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 من جدول األعمال المؤقت 16البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16 –11روما، 

 مشروع برنامج العمل المتعدد السنوات
 

 موجز
 

ّ                                                                      تتضــّمن هذه الوثيقة مشــروع برنامج العمل املتعدد الســنوات للجهاز الرئاســي للفرتة   ّ   الذي أعّده       2027 -    2018           
  .                                           مكتب الدورة الثامنة لينظر فيه اجلهاز الرئاسي

 التوجيهات المطلوبة
 
ّ                                                                            إّن اجلهاز الرئاســـــــــي مدعّو إىل النظر يف هذه الوثيقة واعتماد برنامج العمل املتعدد الســـــــــنوات للجهاز الرئاســـــــــي                      ّ   

  .    2027 -    2018      للفرتة 
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ّ   مقد مة - ً ال    ّ أو      
 
                                   برنامج العمل املتعدد الســــــنوات للجهاز         بعنوان "      2017 /  13                     دورته الســــــابعة القرار      خالل                    اعتمد اجلهاز الرئاســــــي   - 1

                                                                         لتوفري التوجيهات يف ما يتعلق بوضع برنامج عمل متعدد السنوات للجهاز الرئاسي.  1 ، "                للمعاهدة الدولية        الرئاسي 
 

ّ                 إن  الجهاز الرئاسي،   

 ؛13/2015القرار  إذ يستذكر

ّ                                                                                      إىل أن  أحد األهداف الرئيسية لربنامج العمل املتعدد السنوات هو تنظيم برنامج عمل املعاهدة الدولية  وإذ يشير      
 أفضل، خاصة العمل الواجب االضطالع به يف الفرتات الفاصلة بني الدورات؛على حنو 

ّ                                                                                      إىل أن  أجهزة أخرى تابعة ملنظمة األغذية والزراعة قد اعتمدت برامج عمل متعددة السنوات لوضع جدول  وإذ يشير     
ّ                             زمين إلجراء عمليات استعراض معم قة للربامج واآلليات ذات الصلة؛                             

 
مل، بدعم من األمني ومبسامهات من األطراف املتعاقدة، وضع برنامج العمل املتعدد إىل املكتب الع يطلب -1

 السنوات للجهاز الرئاسي لكي ينظر فيه يف دورته الثامنة؛

ّ  ويقر ر -2 أن يبحث يف دورته الثامنة يف التأثريات احملتملة الستخدام "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد     
أهداف املعاهدة الدولية والنظر يف إمكانية إدراجها ضمن برنامج العمل املتعدد السنوات الوراثية بالنسبة إىل 

 خالل االجتماع املذكور؛
 
                                                                                                  استعرض مكتب الدورة الثامنة هيكل برنامج العمل املتعدد السنوات والعناصر الرئيسية مثل املخرجات واملراحل   و   - 2

ّ                                               ّ ، وأعّد مشــروع برنامج عمل متعدد الســنوات على النحو املبّني        وناقشــها   ة                                          الرئيســية لكل دورة مبا يشــمل املشــاورات اإلقليمي      
                     يف امللحق هبذه الوثيقة.

 
 برنامج العمل المتعدد السنوات وهيكلهمبادئ 

 
                                                                                               ّ   وافق املكتب على أن الغرض من برنامج العمل املتعدد السنوات هو ختطيط وتنظيم عملية تنفيذ املعاهدة الدولّية   - 3

                          ّ                                                                        وعمل اجلهاز الرئاســــــي بصــــــورة مّتســــــقة ومتكاملة، وتســــــليط الضــــــوء على املخرجات الرئيســــــية املنبثقة عن دورات اجلهاز 
                                                           ّ   تعدد الســــــنوات أداة برناجمية مفيدة وأنه ينبغي اعتبارها وثيقة حّية                                                 الرئاســــــي. وكذلك وافق املكتب على أن برنامج العمل امل

                                                                                               ال بد من اســــــــتعراضــــــــها وحتديثها يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاســــــــي من أجل معاجلة االحتياجات املتنامية حبســـــــب 
ّ                                     االقتضاء. ويظهر ذلك يف مقّدمة جدول برنامج العمل املتعدد السنوات.                         

