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 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 لألغذية والزراعةنباتية مجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية ال

 تاسعةالالدورة 

 2018 تموز/يوليو 27–25روما، 

 جدول األعمال التفصيلي والجدول الزمني المؤقتان
 

                                   الرئيس ونائب )نواب( الرئيس والمقرر        انتخاب  - 1
 
                               لألغذية والزراعة )جمموعة العمل(،           النباتية                                                     العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية            على جمموعة     يتعني  

ّ  موعة العمل يف بداية كّل                بني ممثلي أعضااااا  جم                              رئيسااااها ونائب رئي  أو أكثر من          أن "تنتخب    ،                  مبوجب نظامها األساااااسااااي                     
   1 . " ت      انتخاهب                     عة العمل، وجتوز إعادة                                                                  ويبقى أعضااااااااااااا  هيئة املكتب يف مناناااااااااااابهت إىل حني انعقاد الدورة التالية  مو       دورة. 

                                    وقد تود جمموعة العمل كذلك تعيني مقرر.
 

                                      جدول األعمــال التفصيلي والجدول الزمني        اعتماد  - 2
 
                                        هبذه الوثيقة، لكي تنظر فيه جمموعة العمل.        املرفق                      يرد جدول أعمال مؤقت يف  
 

                                                                     خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة           حالة تنفيذ   - 3
 

                                  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                                   خطة العمل العالمية الثانية للموارد       تنفيذ          استعراض  1 - 3
 
ّ   رّحبت           يف الفرتة                       العادية السااااااااااااااادسااااااااااااااة عشاااااااااااااارة،        دورهتا           لدى انعقاد                         لألغذية والزراعة )اهليئة(                      هيئة املوارد الوراثية    

                                                 تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية    يف       العام        بالتقدم   ،     2012           فرباير/شاااااااااااااابا     0         الثاين إىل             يناير/كانون     00   من 
                                                      

 2Inf./18/9-PGR-CGRFA/WG         الوثيقة    1



2   CGRFA/WG-PGR-9/18/1 Add.1 

ّ                                    وطلباات اهليئااة إىل كااّل من منظمااة األغااذيااة والزراعااة )املنظمااة(   2                                                     النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة )خطااة العماال العااامليااة الثااانيااة(.                 
                          عة يف موقعها وداخل املزرعة؛                                                                                     واجلهات املاحنة االسااااتمرار يف دعت جهود البلدان لصااااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزرا

                             وتوناااااااايفها وتقييمها واسااااااااتخدامها                                   مجع املادة الوراثية للمحاناااااااايل ونااااااااو ا                                     واحملافظة على بنوك اجلينات ملواناااااااالة عملية 
                               وطلبت اهليئة إىل املنظمة أن تواناااااااااااااال   3                                                                  وإتاحتها؛ وتوطيد الروابط والتكامل بني عملييت الصااااااااااااااون يف املوقع ويف خارجه.

                           ذلك من خالل املنتديات متعددة                               احملاناااايل وتربية النباتات، مبا يف    حتسااااني           على نااااعيد               يف تعزيز قدراهتا                مساااااعدة البلدان 
                الثانية للموارد                              لدعت تنفيذ خطة العمل العاملية                              أنشااطة منظمة األغذية والزراعة                       وتقدم الوثيقة املعنونة "  4             أنااحاا املصاالحة.

                               عن العمل الذي اسااااااتهل أو اسااااااتكمل       موجز  ( CGRFA/WG-PGR-9/18/2 Rev.1 )   "                                 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

                                    ً                                                         منذ انعقاد الدورة األخرية للهيئة دعماً لتنفيذ اخلطة العاملية الثانية، لكي تنظر فيها جمموعة العمل. 
 

