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A 

 والزراعة ةلألغذي الوراثية املوارد هيئة
 

 املؤقت لمن جدول األعما 1 البند

 عشرة اخلامسةالدورة العادية 

 2015 كانون الثاني/يناير 23-19روما، 

 اناملؤقت جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين

 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -1

 

هيئة املوارد الوراثيةة  تنظر فيهما ل نياملؤقت جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمينالوثيقة على هذه حتتوي 

لعقةد  اختذت الرتتيبةات الالممةة   ، فقد حافل بالبنود جدول األعمالإىل أن لألغذية والزراعة )اهليئة(. ونظرًا 

 .فرتة املساء يفتني إضافيجلستني 
 

 برنامج العمل املتعدد السنوات
 

، بصةيتت  املنقةةة مةن    املتعةدد السةنوات  اهليئةة  برنامج عمل تتبع بنية هذا اجلزء من جدول األعمال املؤقت 

الة  اعتمةدتها   ، 2023-2014للفةرتة   املوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة   خالل اخلطة االسرتاتيجية هليئة 

يف أن تلخةذ بعةني   ، 8إىل  2. وقد ترغب اهليئةة، لةدى العمةل بشةلن البنةود مةن       1األخريةاهليئة يف دورتها 

 2العمةل الفنيةة اوكوميةة الدوليةة التابعةة هلةا )مجاعةات العمةل(         االعتبار التوصيات الصادرة عن مجاعات

 ةلويةةتقةةارير املنظمةةات والصةةكول الدوليةةة بشةةلن مواضةةيع الةةدورة الةة  أسةةندت إليهةةا األو     باإلضةةافة إىل

(CGRFA-15/15/Inf.8). 
 

                                                      
 .CGRFA-14/13/Reportة الوثيق من املرفق األول  1
 CGRFA-15/15/9و CGRFA-15/15/14و CGRFA-15/15/12الوثائق   2
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 املسائل املشرتكة بني القطاعات -2
 

 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل 2-1

 

حالةة التنةوع   تقرير عن على إعداد ، 2007املتعدد السنوات يف عام  هاعند اعتماد برنامج عمل ،اهليئةوافقت 

الفاو إعداد التقرير لتنظةر فية    إىل  ،اهليئة، يف دورتها األخرية وطلبت. البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل

 .  4لتقريرل اهليكل واملضمون املقرتحني. كما أقرت اهليئة 3اهليئة يف دورتها العادية السادسة عشرة
 
( CGRFA-15/15/3) "إعداد حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العةامل  حالة"املعنونة الوثيقة قدم وت

ال  سيتم الدورة األخرية للهيئة وتعرض اخلطوات التالية منذ  التقدم احملرم يف إعداد التقريرمعلومات بشلن 

 العاديةة  تهةا دورلتنظر فيها اهليئةة يف  لتقرير ل الصيتة النهائيةاختاذها واملوارد البشرية واملالية الالممة لوضع 

 السادسة عشرة.
 

الة التنوع ووقد ترغب اهليئة يف أن تلخذ علما باملعلومات املقدمة والتوصيات املتعلقة بوضع الصيتة النهائية 

 . البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل

 

 ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةواملؤشرات  الغايات 2-2

 

اخلاصةة  بالتقدم احملرم يف وضع واستخدام التايةات واملؤرةرات الدوليةة    ، يف دورتها األخرية، اهليئةرحبت 

مواصةلة بلةورة املؤرةرات اخلاصةة بةالتنوع البيولةوجي       . وطلبت إىل الفاو لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةبا

نةواع  لألغذية والزراعة واختبارها وتطبيقها على املستوى الوراثي، وحيثما كان ذلك مناسبًا، علةى مسةتوى األ  

إىل وطلبت اهليئة كةذلك   والنظام اإليكولوجي، مع إيالء العناية الواجبة للمؤررات الرئيسية واألعلى مستوى.

