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 13/2019القرار 
 برنامج العمل المتعدد السنوات للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية 

 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 

                    إن  الجهاز الرئاسي،

  ؛    7132 /  31        القرار        يستذكر    إذ
ّ       أّن الغرض    إىل      يشير     وإذ        اجلهاز      وعمل       ّ  الدولّية         املعاهدة       تنفيذ       عملية        وتنظيم      ختطيط    هو         السنوات        املتعدد       العمل        برنامج    من   

         يف دورات                          املتوقعة اليت ينبغ  إجنازها          الرئيسييية                     على املخرجات واملراحل       الضييو         وتسييليط           ومتكاملة،   ّ    مّتسييقة       بصييورة         الرئاسيي 
         الرئاس ؛       اجلهاز

        توفريها     على          املتعاقدة         واألطراف   ،       السيييينوات        املتعدد       العمل        برنامج       ملشييييرو          إعدادمها     على       واألمني       املكتب      يشككك ر -1
         الربنامج؛       مشرو        إعداد       عملية   يف          للمسامهات

        القرار؛    ذا هب     لحق  امل   يف        الوارد       النحو     على         السنوات        املتعدد       العمل        برنامج        ويعتمد -2
       ملعاجلة        وحتديثه         الرئاسيييييييييي        اجلهاز       دورات    من      دورة    كل       خالل         السيييييييييينوات        املتعدد       العمل        برنامج         اسييييييييييتعراض       ويقرر  - 1

         االقتضا ؛     حبسب          املتنامية           االحتياجات
 

 13/2017ا للقرار      وفق   "النظر في "معلومات التسلسل الرقمي
 
     مجلة      بشأن          املعلومات          على توفري         واألفراد        املعنيني        املصلحة        وأصحاب               وسائر احلكومات          املتعاقدة        األطراف      يش ر  - 4

  "                       معلومات التسيييييلسيييييل الرقم  "       مبسيييييألة        املعنية         الفاعلة        واجلهات      اجملال     هذا   يف          املسيييييتخدمة          املصيييييطلحات       ضيييييمنها    من      أمور
          والزراعة؛        لألغذية          النباتية          الوراثية         باملوارد       اخلاصة

       املوارد      هيئة                    التنو  البيولوج  و    ة          طار اتفاقي إ                             ن "معلومات التسيييييلسيييييل الرقم " يف  أ               بالعمل اجلاري بشييييي   ا     علم        يأخذ  و   - 5
           ة )اهليئة(؛       والزراع   ة   غذي  لأل          الوراثية

        ومواصيييلة                سيييائر املنتديات   يف   "                      معلومات التسيييلسيييل الرقم  "     حول          املناقشيييات        متابعة        مواصيييلة      األمني    إىل       ويطلب  - 6
     ذات       أنشييييييطة    أي      خبصييييييو           والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد       وهيئة           البيولوج         التنو          اتفاقية    من    كل         أمانة    مع       العمل       تنسيييييييق
       اجلهود؛   يف           االزدواجية    ّ  وجيّنب        االتساق      يكفل    مبا     صلة
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       الصييلة     ذات          العمليات                      حالة املناقشييات ونتائج     على         التاسييعة       دورته   يف         الرئاسيي        اجلهاز      إطال       األمني    إىل       ويطلب  - 2
                معلومات التسييييييييلسييييييييل  "         السييييييييتخدا         احملتملة           بالتأثريات          ارتباطها     حيث    من        واهليئة           البيولوج         التنو            يف اتفاقية           املضييييييييطلع هبا

         الدولية؛         املعاهدة       أهداف    إىل         بالنسبة          الوراثية        املوارد      بشأن  "       الرقم 
 

 الفرعية وعمليات ما بين الدورات األجهزةالنظر في 
 
                                                                              مكتيب اليدورة التياسييييييييييييييعية، بيدعم من األمني، إجرا  اسييييييييييييييتعراض لألجهزة الفرعيية وعملييات ميا بني    إىل      طلب ي  - 8

            املعروضيييية على                                                  املرجعية عن األجهزة الفرعية وعمليات ما بني الدورات       املذكرة                      إىل العناصيييير الواردة يف    د    سييييتنا   باال   ،       الدورات
      ، لك                       وتفادي ازدواجية اجلهود                                                                       الثامنة، وذلك بغية رفع توصييييييييات، مبا يف ذلك حول التنسييييييييق بني األجهزة الفرعية   ة    دور   ال

 .                                       ينظر فيها اجلهاز الرئاس  يف دورته التاسعة
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 ملحق ال
 برنامج العمل المتعدد السنوات للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد 

