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 3/2015 القرار

 وبرنامج عملهالنظام العاملي لإلعالم قرار بشأن رؤية 

 

 إن اجلهاز الرئاسي،

 

 ؛10/2013والسيما القرار النظام العاملي لإلعالم قراراته السابقة بشأن  إذ يستذكر

 

والنظاام املععا ة اراارا      17يف املااة   املنصاص  عيياه    لإلعاالم  العااملي  النظاام أيضًا العالقات القائمة بني  إذ يستذكر

 )أ(؛2-13ليحصصل عيى املصارة وتقاسم منافعها عيى النحص املبني يف املاة  

 

ةور املعاه   ال ولية ومنظمة ارغذية والزراعة لألمم املعح   كراعيني ليعنصع البيصلصجي الزراعي، مبا  إذ يضع يف احلسبان

 يف ذلك املعيصمات املععيقة باملصارة الصراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ 

 

ام املعع ة ارارا  واملعيصماات ذات  بضرور  تيسري تصثيق املصارة الصراثية النباتية لألغذية والزراعة املعاحة يف النظ إذ يقّر

 الصية ونشرها لعيسري ارحباث وتربية النبات والع ريب مع مراعا  القصانني املرعية؛

 

واحلكصماة اسسابانية    النظام العاملي لإلعاالم احلكصمة ارملانية عيى ال عم املالي املقّ م إىل مشاور  اخلرباء بشأن  إذ يشكر

 ؛2015-2014ملصارة الصراثية النباتية لألغذية والزراعة خالل فرت  السنعني عيى ةعمهما رةوات حتييل ا

 

 تباعًا؛ 2و 1الصارةين يف امليحقني برنامج العمل و الرؤية يعتمد -1

 

  17املنصااص  عييهااا يف املاااة   النظااام العاااملي لإلعااالم  إنشاااء اليةنااة االسعشااارية العيميااة املعنيااة ب   يقرررر -2

. وتبعًا لعصفر املصارة املالية، سعةعمع اليةنة مرتني عيى ارقل خالل فرت  3مع االخعصاصات الصارة  يف امليحق 

 ؛2017-2016السنعني 

 

إىل ارماني   ويطلب كرذل  إىل ارمني تنفيذ برنامج العمل واسعناةًا إىل تصصيات اليةنة االسعشارية العيمية  يطلب -3

رفع تقرير مرحيي إىل اجلهاز الرئاسي يف كل ةور  من ال ورات العاةية وتق يم اقرتاح ملراجعاة برناامج العمال،    

 االسعشارية؛ العيميةعن  الضرور ، اسعناةًا إىل تصصيات اليةنة 
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رية لعنفيذ جممصعاة مان   واحلكصمات وأصحاب املصيحة اآلخرين إىل تصفري املصارة الضرو ارارا  املععاق   يدعو -4

 .العملارنشطة النمصذجية الصارة  يف برنامج 

 

بها   الساماح بالعا زر ماع      DivSeekبأّن ارمانة تشارك يف وح   العيسري املشرتكة ضامن مبااةر     حييط علمًا -5

 إىل ارمني مصاصية ذلك؛ ويطلببشكل كامل  املعاه  ، مع احرتام أحكام النظام العاملي لإلعالم

 

إىل رفع تقرير عن ت اعيات ارها ا  عياى    DivSeekإىل ارمني ةعص  أصحاب املصيحة يف مباةر   يطلب كذل  -6

املعاه   بالنسبة إىل العكنصلصجيات اليت تقصم عييها املباةر  وإع اة تقرير تصليفي عن ذلك لكي ينظر فيه اجلهاز 

 الرئاسي يف ةورته السابعة؛

 

إىل كل مان ارماني واراارا  املععاقا   مصاصاية الرتوياج ليمبااةرات الرامياة إىل ةعام الاربامج الصانياة             يطلب -7

واسقييمية لعطصير تكنصلصجيا املعيصماات اخلاصاة بااملصارة الصراثياة النباتياة لألغذياة والزراعاة ونقياها وحتييال          

العكنصلصجيا ونقيها، وذلك به   ةعام   والربنامج املشرتك لعطصير CAPFITOGENالبيانات عنها، عيى غرار 

 ؛2برنامج العمل عيى النحص املفصل يف امليحق 

 

ارمني وارارا  املععاق   عيى تيساري حااالت العا زر والرتابا  باني نظام واابكات املعيصماات الصانياة           يشجع -8