 املنظمة تكثيف عملها بشلن التايات واملؤررات املتصلة بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنةوع البيولةوجي للفةرتة   

 .5بيولوجيالآيتشي املتعلقة بالتنوع  غايات ومراقبة 2011-2020
 

 ا يلي امت على وج  اخلصوص مباهليئة قإن و
 

  لمةوارد  املعتمةدة ل غاية مةن التايةات الةثال     لكل ستوى بلورة مؤررات مركبة أعلى م الفاوإىل طلبت

التقارير لرصد تنفيذ خطةة العمةل   ووضع الصيتة النهائية لشكل ، 6لألغذية والزراعة الوراثية النباتية

                                                      
 CGRFA-14/13/Reportالوثيقة  من 14الفقرة   3
 CGRFA-14/13/Reportالوثيقة  من 16الفقرة   4
 CGRFA-14/13/Reportالوثيقة  من 20الفقرة   5
 CGRFA-14/13/Reportالوثيقة  من 27الفقرة   6
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االرتقةاء مبسةتوى تطبيقةات اواسةو      و 7للموارد الوراثية النباتيةة لألغذيةة والزراعةة   العاملية الثانية 

   ؛8املؤررات أجل متكني استخداممن املوجودة لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية 

  والتايات املتصلة بها من أجل رصةد  باملوارد و العمليةحمددة خاصة ب استخدام مؤرراتعلى ووافقت

مةن  جمموعةة  وطلبت من الفةاو إدرا   تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اويوانية وتلثرياتها 

 ؛  9املؤررات اخلاصة باملوارد يف التقارير املقبلة عن حالة املوارد الوراثية اويوانية واجتاهاتها

 باملؤررات من أجل رصد حالةة املةوارد الوراثيةة     املتعلقةالقائمة  طلبت من الفاو مواصلة العمل بشلنو

اورجية يف العةامل وحالةة تنفيةذ خطةة العمةل العامليةة مةن أجةل صةون املةوارد الوراثيةة اورجيةة             

 .10واستخدامها املستدام

 

 (CGRFA-15/15/4) "اخلاصة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة املؤررات والتاياتالوثيقة املعنونة "إن و

الفةاو  ذهلا تبة الة   املتواصةلة  املنتةديات األخةرى واجلهةود    اواصلة يف لتطورات ذات الصلة بإجيام اتعرض 

 .ملواصلة العمل بشلن املؤررات، مبا فيها املؤررات الرئيسية
 

 الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةة     اخلاصةة بةاملوارد  واملؤرةرات   التايةات املعنونة " تقرتح الوثيقة" 

(CGRFA-15/15/4.1 ،)     الةثال  تايةات  مةن ال غايةة  لكةل  ممكنةة  مؤرةرات مركبةة أرفةع مسةتوى 

والتقارير املتعلقة بوضع الصيتة النهائيةة لشةكل    املوارد الوراثية لألغذية والزراعةاملعتمدة بالنسبة إىل 

 لألغذيةةة والزراعةةةالنباتيةةة الوراثيةةة للمةةوارد  نيةةةتنفيةةذ خطةةة العمةةل العامليةةة الثاالتقةةارير لرصةةد 

CGRFA-15/15/Inf.9))11.  مجاعة العمل الفنية اوكومية الدولية املعنية بةاملوارد  واستجابة لطلب

التابعة للهيئة، ترد معلومات أكثر تفصيال عةن منهجيةة اوسةا      لألغذية والزراعةالنباتية الوراثية 

رفةع  األركبةة  املؤرةرات  املاملقرتحةة يف الوثيقةة بشةلن    رفةع مسةتوى   األركبة املؤررات املب يف ما يتعلق

  (.67رقم  األساسية الدراسات ورقة) لألغذية والزراعةالنباتية ملوارد الوراثية تايات ال مستوى

   للمةوارد  استندت البلدان واألقاليم واملنظمات الدولية يف إعداد تقاريرها عن تنفيذ خطة العمل العامليةة

اخلاصةة  ؤرةرات  املتةرد  و. 12املتفةق عليهةا   املةوارد العملية واصة باخلؤررات املإىل  الوراثية اويوانية

"التقرير املرحلي التجميعي بشلن تنفيذ خطة العمل العامليةة   ةعنونامليف الوثيقة شكل مفصل العملية بب

ذلةك، رفعةت البلةدان    وإضةافًة إىل   (.CGRFA-15/15/Inf.19) 2014 -للموارد الوراثية اويوانية

