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  2017 /آذارمارس 31يوم                                                                                       : NCP GB7-022-MYPOWالرقم

 إشعار 

 (2025-2018)للمعاهدة الدولية   متعدد السنواتالعمل الامج برناإلسهامات بشأن 

 

 حضرة السيد/ السيدة

 تحية طيبة وبعد،

 

 

دد ععمل المتالامج برنتقديم تعليقات وإسهامات بشأن ل طلب إلى األطراف المتعاقدة تجديد الالغرض من هذا اإلخطار هو 

لنظر فيه الدورة السابعة للجهاز الرئاسي ل ، والذي سيُعرض على2025-2018فترة ( لMYPOW)للمعاهدة الدولية  السنوات

 من جدول األعمال.  17بموجب البند 

في  خطارا  إ المعاهدة أصدر أمين، 13/2015الصادر بموجب القرار وبناء على طلب الدورة السادسة للجهاز الرئاسي

 .(MYPOW) 1األطراف المتعاقدة لتقديم إسهامات بغية وضع برنامج العمل المتعدد السنوات يدعو فيه 2016بريل/نيسان أ

تلف ا استكشف مخ، كمالحالي برنامج العمل المتعدد السنوات قّدمتوضع أحيط المكتب علما ، أثناء اجتماعه الثاني، بلقد 

د، طلب . وفي هذا الصدمن قبل األطراف المتعاقدة إضافية إسهاماتتيسير تقديم لوراعى أيضا  العملية الرامية  الخيارات لتنقيحه.

اسي. من قبل الجهاز الرئ ل وضع الصيغة النهائية للنظر فيهإلى األمن تعميم مشروع البرنامج الُمحدث لتلقي إسهامات ستُدرج قب

 .حدثالمُ ( MYPOW)المتعدد السنوات  ويرد بطيه مشروع برنامج العمل

رجات المخ بشأنبما في ذلك  ،هاماتسإلى استعراض الوثيقة المرفقة وتقديم تعليقات وإ اف المتعاقدةهذا، وثُدعى األطر

  2017يونيو/حزيران 10أقصاه المنشودة لتحضير الدورتين الثامنة والتاسعة للجهاز الرئاسي، في موعد  غاياتاألنشطة والووالنتائج 

تقديم على تشجيع ال، بغية 2على موقع المعاهدة الدولية (MYPOW) تم نشر مشروع البرنامج وعالوة على ذلك،

  treaty@fao.org-PGRFA: لى معلومات إضافية، يُرجى االتصال بأمانة المعاهدة على العنوانإذا كنتم بحاجة إواإلسهامات. 

 ... والسالم عليكمبقبول أسمى عبارات التقدير رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 

 

 

                              
 

Kent Nnadozie 

 

                                                            األمين بالوكالة                                                             

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية                                                        

 راعةة والزلألغذي                                                            

                                                 
 على: " متوافر MYPOW inputs-006-GB7" اإلشعار 1 

http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/430808/ 
 

 treaty/overview/mypow/ar/-http://www.fao.org/plantة على وافرالوثيقة مت 2 

mailto:PGRFA-treaty@fao.org
http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/430808/
http://www.fao.org/plant-treaty/overview/mypow/ar/
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 2025 -2018 لفترة للمعاهدة الدولية عمل المتعدد السنواتالبرنامج مشروع 

 المبادئ والهيكل

ن في الوثائق المقدمة إلى الجهاز الرئاسي على النحو المبي   ،1برنامج العمل المتعدد السنوات هو وثيقة متعددة األغراض تسترشد بعدة أهداف ومبادئ .1

 :إلى ما يلييسعى وفي دورته السادسة، 

  تبسيط جدول أعمال الجهاز الرئاسي الحافل بالبنود وزيادة كفاءة دوراته من خالل العمل بقدر أكبر على تحسين التحضير لعمله وتوخي

 وتنفيذه، بالتوازي مع تلبية االحتياجات المالية وتوافر الموارد )الكفاءةاالتساق في جدولته الزمنية والتقدم المحرز فيه وترشيد تنظيمه 

