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 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 حيوانية ال مجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية
 لألغذية والزراعة

 عاشرة الالدورة 

 2018 حزيران/يونيو 29-27روما، 

 جدول األعمال التفصيلي والجدول الزمني المؤقتان
 

 الرئيس ونائب (نواب) الرئيس والمقرر انتخاب -1
 
ممثلي أعضــاء  بني "تنتخب رئيســها ونائب رئيس أو أكثر منأن على جمموعة العمل، مبوجب نظامها األســاســي  

ىل حني انعقاد الدورة التالية جملموعة العمل، إهيئة املكتب يف مناصــــــبهم  أعضــــــاءجمموعة العمل يف بداية كّل دورة. ويبقى 
 وقد تود جمموعة العمل كذلك تعيني مقرر. ."1وجتوز إعادة انتخاهبم

 
 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -2

 
وثيقة جدول ذه الهب 1. ويرد يف امللحق CGRFA/WG-AnGR-10/18/1يف الوثيقة  املؤقتيرد جدول األعمال  

 األعمال املؤقت. دولجب خاصةمؤقت يعرض شروحاً زمين 
 

 حالة تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية -3
 
إىل مواصـــلة البلدان  ،يف دورهتا العادية الســـادســـة عشـــرة ،)اهليئة( املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة هيئة دعت 

األمن الغذائي العاملي حتقيق اإلســــهام يف من أجل موارد الوراثية احليوانية (خطة العمل العاملية) لالعاملية ل تنفيذ خطة العمل
 2 .ه املســـــــاعيدعم البلدان يف هذ(املنظمة) االســـــــتمرار يف منظمة األغذية والزراعة من والتنمية الريفية املســـــــتدامة وطلبت 
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 م احملرز يف تنفيــذ خطــة العمــل العــامليــة منــذ الــدورة العــاديــة ض التقــدّ اســــــــــــــتعرافــإن جمموعــة العمــل مــدعوة إىل  ولــذلــك،
 السادسة عشرة.

 
 استعراض تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية 3-1 
 

ــيــقـــــــة املــعــنــونـــــــة  ــيـــــــة احلــتــقـــــــّدم الــوث ــلــمــوارد الــوراث ــعـــــــاملــيـــــــة ل ــنــفــيـــــــذ خــطـــــــة الــعــمـــــــل ال ــيـــــــةاســـــــــــــــتــعــراض ت   يــوان
)CGRFA/WG-AnGR-10/18/2(، لدورة اانعقاد نظمة منذ اليت اضـــــــــــــطلعت هبا املنشـــــــــــــطة األعن عامة  حملة
فين لقدرات والتدريب والدعم الوتنمية افنية توجيهية خطوط م احملرز يف إعداد التقدّ  ، مبا يف ذلكســــــــابقة للهيئةال

ألخذ إىل ا ةمدعو  العملموعة وإن جمتنفيذ خطة العمل العاملية. لتمويل الاســـــرتاتيجية بشـــــأن حالة للبلدان املقدم 
 .بليف املستق عمل يف هذا اجملالالبشأن هيئة لفري توجيهات لباستعراض عملها وتو  علماً 

 
 طة العمل خلولوية اجملاالت االســــــــــــــرتاتيجية األربعة ذات األبالنســــــــــــــبة إىل أمهيتها حبســــــــــــــب ع األنشــــــــــــــطة مجتُ و 

 تقرير  املعنونة لة يف الوثيقةاملفصــــّ  املزيد من املعلوماتوتتضــــمن الوثيقة أيضــــا حملة عامة عن التعاون. ويرد . العاملية
ـــــة والزراعـــــةملمرحلي مفصــــــــــــــــــل  ـــــة عن  نظمـــــة األغـــــذي ـــــذ خطـــــة العمـــــل العـــــاملي ـــــةلموارد الورالتنفي ـــــة احليواني   ثي

)CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.2.( 
 

حالة املوارد الوراثية احليوانية  اضستعر االتابعة هبا العمل من جمموعة ، يف دورهتا العادية الثانية عشرة، يئةوطلبت اهل
يف نظام معلومات  بالســــــالالتالوطنية املتعلقة لبيانات واملعلومات لحتديثات باالســــــتناد إىل و . 3لألغذية والزراعة

 2018 –االوراثية احليوانية واجتاهاهت دحالة املوار  املعنونة وثيقةتعرض ال ،التنوع الوراثي للحيوانات املســــــــــــــتأنســــــــــــــة

)CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.3.املعلومات املطلوبة (  
 

، ونظم املعارف ةاج األصلية واحملليدعم نظم اإلنتإىل "طة العمل العاملية البلدان خل 6 األولوية االسرتاتيجيةوتدعو 
إجراًء ن تضـــمتو  "مســـتدامبشـــكل  اهاســـتخدامو ملوارد الوراثية احليوانية بالنســـبة إىل صـــون ا مهيةاألاملرتبطة هبا ذات 
هذا الدعم، إتاحة ان يف مســــــاعدة البلدوســــــعياً إىل ق والقيمة املضــــــافة للمنتجات األولية. اســــــو بشــــــأن تنمية األ

منتجي صــــغار ســــتدامة لمتوجيهية بشــــأن تطوير ســــالســــل قيمة اخلطوط المشــــروع  املعنونةنظمة الوثيقة املت أعدّ 
 .جمموعة العمل هاستعرضكي تل ،)CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.4( الثروة احليوانية

 
م اد وتقييم خدمات النظتحديلنظمة اســتعراض أســاليب من املة، يف دورهتا العادية الســادســة عشــرة، يئوطلبت اهل

 بنـــاًء املقبلـــة. و  ا دورهتـــجمموعـــة العمـــل يفنظر فيهـــا تلكي  الثروة احليوانيـــةســــــــــــــالالت اليت تقـــّدمهـــا اإليكولوجي 
ييم خدمات النظام اســــــــــــــتعراض أســــــــــــــاليب حتديد وتق املعنونةالوثيقة  جملموعة العمل عدتهذا الطلب، أُ على 

 ).CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.5( الثروة احليوانيةسالالت اليت تقّدمها اإليكولوجي 
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 حالة تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة 3-2
 

 لى أمهية نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسةعدورهتا العادية السادسة عشرة،  اهليئة، يف شّددتو 

ظمة املن نســــــخته احملدثة وطلبت منإعداد ب تبورحّ  ،ملوارد الوراثية احليوانيةبشــــــأن اتبادل املعلومات دولية لكآلية 
 وقواعد البيانات للحيوانات املســـــــتأنســـــــةنظام معلومات التنوع الوراثي ضـــــــع خيارات لتحســـــــني الروابط بني أن ت

ـــأنســــــــــــــــةالنســــــــــــــخ املقبلـــة لنظـــام معلومـــات يف أن تـــدرج ، و األخرى ـــانـــات  التنوع الوراثي للحيوانـــات املســــــــــــــت  بي
نســخة اجلديدة لنظام ال ،منذ الدورة العادية الســادســة عشــرة ،نظمةاملأطلقت و  .4بنوك اجليناتقواعد بيانات من 

اختاذ تدابري لتحســني الروابط مع قواعد البيانات األخرى ب تبدأ، و انات املســتأنســةللحيو معلومات التنوع الوراثي 
 . ويرد ملخص اخلطر اخلاصة هبا جمهولة حالةزالت اليت ما  ض نسبة السالالتيفمن أجل ختلعمل مع البلدان ول
  املســــــــــــــتـــأنســــــــــــــــة حـــالـــة تطوير نظـــام معلومـــات التنوع الوراثي للحيوانـــات ذه األنشــــــــــــــطـــة يف الوثيقـــة املعنونـــةهلـــ
)CGRFA/WG-AnGR-10/18/3.( 

 
ل وصــف ويرد  تنوع الوراثي للحيوانات واصــلة تطوير نظام معلومات الملنظمة املهبا  تضــطلعالألنشــطة اليت مفصــّ

معلومات التنوع الوراثي م نظال لمفصــــــــّ  حتليلاملعنونة  الوثيقة يف وغناه باملعلوماتوحتســــــــني وظيفته املســــــــتأنســــــــة 
 ).CGRFA/WG-AnGR-10/18/ Inf.6(اجملموعات مع الرتكيز على بيانات للحيوانات املستأنسة 

 
راج حنل العســـل املســـتأنس، البحث يف إمكانية إد نظمةمن امل ،دورهتا العادية الســـادســـة عشـــرةيف يئة، طلبت اهلو 

تأنســــــــــــــةمعلومات التنوع الوراثي للحي، يف نظام ية إضــــــــــــــافة أنواع أخرى من امللقحاتمع إمكان   .وانات املســــــــــــــ
مراقبة إىل دفع البلدان  تالعوامل اليتلتحســـــــــني فهم  اً عامليمســـــــــحاً نظمة أجرت املوكخطوة أوىل يف هذه العملية، 

