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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  يرجى.  المناخ
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MK786/A 

 A 

 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة

 من جدول األعمال 2البند 

 جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية
 الحرجيةالمعنية بالموارد الوراثية 

 الثالثةالدورة 

 2024 تموز/يوليو 9-7روما، 

 والجدول الزمني المؤقتانالتفصيلي األعمال جدول 

 
 الرئيس والمقرر( نواب)انتخاب الرئيس ونائب  -1

مببن بببين أو أكثببر رئببي  "تنتخببب جماعببة العمببل رئيسببها ونائببب  ،بموجببب النظببام اي ا ببي 
حتبى فبي منابببهم هيئبة المكتبب أعضباء بقبى كبل دورة. ويبدايبة فبي  ممثلي أعضاء جماعة العمبل

جماعببة العمببل رغبب . وقببد ت1"لهببم أن ينتخببوا لواليببة أ بر حبق وي ،لجماعببةلانعقباد الببدورة التاليبة 
 تعيين مقرر.أيضا في 

 
 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -2

لتنظبر  CGRFA/WG-FGR-3/14/1في الوثيقة  انمؤقتال جدول ايعمال والجدول الزمنييرد  
 مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببافيه

    جماعة العمل.
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 خطةةةةةةة العمةةةةةةل العالميةةةةةةة لصةةةةةون المةةةةةةوارد الوراثيةةةةةةة الحرجيةةةةةةةمتابعةةةةةة  -3
 واستخدامها المستدام وتنميتها

شببددت هيئببة المببوارد الوراثيببة للغذيببة والزراعببة  الهيئببةل، فببي دورتهببا العاديببة الحاديببة  
وطبأة الفقبر، مبن تخفيب  العشرة، على أهمية الموارد الوراثيبة الحرجيبة بالنسببة للمبن اليبذائي، و

التبي تتمتبع بهبا منظمبة ايغذيبة والزراعبة النسببية  تدامة البيئيبةو وأكبدت علبى المزايبا االتحقيق و
 الفاول وأهمية عملها في هذا المجال. كما شددت الهيئة على الطبابع الملبل لمعالجبة ببون المبوارد 

ضبة المعرالوراثية الحرجية وا تخدامها المستدام من  الل اإلدارة المستدامة لليابات،  ابة تلب  
حبد مبن قبدرة ببانعي القبرارات علبى تعلى المستو  العبالمي. وأقبرت ببأن قلبة المعلومبات  للتهديد

بشأن الموارد الوراثية الحرجية على المستويات الدولية واإلقليمية  اتخاذها تحديد اإلجراءات الالزم
لتنظبر  ة فبي العبالمحالة الموارد الوراثية الحرجيوالمحلية. وطلبت الهيئة من الفاو إعداد تقرير عن 

. وأنشبأت جماعبة عمبل فنيبة حكوميبة دوليبة معنيبة ببالموارد دورتهبا العاديبة الرابعبة عشبرةفيه في 
  .2م توبيات في هذه العمليةيالوراثية الحرجية إل داء المشورة وتقد

 
تقريبر حالبة وأشادت الهيئة، في دورتها العاديبة الرابعبة عشبرة، بالتقبدم المحبرز فبي إعبداد  

. 2102وطلبت من الفاو وضع الصيية النهائية للتقرير فبي عبام  الموارد الوراثية الحرجية في العالم
وا تعرضت ونقحت مشروع ايولويات اال تراتيجية للعمل في مجال المبوارد الوراثيبة الحرجيبة، 

المسبتدام  طة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجيبة وا بتخدامها ووافقت عليه باعتباره 
التي اعتمدها مؤتمر المنظمة في  3ل طة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية  وتنميتها

2102حزيران /دورته الثامنة والثالثين في يونيو
تعبد ا بتراتيجية هيئة كذل  من الفاو أن طلبت الو. 4

