
October 2022 Resolution 4/2022 

 

 

NK239-RES-item-10/A 

 

 4/2022 قرارال

 تنفيذ اسرتاتيجية التمويل
 

 ، اجلهاز الرائسيإن 

 )و( من املعاهدة الدولية؛ 3-19( و4-18)ال سيما  18و 3-13و 2-13املواد  إذ يستذكر
 
من أجد  ،2025-2020اسرترترترترترترترترترترترت املياية  ولد املعاهدة الدولية ل   ة  مبوجبهمدت الذي اعت   3/2019القرار  يستتتتتتتتتتذكرإذ و 

رر والذي ق  ، الدولية املعاهدةضرترت  ب  ه  إ إرار املاألنشرترت ة املوارد املالية لتن يذ  أتمنيوفعالية ة وك اءة فر وشرترت افياملعزلز ملو 
 ؛جعد ال انة جلنة دائمة مبوجبه

 
م احملرز يف وابلتقد   (جلنة التمولد أو ال انة) ابسرترترت املياية التمولد وملعباة املوارداملعنية الدائمة   تقرلر ال انة بيرح   -1

 ؛منذ اعتمادها التمولد ملن يذ اس املياية

 
 اسرتاتيجية التمويل :اجلزء األول

 خملالغالب  نرت   ذت يف 2025-2020السرترترترترترترترتنوات ال من األوىل من اسرترترترترترترترت املياية التمولد ل   ة  أن إىليشتتتتتت   -2
إىل  يطلبوالبياة املالية والتشرترترترترترترترتغي ية، و ات العامليةع ى السرترترترترترترترتياسرترترترترترترترتأتثريًا كبريًا اليت أثرت وسرترترترترترترترتت د مل ثر  ،19-كوفيدجائحة  

التن يذ وملقدم ملوصرترترترترترترترترترترترترتيات  يف جمالا  عم ها مضرترترترترترترترترترترترترت  قدمً لتال انة أن ملن ر يف اآلاثر والتحدايت وال رص النامجة عن ذلك 
 ؛لتحدلث اس املياية التمولد

 
سعًيا اس املياية التمولد ورصد يف ملن يذ  االقيام  دور رايدي يف املض  قدمً إىل جلنة التمولد أن ملواصد  يطلبو  -3

ملقدمي التوجيه االسرترترترترت امليا  المزم، وكذلك ا شرترترترترترا  التشرترترترترتغي   ع ى العم يات واألنشرترترترترت ة ذات ال رترترترترت ة ابسرترترترترت املياية إىل 
 التمولد؛

 
سرترترترتيما  ، الالدولية ملن يذ الربامج واملشرترترترتارلب الداعمة لتن يذ املعاهدة ع ى مليسرترترترتريمن مة األغذلة والزراعة  يشتتتج  و  -4

ا سهام  نشاط يف كما من خمل مرفق البياة العاملية وال ندوق األخضر ل مناخ، حسب االقتضاء،  مب  عم هامن خمل 
 عمد ال انة؛
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ع ى اجلهود  شكرهيواس املياية التمولد  من عناصرأبن  ال ندوق العامل  لتنوع احملاصيد عن ر أساس   يذك رو  -5
مب أمانة املعاهدة  التعاوناملشرترترترترترترترترتورة لعمد ال انة و  من خمل إسرترترترترترترترترتداءنشرترترترترترترترترت ، كمراقب ل عمد مب ال انة  احل ي ة اليت  ذهلا 

 ؛والتواصد عدد من املبادرات املش كة لتعباة املواردع ى الدولية 

 
 ،هذه االجتماعات يفأو اخن اض مشرترترتاركتها عن اجتماعات جلنة التمولد  األقاليمغياب  عض إىل ق ق   يشتتت و  -6
 ؛ل انةلعضولة ا ونرشحمن ل  ملوفر مدى خربة و يف ع ى الن ر  واألررا  املتعاقدة اجملموعات ا ق يمية حيث  و

 
من اسرترترترترترترترترترترترترت املياية  ولد املعاهدة الدولية ل   ة  (ك) 29االملسرترترترترترترترترترترترترتاق يف ال غة  ني ال قرة االفتقار إىل  إىل يشتتتتتتتتتت و  -7

ذات صرترترترترت ة " سرترترترترتياسرترترترترتاملية معالري "إىل وضرترترترترتب  الذي لشرترترترترتري ،3/2019لقرار اب 1امل حق يف ما ملرد ، ع ى حنو 2020-2025
أن لن ر يف أنه لنبغ  ع ى اجلهاز الرائسرترترترترترترت   نص ع ىمل، اليت الدولية من املعاهدة 4-13واملادة  تقدمي مسرترترترترترترتاعدات  ددة 

" سرترتياسرترتات ومعالري" حبيث مل رترتب نص ال قرة املذكورة  ويوافق على تعديل ،تقدمي مسرترتاعدات  ددةل" معالريو  سرترتياسرترتات"
 ؛الدولية ال غة الدقيقة ل معاهدةالنص عكس يوذلك ل

 
يف  ]دوالر أمرلك  X [ مبا ل رترترترترترتد إىل ،االجتماعات واألعمال التحضرترترترترترتريلة ل انة التمولددرج ملكاليف مل   أن يقررو  -8

هلذا أبي مسرتااات روعية ملتا   هذا املب غ سرتتكمدلع ى أن  ،قد لعتمده اجلهاز الرائسرت  حسرتبما ،امليزانية ا دارلة األسرتاسرت 
 موافقة ع يها ع ى اجلهاز الرائسرترترت  ل عروضرترترتةالغرض، ول  ب إىل األمني إدراج هذه التكاليف يف امليزانية ا دارلة األسرترترتاسرترترتية امل

 أو خمت  ة حسب االقتضاء؛حضورلة إبجراءات اف اضية أو عم عمد جلنة التمولد وميكن د ؛يف دورامله العادلة