 والمردودية التكاليفية(؛

  التعاطي مع عمليات االستعراض المعمقة لألحكام واآلليات ذات الصلة في المعاهدة الدولية مع مراعاة المسائل المشتركة كالمسائل

 والتوعية والتدريب وتشاطر المعلومات )الرصد وعمليات التقييم(؛ة القدرات ونقل التكنولوجيا وتنميالمالية 

  التحول إلى وسيلة قائمة على المجتمع المحلي لتوطيد التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة ومع جميع المجتمعات

نباتية ت ذات القيمة المضافة استناداً إلى الموارد الوراثية الالمحلية المعنية بالتنفيذ ومع الجهات الفاعلة المشاركة في سلسلة تطوير المنتجا

 لألغذية والزراعة، مع مراعاة جميع أوجه استخدام تلك الموارد من البحوث وصوالً إلى تربية النباتات )التعاون والتنسيق(؛

 الزراعة، من خالل مقاربة باتية لألغذية وإتاحة أداة لألطراف المتعاقدة من أجل مراعاة االعتبارات الخاصة بالموارد الوراثية الن

 تدريجية، ضمن السياسات والخطط الوطنية )المراعاة والتوعية(؛

  وضع إطار زمني للمانحين من أجل تطبيق خارطة طريق وتسهيل عملية تعبئة الموارد والتخطيط ألنشطة االتصال )التعميم وتعبئة 

 الموارد(.

 

ضمن ثالث مجموعات وتقديمها إلى الجهاز برنامج العمل المتعدد السنوات  ، تم توزيع مخرجاتةفي ضوء توجيهات مكتب الدورة السادس .2

 الرئاسي في دورته السادسة، وهي:

 غذية والزراعة والمسائل الناشئة المتعلقة بالسياسات والحوكمة ضمن خطة التنمية العالميةلألالموارد الوراثية النباتية : 1المجموعة 

المتصلة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على نحو أفضل في في مراعاة االعتبارات  المجموعة الجهاز الرئاسيسوف تساعد هذه 

اء وهي ستتيج أيضاً فرصاً إلرسخطة التنمية الزراعية العالمية في ما يتصل باألمن الغذائي وتغير المناخ والتغذية وغيرها من المسائل الهامة. 

وتتواءم عناصر البرنامج  2إلقامة حوار بشأن السياسات أكثر فعالية واتساقاً مع المنظمات الشريكة من أجل تنفيذ المعاهدة الدولية.إطار عام 

. المسائل السياسية الناشئةمع موضوع كل من الدورات ومن المتوقع معالجتها ضمن الجزء من جدول األعمال المتعلق ب 1ضمن المجموعة 

 .احبة المصلحةمن الحكومات والمنظمات المعنية ص ت ذات الصلة على شكل رراء ومساهماتوستُجمع المدخال

 

 المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية :2المجموعة 

 لمستداماالستخدام بشأن ا الجهاز الرئاسي ببرامج العمل الجاري تنفيذها والتي اعتمدهاالتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً  النتائج هذه المجموعة تضم  

وسوف تتيح هذه المجموعة تقييم مدى استجابة هذه والنظام العالمي لإلعالم، ضمن جملة أمور.  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للموارد

قوم أيضاً تكين وكيفية تأثيرها على البيئة والمجتمع. وسوف التطورات الجديدة لطلبات المزارعين ومربيي النباتات وصناعة األغذية والمستهل

 لقيمة إلى استخدام الموارد الوراثية النباتيةبتحليل طريقة ايصال المعاهدة الدولية االبتكارات الى المستخدمين وكيفية مساهمتها في إضافة ا

امج عمل تراعي وسوف يتمكن الجهاز الرئاسي، من خالل فهم قيمة التطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية، من إعداد برلألغذية والزراعة. 

في و التطورات ذات الصلة ضمن األنشطة المنفذة بين الدورة واألخرى، بما في ذلك األحكام التي لم يتطرق إليها بعد الجهاز الرئاسي بالكامل.

