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 مقدمة -أوالً 
 
على وجه األرض. وهي من الكائنات موعات األكثر عدداً وتنوعاً اجملتعد الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات  -1

، أقّرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 2007تؤدي أدواراً مهمة يف كافة مراحل ســــــــــــلســــــــــــلة القيمة الغذائية. ويف عام 
يف دورهتا العادية احلادية عشــــرة، باملســــامهة املهمة اليت تقدمها الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف توفري  ،(اهليئة) رمسياً 

خــدمــات النظــام اإليكولوجي واســــــــــــــتــدامــة الزراعــة واألمن الغــذائي وأدرجــت املوارد الوراثيــة من الكــائنــات احليــة الــدقيقــة 
وبعد مرور عشــر ســنوات، طلبت اهليئة يف دورهتا األخرية  1رنامج عملها املتعدد الســنوات.والالفقاريات كمســار عمل يف ب

لكائنات احلية ل املســــــــتدام ســــــــتخدامشــــــــأن االب يإعداد خطة عمل للعمل املســــــــتقبل (املنظمة) إىل منظمة األغذية والزراعة
 2الدقيقة والالفقاريات وصو�ا.

 
الل الســــنوات العشــــر املاضــــية جمال الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ختلّخص هذه الوثيقة أنشــــطة اهليئة يف  -2

 وتعرض مشروع خطة عمل لعمل اهليئة املستقبلي يف هذا اجملال لتستعرضه جمموعة العمل.
 

 معلومات أساسية -اثانيً 
 
الوظائف واخلدمات نظرت اهليئة يف دورهتا العادية الثانية عشـــــــــرة يف دراســـــــــتني اســـــــــتطالعيتني وجيزتني تصـــــــــفان  -3

وشددت اهليئة على احلاجة  3الرئيسية اليت توفّرها الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املهمة بالنسبة إىل األغذية والزراعة.
القيام نظمة املإىل تقييم احلالة واالجتاهات اخلاصة بالكائنات احلية الدقيقة املهمة بالنسبة إىل األغذية والزراعة. وطلبت إىل 

بعمليات تقييم تســتهدف بشــكل خاص احلالة واالجتاهات اخلاصــة بصــون الكائنات احلية الدقيقة يف الرتبة واســتخدامها، 
كما طلبت اهليئة إىل   4وعوامل املكافحة البيولوجية والعوامل املمرضــــــة يف النباتات ال ســــــيما بالنســــــبة إىل احملاصــــــيل املهمة.

إضـــــــــــافية عن دور الكائنات احلية الدقيقة يف عملية اهلضـــــــــــم لدى اجملرتات والعمليات املنظمة إجراء حتليالت ودراســـــــــــات 
الزراعية الصــــــناعية وجتهيز األغذية، فضــــــالً عن توليف عاملي للحالة واالجتاهات اخلاصــــــة خبدمات النظم اإليكولوجية اليت 

 5ريات املهمة بالنسبة إىل األغذية والزراعة.اتوفرها الالفق
 
بالتقّدم احملرز يف إعداد التقييمات املســــــــــــــتهِدفة وأخذت علماً  رّحبت اهليئة العادية الثالثة عشــــــــــــــرة،يف دورهتا  -4

ورّحبت اهليئة أيضـــاً بتضـــمني  6والكائنات احلية الدقيقة. تالالفقاريامن بالدراســـتني عن أثر تغّري املناخ على املوارد الوراثية 
 اهليئة (التقرير). ووافقت حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملر الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف تقري

                                                      
 .Report-CGRFA/11/07من الوثيقة  املرفق واو  1
 .Report-CGRFA/16/17من الوثيقة  78الفقرة   2
 .CGRFA-12/09/15.2و CGRFA-12/09/15.1الوثيقتان   3
 .Report-CGRFA/12/09من الوثيقة  60الفقرة   4
 .t12/09/Repor-CGRFAمن الوثيقة  63الفقرة   5
 . 57و 54الدراستان األساسيتان رقم   6
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على النظر، يف املســـــــتقبل، يف إمكانية إعداد تقييمات عاملية عن الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ويف إمكانية إنشـــــــاء 
 7احلية الدقيقة والالفقاريات.جمموعة عمل حكومية دولية فنية بشأن املوارد الوراثية من الكائنات 