 
  دعم عمد ال انة، وال سيما مشاركة الب دان النامية.إىل كنها القيام  ذلك مياليت  اجلهات املاحنة يدعوو  -9

 
 تعبئة املوارد :اجلزء الثاين

 اس املياية التمولد؛أهدا   قيق إىل  وصواًل األررا  املتعاقدة ع ى ملعباة املوارد من م ادر خمت  ة  يشج   -10

 
ر ب اجلهاز   ناء ع ىجتهيز األغذلة،  ق اعاتاس املياية حلشد األموال من  هاجلنة التمولد ع ى وضع شكريو  -11

 .الدولية من املعاهدة 6-13املادة إليه و دعملالرائس  وكما 

 
 إىل يطلبو ،ذا القرارهب حق امل جتهيز األغذلة، ع ى النحو الوارد يف إشرترترترترترترترترترترترترترتراك ق اعاسرترترترترترترترترترترترترترت املياية  ع ى يوافقو  -12

، ها شرترترتتن ملن يذ اجلهاز الرائسرترترت  دل ات منت مة إىل وملقدمي  ،االسرترترت امليايةهذه ملن يذ التقدم يف سرترترتتعراض القيام ابال انة 
 ؛ ملعدلمت، إن وجدتجراء والتوصية إب

 
 2022-2020لرلندا والنرولج والسرترترترترتولد وسرترترترترتولسرترترترترترا ع ى مسرترترترترتااا ا املالية خمل ال  ة آأملانيا وإل اليا و  يشتتتتكرو  -13

األررا  املتعاقدة   شتتتتج  ي، وموارد أخرى خاضرترترترترتعة لرقا ة اجلهاز الرائسرترترترترت  املباشرترترترترترةو ألغراض املعاهدة الدولية املت ق ع يها 
 إىل ال ندوق ملواص ة دعم ملن يذ املعاهدة الدولية؛ا ألضً واجلهات املاحنة األخرى ع ى ملقدمي مسااات مالية 
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ا ل دورة اخلامسرترتة ابملسرترتااات املالية اليت قدمها اال اد األوروو وإل اليا وهولندا والنرولج وسرترتولسرترترا دعمً  برح  يو  -14
 ل ندوق ملقاسم املنافب؛ 

 
-2020ع ى املسرترترترتااات السرترترترتةية يف ف ة السرترترترتنتني  يشتتتكر او  بذور والنبااتتني ليال رنسرترترترتاملهنيني را  ة   ينوهو  -15

أصرترترتحاب امل رترترت حة اآلخرلن واجلهات ال اع ة ذات  يناشتتدو ، ل رترترتندوق ملقاسرترترتم املنافبلورو سرترترتنوايً  175 000مبب غ  2021
األغذلة، إىل الن ر يف ملقدمي مسرترترترترترترتااات روعية ع ى أسرترترترترترترتا  جتهيز البذور و  ق اعاتال رترترترترترترت ة يف الق اع اخلاص، وخاصرترترترترترترتة 

 ات؛متعدد السنو 

 
البذور يف اهلند إىل صرترترتندوق ملقاسرترترتم املنافب كتول مسرترترتااة مجاعية من  صرترترتناعةد ابملسرترترتااة اليت قدمها ا ا يرحبو  -16

 املعاهدة الدولية. إىلاهلند، ولناشد اآلخرلن يف ق اع البذور وصناعات جتهيز األغذلة ملقدمي مسااات يف ق اع البذور 
 

الن ام املتعدد األررا  ل ح ول ع ى من  االستةدامقائم ع ى اللزام  ا دخد ل ابملدفوعات ا ضافية  برح  يو  -17
 ميكن التنب   هو  زمع ز ع ى احلاجة املاسرترترترترتة إىل ضرترترترترتمان ملدفق  ديشتتتتد  و ؛إىل صرترترترترتندوق ملقاسرترترترترتم املنافب املوارد وملقاسرترترترترتم منافعها

 ل ندوق؛إىل ا موارد ل

 
أهدا  تحقيق لمواصرترترترترترت ة ملقدمي املسرترترترترترتااات املالية وزايد ا ملقدمي أو واجلهات األخرى إىل  الق اع اخلاص يدعوو  -18

 ؛ اس املياية التمولد

 
 36املستهد  ل ندوق ملقاسم املنافب ال لزال  ني قوسني معقوفني يف ال قرة ابلن اق أن النص املتع ق  يستذكرو  -19

 حد هذه املستلة؛ إىل ضرورة  يش و ،2025-2020من اس املياية التمولد ل   ة 

 
وال ولج وع ى إ راز اهلولة املميزة ل معاهدة الدولية  والتواصرترترترترترترترترترترترترترتدأاية مواصرترترترترترترترترترترترترترت ة العمد ع ى ملعباة املوارد  يؤك دو  -20

وحضرترترتورها يف وسرترترتائد ا عمم لتعزلز  ولد صرترترتندوق ملقاسرترترتم املنافب وإ رازه، وال سرترترتيما ال رترترتندوق املة رترترتص ل غراض املت ق 
 .س املياية التمولدالع يها، و 

 

 صندوق تقاسم املناف عمليات  :اجلزء الثالث

 فيها؛ إساااجلهات املاحنة اليت  يشكروالدورة اخلامسة ل ندوق ملقاسم املنافب إبرمق  برح  ي -21

 
ع ى خاصرترترترترترتة و  ،جلنة التمولد ع ى ملقدمي التوجيه لعم يات صرترترترترترتندوق ملقاسرترترترترترتم املنافب خمل ف ة السرترترترترترتنتني يشتتتتكرو  -22

ع ى ، ل  رترتندوقسرترتهم يف  قيق النهج الرباجم  مل يت، الاملنافبملقاسرترتم  رترتندوق الدورة اخلامسرترتة ل مل رترتميم وإرمق ع ىعم ها 
 ؛اجلهاز الرائس الذي اعتمده النحو 

