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هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
البند  2من جدول األعمال المؤقت
مجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
الدورة التاسعة
روما 27–25 ،يوليو/تموز

2018

جدول األعمال التفصيلي والجدول الزمني المؤقتان
 -1انتخاب الرئيس ونائب (نواب) الرئيس والمقرر
يتعني على جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (جمموعة العمل)،
كل
مبوجب نظامها األس اااس ااي ،أن "تنتخب رئيس ااها ونائب رئي أو أكثر من بني ممثلي أعض ااا جمموعة العمل يف بداية ّ
1
دورة .ويبقى أعض ا ا ا ا ااا هيئة املكتب يف منان ا ا ا ا اابهت إىل حني انعقاد الدورة التالية موعة العمل ،وجتوز إعادة انتخاهبت".
وقد تود جمموعة العمل كذلك تعيني مقرر.

 -2اعتماد جدول األعمــال التفصيلي والجدول الزمني
يرد جدول أعمال مؤقت يف املرفق هبذه الوثيقة ،لكي تنظر فيه جمموعة العمل.
-3

حالة تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

1 -3

استعراض تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

رحبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) لدى انعقاد دورهتا العادية الس ا ا ا ا ا ااادس ا ا ا ا ا ااة عش ا ا ا ا ا اارة ،يف الفرتة
ّ
من  00يناير/كانون الثاين إىل  0فرباير/ش ا ا ا ا ا اابا  ،2012بالتقدم العام يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية
1

الوثيقة

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

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MX333/A
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النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة (خطااة العماال العااامليااة الثااانيااة) 2.وطلباات اهليئااة إىل كا ّال من منظمااة األغااذيااة والزراعااة (املنظمااة)
واجلهات املاحنة االس ااتمرار يف دعت جهود البلدان لص ااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها وداخل املزرعة؛
واحملافظة على بنوك اجلينات ملوان ا ا االة عملية مجع املادة الوراثية للمحان ا ا اايل ون ا ا ااو ا وتون ا ا اايفها وتقييمها واس ا ا ااتخدامها
وإتاحتها؛ وتوطيد الروابط والتكامل بني عملييت الص ا ا ا ا ا ااون يف املوقع ويف خارجه 3.وطلبت اهليئة إىل املنظمة أن توان ا ا ا ا ا اال
مسا اااعدة البلدان يف تعزيز قدراهتا على نا ااعيد حتسا ااني احملانا اايل وتربية النباتات ،مبا يف ذلك من خالل املنتديات متعددة
أنااحاا املصاالحة 4.وتقدم الوثيقة املعنونة "أنشااطة منظمة األغذية والزراعة لدعت تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" ( )CGRFA/WG-PGR-9/18/2 Rev.1موجز عن العمل الذي اس ا ااتهل أو اس ا ااتكمل
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
واستخدامها املستدام على املستوى الوطين
أحالت اهليئة يف دورهتا األخرية ،اخلطو التوجيهية املنقحة بش ا ااأن ن ا ااون األن ا اانام/األنواع األن ا االية للمزارعني
واسااتخدامها على املسااتوى الوطين إىل جمموعة العمل للتعمق يف اسااتعرا اها ،ودعت األعضااا واملراقبني وجهات االتصااال
الوطنية إىل إبدا مالحظاهتت على هذه الوثيقة 5.أما مش ا ا ا ا ا ااروع اخلطو التوجيهية ،بص ا ا ا ا ا ااي ته اليت مت تنقيحها يف ا ا ا ا ا ااو
التعليقات الواردة ،فريد يف الوثيقة املعنونة "مشروع اخلطو التوجيهية الطوعية بشأن نون األنواع/السالالت األنلية لدى
املزارعني واسااتخدامها املسااتدام على املسااتوى الوطين" ( .)CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.4وإن جمموعة العمل مدعوة
إىل استعراض مشروع اخلطو التوجيهية وتنقيحه حبسب املقتضى لكي تنظر فيه اهليئة.