وع الوراثي للحيوانــات نظــام معلومــات التنقــد تتــاح لامللقحــات وكميــات وأنواع البيــانــات اليت جمموعــات حــالــة 
 امللقحــات األخرىو العســــــــــــــــل املســــــــــــــح العــاملي لنحــل  عنونــةامليف وثيقــة احملّققــة وترد النتــائج . املســــــــــــــتــأنســــــــــــــــة

)CGRFA/WG-AnGR-10/18/ Inf.7.( 
 

 هالألغذية والزراعة وتقاسم منافعالحيوانية الحصول على الموارد الوراثية  -4
 
احمللي للحصـــول على املوارد وتقاســـم منافعها عناصـــر لتيســـري التنفيذ  ،بالوثيقة املعنونة 2015يف عام  بت اهليئةرحّ  

وتقاســـــــــم  الوراثية (عناصـــــــــر احلصـــــــــول على املوارد بالنســـــــــبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
بعناصــر احلصــول على املوارد  2015 املعقودة يف يونيو/حزيران ب مؤمتر املنظمة، يف دورته التاســعة والثالثنيورحّ  .5منافعها)

 واستخدامها حسب االقتضاء. ودعا األعضاء إىل النظر فيها ،وتقاسم منافعها
 

لحصول على املوارد لكومات على النظر يف وضع تدابري وترمي عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل مساعدة احل
 أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، والدور اخلاص  مراعاةمع وتقاسم منافعها، أو تكييف تلك التدابري أو تنفيذها، 

الذي تؤديه يف حتقيق األمن الغذائي، والسمات املمّيزة ملختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبوازاة 
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قتضاء، مثل املعاهدة الدولية بشأن املوارد االمتثال للصكوك الدولية اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها حسب اال
 الوراثية لألغذية والزراعة، وبروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة 

 عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي.
 
تفســـريية غري توجيهية تبّني، يف ســـياق عناصـــر  مالحظاتدورهتا األخرية "على إعداد واتفقت اهليئة أيضـــاً خالل  

عة ، الســــمات املميِّزة للقطاعات الفرعية املختلفة املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراصــــول على املوارد وتقاســــم منافعهااحل
ودعت اهليئة األعضاء واملراقبني  .6وارد وتقاسم منافعها"العناصر اخلاصة باحلصول على امل ستكملوممارساهتا احملددة، مبا ي

يتعلق بتجارهبا  وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل تقدمي مسامهات ذات الصلة يف تلك املالحظات التفسريية، مبا يف ذلك ما
 ما طلبت إىل األمانة كية والزراعة على الصــــــــــــــعيد الوطين.  العملية يف تطبيق تلك التدابري املتصــــــــــــــلة باملوارد الوراثية لألغذ

صــــــــــــــول على املوارد عمل دولية حول عناصــــــــــــــر احل حلقةواتفاقية التنوع البيولوجي،  أن تعقد، بالتعاون مع أمانيت املعاهدة
 املالحظات التفسريية. إلعداد، من أجل توفري خمرجات وتقاسم منافعها

 
ل على املوارد وتقاســم ية اليت تصــف ضــمن ســياق عناصــر احلصــو ري مشــروع املالحظات التفســوإن الوثيقة املعنونة  

ض بإجياز عناصـــــر تعر  ،)CGRFA/WG-AnGR-10/10/4( لألغذية والزراعةاحليوانية منافعها، الســـــمات املميزة للموارد 
باملوارد ة ثية لألغذية والزراعاحلصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعها، وتتوســـــع يف شـــــرح صـــــلة الســـــمات املميزة للموارد الورا

 حلكومات، يف ما يتصــــــــل بصــــــــياغة د اجملاالت اليت ميكن فيها للمالحظات التفســــــــريية أن تســــــــاعد ا، وحتدّ احليوانيةالوراثية 
، والدور اخلاص الذي تؤديه ألغذية والزراعةل احليوانية الوراثية املواردأو تكييف أو تنفيذ التدابري املذكورة، على مراعاة أمهية 

 ألمن الغذائي ومساهتا املميزة. بالنسبة إىل ا
 
ملراقبني بشأن الوصول إىل املوارد مسامهات األعضاء وا املسامهات يف املالحظات التفسريية يف الوثيقة املعنونةوترد  

