لتنوع الوراثي للمحاصـــيل على كوكب األرض. حلماية قدر كبري من ا
ماليني عينة منذ عام  5.4بلغ عدد العينات يف هذه البنوك حيث الولوج إىل أهم بنوك اجلينات العامة يف مجيع أحناء العامل، 

 ) شخص يف البلدان النامية من خالل املشاريع الزراعية.1(. ووفّر صندوق تقاسم املنافع الدعم ألكثر من مليون 2007
 
أن أقرتح اإلجراءات اليت ميكننا اختاذها مًعا  ملســــتقبل، أودّ وإذ أتطّلع إىل اولكن، مثة حاجة إىل املزيد من العمل!  

 "كل شيء يبدأ من بذرة". فإّن املنشور اإلعالمي:  وكما يذّكرلتسريع وترية حتقيق هذه النجاحات واالستفادة منها. 
 
يف حقول املزارعني ويف  تزال ُتصانع: علينا حتقيق احلّد األمثل من التنوع الوراثي للمحاصيل اليت ال توسّ ال، أوالً  

 بنوك اجلينات لتحسني سبل عيش املزارعني وتنويع أمناطنا الغذائية على السواء.
 
احملاصــيل الغذائية األســاســية وزيادة االســتثمارات يف جمال صــون املوارد الوراثية النباتية  جتاوزتنويع: علينا الا، ثانيً  

 للمحاصيل املغذية مثل الفاكهة واخلضروات واحملاصيل غري املستغلة بالقدر الكايف، وتوافرها واستخدامها.
 
ل التكنولوجيات واخلربات، وال ســـيما نق وتيســـريثالثًا، بناء القدرات: علينا حتســـني االنتفاع باملعلومات العلمية  

 يف البلدان النامية.
 
ا: جتمع املعـــــاهـــــدة بني املزارعني والعلمـــــاء واحلكومـــــات واجملتمع املـــــدين والقطـــــاع اخلـــــاص،   ا، العمـــــل معـــــً رابعـــــً

 للجميع يتســــــــــــّىن مة من أجل تطوير كامل إمكانات التنوع الوراثي النبايت حىت املعارف التقليدية مع التكنولوجيا املتقدّ  وتدمج
 تقاسم منافعها.

 
ا، تعزيز الســـــــياســـــــات: ينبغي للبلدان تعزيز ســـــــياســـــــاهتا يف جمايل الزراعة والتنمية ذات الصـــــــلة بالتنوع خامســـــــً  

البيولوجي. ينبغي هلا دمج األبعاد العملية لصـــون املوارد الوراثية واســـتخدامها املســـتدام اليت ترّوج هلا املعاهدة الدولية، مبا يف 
 على املستوى الوطين. املزارعني،عمال حقوق ذلك إ

 
ا، الدعوة: حنن حباجة إىل االســتفادة من عمل املعاهدة وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف املنظمة ســادسًــ  

 يف جمال السياسات الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وتغري املناخ والتنمية املستدامة. 
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ا إىل املعاهدة ومها جورجيا ومنغوليا، وبذلك أوّد أن أرّحب بالعضـــــوين اللذين انضـــــما مؤخرً أصـــــحاب الســـــعادة،  
طرًفا. وتلتزم املنظمة بزيادة هذا العدد لتصــــــــــــــبح املعاهدة اتفاًقا عاملًيا يف  146صــــــــــــــبح العدد اإلمجايل لألطراف املتعاقدة أ

بتعزيز عملها مع األعضاء لتعميم التنوع البيولوجي يف سياسات املستقبل القريب. ويف فرتة السنتني املقبلة، ستقوم املنظمة 
ا. وســــتشــــّجع املنظمة األعضــــاء على تأكيد أمهية األغذية والزراعة يف  -األغذية والزراعة  ما من شــــأنه تعزيز املعاهدة أيضــــً

ر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية املتوقع اعتماده يف االجتماع اخلامس عشــــــــــــــ 2020اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
 التنوع البيولوجي املزمع عقده يف الصني يف العام املقبل.