نون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املوقع وإدارهتا على مستوى املزرعة
قامت اهليئة يف دورهتا العادية الس ااادس ااة عش اارة باس ااتعراض مذكرة مفاهيمية حول التش اابيك العاملي بش ااأن ن ااون
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املوقع وإدارهتا على مسا ا ا ا ااتوى املزرعة ،فأحالتها إىل جمموعة العمل التابعة هلا ملزيد
6
من التشاور بشأ ا.
ونتيجةً للمش اااورات غري الرلية للمنظمة ،ونظراً إىل اش ا ارتاك جمموعات تلفة من أن ااحاا املص ا الحة يف اإلدارة
على مس ا ااتوى املزرعة من جهة ،ويف ن ا ااون املوارد الوراثية يف املوقع من جهة أخرى ،ن ا اااغت املنظمة مذكرتني مفاهيميتني
منفص ا ا ا ا االتني تناولت األوىل التش ا ا ا ا اابيك العاملي بش ا ا ا ا ااأن إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على مس ا ا ا ا ااتوى املزرعة
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( ،)CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.5 Rev.1والتش اابيك العاملي بش ااأن ن ااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف
املوقع ( )CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.6لكي تنظر فيهما جمموعة العمل.

نون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع
طلبت اهليئة خالل دورهتا العادية اخلامسة عشرة إىل املنظمة موانلة دعت البلدان يف تنفيذ "معايري بنوك اجلينات
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" (معايري بنوك اجلينات) 7واقرتاح آلية لرنا ا ا ا ا ااد تطبيقها 8.واسا ا ا ا ا ااتجابةً هلذا الطلب،

أجرت املنظمة مسا ااحاً بشا ااأن اسا ااتخدام معايري بنوك اجلينات ،وعقدت مشا اااورة للخربا  ،وو ا ااعت جمموعة من خطوات
العمل لتيسااري تنفيذ معايري بنوك اجلينات ( .)CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.3وميكن خلطوات العمل تلك أن تشااكل
أس ا اااسا ا ااً لدليل عملي حول اس ا ااتخدام معايري بنوك اجلينات يتعلق بالطرق املختلفة لص ا ااون املوارد .وبوس ا ااع الدليل العملي
يسهل رند تنفيذ معايري بنوك اجلينات .وإن جمموعة العمل مدعوة إىل النظر يف إعداد أدلة عملية ملعايري بنوك اجلينات
أن ّ
بنا على خطوات العمل اليت جرى حتديدها ،وو ااع آلية رن ااد قائمة على األدلة العملية ،لكي تنظر فيها جمموعة العمل
واهليئة خالل دوراهتما املقبلة.

حالة سياسات البذور واجتاهاهتا
لدى قيام اهليئة بتنقيح برنامج عملها املتعدد السنوات خالل دورهتا األخرية ،قررت أن تستعرض يف دورهتا التالية
حالة سا ااياسا ااات البذور واجتاهاهتا 9.ويرد اسا ااتعراض أويل يف الوثيقة املعنونة "اسا ااتعراض حالة سا ااياسا ااات البذور واجتاهاهتا
وقوانينها" ( )CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.7لكي تنظر فيها جمموعة العمل.

 2-3حالة تطوير النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشـ ـ ـ ـ ـ ــلن الموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة
نظرت اهليئة خالل دورهتا العادية السا ا ااادسا ا ااة عشا ا اارة يف تطوير النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشا ا ااأن
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (نظام املعلومات) ،وش ّددت على دوره كنظام معلومات أساسي بشأن املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة مبوجب املادة  12من املعاهدة الدولية بش ا ا ا ا ا ااأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة).
وطلبت اهليئة إىل املنظمة إجناز عملية إعادة هيكلة للنظام العاملي للمعلومات ،والقيام عرب هذا النظام بنش ا ا ا ا ا اار معلومات
عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية واملقصا ا ا ا ا ااد  2-2من أهدام التنمية املسا ا ا ا ا ااتدامة 10.وطلبت اهليئة كذلك إىل املنظمة

.http://www.fao.org/3/a-i3704a.pdf 7
 8الفقرة  21من الوثيقة .CGRFA-15/15/Report
 9املرفق جيت بالوثيقة .CGRFA-16/17/Report/Rev.1
 10الفقرة  22من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report/Rev.1
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التشااور مع أعضاا اهليئة واملراقبني بشاأن اخليارات املتاحة لتبسايط وذج إعداد التقارير بقدر أكرب ،وإلعداد مقرتح يعرض
11
على جمموعة العمل لكي تنظر فيه.