الت في كل دورة ين. ويجوز للجهاز الرئاسي أن يجري تعديرابطاً بين المجموعتين األخري 2ة ر عناصر البرنامج في المجموعهذا اإلطار، توف  

 من الدورات استناداً إلى االتجاهات العالمية والتقدم المحرز فعلياً على صعيد تنفيذ المعاهدة الدولية. 

 

 حوكمة المكونات الرئيسية للمعاهدة الدولية:  3المجموعة 

االستعراض الملحوظة في نص المعاهدة في ان يتعاطى، بصورة منهجية أكثر، مع بعض عمليات سوف تساعد هذه المجموعة الجهاز الرئاسي 

ب تكرار عمليات جن  لالزمة لجمع المعلومات الكافية وتالدولية وفي القرارات الصادرة عن الجهاز الرئاسي، مع مراعاة المدة الزمنية ا

المعتمدة في  والقرارات تابعة أخرى للمقرراهذه المجموعة أيضاً أنشطة مت االستعراض هذه على جدول أعمال كل دورة من الدورات. وتضم  

الدورات الماضية. وسوف تُدرج عناصر البرنامج في إطار هذه المجموعة ضمن القسم من جدول األعمال المتعلق بتنفيذ النظم والبرامج 

 والمكونات الرئيسية في المعاهدة الدولية. 

 

 2025-2018لفترة  برنامج العمل المتعدد السنوات

 

                                                           
 ق التغطيةا، المبادئ الرئيسية ونطIT/GB-6/15/22القسم الثاني من وثيقة  1 

منظمة إلطار االستراتيجي لتتواءم أهداف مشروع برنامج العمل المتعدد السنوات وهيكله مع أهداف وهيكل اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع لها وا 2 

م الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العال األغذية والزراعة. وتندرج حالياً األنشطة على غرار استعراض تنفيذ خطة العمل العالمية والتقرير الثالث عن حالة
 ضمن برنامج العمل المتعدد السنوات لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة. 



 الدورة الحادية عشرة

(2024-2025)  

 الدورة العاشرة 

(2022-2023)  

 الدورة التاسعة

(2020-2120)  

 الدورة الثامنة

(2018-2019)  

 

والتكيف التنوع البيولوجي  

ر المناخ مع تغي    

زيادة اإلنتاجة الزراعية من  دعم المزارعين 

خالل إدماج الموارد 

الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة على امتداد سلسلة 

 نتجات متطوير ال

 المواضيع:          

مساهمة الموارد  -

الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة في 

ة والبيئالزراعة 

 والتجارة

الحوافز للحد من فقدان  -

الموارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة 

وتشجيع استخدامها على 

 رنحو مستدام في ظل تغي  

 المناخ

دور المزارعين  -

 قي مين علىباعتبارهم 

الموارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة 

 ومطوريها

لمحة عامة عن   -

السياسات والخطط 

الوطنية لصون الموارد  

الوراثية النباتية لألغذية 

 والزراعة 

الحصول على الموارد  -

الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة، وتقاسم منافعها، 

 واألمن الغذائي العالمي 

  1المجموعة 

الموارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة  والمسائل 

الناشئة  المتعلقة بالسياسات 

والحوكمة ضمن خطة 

 التنمية العالمية

استراتيجيات التربية  -  

لتلبية احتياجات 

 المزارعين الضعفاء

ية إدارة األقارب البر   -

 للمحاصيل

مرحلة ما قبل التربية  -

وتوسيع القاعدة للحد من 

المحاصيل ومن ضعف 

 التآكل الوراثي

التطورات في مجاالت  -

 التصنيف والتقييم والتوثيق

  2المجموعة 

المسائل العلمية والتقنية 

 والتكنولوجية

استعراض إجراءات  -

 االمتثال ورلياته

استعراض النظام المتعدد  -

 األطراف 

استعراض استراتيجية  -

 التمويل

استعراض النظام العالمي  -

 لإلعالم 

استعراض تطبيق حقوق  -

 المزارعين 

استعراض إجراءات  -

 االمتثال ورليته

 برنامج العمل استعراض -

 ستخدام المستداملال

للموارد الوراثية النباتية 

 لألغذية والزراعة

  3المجموعة 

حوكمة المكونات الرئيسية 

 للمعاهدة الدولية

 