 
لدخول املعاهدة حيز النفاذ، لنكن طموحني يف معاجلة التحديات العاملية  ةوباحتفالنا بالذكرى اخلامســـــة عشـــــر  

ويف حتديد أهداف وآفاق جديدة. وأنا على ثقة تامة يف قدرتكم أنتم األطراف املتعاقدة من خالل روح التعاون والثقة اليت 
. كونوا على ثقة أنه بإمكانكم أن لطاملا كانت موجودة يف اجتماعات املعاهدة الدولية، على تنشــــــــــــــيط املعاهدة وتعزيزها

 تعّولوا على املنظمة ملواصلة دعمها لتنفيذ املعاهدة الدولية.
 
 إصغائكم.شكراً جزيًال على حسن و أمتىن لكم مداوالت ناجحة.  
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 2-طاء المرفق

 ،NARENDRA SINGH TOMARالسيد بيان معالي 
 وزير الزراعة ورفاه المزارعين في الهند

 
 
 مجيع األوطان، مرحًبا! ولاء ممثّ واألخوات األعزّ  ها اإلخوةأيّ 
 
الشــــــباب والطموحني البالغ  مواطنيناأي ، البشــــــريف املائة من  18أنا ســــــعيد لوجودي بينكم بصــــــفيت ممثًال عن  

ا تلك البلدان اليت تشــــّكل فيها الزراعة العمود الفقري لالقتصــــاد واجملتمع؛  1.37عددهم   وتلكمليار نســــمة. وأمّثل أيضــــً
حون قام فيها الســــــــّكان األصــــــــليون والفّال  تلك اليتللمحاصــــــــيل جزًءا ال يتجزأ من احلياة و  البيولوجيالتنوع  اليت ميّثل فيها

 أساس الرتبية يف أي مكان يف العامل. تكّونبتشكيل املوارد الوراثية للمحاصيل اليت 
 
ات املياه املتاحة يف تناقص، التناقص، وكميّ  فعدد الســكان آخذ يف التزايد، واألراضــي الصــاحلة للزراعة آخذة يف 
أحيائي إىل تراجع اإلنتاج بفعل تغري املناخ. ورغم هذه التحديات، ينبغي للهند ضــــــــــــــمان  اإلجهاد األحيائي والاليؤدي و 

 األمن الغذائي والتغذوي للمواطنني.
 
لغذائي". وينبغي جلميع احملافل ا أنه "ال مفاوضـــــات ممكنة على حســـــاب األمن امن الواضـــــح جدً وبالتايل، فإنّه  

ضـــرورة ضـــمان عدم تعرض على البلدان النامية  وســـينصـــّب عملتنســـى أن الغذاء هو أهم احلقوق األســـاســـية.  الدولية أال
ا عن  "حقوق ا أّن هذا اجملتمع مســـؤول أيضـــً املزارعني يف إنتاج الغذاء" للخطر على اإلطالق. وتزداد هذه األمهية خصـــوصـــً

 الوراثية النباتية اليت منلكها اليوم.وجود املوارد 
 
املوارد الوراثية النباتية هي أيضا وتتعرض إننا ندرك أّن املوارد الوراثية النباتية هي مصدر احللول لتحديات الرتبية.  

 مجيععترب صـــــــــو�ا "مســـــــــؤولية مشـــــــــرتكة للبشـــــــــر". علينا أن نســـــــــتخدم للخطر بشـــــــــكل خاص بســـــــــبب تدمري املوائل. ويُ 
 ات احلديثة فضًال عن املعارف التقليدية للحفاظ على هذه املوارد الوراثية واستخدامها على حنو مستدام.التكنولوجي

 
ا يفأّكد التقدم التكنولوجي أّن املعلومات هي القوة. و قد حنن نعيش يف عصـــــــر املعلومات. و    ينطبق ذلك أيضـــــــً

لومات التســـــــــــلســـــــــــلية الوراثية" على جدوى املعاهدة ككل جمال الرتبية. ولذلك، فإنين أناشـــــــــــد باالعرتاف خبطورة أثر "املع
 ."من "السبب يف ذلك والتشاور حول "كيفية" إدراجها يف املفاوضات بدالً 