وتفيد الوثيقة املعنونة "حالة تطوير النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشا ااأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية

والزراعة" ( )CGRFA/WG-PGR-9/18/3عن حالة إعادة هيكلة نظام املعلومات واستخدامه لرند تنفيذ املقصد
من أهدام التنمية املس ااتدامة ،والتعاون مع ش ااعبة اإلحص ااا لدى املنظمة وأمانة املعاهدة .وتق ّدم الوثيقة كذلك "مش ااروع
الص ا ا ااي ة املنقحة إلعداد التقارير من أجل رن ا ا ااد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"
( )CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.8الذي يضاات مسااامات من أعضااا اهليئة واملراقبني واخلربا من أجل تبساايط نااي ة
إعداد التقارير .وإن جمموعة العمل مدعوة إىل األخذ علماً حبالة تطوير نظام املعلومات ،واسا ا ا ااتعراض وتنقيح التبسا ا ا اايطات
املقرتحة على ني ة إعداد التقارير ،حبسب املقتضى.
2-2

 -4إعداد التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم
رحبت اهليئة يف دورهتا العادية السا ا ا ااادسا ا ا ااة عشا ا ا اارة ب عداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية
ّ
أقرت املخطط الزمين املنقح إلعداد التقرير الثالث ولرن ا ا ا ا ا ااد تنفيذ خطة العمل العاملية
والزراعة يف العامل (التقرير الثالث) .و ّ

الثانية ،وأخذت علماً بامليزانية املؤقتة املنقحة 12.وطلبت اهليئة إىل املنظمة تص ا ا ا ا ا ااويب قائمة الدراس ا ا ا ا ا ااات املوا ا ا ا ا ا اايعية،
13
حبس ا ا ااب ما هو ا ا ااروري ومالئت ،والتش ا ا اااور مع جمموعة العمل واهليئة بش ا ا ااأن الدراس ا ا ااات املوا ا ا اايعية قبل بد العمل.
وتعرض الوثيق ااة املعنون ااة "إع ااداد التقرير الث ااال ااث بشا ا ا ا ا ا ا ااأن ح ااال ااة املوارد الوراثي ااة النب اااتي ااة لألغ ااذي ااة والزراع ااة يف الع ااامل"
( ) CGRFA/WG-PGR-9/18/4معلوم ااات أس ا ا ا ا ا ا اااسا ا ا ا ا ا اي ااة عن إع ااداد التقرير الث ااال ااث ،وتقرتح طرائق لإلبالغ القطري
بش ا ااأن التقرير الثالث وهي تتض ا اامن الئحة منقحة من الدراس ا ااات املوا ا اايعية .وتلحث الوثيقة بأن البيانات املتعلقة بتنفيذ
خطة العمل العاملية الثانية ،اليت تقدمها البلدان بنا على إطار الرن ا ا ا ا ا ااد واجلدول الزمين املتفق عليهما ،تش ا ا ا ا ا ااكل اجلز
األساسي من تقارير البلدان ل ايات إعداد التقرير الثالث ،وتقرتح استكمال تلك املعلومات بسرديات ختامية .ومن شأن
تلك الساارديات اخلتامية أن تس الّط الضااو على اإلجنازات وحتدد االجتاهات وكذلك الث رات واالحتياجات يف جمال نااون
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام .وإن جمموعة العمل مدعوة إىل النظر يف النهج املقرتح لإلبالغ
القطري حبسا ااب ما يرد يف الوثيقة املعنونة "إعداد التقارير القطرية للتقرير الثالث بشا ااأن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة يف العامل" ( )CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.9واسا ااتعراض قائمة الدراسا ااات املوا ا اايعية املقرتح إعدادها ألجل
التقرير الثالث.
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 -5الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
رحبت اهليئة بالوثيقة املعنونة " عنانر تيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاست منافعها
يف عام ّ ،2012
14
بالنسبة إىل تلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة "(عنانر احلصول على املوارد وتقاست منافعها).