حلقة العمل  خمرجاتيف حني تُعرض ). CGRFA/WG-AnGR-2/18/Inf.8( الوراثية لألغذية والزراعة وتقاســـم منافعها
ــيـــــــة بشــــــــــــــــــــأن  ـــــــدول ــيـــــــة لــألغـــــــذيـــــــة والــزراعـــــــة وتــقـــــــاســـــــــــــــم مــنـــــــافــعــهـــــــاال ــيــقـــــــ احلصـــــــــــــــول عــلــى املــوارد الــوراث  ةيف الــوث

CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.9 لقةحعن إجراءات  أولية. وباإلضـــــــافة إىل ذلك، أتيحت جملموعة العمل نســـــــخة 
 .)CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.10( العمل الدولية

 
جهات بني تقاســـــــــم منافعها و رد الوراثية لألغذية والزراعة احلصـــــــــول على املوابشـــــــــأن ســـــــــح وترد النتائج األولية مل

احليوانية حلصول على املوارد الوراثية امسح جهات االتصال الوطنية بشأن  املعنونة الوثيقة التابعة للهيئة يف الوطنيةاالتصال 
 ).CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.11( وتقاسم منافعها

  

                                        
 .Report-CGRFA/16/17من الوثيقة ) 3( 25لفقرة ا  6
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 راعةلألغذية والز عن الموارد الوراثية الحيوانية "معلومات التسلسل الرقمية"  -5
 
ألمانة أن تقوم، ضمن اوطلبت من  ".بالنسبة إىل "معلومات التسلسل الرقمية اً أنشأت اهليئة مسار عمل جديد 

وراثية باملوارد الاخلاصــة ل الرقمية احلقائق بشــأن معلومات التســلســ لتقصــي املوارد الالزمة املتاحة، بإجراء دراســة اســتكشــافية
جملال واجلهات املعنية مبســألة الألغذية والزراعة إلعطاء معلومات عن مجلة أمور من بينها املصــطلحات املســتخدمة يف هذا 

 من قبيل:، ومات ونطاق استخدامهالك املعلبشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" وأنواع ت ""معلومات التسلسل الرقمية
 

 ف؛التوصي -1
 ؛الوراثي والتحسني بيةوالرت  -2
 ؛والصون -3
 .والزراعة لألغذية الوراثية املوارد وحتديد -4

 
األمن الغذائي بالنســــبة إىل فضــــالً عن أمهية "معلومات التســــلســــل الرقمية" بشــــأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  

"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية استخدام بعات اهليئة يف دورهتا املقبلة يف ت نظريسري من أجل توالتغذية، 
صـــــون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واســـــتخدامها املســـــتدام، مبا يف ذلك تبادهلا واحلصـــــول عليها على  ،لألغذية والزراعة

 7والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
 
 ة لتقصــــــــي احلقائقاســــــــتعراض مشــــــــروع الدراســــــــة االســــــــتكشــــــــافيعنونة الوثيقة املتدعو واســــــــتجابة لطلب اهليئة،  

جمموعة  ،)CGRFA/WG-AnGR-10/18/5( باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة بشــــأنعن "معلومات التســــلســــل الرقمية" 
التســـلســـل "معلومات  عنئق اســـتعراض مســـودة الدراســـة االســـتكشـــافية لتقصـــي احلقاالعمل إىل اســـتعراض الوثيقة املعنونة "

 ).CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.12( هاواملسامهة في الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة"
 

لكائنات الحية امشـــــــروع خطة عمل للعمل في المســـــــتقبل من أجل اســـــــتخدام الموارد الوراثية من  -6
 الدقيقة والالفقاريات وصونها على نحو مستدام

 
املســتقبل يف جمايل االســتخدام عمل يف األخرية إىل املنظمة إعداد مشــروع خطة عمل لل طلبت اهليئة خالل دورهتا 

املســـــتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصـــــو�ا، مع مراعاة وجهات نظر األعضـــــاء واملراقبني، والنتائج اليت توصـــــل 
ســـــــــــــتعرضـــــــــــــه اهليئة لكي تمعلومات أخرى ذات صـــــــــــــلة، إليها تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل وأية 

  .8وجمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة هلا يف دوراهتا القادمة
 
  مشــــــــــــروع خطة العمل بشــــــــــــأن االســــــــــــتخدام املســــــــــــتدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعةتعرض الوثيقة املعنونة و  

بإجياز أنشــــــــــطة اهليئة يف جمال  ،)CGRFA/WG-AnGR-10/18/6( "وصــــــــــو�امن الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات 