 مشروع اخلطو  التوجيهية الطوعية بشأن نون األنواع/السالالت األنلية لدى املزارعني
 املستوى الوطينواستخدامها املستدام على 

 
                                                              اخلطو  التوجيهية املنقحة بشااااااأن نااااااون األناااااانام/األنواع األناااااالية للمزارعني                            أحالت اهليئة يف دورهتا األخرية،  

                                      ها، ودعت األعضااا  واملراقبني وجهات االتصااال        اسااتعرا اا                        إىل جمموعة العمل للتعمق يف                              واسااتخدامها على املسااتوى الوطين
     ااااااااااااااو                   اليت مت تنقيحها يف                                  أما مشااااااااااااااروع اخلطو  التوجيهية، بصااااااااااااااي ته   5           ذه الوثيقة.                              الوطنية إىل إبدا  مالحظاهتت على ه

                                                          اخلطو  التوجيهية الطوعية بشأن نون األنواع/السالالت األنلية لدى        مشروع "         املعنونة                                 التعليقات الواردة، فريد يف الوثيقة 
                      وإن جمموعة العمل مدعوة   .  (CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.4 )   "                                           املزارعني واسااتخدامها املسااتدام على املسااتوى الوطين

                                                              مشروع اخلطو  التوجيهية وتنقيحه حبسب املقتضى لكي تنظر فيه اهليئة.          استعراض   إىل 
 

 وإدارهتا على مستوى املزرعةنون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املوقع 
 
                                    فاهيمية حول التشااابيك العاملي بشاااأن ناااون        مذكرة م         اساااتعراض                                         قامت اهليئة يف دورهتا العادية الساااادساااة عشااارة ب 

                                          ، فأحالتها إىل جمموعة العمل التابعة هلا ملزيد                         وإدارهتا على مسااااااااااتوى املزرعة                                                 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املوقع 
   6                 من التشاور بشأ ا.

 
             لحة يف اإلدارة             من أنااااحاا املصاااا       ً                                    ً                      ونتيجًة للمشاااااورات غري الرلية للمنظمة، ونظراً إىل اشاااارتاك جمموعات  تلفة 

                                                  يف املوقع من جهة أخرى، نااااااغت املنظمة مذكرتني مفاهيميتني                      ناااااون املوارد الوراثية  يف   و         من جهة،    ة               على مساااااتوى املزرع
        املزرعة       مسااااااااااااتوى              والزراعة على                               ملوارد الوراثية النباتية لألغذية  ا                          التشاااااااااااابيك العاملي بشااااااااااااأن إدارة                     منفصاااااااااااالتني تناولت األوىل 

                                                      
  .1Report/Rev./17/16-CGRFA           من الوثيقة     22       الفقرة     2
  .1Report/Rev./17/16-CGRFA           من الوثيقة     28       الفقرة     3
    .1Report/Rev./17/16-CGRFA           من الوثيقة     29       الفقرة     4
    .1Report/Rev./17/16-CGRFA           من الوثيقة     30       الفقرة     5
    .1Report/Rev./17/16-CGRFA           من الوثيقة     36       الفقرة     6



CGRFA/WG-PGR-9/18/1 Add.1 0 

( CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.5 Rev.1،)     والتشااابيك العاملي بشاااأن ناااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف                                                                    
                ا جمموعة العمل.  م              ( لكي تنظر فيهCGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.6 )       املوقع

 
 نون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع

 
                  معايري بنوك اجلينات                      دعت البلدان يف تنفيذ "        موانلة                                                   طلبت اهليئة خالل دورهتا العادية اخلامسة عشرة إىل املنظمة  

       ً             واسااااااااااااتجابًة هلذا الطلب،   8             لرنااااااااااااد تطبيقها.      آلية       اقرتاح  و   7                     " )معايري بنوك اجلينات(                                         للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
                ً                                                                           أجرت املنظمة مساااااحاً بشاااااأن اساااااتخدام معايري بنوك اجلينات، وعقدت مشااااااورة للخربا ، وو اااااعت جمموعة من خطوات 

                             وميكن خلطوات العمل تلك أن تشاااكل   .  (CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.3 )                         تنفيذ معايري بنوك اجلينات             العمل لتيساااري
                     وبوسااااااع الدليل العملي                      املختلفة لصااااااون املوارد.         بالطرق              اجلينات يتعلق   وك      ً                                أساااااااساااااااً لدليل عملي حول اسااااااتخدام معايري بن