 
من عم ية م ل ندوق ملقاسم املنافب كازء ال لتازأ  وضب ال يغة النهائية  رار الرصد والتقييم والتع    يرح بو  -23

ر   النواملج واملةرجات اليت مل اس املياية التمولدرصد اس املياية التمولد العامة كما هو موض  يف القسم اخلامس من 
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لتمكني رصرترتد املشرترتارلب  مت وضرترتعهامب أهدا  وم شرترترات واضرترتحة سرترترد ون رلة التغيري ل رترتندوق ملقاسرترتم املنافب اليف إرار 
 ؛وملقييمها والربامج

 
أن جلنة التمولد إىل  يشتت و، ا لدليد عم يات ال رترتندوقوفقً  ال ال ة لدورة املشرترتارلب تقرلر التقييم املسرترتتقد  يرح بو  -24
 ؛التقييمهذا من التوصيات والدرو  املست ادة من يف مل ميم الدورة اخلامسة ل ندوق ملقاسم املنافب  انت عإقد 

 
عن نتائج املشرترترترترترترترتارلب اجلارلة يف إرار دورة املشرترترترترترترترتارلب الرا عة والنتائج املتوقعة من دورة ا عمم ع ى أاية  ديشتتتتتتد  و  -25

 األمانة ع ى يشتتتتتج  ويف هذا ال رترترترترترتدد األوسرترترترترترتب ن اقًا ل معاهدة الدولية؛ ا عمم يف إرار اسرترترترترترت املياية امسرترترترترترتة املشرترترترترترتارلب اخل
عن التقدم احملرز و املع ومات عن حدن أب وأصرترترترترترترترتحاب امل رترترترترترترترت حة ألررا  املتعاقدةلتزولد اإق يمية  اتمواصرترترترترترترترت ة عقد إحار

 .تعقيباتالت ق  ل وكذلكذات ال  ة، الت ورات 

 

 م واالستعراضالرصد والتعل  : الراب اجلزء 

وجمموعات أصرترتحاب امل رترت حة واملن مات الدولية الدولية األررا  املتعاقدة واآلليات وال رترتنادلق واهلياات  يدعو -26
منت مة الس املياية التمولد،  عم يات استعراضإجراء  ع ىاألخرى إىل ملقدمي مع ومات إىل األمني ملساعدة جلنة التمولد 

السرترترترتبد  دماج املع ومات ضرترترترتمن ممل اق ع ى أفضرترترترتد لإىل جلنة التمولد مواصرترترترت ة العمد ابلتعاون مب جلنة االمت ال  يطلبو
 . هارفعو التقارلر وضب القائمة ل األساليب

 
ج املوارد الوراثية النباملية ل غذلة ا دماملزلد من إملع ومات عن نتائج ملزولد األمانة ابإىل األررا  املتعاقدة  يدعوو  -27

ت ولر أدوات اسرترترترت املياية ميكن أن ملسرترترترتتةدمها جهات االمل رترترترتال الورنية وغريها لوالزراعة يف امليزانيات واألولوايت الورنية 
 موارد جدلدة؛ شد من اجلهات حل

 
حاب امل رترت حة واملن مات وجمموعات أصرترت املعنيةاآلليات وال رترتنادلق واهلياات الدولية األررا  املتعاقدة و  يدعوو  -28

من امل رترترترتادر  تمولدال حبشرترترترتدالقيام ع ى حنو أفضرترترترتد من مولد الدولية األخرى إىل ملقدمي مع ومات إىل األمانة  ك ن جلنة الت
خمل ف ة السرترترترترترترترترترتنتني  ملقاسرترترترترترترترترترتم املنافب غري النقدلة من أجد صرترترترترترترترترترتياغة املنهاية امل  و ة لقيا  ،الدولية تن يذ املعاهدةلمجيًعا 
2022-2023. 
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 رفقامل

 

 جتهيز األغذية إشراك قطاعمشروع اسرتاتيجية 

 

 متهيد

 والسياقساسية األ ع وماتامل

األمن الغذائ  والتغذلة و سرترترترترتني وصرترترترترترتون يف زايدة إسرترترترترترتهاًما جوهراًي ملسرترترترترترتهم املوارد الوراثية النباملية ل غذلة والزراعة  -1
 .البيولوج  ومواجهة  دايت التكيف مب ملغري املناخسبد العيش واالقت ادات الرل ية ودعم احل اظ ع ى التنوع 

 ل معاهدة 6-13املادة  ه ملقر جتهيز األغذلة من املوارد الوراثية النباملية ل غذلة والزراعة، كما  ق اعسرترترترترترترترترترترترترترتت يد لو   -2
ملدر  األررا  املتعاقدة  أنع ى  6-13وملنص املادة (. املعاهدة)الدولية  شرترترترترترترترترترترترترترتتن املوارد الوراثية النباملية ل غذلة والزراعة 

أشرترتكاالً اسرترت املياية ملسرترتااات التقاسرترتم ال وع  ل منافب ملقوم مبوجبها صرترتناعات جتهيز األغذلة اليت ملنت ب من املوارد الوراثية 
 النباملية ل غذلة والزراعة ابملسااة يف الن ام املتعدد األررا .

