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البند  18من جدول األعمال المؤقت
الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
كيغالي ،رواندا 30 ،أكتوبر/تشرين األول –  3نوفمبر/تشرين الثاني

مشروع برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة

2017

2025-2018

موجز
حتتوي هذه الوثيقة على املشروع احملدث لربنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  2025-2018مع قائمة من األنشطة
واملخرجات والنتائج والتكاليف املقدرة .وبناء على طلب اجلهاز الرئاسي ،يف قراره  ،2015/13تقوم هذه الوثيقة بدمج
املسامهات اليت وردت خالل فرتة السنتني وتش ر إىل التعليقات واملقرتحات اليت قدمتها األطراف املتعاقدة وأصحاب
املصلحة املعنيون.
التوجيهات المطلوبة
إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل النظر يف مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  2025-2018واعتماده كما يرد
يف املرفق هبذه الوثيقة.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
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أول -مقدمة
ق ااام اجله اااز الرئ اااس ا ا ا ا ا ااي ،وج ااب القرار
-1
( ،)2025-2012ا يلي.:

2015/13

عن برن ااامج عم اال املع اااه اادة ال اادولي ااة املتع اادد الس ا ا ا ا ا اانوات

طلب إىل أمني املعاهدة الدولية وضا ا ا ا ا ااع برنامج عمل متعدد السا ا ا ا ا اانوات للفرتة  ،2025-2018مع مسا ا ا ا ا ااامهات
من األطراف املتعاقدة ،لينظر فيه اجلهاز الرئاس ا ا ا ااي يف دورته الس ا ا ا ااابعة .وينبغي أن حيتوي الربنامج على خمرجات
ونتائج متوقعة وأن ينظم على مراحل وأن يُعد وفق مبادئ الكفاءة واجلدوى االقتص ا ا ااادية .وجيب أن حيتوي على
إشارة إىل األنشطة املدعومة من جانب اجلهات املاحنة ،واملوارد املالية والبشرية اإلضافية الالزمة املتوقعة.
ويف أوائل عام  ،2012أصا ا ا اادرت األمانة إشا ا ا ااعارات يدعو األطراف املتعاقدة إىل توف ر مسا ا ا ااامهات ملواصا ا ا االة إعداد
-2
1
مش ا ا ا ا ااروع برنامج العمل املتعدد الس ا ا ا ا اانوات بغية تيس ا ا ا ا اا ر اإلعداد املبكر للنس ا ا ا ا ااخة األوىل احملدثة من الوثيقة  .وابتداءت من
فرباير/شباط  ،2012مت استالم مسامهة واحدة تدعم هيكل برنامج العمل املتعدد السنوات وصياغته.
كما أخذت األمانة يف احلس ا اابان ،عند املإ ا ااي يف إعداد مش ا ااروع برنامج العمل املتعدد الس ا اانوات ،هيكل برامج
-3
مماثلة متعددة الس ا ا اانوات ومس ا ا ااتوى التفاص ا ا اايل اليت انطوت عليها هذه الربامج اليت مت إعدادها هليئة املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة وجملس املنظمة .ويتيح املش ا ا ا ااروع الناش ا ا ا اال عن هذه العملية تقديرات للتكاليف الالزمة من أجل تنفيذ األنش ا ا ا ااطة
املقرتحة ،إىل جانب تلك اليت تغطيها امليزانية العادية لالتفاقية الدولية.
وقامت األمانة ،هبدف تيس اا ر مش اااركة األطراف املتعاقدة يف عملية وض ااع برنامج العمل املتعدد الس اانوات ،وبناء
-4
على مشورة املكتب يف اجتماعه الثاين ،برتمجة مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات احملدث ونشره على املوقع االلكرتوين
للمعاهدة الدولية ،2كما أرسلت إشعارات ثانيات يدعو إىل مواصلة تقدمي املسامهات والتعليقات بشأن املشروع.
ولقد أدرجت األمانة ،يف املش ا ا ا ا ااروع املرفق هبذه الوثيقة ،املس ا ا ا ا ااامهات اإلض ا ا ا ا ااافية اليت وردت ح  15يوليو/متوز
-5
 .2012ويف احلاالت اليت تعذر فيها إدراج املسا ا ا ااامهات مباشا ا ا اارة يف النمه ،يا كانت املسا ا ا ااامهات ات طبيعة عامة أو
كانت لتمنع دمج غ رها من املس ا ا ا ا ااامهات وأخذها بعني االعتبار ،قامت األمانة بذبرازها يف هذه الوثيقة ض ا ا ا ا اامن القس ا ا ا ا اام
ي الصلة ،ال سيما القسمني الثالا والرابع.

