IT/GB-6/15/22
May 2015

A

البند  71من مشروع جدول األعمال املؤقت

الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
روما ،إيطاليا 9-5 ،أكتوبر/تشرين األول 1075

مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات
موجز
تعرض هذه الوثيقة مشروع عناصر برنامج العمل األول املتعدد السنوات للمعاهدة الدولية (برنامج العمل) الذي
أعدّه األمني بتوجيهات من مكتب الدورة السادسة بناء على طلب اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة .وهي تتضمن
عدداً من املبادئ الرئيسية وسلسلة من اجملموعات املواضيعية وقائمة بالعناصر الرباجمية الرئيسية اليت تشمل فرتات
السنتني اخلمس املمتدة حتى سنة .0202
التوجيهات املطلوبة
إنّ اجلهاز الرئاسي مدعو إىل دراسة مشروع برنامج العمل للفرتة  0202-0202وإىل اعتماده ،مبا يف ذلك
املبادئ العامة اليت يتضمّنها ،وهو مدعوّ أيضاً إىل جعله بنداً دائماً على جدول أعماله يف كل دورة من دورات اجلهاز
الرئاسي اليت ستعقد خالل الفرتة املذكورة ،حبيث يبقى موضع استعراض منتظم.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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أوالً– مقدمة
 -0استعرض اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة خطة األعمال وقام بتعديلها و"طلب إىل األمني أن يعدّ ،بناء على
توجيهات مكتب الدورة السادسة ،مشروع برنامج عمل متعدد السنوات لكي ينظر فيه ويعتمده يف الدورة املقبلة للجهاز
الرئاسي .وجيب أن يعطي مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات توجيهات عن املوارد املالية والبشرية الالزمة لتطبيقه
وأن يراعي ،حيثما أمكن ذلك ،أوجه التآزر مع األجهزة احلكومية الدولية األخرى وأن يتجنّب االزدواجية يف العمل".
وقد أُعدّت هذه الوثيقة بتوجيهات من مكتب الدورة السادسة للجهاز الرئاسي .وهي تتضمن معلومات وعناصر
-0
استناداً إىل برامج العمل املتعددة السنوات واملمارسات والتجارب القائمة لدى االتفاقات والصكوك والربامج األخرى من
أجل وضع برنامج عمل متعدد السنوات للمعاهدة .وإنّ املعلومات ومشروع العناصر املعروضة تأخذ بعني االعتبار خطة
األعمال اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة ،فضالً عن مساهمات املكتب يف دورته السادسة.
وغين عن القول إ ّن برنامج العمل املتعدد السنوات ال حييد بأي شكل من األشكال عن وظائف احلوكمة املعتادة
-3
اليت يضطلع بها اجلهاز الرئاسي يف ما يتعلق جبميع جوانب تنفيذ املعاهدة أو قدرته على النظر يف القضايا املتكررة أو
املستجدة ذات االهتمام العاملي واليت تعين املعاهدة.

ثانياً– املبادئ الرئيسية ونطاق التغطية
قد يرغب اجلهاز الرئاسي ،لدى النظر يف برنامج العمل املتعدد السنوات للمعاهدة الدولية ،يف أن يالحظ أ ّن
-4
الوثائق املشابهة لدى املنظمات الدولية األخرى تستند عادة إىل سلسلة من املبادئ الرئيسية وحتتوي على أهداف
رئيسية أو على عناصر براجمية عامة.
وميكن أن يستند برنامج العمل املتعدد السنوات للمعاهدة الدولية على سلسلة من املبادئ العامة اليت استعرضها
-2
مكتب الدورة السادسة يف اجتماعه الثاني املنعقد يف شهر مارس/آذار  .0202وحبسب هذه املبادئ ،فإنّ برنامج العمل
املتعدد السنوات سوف يؤدي إىل ما يلي:




تبسيط جدول أعمال اجلهاز الرئاسي احلافل بالبنود وزيادة كفاءة دورات اجلهاز الرئاسي من خالل العمل
بقدر أكرب على حتسني التضضري لعمله وتوخي االتسا يف جدولته الزمنية والتقدم ارحمرز فيه وترشيد تنظيمه
وتنفيذه ،بالتوازي مع تلبية االحتياجات املالية وتوافر املوارد (الكفاءة واملردودية التكاليفية)؛
التعاطي مع عمليات االستعراض املعمّقة لألحكام واآلليات ذات الصلة يف املعاهدة مع مراعاة املسائل املشرتكة
كاملسائل املالية ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات والتوعية والتدريب وتشاطر املعلومات (الرصد وعمليات
التقييم)؛

