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 المقدمة  -1
 

 وش(ارك  ،)1996ليب(زیج، ألماني(ا،   ( ال(ذى عقدت(ه المنظم(ة    نى الدولى الرابع للموارد الوراثي(ة النباتي(ة      
زم(ت البل(دان    تلاوق(د   وارد الوراثي(ة لألغذی(ة والزراع(ة،         هيئ(ة الم(    تح(ت إش(راف    أعدت الخطة وقد  . 
 .تها الوطنيةقدراهذه طبقا ل 

 
تمثل إطارا متناسقا لألنشطة فى مج(ال الص(يانة ف(ى المواق(ع الطبيعي(ة وخ(ارج المواق(ع الطبيعي(ة،          " 

آم((ا أض((اف . 1"بن((اء المؤسس((ات والق((درات تخ((دام المس((تدام للم((وارد الوراثي((ة النباتي((ة، وآ((ذلك ف((ى    
". سوف تساهم فى خلق تآزر بين األنشطة الجاری(ة، وف(ى زی(ادة آف(اءة اس(تخدام الم(وارد المتاح(ة                     "

 آم(ا اتف(ق الم(ؤتمر       .2 تعتبر اإلطار الرئيسى لألنشطة على المستویات القطریة واإلقليمي(ة والعالمي(ة          
أن تقوم الحكومات واألعضاء اآلخرین ف(ى المنظم(ة برص(د وتوجي(ه س(ير العم(ل بش(كل ع(ام                      "على

وتتس(م  . 3"وما یتصل بها من عمليات متابعة، من خ(الل هيئ(ة الم(وارد الوراثي(ة لألغذی(ة والزراع(ة                   
مكتس((بة م((ن خ((الل عملي((ات خط((ة العم((ل العالمي((ة بأنه((ا خط((ة متج((ددة، وبالت((الى، ف((ان المعلوم((ات ال 

 .الرصد والتنفيذ واعداد التقاریر بشأن حالة الموارد الوراثية النباتية فى العالم، توفر أساسا لتحدیثها

 
ام بأعم((ال عل((ى   ـى القي(( ـ((ـ ة تستدعـ((ـ ات المتابعـ((ـ عملي"ى أن ـ((ـ ج علـ((ـ ر ليبزیـ((ـ د مؤتمـوأآ((  - 3

ل جميع األطراف الت(ى ارتبط(ت باإلع(داد    ـمى أن تشـة، علــة والدولي ــة والقطری ـات المحلي ـالمستوی
ة واإلقليمية، والمنظم(ات اإلقليمي(ة      ــات المحلي ــة، والسلط ــالحكومات الوطني : للمؤتمر الفنى الدولى  

، والقط(((اع الخ(((اص، دوائر العلمي(((ةوالدولي(((ة، س(((واء آان(((ت حكومي(((ة دولي(((ة أو غي(((ر حكومي(((ة، وال(((
 .4 "همروابطلمنتجين الزراعيين ووالمجتمعات المحلية، والمزارعين وغيرهم من ا

 
 

 
 عمل(ه عل(ى     يرغ(م التق(دم الملم(وس، فم(ا زال هن(اك الكثي(ر ال(ذى ینبغ(                " منذ إقرارها، والحظت أنه     

وق(د استعرض(ت جماع(ة العم(ل الحكومي(ة الدولي(ة المعني(ة              . 5"والدوليةالمستویات المحلية والقطریة    
وقد أآد التقریر أنه رغم وجود عدد آبير من األنشطة التى اتخذت لتنفي(ذ العدی(د م(ن                  . اعتمادها منذ  

 ، فإن األمر مازال یستدعى جه(دا إض(افيا عل(ى جمي(ع المس(تویات م(ن أج(ل مواص(لة تنفي(ذ مج(االت                  
 فى المائة من األنشطة الت(ى أعلن(ت عنه(ا           70إلى إن اآثر من      آما أشار التقریر     .األولویة في الخطة  
س((تكملت ه((ذه النش((اطات   وق((د ا، ق((د نف((ذت باس((تخدام م((وارد قطری((ة  2000-1998البل((دان ف((ى الفت((رة  

بما فيها منظمة األغذی(ة والزراع(ة، والمراآ(ز التابع(ة         ( وحصلت على مساندة من المنظمات الدولية     
للجماع((ة االستش((اریة للبح((وث الزراعي((ة الدولي((ة، وبرن((امج األم((م المتح((دة للبيئ((ة، وبرن((امج األم((م       

لمنظمات غي(ر الحكومي(ة، والقط(اع       ووآاالت التمویل القطریة، وا   ) المتحدة اإلنمائى، والبنك الدولى   

                                                      
 23/6/1996. 