مببن يستحسببن أن تكببون  تنفيببذ لخطببة العمببل العالميببة وشببجعت حشببد المببوارد الماليببة الكافيببة التببي
 .تنفيذها في يما لدعم البلدان النامية  المساهمات الطوعية، ال

 
متابعبة  طبة العمبل العالميبة لصبون "المعنونة  CGRFA/WG-FGR-3/14/2 وتعرض الوثيقة 

اينشببطة الرئيسببية التببي بشببكل مببوجز " المببوارد الوراثيببة الحرجيببة وا ببتخدامها المسببتدام وتنميتهببا
وكمتابعببة حالببة المببوارد الوراثيببة الحرجيببة فببي العببالم نفببذتها الفبباو لوضببع الصببيية النهائيببة لتقريببر 

وتلخببا الوثيقببة أهببم العمليببات . العتمبباد  طببة العمببل العالميببة لصببون المببوارد الوراثيببة الحرجيببة
رضت ونوقشت فيها هذه المنشورات الرئيسية بهدف رفع الوعي بأهمية الموارد والمنتديات التي عُ 

 .  بفهمها وبونها وا تخدمها بشكل مستدامالوراثية الحرجية والنهوض 
 

 وقد ترغب جماعة العمل أيضا في اي بذ علمبا باينشبطة المضبطلع بهبا وتقبديم التوجيهبات 
 .قبلفي المست بشأن العمل في هذا المجال إلى الهيئة

 
 اسةةةةتراتيجية تنفيةةةةذ خطةةةةة العمةةةةل العالميةةةةة لصةةةةون المةةةةوارد الوراثيةةةةة الحرجيةةةةة 3-1

 واستخدامها المستدام وتنميتها

لخطة العمل العالميبة " ا تراتيجية تنفيذ" طلبت الهيئة، في دورتها اي يرة، من الفاو وضع 
المبوارد الماليبة الكافيبة  حشبدشجعت الهيئبة وعالوة على ذل ،    .5لصون الموارد الوراثية الحرجية

 طبة العمبل  التي يستحسن أن تكون من المساهمات الطوعية، ال يما لدعم البلدان النامية فبي تنفيبذ
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 ببالموارد الفنيبة الحكوميبة الدوليبة المعنيبة جماعبة العمبل ودعبت .6العالمية لصون الموارد الوراثية
 .7ة التنفيذإلى ا تعراض ا تراتيجي التابعة لها الوراثية الحرجية

 
ا تراتيجية تنفيذ  طة العمل العالمية "المعنونة  CGRFA/WG-FGR-3/14/3وتعرض الوثيقة  

بشبكل مبوجز العناببر الممكنبة " وا بتخدامها المسبتدام وتنميتهبا لصون الموارد الوراثية الحرجيبة
وتقتبر  مشبروعا لوضع ا تراتيجية لتنفيذ  طة العمل العالميبة لصبون المبوارد الوراثيبة الحرجيبة 

ال ببتراتيجية تنفيببذ قببد ترغببب جماعببة العمببل فببي ا تعراضببه وتنقيحببه، عنببد االقتضبباء، مببن أجببل 
 .التوبية بالموافقة عليه من قبل الهيئة

 
 الغايات والمؤشرات الخاصة بالموارد الوراثية الحرجية 3-2

لربد تنفيذ  طة طلبت الهيئة، في دورتها العادية الرابعة عشرة، من الفاو وضع مؤشرات  
العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية. ودعبت جماعبة العمبل التابعبة لهبا إلبى ا بتعراض 

 . وتعبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرض الوثيقبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة8هبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببذه المؤشبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرات
CGRFA/WG-FGR-3/14/4  " اليايببات والمؤشببرات الخابببة بببالموارد الوراثيببة الحرجيببةالمعنونبة "

ن ا بتخدامها لرببد تنفيبذ  طبة العمبل العالميبة مجموعة أوليبة مبن المؤشبرات المقترحبة التبي يمكب
لصون الموارد الوراثية الحرجية. وقد ترغب جماعة العمبل فبي ا بتعراض المجموعبة ايوليبة مبن 
المؤشببرات المقترحببة وتقببديم توجيهببات إلببى الهيئببة بشببأن العمليببات واضليببات الممكنببة لوضببعها فببي 

 بييتها النهائية. 
 