 

                                                      
1  mv176a.pdf-http://www.fao.org/3/a   



IT/GB-8/19/16 3 

 

                                                                               ت دورات اجلهاز الرئاســـــي املقبلة ومراحلها الرئيســـــية، مت أخذ برامج عمل األجهزة الدولية                  ويف إطار حتديد خمرجا  - 4
                                       ّ                                                            ذات الصــــــــــــلة وعملياهتا يف االعتبار أل�ا قد تتطّلب مدخالت منبثقة من املعاهدة الدولية وذلك باإلضــــــــــــافة إىل القرارات 

ر للجهاز                                        الرئاســــي عملية النظر يف هذه املســــائل واختاذ                                                        ّ        واملقررات الصــــادرة عن اجلهاز الرئاســــي. ومن شــــأن ذلك أن ييســــّ
                                                                                                          القرارات يف الوقت املناسب، ما من شأنه تعزيز أوجه التآزر مع املؤسسات الشريكة والتعاون معها على حنو أفضل وتنسيق 

                   األنشطة يف ما بينها.
 
ا أال يدرج املوضــــــوعات يف برنامج العمل املتعدد الســــــنوات، على أن   - 5 ّ            ً                                                         وقّرر املكتب أيضــــــً   ُ                 يُنظر على حنو منفصــــــل   

                                                    ّ                                                يف موضــــــــــوع خالل كل دورة من دورات اجلهاز الرئاســــــــــي، ما قد ميّثل وســــــــــيلة مفيدة للتأكيد على أمهية املعاهدة الدولية 
                                                          يف سياق املناقشات حول السياسات ذات الصلة على املستوى العاملي.

 
ّ                             وقّرر اجلهاز الرئاســــــــــــــي مبوجب القرار   - 6                                امنة يف التأثريات احملتملة الســــــــــــــتخدام                    أن يبحث يف دورته الث      2017 /  13  

         إدراجها            يف إمكانية          وأن ينظر        الدولية                                                                         "معلومات التســــــــلســــــــل الرقمية" بشــــــــأن املوارد الوراثية بالنســــــــبة إىل أهداف املعاهدة 
                                                                                                ضــــمن برنامج العمل املتعدد الســــنوات خالل االجتماع املذكور". ودعا "األطراف املتعاقدة وســــائر احلكومات وأصــــحاب 
                                                                                              املصــــــــــــلحة املعنيني واألفراد من ذوي اخلربات يف هذا املوضــــــــــــوع إىل إفادة اجلهاز الرئاســــــــــــي مبعلومات بشــــــــــــأن مجلة أمور 

                                                         هات الفاعلة املعنية مبســألة "معلومات التســلســل الرقمية" اخلاصــة                                           من ضــمنها املصــطلحات املســتخدمة يف هذا اجملال، واجل
   عة                                                                                                                         باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأنواع "معلومات التســلســل الرقمية" اخلاصــة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزرا

                   ونطاق استخداماهتا".
 
                                            د من آراء وإتـــاحتهـــا لألطراف املتعـــاقـــدة لالســــــــــــــرتشــــــــــــــــاد                                        وطلـــب اجلهـــاز الرئـــاســــــــــــــي إىل األمني "جتميع مـــا ور   - 7

                                                                      ً                                      هبا يف املناقشــات بشــأن هذا املوضــوع خالل الدورة الثامنة للجهاز الرئاســي". وبناًء عليه، أدرجت اآلراء الواردة يف الوثيقة 
IT/GB-8/19/16.1/Inf.1  " ســــــــــــــلية              معلومات التســــــــــــــل "    حول       2017 /  13                                مجع املعلومات املطلوبة مبوجب القرار         بعنوان     

   ".                                               اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   "       الرقمية
 

 التوجيهات المطلوبة
 
ّ                                                             إّن اجلهــــــاز الرئــــــاســــــــــــــي مــــــدعّو إىل النظر يف هــــــذه الوثيقــــــة واعتمــــــاد برنــــــامج العمــــــل املتعــــــدد الســــــــــــــنوات   - 8                    ّ   