من (  ) 29من خمل ال قرة رائسرترترترترترترترترترترت  ل معاهدة اجلهاز الد هذه املادة، إىل جانب ال  ب الذي قدمه ملشرترترترترترترترترترترتك  و  -3
لدعو جلنة التمولد إىل وضرترترترترترترتب اسرترترترترترترت املياية لتعباة املوارد املالية من صرترترترترترترتناعات جتهيز األغذلة الذي  3/2019لقرار اب  حقامل

جتهيز األغذلة هذه  ق اع مشرترترترترترترترترتاركةلوضرترترترترترترترترتب اسرترترترترترترترترت املياية الت ولض ، من املعاهدة 6-13ع ى النحو الذي ملدعو إليه املادة 
يف احلسرترترترترترتبان ( جلنة التمولد)ال انة الدائمة املعنية ابسرترترترترترت املياية التمولد وملعباة املوارد وقد أخذت (. ا شرترترترترترتراكاسرترترترترترت املياية )

ملبادل : آبليات خمت  ة لتقاسرترترترترترترترترترترترتم املنافب، وه  قر  من املعاهدة مل 13املادة  لدى وضرترترترترترترترترترترترتب هذه االسرترترترترترترترترترترترت املياية، كون ،األضرترترترترترترترترترترترتً 
 .التااري ونق ها، و ناء القدرات، وملقاسم املنافب النقدلة وغريها من فوائد التسولقاملع ومات، واحل ول ع ى التكنولوجيا 

 وقد. 2025-2020  معاهدة ل   ةاسرترترترترت املياية التمولد اجلدلدة ليف سرترترترترتياق  ا شرترترترترتراكاسرترترترترت املياية  وجرى وضرترترترترتب -4
ة موارد كافية من خمل جمموعة لضمان ملعبا اسعى جاهدً اعتمد اجلهاز الرائس  اس املياية التمولد يف دورمله ال امنة وهو ل

 . جتهيز األغذلة ق اعمن القنوات لتن يذ املعاهدة، مبا يف ذلك من 

م د أهدا  التنمية املسرتتدامة خل ة األمم املمئمة يف سرتياق أرر السرتياسرتات العاملية  ا شرتراكاسرت املياية سرتتن  ذ و  -5
أهدا  التنمية  سرترترترترترترترترترترترترترتندومل  . 2020، وا رار العامل  ل تنوع البيولوج  ملا  عد عام 2030 لعام املتحدة ل تنمية املسرترترترترترترترترترترترترترتتدامة

 ق اعالتح يد أن من املمارسرترترترترترترتات الشرترترترترترترتائعة ل شرترترترترترترتركات يف   ني   ل ق اع اخلاص يف التنمية العاملية، وقد ا قوايً املسرترترترترترترتتدامة دورً 
 .هذه األهدا  مقا دأنش تها ملقي م جتهيز األغذلة أن 

ح ظ املوارد الوراثية النباملية ل غذلة والزراعة واسرترترترترترترترترترترتتةدامها  لسرترترترترترترترترترترتاهماية  ولد املعاهدة، كما جاء يف اسرترترترترترترترترترترت امليو  -6
القضرترترترتاء ) 1  اهداألوملشرترترترتمد هذه . مباشرترترترتر وغري مباشرترترترتر يف ملن يذ عدد من أهدا  التنمية املسرترترترتتدامةع ى حنو املسرترترترتتدام 
احلياة ع ى ) 15، و(العمد املناخ ) 13، و(نا نتاج واالسرترتتهمك املسرترت وال) 12، و(القضرترتاء ع ى اجلوع) 2، و(ع ى ال قر

شرترترتراكات  لب ورة األغذلة جتهيز ق اعمب  ل مشرترترتاركةهناك فرصرترترتة واضرترترتحة و (. تحقيق األهدا لالشرترترتراكات ) 17، و(األرض
 .يف  قيق أهدا  التنمية املستدامة من أجد املسااةاس املياية لتن يذ املعاهدة 
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املعاهدة؛ ومبادئ املشرترترترترترتاركة؛ وملقييم املةارر د  ابلنسرترترترترترتبة إىل واهلرؤلة ال: ما ل   ا شرترترترترترتراك دد اسرترترترترترت املياية و  -7
 . ذات ال  ة وإدار ا

 املعاهدة مب الق اع اخلاص ملشاركةالت ور واخلربة وال رص املتاحة 

لتع ق  تيسرترتري يف ما ا ا ملن يميً ومل دي املعاهدة دورً . الق اع اخلاص   رق خمت  ةمب منذ إنشرترتائها شرترتاركإ املعاهدة  -8
 دور الق اع اخلاص  قر  احل رترتول ع ى املوارد الوراثية النباملية ل غذلة والزراعة وملقاسرترتم املنافب الناشرترتاة عن اسرترتتةدامها، كما مل

 . يف ملن يذ املعاهدة وملشاعه

ل اينات حيتوي ع ى أكرب جتمب وهو ، هاوملقامسع ى املنافب  ح رترترترتول لا متعدد األررا  أنشرترترترتتت املعاهدة ن امً و  -9
وق الن ام املتعدد األررا  أن لدفب املت ق  الذي  شرترترترترترت طول.  غذلة والزراعةلوالتدرلب  وال  ية  ل بحث يف العامل متا  لسرترترترترترت 

 يها من الن ام املتعدد األررا  إىل صرترترترتندوق ملقاسرترترترتم املنافب التا ب ل معاهدة ع رترترترتد حلتضرترترترتمن مواد ما  انبامليً  اصرترترترتن ً  جتارايً 
استوفيإ شروط معينة، ع ى النحو املن وص ع يه يف املادة ما ح ة عادلة من املنافب الناشاة عن ملسولق ذلك املنتج، إذا 

 (. د) 13-2

ا يف م اوضرترترترتات املعاهدة وألضرترترترتً  فاعد شرترترترتارك ق اع البذور اخلاص يف ملن يذ املعاهدة من خمل دوره كمراقبقد و  -10
وال رترتندوق العامل  لتا ب ل معاهدة صرترتندوق ملقاسرترتم املنافب اجملاالت ملن يذ املعاهدة، م د مسرترتااات روعية من خمل ملقدمي 
 .لتنوع احملاصيد