 1انظر اإلشعار  GB7-006بشأن املسامهات اخلاصة بربنامج العمل املتعدد السنوات .متاح على العنوان التايل:
/http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/430808
 2انظر اإلشعار  GB7-022بشأن املسامهات اخلاصة بربنامج العمل املتعدد السنوات .متاح على العنوان التايل:
/http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/880816
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ثانيا -المبادئ والهيكل
يش ا ا ااكل برنامج العمل املتعدد الس ا ا اانوات ،كما جرى توض ا ا اايحه يف الوثائق املقدمة إىل اجلهاز الرئاس ا ا ااي يف دورته
-6
السادسة ،وثيقة متعددة األغراض تستند إىل عدد من األهداف واملبادئ 3الرامية إىل حتقيق ما يلي:
( )1تبس اايد جدول أعمال اجلهاز الرئاس ااي احلافل بالبنود وزيادة كفاءة دورات اجلهاز الرئاس ااي من خالل العمل
بقدر أكرب على حتسني التحإ ر لعمله وتوخي االتساق يف جدولته الزمنية والتقدم احملرز فيه وترشيد تنظيمه
وتنفيذه ،بالتوازي مع تلبية االحتياجات املالية وتوافر املوارد (الكفاءة واجلدوى االقتصادية)؛
( )2التعاطي مع عمليات االس ا ا ااتعراض املعمقة لألحكام واتليات ات الص ا ا االة يف املعاهدة الدولية مع مراعاة
املسااائل املشاارتكة كاملسااائل املالية ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات والتوعية والتدريب وتشاااطر املعلومات
(الرصد وعمليات التقييم)؛
( )3التحول إىل وسايلة قائمة على اتتمع احمللي لتوطيد التعاون مع الصاكوو واملنظمات الدولية األخرى ات
الصلة ومع مجيع اتتمعات احمللية املعنية بالتنفيذ ومع اجلهات الفاعلة املشاركة يف سلسلة تطوير املنتجات
ات القيمة املإ ا ااافة اس ا ااتنادات إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،مع مراعاة مجيع أوجه اس ا ااتخدام
تلك املوارد من البحوث وصوالت إىل تربية النباتات (التعاون والتنسيق)؛
( )4إتاحة أداة لألطراف املتعاقدة من أجل مراعاة االعتبارات اخلاص ااة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
من خالل مقاربة تدرجيية ،ضمن السياسات واخلطد الوطنية (املراعاة والتوعية)؛
( )5وضا ااع إطار زما للماحنني من أجل تطبيق خارطة طريق وتسا ااهيل عملية تعبئة املوارد والتخطيد ألنشا ااطة
االتصال (التعميم وتعبئة املوارد).
ويف ما خيمه الغرض الرئيس ا ا ااي من برنامج العمل املتعدد الس ا ا اانوات ،ش ا ا اادد أحد األقاليم على أن الو يفة األهم
-7
تتمثل يف هيكلة برنامج عمل املعاهدة الدولية بشكل أفإل ال سيما من حيا العمل الواجب إمتامه خالل الفرتة الفاصلة
بني الدورات من جانب اللجان اليت أنشأها اجلهاز الرئاسي ،وأنشطة الدعم اليت تإطلع هبا األمانة .كما سيساعد العمل
التحإا ري اجلهاز الرئاساي على تنظيم مناقشااته .وأشاار اإلقليم نفساه إىل أن لك سايسااعد أيإاات على حتديد األولويات
من خمتلف املواضيع املطروحة على الدورات املتعددة للجهاز الرئاسي كما سيعكس املقررات السابقة والقرارات املعتمدة.
وبناء على توجيه املكتب يف دورته الس ا ااادس ا ااة ،مت توزيع النتائج املتوقع حتقيقها يف مش ا ااروع برنامج العمل املتعدد
-8
السنوات ضمن ثالث جمموعات وعرضها على اجلهاز الرئاسي يف دورته السادسة على الشكل اتيت:

 3القسم الثاين من الوثيقة  ،IT/GB-6/15/22املبادئ الرئيسية ونطاق التغطية
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المجموعة  :1الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والمسائل الناشئة في مجال السياسات والحوكمة
في خطة التنمية العالمية؛
سا ا ااتسا ا اااعد هذه اتموعة اجلهاز الرئاسا ا ااي على حتسا ا ااني دمج االعتبارات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعاة يف خطاة التنمياة الزراعياة العااملياة يف ماا خيمه األمن الغاذائي والتغاذوي وتغ ر املنااو والتغاذياة وغ رهاا من
املس ا ااائل املهمة .كما سا ا اتتيح الفرص إلنش ا اااء إطار عام إلجراء حوار متعدد األطراف يتس ا اام باملزيد من الفعالية
واالتساق بشأن السياسات مع املنظمات الشريكة لتنفيذ االتفاقية الدولية 4.وإن عناصر الربنامج املدرجة ضمن
اتموعة  1متماشا ا ااية مع موضا ا ااوع كل دورة من الدورات ومن املتوقع معاجلتها ضا ا اامن القسا ا اام املتعلق باملسا ا ااائل
السااياساااتية العامة من جدول األعمال .وساايتم مجع املسااامهات ات الصاالة يف شااكل قراء أو تعليقات تقدمها
احلكومات واملنظمات املعنية من أصحاب املصلحة.
المجموعة  :2المسائل العلمية والفنية والتكنولوجية
تإا ا ا ا ا اام هذه اتموعة النتائج املرتبطة ارتباطات وثيقات بربامج العمل اجلارية اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسا ا ا ا ا ااي بشا ا ا ا ا ااأن
االس ا ا ااتخدام املس ا ا ااتدام للموارد والنظام العاملي للمعلومات من بني برامج أخرى .وس ا ا اايس ا ا اامح لك بتقييم كيف
تس ااتجيب هذه التطورات العلمية والفنية اجلديدة ملتطلبات املزارعني ومريب النباتات وقطاع األغذية واملسا اتهلكني
وكيف تؤثر على البيئة واتتمع .كما أهنا س ا ا ا ااتحلل ،مع األخذ يف احلس ا ا ا اابان املنظور االقتص ا ا ا ااادي واالجتماعي،
طريقة املعاهدة الدولية يف نقل االبتكارات إىل املستخدمني ومسامهاهتا يف تقدمي قيمة مإافة إىل استخدام املوارد
الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة .وسا ا ا ا ا ا ايتمكن اجلهاااز الرئاااس ا ا ا ا ا ااي ،من خالل تقييم التطورات العلميااة والفنيااة
والتكنولوجية ،من تنظيم برامج العمل اليت تدمج التطورات املهمة ضا اامن األنشا ااطة اجلارية خالل الفرتة الفاصا االة
بني الدورات ،ا يف لك األحكام اليت مل يعاجلها اجلهاز الرئاسااي بكاملها ح اتن .ويف هذا الصاادد ،تشااكل
عناصا ا اار الربنامج املوجودة يف اتموعة  2رابطات بني اتموعتني األخريني .وقد يقوم اجلهاز الرئاسا ا ااي ،يف كل دورة
من دوراته ،بتعديالت بناء على االجتاهات العاملية املتماشية مع التقدم الفعلي احملرز يف تنفيذ املعاهدة الدولية.
المجموعة  :3التقدم المحرز في المكونات الرئيسية للمعاهدة الدولية واستعراضها
من ش ا ا ا ااأن هذه اتموعة مس ا ا ا اااعدة اجلهاز الرئاس ا ا ا ااي على معاجلة بع عمليات االس ا ا ا ااتعراض املتوخاة يف نمه
املعاهدة الدولية وقرارات اجلهاز الرئاس ا ا ا ا ااي بش ا ا ا ا ااكل منهجي أكثر ،مع إيالء االعتبار للفرتة الزمنية الالزمة جلمع
ما يكفي من املعلومات وتفادي ازدواج عمليات االس ااتعراض هذه يف جدول أعمال كل دورة من الدورات .كما
تإ اام هذه اتموعة أنش ااطة أخرى ملتابعة املقررات والقرارات اليت اعتُمدت يف دورات س ااابقة .وس ااتُدرج العناص اار
اخلاصا ا ااة بالربنامج ضا ا اامن هذه اتموعة يف القسا ا اام من جدول األعمال املتعلق بتنفيذ النظم والربامج واملكونات
الرئيسية من املعاهدة الدولية.

 4ويتعني ،على أهداف برنامج العمل املتعدد السنوات وهيكله أن يأخذا بعني االعتبار أهداف وهيكل اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا املرفق
هبا واإلطار االس ا ا ا ارتاتيجي للمنظمة .وتقع األنش ا ا ا ااطة املتعلقة حاليات باس ا ا ااتعراض تنفيذ خطة العمل العاملية والتقرير الثالا عن حالة املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة يف العامل ضمن برنامج عمل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املتعدد السنوات.
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ثالثا -المواضيع
تساالد كافة املسااامهات والتعليقات املقدمة اليت اسااتلمتها األمانة الإااوء على القيمة الناشاائة عن حتديد مواضاايع
-9
كسبيل لزيادة إبراز عمل اجلهاز الرئاسي وأمهيته على اعتباره منتدى إلجراء مناقشات عاملية يف جمال السياسات.
 -11ويف ما خيمه موضااوع الدورة التاسااعة ،مت تقدمي اقرتاحني ضاامن املسااامهات جلعله أكثر حتديدات وإلقاء الإااوء على
دور املزارعني باعتبارهم القيمني على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومطوريها .ولقد مت اس ا ا ااتعراض املوض ا ا ااوع الذي
متت صياغته كاتيت "دعم املزارعني باعتبارهم القيمني على التنوع البيولوجي ومطوريه".
 -11ومل يتم التوصا اال إىل قرار بشا ااأن موضا ااوع الدورة احلادية عشا اارة يف حني ورد يف إحدى املسا ااامهات اقرتاح إلدراج
املوضوع الوارد يف املشروع على الشكل التايل " :املعاهدة الدولية بعد جيل واحد :التطلع إىل اجليل القادم".