IT/GB-6/15/22







3

التضول إىل وسيلة قائمة على اجملتمع ارحملي لتوطيد التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية األخرى ذات
الصلة ومع مجيع اجملتمعات ارحملية املعنية بالتنفيذ ومع اجلهات الفاعلة املشاركة يف سلسلة تطوير املنتجات
ذات القيمة املضافة استنادًا إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،مع مراعاة مجيع أوجه استخدام تلك
املوارد من البضوث وصو ًال إىل تربية النباتات (التعاون والتنسيق)؛
إتاحة أداة لألطراف املتعاقدة من أجل مراعاة االعتبارات اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
من خالل مقاربة تدرجيية ،ضمن السياسات واخلطط الوطنية (املراعاة والتوعية)؛
وضع إطار زمين للماحنني من أجل تطبيق خارطة طريق وتسهيل عملية تعبئة املوارد والتخطيط ألنشطة
االتصال (التعميم وتعبئة املوارد).

ويغطي مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات الوارد يف املرفق بهذه الوثيقة مدة مخس فرتات مالية ،متاشياً مع
-2
الربامج املشابهة ملنتديات شريكة أخرى على غرار مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي وهيئة املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة .ويأخذ برنامج العمل املتعدد السنوات بعني االعتبار العناصر ذات الصلة يف خطة األعمال ويدجمها
فيه بعدما اعتمدها اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة.
ومع مراعاة البيئة امل عقدة والديناميكية اليت تعمل فيها املعاهدة ،ميكن للجهاز الرئاسي اعتبار برنامج العمل
-7
املتعدد السنوات وثيقة حيّة قابلة للتطوير فيبقيها قيد االستعراض بصورة دائمة يف كل دورة من دوراته من أجل مراعاة
املخرجات واملراحل املفصلية املستقبلية الرئيسية يف املعاهدة ،فضالً عن أي تطورات علمية وتقنية وعلى مستوى
السياسات.

ثالثاً– مواضيع دورات اجلهاز الرئاسي
يف املنتديات األخرى ،1عند اعتماد برنامج عمل متعدد السنوات ،تقرر األطراف املتعاقدة عادة ضرورة الدعوة
-8
إىل عقد كل دورة من الدورات العادية ألجهزتها املعنية ملناقشة موضوع معيّن تسهيالً للضوار وتشجيعاً لألسرة الدولية
برمتها املعنية باملوضوع ارحمدد للمشاركة بصورة نشطة وملناقشته ،مبا يف ذلك البلدان وغريها من أصضاب املصلضة
واملاحنني واملؤسسات الشريكة .وتُضدد عادة هذه املواضيع انطالقاً من املواضيع الرفيعة املستوى املتعلقة بالسياسات.
وينبغي للمواضيع اليت يقع عليها االختيار يف سيا املعاهدة أن تُربز اجلهاز الرئاسي وتزيد من أهميته كمنتدى للنقاش
العاملي حول مسائل السياسات واملسائل العلمية املستجدة املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
ومن املهم أيضاً عند النظر يف خمتلف املواضيع اليت قد تصلح لربنامج العمل املتعدد السنوات ،فهم كيفية
-9
اعتمادها على املقررات والقرارات السابقة الصادرة عن اجلهاز الرئاسي وكيفية تعزيزها هلا وحتقيق أهداف املعاهدة

1

على غرار هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وجلنة التنمية املستدامة وجلنة وضع املرأة وسواها.
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بشكل عام .وعليه ،تقرتح هذه الوثيقة مواضيع للدورات األربع األوىل وهي تربز يف عناصر برنامج جمموعة املواضيع
األوىل:

الدورة السابعة :مساهمة التنوع البيولوجي للمحاصيل يف حتقيق التنمية الزراعية
تطوّرت التنمية املستدامة من حركة ترتكز بشكل رئيسي على املسائل البيئية إىل إطار معرتف به على نطا
واسع يتيح فرصة للربط ،من خالل نهج متسق ،بني املسائل االقتصادية واالجتماعية والبيئية اهلامة من أجل
صنع القرارات ولوضع برامج وخطط على املستويات الدولية واإلقليمية وارحملية .وقد أدّى أيضاً فهم مساهمة
التنوع البيولوجي للمضاصيل يف وضع جدول أعمال التنمية الزراعية إىل زيادة االستدامة منذ صدور الطبعة
األوىل من تقرير حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل .وسوف يتيح املوضوع املختار الفرصة
لتقييم دور التنوع البيولوجي للمضاصيل ومساهمته يف تنفيذ إطار التنمية ملا بعد عام  0202وحتليل العمليات
املستجدة واآلليات املالية املتصلة بتطبيق املعاهدة.