وقد رحب مؤمتر املنظمة ،يف دورته التاس ا ا ا ا ااعة والثالثني املعقودة يف يونيو/حزيران  ،2012بعنان ا ا ا ا اار احلص ا ا ا ا ااول على املوارد
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
احلصا ا ا ااول على املوارد وتقاسا ا ا اات منافعها ،أو تكييف تلك التدابري أو تنفيذها ،مع األخذ بعني االعتبار أمية املوارد الوراثية
لألغااذيااة والزراعااة ،والاادور اخلاااي الااذي تؤديااه يف حتقيق األمن ال ااذائي ،والسا ا ا ا ا ا امااات املميّزة ملختلف القطاااعااات الفرعيااة
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،مبوازاة االمتثال للص ااكوك الدولية اخلان ااة باحلص ااول على املوارد وتقاس اات منافعها حس ااب
االقتض ااا  ،مثل املعاهدة ،وبروتوكول ناغويا بش ااأن احلص ااول على املوارد اجلينية والتقاس اات العادل واملنص ااف للمنافع الناش اائة
عن استخدامها التابع التفاقية التنوع البيولوجي.
تبني ،يف سا ااياق
واتفقت اهليئة أيض ا ااً خالل انعقاد دورهتا األخرية "على إعداد مالحظات تفس ا اريية غري توجيهية ّ
العناناار اخلانااة باحلصااول على املوارد وتقاساات منافعها ،الساامات املميازة للقطاعات الفرعية املختلفة املعنية باملوارد الوراثية
يكمل العنانا اار اخلانا ااة باحلصا ااول على املوارد وتقاسا اات منافعها 15".ودعت اهليئة
لألغذية والزراعة وممارسا اااهتا احملددة ،مبا ّ
األعضااا واملراقبني وأنااحاا املصاالحة اتخرين إىل تقد مسااامات ذات ناالة لتلك املالحظات التفس اريية ،مبا يف ذلك
ما يتعلق بتجارهبا العملية يف تطبيق التدابري املتص ا ا ا ا ا االة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة على الص ا ا ا ا ا ااعيد الوطين .كما طلبت
إىل األمانة أن تعقد ،بالتعاون مع أمانيت املعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي ،حلقة عمل دولية حول العنان ا ا ا ا ا اار اخلان ا ا ا ا ا ااة
باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاست مناقعها ،من أجل توفري رجات إلعداد املالحظات التفسريية.

وتعرض الوثيقة املعنونة "مش ااروع املالحظات التفس ا اريية اليت تص ااف اامن سا ااياق عنان اار احلصا ااول على املوارد
وتقاس ا ا اات منافعها ،الس ا ا اامات املميزة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" ( )CGRFA/WG-PGR-9/18/5عنان ا ا اار

احلصول على املوارد وتقاست منافعها ب جياز ،وتتوسع يف شرح نلة السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة باملوارد
الوراثية النباتية ،وحتدد ا االت اليت ميكن فيها للمالحظات التفسا ا اريية أن تس ا اااعد احلكومات يف ن ا ااياغة التدابري املذكورة
أو تكييفهااا أو تنفيااذهااا ،يف مراعاااة أميااة املوارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة ،والاادور اخلاااي الااذي تؤديااه بااالنسا ا ا ا ا ا اباة
إىل األمن ال ذائي ولاهتا املميزة .أما املسا ا ااامات يف املالحظات التفس ا ا اريية فرتد يف الوثيقة املعنونة "مسا ا ااامات األعضا ا ااا
واملراقبني بش ا ا ااأن الون ا ا ااول إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاس ا ا اات منافعها" ( CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.10
 .)Rev.1وترد " رجات حلقة العمل الدولية بش ا ا ااأن احلص ا ا ااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاس ا ا اات منافعها" يف
الوثيقة  .CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.11وباإل ا ا ا ااافة إىل ذلك ،أتيحت موعة العمل نس ا ا ا ااخة أولية عن إجرا ات
حلقة العمل الدولية ( .)CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.12 Rev.1وترد نتائج مسا ا ا ا ااحني تناوال احلصا ا ا ا ااول على املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة وتقاست منافعها يف الوثيقة .CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.13
14
15
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وإن جمموعة العمل مدعوة إىل تأكيد ن ا االة الس ا اامات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنس ا اابة إىل املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،واستعراض مسودة املالحظات التفسريية وتنقيحها حبسب املقتضى.