 .8 الفقرة �نباتية لألغذیة والزراعة واستخدامها المستدام خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية ال  2
 .21 الفقرة، CPGR/96/REP الوثيقة   3
 .19 الفقرة ،CPGR/96/REP  الوثيقة  4
 .15 الفقرة ،CGRFA-8/99/REP الوثيقة 5
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 نس((خة منقح((ة م((ن وق((دم إل((ى ال((دورة التاس((عة للهيئ((ة .لمنظم((ات غي((ر الحكومي((ة، والقط((اع الخ((اصوا
 6.عة العملجما ي دارت فتقریر سير العمل أخذت فى اعتبارها المداوالت التي

 
 ال(ذى  7لبح(وث الزراعي(ة  لى المنت(دى الع(المى   ـ(ـ ون فــر المشارآــ، أق2000ار ــأی/وــى مای ــف - 5

 آأس((اس إلط((ار ش((امل للقي((ام باألنش((طة الفني((ة الالزم((ة لص((يانة الم((وارد الوراثي((ة النباتي((ة لألغذی((ة      
 أعرب(وا ع(ن قلقه(م م(ن أن التنفي(ذ           مولكنه. والزراعة بصورة فعالة، وتطویرها واستخدامها المستدام     

 بش((كل فع((ال م((ن خ((الل النظ((ام الع((المى ف((ى المنظم((ة لص((يانة الم((وارد الوراثي((ة النباتي((ة لألغذی((ة          
  .8 والكافيةالعتمادات المالية المتفق عليهاوالزراعة واستخدامها المستدام، مع توفير ا

 
 برن((امج 20009ام وأق(رت األط(راف ف(ى اتفاقي(ة التن(وع البيول((وجى ف(ى مؤتمره(ا الخ(امس ع(          - 6

وقد ابرز برن(امج العم(ل أهمي(ة االس(تفادة م(ن خط(ط العم(ل                . عمل بشأن التنوع البيولوجى الزراعى    
 . 
 
وقد أسفرت الجهود المتضافرة عن آم من المعرفة  والخب(رة یمك(ن أن یك(ون أساس(ا إلح(راز تق(دم                  . 

لش(أن ف(ى أن    ف(إن رغب(ة الكثي(ر م(ن أص(حاب ا      ،وم(ع ذل(ك   . هائل ف(ى إدارة الم(وارد الوراثي(ة النباتي(ة         
 . لم تتحقق آلها بالكاملتدابير متسقة،  

واستجابة لطل(ب الهيئ(ة، ناقش(ت مجموع(ة العم(ل الفني(ة الحكومي(ة الدولي(ة المعني(ة ب(الموارد                      - 8
وض(عت بع(د التش(اور م(ع المعه(د ال(دولى للم(وارد الوراثي(ة النباتي(ة والمنت(دى                     10يقةنظرت في وث  و. 

وطلب((ت مجموع((ة العم((ل م((ن األمان((ة مواص((لة دراس((ة جمي((ع الخي((ارات   الع((المى للبح((وث الزراعي((ة
 .لعرضها على الهيئة فى دورتها العادیة التاسعة

 
 لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراع(ة        جددةاعترافا بأهمية خطة العمل العالمية المت     : "

دامها المستدام فى هذه المعاهدة، تعمل األطراف المتعاقدة على تدعيم تنفيذها الفعال، بم(ا ف(ى               واستخ
 من خالل التعاون ال(دولى لت(وفير إط(ار          ،ذلك من خالل خطط العمل القطریة، وبحسب ما هو مالئم         