 المناخوتغير  الوراثيالتنوع  -4

أعبببادت الهيئبببة،  بببالل دورتهبببا اي يبببرة، التأكيبببد علبببى أهميبببة المبببوارد الوراثيبببة للغذيبببة  
واعتمبدت الهيئبة،  بالل والزراعة لمواجهة تيير المناخ وضرورة رفع الوعي بأدوارها المحتملبة. 

 . 9للغذية والزراعة تيير المناخ والموارد الوراثيةب الخاص، برنامج عملها نفسها الدورة
 

، علبى أن تضبع جماعبات العمبل التابعبة 2105برنامج العمبل لعبام ووافقت الهيئة، في إطار  
لهببا  طوطببا توجيهيببة إلدراا اعتبببارات التنببوع الببوراثي فببي تخطببي  التكيبب  مببع تييببر المنبباخ. 

لمتحبدة اإلطاريبة بشبأن تييبر اإطبار اتفاقيبة ايمبم  تحت تكي  وطنية إلعداد  ط وُوضعت عملية 
 قببببببببببببد ترغببببببببببببب جماعببببببببببببة العمببببببببببببل فببببببببببببي النظببببببببببببر فببببببببببببي الوثيقببببببببببببةالمنبببببببببببباخ. و

CGRFA/WG-FGR-3/14/5 Rev.1 " مشببروع  " وا بتعراضالتنببوع البوراثي وتييبر المنبباخالمعنونبة
التكي  مع تيير المنباخ علبى المسبتو   الخطوط التوجيهية لدعم إدراا التنوع الوراثي في تخطي  

 الببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوارد فبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي الوثيقببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببةالبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوطني، 
CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf.4.والتوبية بأن تقره الهيئة ، 

 
 التنوع البيولوجي والتغذية -5

 ببلّطت الهيئببة الضببوء، فببي دورتهببا اي يببرة، علببى أهميببة التنببّوع البيولببوجي بالنسبببة إلببى  
ايغذية والتيذيبة وأشبارت إلبى أن دوره المحتمبل فبي مجبال التيذيبة غيبر مبدرو  بمبا فيبه الكفايبة 

زيبادة البوعي وطلببت مبن الفباو مواببلة  البذ  أحرزتبه الفباو فبيويقلل من قيمته. ورحببت بالتقبدم 
لبيولبببوجي ا االضببطالع ببببدورها الرائبببد ضببمن المببببادرة المشبببتركة ببببين القطاعببات بشبببأن التنبببوع
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وطلبت الهيئة من الفاو مواببلة بلبورة عملهبا بشبأن التنبوع البيولبوجي  يغذية والتيذية.غراض اي
البيولبوجي للغذيبة وقطباع البيئبة بالتيذيبة البشبرية وقطباعي  وأقرت بأهمية رب  التنبوع والتيذية،

مشببروع  طببوط توجيهيببة لتعمببيم مفهببوم أيضببا مببن الفبباو إعببداد  الصببحة والزراعببة. وطلبببت الهيئببة
. ويبرد واإلقليمية المتعّلقبة بالتيذيبة التنّوع البيولوجي في السيا ات والبرامج و ط  العمل الوطنية

-CGRFA/WG  "التنببوع البيولببوجي والتيذيببةالوثيقببة المعنونببة " مشببروع الخطببوط التوجيهيببة فببي

FGR-3/14/6ل. وطلبت من جماعات العمل الفنيبة الحكوميبة الدوليبة التابعبة لهبا ا بتعراض مشبروع 
  الخطوط التوجيهية وتقديم توبيات لتنظر فيها الهيئة في دورتها العادية الخامسة عشرة