" -6معلومات التسلسل الرقمية" عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
أنشا ا ااأت اهليئة خالل دورهتا األخرية مسا ا ااار عمل جديداً بالنسا ا اابة إىل "معلومات التسا ا االسا ا اال الرقمية" .وطلبت
إىل األمانة أن جتري ،اامن املوارد الالزمة املتاحة ،دراسااة اسااتكشااافية لتقصااي احلقائق بشااأن معلومات التساالساال الرقمية
اخلان ا ا ا ا ااة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،من أجل توفري معلومات عن مجلة أمور من بينها املص ا ا ا ا ااطلحات املس ا ا ا ا ااتخدمة
يف هذا ا ال واجلهات املعنية مبسا ا ا ا ا ااألة "معلومات التسا ا ا ا ا االسا ا ا ا ا اال الرقمية" بشا ا ا ا ا ااأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،وأنواع
تلك املعلومات ونطاق استخدامها ،من قبيل:





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

فضا االً عن أمية "معلومات التس االس اال الرقمية" بش ااأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنس اابة إىل األمن ال ذائي
والت ذية ،من أجل تيسا ااري تناول اهليئة خالل دورهتا املقبلة لتبعات اسا ااتخدام "معلومات التسا االسا اال الرقمية" بشا ااأن املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة ،لصااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسااتخدامها املسااتدام ،مبا يف ذلك تبادهلا واحلصااول عليها
16
والتقاست العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

واس ا ا ا ا ا ااتجابة لطلب اهليئة ،تدعو الوثيقة املعنونة "اس ا ا ا ا ا ااتعراض مس ا ا ا ا ا ااودة الدراس ا ا ا ا ا ااة االس ا ا ا ا ا ااتكش ا ا ا ا ا ااافية لتقص ا ا ا ا ا ااي احلقائق
بش ا ااأن "معلومات التس ا االس ا اال الرقمية" بش ا ااأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة "()CGRFA/WG-PGR-9/18/6 Rev.1
جمموعة العمل إىل اسا ااتعراض الوثيقة املعنونة "اسا ااتعراض مسا ااودة الدراسا ااة االسا ااتكشا ااافية لتقصا ااي احلقائق عن "معلومات
التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" واملسامة فيها (.)CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.14

 -7مشـ ـ ـ ــروع خطة العمل للعمل في المسـ ـ ـ ــتقبل بشـ ـ ـ ــلن ذـ ـ ـ ــون الموارد الوراثية لألغذية والزراعة من
الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها المستدام
طلبت اهليئة خالل دورهتا األخرية إىل املنظمة إعداد مشااروع خطة عمل للعمل يف املسااتقبل يف جمايل االسااتخدام
املسا ااتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ونا ااو ا ،مع مراعاة وجهات نظر األعضا ااا واملراقبني ،والنتائج اليت تونا اال

16
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إليها تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل وأية معلومات أخرى ذات نا ا ا ا ا االة ،لكي تسا ا ا ا ا ااتعر ا ا ا ا ا ااه اهليئة
17
وجمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة هلا يف دوراهتا القادمة.

وتعرض الوثيقة املعنونة "مشا ا ا ا ااروع خطة العمل بشا ا ا ا ااأن االسا ا ا ا ااتخدام املسا ا ا ا ااتدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ون ا ا ا ا ا ااو ا" ( )CGRFA/WG-PGR-9/18/7ب جياز أنش ا ا ا ا ا ااطة اهليئة يف جمال

الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات على مدى السا اانوات العشا اار املا ا ااية ،وتق ّدم مشا ااروع خطة عمل بشا ااأن عمل اهليئة
يف املستقبل يف هذا ا ال ،على أن تستعر ه جمموعة العمل.

 -8مشروع الخطة االستراتيجية المراجعة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ()2118-2127
قامت اهليئة ،خالل دورهتا األخرية ،بتحديث املخرجات واملعامل الرئيس ا ا ا ا ا ااية ( )2022 - 2018لربنامج العمل
املتعدد السا ا ا اانوات ووافقت على أن تبقى اخلطة االس ا ا ا ارتاتيجية للهيئة 18اليت اعتمدت خالل دورهتا العادية الرابعة عشا ا ا اارة،
سارية يف الوقت الراهن 19 .غري أ ا طلبت إىل األمني دعوة األعضا واملراقبني إىل التعليق على مشروع اخلطة االسرتاتيجية
خالل فرتة ماا بني الادورات ،وتنقيح الوثيقاة مع مراعااة التعليقاات الواردة واملس ا ا ا ا ا ااتجادات الادولياة ذات الصا ا ا ا ا ا الاة واإلطاار
االسرتاتيجي للمنظمة.