واسقييمية، ومع عمييات النظام املعع ة اراارا  واملشااريع املمصلاة مان صان وس تقاسام املناافع لعصثياق املاصارة          

 ابقًا رحكام املعاه  ؛  تعملالصراثية النباتية لألغذية والزراعة، ااملا أنها 

 

 رهناا  ،1-17وفعاليعاه ابقاًا ليمااة     والنظام العااملي لإلعاالم   وتقييم جل وى  رص إىل ارمني تصميم آلية  يطلب -9

 اسعناةًا إىل تصصيات اليةنة االسعشارية العيمية وتق يم مسصة  إىل ال ور  املقبية ليةهاز الرئاسي؛ ،عصافر املصارةب

 

 ال ور  املقبية ليةهاز الرئاسي. إىلمني رفع تقرير حصل ما تقّ م إىل ار يطلب -10
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 1امللحق 

 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عن النظام العاملي لإلعالمرؤية بشأن 

 

أجل ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة النظم القائمة ويعززها، من النظام العاملي لإلعالم عن ايدمج  

استحداث نقطة دخول عاملية إىل املعلومات واملعارف، لتعزيز القدرة علر  ورون املروارد الوراثيرة النباتيرة لألغذيرة       

 والزراعة وإدارتها واستخدامها.

 

يعسم بكل ما يف الكيمة من معنى بالفعالية عياى النحاص املعاصخى يف املعاها       نظام عاملي لإلعالم ويشمل تطصير  

أهمها: تعزيز النظم القائمة، وحيث ال تزال هناك ثغرات، إنشاء نظم ومباةرات ج يا  ؛   ن مجية أمصرضمال ولية، من 

وتعزيز الرتاب  بني النظم؛ وتصفري آليات اامية لضمان الصصصل مباارً  إىل املعيصمات واخل مات املق مة. وُيرتَجم ذلك من 

 خالل اره ا  العالية:
 

اسنرتنت مع نقاط ةخصل إىل املعيصمات املعصية باملصارة الصراثية النباتية لألغذياة  إنشاء منصة عيى ابكة  -1

 والزراعة مصجهة حنص االسعخ ام؛

تصفري حملة اامية وتيسري الصصاصل إىل مصااةر املاصارة الصراثياة النباتياة لألغذياة والزراعاة واملعيصماات          -2

 املعصية بها؛

النظم القائمة وتيساريها عارب تقا يم مبااةض واضاحة، ومعاايري فنياة        تعزيز قابيية العشغيل املشرتك بني  -3

 وارةوات املناسبة ل عم عميياتها ابقًا ملباةض املعاه   وقصاع ها؛

تعزيز الشفافية حصل حقصس املسعخ مني وواجباتهم من حيث الصصصل إىل املعيصمات حصل املصارة الصراثية  -4

اسعخ امها وإجياة سابل ملمارساة هاذحل احلقاصس والصاجباات ضامن       النباتية لألغذية والزراعة وتقامسها و

 ؛النظام العاملي لإلعالم 

تصلي  فر  العصاصل والععاون ال ولي واملعع ة العخصصات وتعزيزها من أجل زياة  املعار  حصل املصارة  -5

 الصراثية النباتية لألغذية والزراعة وإضافة القيمة عييها؛

رات ونقل العكنصلصجيا لصصن املصارة الصراثية النباتية لألغذية والزراعة واملعيصمات تصفري فر  لعنمية الق  -6

 واملعار  املعصية بها وإةارتها واسعخ امها مع إيالء عناية خاصة الحعياجات البي ان النامية؛

 .النظام العاملي لإلعالمخيق آلية لعقييم العق م ورص  فعالية  -7
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 2امللحق 
 

 (2022-2016)النظام العاملي لإلعالم اخلاص ببرنامج العمل 

 

ساهمات املوممّصل عرب ت رجيي وسُينفَّذ من خالل نهج  ،سيغطي برنامج العمل فرت  أولية مّ تها سّت سنصات 

 .من خارج امليزانية
 

بني العناصر الثالثة القائمة كصنات والرواب  يصضح املسيسية قيمة املصارة الصراثية النباتية، ويرة أةناحل رسم ل 

 لقيمة، واسعخ ام املصارة الصراثية النباتية.وإضافة االصراثية النباتية،  املصارة سيسية القيمة، وهي مصاةرل
 