رابعا -مساهمات أخرى
 -12وأش ا ا ااارت إحدى املس ا ا ااامهات اليت قدمها أحد األطراف املتعاقدة ،إقرارات منه بأن هناو عمليات جارية لتحسا ا ااني
س ا ا ا ا ا اا ر عمل النظام املتعدد األطراف وحتديا اسا ا ا ا ا ا ارتاتيجية التمويل كما تتوخاه أنش ا ا ا ا ا ااطة اتموعة  3للدورة العاش ا ا ا ا ا اارة
( ،)2023-2022إىل أن توقيت عمليات االس ا ااتعراض التالية للنظام املتعدد األطراف واس ا ا ارتاتيجية التمويل س ا اايكون رهنات
باعتماد اجلهاز الرئاسي ملقررات تتعلق هبذه العناصر من املعاهدة الدولية.
 -13وترقب أحد األقاليم أن يكون برنامج العمل املتعدد السا ا ا ا ا اانوات أداةت غ ر معقدة ومركزة للتخطيد وحتديد امليزانية
ا يفيد عمل املعاهدة الدولية املسا ا ا اتقبلي بناء على إطار خطة األعمال ،وإض ا ا ااافة األنش ا ا ااطة اليت س ا ا اايتم االض ا ا ااطالع هبا
مستقبالت والنتائج املنشودة ا يف لك املؤشرات واملراحل اخلاصة بالرصد والتقييم.
 -14وأش ا ا ااار اإلقليم نفس ا ا ااه إىل أن برنامج العمل املتعدد الس ا ا اانوات جيب أن يش ا ا اامل إطارات زمنيات واملوارد املالية الالزمة
لتنفيذ األنش ا ا ا ا ا ااطة املقررة ،ا يف لك الشا ا ا ا ا ا اراكات أو أوجه التخزر املمكنة مع منظمات دولية أخرى ،وأنه من األمثل أن
يُعرض على شا ا ا ا ا ااكل جدول .ومل يوافق اإلقليم اته على اإلطار املفاهيمي اجلديد املقرتح واقرتح حذف اتموعتني  1و.2
اقرتح نقل األنشا ا ااطة املعروضا ا ااة ضا ا اامن اتموعتني  1و 2إىل اتموعة  ،3إ ا ما اعتربها اجلهاز
ووفقات للمسا ا ااامهة نفسا ا ااهاُ ،
الرئاسي مهمة و ات أولوية ،أو حذفها خبالف لك.

خامسا -التوجيهات المطلوبة
 -15وإن اجلهاز الرئاسااي مدعو إىل البحا يف مشااروع برنامج العمل املتعدد الساانوات للفرتة  2025-2018واعتماده
كما يرد يف املرفق هبذه الوثيقة.
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المرفق  - 1برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة  - 2025-2018لمحة عامة

المواضيع:

المجموعة :1
المسال ال ال ال ال الالائالالل المتعلقالالة
بالسياسات والحوكمة
الخ الالاب ال ال ال ال ال الالة ب الالالموارد
الالالوراث الي ال الالة ال الن الب ال الالات الي ال الالة
لالألغ ال الالذي ال الالة والالزراع ال الالة
ضال ال ال ال الالمن خطة التنمية
العالمية

الدورة الثامنة
()2019-2018

الدورة التاسعة
()2021-2020

الدورة العاشرة
()2023-2022

الدورة الحادية عشرة
()2025-2024

 احلص ا ا ا ا ا ا ااول عالااى املاواردالوراثيا ااة النبا اااتيا ااة لألغا ااذيا ااة
والزراعااة وتقاااس ا ا ا ا ا اام منااافعهااا
واألمن الغ ا ااذائي والتغ ا ااذوي
العاملي

 دور املزارعني باااعتبااارهمقيمني على املوارد الوراثيا ااة
النب اااتي ااة لألغ ااذي ااة والزراع ااة
ومطوريها
 التوقعات بالنس ا ا ا ا ا اابة إىلالسا ا ا ا ا ا اي اااسا ا ا ا ا ا ا ااات واخلطد
الاوطاناي ا ا ااة لصا ا ا ا ا ا ااون املاوارد
الوراثي ااة النب اااتي ااة لألغ ااذي ااة
والزراعة واستخدامها
 اسا ا ا ا ا ا ارتاتيجي ااات الرتبي ااةلتلبية احتياجات املزارعني.
 إدارة األق ا ا ااارب الااربي ا ا اةللمحاصيل