                                                      
 CGRFA-14/13/Reportالوثيقة  من 24الفقرة   7
 CGRFA-14/13/Reportالوثيقة  من 26الفقرة   8
 CGRFA-14/13/Reportالوثيقة  من 28لفقرة ا  9

 CGRFA-14/13/Reportالوثيقة  من 33الفقرة   10
لألغذيةة  النباتيةة  لمةوارد الوراثيةة   ل االرتقاء مبستوى تطبيقات اواسو  لرصد تنفيذ خطةة العمةل العامليةة الثانيةة    للةصول على املعلومات بشلن   11

 "إعةةداد التقريةةر الثالةةا عةةن حالةةة املةةوارد الوراثيةةة النباتيةةة لألغذيةةة والزراعةةة يف العةةامل املعنونةةة " مةةن الوثيقةةة 11-9 ، انظةةر الفقةةراتوالزراعةةة

(CGRFA-15/15/16). 
 (.CGRFA-15/15/11) النباتية"لموارد الوراثية ل خطة العمل العاملية الثانيةانظر الوثيقة املعنونة "تنفيذ وحتديا   12
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 .13تقارير عن حالة سالالتها الوطنية من خالل نظام معلومات التنّوع الةوراثي للةيوانةات املستلنسةة   

– ةالوراثيةة اويوانية   حالةة واجتاهةات املةوارد   وترد املؤررات اخلاصة باملوارد يف الوثيقة املعنونةة " 

2014" (CGRFA-15/15/Inf.18.)   

  األهةةةداا واملؤرةةةةرات اخلاصةةةةة بةةةاملوارد الوراثيةةةةة اورجيةةةةة  املعنونةةةةة " الوثيقةةةةة وتقةةةدم" 

(CGRFA-15/15/4.2)   خطةة   الة  وضةعت حتديةدا لرصةد تنفيةذ     مسودة قائمة منقةة باملؤرةرات

وباإلضةافة إىل ذلةك،    .لصون املوارد الوراثية اورجية واسةتخدامها املسةتدام وتنميتهةا   العمل العاملية 

 حتدد الوثيقة عملية ملواصلة حتسني املؤررات والتةقق منها.
 

بتطبيةق  ، عند االقتضةاء، وأن توصةي   املقرتحةاجلديدة واملؤررات التايات  ستعرضأن تقد ترغب اهليئة يف و

 .14التابعة هلامع مراعاة توصيات مجاعات العمل املوجودة، واملؤررات التايات 

 

 على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها احلصول  2-3

 

وضع ترتيبات للةصول على املوارد الوراثية لألغذيةة والزراعةة   ، يف دورتها األخرية، يف ضرورة اهليئةنظرت 

ووضعت اهليئة عمليةًة، طلبةت أن تتمثةل نتيجتهةا النهائيةة يف مشةروع       . وتقاسم منافعها وطرائق القيام بذلك

لتيسري التنفيذ احمللي للةصول على املوارد وتقاسم منافعهةا بالنسةبة إىل لتلةف القطاعةات الفرعيةة      عناصر 

للموارد الوراثية لألغذية والزراعة )مشروع عناصر(، مع مراعاة الصكول الدوليةة ذات الصةلة بشةلن اوصةول     

 .15على املوارد وتقاسم منافعها
 

وتقاسم منافعها، ويتللف من  والقانونيني يعنى باوصول على املوارد فريقًا من اخلرباء الفنينيوأنشلت اهليئة 

 وُكلّ ف هذا الفريق مبا يلي   لمنظمة.لعن كل إقليم من األقاليم السبعة اثنني ني ممثل
 

أن يتوىل، مبعّية األمانة، عملية التنسيق، بواسطة الوسائل اإللكرتونية حسب االقتضاء، للمساعدة  -

اجتماعةةات مجاعةةات العمةةل الفنيةةة اوكوميةةة الدوليةةة، وأن يعةةّد، باالسةةتناد إىل  علةةى إعةةداد 

اإلسهامات الواردة من األقاليم، مواد مكتوبة ويقرتح توجيهات بالنسبة إىل مجاعات العمل الفنيةة  

 ؛16اوكومية الدولية

الدوليةة املكرسةة   أن يشارل يف األجزاء املعينة من اجتماعةات مجاعةات العمةل الفنيةة اوكوميةة        -