                                                    هبـــذه الوثيقـــة. ويف هـــذا الســــــــــــــيـــاق، ترد عنـــاصــــــــــــــر القرار احملتمـــل    1      امللحق                      ، على النحو الوارد يف     2027 -    2018      للفرتة 
                                       هبذه الوثيقة، لينظر فيها اجلهاز الرئاسي.   2      امللحق   يف 
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 1الملحق 

 مشروع برنامج العمل المتعدد السنوات للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد 
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 2027-2018للفترة 

 المخرجات والمراحل الرئيسية

                                هدة الدولية، مع مراعاة أهدافها.                    التنفيذ الكامل للمعا       يف دعم                                   تتمثل املهمة األســـــاســـــية للجهاز الرئاســـــي  
                                                           ّ     املتعدد الســـــــنوات يف التخطيط لعمل اجلهاز الرئاســـــــي وتنظيمه بصـــــــورة مّتســـــــقة        العمل        برنامج               ويكمن الغرض من 

                                                                                ا يف تنفيذ املعاهدة الدولية، مع تســـــــليط الضـــــــوء على القضـــــــايا الرئيســـــــية اليت ينبغي النظر                   ً ومتكاملة للمضـــــــي قدمً 
               وسيجري استعراض    .      املقبلة                                                                               فيها واملخرجات واملراحل الرئيسية املتوقعة اليت ينبغي إجنازها يف دورات اجلهاز الرئاسي

                   ً             هاز الرئاسي استناًدا إىل قراراته.                                                             برنامج العمل املتعدد السنوات عند االقتضاء يف كل دورة من دورات اجل
 

 الدورة الثامنة 
)2019( 

 الدورة التاسعة
)2021( 

 الدورة الثامنة
)2023( 

الدورة الحادية 
 عشرة

)2025( 

الدورة الثانية 
 عشرة

)2027( 
         الوراثية              صون الموارد

ـــــة  ـــــة لألغـــــذي ـــــاتي                 النب
ــــــــــــــــــــــــزراعــــــــــــــــــــــــة           وال
ــــخــــــدامــــهــــــا             واســـــــــــــــت
                   المســـــتدام (المادتان 

  ) 6 و   5

            مشــــرتك للتنوع                 النظر يف برنامج
       لتحقيق                      البيولوجي يف الزراعـــــــة

                         االســـــــــتخدام املســـــــــتدام للموارد 
                                  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

     2030 -    2020      للفرتة 
                        النظر يف العمــل والشـــــــــــــــراكــات 
                        املســـــــــــــــتقبليــة لتحــديــث وإعــداد 
                      اســـــــــــــرتاتيجيات عاملية لصـــــــــــــون 

        احملاصيل.

                 اســـــــــــــــتعراض القرارات 
                  املتخــذة خالل الــدورة 

           الثامنة.  
 

   

               حـــقـــوق الـــمـــزارعـــيــن 
  ) 9        (المادة 

                          استعراض التقرير اخلاص حبقوق 
ّ  الــــــــذي أعــــــــّده        املــزارعــني       فــريــق          

                       اخلرباء التقين املخصــــــــــص املعين 
             حبقوق املزارعني

                 اســـــــــــــــتعراض القرارات 
                  املتخــذة خالل الــدورة 

  . 9                   الثامنة بشأن املادة 
               اســـــــــــــــتعراض خيــــارات 
                 تشجيع إعمال حقوق 
                املـــزارعـــني وتـــوجـــيـــهــــــــه 

        وتعزيزه

   

        الـــمــتــعــــــدد        الـــنـــظــــــام 
    من                األطراف (المواد

  )  13    إلى     10

      عمليــة                     النظر يف جمموعــة تــدابري 
        التعزيز

                           اســـــتعراض التقرير بشـــــأن إتاحة 
      املواد

                   عرض التقرير العــــــاملي 
       املـــادة          بشـــــــــــــــــأن تـــدفق 

         الوراثية
              اســــــــــــــــتــعــراض تــنــفــيــــــــذ 
                     قرارات اجلهاز الرئاسي 