 احلوافز للح ا ا ااد منفق ا اادان املوارد الوراثي ا ااة
النباتية لألغذية والزراعة
وتش ا ااجيع اس ا ااتخدامها
على حنو مس ا ا ا ا ا ااتدام يف
ل تغ ر املناو

 مس ا ا ا ا ا ا ا ا ااامها ا ااة املواردالوراثية النباتية لألغذية
وال اازراع ا ا ااة يف ال اازراع ا ا ااة
والبيئة والتجارة

زيادة اإلنتاجية الزراعية من دعم المزارعين باعتبارهم ال الت النالالوع ال الب اليالالولالالوجالالي المعاهدة الدولية بعد
خ ال الالمل دم ال الالا الال ال الم ال الالوارد قال اليال المال الي الالن عال اللال ال الال التال الن الالوع وال الت الك اليالالّ مالالع ت الغ الي الر جيال الالل وا ال الالد :التطلع
ل الجيل القادم
المناخ
الوراثيالالة النبالالاتيالالة لألغالالذيالالة البيولوجي ومطوريه
والالالزراع ال الالة ع الل ال ام الت ال الالداد
سلسلة تطوير المنتجات

 توس ا ا ا ا ا اايع القاعدة الوراثيةالمجموعة :2
المس ال ال ال ال ال الالائ الالل العلمي الالة إلنتاج احملاص ا ا ا ا ا اايل من أجل
والفنية والتكنولوجية احلد من ض ا ا ااعف احملاص ا ا اايل
والتخكل الوراثي
 ال ات اط ااورات يف جم ا ا اااالتالتصنيف والتقييم والتوثيق

 اس ا ا ا ا ا ا ا اتا اعا اراض إجا اراءات  -اسااتعراض النظام العاملي  -اس ا ا ا ا ا ااتعراض النظ ااام  -اسا ا ااتعراض إجراءاتالمجموعة :3
االمتثال وقلياته
املتعدد األطراف
للمعلومات
التق ال الالدم المحرز في االمتثال وقلياته
المكونات الرئيسال ال ال ال الالية  -اس ا ا ا ااتعراض برنامج العمل  -اسااتعراض تطبيق حقوق  -استعراض اسرتاتيجية
التمويل
للمعال الالاهال الالدة الال الالدوليال الالة بشأن االستخدام املستدام املزارعني
واستعراضها
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تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة
الدورة الثامنة ()2019-2018

2025-2018

زيادة اإلنتاجية الزراعية من خمل دما الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
الموضوع:
عل امتداد سلسلة تطوير المنتجات
 احلص ا ا ا ا ا ااول على املوارد الوراثي ااة النب اااتي ااة لألغ ااذي ااة والزراع ااة وتق اااس ا ا ا ا ا اام من ااافعه اااالمجموعة :1
المس ال ال الالائل المتعلقة بالس ال ال الالياس ال ال الالات والحوكمة واألمن الغذائي والتغذوي العاملي

الخالالاب ال ال ال ال الالة بالالالموارد الوراثيالالة النبالالاتيالالة لألغالالذيالالة
والزراعة ضمن خطة التنمية العالمية
 توس ا ا ا اايع القاعدة الوراثية إلنتاج احملاص ا ا ا اايل من أجل احلد من ض ا ا ا ااعف احملاص ا ا ا اايلالمجموعة :2
والتخكل الوراثي
المسائل العلمية والفنية والتكنولوجية
 -التطورات يف جماالت التصنيف والتقييم والتوثيق

 استعراض إجراءات االمتثال وقلياتهالمجموعة :3
التقال الالدم المحرز في المكونال الالات الرئيس ال ال ال ال اليال الالة  -اسا ا ا ا ااتعراض برنامج العمل بشا ا ا ا ااأن االسا ا ا ا ااتخدام املسا ا ا ا ااتدام للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة
للمعاهدة الدولية واستعراضها

المجموعة  :1المسال ال ال ال الالائل المتعلقة بالسال ال ال ال الالياسال ال ال ال الالات والحوكمة الخابال ال ال ال الالة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ضمن خطة التنمية العالمية
النتيجة :حتسني إطار السياسات بشأن احلصول على املوارد الوراثية النباتية اليت تؤثر على األمن الغذائي والتغذوي العاملي
وتقاسم منافعها.
المخر  :ينظر اجلهاز الرئاسي يف املقررات اليت تتخذها منظمات دولية أخرى بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
واملتعلقة بالتنوع البيولوجي واملوارد الوراثية النباتية هبدف ضمان اتساق السياسات.
النشاط:




إعداد تقرير بش ا ااأن التداب ر اليت تتخذها األطراف املتعاقدة يف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،ا يف
لك النظر يف التطورات األخ رة واجلارية يف منتديات دولية أخرى معنية باحلص ا ااول على املوارد وتقاس ا اام منافعها
واملتعلقة بعمل املعاهدة الدولية ،ا يف لك الفجوات يف التحليل .وس ا ا ااوف يس ا ا ااتند التقرير إىل املس ا ا ااامهات اليت
تقدمها األطراف املتعاقدة يف التقارير القطرية الص ا ااادرة عنها طبقات للمادة  21وغ رها من املس ا ااامهات اليت س ا اايتم
مجعها من األطراف املتعاقدة خالل فرتة السنتني .وسيحتوي التقرير على استعراض لتحديد االجتاهات بناء على
الوقائع واألرقام واإلحصاءات.
اسا ا ا ااتعراض املعلومات املتوافرة عن تداب ر احلصا ا ا ااول على املوارد وتقاسا ا ا اام منافعها اليت تتخذها األطراف املتعاقدة
استنادات إىل املسامهات الواردة من قنوات متعددة لرفع التقارير ومناقشة املؤشرات املمكنة لقياس التقدم.
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الكلفة المقدرة 21 111 :دوالر أمريكي إلعداد التقرير واستعراض املعلومات ات الصلة.
المرا ل والمؤشرات:
 تقرير عن املقررات الرئيسا ا ا ااية املتعلقة باحلصا ا ا ااول على املوارد وتقاسا ا ا اام منافعها اليت ا ذهتا منتديات عاملية أخرى
معنية باملوارد الوراثية النباتية واألمن الغذائي والتغذوي.
 اسااتعراض مصااادر املعلومات املوجودة بشااأن تداب ر احلصااول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاس ام
منافعها اليت ا ذهتا األطراف املتعاقدة على املستوى احمللي.
المجموعة  :2المسائل العلمية والفنية والتكنولوجية
النتيجة :إحاطة األطراف املتعاقدة زيد من املعلومات عن احلد من ض ا ااعف احملاص ا اايل والتخكل الوراثي من خالل توس ا اايع
قاعدة استخدام األصناف املصنفة واملقيمة جيدات يف سياق تنفيذ املادتني  5و 6من املعاهدة الدولية.
المخر  :توصيات من اجلهاز الرئاسي بشأن كيفية النهوض بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص بشأن مرحلة ما قبل
الرتبية ضمن إطار املعاهدة الدولية.
النشاط:








إعداد وثيقة مس ا ااامهات بش ا ااأن الشا ا اراكات بني القطاعني العام واخلاص بش ا ااأن مرحلة ما قبل الرتبية ،ا يش ا اامل
املعلومات والدروس املسا ااتفادة من مبادرات مماثلة يف منتديات أخرى بشا ااأن التفاعالت مع أصا ااحاب املص ا الحة
املعنيني .وسا ااوف تتإا اامن الوثيقة معلومات عن األدوار احلالية اليت تإا ااطلع هبا املؤس ا اسا ااات من القطاعني العام
واخلاص يف ما خيمه مرحلة ما قبل الرتبية وتقييم قيمة إطالق مبادرة عاملية بشااأن الش اراكات بني القطاعني العام
واخلاص يف مرحلة ما قبل الرتبية واحلاجة إليها ،ا يف لك تعريف أهدافها وغاياهتا.
إع ااداد تقرير عن التق اادم احملرز لتص ا ا ا ا ا اانيف املوارد الوراثي ااة املوجودة يف النظ ااام املتع اادد األطراف والنظ ااام الع اااملي
للمعلومات التابعني للمعاهدة الدولية وتقييمها وتوثيقها ،باالس ااتناد إىل املس ااامهات الواردة من األطراف املتعاقدة
وتلك املوجودة يف النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية.
وض ا ا ا ا ا ااع خطة عن كيفية مواص ا ا ا ا ا االة تص ا ا ا ا ا اانيف جمموعات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة احلالية وإمكانية
توسيع نطاقها.
عقد ندوة دولية برعاية املنظمة واجلهاز الرئاس ا ا ا ااي للمعاهدة الدولية عن الشا ا ا ا اراكات بني القطاعني العام واخلاص
يف مرحلة ما قبل الرتبية يف إطار املعاهدة الدولية من أجل تبادل املعلومات واألمثلة عن الشراكات بني القطاعني
العام واخلاص بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

الكلفة المقدرة 211 111 :دوالر أمريكي إلعداد وثيقة املسامهات وتقرير فا ،وعقد ندوة دولية.
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المرا ل والمؤشرات:
 وثيقة مسامهات واحدة عن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف مرحلة ما قبل الرتبية.
 تقرير عن التطورات يف جماالت التصنيف والتقييم والتوثيق.
 ندوة دولية.
المجموعة  :3التقدم المحرز في المكونات الرئيسية للمعاهدة الدولية واستعراضها
النتيجة:






حس ا ا ا ا ا اان عمل اإلجراءات واتليات التنفيذية وتعزيز االمتثال للمعاهدة الدولية ومعاجلة املس ا ا ا ا ا ااائل املتعلقة بعدم
االمتثال هلا.
القيام بدراس ا ا ا ا ا ااة عن املواد اليت س ا ا ا ا ا اابق وأبلغت األطراف املتعاقدة بوجودها يف النظام املتعدد األطراف ،وحتليل
اإلجراءات للوصول إىل النظام ووضع جمموعة من التوصيات ألغراض التحسني.
معلومات حمدثة عن برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام.