 
 وإدماجهاتطبيق التكنولوجيات البيولوجية  -6

قررت الهيئة، في دورتها العادية الثالثة عشرة، أن تستعرض عمل جماعبات العمبل التابعبة  
مببن أجببل بببون المببوارد الوراثيببة للغذيببة وإدماجهببا لهببا بشببأن تطبيببق التكنولوجيببا البيولوجيببة 

 ا بببببببببببببببببببببببببببببتخدامها علبببببببببببببببببببببببببببببى نحبببببببببببببببببببببببببببببو مسبببببببببببببببببببببببببببببتدام، والزراعبببببببببببببببببببببببببببببة
تطبيبق وإدمباا التكنولوجيبا وتلخبا الوثيقبة المعنونبة " في دورتها العادية المقبلة الخامسبة عشبرة.

" البيولوجيببة مببن أجببل بببون المببوارد الوراثيببة للغذيببة والزراعببة وا ببتخدامها علببى نحببو مسببتدام
 CGRFA/WG-FGR-3/14/7لفاو، ال  يما فبي مبا يخبا التكنولوجيبا اينشطة الفنية التي تقوم بها ا ل

للهيئة بشبأن    تضطلع به الفاو وجماعات العمل التابعةذلالبيولوجية وتستعرض العمل ذ  الصلة ا
مببن أجببل بببون المببوارد الوراثيببة للغذيببة والزراعببة وإدماجهببا تطبيببق التكنولوجيببا البيولوجيببة 

با ببتعراض عملهببا  مسببتدام. وإن جماعببات العمببل مببدعوة إلببى اي ببذ علمببا   ا ببتخدامها علببى نحببوو
   المستقبل. فيوتوجيه الهيئة بشأن العمل في هذا المجال 
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 الحصول على الموارد الوراثية الحرجية وتقاسم منافعها -7

نظرت الهيئبة، فبي دورتهبا اي يبرة، فبي ضبرورة وضبع ترتيببات للحصبول علبى المبوارد  
، طلببت أن ووضبعت الهيئبة عمليبة  الوراثية للغذية والزراعة وتقا م منافعها وطرائق القيام بذل . 

المحلبي للحصبول علبى المبوارد وتقا بم  مشبروع عناببر لتيسبير التنفيبذتتمثل نتيجتها النهائية فبي 
 مشببروع  منافعهببا بالنسبببة إلببى مختلبب  القطاعببات الفرعيببة للمببوارد الوراثيببة للغذيببة والزراعببة

. افعهباعنابرل، مع مراعاة الصكوك الدوليبة ذات الصبلة بشبأن الحصبول علبى المبوارد وتقا بم من
العملية، طلبت الهيئة من جماعات العمل الفنية الحكوميبة الدوليبة المعنيبة ببالموارد  وكجزء من هذه

ا تكشبباف قضببايا الحصببول علببى المببوارد الوراثيببة وتقا ببم  الوراثيبة الحيوانيببة والحرجيببة والنباتيببة
 منافعها بالنسبة لكل قطاع فرعي منها.

 
لفنيين والقبانونيين يعنبى بالحصبول علبى المبوارد وتقا بم وأنشأت الهيئة فريقا  من الخبراء ا 

، المشباركة فبي ايجبزاء المعينبة مبن اجتماعبات جماعبات جملة أمور ضمنمنافعها، وأوكلت إليه، 
وتقا ببم الوراثيببة العمببل الفنيببة الحكوميببة الدوليببة المكر ببة لمعالجببة قضببايا الحصببول علببى المببوارد 

وتشبكيل  جماعات العمل الفنيبة الحكوميبة الدوليبة وإ بهاماتها منافعها، للمساعدة على إثراء نقاشات
 .معالمها

 
للغذيببة والزراعببة  الحرجيببةالحصببول علببى المببوارد الوراثيببة وتلخببا الوثيقببة المعنونببة،  