 
أخذت اهليئة علماً يف دورهتا العادية الرابعة عشــرة مبجموعة من الدراســات األســاســية الشــاملة عن دور الكائنات  -5

وعن دور الالفقاريات يف إنتاج  10ويف عملية اهلضـــم لدى اجملرتات 9والزراعية الصـــناعية 8احلية الدقيقة يف العمليات الغذائية
 12والنظم القائمة على احملاصيل اجلذرية. 11األرز

 
اســتعرضــت اهليئة يف دورهتا العادية اخلامســة عشــرة عملها اخلاص بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات. وأّكدت  -6

مة جمدداً على أمهية التنوّع الوراثي للميكروبات والالفقاريات، مبا يف ذلك دور امللقحات، بالنســــــــــــــبة إىل الزراعة املســــــــــــــتدا
كما أ�ا أشــــــــارت إىل ضــــــــرورة إدراج املوارد الوراثية للجراثيم واخلمائر والفطريات املســــــــتخدمة يف   .واألمن الغذائي والتغذية

وشـــــــددت اهليئة على احلاجة إىل أن يعاجل التقرير املســـــــائل املتعّلقة بالكائنات  13جتهيز األغذية يف عمل اهليئة املســـــــتقبلي.
 14وناشـــــــدت كافة أعضـــــــاء املنظمة بتوفري املعلومات ذات الصـــــــلة عند إعداد تقاريرهم القطرية. احلية الدقيقة والالفقاريات

كما أ�ا طلبت إىل املنظمة اســـــتعراض التخطيط لعملها بشـــــأن صـــــون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واســـــتخدامها 
املائية  الوراثية حالة املوارديف مشــروع التقرير عن  وأشــارت اهليئة أيضــاً، عند النظر 15املســتدام بعد عرض التقرير على اهليئة.

املوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة ذات ، إىل مشـــــــــروع الدراســـــــــة األســـــــــاســـــــــية املواضـــــــــيعية عن لألغذية والزراعة يف العامل
 16.االستخدام احلايل واحملتمل يف تربية األحياء املائية

 
مشروع خطة عمل  إعدادبشأن  وجهات نظرهاالبلدان إىل تقدمي  دعوةطلبت اهليئة يف دورهتا األخرية إىل األمني  -7

لكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصــــــــو�ا. وقامت منظمة األغذية ل املســــــــتدام ســــــــتخدامالاشــــــــأن للعمل املســــــــتقبلي ب
، بدعوة األعضـــــــــــاء واملراقبني إىل 2017مايو/أيار  22 ةؤرخامل C/CBD-7 الرســـــــــــالة الدورية للحكوماتوالزراعة، مبوجب 

. وطلبت اهليئة أيضـــــاً إىل املنظمة إعداد مشـــــروع خطة عمل 2017ســـــبتمرب/أيلول  30كتابًة حبلول   وجهات نظرهمتقدمي 
ا يف ذلك وأي معلومات أخرى ذات صــــــــــــــلة، مب حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملمع مراعاة نتائج تقرير 

وعّربت اهليئة جمدداً عن أمهية  17إسهامات األعضاء واملراقبني، لكي تستعرضها جمموعات العمل واهليئة يف دوراهتا القادمة.

                                                      
 .Report-CGRFA/13/11من الوثيقة  94و 92الفقرتان   7
 .65الدراسة األساسية رقم   8
 .64الدراسة األساسية رقم   9

 .61الدراسة األساسية رقم   10
 .62الدراسة األساسية رقم   11
 .63الدراسة األساسية رقم   12
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  66الفقرة   13
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  67الفقرة   14
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  69الفقرة   15
16  potential use in aquacultureGenetic resources for microorganisms of current and  Russell T. Hill,. 