 
 

إنشاء منصة عل  شبكة اإلنرتنت مع نقاط دخول إىل املعلومات املتصلة براملوارد الوراثيرة النباتيرة لألغذيرة      -1

 موالزراعة موجهة حنو االستخدا
 

 املنصة؛ إنشاء البنية الفنية الالزمة لعطصير )أ(

العمل مع منظمة ارغذية والزراعة واالتفاقية بشأن العناصع البيصلاصجي وبروتصكاصل ناغصياا العاابع  اا        )ب(

 وغريها من املنظمات ليبناء عيى اخلربات املكعسبة يف جمال تطصير البصابات العاملية؛ 

االسعخ ام ليمةمصعات املسعه فة ووضع آليات ليحصاصل عياى معيصماات    حت ي  سيناريصهات حاالت  )ج(

 مرجتعة منها

وضع منصذج عن البصابة العاملية من اأنه تيقي املعيصمات املرجتعة مان املساعخ مني حاصل املاصاة الايت       )ة(

 يغطيها االتفاس املصح  لنقل املصاة.
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الوراثيرة النباتيرة لألغذيرة والزراعرة واملعلومرات      توفري حملة شاملة وتيسري الوورول إىل مصرادر املروارد     -2

 املتصلة بها.
 

 إنشاء فهرس ملصاةر املعيصمات واملعار  وغريها من املصاة؛ )أ(

تعزيز ق ر  بنصك اجلينات واملزّوةين اآلخرين عيى تصثياق حياازاتهم بصاساطة اارس تقيي ياة وح يثاة         )ب(

 الصراثية ابقًا رحكام املعاه  ؛ وتيسري الصصصل إىل تيك املعيصمات وإىل املصارة

متكني معيّقي املصارة الصراثية النباتية لألغذية والزراعة من إتاحة مجيع املعيصماات غاري السارية ابقاًا      )ج(

ليقصانني املرعية والناجتة عن أعمال ارحباث والعطصير اليت جيرونها عيى املصاة املعيقاا ، متااايًا ماع    

 من االتفاس املصح  لنقل املصاة؛ 9-6املاة   واجباتهم املنصص  عييها يف

السماح بالصصصل السريع إىل املعيصمات حصل املاصاة املعاحاة يف النظاام املععا ة اراارا  عياى مساعصى         )ة(

 العينات؛

 .تعزيز الق ر  عيى وضع قصائم حصر ونظم وابكات معيصمات وانية وإقييمية )ها(

 

 النظم القائمة وتيسرريها عرإ إتا رة مبرادض وا رحة، ومعرايري فنيرة       تعزيز قابلية التشغيل املشرتك بني  -3

 واألدوات املناسبة لدعم عملياتها طبقًا ملبادض املعاهدة وقواعدها؛
 

وضع معيار مشرتك ليمعّرفات الفري   ال ائمة املطّبقة عيى املاصارة الصراثياة النباتياة لألغذياة والزراعاة       )أ(

 حل املعّرفات الرقمية ليمصاة؛وآلية تشغييية لعشةيع اععماة هذ

تطصير املزي  من مصاة الع ريب وتنمياة القا رات، مباا يف ذلاك ماصاة الاععيم عان ُبعا ، بالععااون ماع            )ب(

 منظمات أخرى ذات الصية؛

العصصية باععماة معايري مشرتكة ليبيانات والبيانات الصصفية وتطصير املزي  من املعاايري )ليبياناات عان     )ج(

 املظهر الصراثي عيى سبيل املثال( اسعناةًا إىل اخلربات املكعسبة يف قطاعات أخرى؛  

ري املعصاية  إقامة صالت وظيفية مع مبااةرات أخارى ذات الصاية الععمااة البياناات املفعصحاة واملعااي        )ة(

 باملصارة الصراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

وضع معايري فنية ليعشغيل املشرتك بني خمعيا  نظام إةار  املعيصماات عان املاصارة الصراثياة النباتياة         )ها(

 لألغذية والزراعة.
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تعزيز الشفافية  ول  قوق املستخدمني وواجباتهم من  يث الووول إىل املعلومات  ول املروارد الوراثيرة    -4

النظرام العراملي   النباتية لألغذية والزراعة وتقامسها واستخدامها وإجياد سبل ملمارسة تل  احلقوق والواجبات  رمن  