 
لطاملا كانت اهلند مناصـــــرًا قويًا لتقاســـــم ثروة املوارد الوراثية النباتية. ونالحظ إذا ما اطلعنا بشـــــكل ســـــريع على و  

حوايل اعة االســتشــارية للبحوث الزراعية الدولية وســائر بنوك اجلينات الوطنية أن مصــدر بيانات بنوك اجلينات التابعة للجم
ونؤكد من جديد أنه ينبغي إتاحة املوارد الوراثية النباتية للبحوث واالســــــــــــــتخدام  يف املائة من املواد الوراثية هو اهلند. 10
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دوالر ُيســـــتحصـــــل عليه من التجارة الناشـــــئة عن املوارد ا أن يكون هناك مســـــاءلة عن كل املســـــتدام. ولكن، من املهم جدً 
الوراثية النباتية اليت يتم احلصـــــول عليها عن طريق النظام، وأن يتم تقاســـــم هذه اإليرادات على حنو منصـــــف لغرض صـــــون 

 املوارد الوراثية النباتية.
 
ّجًها حنو املســــتقبل ومرنًا أن مو يّتســــم بالطابع العملي والواقعي ويكون  "إطار لتقاســــم املنافع"ومن شــــأن وضــــع  

 النظام. هذا ز بالتأكيدحيفّ 
 
وفئات الســـكان القبلية وال ســـيما  الســـكان األصـــليني ال بّد لنا مجيًعا أن نقّر رمسًيا مبســـامهة املزارعني وجمتمعاتو  

هؤالء  اســــــتبعادواجبنا والتزامنا ولذلك، فإنّه من  النســــــاء يف احملافظة على مدار الزمن على املوارد الوراثية النباتية واختيارها.
 عن أي التزامات قانونية ومالية للمعاهدة وخباصة التنقيحات اليت جيري التفكري هبا. اتاألفراد واجملتمع

 
على الفجوة  . ولكن، ما مل نقضِ ذات الصــــــــــــــلةباالتفاق املتعدد األطراف واإلجراءات حبزم تبقى اهلند ملتزمة و  

ســي املعاهدة واجملتمعات الزراعية، فســنفشــل يف حتقيق عات مؤسّــ ز على تطلّ بني بلدان الشــمال وبلدان اجلنوب، وما مل نركّ 
 تقدم. أيّ 
 
أحكاًما  بالتجارة، قد أصدرتإّن اهلند وبصفتها طرفًا يف االتفاق بشأن جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة  

شـــاء نمن أجل إ 2001عام  " يف، وســـّنت قانون "محاية األصـــناف النباتية وحقوق املزارعني(ثانًيا) ب-3-27 إلنفاذ املادة
ال، مبا يتماشــــى مع إجراءات االحتاد  النباتات واملزارعني على حنو فعّ ماية األصــــناف النباتية وحقوق مرّيب حلهيئة دســــتورية 

 ّيز والتماثل واالستقرار.حلماية األصناف النباتية اجلديدة لالبتكار والتم الدويل
 
باملزارعني بوصـــفهم مرّبني ويعطيهم احلق  2001 " لعامويعرتف قانون "محاية األصـــناف النباتية وحقوق املزارعني 

ت واالعرتاف جبهودهم يف صــــــــون املوارد الوراثية النباتية واحلفاظ عليها وحتســــــــينها. ويُعترب آيف احلصــــــــول على املنح واملكاف
 ماحنة جلينات األصناف القابلة للتسجيل مبوجب هذا القانون. املزارعون جهات

 
وتتناول املادة التاســـعة من املعاهدة الدولية بشـــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حقوق املزارعني ومتتثل  

اهلند على حنو تام هلذه األحكام وتنّص على ذلك يف األحكام ذات الصــــــــــلة يف قانون "محاية األصــــــــــناف النباتية وحقوق 
ويتماشــــــــــــــى ذلك مع  "ذ اجلينوم النبايتقجائزة من"ا زراعًيا مزارًعا/ جمتمعً  138 نحىت اآل نحمُ  وقد. 2001املزارعني" لعام 