ّ   أن يسّهل                                                                      وإن جمموعة العمل مدعوة إىل النظر يف إعداد أدلة عملية ملعايري بنوك اجلينات                              رند تنفيذ معايري بنوك اجلينات.      
            جمموعة العمل               كي تنظر فيها ل   ،   لية                                                                       بنا  على خطوات العمل اليت جرى حتديدها، وو اااع آلية رناااد قائمة على األدلة العم

  .              دوراهتما املقبلة     خالل       واهليئة 

 

 حالة سياسات البذور واجتاهاهتا
 
                                                               املتعدد السنوات خالل دورهتا األخرية، قررت أن تستعرض يف دورهتا التالية        عملها                             لدى قيام اهليئة بتنقيح برنامج  

                             حالة ساااااياساااااات البذور واجتاهاهتا         اساااااتعراض                       أويل يف الوثيقة املعنونة "         اساااااتعراض     ويرد   9                            حالة ساااااياساااااات البذور واجتاهاهتا.
                            لكي تنظر فيها جمموعة العمل.    (CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.7 )  "          وقوانينها

 
                                                                                         حالة تطوير النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشــــــــــــلن الموارد الوراثية النباتية لألغذية   2 - 3

         والزراعة
 
                                           النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشاااااااأن        تطوير                                            نظرت اهليئة خالل دورهتا العادية الساااااااادساااااااة عشااااااارة يف  

                                                     دت على دوره كنظام معلومات أساسي بشأن املوارد الوراثية      ّ ، وشدّ                  ة )نظام املعلومات(                              وراثية النباتية لألغذية والزراع         املوارد ال
                           لألغذية والزراعة )املعاهدة(.                                                   من املعاهدة الدولية بشااااااااااااااأن املوارد الوراثية النباتية    12  ة                                   النباتية لألغذية والزراعة مبوجب املاد

                                    والقيام عرب هذا النظام بنشاااااااااااااار معلومات    ،                                                                    وطلبت اهليئة إىل املنظمة إجناز عملية إعادة هيكلة للنظام العاملي للمعلومات

                           وطلبت اهليئة كذلك إىل املنظمة   10               تنمية املساااااااااااااتدامة.           من أهدام ال   2 - 2                                          عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية واملقصاااااااااااااد 
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                                                                                                           التشااور مع أعضاا  اهليئة واملراقبني بشاأن اخليارات املتاحة لتبسايط  وذج إعداد التقارير بقدر أكرب، وإلعداد مقرتح ي عرض 
 11                   العمل لكي تنظر فيه.       جمموعة    على 

 
                                                             للمعلومات واإلنذار املبكر بشااااأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية                          حالة تطوير النظام العاملي                       تفيد الوثيقة املعنونة "  و  

   2 - 2                                                               ( عن حالة إعادة هيكلة نظام املعلومات واستخدامه لرند تنفيذ املقصد CGRFA/WG-PGR-9/18/3   " )        والزراعة
      مشااااروع            ثيقة كذلك "      م الو     ّ وتقدّ                                لدى املنظمة وأمانة املعاهدة.                                                  من أهدام التنمية املسااااتدامة، والتعاون مع شااااعبة اإلحصااااا

   "                                                                             رنااااااااد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة       من أجل                              الصااااااااي ة املنقحة إلعداد التقارير 
( CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.8الذي يضاات مسااامات من أعضااا  اهليئة واملراقبني واخلربا  من أ )                                                     جل تبساايط نااي ة               

                 وتنقيح التبساااااااايطات          اسااااااااتعراض                              ً                             جمموعة العمل مدعوة إىل األخذ علماً حبالة تطوير نظام املعلومات، و     وإن                  إعداد التقارير.
                                              املقرتحة على ني ة إعداد التقارير، حبسب املقتضى.