ه  و . والزراعةاملوارد الوراثية النباملية ل غذلة األغذلة يف مبادرات هزي هناك عدد من األم  ة ع ى مشرترترترترترترترترترترترترترتاركة جمو  -11
من سرترترترترترترتاعدة املزارعني م رترترترترترترتممة ملع ى احملاصرترترترترترترتيد، د لحدابلتل كيز ابشرترترترترترترتراكات  ني الق اعني العام واخلاص،  عقدملشرترترترترترترتمد 

مش إ ال كيز ع ى كهذه   شرترترتركة أغذلة يف شرترترتراكات 100 كربأ ني من عدد كبري وقد شرترترتارك . أصرترترتحاب احليازات ال رترترتغرية
ع ى حنو و  1.أخرى اصيد الذرة الرفيعة والشعري والكسافا والكاكاو وفول ال واي والنب والشاي، من  ني ك اصيد معينة  

جتهيز األغذلة  ق اع ددة  م ولية سرترترت ب   رترترتلعاملية صرترترتون اسرترترت امليايات يد صرترترتا، وضرترترتب ال رترترتندوق العامل  لتنوع احملهيشرترترتب
  .هبد  مجب أموال لتن يذها

مب الق اع اخلاص  املشرترترتاركةالتاارب السرترترتا قة يف ابحلسرترترتبان خذت هذه، أ   راكا شرترترتوضرترترتب اسرترترت املياية ويف سرترترتياق  -12
من مة األغذلة والزراعة السرترت املياية شرترتراكة  2019 عن التوصرترتيات الناشرترتاة عن التقييم املسرترتتقد لعام لتن يذ املعاهدة، فضرترتًم 
مدخمت عن و  2الق اع اخلاص، شرترترترترترتراك يف اسرترترترترترت املياية املن مة اجلدلدة  ةموثق  كما ه،  2013مب الق اع اخلاص لعام 

  .خرباء خارجينيمن 

 اإلشراكاسرتاتيجية 

 3.ل معاهدة الشام ةاس املياية التمولد غرض مب رؤلة و لتماشى غرضها ملتماشى رؤلة هذه االس املياية و  -13

                                    
 .2015، ل زراعة املستدامة Syngentaامل در: م سسة   1
 /AR.pdf3353ar/CB3353cb/3https://www.fao.org.: 2025-2021ل   ة  اس املياية من مة األغذلة والزراعة  شراك الق اع اخلاص  2
رؤلة جدلدة السرترترترترترترترت املياية  :6الفقرة  2025-2020اسرترترترترترترترت املياية  ولد املعاهدة الدولية  شرترترترترترترترتتن املوارد الوراثية النباملية ل غذلة والزراعة ، 3/2019القرار   3

التمولد   ك ن اسرترترترترترترترترترترترترترترت املياية التمولد اجلهاز الرائسرترترترترترترترترترترترترترترت ، واألررا  املتعاقدة، ووكاالت التمولد، واملزارعني، واجلهات ال اع ة األخرى، من أتمني: التمولد

https://www.fao.org/3/cb3353ar/CB3353AR.pdf
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 الرؤلة 

لتن يذ مسرترترترترترتااات روعية ن من ملعباة جتهيز األغذلة، ميكن ملشرترترترترترتكيد شرترترترترترتراكات  ك   ق اع مب االخنراطمن خمل  -14
ا ولتي  ذلك . الةة وفع  ل  رلقة رول ة األجد ومنسرترترترترترترترترترترتقة و زر وأحكامها  أغراض املعاهدة ح ظ املوارد الوراثية النباملية ألضرترترترترترترترترترترتً

ل غذلة والزراعة واسرترترترترترترترتتةدامها املسرترترترترترترترتتدام، واملسرترترترترترترترتااة يف زايدة وصرترترترترترترترتون األمن الغذائ  والتغذوي، و سرترترترترترترترتني سرترترترترترترترتبد العيش 
ف مب ملغري املناخ و قيق ، ودعم ح ظ التنوع البيولوج  واستةدامه املستدام، ومواجهة  دايت التكي  واالقت ادات الرل ية

 .أهدا  التنمية املستدامة

 الغرض

ال رترترترترترترترترترترترترتعد ع ى دعم الن ام املتعدد األررا  وملن يذ املعاهدة ككد، لجتهيز األغذلة  ق اع كني الشرترترترترترترترترترترترترتراكات مب  -15
 .موارد أخرىاب ضافة إىل مبا يف ذلك من خمل املسااات املالية ال وعية،  ،الورنية وا ق يمية والدولية

 النهج

ا، ما لتي  مل ولر واختبار وصرترترترترترترتقد امل اهيم والنماذج واألدوات لتوجيه يً جيا ملدر هناً  ا شرترترترترترترتراكاسرترترترترترترت املياية تبب سرترترترترترترتت -16
سرترترترترترترترتتعراض ماجملال لهذا النهج سرترترترترترترترتيتي  و . جتهيز األغذلة ق اعمب  الخنراط املعاهدة  ع الةالو  ادفةاهل جمموعة من ا جراءات

لتعميق ال هم املشرترترترترترترترترترت ك و دلد ال رص ذات االهتمام  هذا الق اعمب أصرترترترترترترترترترتحاب امل رترترترترترترترترترت حة يف نت م املتشرترترترترترترترترترتاور الم و تع   الو 
خ ة دوراًي  تحدلث جلنة التمولد وملقوم . جتهيز األغذلة ق اعبناء شراكات اس املياية ومستدامة  ني املعاهدة و لاملش ك، 

  .وثيقة من   ةكهذه اخل ة متاحة  و  4(مرح ة البدء)جتهيز األغذلة  إشراك ق اعاس املياية : ن يذ والرصد واالستعراضالت

 من نميك  مبا شرترترتركاء الجمموعة من تني من أن ملن وي هذه االسرترترت املياية ع ى مشرترترتاركة ومسرترترتااة روعيمن املتوقب و  -17
 احاليً قائمة ل معاهدة ا أن ملسرترت شرترتد املشرترتاركة  تاارب وميكن ألضرترتً . والدوليةملن يذ املعاهدة، ع ى ال رترتعد الورنية وا ق يمية 