 )2017مشروع (يناير/كانون الثاين 
 .CGRFA/16/17/Report Rev.1من الوثيقة  78الفقرة   17

http://www.fao.org/3/a-bt491e.pdf
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امللقحات، وال ســـيما حنل العســـل، والكائنات احلية الدقيقة املهمة بالنســـبة إىل عملية اهلضـــم لدى اجملرتات وجتهيز األغذية 
والكائنات احلية الدقيقة والالفقريات يف الرتبة، وطلبت أن  ،الصــــــــــــــناعية، وعوامل املكافحة البيولوجيةوالعمليات الزراعية 

وشددت اهليئة على ضرورة أن تواصل منظمة األغذية والزراعة  18تندرج هذه اجملموعات األساسية يف مشروع خطة العمل.
اخلربات املتعّلقة بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، بناء الشـــــــــــراكات مع املنظمات واملبادرات الدولية األخرى حلشـــــــــــد 

 19وطلبت إىل املنظمة أن تدرج ذلك يف مشروع خطة العمل.
 

 لألغذية والزراعة راثيةلموارد الو ل بشأن االستخدام المستدام مشروع خطة العملنحو  -اثالثً 
 وصونهامن الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات 

 
 األهداف )لف(أ

 
تشــــــــكل املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات جزءاً من عدد من املبادرات والربامج واألنشــــــــطة  -8

الدولية اجلارية املّتصــــــلة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتقّدم منظمة األغذية والزراعة، عن طريق الشــــــراكة العاملية من 
أن خدمات التلقيح من أجل الزراعة املستدامة، التوجيهات واملشورة الفنية إىل البلدان وتيّسر أجل الرتبة والعمل العاملي بش

ر املنظمة تنفيذ املبادرات الدولية بشـــــــــــأن امللقحات  20عمليات اختاذ القرارات املتعّلقة بقضـــــــــــايا الرتبة والتلقيح. كما تيســـــــــــّ
اتفــاقيــة التنوع البيولوجي. عالوة على ذلــك، تعمــل املنظمــة منــذ املنبثقــة عن مؤمتر األطراف يف  21والتنوع البيولوجي للرتبــة

 وقت طويل يف جمال املكافحة البيولوجية من خالل برناجمها املتكامل ملكافحة اآلفات.
 
مثل املنرب احلكومي الدويل للعلوم والســـــــــياســـــــــات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات  ،تســـــــــاهم منظمات أخرى -9

، إســــهاماً كبرياً يف تعزيز األســــس املعرفية لتحســــني وضــــع الســــياســــات من أجل نرب احلكومي الدويل)(امل النظم اإليكولوجية
. وقد نتج عن ، وصو�الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وخدمات النظام اإليكولوجي اليت توفّرهال املستدام ستخدامالا

الصــــــادر عن املنرب احلكومي الدويل جمموعة واســــــعة من منتجات  22امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذيةتقرير التقييم بشــــــأن 
املتابعة واإلجراءات واملبادرات يف جمال الســياســات، مبا فيها الئحة تطول باســتمرار باالســرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية 

يف  الشــــــركاء التعاونيني األربعة وتعد منظمة األغذية والزراعة شــــــريكاً من 23ترتكز على نتائج التقييم.اليت املتعّلقة بالتلقيح، 
  للمنرب احلكومي الدويل. األمم املتحدة

                                                      
 .CGRFA/16/17/Report Rev.1من الوثيقة  79الفقرة   18
 .CGRFA/16/17/Report Rev.1من الوثيقة  80الفقرة   19
 عن مؤمتر األطراف السادس.  الصادر VI/5من القرار  امللحق الثاين  20
 عن مؤمتر األطراف الثامن. الصادر VIII/23القرار  21
22  Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem -The assessment report of the Intergovernmental Science IPBES (2016).