 
       العالم                                                                    التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في       إعداد   - 4

 
ّ                                              رّحبت اهليئة يف دورهتا العادية الساااااااااادساااااااااة عشااااااااارة ب عداد                                                          التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية  

ّ   وأقّرت                   )التقرير الثالث(.             عة يف العامل      والزرا                                                                الزمين املنقح إلعداد التقرير الثالث ولرناااااااااااااد تنفيذ خطة العمل العاملية        املخطط   
                                                       وطلبت اهليئة إىل املنظمة تصااااااااااااااويب قائمة الدراسااااااااااااااات املوا اااااااااااااايعية،   12                ة املؤقتة املنقحة.                   ً         الثانية، وأخذت علماً بامليزاني

 13                                                                                            حبساااااااب ما هو  اااااااروري ومالئت، والتشااااااااور مع جمموعة العمل واهليئة بشاااااااأن الدراساااااااات املوا ااااااايعية قبل بد  العمل.

   "                          يااااة لألغااااذيااااة والزراعااااة يف العااااامل                           حااااالااااة املوارد الوراثيااااة النبااااات      بشاااااااااااااااااأن                      "إعااااداد التقرير الثااااالااااث                       وتعرض الوثيقااااة املعنونااااة 
( CGRFA/WG-PGR-9/18/4،معلوماااات أساااااااااااااااااسااااااااااااااياااة عن إعاااداد التقرير الثاااالاااث )                                            وتقرتح طرائق لإلبالغ القطري                          

       تنفيذ  ب         املتعلقة                                    وا ااااايعية. وتلحث الوثيقة بأن البيانات                                                   التقرير الثالث وهي تتضااااامن الئحة منقحة من الدراساااااات امل      بشاااااأن

                                                                        تقدمها البلدان بنا  على إطار الرنااااااااااااااد واجلدول الزمين املتفق عليهما، تشااااااااااااااكل اجلز       اليت          الثانية،         العاملية           خطة العمل
        ومن شأن                              تلك املعلومات بسرديات ختامية.                                             ل ايات إعداد التقرير الثالث، وتقرتح استكمال                   من تقارير البلدان       األساسي 

                                           االجتاهات وكذلك الث رات واالحتياجات يف جمال نااون                          ط الضااو  على اإلجنازات وحتدد                            ّ تلك الساارديات اخلتامية أن تساالّ 
                                                   وإن جمموعة العمل مدعوة إىل النظر يف النهج املقرتح لإلبالغ                                 ة والزراعة واستخدامها املستدام.                              املوارد الوراثية النباتية لألغذي

                                  ة املوارد الوراثية النباتية لألغذية    حال      بشاااااأن                                      إعداد التقارير القطرية للتقرير الثالث                                      القطري حبساااااب ما يرد يف الوثيقة املعنونة "
                                           قائمة الدراسااااات املوا اااايعية املقرتح إعدادها ألجل          اسااااتعراض    ( و CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.9 )  "                 والزراعة يف العامل
                 التقرير الثالث. 
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                               لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها          النباتية                             الحصول على الموارد الوراثية  - 5
 
ّ                            ، رّحبت اهليئة بالوثيقة املعنونة "    2012      يف عام                                                            عنانر تيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاست منافعها      

  14                                          ")عنانر احلصول على املوارد وتقاست منافعها(.                                                                   بالنسبة إىل  تلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
                          ، بعناناااااااااااار احلصااااااااااااول على املوارد     2012                          ثني املعقودة يف يونيو/حزيران                                           وقد رحب مؤمتر املنظمة، يف دورته التاسااااااااااااعة والثال

                                                                  وتقاست منافعها، ودعا األعضا  إىل النظر فيها واستخدامها حسب االقتضا .
 