عاملية صرتون د يف وضرتب اسرت امليايات يصرتات ك اليت ليسرترها ال رتندوق العامل  لتنوع احملكالق اع اخلاص،  مب  املشرتاركةن  ك  
نش ة األقيادي يف ا شرا  ع ى وستض  ب جلنة التمولد  دور . جتهيز األغذلة ق اع ددة،  عضها لهم ولية لس ب   

 . وإجراءات رئيسيةتن يذ ل معامل هلا ضب تسنواملج املة   هلا هلذه االس املياية و الو 

ومل ولر أدوات  جتهيز األغرترتذلرترتة، ق رترتاعملعرترتاهرترتدة لمن ااملوعودة قيمرترتة الجهود لتحرترتدلرترتد يف البرترتدالرترتة برترتذل مل  و  سرترترترترترترترترترترترترترتو  -18
 . مكنةامل املشاركةاذج من، و دلد نقاط الدخول و ل تواصد

تحدلد  الدرو  املسرترترتت ادة وأفضرترترتد املمارسرترترتات، و وابسرترترتتةمص زلد من التح يد، ابملالعناصرترترتر سرترترتتسرترترت شرترترتد هذه و  -19
 . جتهيز األغذلة ق اعملعاهدة و  ني ااجملاالت ذات االهتمام املش ك 

                                    
هد  اس املياية التمولد هو ملعزلز التوافر  :14الفقرة . واملوارد األخرى لتن يذ  رامج املعاهدة الدولية ع ى املدى ال ولد و  رلقة منسقة ومتضافرة وفعالة

 .من املعاهدة 18والقدرة ع ى التنب  والش افية والك اءة وال عالية يف ملوفري املوارد املالية لتن يذ األنش ة مبوجب املعاهدة، وفًقا ل مادة 
 http://www.fao.org/3/cb9206en/cb9206en.pdf(: 2022 شباط/فربالر 17-15)اخلامس  جتماعاالوقائب  1املرفق   4

http://www.fao.org/3/cb9206en/cb9206en.pdf


Resolution 4/2022 8 

 

 من خمل مشرترتاورات مب أصرترتحاب امل رترت حة الرئيسرترتيني، مبا جرت   ور العناصرترتر اليت ا ملنقي زلد من املسرترتياري و  -20
من اجلهات ال اع ة ذات ال  ة يف ذلك  ، وغريال ناعةجتهيز األغذلة، م د من ات ورا  ات  ق اعمن من هم  يف ذلك

 .مب أصحاب امل  حة ه الءباحث لتر امليس   استشارات أوليةآلية وسيشمد ذلك  دلد . الق اع اخلاص

 الوصف والن اق والق اعات : جتهيز األغذلة ق اع

ا نتاج الزراع  جتهيز األغذلة، أو ق اع مل رترترترترترترترترتنيب األغذلة واملشرترترترترترترترترتروابت، ه  مرح ة واحدة يف سرترترترترترترترترت سرترترترترترترترترت ة  ق اع -21
 نتاج  اصي هم  إليها املعقدة اليت ملبدأ   ناعات املدخمت اليت ملزود املزارعني ابملنتاات اليت حيتاجونو الشام ة والغذائ  

  .املسته كني النهائينيإىل  وصواًل الغذائية، املنتاات عرب س س ة القيمة فيها ومواشيهم، وملتدفق 

 كربى  من شرترتركات وصرترتناعات ورنية ،شرترتمد جمموعة واسرترتعة من امل سرترتسرترتاتلجتهيز األغذلة واسرترتب ل غالة و  وق اع -22
 .ومتعددة اجلنسيات، إىل شركات وصناعات متوس ة وصغرية ومتناهية ال غر، وكذلك مزارع أسرلة يف العدلد من الب دان

جتهيز األغذلة، مبا يف ذلك االجتاهات  ق اعل 5  يًم أجرى خبري خارج  ذه االسرترترترترت املياية، كازء من وضرترترترترتب هو  -23
وابلغ  جتهيز األغذلة شرترترتدلد التنوع كون ق اعع ى  ا ألضرترترتً الضرترترتوء  التح يدكما سرترترت    .  ل معاهدةاملوعودة والدوافب، والقيمة 

يف  جتري   ور االيت هج الن    قاءوقد ملقرر جلنة التمولد ملك يف إجراء مزلد من الدراسرترترترترترتات يف املسرترترترترترتتقبد لضرترترترترترتمان . ئةالتاز 
 . تقدمة النمو والب دان النامية ع ى السواءامل، مبا يف ذلك يف سياقات الب دان ممئمةإرار هذه االس املياية 

 جتهيز األغذلة؟ ق اعملاذا الشراكة مب 

 لناا ا لعزز  عضرترترترترترترترترترترترتها  عضرترترترترترترترترترترترتً فوائد خمت  ة جتهيز األغذلة واملعاهدة، و  ق اعالتآزر  ني  من جماالتهناك العدلد  -24
  .عمد ال رفني

 واملعرفة ابلتواصرترترترترتدجتهيز األغذلة ال وائد املت رترترترترت ة  ق اعالشرترترترترتراكة مب من عاهدة اململشرترترترترتمد ال وائد اليت ملعود ع ى و  -25
ومعار    شرترترتتن التنوع البيولوج  والن م الغذائية املسرترترتتدامة،ا مشرترترت كً  ملواصرترترتًم وقد ملولد الشرترترتراكات . والتكنولوجيا واال تكار
ر النشرترترترترترترتر ال عال ل مع ومات ع ى مليسرترترترترترترت  كما قد السرترترترترترترتوق وأفضرترترترترترترتد املمارسرترترترترترترتات،  عن ، ومع ومات ال ع  و ياانت يف الوقإ 