 



 فيذ برنامج العمل المتعدد السنوات تن

(2018-2021) 

 

 (2019-2018الثامنة ) الدورة

 

زيادة اإلنتاجية الزراعية من خالل إدماج الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  

 على امتداد تطوير سلسلة المنتجات

 المواضيع:

تقاسم منافعها واألمن و الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -

 العالمي الغذائي

1المجموعة   

الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

والمسائل الناشئة المتعلقة بالسياسات والحوكمة 

 ضمن خطة التنمية العالمية

من و المتعلقة باإلنتاج الزراعي للحد من ضعف المحاصيل وراثيةتوسيع القاعدة ال -

ير المناخ ظلفي  التآكل الوراثي   تغ 

 والتقييم والتوثيقالتطورات في مجاالت التصنيف  -

2 المجموعة  

 المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية

 

 استعراض إجراءات االمتثال و رلياته -

استعراض برنامج العمل بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية  -

 والزراعة

3 المجموعة  

واستعراض  التطورات في مجال الحوكمة 

للمعاهدة الدوليةالمكونات الرئيسية   

 

 

 : الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والمسائل الناشئة المتعلقة بالسياسات والحوكمة ضمن خطة التنمية العالمية1المجموعة 

 

 ( بشأن الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها التي تؤثر على األمن تنظيميتعزيز السياسات )اإلطار ال النتيجة:

 .الغذائي العالمي

الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها التنوع البيولوجي و: ينظر الجهاز الرئاسي في القرارات بشأن الحصول على المخرجات

 منظمات دولية أخرى، وذلك من أجل اتساق السياسات. ، التي اعتمدتهاالصلةذات 

 األنشطة:

  إعداد تقرير عن التطورات الجارية في المنتديات الدولية األخرى بشأن الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 ذلك تحليل الثغرات.وهي ذات الصلة بعمل المعاهدة الدولية، بما في  وتقاسم منافعها

 التي وعن التدابير بشأن الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها توافرة استعراض المعلومات الم

ر، ومناقشة مؤشرات الترفع التقاريرالواردة من خالل مختلف قنوات  اإلسهاماتأساس األطراف المتعاقدة على  اعتمدتها  طو 

 المحتملة.

 .صدار تقرير واستعراض المعلومات ذات الصلةدوالراً أمريكياً إل 20.000 التكلفة المتوقعة:

 : المؤشرات والغايات

  مادها في عتمنافعها والتي تم االحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم تقرير عن القرارات الرئيسية بشأن

 الموارد الوراثية النباتية واألمن الغذائي.عن ديات سياسية عالمية منت

  استعراض مصادر المعلومات الموجودة عن التدابير بشأن الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 والتي اعتمدتها األطراف المتعاقدة على المستوى الوطني. 

 العلمية والتقنية والتكنولوجية المسائل: 2المجموعة 

صن فة األصناف الم استخدام بفضلالتآكل الوراثي عن كيفية الحد من ضعف المحاصيل و بشكل أفضلعلماً األطراف المتعاقدة  إحاطة النتيجة:

 .من المعاهدة الدولية 6و 5في إطار تنفيذ المادتين الجينية القاعدة  التي توسعجيداً والمقي مة 



 

ئمة في ما قبل التربية القافي لشراكة في القطاعين العام والخاص صالح انشاء المبادرة العالمية لإل الرامية توصيات الجهاز الرئاسي  المخرجات:

 إطار المعاهدة الدولية.