المخر :
 يتخااذ اجلهاااز الرئاااس ا ا ا ا ا ااي قراراتااه بناااء على التوصا ا ا ا ا ا ايااات الواردة من جلنااة االمتثااال هباادف حتس ا ا ا ا ا ااني اإلجراءات
واتليات التشغيلية.
 ويتخذ اجلهاز الرئاسي قرارات بشأن برنامج العمل لالستخدام املستدام.
النشاط:




تس ااتعرض جلنة االمتثال اإلجراءات واتلية التش ااغيلية لتعزيز االمتثال وتعائ املس ااائل املتعلقة بعدم االمتثال وتقدم
عن طريق تقريرها إىل اجلهاز الرئاسي توصيات بتحسينات ميكن القيام هبا.
وتقوم اللجنة املعنية باسا ا ا ا ا ااتعراض برنامج العمل لالسا ا ا ا ا ااتخدام املسا ا ا ا ا ااتدام ويُرسا ا ا ا ا اال اقرتاح إىل اجلهاز الرئاسا ا ا ا ا ااي
للنظر فيه واعتماده.

الكلفة المقدرة :ال موارد إضافية.
المرا ل والمؤشرات:
 توص اايات جلنة االمتثال إىل اجلهاز الرئاس ااي بش ااأن اإلجراءات واتليات التش ااغيلية للرص ااد واإلبال  ،ا يف لك
استعراض منو ج اإلبال .
 قرارات اجلهاز الرئاسي لتحسني اإلجراءات واتليات التشغيلية.
 توف ر توجيهات وتوصيات بشأن العمليات واستمرارية برنامج العمل لالستخدام املستدام.
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الدورة التاسعة ()2021-2020
الموضوع

دعم المزارعين باعتبارهم قيمين عل التنوع البيولوجي ومطوريه

 دور املزارعني ب اااعتب ااارهم قيمني على املوارد الوراثي ااة النب اااتي ااة لألغ ااذي ااة والزراع ااةالمجموعة 1
المس ال ال ال الالائل المتعلقة بالس ال ال ال الالياس ال ال ال الالات والحوكمة ومطوريها
الخالالابال ال ال ال ال الالة بالالالموارد الوراثيالالة النبالالاتيالالة لألغالالذيالالة  -التوقعات بالنس ا اابة إىل الس ا ااياس ا ااات واخلطد الوطنية لص ا ااون املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة واستخدامها
والزراعة ضمن خطة التنمية العالمية
 اسرتاتيجيات الرتبية لتلبية احتياجات املزارعنيالمجموعة :2
 إدارة األقارب الربية للمحاصيلالمسائل العلمية والفنية والتكنولوجية
 استعراض النظام العاملي للمعلومات للمادةالمجموعة :3
التق ال الالدم المحرز في المكون ال الالات الرئيس ال ال ال ال الي ال الالة  -استعراض تطبيق حقوق املزارعني
للمعاهدة الدولية واستعراضها

17

المجموعة  :1المسال ال ال ال الالائل المتعلقة بالسال ال ال ال الالياسال ال ال ال الالات والحوكمة الخابال ال ال ال الالة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ضمن خطة التنمية العالمية
النتيجة :حتس ا ا ا ا ا ااني مدى اإلقرار بدور املزارعني ومس ا ا ا ا ا ااامهاهتم باعتبارهم قيمني على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ومطوريها.
المخر  :يوفر اجلهاز الرئاسااي معلومات إىل األطراف املتعاقدة بشااأن اخليارات املمكنة لرقرار بدور املزارعني ومسااامهاهتم
يف صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها يف املزارع ضمن السياسات واخلطد الوطنية.
النشاط:






مجع املس ا ااامهات الواردة من األطراف املتعاقدة بش ا ااأن فهمهم لس ا اامات املزارعني وأدوارهم ومس ا ااؤولياهتم كقيمني
على املوارد وترتيبها وحتليلها .إعداد تقرير تقييم عاملي عن الس ااياس ااات واخلطد الوطنية مع اإلقرار بدور املزارعني
يف صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها والنهوض يهذا الدور.
إعداد دراسااة ،تتإاامن حتليالت وتوصاايات ،بشااأن أكثر الطرق كفاءة لصااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
والتوازن بني الصون يف املوقع وخارجه بغية النهوض بوضع السياسات الداعمة للتكامل .ويتعني على الدراسة أن
جتري دراس ا ا ا ا ااات حالة أو أن تأخذ يف احلس ا ا ا ا اابان مثل هذه الدراس ا ا ا ا ااات عن احلاالت والظروف اليت تدعم فيها
اسرتاتيجيات وسياسات صون املوارد بعإها البع بكفاءة.
تنظيم مشاااورة إقليمية واحدة على األقل بشااأن دور املزارعني يف صااون التنوع البيولوجي للمحاصاايل واس اتخدامه
ودورهم يف اكتشاف موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة وتطويرها.
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الكلفة المقدرة 151 111 :دوالر أمريكي إلعداد تقرير تقييمي عن الس ا ااياس ا ااات واخلطد الوطنية وتنظيم مش ا اااورة إقليمية
واحدة على األقل.
المرا ل والمؤشرات:
تقرير تقييمي عاملي بشا ا ا ااأن السا ا ا ااياسا ا ا ااات واخلطد الوطنية وتقرير من االجتماعات اإلقليمية عن دور املزارعني كقيمني على
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومطوريها.
المجموعة  :2المسائل العلمية والفنية والتكنولوجية
النتيجة :معاجلة الفجوات واالحتياجات اخلاصا ااة باملزارعني من أصا ااحاب املصا االحة يف جمال التكيف مع مسا ااائل الصا ااون
يف املزارع ويف املوقع.
المخر :
 يوفر اجلهاز الرئاسا ااي توجيهات بشا ااأن اإلدارة الكفوءة لألقارب الربية للمحاصا اايل والرتويج لألنواع غ ر املسا ااتغلة
بالكامل واملهملة.
 يادعم اجل هااز الرئااس ا ا ا ا ا ااي اجلهود املباذولاة جلمع املعلوماات عن اسا ا ا ا ا ا ارتاتيجياات الرتبياة وتقنياات الرتبياة املختلفاة،
ا يف لك أوجه النجاح واإلخفاق والدروس املستفادة.
النشاط:






اسا ااتعراض اس ا ارتاتيجيات الرتبية هبدف حتديد أفإا اال املمارسا ااات للرتويج لألنواع غ ر املسا ااتغلة بالكامل واملهملة
وحتديد احملفزات املمكنة لزراعتها وصوهنا.
اسا ااتعراض دراسا ااة أسا اااسا ااية بشا ااأن إدارة األقارب الربية للمحاصا اايل يف سا ااياق تربية النباتات والصا اامود يف وجه
تغ ر املناو.
عقااد مؤمتر فا بشا ا ا ا ا ا ااأن يااايااة األقااارب الربيااة للمحاااصا ا ا ا ا ا اياال واألنواع غ ر املس ا ا ا ا ا ااتغلااة بااالكاااماال واملهملااة وتعزيز
استخدامها املستدام.

الكلفة المقدرة 135 111 :دوالر أمريكي لعقد املؤمتر الفا بشا ااأن األقارب الربية للمحاصا اايل ،وإعداد تقرير عن أفإا اال
املمارسات للرتويج لألنواع غ ر املستغلة بالكامل واملهملة.
المرا ل والمؤشرات:
 دراسة أساسية عن األنواع غ ر املستغلة بالكامل واملهملة واسرتاتيجيات الرتبية.
 توجيهات وتوصيات بشأن صون األنواع غ ر املستغلة بالكامل واملهملة واستخدامها.
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المجموعة  :3التقدم المحرز في المكونات الرئيسية للمعاهدة الدولية واستعراضها
النتيجة:
حتديا برنامج العمل اخلاص بالنظام العاملي للمعلومات املنص ا ا ا ا ا ااوص عليه يف املادة  17من املعاهدة الدولية واس ا ا ا ا ا ااتعراض
تطبيق حقوق املزارعني.
المخر :
 يتخذ اجلهاز الرئاسي قرارات برنامج العمل اخلاص بالنظام العاملي للمعلومات املنصوص عليه يف املادة .17
 عرض الدروس املستفادة واخليارات الوطنية املتعلقة بتطبيق حقوق املزارعني.
النشاط:



استعراض برنامج العمل اخلاص بالنظام العاملي للمعلومات املنصوص عليه يف املادة .17
اسااتعراض التجارب الوطنية بشااأن تطبيق حقوق املزارعني من جانب اجلهاز الرئاسااي اسااتنادات إىل املسااامهات اليت
سا ا اايتم مجعها من التقارير الوطنية اخلاصا ا ااة بتنفيذ املعاهدة الدولية واملسا ا ااامهات والتعليقات الواردة من أصا ا ااحاب
املصلحة املعنيني.

الكلفة المقدرة :ال موارد إضافية
المرا ل والمؤشرات:
توف ر توجيهات وتوصا ا ا ا اايات عن العمليات وضا ا ا ا اامان اسا ا ا ا ااتمرارية برنامج العمل اخلاص بالنظام العاملي للمعلومات وتنفيذ
حقوق املزارعني وجب املادة .9