 .ال عد الورنية وا ق يمية والعاملية

 ناء /التنوع البيولوج ، وملغري املناخ، ونقد التكنولوجياملشرترترترتمد القواسرترترترتم املشرترترترت كة مب املعاهدة معاجلة قضرترترترتااي م د و  -26
جممد  هافاكشرترترترترترتتسرترترترترترتميكن ااجملاالت األخرى اليت من و . القدرات، والتنولب الزراع ، ودعم الزراعة األسرترترترترترترلة، وملقاسرترترترترترتم املنافب

يف  قيق أهدا  التنمية  ومسرترترترترترترترترترترترترترتااة املوارد الوراثية النباملية ل غذلة والزراعة ،ة منها، وال سرترترترترترترترترترترترترترتيما املغذلاألغذلة التنوع يف
 . املستدامة

 املعاهدة؟مب  ةكا شر  عقد ملاذا لنبغ  ل ق اع اخلاص

املوارد الوراثية النباملية ميكنه االسرترترترترترترترترترتت ادة من عتمد ع يه، و لا  ق اع البذور و وثيقً  اارملبارً األغذلة جتهيز  ق اعرملب  ل -27
، والشرترترترترترترترترتراكات ال رلدة اليت ملوفرها البذور ع ى حنو مسرترترترترترترترترتتداماحل رترترترترترترترترتول ع ى ل غذلة والزراعة، والتنوع البيولوج  الزراع ، و 

  .ن م املعاهدةا مجيعً 

                                    
5  EN.pdf6664EN/CB6664CB/3http://www.fao.org/   

http://www.fao.org/3/CB6664EN/CB6664EN.pdf
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جتهيز األغذلة، مبا يف ذلك يف جماالت البحث والت ولر، واسرترترترترترترترترترترترترترتتمرار  ق اع معاهدة الناج  لتن يذ القد ل يد و  -28
  .تا مداداالبياة وس س ة هدد اليت ملتخ ار ح ول املزارعني ع ى  ذور موثوقة ومتنوعة، والت دي ل 

ع ى االرملباط ابملعاهدة الن ر إىل ، ميكن يف جمال البذور قائمة حالًيالشركات اليت لدلها مبادرات لتع ق اب يف ماو  -29
لدلها أي مبادرات  ددة ملتع ق  إاليت ليسرترترتلشرترترتركات إىل اابلنسرترترتبة أما  .الهذا اجمليف  هذه الشرترترتركات رمس  جبهودإقرار أنه 

يمكن الن ر إىل فاحلوكمة البياية واالجتماعية، التواصرترترترترترترترترتد اليت ملبذهلا يف جماالت  جهودهأباية البذور يف قر  ابلبذور لكنها مل
 .البذورألاية  دراكهاملع   إباالرملباط ابملعاهدة ع ى أنه مبادرة رمسية 

املعاهدة قادرة ع ى اجلمب  ني احلكومات ف. ا  ه ل تحال ات ذات ال رترترترت ةا موثوقً أن ملكون املعاهدة وسرترترترتي ً  ميكنو  -30
 . والسياسات واالست ماراتوكمة مسائد احلو  املش كةاألولوايت  شتن ال رفني   نيالتباحث والق اع اخلاص ومليسري 

 جتهيز األغذلة ق اع مب املشاركةجماالت 

ا إىل مزلد من التح يد جتهيز األغذلة اسرترترترترترترترترتتنادً  ق اعوالشرترترترترترترترترتراكة مب  ل مشرترترترترترترترترتاركةاالت احملتم ة اجمل ملنقي سرترترترترترترترترتياري  -31
اليت حددت من مة األغذلة مل ك توقب أن ملشرترترتمد جماالت املشرترترتاركة الواسرترترتعة لو .  رترترتناعةهذه الجملاالت التآزر  ني املعاهدة و 

 :مب الق اع اخلاص، ع ى النحو املبني أدانه مشاركتهاأن هلا األولولة يف يف اس امليايتها اجلدلدة والزراعة 

  شتن السياساتاحلوار  (أ)

 ملنمية القدرات (ب)

 ملعباة املوارد (ج)

 ال ينالتعاون  (د)

 املعرفة والبحون (ه)

  عممالدعوة وا  (و)

 اال تكار (ز)

 نشرهاملعميمها و ملبادل البياانت و  ( )

 دعم التمولد واالست مار (ط)

 أهدا  التنمية املستدامةمب التواؤم  (ي)

 هدا  التنمية املستدامةألالدعوة  (ك)

 الدولية وا ق يمية والورنيةالدعم الكامد ل رص املشاركة 

جتهيز األغذلة يف  ق اعو كني االسرترترترترترترتت مارات يف ملرولج دور حاسرترترترترترترتم يف  األررا  املتعاقدة يف املعاهدة قوم سرترترترترترترتت -32
وسرترترترترترتتسرترترترترترتتكشرترترترترترتف اسرترترترترترت املياية املشرترترترترترتاركة الدعم امل  وب ومل ور أدوات ومناذج . ملن يذ املعاهدةكما  شرترترترترترتكد أعم يف   ،  داهنا

الورنية وا ق يمية ال رترترترترترترتعد ع ى معها جتهيز األغذلة ومل ولر الشرترترترترترترتراكات إشرترترترترترترتراك ق اع ة يف الختبارها وإاتحتها ل مسرترترترترترترتاعد
 أمكن ذاإ لغات األمم املتحدة أبك ر من لغتني مناملةت  ة، و ةوا ق يمي ةالورنيات السرترترترترترترترتياقاألخذ ابالعتبار والدولية، مب 

 . ذلك

 مبادئ املشاركة
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مب مل ك املن وص ذه املبادئ هملتماشى و . مل عيد هذه االس امليايةلنبغ  إدماج مبادئ املشاركة يف مجيب مراحد  -33
 :، ما ل  دون ملرمليب معنيمن الق اع اخلاص وملبين ع يها، مبا يف ذلك،  شراك ع يها يف اس املياية املن مة اجلدلدة 