                                                                                             وترمي العنانر اخلانة باحلصول على املوارد وتقاست منافعها إىل مساعدة احلكومات على النظر يف و ع تدابري  

                                                                                      سااااااااات منافعها، أو تكييف تلك التدابري أو تنفيذها، مع األخذ بعني االعتبار أمية املوارد الوراثية                      احلصاااااااااول على املوارد وتقا
                                                                        ّ                           لألغااذيااة والزراعااة، والاادور اخلاااي الااذي تؤديااه يف حتقيق األمن ال ااذائي، والساااااااااااااامااات املمّيزة ملختلف القطاااعااات الفرعيااة 

                                                     ك الدولية اخلاناااة باحلصاااول على املوارد وتقاسااات منافعها حساااب                                                        للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبوازاة االمتثال للصاااكو 
                                                                                                           االقتضاااا ، مثل املعاهدة، وبروتوكول ناغويا بشاااأن احلصاااول على املوارد اجلينية والتقاسااات العادل واملنصاااف للمنافع الناشااائة 

                         تفاقية التنوع البيولوجي.        التابع ال             عن استخدامها 
 
   ّ         تبنّي، يف ساااااياق          توجيهية                 ً                                                    واتفقت اهليئة أيضااااااً خالل انعقاد دورهتا األخرية "على إعداد مالحظات تفساااااريية غري  

                                                           ا                                                    العناناار اخلانااة باحلصااول على املوارد وتقاساات منافعها، الساامات املميازة للقطاعات الفرعية املختلفة املعنية باملوارد الوراثية 
ّ                                                   ، مبا يكّمل العناناااار اخلانااااة باحلصااااول على املوارد وتقاساااات منافعها."                              لألغذية والزراعة وممارساااااهتا احملددة            ودعت اهليئة   15       

                    التفساااريية، مبا يف ذلك              تلك املالحظات ل               مساااامات ذات نااالة                                              األعضاااا  واملراقبني وأناااحاا املصااالحة اتخرين إىل تقد  

                                          غذية والزراعة على الصااااااااااااااعيد الوطين. كما طلبت                                                                    ما يتعلق بتجارهبا العملية يف تطبيق التدابري املتصاااااااااااااالة باملوارد الوراثية لأل

                            عمل دولية حول العناناااااااااااااار اخلانااااااااااااااة       حلقة                                                                        إىل األمانة أن تعقد، بالتعاون مع أمانيت املعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي، 
      سريية.            املالحظات التف       إلعداد                                                                             باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاست مناقعها، من أجل توفري  رجات 

 
                                                               مشااااروع املالحظات التفسااااريية اليت تصااااف  اااامن سااااياق عناناااار احلصااااول على املوارد                       تعرض الوثيقة املعنونة "  و  

      عناناااااااار   ( CGRFA/WG-PGR-9/18/5 )  "                                                                        وتقاساااااااات منافعها، الساااااااامات املميزة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
                                                               شرح نلة السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة باملوارد             ، وتتوسع يف     ب جياز                                 احلصول على املوارد وتقاست منافعها

                 التدابري املذكورة       ناااااياغة    يف                               ظات التفساااااريية أن تسااااااعد احلكومات                               ، وحتدد ا االت اليت ميكن فيها للمالح        النباتية          الوراثية

                                         الزراعااة، والاادور اخلاااي الااذي تؤديااه بااالنسااااااااااااااباة          لألغااذيااة و          النباااتيااة                                 ، يف مراعاااة أميااة املوارد الوراثيااة   هااا        أو تنفيااذ    هااا        أو تكييف

              مسااااااامات األعضااااااا                                                                                      إىل األمن ال ذائي ولاهتا املميزة. أما املسااااااامات يف املالحظات التفسااااااريية فرتد يف الوثيقة املعنونة "
 CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.10 )   "                             ألغذية والزراعة وتقاساااااااات منافعها                                         واملراقبني بشااااااااأن الونااااااااول إىل املوارد الوراثية ل

Rev.1)  .  " يف                                                         احلصاااااااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسااااااات منافعها      بشاااااااأن                          رجات حلقة العمل الدولية       وترد "    
           عن إجرا ات        أولية          لعمل نساااااااااخة                               وباإل اااااااااافة إىل ذلك، أتيحت  موعة ا  . CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.11        الوثيقة 