املزيد من  2001) (ب) من املعاهدة الدولية. وحيمي قانون "محاية األصــــــــــــــناف النباتية وحقوق املزارعني" لعام 2( 9املادة 
ماية األصــــــناف النباتية وقد ورد طلب حل 16 620أصــــــناف املزارعني اليت هي أصــــــناف تقليدية. وقد حصــــــلت اهلند على 

 3 631اليت أنشـــــــــــأها هذا القانون  هليئةد ســـــــــــّجلت اقيف املائة) من املزارعني وحدهم. و  66طلًبا من بينها (أي  10 920
) من هذا القانون، حيّق 4)(1(39 اجلزءيف املائة). ومبوجب  44ها إىل املزارعني (أي نصـــــــــــنًفا من بي 1 597صـــــــــــنًفا ينتمي 

خار منتجاته الزراعية واســـــــتخدامها وزراعتها وإعادة زرعها وتبادهلا وتقامسها مبا يف ذلك بذور األصـــــــناف احملمية ادّ للمزارع 
 باستثناء االسم التجاري.
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، إنشـــاء فريق 2017ر خالل دورته الســـابعة يف عام ين مساع أن اجلهاز الرئاســـي للمعاهدة الدولية قد قرّ وقد ســـرّ  
ص إعـداد جرد للتـدابري الوطنيـة واخليـارات املمكنـة إلعمـال حقوق  من أجـل املعين حبقوق املزارعني اخلرباء التقين املخصــــــــــــــّ

أنا متأكد  ا من بني الرئيســـني املشـــاركني االثنني.رئيســـً  2001ب ممثل اهليئة اليت أســـســـها قانون عام ااملزارعني، وقد مت انتخ
األطراف املتعاقدة على فهم أفضل املمارسات يف إعمال حقوق من أن اجلرد الذي أعّده فريق اخلرباء سيساعد الكثري من 

 املزارعني واختاذ التدابري املناسبة يف تشريعاهتا وسياساهتا الوطنية.
 

يف  2021ويســــــعدين أن أقرتح عليكم اســــــتضــــــافة االجتماع التاســــــع للجهاز الرئاســــــي للمعاهدة الدولية يف عام 
 دهلي، اهلند. نيو

 
 

 نرّحب بكم إنّناتعالوا إىل اهلند 
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 3-طاء المرفق

 TERESA BELLANOVA بيان معالي السيدة
 وزيرة السياسات الزراعية والغذائية والحرجية في إيطاليا

 
 

 نائب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، Maria Helena Semedoحضرة السيدة 
 ،Narendra Singh Tomarمعايل الوزير السيد 

 ،Kent Nnadozieالدولية حضرة السيد أمني املعاهدة 
 ،Christine Dawsonحضرة السيدة الرئيسة 

 حضرات السيدات والسادة،
 
يســــــّرين اليوم حضــــــور اجللســــــة االفتتاحية للدورة الثامنة للجهاز الرئاســــــي للمعاهدة الدولية بشــــــأن املوارد الوراثية  

 النباتية لألغذية والزراعة.
 
يطالية الشــــــرف والفخر يف اســــــتضــــــافة وكاالت األمم املتحدة املعنية باألغذية يف روما، مبا يف ذلك وللحكومة اإل 

 أمانة املعاهدة الدولية والدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.
 
ل إىل عامل  من أجلاملعاهدة الدولية صـــّك ذات أمهية عاملية   على حنو من اجلوع يتشـــارك فيه اجلميع  الٍ خالتوصـــّ

 نافع الناشئة عن صون املوارد الوراثية النباتية وتبادهلا واستخدامها.امل منصف
 
يف محاية املوارد الوراثية  لوجودها على حنو كبري ةوقد ســــــــــامهت املعاهدة الدولية خالل الســــــــــنوات اخلمس عشــــــــــر  

مجيع أقاليم العامل إىل أمهية  النباتية واســــتخدامها املســــتدام. وتشــــري عينات احملاصــــيل من البلدان املائة والســــتة واألربعني من
 هذه املعاهدة وجدواها.