Fonseca, and H.T. Ngo, (eds.). Secretariat -. S.G. Potts, V. L. ImperatrizServices on pollinators, pollination and food production
of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 

 pollination-www.ipbes.net/deliverables/3a للمزيد من املعلومات ميكن االطالع على املوقع:  23

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
http://www.ipbes.net/deliverables/3a-pollination
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، عززت اهليئة بصــــــــــــــورة مطردة عملها يف جمال الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، على النحو 2007منذ عام  -10
يف املائة من  15و 23األمساك ( ريات الكبرية مكوناً مهماً من تربية األحياء املائية ومصــايداامللخص أعاله. وتشــكل الالفق

 ،حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل لألغذية والزراعةويتم تناوهلا بالتفصــــــــــــــيل يف التقرير عن  ،اإلنتاج العاملي على التوايل)
ائية مثل وســـــــــــيتم إدماجها يف إجراءات املتابعة ذات األولوية. وتغطي هذه العملية أيضـــــــــــاً بعض الكائنات احلية الدقيقة امل

 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملالطحالب اجملهرية. باإلضــــافة إىل ذلك، يتناول مشــــروع التقرير املنقح عن 
، اســــــتخدام وصــــــون الكائنات احلية 2018عّد بتوجيه من اهليئة والذي ســــــيتم اســــــتكماله وإصــــــداره قبل �اية عام أُ الذي 

ت، وعوامل املكافحة البيولوجية، فضــــــــــــــالً عن ممارســــــــــــــات اإلدارة اليت يُعتقد أ�ا مؤاتية لتقدمي الدقيقة يف الرتبة، وامللقحا
 خدمات النظم اإليكولوجية من جانب الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، من مجلة أمور أخرى.

 
 ، إىل:املرفق األولعلى النحو املبّني يف  ،اهليئة ليهدف مشروع خطة عم -11

 
لكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ل املســــــتدام ســــــتخدامالتوحيد أنشــــــطة اهليئة وعملياهتا ذات الصــــــلة با )1(

 صو�ا، والتخطيط بشكل مّتسق لألنشطة املستقبلية يف هذا اجملال؛بو 
وظائف إذكاء الوعي وتعزيز املعارف والفهم حول أمهية الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات بالنســـــــبة إىل  )2(

 النظام اإليكولوجي، ونظم اإلنتاج القادرة على الصمود واملستدامة، واألمن الغذائي، والتغذية؛
تعزيز األخذ بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف الســــــياســــــات وعمليات وضــــــع الســــــياســــــات احمللية  )3(

، وصـــــــــونه لوجي لألغذية والزراعةلتنوع البيو ل املســـــــــتدام ســـــــــتخدامالوالوطنية واإلقليمية والدولية من أجل ا
 على حنو مستدام؛ اوإدارهت

تعزيز التعاون بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمات واملبادرات الدولية األخرى ذات الصــــــــــــــلة حلشــــــــــــــد  )4(
لكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصـــــــو�ا وحتديد ل املســـــــتدام ســـــــتخدامالاخلربات املهمة بالنســـــــبة إىل ا

 ات االهتمام املشرتك.اجملاالت ذ
 

 التحديات التي تعترض تقييم/إدارة الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات (باء)
 

على الرغم من االعرتاف الواســع بالدور املهم الذي تؤديه الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف توفري خدمات  -12
والزراعة، فإن املعلومات املتعّلقة بتنوعها ووظيفتها وتوزيعها غري متكافئة النظام اإليكولوجي وبأمهيتها بالنســــــــبة إىل األغذية 

وحمدودة جدًا وجمزأة يف الكثري من احلاالت. كمـا أن أمهيـة الكـائنـات احليـة الدقيقـة والالفقـاريات بالنســــــــــــــبـة إىل األغذية 
 ســـياســـات وعمليات أخذ القراراتوالزراعة ال تنعكس بشـــكل واٍف يف األموال املخصـــصـــة للبحوث ذات الصـــلة وال يف ال