                                                      
 . تقریر عن سير العمل فى تنفيذ خطة العمل العالمية� CGRFA-9/02/6الوثيقة   6

ى للبحوث الزراعية هو دائرة واسعة تضم الشبكات الزراعية القطری(ة، والمنظم(ات اإلقليمي(ة وش(به                 المنتدى العالم   7
، والقط((اع الخ((اص، وجمعي((ات   المجتم((ع الم((دنى اإلقليمي((ة، والجامع((ات، ومعاه((د البح((وث المتقدم((ة، ومنظم((ات      

 .ة الدوليةومتعددة األطراف، ومراآز البحوث الزراعيالثنائية المزارعين والوآاالت المانحة 
 .2000 أیار/ الذى أقره المنتدى العالمى للبحوث الزراعية فى اجتماعه فى مدینة درسدن بألمانيا فى مایو

 أی((ار/لخ((امس لألط((راف ف((ي اتفاقي((ة التن((وع البيول((وجي، م((ایو  الص((ادر ع((ن الم((ؤتمر ا ، 5، الملح((ق V/5 المق((رر ،
2000. 

ة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتي(ة لألغذی(ة والزراع(ة     ـذ خط ـر تنفي ـتيسي،  CGRFA/WG-1/01/5الوثيقة    10
 .واستخدامها المستدام
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 من خالل التعاون الدولى لتوفير إطار متسق، ضمن جملة أمور أخرى، لبناء القدرات ونق(ل                ،مالئم
 ". 13كام المادة  وتبادل المعلومات، مع مراعاة أحقانةالت
 

وتض(منت  . 11وثيق(ة تتعل(ق بآلي(ة التيس(ير       ) 2002(ونظرت الهيئة، في دورتها العادیة التاسعة        -10
ة  وراعت سياق استراتيجية تمویل المعاهدة الدولية، التي سيتعين اتخاذ إجراءات إعدادها ف(ي الفت(ر              

 .المؤقتة قبيل دخول المعاهدة حيز التنفيذ

 
ض((رورة ترآي((ز الجه((ود عل((ى تيس((ير ت((وفير الم((وارد الفني((ة والمالي((ة  "وش((ددت الهيئ((ة عل((ى  -11

معالجة  ل �اقتصاداتها بمرحلة تحول  ر  ــوا والبلدان التي تم   ــل البلدان نم  ـ وخاصة أق  �للبلدان النامية   
ثي((ة النباتي((ة وقط((اع تربي((ة النبات((ات والب((ذور، وإقام((ة      را، وتوثي((ق ال((روابط ب((ين إدارة الم((وارد الو   

ض(رورة أن   "ورأت الهيئة   ". الشبكات وتيسير اإلتصاالت مع المنظمات الدولية والجهات المتبرعة       
وینبغ(ي آللي(ة التيس(ير    . سير، إلى الزخم المنبثق عن اعتماد المعاهدة الدولية     ي من خالل إقامة آلية الت    

غير أن  ....أن تسند األولویة لوضع استراتيجية تمویل یوافق عليها الجهاز الریاسي للمعاهدة الدولية           
 تحدی(د أدوار آ(ل م(ن الهيئ(ة والجه(از الریاس(ي            الهيئة أشارت إل(ى ض(رورة تف(ادي أي غم(وض ف(ي              

للمعاه((دة الدولي((ة أو أي ازدواج ف((ي النش((اطات ف((ي إط((ار آلي((ة التيس((ير واس((تراتيجية التموی((ل ف((ي         
تخضع عملية وضع آلية التيسير لتوجيهات الهيئ(ة وجماع(ة   "وأوصت الهيئة بأن  ". المعاهدة الدولية 

رحب((ت بالش((راآة "آم((ا . "لألغذی((ة والزراع((ة التابع((ة له((ا العم((ل المعني((ة ب((الموارد الوراثي((ة النباتي((ة  
 .12"المقترحة مع المعهد الدولي للموارد الوراثية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

ع((دت ه((ذه الوثيق((ة بواس((طة المنظم((ة والمعه((د ال((دولي للم((وارد الوراثي((ة لإلب((الغ ع((ن    وق((د ُأ -12
. ی((ة التاس((عة للهيئ((ة لمواص((لة وض((ع آلي((ة التيس((ير   نش((اطات المتابع((ة الت((ي اتخ((ذت من((ذ ال((دورة العاد  