 

 األنشطة:

  مستفادة من مبادرات دروس معلومات وتشمل التربية، ما قبل  في عن الشركات في القطاعين العام والخاص إعالميةإعداد وثيقة

 التفاعالت مع أصحاب المصلحة المعنيين. بشأن مماثلة في منتديات أخرى

  إعداد تقرير عن التطورات في مجاالت التصنيف والتقييم والتوثيق للمواد الوراثية المتوافرة في النظام المتعدد األطراف والنظام

م واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثية في النظام العالمي لإلعال احةعاقدة المتاألطراف المت إسهاماتالعالمي لإلعالم، وذلك بفضل 

 (WIEWSالنباتية لألغذية والزراعة )

  بل ما ق فيتنظيم ندوة دولية تحت رعاية منظمة األغذية والزراعة والجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية عن الشراكات في القطاعين العام

تطوير ودعم االستراتيجيات لاألطراف المتعاقدة تربية في إطار المعاهدة الدولية بغية جمع معلومات عن التدابير التي اعتمدتها ال

 الوطنية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 تنظيم ندوة دولية. عالوة على ،دوالراً أمريكياً إلعداد وثيقة إعالمية وتقرير فني 200.000: التكلفة المتوقعة  

 المؤشرات والغايات:  

  ما قبل التربية فيوثيقة إعالمية عن الشركات في القطاعين الخاص والعام 

 تقرير عن التطورات في مجاالت التصنيف والتقييم والتوثيق 

 ندوة دولية 

 

للمعاهدة الدولية: التطورات في مجال الحوكمة  واستعراض المكونات الرئيسية 3لمجموعة ا  

 : النتيجة  

  الاالمتثال ومعالجة قضايا عدم االمتثحسن سير اإلجرءات واآلليات التنفيذية لتشجيع 

 الستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتحديث برنامج العمل ل 

 المخرجات:  

  واآلليات التنفيذيةاالمتثال إجراءات لتعزيز يتخذ الجهاز الرئاسي قرارات بناء على التوصيات المقدمة 

 الستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةسي قرارات عن برنامج العمل ليتخذ الجهاز الرئا 

 األنشطة:  

  لجهاز تقدم توصيات إلى ا اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعالجة قضايا عدم االمتثال، كماتستعرض لجنة االمتثال

 .الرئاسي من أجل تعزيزها

  الستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاستعراض برنامج العمل لتم. 

 .غير مطلوبة موارد إضافية  التكلفة المتوقعة:  

 :المؤشرات والغايات  

 واآلليات التنفيذية بخصوص الرصد ورفع التقارير، بما في ذلك  جراءاتاإللجنة االمتثال إلى الجهاز الرئاسي عن  توصيات

 ، للنظر فيه.استعراض النسق الموحد إلعداد التقارير

 واآلليات التنفيذية. االمتثال قرارات الجهاز الرئاسي من أجل تعزيز إجراءات 

 المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية الستخدام برنامج العمل ل استدامةتقديم خطوط توجيهية وتوصيات بخصوص العمليات و

 والزراعة.

 

 

 

 

 

 (2021-2020الدورة التاسعة )

 



 

 المواضيع: دعم المزارعين

دور المزارعين باعتبارهم قي مين على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -

ريها  ومطو 

الوراثية النباتية لألغذية لمحة عامة عن السياسات والخطط الوطنية لصون الموارد  -

 والزراعة

1المجموعة   

الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  

والمسائل الناشئة المتعلقة بالسياسات والحوكمة 

 ضمن خطة التنمية العالمية

 استراتيجيات التربية الرامية لتلبية احتياجات المزارعين الضعفاء  -

 إدارة أقارب المحاصيل البرية -

2المجموعة   

 المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 

 17النظام العالمي لإلعالم الوارد في المادة استعراض  -

 حقوق المزارعين استعراض تطبيق -

3المجموعة   

التطورات في مجال الحوكمة  واستعراض 

 المكونات الرئيسية للمعاهدة الدولية

 

 

 

 لألغذية والزراعة والمسائل الناشئة المتعلقة بالسياسات والحوكمة ضمن خطة التنمية العالمية: الموارد الوراثية النباتية 1المجموعة 

ريها النتيجة:    تعزيز االعتراف بدور المزارعين باعتبارهم قي مين على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومطو 

م الجهاز الرئاسي توصيات إلى األطراف المتعاقدة عن االختيارات المحتملة : خرجاتالم بدور  ،ضمن السياسات والخطط الوطنية ،لالعترافيقد 

 .مستوى المزرعةالنباتية لألغذية والزراعة على في صون الموارد الوراثية  ومساهمتهم المزارعين