الدورة الثامنة :زيادة اإلنتاجية الزراعية من خالل إدماج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على
امتداد سلسلة تطوير املنتجات
تتسم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بأهمية خاصة إلطعام العدد املتزايد من سكان العامل الذين
سيبلغ عددهم حبسب اإلسقاطات  9.0مليار نسمة يف سنة  .0222وهذه املوارد هي املواد اخلام اليت
يستخدمها املزارعون ومربو النباتات لتضسني نوعية ارحماصيل الغذائية وإنتاجيتها على حد سواء .وسوف
يتعيّن يف السنوات القادمة أن يؤدي دمج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على امتداد سلسلة تطوير
املنتجات إىل زيادة اإلنتاجية يف جماالت اإلنتاج اهلامشية أكثر يف ظلّ تضاؤل املوثوقية بشروط اإلنتاج .ويُعترب
االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية عنصراً حيوياً بالنسبة إىل التنمية الزراعية ارحملية والعاملية نظرًا
إىل قدرتها على زيادة اإلنتاجية الزراعية واالستدامة الزراعية ومساهمتها بالتالي يف تعزيز األمن الغذائي واحلد
من الفقر على مستوى العامل ككلّ.

الدورة التاسعة :دعم القيّمني على احملاصيل الغذائية
تقرّ املعاهدة الدولية باملساهمات اهلائلة اليت يقدّمها املزارعون واجملتمعات ارحملية والسكان األصليون من
أجل صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام .وقد يساعد هذا املوضوع يف
تعزيز تبادل املعلومات حول التدابري الوطنية اليت تؤثر على احرتام حقو املزارعني واإلجراءات املشرتكة أو
التوصيات الرامية إىل محايتها والرتويج هلا مبا يتسق مع الصكوك الدولية األخرى .ومن شأن املوضوع املقرتح
أن يتيح الفرصة أيضاً لتقييم حافظة االسرتاتيجيات الالزمة لتمكني املزارعني الضعفاء من زراعة أصناف تتالءم
مع احتياجاتهم ومع نظمهم اإليكولوجية الزراعية.
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الدورة العاشرة :التنوع البيولوجي والتكيّف مع تغيّر املناخ
ازدادت إىل حد كبري خالل السنوات اخلمس عشرة املاضية املخاوف إزاء التأثريات السلبية ارحمتملة لتغري
املناخ .وكان هناك إقرار بأنّ التنوع البيولوجي يتسم بأهمية حامسة لتطوير نظم زراعية سليمة حتتبس قدرًا
أكرب من الكربون وتُضدث قدراً أقلّ من انبعاثات غازات االحتباس احلراري وتشكل مصدراً لرتبية أنواع
جديدة ضرورية لكي تتكيف الزراعة مع الظروف البيئية املرتقبة يف املستقبل .وأقرّ أيضاً الفريق احلكومي
الدولي املعين بتغري املناخ يف التقارير األخرية الصادرة عنه بقدرة املوارد الوراثية للمضاصيل على املساهمة يف
التكيف مع تغري املناخ .وقد أدى حساب تقاسم املنافع التابع للمعاهدة الدولية إىل إحداث تأثريات ملموسة
للتكيف مع املناخ من خالل استنباط حماصيل مكيفة مع املناخ ،علماً أنّ هذا احلساب ساعد على مرّ السنني
يف تربية أنواع جديدة من ارحماصيل ويف حتديد السمات اليت تساعد يف التكيف مع املناخ .وال بد من بناء
املزيد من القدرات لصون املوارد وتربية النباتات يف أقرب وقت ممكن ملساندة املزارعني واملربني يف تكييف
زراعتهم مع هذه التغريات.
 -02وقد يرغب اجلهاز الرئاسي يف أن يصدر قراره بشأن أي مواضيع إضافية يف دورته السادسة أو أن يفوّض هذا
األمر إىل مكتب الدورة السابعة لكي ينظر فيها يف دورته السابعة .وعالوة على ذلك ،لدى اقرتاح مواضيع جديدة أو يف
سيا استعراض عناصر الربنامج يف الدورات املستقبلية ،مثة فرصة متاحة ملعاجلة أي مسائل مستجدة وهامة على
الصعيد العاملي وتعين بشكل خاص املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتؤثر عليها ،ال سيما املسائل غري املتوقعة
واليت مل يتطرّ إليها جدول أعمال الدورة املعنية.