 
لع به هذه األخرية يف طتدعم حكومة إيطاليا بصــورة مســتمرة املعاهدة الدولية وهي مقتنعة متاما بالدور الذي تضــ 

املوارد  املســــــــــــاعدة على حتقيق أهداف التنمية املســــــــــــتدامة، من حيث حتقيق األمن الغذائي والتكيف مع تغري املناخ ومحاية
 الوراثية النباتية لألجيال املقبلة.

 
ويف الســــــــــــــنوات األخرية، حققــت املعــاهــدة الــدوليــة العــديــد من اإلجنــازات، وأوّد الرتكيز على أحــدهــا أي تعزيز  

 السياسات الوطنية واألدوات العملية حلماية التنوع البيولوجي الزراعي.
 ري مثال عن هذا اإلجناز.خوجتّسد إيطاليا 

 
، بدأت اجلهود املتضــــــــــافرة بالتوعية بأمهية املوارد 2004مع التصــــــــــديق على املعاهدة الدولية يف أبريل/ نيســــــــــان و  

املعاهدة الدولية وضــــع الســــياســــات الوطنية جلمع املواد الوراثية للمحاصــــيل  دعمتالوراثية النباتية للزراعة املســــتدامة. وقد 
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زارعني، وتوزيع املواد الوراثية من خالل النظام املتعدد األطراف وتبادل وصــــــــــو�ا واســــــــــتخدامها املســــــــــتدام وإنفاذ حقوق امل
 املواد الوراثية للمحاصيل. بشأناملعلومات 

 
ومت اســــتثمار ســــتة عشــــر مليون دوالر أمريكي على املســــتوى الوطين من أجل احلفاظ على االســــتخدام املســــتدام  

د الوراثية النباتية احمللية املنشـــــــــــأ. ويشـــــــــــارك العديد من اإلدارات احمللية لنباتية وتشـــــــــــجيعه وال ســـــــــــيما املوار اللموارد الوراثية 
 واملؤسسات البحثية واملزارعني واهليئات العامة واخلاصة يف هذه األنشطة.

 
وعلى مر الســــنني، مت مجع وتوصــــيف أكثر من مخســــني ألف صــــنف نبايت من أكثر من مائيت نوع من احملاصــــيل  

 .يف املستقبل امج التنمية املستدامةيف بر  توزيعهاهبدف متكني 
 
املعلومات وذات الصــــــــــــــلة مع اجملتمع الدويل من خالل قواعد املادة و تعرب إيطاليا عن التزامها بتشــــــــــــــارك هذه و  

 البيانات الوطنية واألوروبية والعاملية.
 
ا للمعاهدة الدولية، قمنا بإعداد اخلطوط التوجيهية لصـــون وتوصـــيف التنوع البيولوجي النبايت ذات األمهية يف وفقً  

، أنشـــــــــأنا الســـــــــجل، والبوابة الوطنية وشـــــــــبكة التنوع 2015عام  يف تشـــــــــريعاتال. ومن خالل 2012جمال الزراعة يف عام 
 حتظى باالهتمام على الصعيد الوطين. والزراعة اليتالبيولوجي لألغذية 

 
للمزارعني للحفاظ على املوارد الوراثية أشــــــــــري إىل توفري الدعم اإلجراءات اليت مت اختاذها، أود أن طائفة ومن بني  

 النباتية واستخدامها بطرق مستدامة ودينامية.
 
أي أولئــك الــذين  -القيِّمنيلــدعم للمزارعني ومن خالل التــدابري البيئيــة الزراعيــة يف برامج التنميــة الريفيــة، نوفر ا 

حتظى باالهتمام على الصعيد الوطين واملعّرضة خلطر االنقراض أو  اليتيلتزمون ضمن مزارعهم بصون املوارد الوراثية النباتية 
 التآكل.