 .ویرجى من جماعة العمل إسداء مشورتها بشأن إنشائها وعملها
 

 
 

ض(رورة أن تخص(ص المنظم(ة م(وارد آافي(ة م(ن             "أبرزت الهيئة فى دورتها العادیة الثامنة        -13
 اتخ(ذت المنظم(ة ع(ددا م(ن الخط(وات االس(تراتيجية والبرامجي(ة، ش(ملت زی(ادة                   ،وبناء عل(ى ذل(ك    ". 

، وزی(ادة وض(وحها ف(ى برن(امج العم(ل والميزاني(ة ف(ى           الخط(ة التزامها على جميع المس(تویات بتنفي(ذ        
 . المنظمة

 
. 201513تراتيجى لتوجي(ه عم(ل المنظم(ة حت(ى ع(ام            آما وافق مؤتمر المنظمة عل(ى إط(ار اس(          -14

التخصص(ات المش(ترآة    ویحدد اإلطار االستراتيجى مجموعة من االستراتيجيات تق(وم عل(ى مب(ادئ             
 متوس(طة األج(ل   الخط(ط   ال، وتعطى إطارا رسميا للبرامج القادمة التى ستوضع من خ(الل            والشراآة
 خط(ة العم(ل متوس(طة األج(ل ف(ى المنظم(ة        صتنوقد  .  ومن خالل برامج العمل والميزانية     المتوالية

 والحظت الهيئة   .200915-2004ثم زادت التفاصيل فى خطة العمل المعدلة متوسطة األجل للفترة           . 14

                                                      
 .، تيسير آلية تنفيذ خطة العمل العالميةCGRFA-9/02/9الوثيقة   11
 .CGRFA/9/02/REP  من الوثيقة29-26الفقرات   12
 .2015-2000: اإلطار االستراتيجى لمنظمة األغذیة والزراعة. 1999منظمة األغذیة والزراعة،  13

 دعم النظ(ام الع(المى للم(وارد الوراثي(ة النباتي(ة لألغذی(ة والزراع(ة ف(ى المنظم(ة،                    :P-4-2-1-2العنصر البرنامجى    14
 الـمخرج الرئيسى
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أن " والحظ((ت الهيئ((ة خ((الل دورته((ا التاس((عة  .200915-2004العم((ل المعدل((ة متوس((طة األج((ل للفت((رة  
نفي((ذ الخط((ة م((ن جان((ب جمي((ع أص((حاب   الخط((ة المتوس((طة األج((ل ت((نص عل((ى وض((ع آلي((ة لتيس((ير ت   

 ."الشأن
 

 التي یمكن أن تضطلع بها المنظمة لمواصلة تعبئة ال(دعم    ،ویمكن أن تشمل التدابير األخرى     -15
 زی((ادة العم((ل عل((ى المس((تویين القط((ري ودون اإلقليم((ي، عن((دما   ،المؤسس((ي لنش((اطات آلي((ة التيس((ير 

حة التعاون التقني لعرض نشاطات آلية التيسير     تطلب ذلك البلدان واألقاليم الفرعية، من خالل مصل       
وق((د ق((دمت إل((ى ال((دورة التاس((عة للهيئ((ة التق((دیرات األولي((ة للتك((اليف الالزم((ة .  بالحاج((ة إل((ى التموی((ل

 16. بما في ذلك الموارد من خارج الميزانية،إلقامة آلية التيسير المقترحة

 
 مشاورة أصحاب الشأن -2

 
اإلقتراح ال(داعي إل(ى عق(د مش(اورة لجم(ع آراء            "وأیدت الهيئة خالل دورتها العادیة التاسعة        -16

 ". واألولویات التي حددتها الهيئة

 
وق(د  . 25/7/2003-23ا خ(الل الفت(رة      ـ(ـ ي روم ـة ف(  ـ(ـ ر المنظم ــي مق ـ ف اورةــدت المش ــد عق ـوق -17