 ، على النحو الذي أكده مشروع التقرير املنقح.ذات الصلة
 

ألنواع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات بشــــــــــــــكل ملحوظ مع األنواع  وظيفييتعارض التنوع التصــــــــــــــنيفي وال -13
عدداً قليالً نسبياً من األنواع اليت يكون قطاعات النباتات واحليوانات والغابات ومصايد األمساك. وتشمل هذه األخرية  يف

تصـــــــنيفها مفهوماً جيداً. ونتيجة لذلك ميكن إدارة األنواع والســـــــالالت واألصـــــــناف "القطاعية" بطريقة خمتلفة، وميكن أن 
تكون اسرتاتيجيات الصون مثالً قائمة على نوع واحد. ويواجه هذا النهج القائم على كل نوع على حدة صعوبات عملية 
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رية يف حالة الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات نظراً إىل العدد الكبري من األنواع، والطائفة التصــــــــــــــنيفية واإليكولوجية كب
 املتنوعة جداً من هذه الكائنات احلية، وبالتايل، املوارد البشرية واملالية اليت يتطلبها هذا النهج.

 
 اتئنات الحية الدقيقة والالفقاريالتركيز على المجموعات الوظيفية من الكا )يم(ج

 
ملعتمدة على إطار شــامل يرّكز قد تكون اســرتاتيجيات اإلدارة ذات الصــلة بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ا -14

وعلى ممارســــــــــات الفقاريات هذه الكائنات احلية الدقيقة والعلى وظائف وخدمات النظام اإليكولوجي اليت تســــــــــاهم فيها 
ليت تركز على الكائنات احلية االيت تعزز صــــــــو�ا واســــــــتخدامها املســــــــتدام، أكثر فعالية وكفاءة من االســــــــرتاتيجيات اإلدارة 

 إلنتاج.انفسها، ال سيما بالنسبة إىل الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات اليت تدار ضمن نظم 
 

، تناول الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات األول املرفقيقرتح مشروع خطة العمل، على النحو املبّني يف  ،بالتايل -15
باعتبارها جمموعات وظيفية كما حددهتا اهليئة يف دورهتا األخرية مع مراعاة عمل اهليئة الســــــــــــــابق بشــــــــــــــأ�ا: امللقحات، 

ية الدقيقة املهمة سيما حنل العسل؛ الكائنات الدقيقة والالفقاريات يف الرتبة؛ عوامل املكافحة البيولوجية؛ الكائنات احل وال
بــالنســــــــــــــبــة إىل عمليــة اهلضــــــــــــــم لــدى اجملرتات؛ الكــائنــات احليــة الــدقيقــة املهمــة بــالنســــــــــــــبــة إىل جتهيز األغــذيــة والعمليــات 

 24الصناعية. الزراعية
 

، 26والتلقيح 25على ضـــوء األنشـــطة والتطورات األخرية على املســـتوى العاملي يف ما يتعّلق بالتنوع البيولوجي للرتبة -16
رغب اهليئة باالستفادة من الدفع القائم وتناول هذه اجملموعات أوًال. ولكن قد تقرر اهليئة أيضاً أن تنظر يف جمموعات قد ت

وظيفية إضـــــــافية، مثل الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املســـــــتخدمة كمكونات غذائية يف األغذية البشـــــــرية واألعالف 
ريات الكبرية اليت تشــــــكل نســــــبة كبرية من إنتاج تربية ااجلاهزة للحصــــــاد. وتســــــثىن الالفقالفطريات ك  احليوانية على الســــــواء

حالة املوارد الوراثية املائية األحياء املائية ومصــــــــــــــايد األمساك من هذه اجملموعة الوظيفية ذلك أنه يتم تناوهلا يف التقرير عن 
ت احلية الدقيقة املائية اليت ال يتناوهلا التقرير (الطحالب الدقيقة ، يف حني أنه ميكن إدراج الكائناالعامل لألغذية والزراعة يف

 والعوالق احليوانية).
 