 لألغذية والزراعة الوراثية النباتية
 2025-2020للفترة 

 المخرجات والمراحل الرئيسية
 

 التنفيذ الكامل للمعاهدة الدولية، مع مراعاة أهدافها. يف دعمتتمثل املهمة األساسية للجهاز الرئاس  
املتعدد السنوات يف التخطيط لعمل اجلهاز الرئاس  وتنظيمه بصورة  العمل ويكمن الغرض من برنامج

ا يف تنفيذ املعاهدة الدولية، مع تسليط الضو  على القضايا الرئيسية اليت  ّ                         مت سقة ومتكاملة للمض  قدم  
 ينبغ  النظر فيها واملخرجات واملراحل الرئيسية املتوقعة اليت ينبغ  إجنازها يف دورات اجلهاز الرئاس 

. وسيجري استعراض برنامج العمل املتعدد السنوات عند االقتضا  يف كل دورة من دورات ملقبلةا
                                   اجلهاز الرئاس  استناد ا إىل قراراته.

 الدورة التاسعة
(2021) 

 العاشرةالدورة 
(2023) 

 الدورة الحادية عشرة
(2025) 

                                                استعراض القرارات املتخذة خالل الدورة الثامنة.   (6و 5الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام )المادتان  صون الموارد

  . 9                                                      استعراض القرارات املتخذة خالل الدورة الثامنة بشأن املادة  (9حقوق المزارعين )المادة 
                وتوجيهه وتعزيزه                                        استعراض خيارات تشجيع إعمال حقوق املزارعني 

  

               تقرير عن توافر       تقيييييدم                                                       استعراض تقرير الدورة الرابعة ملشاريع صندوق تقاسم املنافع (13إلى  10 من النظام المتعدد األطراف )المواد
      املواد
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                     النظر يف برنامج العمل   (    7177 -    7136                           اخلا  بالنظا  العامل  لإلعال  )                     استعراض برنامج العمل  (17النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )المادة 
                    اخليا  بيالنظيا  العيامل  

 -    7171 )      لييييييييييإلعييييييييييال  
xxxx)  

               تقرير عن تنفيييذ        إعييداد
                  برنيييامج العميييل اخليييا  
                     بالنظا  العامل  لإلعال 

                  اسييييييتعراض اسيييييي اتيجية    (18استراتيجية التمويل )المادة 
        التمويل

                                                          عرض تقرير التوقعات خبصيييييييييييييييو  تنفيذ املعاهدة الدولية بشيييييييييييييييأن املوارد  ورفع التقارير الوطنية( 21االمتثال )المادة 
                                  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

             اسيييييييييييييييييتيييعيييراض حتيييلييييييييييييل 
        الثانية         الوطنية         التقارير 

 

        املتعلقني     35 و   7                                              تقييم التقييد  احملرز يف حتقيق هييديف التنمييية املسيييييييييييييييتييداميية  مواضيع أخرى
                                          باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

                                         املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة       حالة                         سها  يف التقرير الثالث عن   اإل
        يف العامل
        لف ة ما                               اإلطار العامل  للتنو  البيولوج         اخلاصيييييييية ب          اإلسييييييييهامات        النظر يف 
     7171        بعد عا  

           ن "معلومات  أ  بشيييييييييييييييي            ى أسييييييييييييييي  علمية                   العملية القائمة عل   ة           النظر يف حال
    يئة   اهل                           التنو  البيولوج ، ومناقشيييييات    ة      اتفاقي         اجلارية يف                 التسيييييلسيييييل الرقم " 

                                   ما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية    يف                          "معلومات التسلسل الرقم "     خبصو  
  ة                    العادية السابعة عشر    ا           تقرر يف دورهت           على حنو ما                لألغذية والزراعة 

  ن  أ  بشيييييييييييي                   من األطراف املتعاقدة         الواردة          اإلضييييييييييييافية          اإلسييييييييييييهامات        النظر يف 
                         "معلومات التسلسل الرقم "

   ة        يف اتفياقي                                                    النظر يف التحيديثيات اليت أعيدهيا األمني عن العملييات اجلياريية 
                           ن "معلومات التسلسل الرقم " أ      يئة بش   واهل                  التنو  البيولوج 

                   عرض التقرير الثييييياليييييث 
                املوارد الوراثية       حالة   عن 

                اليينييبيييييييياتييييييييييية لييألغييييييييذييييييييية 
                 والزراعة يف العامل

 

 