 
إيطاليا، بصــــــفتها  حكومة قدمتإننا ملتزمون مبواصــــــلة تأمني املوارد املالية لتمويل املعاهدة الدولية مباشــــــرة. وقد  

مليون دوالر أمريكي يف صندوق تقاسم املنافع، ما أتاح إمكانية تنفيذ  7.5ا، حىت اآلن مسامهات طوعية بقيمة ا ماحنً بلدً 
 العامل. أحناء املزارعني والسكان احملليني يف خمتلف تشركمشاريع 

 
العامل. ولكن مثة حتديات جديدة تلوح يف أصــحاب الســعادة، حققت املعاهدة الدولية نتائج هامة على مســتوى  

 ا لضمان استمرارية اإلجراءات اليت مت تنفيذها حىت اآلن.األفق، وهلذا السبب، ينبغي لنا أن نعمل معً 
 
: ففي الســــــنوات العشــــــرين املاضــــــية، غنية عن البيانوينبغي بذل جهود إضــــــافية ملكافحة تغري املناخ. إّن األرقام  

مليار  16.5ر بقيمة للبيع تقدّ املخصص اإلنتاج  صايف إيطاليا خسائر نامجة عن اجلفاف من حيثشهد قطاع الزراعة يف 
 .2017و 2012و 2003ز ستون يف املائة من هذه اخلسائر يف مدة ثالث سنوات فقط، وهي دوالر أمريكي. وتركّ 

 



9 ، الصفحة طاءاملرفق   IT/GB-8/19/Report 

 

 ورغم تشكيلهاهذه املوارد إن و خ. ويف هذا الصدد، فإن املوارد الوراثية أساسية للتخفيف من تأثريات تغري املنا  
اجلهود املمكنة للحفاظ عليها وضـــــــــمان تكيفها مع  مجيعثروة أســـــــــاســـــــــية للبشـــــــــرية، معّرضـــــــــة للخطر وال بد من بذل 

 لسيناريوهات املناخية اجلديدة.ا
 
االبتكار ينبغي لنا العمل على تشـــــــــــــجيع صـــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية وتوصـــــــــــــيفها وتنويعها، واالســـــــــــــتثمار يف  

 التكنولوجي لزيادة قدرة األصناف اجلديدة على الصمود أمام تغري املناخ وتكيفها معه.
 
ينبغي تشــــــــــــــجيع مجيع أشــــــــــــــكال الشــــــــــــــراكات املمكنة إلتاحة توزيع املواد الوراثية النباتية على نطاق أوســــــــــــــع و  

 استخدامها. وزيادة
 
هلا املشــــــــاريع اليت ميوّ  ترشــــــــيداليت ينبغي اختاذها يف إطار املعاهدة الدولية  األخرى ومن بني اإلجراءات امللموســــــــة 

صندوق تقاسم املنافع. فيجب أن تستهدف هذه املشاريع بقدر أكرب تغري املناخ وأن تتوسع لتطال الصحة النباتية وذلك 
 لوراثية النباتية.لتلبية االحتياجات األكثر إحلاحا لصغار املزارعني الذين يقومون بإدارة املواد ا

 
ا امللصـــــق اخلاص هبذه الدورة وقد أعجبين حقً  ا أن أشـــــدد على دور املرأة يف التنوع البيولوجي الزراعي.وأود أيضـــــً  

يشـــــــــــّكل صـــــــــــون املوارد الوراثية النباتية و  الثامنة الذي يســـــــــــلط الضـــــــــــوء على العالقة بني املرأة وإدارة املوارد الوراثية النباتية.
 ستدام حمور املعاهدة الدولية وأقدر تفاين أمانة املعاهدة الدولية يف وضع برنامج عمل حمدد هلذه املواضيع.واستخدامها امل

 
ألســــــبوع من  لكم أصــــــحاب الســــــعادة، املندوبون الكرام، امسحوا يل أن أختم هذا اخلطاب بتوجيه أطيب متنيايت 

 املداوالت املثمرة بالتوافق والتوازن احلكيم للمصاحل.
 
 

 .ئكمراً جزيًال على حسن إصغاوشك