                   بشأن عملية التعزيز

               تقرير عن توافر       تقدمي
      املواد

               التقرير العاملي      عرض
       املادة          بشــــــــــــأن تدفق 

         الوراثية
                   تقييم فعـــاليـــة تـــدابري 

        التعزيز      عملية 
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                     اســتعراض تقرير الدورة 
               الـــرابـــعــــــــة ملشــــــــــــــــــــــاريـــع 

          سم املنافع         صندوق تقا
               الـــنـــظــــــام الـــعــــــالـــمـــي 
                 لإلعالم عن الموارد 
                  الــوراثــيــــــة الــنــبــــــاتــيــــــة 
ـــــة والزراعـــــة                  لألغـــــذي

  )  17        (المادة 

                   اســـــــــــــــتعراض منتصـــــــــــــــف املــــدة 
                          لربنــامج العمــل اخلــاص بــالنظـام 
              الــــــــــــــعــــــــــــــاملــــــــــــــي لــــــــــــــإلعــــــــــــــالم 

) 2016    - 2022    (  

               اســـــــــــــــتعراض برنــــــــامج 
                   العمل اخلاص بالنظام 
             الـــــــعــــــــاملـــــــي لـــــــإلعـــــــالم 

) 2016    - 2022    (  

ـــنـــظـــر يف بـــرنــــــــامـــج                 ال
                   العمل اخلاص بالنظام 
             الــــــعــــــــاملــــــي لــــــإلعـــــالم 

) 2023    - xxxx(  

               إعــــــــداد تــقــريــر عــن 
                   تنفيذ برنامج العمل 
             اخلــــــــاص بــــــــالنظــــــــام 

             العاملي لإلعالم

 

                   اســـــــتراتيجية التمويل 
  )  18        (المادة 

ّ   اسرتاتيجية التمويل احملّدثة                      
                         عناصــــــر لتقدمي املشــــــورة بشــــــأن
                           االجتمـــــاع الثـــــامن ملرفق البيئـــــة 

           دعوة مؤمتر            العــــــــامليــــــــة عقــــــــب 
                      األطـــراف التـــفــــــــاقـــيــــــــة الـــتـــنـــوع 

          البيولوجي

  
 

        اســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــراض 
                  اسرتاتيجية التمويل

 

ــمــــــادة  ــثــــــال (ال                 االمــت
                ) ورفع التقــــــارير   21

        الوطنية

                      االســـــــــــتعراض املرتقب للقســـــــــــم 
         االمتثال         جراءات إ          العاشر من 

                   عرض تقرير التوقعــات 
           خبصــــــــــــــــــوص تـــنـــفـــيــــــــذ 
                     املعاهدة الدولية بشأن 
                         املوارد الوراثيـــة النبـــاتيـــة 

                لألغذية والزراعة

             اســــــــــــــــتعراض حتليــــــــل 
        الثانية         الوطنية         التقارير 

  

                   يف التــــــــأثريات احملتملــــــــة      النظر             مواضيع أخرى
                 الســــــــــــــــــتـــخــــــــدام "مـــعـــلـــومــــــــات 

       املوارد       بشـأن                 التسـلسـل الرقمية" 
                          الوراثيــة بــالنســـــــــــــــبــة إىل أهــداف 
                         املعــــــاهــــــدة الــــــدوليــــــة والنظر يف 
                           إمكانية إدراجها ضــــمن برنامج 

                     العمل املتعدد السنوات
                 اخلــــــطــــــــة االســـــــــــــــــــــرتاتــــــيــــــجــــــيــــــــة 
                       لـــلـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي لـــلـــفـــرتة

         اإلســـــــــــــــــــــــهـــــــــام   /    2020 -    2011
                      التنوع البيولوجي لفرتة       إطــار  يف 

     2020           ما بعد عام 
                           تنســـــــــــــيق العمل مع هيئة املوارد 
                                  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

                    تقييم التقـــدم احملرز يف 
                 حتقيق هــــــديف التنميـــــة 

    15 و   2         املســـــــــــــــتــــدامــــة 
                املــــتــــعــــلــــقــــني بــــــــاملــــوارد 
                  الــــوراثــــيــــــــة الــــنــــبــــــــاتـــيــــــــة 