باإلضــــافة إىل ذلك، يقرتح مشــــروع خطة العمل تناول جمموعة وظيفية واحدة يف كل دورة من دورات اهليئة. فإن  -17
واحد قد يكون مبالغ فيه نظراً إىل املوارد البشرية واملالية السعي إىل تناول مجيع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف آن 

  احملدودة املتوافرة. وجتدر اإلشارة إىل أن اجملموعات الوظيفية املختلفة تتطلب خربات خمتلفة جداً.

                                                      
 .CGRFA16/17/Reportمن الوثيقة  79الفقرة   24
واملبادرة العاملية للتنوع البيولوجي  ،مثل إعداد األطلس العاملي للتنوع البيولوجي للرتبة من جانب مركز البحوث املشــــــــــــرتك التابع للمفوضــــــــــــية األوروبية  25

لدولية املعنية بالرتبة التابعة هلا بتعزيز التنوع البيولوجي للرتبة؛ والتحالف للرتبة؛ والتزامات الشـــــــراكة العاملية من أجل الرتبة وجمموعة اخلرباء الفنية احلكومية ا
 .2020االسرتاتيجي بني منظمة األغذية والزراعة واملبادرة العاملية للتنوع البيولوجي للرتبة، مبا يشمل ندوة دولية خمطط هلا يف عام 

علوم والســــياســــات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بشــــأن امللقحات مثل إصــــدار التقييم املواضــــيعي للمنرب احلكومي الدويل لل  26
 والتلقيح وإنتاج األغذية.
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 األنشطة الرئيسية )ال(د
 

الرســــالة الدورية مشــــروع التقرير رداً على  علىســــّلط مشــــروع التقرير املنقح واملعلومات الواردة من أعضــــاء اهليئة ي -18
 ، الضوء على احلاجة إىل القيام مبا يلي:C/CBD-7 للحكومات

 
 ريات وامللقحات؛اوضع خطوط أساس وطنية ال سيما بالنسبة إىل الكائنات احلية الدقيقة يف الرتبة والالفق •
 يات يف نظم اإلنتاج وحوهلا؛حتسني املعارف بشأن وظائف أنواع الكائنات احلية الدقيقة والالفقار  •
لكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصـــــو�ا وعلى ل املســـــتدام ســـــتخدامالتقييم أثر ممارســـــات اإلدارة على ا •

 خدمات النظم اإليكولوجية اليت توفّرها، وحتديد املمارسات األكثر مالءمة والتأكد من فعاليتها؛
والالفقاريات واســتخدامها املســتدام يف الســياســات وعمليات التخطيط إدراج صــون الكائنات احلية الدقيقة  •

 القائمة على املستويني احمللي والوطين وإدماج هذه العمليات يف نظم احملاسبة واإلبالغ الوطنية؛
وإضـــفاء الطابع الرمسي عليها وحتســـني تبادل وتقاســـم املعارف وأفضـــل املمارســـات املتعّلقة  الشـــراكاتتقوية  •

 ائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها املستدام.بصون الك

 
 متاشياً مع هذا التحليل، يقرتح مشروع خطة العمل معاجلة كل جمموعة من اجملموعات الوظيفية عرب: -19

 
ريات واســتخدامها، باالســتناد إىل اتلخيص احلالة واالجتاهات اخلاصــة بصــون الكائنات احلية الدقيقة والالفق −

عمل اهليئة السابق واألدبيات املوجودة ودراسة استقصائية مفتوحة ميكن أن جتمع أفضل املمارسات املتعّلقة 
 ، حسب االقتضاء؛بصو�ا واستخدامها املستدام

الوظيفية، وضــــــــع خريطة باملنظمات اإلقليمية والدولية واملؤســــــــســــــــات األخرى املهمة بالنســــــــبة إىل اجملموعة  −
 جملاالت االسرتاتيجية للتعاون احملتمل؛اوحتديد 

حتديد الثغرات واالحتياجات واإلمكانات، بعد التشـــاور مع جمموعة (جمموعات) العمل ذات الصـــلة التابعة  −
 للهيئة، لتقوم اهليئة وأعضائها مبعاجلتها.