 ؛ تن يذ املعاهدةذات ال  ة مسااة واضحة يف  قيق املعاهدة وأهدا  التنمية املستدامة إظهار  (أ)

املتبعة يف االسرترترترترترترترترترترترت املياية  ا ق رترترترترترترترترترترترتائيةعالري املومل بيق  املعاهدة ومن مة األغذلة والزراعة واألمم املتحدة قيماح ام  (ب)
 ؛اجلدلدة ل من مة  شراك الق اع اخلاص، وال سيما مل ك اليت ملتع ق حبقوق ا نسان وحقوق العمد

 ؛أو م داقيتها أو مسعتها ليتهااستقموعدم احنيازها أو نزاهتها أو عدم املسا  حبياد املعاهدة  (ج)

 ؛ملضارب امل احل أو أي خمارر أخرى ع ى املعاهدة ن ب  عالية وجتإدارة املشاركة  (د)

 ؛هدا  ا منائية الورنية ألعضائهااألو  غراضهامسااة واضحة يف واللة املعاهدة وأ إظهار (ه)

، ع ى النحو املن رترترترترترترترتوص ع يه يف لدى أعضرترترترترترترترتائها قرارالاختاذ سرترترترترترترترت  ة و   معاهدةلم ال بيعة احلكومية الدولية اح  ا (و)
 ؛املعاهدة والقواعد األخرى ذات ال  ة

ز النهج الع م  القائم ع ى الرباهني واملتسرترترترترترتم ابحلياد وابالسرترترترترترتتقملية الذي لدعم وملعز دون أي ملنازالت  من القيام  (ز)
 ؛املعاهدةلستند إليه عمد 

  ؛السياسات والقواعد واملعالريومل بيق ، ال سيما ع ى عم يات وضب غ لهال مسو  املعاهدة من أي أتثري الة مح ( )

 .أسس الش افية واالن تا  والشمول واملساءلة والنزاهة واالح ام املتبادل قيام املشاركة ع ى (ط)

 وإدار املقييم املةارر 

جتهيز  ق اعمب  ابملشرترترترترترترترتاركةجمموعة متنوعة من خمت ف أصرترترترترترترترتحاب امل رترترترترترترترت حة والقنوات يف املعاهدة ملقوم توقب أن ل -34
 ه.شراكات مععقد و  األغذلة

جتهيز األغذلة من خمل أمانة املعاهدة، ميكن الن ر يف  ق اعمب اكة شرترترترترترترترترترتر ملدخد يف املعاهدة أو ملنةرط عندما و  -35
 ل   ة الق رترتاع اخلرترتاص اجملرترتاالت احملرترتددة يف اسرترترترترترترترترترترترترترت امليايرترتة املن مرترتة ملشرترترترترترترترترترترترترترترتاركرترتةمل رترتك ا إىل ملقييم املةرترتارر وإدار رترتا اسرترترترترترترترترترترترترترتتنرترتادً 

 :وه  ،2021-2025

 ملضارب امل احل؛  (أ)

 ،سيما الق اع اخلاص ع ى املعاهدة، والالكيان املعين من كياانت أو غري الس يم الذي ميارسه غ املسو  التتثري غري  (ب)
  املعالري؛السياسات والقواعد ووضب ع ى ع ى سبيد امل ال ال احل ر، 

  واللتها؛أو م داقيتها أو مسعتها أو يتها لالتتثري الس يب ع ى نزاهة املعاهدة أو استقم (ج)

 ائدة ملكون ال حبيثالق اع اخلاص، املعين من كياانت  الكياناسرترترترتتةدام املشرترترترتاركة يف املقام األول خلدمة م رترترترتاحل  (د)
 ؛  دودة أو معدومةل معاهدة 

منتاه أو أو عممته التاارلة أو م رترترترترترترترترترترترترترتادقة ع ى امسه الق اع اخلاص كياانت املعين من  كيان ل املشرترترترترترترترترترترترترترتاركة من   (ه)
 ؛وجهات ن ره أو نشاره
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 كيان املعين من كياانت ل( green washing" )الغسرترترترترتد األخضرترترترترتر"أو /و 6(blue washingالغسرترترترترتد األزرق )  (و)
 املعاهدة؛ من خمل املشاركة مب الق اع اخلاص 

 .إخ اق الشراكة يف ملوفري ال وائد املتوقعة (ز)

 وإعادة التة ي  والتقييمالتن يذ والرصد 

 .وميكن  دل ها دورايً " ايً جيملدر "أو  متكررًاا وثيقة حية ملتبب هناً  ا شرترترترترترترترترترترتراكمن املتوخى أن ملكون اسرترترترترترترترترترترت املياية  -36
مب ملرمليبات الرصرترترتد واالسرترترتتعراض يف اسرترترت املياية  ولد املعاهدة، سرترترتتقوم جلنة التمولد ابنت ام  رصرترترتد واسرترترتتعراض ا شرترترتيً او 

ع ى أسرترترترترترترترتا  منت م وملقدمي املع ومات إىل اجلهاز الرائسرترترترترترترترت  ن أحدملقدمي و  ا شرترترترترترترترتراكالتقدم احملرز يف ملن يذ اسرترترترترترترترت املياية 
 .ملوصيات  شتن التعدلمت

 

                                    
م سرترتسرترتات وشرترتركات ملتم د  تشرترتكيد عمقات ملعاون وروا   مب كياانت األمم ا ع ى أنه ممارسرترتة ملسرترتولقية ملتبناها عمومً  "الغسرترتد األزرق"ل هم م رترت      6

 . ة املس ولةاملتحدة جلعد س عها أو خدما ا أك ر جاذ ية ل مسته كني ومح ة األسهم ابملبالغة يف مل ولر التزامها ابملمارسات االجتماعية واألخمقي