                                        
 .Report-CGRFA/16/17من الوثيقة  86الفقرة   7
 .Report-CGRFA/16/17من الوثيقة  78الفقرة   8
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 مشـــــروع خطة عمل بشـــــأن عمل اهليئة  قّدمالدقيقة والالفقاريات على مدى الســـــنوات العشـــــر املاضـــــية، وت احلية الكائنات
 يف هذا اجملال، على أن تستعرضه جمموعة العمل. ستقبليف امل

 
  )2027-2018( لزراعةلهيئة الموارد الوراثية لألغذية وا المراجعة االستراتيجيةمشروع الخطة  -7

 
) لربنامج العمل املتعدد 2027-2018الرئيســـــــــــية (خرجات واملعامل بتحديث امل ،خالل دورهتا األخرية ،قامت اهليئة 

العادية الرابعة عشــــــــــرة ســــــــــارية  هتااليت اعتمدت خالل دور  10ووافقت على أن تبقى اخلطة االســــــــــرتاتيجية للهيئة 9الســــــــــنوات
الوقت الراهن. غري أ�ا طلبت إىل األمني دعوة األعضــاء واملراقبني إىل التعليق على مشــروع اخلطة االســرتاتيجية خالل فرتة  يف

 نظمة.ما بني الدورات، وتنقيح الوثيقة مع مراعاة التعليقات الواردة واملستجدات الدولية ذات الصلة واإلطار االسرتاتيجي للم
 
 1امللحق ئة، يف ترد نســــــخة منقحة عن مشــــــروع اخلطة االســــــرتاتيجية، بنســــــختها اليت اســــــتعرضــــــها مكتب اهليو  

 )2027-2018ة والزراعــــة ("مشــــــــــــــروع اخلطــــة االســــــــــــــرتاتيجيــــة املنقحــــة هليئــــة املوارد الوراثيــــة لألغــــذيــــبــــالوثيقــــة املعنونــــة 
)CGRFA/WG-AnGR-10/18/7وعة العمل.)، من أجل استعراضها من قبل جمم 
 

 ما يستجد من أعمال -8
 

 اعتماد التقرير -9
  

                                        
 1Report Rev./16/17-CGRFAبالوثيقة  جيم املرفق  9

 Report/14/13-CGRFA بالوثيقة األول املرفق  10
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 . الجدول الزمني المؤقت1الملحق 
 علىالبنـد  والوقتالتاريخ 

جدول 
 األعمال

 وثيقة العمل العنوان

 2018 حزيران/يونيو 27 األربعاء،
 الفترة الصباحية

  انتخاب الرئيس ونائب (نواب) الرئيس واملقرر 1 13:00 - 10:00
 CGRFA/WG-AnGR-10/18/1 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين 2

CGRFA/WG-AnGR-10/18/1 Add.1 
  حالة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 3

اســـــــــــــــتعراض تنفيــذ خطــة العمــل العــامليــة للموارد الوراثيـة  3-1 
 احليوانية

CGRFA/WG-AnGR-10/18/2 

 ،2018يونيو/حزيران  27األربعاء، 
 بعد الظهرفترة 

معلومــات التنوع الوراثي للحيوانــات  حــالــة تطوير نظــام 3-2 18:00 - 15:00
 املستأنسة

CGRFA/WG-AnGR-10/18/3 

 2018يونيو/حزيران  28، الخميس
 الفترة الصباحية

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/4 احلصول على املوارد الوراثية احليوانية وتقاسم منافعها 4 13:00 - 10:00

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/5 "معلومات التسلسل الرقمية" عن املوارد الوراثية احليوانية 5

 2018 يونيو/حزيران 28، الخميس
 فترة بعد الظهر

مشـــــــــــــــروع خطـة عمـل للعمـل يف املســـــــــــــــتقبـل من أجـل  6 18:00 - 15:00
اســـــــــــــــتخــدام املوارد الوراثيــة من الكــائنــات احليــة الــدقيقـة 

 والالفقاريات وصو�ا على حنو مستدام

CGRFA/WG-AnGR-10/18/6 

مشــــــــروع اخلطة االســــــــرتاجتية املراجعة هليئة املوارد الوراثية  7 
 )2027 - 2018لألغذية والزراعة (

CGRFA/WG-AnGR-10/18/7 

  ما يستجد من أعمال 8 

 2018يونيو/حزيران  29، الجمعة
 فترة بعد الظهر

  اعتماد التقرير 9 18:00 - 15:00

 