 
 الشراكات )اء(ه

 
لكائنات احلية املســـــتدام لســـــتخدام المع املنظمات املعنية با يقرتح مشـــــروع خطة العمل أن يتم تنفيذه بالشـــــراكة -20

واجملموعة االســتشــارية للبحوث  ،الدقيقة والالفقاريات وصــو�ا. وينبغي إشــراك الشــركاء، مثل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
ة البيولوجية واملتكاملة، يف أنشــــــــــــــطة واملنظمة الدولية للمكافح ،واملركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية ،الزراعية الدولية

  حمددة من خطة العمل كّلما كان ذلك مناسباً.
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 الجدول الزمني )او(و 
 

يقرتح مشــــــــــــروع خطة العمل أن تتناول اهليئة جمموعة وظيفية واحدة يف كل فرتة ما بني الدورات. ويعين ذلك أن  -21
 مت حتديدها. األوىل اليت وظيفيةالموعة اجمل) يف 2021اهليئة ستنظر يف دورهتا العادية الثامنة عشرة (

 
تتوخى خطة العمل اســـــــتعراضـــــــها على فرتات منتظمة وللمرة األوىل خالل الدورة العادية التاســـــــعة عشـــــــرة للهيئة  -22

الذي  تيب). ويف هذه املرحلة، ميكن أن تبّدل اهليئة، على ضــــــوء الدروس املســــــتخلصــــــة أو التطورات اجلديدة، الرت 2023(
ترغب مبوجبه يف أن تتناول اجملموعات الوظيفية من املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات أو أن تعّدل 

 بعض األنشطة اليت سيتم االضطالع هبا يف ما خيص كل جمموعة من اجملموعات الوظيفية.
 

 التوجيهات المطلوبة -ارابعً 
 

ستخدام الابشأن إن جمموعة العمل مدعوة إىل إجراء استعراض وتنقيح، حسب االقتضاء، ملشروع خطة العمل  -23
، وال ســــــــيما الئحة اجملموعات املرفق األولعلى النحو الوارد يف  ،لكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصــــــــو�ااملســــــــتدام ل

  الذي ينبغي أن تنظر اهليئة مبوجبه فيها. تيبالوظيفية احملددة والرت 
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 المرفق األول
لكائنات الحية الدقيقة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من امشروع خطة العمل بشأن االستخدام المستدام 

 والالفقاريات وصونها

 
على وجـه األرض. وهي تؤدي ت من الكــائنــاموعـات األكثر عـددًا وتنوعـًا اجملتعــد الكــائنــات احليــة الـدقيقــة والالفقــاريـات 

، يقّر برنامج عمل اهليئة املتعدد الســـنوات باملســـامهة 2007أدواراً مهمة يف كافة مراحل ســـلســـلة القيمة الغذائية. ومنذ عام 
املهمــة اليت تقــدمهــا الكــائنــات احليــة الــدقيقــة والالفقــاريــات يف توفري خــدمــات النظــام اإليكولوجي واســــــــــــــتــدامــة األغــذيــة 

 ائي.الغذ واألمن
 
 بتوجيه من اهليئة، جرت تقييمات مستهدفة ملختلف الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وملسامهاهتا يف األغذية والزراعة.و 
 

 األهداف
 

 هتدف خطة العمل هذه إىل:
 

لكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املســــــتدام لســــــتخدام التوحيد أنشــــــطة اهليئة وعملياهتا ذات الصــــــلة با )1(
 وصو�ا، والتخطيط بشكل مّتسق لألنشطة املستقبلية يف هذا اجملال؛