وطلب(ت المش(اورة وجه(ات نظ(ر       . اشترآت في تنظيمه(ا المنظم(ة والمعه(د ال(دولي للم(وارد الوراثي(ة             
 بم(ا   ، هما المنتفعون المحتملون من آلي(ة التيس(ير        ،مشورة فئتين من الفئات الرئيسية ألصحاب الشأن      
ن و والقط(((اع الخ(((اص والممثل(((،رواب(((ط الم(((زارعينف(((ي ذل(((ك نظ(((م البح(((وث الزراعي(((ة القطری(((ة، و

 بم((ا ف((ي ذل((ك الوآ((االت متع((ددة األط((راف والثنائي((ة والمؤسس((ات والقط((اع ، م((ن خ((الل آلي((ة التيس((ير
 .الخاص ومنظمات المجتمع المدني الدولية

 
ویتف(ق أص(حاب    . الملح(ق  - CGRFA/WG-PGR-2/03/5أصحاب الشأن في الوثيقة     ویرد تقریر    -18

الشأن عموما على ضرورة أن یكون الهدف الرئيسي آللية التيسير هو تحسين تعبئ(ة الم(وارد الفني(ة               
 .والمالية أو المادیة لدعم تنفيذ خطة العمل العالمية من جانب البلدان

 
بداها أصحاب الشأن أن توجه المبادئ العملي(ة التالي(ة          ویمكن في ضوء وجهات النظر التي أ       -19

 :تنفيذ هذا الهدف حيث ینبغي آللية التيسير أن
 

تض((يف قيم((ة إل((ى النش((اطات القائم((ة م((ن خ((الل تحدی((د الف((رص الجدی((دة وتجن((ب            )أ(
 ازدواجية الجهود؛

 
 الت(ي  تكون مرنة في عملها على الترویج للشراآات المبتكرة وإیجاد الحلول للعقبات    )ب(

 تواجه تنفيذ خطة العمل العالمية؛

                                                      
 .جع فى ضوء إقرار المعاهدةو رP-4-2-1-2العنصر البرنامجى  . 

. 
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 ؛ الجددءإیجاد استقطاب مشارآة وموارد الشرآاأجل  من 

أن ت((روج وتس((اعد التع((اون والتنس((يق ب((ين النش((اطات ذات الص((لة فيم((ا ب((ين أولئ((ك       )د(
دولي(ة بش(أن الم(وارد الوراثي(ة النباتي(ة واالتفاقي(ات الدولي(ة             ال ةالمعنيين بتنفيذ المعاهد  
 ؛ مثل اتفاقية التنوع الحيوي،ذات الصلة األخرى

 
ات أو طلب((ات البل((دان فيم((ا یتعل((ق بالس((يادة الوطني((ة    ـ((ـب الحتياجـأن تستجي(( )هـ

تيس((ير بطریق((ة ت((ؤدي إل((ى ترآي((ز وینبغ((ي أن تعم((ل آلي((ة ال.  عل((ى المس((توى ال((وطني
الخارجي(((ة عل(((ى احتياج(((ات البل(((دان ذات األولوی(((ة واس(((تكمال اس(((تثمارات  الم(((وارد 

 .البلدان في عملية التنفيذ
 

  واستخدام المؤشرات في المساعدة في تحدید الفجوات واألولویات؛

 
 .الحاليةوقصص النجاح  اعتمادا على الترتيبات 

 
 تعمل بطریقة تتسم بالشفافية والوضوح؛ )ح(
 
یتع((ين أن تس((اعد ف((ي تعمي((ق الفه((م بالص((الت ب((ين ص((يانة الم((وارد الوراثي((ة النباتي((ة    )ط(

 .واستخدمها وتنميتها المستدامة
 
 .رآز على النشاطات التي تم تحدید الميزة النسبية لهات )ي(
 

 والس(يما الم(زارعين وقط(اع مرب(ي النبات(ات       ،تل(ف المص(الح   خ، وإقامة جس(ر ب(ين م      
 .وقطاع البذور