ترد نسا ا ااخة منقحة عن مشا ا ااروع اخلطة االسا ا اارتاتيجية ،بصا ا ااي ته اليت اسا ا ااتعر ا ا ااها مكتب اهليئة ،يف املرفق األول
بااالوثيقااة املعنونااة "مش ا ا ا ا ا ااروع اخلطااة االسا ا ا ا ا ا ارتاتيجيااة املراجعااة هليئااة املوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة (")2022 - 2018

( ،)CGRFA/WG-PGR-9/18/8من أجل استعرا ها من قبل جمموعة العمل.

 -9التقارير الواردة من المنظمات والصكوك الدولية
تعرض الوثيقة املعنونة " التقارير الواردة من املنظمات والص ا ا ا ا ا ااكوك الدولية" ()CGRFA/WG-PGR-9/18/9
ت اق ا ا ااارياار ماارفااوع ا ا ااة إىل جم امااوع ا ا ااة ال اع ام ا ا اال ماان ق اب ا ا اال اجل ام ا ا اااع ا ا ااة االس ا ا ا ا ا ا ااتش ا ا ا ا ا ا ا ا اااري ا ا ااة ل ال اب احااو الاازراع اي ا ا ااة ال ا ا اادول اي ا ا ااة
( ،)CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.15والص ا ا ااندوق العاملي لتنوع احملان ا ا اايل (،)CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.16
واالحتاااد الاادويل للبااذور ( ،)CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.17واالحتاااد الاادويل حلمااايااة األنا ا ا ا ا ا انااام النباااتيااة اجلاادياادة
( ،) CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.18وأم ا ااان ا ااة املع ا اااه ا اادة ال ا اادولي ا ااة بش ا ا ا ا ا ا ا ا ااأن املوارد الوراثي ا ااة لألغ ا ااذي ا ااة والزراع ا ااة
( .)CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.19وإن جمموعة العمل مدعوة لإلحاطة بالتقارير الواردة من املنظمات والص ا ا ا ا ااكوك
الدولية ،وقد ترغب يف تونا ا ا ااية اهليئة بأن تسا ا ا ااتمر يف دعوة املنظمات والصا ا ا ااكوك الدولية إىل إبالغ اهليئة وجمموعة العمل
التابعة هلا ،باألعمال اليت تقوم هبا.
17
18
19
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المرفق
الجدول الزمني المؤقت
التاريخ
والساعة

البنـد من
جدول األعمال

وثائق العمل

العنوان

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

–

1

انتخاا الرئي ونائب (نواا) الرئي واملقرر
اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

2

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

3

حااالااة تنفيااذ خطااة العماال العااامليااة الثااانيااة للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

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

 1-0اسا ا ااتعراض تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

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

3

 2-0ح ااال ااة تطوير النظ ااام الع اااملي للمعلوم ااات
واإلن ااذار املبكر بشا ا ا ا ا ا ا ااأن املوارد الوراثي ااة النب اااتي ااة
لألغذية والزراعة

4

إعداد التقرير الثالث بش ا ا ا ا ا ااأن حالة املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

CGRFA/WG-PGR-9/18/3

CGRFA/WG-PGR-9/18/4

الخميس 26 ،يوليو/تموز 2118 ،الفترة الصباحية
11:11
13:11

-

5

احلص ا ا ا ا ا ااول على املوارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة
والزراعة وتقاست منافعها

6

"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-9/18/6
Rev.1

7

مش ا ااروع خطة العمل للعمل يف املس ا ااتقبل بش ا ااأن
ن ا ا ا ا ا ااون املوارد الوراثي ا ااة لألغ ا ااذي ا ااة والزراع ا ااة من
الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها
املستدام

CGRFA/WG-PGR-9/18/7

CGRFA/WG-PGR-9/18/5
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التاريخ
والساعة

البنـد من
جدول األعمال

العنوان

وثائق العمل

الخميس 26 ،يوليو/تموز  2118فترة بعد الظهر
- 15:11
18:11

8

مشا ا ااروع اخلطة االس ا ا ارتاتيجية املراجعة هليئة املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة ()2022 - 2018

9

التقارير الواردة من املنظمات والصكوك الدولية

11

ما يستجد من أعمال

الجمعة 27 ،يوليو/تموز  ،2118فترة بعد الظهر
–15:11
18:11

11

اعتماد التقرير

CGRFA/WG-PGR-9/18/8

CGRFA/WG-PGR- 9/18/9