إذكاء الوعي وتعزيز املعارف والفهم حول أمهية الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات بالنســـــــبة إىل وظائف  )2(
 على الصمود، واألمن الغذائي، والتغذية؛ القادرة النظام اإليكولوجي، ونظم إنتاج األغذية

ز األخذ بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف الســــــياســــــات وعمليات وضــــــع الســــــياســــــات احمللية تعزي )3(
؛ واســـــــــــتخدامه املســـــــــــتدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة صـــــــــــونوالوطنية واإلقليمية والدولية من أجل 

 وإدارهتا على حنو مستدام؛
واملنظمات واملبادرات الدولية األخرى ذات الصــــــــــــــلة حلشــــــــــــــد تعزيز التعاون بني منظمة األغذية والزراعة  )4(

لكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصــــــو�ا، وحتديد ل املســــــتدام ســــــتخدامالاخلربات املهمة بالنســــــبة إىل ا
 اجملاالت ذات االهتمام املشرتك هبدف تقوية التعاون فيها.

 
 ارياتالمجموعات الوظيفية من الكائنات الحية الدقيقة والالفق

 
 ستتناول اهليئة يف دوراهتا القادمة اجملموعات الوظيفية التالية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، على النحو اآليت:

 
ـــــــدورة الــثـــــــامــنـــــــة  ال

 عشرة للهيئة
 امللقحات، وال سيما حنل العسل

الـــدورة التـــاســــــــــــــعـــة 
 عشرة للهيئة

 الكائنات الدقيقة والالفقاريات يف الرتبة
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الــدورة العشــــــــــــــرون 
 للهيئة

 عالفالكائنات احلية املستخدمة كمكونات غذائية يف األغذية/ األ

الـــــــدورة احلـــــــاديـــــــة 
 والعشرون للهيئة

 عوامل املكافحة البيولوجية

ـــــــدورة الـــثـــــــانـــيـــــــة  ال
 والعشرون للهيئة

 جتهيز األغذية والعمليات الزراعية الصناعية

ـــــــدورة الـــثـــــــالـــثـــــــة  ال
 والعشرون للهيئة

احليـــة الـــدقيقـــة املهمـــة بـــالنســــــــــــــبـــة إىل عمليـــة اهلضـــــــــــــم الكـــائنـــات 
 اجملرتات لدى

 
 األنشطة الرئيسية

 
 ستتناول اهليئة كل جمموعة من اجملموعات الوظيفية باالستناد إىل:

 
واســــــتخدامها، باالســــــتناد إىل  الكائنات احلية الدقيقة والالفقريات موجز عن احلالة واالجتاهات اخلاصــــــة بصــــــون −

عمل اهليئة الســــابق واألدبيات املوجودة ودراســــة اســــتقصــــائية مفتوحة ميكن أن جتمع أفضــــل املمارســــات املتعّلقة 
 املستدام، حسب االقتضاء؛ واستخدامها بصو�ا

، وحتديد خريطة باملنظمات اإلقليمية والدولية واملؤســــــــــــــســــــــــــــات األخرى املهمة بالنســــــــــــــبة إىل اجملموعة الوظيفية −
 للمجاالت االسرتاتيجية للتعاون احملتمل؛

 مبعاجلتها. وأعضائها اهليئة لتقوم اتياإلمكانحتليل للثغرات واالحتياجات و  −
 

 الشراكات
 

لكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ل املســـــتدام ســـــتخدامالســـــيتم تنفيذ خطة العمل هذه بالشـــــراكة مع املنظمات املعنية با
 وصو�ا.

 
 االستعراض

 
ســـــــــيتم اســـــــــتعراض خطة العمل هذه ومراجعتها، حســـــــــب االقتضـــــــــاء، يف الدورات التاســـــــــعة عشـــــــــرة واحلادية والعشـــــــــرين 

 والعشرين للهيئة. والثالثة