 
 :ووافق أصحاب الشأن، بصفة عامة، على أن تتولى آلية التيسير -20
 

 :النشاطات التالية )أ( 
 

  ؛ المالية والتقنية والمادیة والمعلوماتيةالمصادر ومدى توافر الموارد )1( 
 ؛أصحاب الشأنت فيما بين صالال )2( 
  والمتلقية وأدوارها وأوضاعها؛متبرعةأولویات الجهات ال  3( 
 أفضل الممارسات والمعایير واإلجراءات؛ )4( 
 قصص النجاح؛ )5( 
  الشبكات؛إقامة )6( 
 . واألهداف والمؤشرات، وااللتزامات،الخطط )7( 

 
، من خالل ترویج الفرص فيما بين طائفة واس(عة م(ن أص(حاب النف(وذ بم(ا ف(ي ذل(ك             

س(((ات  وم(((ن بينه(((ا منظم(((ات ومؤسالمجتم(((ع الم(((دنىالمنظم(((ات الدولي(((ة ومنظم(((ات 
، ومربو النبات(ات، وقط(اع الب(ذور، وغي(رهم م(ن أص(حاب المص(الح ف(ي                  مزارعينال
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ومرب(((و النبات(((ات، وقط(((اع الب(((ذور، وغي(((رهم م(((ن أص(((حاب المص(((الح ف(((ي القط(((اع  
 .الخاص

 
تعمي((ق ال((وعي، عل((ى مختل((ف المس((تویات، ب((دور وأهمي((ة الم((وارد الوراثي((ة     تيس((ير  )ج( 

ویج(ب تحدی(د الجه(ات    . النباتية حتى یتسنى تسهيل أنش(طة الم(وارد الوراثي(ة النباتي(ة       
 .قيق استنادا إلى المزایا النسبية من حيث تعميق الوعيالمستهدفة على نحو د

 
تقوم بتحدید الخيارات المتعلقة بوضع اس(تراتيجية لتموی(ل االتفاقي(ة الدولي(ة للم(وارد                )د( 

 .الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة
 

 وقد نوقشت النشاطات التالي(ة م(ن جان(ب أص(حاب الش(أن إال أن(ه ل(م ی(تم التوص(ل إل(ى اتف(اق                          -21
 :بشأن دور آلية التيسير في اإلضطالع بها

 
ة ـ(((ـات وحزمـ(((ـات المشروعـ(((ـ مقترحعـ وض(((يـف(((أن ـ(((ـاب الشـ(((ـدة أصحـ(((ـمساع )أ(

 .المقترحات لتعزیز جودتها
 
بحس((ب ( تخط((يط اإلج((راءات عل((ى المس((توى ال((وطني أو المس((توى األوس((ع     تيس((ير )ب(

 :بوجه خاص  ما یليلتحقيق) أو المناطق/ و، والمجاالت المواضيعية،المحاصيل
 

 ؛
 تحدید االحتياجات والفجوات؛ )2(
 المساعدة في تحدید المعالم واألهداف؛ )3(
 .أصحاب بالشأن واسعة من مجموعةإشراك  )4(

 
ا ـم((روه مالئـي ال((ذي اعتب((ـشغيل((ل التـأن الهيك((ـ((ـاق بشـ((ـى اتفـ إل((أنـ((ـاب الشـ((ـأصحل ـ((ـتوص -22
 :ا یليــوا مـاال واقترحـوفع

 
أن توفر هيئة الموارد الوراثية لألغذیة والزراعة وجماعة العمل التابعة لها المعني(ة         )أ(

 ینبغي وضع هذه ،وعالوة على ذلك. التوجيه آللية التيسيربالموارد الوراثية النباتية 
ن الرئيس((يين اآللي((ة لتمك((ين الش((رآاء والجه((ات المتبرع((ة والبل((دان وأص((حاب الش((أ     

 اآلخرین من تقدیم المدخالت والمشورة؛
 بمش((ارآة بتش((غيلهاأن تستض((يف منظم((ة األغذی((ة والزراع((ة آلي((ة التيس((ير وأن تق((وم  )ب( 

وینبغ(ي تنظيمه(ا    . خ(رى األمنظم(ات   الالمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية وربما       
 بطریقة تجتذب وتالئم مشارآة المنظمات األخرى؛