                                  نتائج مساااااااااااحني تناوال احلصاااااااااااول على املوارد      وترد    (. CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.12 Rev.1                 ة العمل الدولية )   حلق
  .CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.13          يف الوثيقة        افعها                                  الوراثية لألغذية والزراعة وتقاست من

                                                      
  .Report/15/15-CGRFA           من الوثيقة   (  2 )  22      لفقرة  ا    14
  .1Report/Rev./17/16-CGRFA           من الوثيقة    ( 0 )  22       الفقرة     15
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                                                                                                    وإن جمموعة العمل مدعوة إىل تأكيد ناااااالة الساااااامات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنساااااابة إىل املوارد  

                      وتنقيحها حبسب املقتضى.           التفسريية        املالحظات        مسودة         استعراض      عة، و                                الوراثية النباتية لألغذية والزرا
 

                لألغذية والزراعة          النباتية                                              "معلومات التسلسل الرقمية" عن الموارد الوراثية   - 6
 
       وطلبت                               إىل "معلومات التسااااااالسااااااال الرقمية".         بالنسااااااابة        ً جديداً                                      أنشاااااااأت اهليئة خالل دورهتا األخرية مساااااااار عمل  

                                                                                                      إىل األمانة أن جتري،  اامن املوارد الالزمة املتاحة، دراسااة اسااتكشااافية لتقصااي احلقائق بشااأن معلومات التساالساال الرقمية 
                                                                                                    اخلانااااااااااااة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، من أجل توفري معلومات عن مجلة أمور من بينها املصااااااااااااطلحات املسااااااااااااتخدمة 

                                                                     لومات التسااااااااااااالسااااااااااااال الرقمية" بشاااااااااااااأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وأنواع                                   يف هذا ا ال واجلهات املعنية مبساااااااااااااألة "مع

                                       تلك املعلومات ونطاق استخدامها، من قبيل:
 

 التونيف؛         
 والرتبية والتحسني الوراثي؛                         
 ؛      والصون  
 وحتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة                                     ،  

 
   ً                                                                                                فضااااالً عن أمية "معلومات التساااالساااال الرقمية" بشااااأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنساااابة إىل األمن ال ذائي  

                                     معلومات التسااااالسااااال الرقمية" بشاااااأن املوارد                تبعات اساااااتخدام " ل                 خالل دورهتا املقبلة        اهليئة      تناول      تيساااااري     أجل              والت ذية، من 
                                                                          الوراثية لألغذية والزراعة واسااتخدامها املسااتدام، مبا يف ذلك تبادهلا واحلصااول عليها                                       الوراثية لألغذية والزراعة، لصااون املوارد 

 16                                                      والتقاست العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
 

                                الدراساااااااااااااة االساااااااااااااتكشاااااااااااااافية لتقصاااااااااااااي احلقائق       مساااااااااااااودة         اساااااااااااااتعراض                                           واساااااااااااااتجابة لطلب اهليئة، تدعو الوثيقة املعنونة "
  ( CGRFA/WG-PGR-9/18/6 Rev.1  ")                                      بشااااااأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  "                         "معلومات التساااااالساااااال الرقمية      بشااااااأن

        معلومات                                           مسااااودة الدراسااااة االسااااتكشااااافية لتقصااااي احلقائق عن "         اسااااتعراض                 الوثيقة املعنونة "         اسااااتعراض   إىل              جمموعة العمل
   (.CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.14        ة فيها )        " واملسام                                                     التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
                                                                               مشــــــــروع خطة العمل للعمل في المســــــــتقبل بشــــــــلن ذــــــــون الموارد الوراثية لألغذية والزراعة من   - 7

                                                       الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها المستدام
 
                                                                                        طلبت اهليئة خالل دورهتا األخرية إىل املنظمة إعداد مشااروع خطة عمل للعمل يف املسااتقبل يف جمايل االسااتخدام  

                                                                                                        املساااااتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وناااااو ا، مع مراعاة وجهات نظر األعضاااااا  واملراقبني، والنتائج اليت تونااااال 

                                                      
  .1Report/Rev./17/16-CGRFA           من الوثيقة     83       الفقرة     16
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                                             وأية معلومات أخرى ذات نااااااااااااالة، لكي تساااااااااااااتعر اااااااااااااه اهليئة                  الزراعة يف العامل                               حالة التنوع البيولوجي لألغذية و             إليها تقرير 
 17                                                                 وجمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة هلا يف دوراهتا القادمة.