 لإلعالم 
 

 ية والقانصنيااة ليصصااصل إىل املعيصمااات املعصااية    حتيياال العصاماال املةسسااية والعنظيميااة والسياسااات     )أ(

 باااملصارة الصراثيااة النباتيااة لألغذيااة والزراعااة وتقامسهااا واسااعخ امها ضاامن إاااار أحكااام املعاهاا  ،  

 ؛13و 12ال سيما املاةتني 

ا  فهم قابيية تطبيق النماذج املطّصر  يف أجزاء أخرى من املعاها   وتأثرياتهاا، كالنظاام املععا ة اراار      )ب(

 ؛DivSeekليحصصل عيى املصارة وتقاسم منافعها، ومباةرات كمباةر  

 

توليد فرص للتواول والتعاون الدولي واملتعدد التخصصات وتعزيزها من أجل زيادة املعرارف  رول املروارد     -5

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإ افة القيمة عليها.
 

حت ي  واسعح اث أةوات وآليات وفر  العصاصل والععاون مع الشاركاء ومساعخ مي النظاام )وساائل      )أ(

 اسعالم، قصائم العناوين الربي ية وغريها(؛

 إجراء اسعطالعات مركز  تشمل جممصعة واسعة من املسعخ مني وأساليب االععماة؛ )ب(

املصاة الصراثياة الايت أنسان ت إليهاا أولصياة       تعزيز الرواب  بني أصحاب املصيحة لرتكيز ارحباث عيى )ج(

 عالية واليت أاري إليها بشكل مشرتك.

 

توفري فرص لتنمية القدرات ونقل التكنولوجيا من أجل وون املوارد الوراثيرة النباتيرة لألغذيرة والزراعرة      -6

 ات البلدان الناميةواملعلومات واملعارف املتصلة بها وإدارتها واستخدامها مع إيالء عناية خاوة ال تياج
 

 عق  اجعماعات إقييمية ومةمترات عيمية مععيقة بالعكنصلصجيات واملصاضيع اجل ي   وتق يم ال عم  ا؛ )أ(

 تصفري الصصصل إىل املصاة الع ريبية لعنمية الق رات؛ )ب(

ياة بالععااون   ةعم ت ريب العاميني يف جماالت ع   منها العصني  وإةار  املعيصماات واملعيصماتياة احليص   )ج(

 مع الشركاء املعنيني؛

 تصميم اآلليات الرامية إىل تعزيز فر  الع ريب عرب املةسسات )ت ريب امل ّربني، عمييات املصاءمة(؛ )ة(

 تصفري الع ريب ليمسةولني املسعقبييني عن إةار  البنصك اجلينية؛  )ها(

 تيسري نقل العكنصلصجيا ذات الصية إىل البي ان النامية؛ )و(

املعار  العقيي ية املععيقة بااملصارة الصراثياة النباتياة    النظام العاملي لإلعالم بتصعية أصحاب املصيحة يف  ()ز

  رحكام املعاه   ومتاايا مع اتفاقية العنصع البيصلصجي. لألغذية والزراعة ابقًا 
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 ورود كفاءتهإنشاء النظام العاملي لإلعالم آلية لتقييم التقدم يف  و ع -7
 

 النظام العااملي لإلعاالم   إرساء نظام السرتجاع املعيصمات معاح عيى البصابة مبا يعيح إمكانية تقييم فائ    )أ(

 وكفاءته؛

تشةيع إجراء مشاورات منعظمة بني اراارا  املععاقا   وأصاحاب املصايحة واملساعخ مني واملازوةين        )ب(

 وكفاءته. النظام العاملي لإلعالمحصل فائ   
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 3امللحق 
 

 17اختصاوات اللجنة االستشارية العلمية املعنية باملادة 
 

 اره ا 

 

يق م اجلهاز الرئاسي املشصر  حصل تطصير النظام العاملي لإلعالم وتعزيازحل، لعيساري تبااةل املعيصماات، اساعناةًا إىل نظام       

 النباتية لألغذية والزراعة.  املعيصمات املصجصة ، عن القضايا العيمية والفنية والبيئية املعصية باملصارة الصراثية

 

 تقصم اليةنة االسعشارية العيمية )اليةنة( بإس اء املشصر  إىل ارمني حصل ما ييي:
 

 العصصيات العامة بشأن تطصير ونشر النظام العاملي لإلعالم  ومكّصناته كما اععم حل اجلهاز الرئاسي؛ -

 اسعكشا  جماالت عمل ج ي   ذات أثر حمعمل عيى النظام؛ -

اخعيار ارنشطة العةريبية لينظام العاملي لإلعالم، بناًء عياى اياب ارماني، باسضاافة إىل مبااةرات وأنشاطة        -

 أخرى لضمان اسع امة عمل النظام العاملي لإلعالم، واسعكمال حت يث برنامج العمل.