 األنشطة:

 ين رهم قيمخصائص وأدوار ومسؤوليات المزارعين باعتباالواردة من األطراف المتعاقدة، بشأن فهم  مدخالتجمع وتصنيف وتحليل ال

لسياسات والخطط الوطنية لصون الموارد بشأن اعن اإلطار العام عداد تقرير إو. غذية والزراعةعلى الموارد الوراثية النباتية لأل

 المزارعين.دور عن ، والوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 ين مفهوم المزارعين باعتب ن على األقل لمشاورات إقليمية بخصوصتنظيم اجتماعي لموارد الوراثية النباتية لألغذية على اارهم قيم 

 والزراعة ودورهم في صون التنوع البيولوجي المحصولي واستخدامه، عالوة على دورهم في البحوث. 

 لسياسات والخطط الوطنية وتنظيم مشاورتين إقليميتين.ا إلعداد تقرير عن اإلطار العام بشأن امريكيدوالراً أ 200.000  التكلفة المتوقعة:  

 المؤشرات والغايات:  

  ية الموارد الوراثية النبات بشأن السياسات والخطط الوطنية وتقرير عن دور المزارعين باعتبارهم قي مين علىتقرير عن اإلطار العام

 .اإلجتماعين اإلقليميين صادر عن كالهما ريها،ومطو لألغذية والزراعة

 

 المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية: 2المجموعة 

 .طبيعيال ن الصغار حين صون المواد في المزرعة وفي الموقعحتياجات التي يعاني منها المزارعومعالجة الثغرات واال النتيجة: 

 المخرجات: 

   رية واألقارب الب بالقدر الكافيالمحاصيل المهملة وغير المستغلة  اإلدارة الفعالة لحماية وتطويرات عن م الجهاز الرئاسي توجيهيقد 

   استراتيجيات وتقنيات التربية لمواجهة التحديات البيئية. عن اتم الجهاز الرئاسي توصييقد 

 األنشطة:

  المحاصيل المهملة وغير المستغلة بالقدر الكافي واألقارب  بغية تحديد أفضل الممارسات لتطويراستعراض استراتيجات التربية

 .هانوموها وصالبرية، باإلضافة إلى تحديد الحوافز المحتملة لن

  خلفية عن إدارة األقارب البرية للمحاصيل في إطار تربية النبات والتكيف مع تغير المناخ.استعراض دراسة 

 عن أفضل الممارسات لتطويردوالراً أمريكياً لتنظيم مؤتمر فني بشأن األقارب البرية للمحاصيل وإعداد تقرير  150.000  التكلفة المتوقعة:

  المحاصيل المهملة وغير المستغلة بالقدر الكافي واألقارب البرية.

 المؤشرات والغايات:

  واألقارب البرية واستراتيجيات التربية.دراسة خلفية عن المحاصيل المهملة وغير المستغلة بالقدر الكافي 

 .التوجيهات والتوصيات الرامية لصون واستخدام المحاصيل المهملة وغير المستغلة بالقدر الكافي واألقارب البرية 



 

 مكونات الرئيسية للمعاهدة الدولية : التطورات في مجال الحوكمة  واستعراض ال3المجموعة 

 .17لمادة الوارد في ا لنظام العالمي لإلعالما تحديث برنامج العمل عن النتيجة:

 المخرجات:

 17لمادة الوارد في النظام العالمي لإلعالم ل ئاسي قرارات عن برنامج العمليتخذ الجهاز الر. 

 حقوق المزارعين. ة والخيارات الوطنية المتعلقة بتطبيقتقديم الدروس المستفاد 

 األنشطة:

  17النظام العالمي لإلعالم الوارد في المادة  برنامج العمل عنتم استعراض. 

  حقوق المزارعين. التجارب الوطنية المتعلقة بتطبيقاستعراض 

 .غير مطلوبة موارد إضافية  التكلفة المتوقعة:

 المؤشرات والغايات:

  النظام العالمي لإلعالم. عنتقديم التوجيهات والتوصيات المتلعقة بالعمليات واستمرارية برنامج العمل 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 