 
                              ارد الوراثية لألغذية والزراعة                                            مشااااااااااروع خطة العمل بشااااااااااأن االسااااااااااتخدام املسااااااااااتدام للمو                        وتعرض الوثيقة املعنونة " 

                          ( ب جياز أنشااااااااااااااطة اهليئة يف جمال CGRFA/WG-PGR-9/18/7   " )                         الدقيقة والالفقاريات ونااااااااااااااو ا                 من الكائنات احلية 
ّ   الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات على مدى السااااانوات العشااااار املا اااااية، وتقّدم                                مشاااااروع خطة عمل بشاااااأن عمل اهليئة                                                                    

                                                  يف املستقبل يف هذا ا ال، على أن تستعر ه جمموعة العمل.
 

  (    2127 -    2118 )                                                                        مشروع الخطة االستراتيجية المراجعة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة   - 8
 
               ( لربنامج العمل     2022   -      2018                                                             قامت اهليئة، خالل دورهتا األخرية، بتحديث املخرجات واملعامل الرئيسااااااااااااااية ) 

   ،                                ت خالل دورهتا العادية الرابعة عشااااااااارة         اليت اعتمد  18                                  على أن تبقى اخلطة االسااااااااارتاتيجية للهيئة        ووافقت        السااااااااانوات       املتعدد 
                                                                              غري أ ا طلبت إىل األمني دعوة األعضا  واملراقبني إىل التعليق على مشروع اخلطة االسرتاتيجية   19                      سارية يف الوقت الراهن. 

                                                                                                     خالل فرتة ماا بني الادورات، وتنقيح الوثيقاة مع مراعااة التعليقاات الواردة واملسااااااااااااااتجادات الادولياة ذات الصاااااااااااااالاة واإلطاار 
                   االسرتاتيجي للمنظمة.

 
             املرفق األول                           اليت اساااااااتعر اااااااها مكتب اهليئة، يف         بصاااااااي ته        اتيجية،                                   ترد نساااااااخة منقحة عن مشاااااااروع اخلطة االسااااااارت  

   " (    2022   -      2018 )                                      هليئاااة املوارد الوراثياااة لألغاااذياااة والزراعاااة         املراجعاااة                      مشااااااااااااااروع اخلطاااة االساااااااااااااارتاتيجياااة                   باااالوثيقاااة املعنوناااة "
( CGRFA/WG-PGR-9/18/8 من أجل ،)           ها من قبل جمموعة العمل.       استعرا                       
 

                         المنظمات والصكوك الدولية                    التقارير الواردة من   - 9
 
  ( CGRFA/WG-PGR-9/18/9   " )                                           التقارير الواردة من املنظمات والصااااااااااااااكوك الدولية                        تعرض الوثيقة املعنونة " 

                                          اجلاامااااااااعاااااااة االساااااااااااااااتشااااااااااااااااااااارياااااااة لاالاابااحااو  الاازراعااياااااااة الااااااادولااياااااااة      قاابااااااال                                 تااقاااااااارياار ماارفااوعاااااااة إىل جماامااوعاااااااة الااعاامااااااال ماان
( CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.15 والصااااااااندوق العاملي لتنوع ،)                         ( احملاناااااااايل        CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.16 ،)   