 

 كما تصفر اليةنة عيى وجه اخلصص  املشصر  العيمية لألمني حصل املسائل العالية:
 

فعالية النظام العاملي لإلعالم  وكفاءته ك لية لععزيز املشصر  بشأن الععاون العيمي والفين والبيئي حصل املساائل   -1

 املععيقة باملصارة الصراثية النباتية لألغذية والزراعة.

يعماصم، والععااون   تباةل املعيصمات املعصية باملصارة الصراثية النباتية لألغذياة والزراعاة ونقال اخلارب  املعاصفر  ل      -2

 الفين والعيمي؛

 املكصنات العيمية والفنية لينظام العاملي لإلعالم وبرنامج عميه وفقًا لعصصيات اجلهاز الرئاسي؛ -3

 الععاون مع مباةرات ةولية وإقييمية أخرى ذات الصاية تعمال يف جماال الععااون الفاين ونقال العكنصلصجياا،        -4

 أن احلصصل عيى املصارة وتقاسم منافعها العابعة لربوتصكصل ناغصيا؛مبا يف ذلك آلية تنسيق املعيصمات بش

 سبل تيسري تنفيذ النظام العاملي لإلعالم عيى املسعصى القطري وإنشاء منصة رصحاب املصيحة؛  -5

الععاون العيمي والفين والبيئي ومنافع مجيع أنشطة املعاه  ، مبا يف ذلك النظام املععا ة اراارا  واحلصاصل     -6

 عيى املصارة وتقاسم منافعها وبرنامج العمل لالسعخ ام املسع ام ليمصارة.

 

 تعق  اليةنة اجعماعني خالل فرت  السنعني، رهنًا بعصفر املصارة املالية.
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 العشكيل

 

 سععأل  اليةنة من:
 

 عيميني كحّ  أقصى من كل إقييم، يعّينهم نصاب رئيس كل إقييم من ارقاليم يف اجلهاز الرئاسي؛  خبريين -

خرباء عيميني وفنيني إضافيني يعّينهم ارماني، مباا فايهم خارباء تقرتحهام ارقااليم وأصاحاب املصايحة          10 -

 ى.املعنيني، مع مراعا  اخلرب  الفنية الالزمة والعصازن اسقييمي حسب املقعض

 

يعّم اخعيار ارعضاء عيى أساس خربتهم العيمية وفهمهم لينظام العاملي لإلعالم واملعاه   ال ولية، مع مراعا  احلاجاة إىل  

خرب  معخصصة ومعمقة يف جماالت تشمل: املعيصماتية احليصية وعيم الصراثة اجلزيئاي؛ والعياصم الايت تنعهاي تساميعها      

، والساايما عياام اجلينااصم، وعياام الفينااصم، وعياام الربوتيصميااات؛ وإةار  البيانااات البيئيااة   omicsبيصاحااق وأوماايكسو 

واجلغرافية املكانية حصل املصارة الصراثية النباتية؛ واسةار  العيمية والعصنيفية لألقارب الربية ليمحاصيل وبنصك اجلينات 

ويف املزرعاة؛ والععااون الفاين؛ وبنااء القا رات؛       ة وفيهاا خارج مصاقعها الطبيعيوصصن املصارة الصراثية لألغذية والزراعة 

وةمج النظم، وتباةل املعيصماات وتقاسام البياناات؛ والعقاسام العااةل واملنصا  ليمناافع واخلارب  القانصنياة يف القاصانني           

 وارنظمة ال ولية ذات الصية؛ والشراكات مع منظمات ومةسسات ومباةرات أخرى. 

 

 شاركني من بني اخلرباء.تنعخب اليةنة رؤساءها امل

 

 تقصم أمانة املعاه   ال ولية بعيسري عمل اليةنة وبرفع العقارير إىل اجلهاز الرئاسي.

 

 جيصز ليةهاز الرئاسي جت ي  والية اليةنة وتشكييها يف ةورته السابعة.