 "وتقا بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم منافعهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا
 CGRFA/WG-FGR-3/14/8 الحرجيببةل بإيجباز عمبل الهيئببة بشبأن الحصببول علبى المببوارد الوراثيبة 

وتقبدم لمحبة عامبة عبن هبذا الموضبوع. وبنباء علبى طلبب الهيئبة، فبإن المالحظبات وتقا م منافعهبا 
، تببرد فببي الوثيقببة للمببوارد الوراثيببة للغذيببة والزراعببة السببمات المميببزة المحببددةالتفسببيرية بشببأن 

CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf.7. يببتّم فببي  لهببا تبببادل  الشببروط التببي وتببرد تقببارير الحكومببات بشببأن
.وأما CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf.5في الوثيقة  للغذية والزراعة وا تخدامها موارد وراثية محددة

 تقارير أبحاب المصلحة بشأن مدّونات السلوك الطوعية والخطوط التوجيهية وأفضل الممار بات
وتقا ببم منافعهببا بالنسبببة إلببى جميببع  الوراثيببة تتعّلببق بالحصببول علببى المببوارد المعببايير التببي و/أو

-CGRFA/WG-FGR، فهبي تبرد فبي الوثيقبة القطاعات الفرعية للموارد الوراثية للغذية والزراعبة

3/14/Inf.6. 
 

وتقا بم  الحرجيبةوإن جماعة العمل مدعوة إلى النظبر فبي مسبألة الحصبول علبى المبوارد الوراثيبة 
بخصبوص هبذه المسبألة فبي المسبتقبل، بمبا فبي ذلب  بشبأن عمبل الهيئبة  منافعها وتقبديم التوجيهبات 

للحصول على المبوارد وتقا بم منافعهبا بالنسببة  مشروع العنابر لتيسير التنفيذ المحلي كجزء من 
  إلى مختل  القطاعات الفرعية للموارد الوراثية للغذية والزراعة

 
 ما يستجد من أعمال -8

 اعتماد التقرير -9

  



5 CGRFA/WG-FGR-3/14/1 Add.1 

 

 الجدول الزمني المؤقت
 

 تاريخ
 االنعقاد

بند جدول 
 األعمال
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 يةصباحالفترة ال ،2114يوليو/تموز  7االثنين 

 الساعة
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1 
  والمقررانتخاب الرئيس ونائب )نواب( الرئيس 
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3 

متابعةةةة خطةةةة العمةةةل العالميةةةة لصةةةون المةةةوارد 
الوراثيةةةةةةة الحرجيةةةةةةة واسةةةةةةتخدامها المسةةةةةةتدام 

 وتنميتها

CGRFA/WG-FGR-3/14/2 

اسةةتراتيجية تنفيةةذ خطةةة العمةةل العالميةةة  3-1  
لصةةون المةةوارد الوراثيةةة الحرجيةةة واسةةتخدامها 

 المستدام وتنميتها

CGRFA/WG-FGR-3/14/3 

 فترة بعد الظهر ،2114يوليو/تموز  7االثنين 

الغايةةةات والمؤشةةةرات الخاصةةةة بةةةالموارد  3-2  
 الوراثية الحرجية

CGRFA/WG-FGR-3/14/4 

 يةصباحالفترة ال ،2114يوليو/تموز  8الثالثاء 

 الساعة
11:11 – 
13:11 
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6 
 CGRFA/WG-FGR-3/14/7 تطبيق التكنولوجيات البيولوجية وإدماجها
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  ما يستجد من أعمال

 فترة بعد الظهر ،2114يوليو/تموز  8الثالثاء 
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7 

الحصول على الموارد الوراثية الحرجية 
 وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-FGR-3/14/8 
CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf.5  
CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf.6  
CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf.7 

 فترة بعد الظهر ،2114يوليو/تموز  9األربعاء 
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