                                             (، واالحتاااد الاادويل حلمااايااة األناااااااااااااانااام النباااتيااة اجلاادياادة CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.17                     واالحتاااد الاادويل للبااذور )
( CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.18 وأمااااااانااااااة املعاااااااهاااااادة الاااااادوليااااااة بشاااااااااااااااااااأن املوارد الوراثيااااااة لألغااااااذيااااااة والزراعااااااة ،)                                                                
( CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.19)  .   التقارير الواردة من املنظمات والصااااااااااااكوك  ب                            إن جمموعة العمل مدعوة لإلحاطة   و                                    

                                                                    بأن تسااااااااتمر يف دعوة املنظمات والصااااااااكوك الدولية إىل إبالغ اهليئة وجمموعة العمل                          ، وقد ترغب يف تونااااااااية اهليئة        الدولية
                                  التابعة هلا، باألعمال اليت تقوم هبا. 

                                                      
    .Report Rev.1-CGRFA/16/17           من الوثيقة     28       الفقرة     17
  .1Report/Rev./17/16-CGRFA         بالوثيقة      جيت      املرفق     18
  .Report/13/14-CGRFA         بالوثيقة             املرفق األول    19
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 المرفق
 
 المؤقت يالجدول الزمن

 
التاريخ 
 والساعة

البنـد من 
 وثائق العمل العنوان جدول األعمال

                الفترة الصباحية  ،     2118           يوليو/تموز     25         األربعاء، 
11  : 31    –   
13  : 31     

                                   الرئي  ونائب )نواا( الرئي  واملقرر        انتخاا 1

2 
 CGRFA/WG-PGR-9/18/1                         جدول األعمال واجلدول الزمين        اعتماد

Rev.1 

 CGRFA/WG-PGR-9/18/1 
Add.1 

3 

                                        تنفيااذ خطااة العماال العااامليااة الثااانيااة للموارد      حااالااة 
                                  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

                                تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية          اساااااااتعراض   1 - 0
                                          للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-9/18/2 
Rev.1 

          بعد الظهر     فترة       2118           يوليو/تموز     25         األربعاء، 
15  : 11    -   
18  : 11     3 

                                   حااااالااااة تطوير النظااااام العاااااملي للمعلومااااات    2 - 0
                                            واإلناااذار املبكر بشااااااااااااااااأن املوارد الوراثياااة النبااااتياااة 

                لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-9/18/3 
 

               ملوارد الوراثية                           التقرير الثالث بشااااااااااااااأن حالة ا      إعداد  4
        يف العامل                ألغذية والزراعة ل         النباتية 

CGRFA/WG-PGR-9/18/4 
 

                الفترة الصباحية      2118            يوليو/تموز،     26        الخميس، 
11  : 11    -   
                                          احلصااااااااااااااول على املوارد الوراثياااة النبااااتياااة لألغاااذياااة  5     11 :  13

                        والزراعة وتقاست منافعها
CGRFA/WG-PGR-9/18/5 

                                               "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية  6
                         النباتية لألغذية والزراعة

  CGRFA/WG-PGR-9/18/6 
Rev.1 
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             املسااااااتقبل بشااااااأن                         مشااااااروع خطة العمل للعمل يف 
                                       نااااااااااااااون املوارد الوراثياااااة لألغاااااذياااااة والزراعاااااة من 
                                             الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها 

        املستدام

CGRFA/WG-PGR-9/18/7 
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التاريخ 
 والساعة

البنـد من 
 وثائق العمل العنوان جدول األعمال

          بعد الظهر     فترة       2118           يوليو/تموز    6 2        الخميس، 
15:11 - 
                                          مشاااااااروع اخلطة االسااااااارتاتيجية املراجعة هليئة املوارد  8  18:11

  (    2022  -     2018 )                         الوراثية لألغذية والزراعة 
CGRFA/WG-PGR-9/18/8 

 

 CGRFA/WG-PGR- 9/18/9                                              التقارير الواردة من املنظمات والصكوك الدولية 9
 

                   ما يستجد من أعمال 11

          بعد الظهر     فترة   ،     2118           يوليو/تموز    7 2        الجمعة، 
15  : 11  –   
         التقرير        اعتماد 11     11 :  18

 
 
 