رابعاً– الرتكيبة والوظائف وعناصر الربنامج
 -00يف ضوء توجيهات مكتب الدورة السادسة ،أُبقي على مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات كوثيقة مقتضبة
تتضمن جدوالً زمنياً أساسياً للمراحل والنتائج واألنشطة الرئيسية املرتقبة يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي.
ويعتمد مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات مقاربة مشرتكة .وتتوزّع عناصر الربنامج املذكور ضمن جمموعات ثالث
هي:

اجملموعة  :0املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملسائل الناشئة املتعلقة بالسياسات واحلوكمة
ضمن خطة التنمية العاملية
سوف تساعد جمموعة املسائل هذه اجلهاز الرئاسي يف مراعاة االعتبارات املتصلة باملوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة على حنو أفضل يف خطة التنمية الزراعية العاملية يف ما يتصل باألمن الغذائي وتغري املناخ
والتغذية وغريها من املسائل اهلامة .وهي ستتيح أيضاً فرصاً إلرساء إطار عام إلقامة حوار بشأن السياسات
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أكثر فعالية واتساقاً مع املنظمات الشريكة 2من أجل تنفيذ املعاهدة .وتتواءم عناصر الربنامج ضمن اجملموعة
مع موضوع كل من الدورات ومن املتوقع معاجلتها ضمن اجلزء من جدول األعمال املتعلق مبسائل السياسات
العامة .وستُجمع املدخالت ذات الصلة على شكل آراء ومساهمات من احلكومات واملنظمات املعنية صاحبة
املصلضة.
0

اجملموعة  :0املسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية
سوف يتطلّب حتقيق األمن الغذائي العاملي والزراعة املستدامة اعتماد سلسلة للبضث والتطوير تتسم بقدر أكرب
من التكامل وتربط بشكل تام بني صون املادة الوراثية واستخدامها .وتشكل املوارد الوراثية وسيلة لالبتكار
الزراعي وحمركاً للتغيري ولزيادة إنتاج األغذية .ومن الضروري فهم كيفية تطبيق التطورات العلمية
والتكنولوجية اجلديدة ،على غرار اكتشاف اجلينات وتكنولوجيات علم اجلينومات ،لتعزيز تنفيذ املعاهدة.
وسوف تتيح هذه اجملموعة تقييم مدى استجابة هذه التطورات اجلديدة لطلبات املزارعني ومربي النباتات
وصناعة األغذية واملستهلكني وكيفية تأثريها على البيئة واجملتمع .وسوف تقوم أيضاً بتضليل طريقة إيصال
املعاهدة االبتكارات إىل املستخدمني وكيفية مساهمتها يف إضافة القيمة إىل استخدام املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة .وسوف يتمكن اجلهاز الرئاسي ،من خالل فهم قيمة التطورات العلمية والتقنية
والتكنولوجية ،من إعداد برامج عمل تراعي التطورات ذات الصلة ضمن األنشطة املنفذة بني الدورة واألخرى،
مبا يف ذلك األحكام اليت مل يتطرّ إليها بعد اجلهاز الرئاسي بالكامل .ويف هذا اإلطار ،توفّر عناصر الربنامج
يف اجملموعة  0رابطاً بني اجملموعتني األخريني .وجيوز للجهاز الرئاسي أن جيري تعديالت يف كل دورة من
الدورات استنادًا إىل االجتاهات العاملية والتقدم ارحمرز فعلياً على صعيد تنفيذ املعاهدة.

اجملموعة  :3حوكمة املكونات الرئيسية للمعاهدة
سوف يكون من املفيد بالنسبة إىل اجلهاز الرئاسي أن يتعاطى ،بصورة منهجية أكثر ،مع بعض عمليات
االستعراض امللضوظة يف نص املعاهدة ويف القرارات الصادرة عن اجلهاز الرئاسي ،مع مراعاة املدة الزمنية
الالزمة جلمع املعلومات الكافية وجتنّب تكرار عمليات االستعراض هذه على جدول أعمال كل دورة من
الدورات .وتضمّ هذه اجملموعة أيضاً أنشطة متابعة أخرى للمقررات والقرارات املعتمدة يف الدورات املاضية.
وسوف تُدرج عناصر الربنامج يف إطار هذه اجملموعة ضمن القسم من جدول األعمال املتعلق بتنفيذ النظم
والربامج واملكونات الرئيسية يف املعاهدة.
 -00وقد يرغب اجلهاز الرئاسي يف أن يفوّض مكتب الدورة السابعة إعداد خطة تنفيذ تتضمن مراحل أساسية
تعطى فيها توجيهات إضافية حول إعداد بعض من العناصر الرئيسية يف الربنامج الواردة يف برنامج العمل املتعدد
 2تتواءم أهداف مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات وهيكله مع أهداف وهيكل اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا واإلطار
االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة .وتندرج حالياً األنشطة على غرار استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية والتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة يف العامل ضمن برنامج العمل املتعدد السنوات هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
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السنوات ،على غرار إجراء دراسات وإنشاء جمموعات عمل وأي أنشطة ضرورية أخرى ،مع اإلشارة إىل حجم املوارد
البشرية واملالية اليت قد حتتاج إليها.