                لألغذية والزراعة
          يف التقرير       ســـــــــــــــهـــام  اإل

ــــــث عن  ــــــال ــــــة          الث       حــــــال
                         املوارد الوراثيـــة النبـــاتيـــة 
                  لألغــــذيــــة والزراعــــة يف 

      العامل
               النظر يف املــــــــدخالت 
                   اخلاصــــــــــة بإطار التنوع 
                  الـبــيــولـوجـي لـفــرتة مــــــــا 

     2020        بعد عام 

                   عرض التقرير الثــالــث 
       املـــــوارد       حــــــــالــــــــة   عـــــن 

                  الـــوراثـــيــــــــة الـــنـــبــــــــاتـــيــــــــة 
                  لألغـــذيـــة والزراعـــة يف 

      العامل
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 2الملحق 

 2019مشروع عناصر القرار **/

 برنامج العمل المتعدد السنوات للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية 
 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 إّن الجهاز الرئاسي،
  ؛    2017 /  13        القرار        يستذكر    إذ

ّ       أّن الغرض    إىل      يشير     وإذ        اجلهاز      وعمل       ّ  الدولّية         املعاهدة       تنفيذ       عملية        وتنظيم      ختطيط    هو         السنوات        املتعدد       العمل        برنامج    من   
       دورات  يف                           املتوقعة اليت ينبغي إجنازها          الرئيســية         واملراحل             على املخرجات       الضــوء        وتســليط           ومتكاملة،   ّ    مّتســقة       بصــورة         الرئاســي
         الرئاسي؛       اجلهاز

شكر           للمسـامهات        توفريها     على          املتعاقدة         واألطراف         السـنوات        املتعدد       العمل        برنامج       ملشـروع         إعدادمها     على       واألمني       املكتب      ي
         الربنامج؛       مشروع       إعداد       عملية   يف

        القرار؛     هبذا   1       امللحق   يف        الوارد       النحو     على         السنوات        املتعدد       العمل        برنامج        ويعتمد

           االحتياجات       ملعاجلة        وحتديثه         الرئاســـــي       اجلهاز       دورات    من      دورة    كل       خالل         الســـــنوات        املتعدد       العمل        برنامج         اســـــتعراض       ويقرر
         االقتضاء؛     حبسب          املتنامية

      أمور     مجلة      بشـــأن          املعلومات          على توفري         واألفراد        املعنيني        املصـــلحة        وأصـــحاب               وســـائر احلكومات          املتعاقدة        األطراف       ويشـــكر
       اخلاصـــة  "                        معلومات التســـلســـل الرقمية "       مبســـألة        املعنية         الفاعلة        واجلهات      اجملال     هذا   يف          املســـتخدمة          املصـــطلحات       ضـــمنها    من

          والزراعة؛        لألغذية          النباتية          الوراثية         باملوارد

       العمل       تنسيق       مواصلة   و                سائر املنتديات   يف          الوراثية           التسلسلية          املعلومات     حول          املناقشات        متابعة        مواصلة      األمني    إىل       ويطلب
      يكفل    مبا     صــــلة     ذات       أنشــــطة    أي      خبصــــوص          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد       وهيئة           البيولوجي        التنوع         اتفاقية    من    كل         أمانة    مع

       اجلهود؛   يف           االزدواجية    ّ  وجيّنب        االتساق

         اتفاقية     لدى       الصلة     ذات          العمليات                      حالة املناقشات ونتائج     على         الثامنة       دورته   يف         الرئاسي       اجلهاز      إطالع      األمني    إىل       ويطلب
        معلومــات  "         الســــــــــــــتخــدام        احملتملــة           بــالتــأثريات          ارتبــاطهــا     حيــث    من          والزراعــة        لألغــذيــة          الوراثيــة        املوارد       وهيئــة           البيولوجي        التنوع

         الدولية؛         املعاهدة       أهداف    إىل         بالنسبة          الوراثية        املوارد      بشأن  "                التسلسل الرقمية
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