 
 توجي(ه الم(وارد      على نحو یسهل ویش(جع     العمليةأن تكون اللوائح واإلجراءات     یجب   )ج(

 ،ات آلية التيسير فعالة وابتكاریة تالئم مختلف طرق تدفق الموارد          وأن تكون عملي   ،
 ى حدة وغير ذلك؛بما في ذلك الشراآات طویلة األجل وعلى أساس آل مشروع عل

 
یجب تصميم الهيكل التشغيلي بما یمكن آلية التيس(ير م(ن تحقي(ق أقص(ى اس(تفادة م(ن                    )د(

الق((درات الفني((ة المت((وافرة ل((دى منظم((ة األغذی((ة والزراع((ة والمعه((د ال((دولي للم((وارد  
 فضال عن الشرآاء اآلخ(رین ذات اإلمكاني(ات بم(ا یت(يح التعاق(د عل(ى تنفي(ذ                 ،الوراثية

 ؛رجيا مما یحقق أقصى درجة من الكفاءةالنشاطات خا
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ینبغي للهيكل التشغيلي أن یشجع على مشارآة طائفة واسعة من أصحاب الشأن مع              )هـ(

اإلس((تفادة الكامل((ة م((ن المعلوم((ات والش((بكات المت((وافرة عل((ى المس((تویات القطری((ة       
 وخط(ة   بما في ذلك إنشاء جهات اتصال وطنية للموارد الوراثي(ة النباتي(ة            ،واإلقليمية

 .العمل العالمية
 

سوف تعمل آلية التيسير ضمن النطاق الزمني للخطة المتوسطة األجل ف(ي منظم(ة األغذی(ة                 -23
 .والزراعة

 
.  

 
 التوجيه المطلوب من جماعة العمل  -3

 
یتوق((ع أن ی((ؤدي المزی((د م((ن تط((ویر آلي((ة التيس((ير إل((ى تعزی((ز التنفي((ذ الش((امل لخط((ة العم((ل       -25

عضاء جماعة العمل أن یستعرضوا، في ضوء المعلوم(ات ال(واردة           أوقد یود   . العالمية بدرجة آبيرة  
م(((اع تالخ(((اص باج) CGRFA/WG-PGR-2/03/5/Annexالوثيق(((ة  (ف(((ي ه(((ذه الوثيق(((ة، التقری(((ر الملح(((ق  

 : وتقدیم المشورة بشأن17حاب الشأن المشار إليه في الفقرة صأ
 

أنظ(ر الفق(رات   (الهدف من آلية التيسير والمب(ادئ والنش(اطات العملي(ة المقترح(ة له(ا          )أ(
 ؛) أعاله17-19

 
ات ال(وارد م(وجز له(ا ف(ي الفق(رة           ما إذا آان ینبغي آللية التيسير أن تضطلع بالنش(اط          )ب(

 ؛ والتي لم یتوصل اجتماع أصحاب الشأن إلى اتفاق بشأنها، أعاله20
 ؛ أعاله21الهيكل التشغيلي المقترح في الفقرة  )ج( 
 
األعمال األخرى التي ینبغي لألمانة وشرآاء التشغيل اآلخرین اإلضطالع به(ا مث(ل          )د(

یم خط(ة تش(غيل إل(ى الهيئ(ة، وإذا آ(ان األم(ر           یتعين عل(ى آلي(ة التيس(ير تق(د         ما إذا آان  
 :آذلك ما إذا آان ینبغي أن تضم هذه الخطة البنود التالية

 
 النشاطات التي تحظى بأقصى قدر من األولویة )1(
 مؤشرات األداء وخطة الرصد )2(
 النطاق الزمني )3(
 التوظيف والميزانية )4(
ة والمعه((د ـ((ـي للمنظمـان ینبغ((ـا إذا آ((ـم(((م ـن وأدواره((وـاء الرئيسي((ـالشرآ(( )5(

ال((دولي للم((وارد الوراثي((ة مواص((لة وض((ع الترتيب((ات م((ع الش((رآاء والجه((ات 
 ).المتعاونة المحتملة لتشغيل آلية التيسير

 
 .تشجيع الدعم المالي لتشغيل آلية التيسير )هـ(

 