خامساً– التوجيهات املطلوبة
-03

إنّ اجلهاز الرئاسي مدعو إىل:
استعراض واعتماد برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  0202-0202الوارد يف املرفق ومبادئه العامة؛
تفويض مكتب الدورة السابعة إعداد خطة تنفيذ مفصلة لبعض عناصر الربنامج واختيار موضوع للدورة احلادية
عشرة؛
اختاذ قرار يقضي بإبقاء برنامج العمل املتعدد السنوات قيد االستعراض باعتباره بنداً دائماً على جدول أعماله
طوال الفرتة املعنية.
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املرفق
برنامج العمل املتعدد السنوات – 1015-1072
الدورة السابعة
()1071-1072

الدورة الثامنة (-1072
)1079

الدورة التاسعة
()1017-1010

الدورة العاشرة
()1012-1011

املواضيع:

مساهمة التنوع
البيولوجي للمحاصيل
يف التنمية الزراعية

زيادة اإلنتاجية
الزراعية من خالل
إدماج املوارد الوراثية
النباتية لألغذية
والزراعة على امتداد
سلسلة تطوير املنتجات

دعم القيّمني على
احملاصيل الزراعية

التنوع البيولوجي
والتكيف مع تغيّر
املناخ

اجملموعة  :7املوارد
الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة
واملسائل الناشئة
املتعلقة بالسياسات
واحلوكمة ضمن خطة
التنمية العاملية

 التنوّع البيولوجي  -احلصول على املواردللمضاصيل يف خطة الوراثية النباتية لألغذية
التنمية ملا بعد عام والزراعة وتقاسم منافعها
0202
واألمن الغذائي العاملي
 اآلليات املاليةللموارد
املستجدة
النباتية
الوراثية
لألغذية والزراعة

اجملموعة  :1املسائل
العلمية والتقنية
والتكنولوجية

 مرحلة ما قبل الرتبيةوتوسيع القاعدة للضد من
ضعف ارحماصيل ومن
التآكل الوراثي
 التطورات يف جماالتوالتقييم
التصنيف
والتوثيق

 دور املزارعنيباعتبارهم قيّمني على
املوارد الوراثية النباتية
والزراعة
لألغذية
ومطوّريها
 التوقعات بالنسبةإىل السياسات واخلطط
الوطنية لصون املوارد
النباتية
الوراثية
لألغذية والزراعة
اسرتاتيجيات
لتلبية
الرتبية
احتياجات املزارعني
الضعفاء
 إدارة األقاربالربيّة للمضاصيل

 احلوافز للضد مناملوارد
فقدان
الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة
وتشجيع
استخدامها على
حنو مستدام يف ظلّ
تغيّر املناخ

:2
اجملموعة
حوكمة املكونات
الرئيسية للمعاهدة

 تعزيز قيمة املادةالوراثية للمضاصيل
البضوث
ألغراض
والرتبية
التكنولوجيات
املستجدة لتغزيز قيمة
املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة
 وضع اللمسات  -استعراض إجراءات  -استعراض النظامالعاملي للمعلومات
األخرية لتضسني النظام االمتثال وآلياته
 استعراض تطبيقاملتعدد األطراف
حقو املزارعني
استعراض
 استعراض برنامجاسرتاتيجية التمويل
لالستخدام
العمل
 استعراض برنامجاملستدام
لالستخدام
العمل
املستدام

الدورة احلادية
عشرة (-1012
)1015

 مساهمة املواردالوراثية النباتية
لألغذية والزراعة
يف الزراعة والبيئية
والتجارة

استعراض
 استعراض النظام -إجراءات االمتثال
املتعدد األطراف
استعراض وآلياته
اسرتاتيجية التمويل