ملعاجلة قضايا اوصول على املوارد وتقاسم منافعها، للمساعدة على إثراء نقارات مجاعات العمةل  

 ؛17الفنية اوكومية الدولية ونتائجها وتشكيل معاملها

                                                      
13 http://dad.fao.org/. 
 CGRFA-15/15/14 من الوثيقة 45-40والفقرات ؛ CGRFA-15/15/12من الوثيقة  36-30الفقرات   14
 CGRFA-14/13/Report( من الوثيقة 15) 40الفقرة   15
 CGRFA-14/13/Report( من الوثيقة 13) 40الفقرة   16
 CGRFA-14/13/Report( من الوثيقة 13) 40الفقرة   17
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أن يعمل بعد اجتماع كل مجاعة عمل فنية حكومية دولية مةع األمانةة لتجميةع نتةائج مجاعةات        -

مية الدولية يف مشروع العناصر، وأن حييط األقاليم التابعةة هلةا علمةًا مبشةروع     العمل الفنية اوكو

 .18العناصر، للعلم
 

ويةرد تقريةرا    .19يف األجزاء املعينة من اجتماعات مجاعات العمل الفنيةوعقد فريق اخلرباء اجتماعني ورارل 

. CGRFA-15/15/Inf.12و CGRFA-15/15/Inf.11اء يف الةوثيقتني  ربفريق اخلة اللذين عقدهما  جتماعنيالا

وبعد اجتماع كل مجاعة عمل، قام فريق اخلرباء بتجميع نتائج هةذه االجتماعةات يف مشةروع عناصةر. ويةرد      

مشةروع عناصةر لتيسةري التنفيةذ احمللةي      مشروع العناصر، كما استعرض  فريق اخلرباء، يف الوثيقةة املعنونةة "  

 لتلةف القطاعةات الفرعيةة للمةوارد الوراثيةة لألغذيةةة      للةصةول علةى املةوارد وتقاسةم منافعهةا بالنسةبة إىل      

 ، لتنظر في  اهليئة. (CGRFA-15/15/5)" والزراعة
 

وأخذ فريق اخلرباء بعني االعتبار، على حنو ما طلبت  اهليئة، اإلسهامات ال  مت جتميعها بناء علةى طلةب   

 ، أي  20اهليئة
 

  الوراثيةةةةة لألغذيةةةةة والزراعةةةةة املالحظةةةةات التفسةةةةريية بشةةةةلن السةةةةمات املميةةةةزة للمةةةةوارد 

(CGRFA-15/15/Inf.10)؛ 

 التقارير الواردة من أصةا  املصلةة بشلن مدونات السلول واخلطوط التوجيهية وأفضل املمارسةات  و

الطوعية، و/أو املعايري ال  تتعلق باوصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل مجيع القطاعات 

 ؛(CGRFA-15/15/Inf.13) لألغذية والزراعة الفرعية للموارد الوراثية

   والتقارير الواردة من جهة التنسيق اإلقليمية ألوروبا للموارد الوراثية اويوانية بشلن مدونات السةلول

واخلطوط التوجيهية وأفضل املمارسات الطوعيةة، و/أو املعةايري الة  تتعلةق باوصةول علةى املةوارد        

 ؛ (CGRFA-15/15/Inf.13 Add.1) هاراعة وتقاسم منافعالوراثية اويوانية لألغذية والز

 التقارير الواردة من اوكومات بشلن الشروط الة  يةتم يف هلةها تبةادل مةوارد وراثيةة حمةددة        و

 .21(CGRFA-15/15/Inf.14) لألغذية والزراعة واستخدامها
 

 علةةى مشةةروع قةةرار يعتمةةده وإن اهليئةةة مةةدعوة إىل اسةةتعراض مشةةروع العناصةةر واملوافقةةة عليةة  وإىل املوافقةةة 

 مؤمتر املنظمة. 
 

                                                      
 CGRFA-14/13/Report( من الوثيقة 15) 40الفقرة   18
 CGRFA-15/15/14 من الوثيقة 23-20والفقرات ؛ CGRFA-15/15/12من الوثيقة  19-16الفقرات   19
 . CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  40من الفقرة  10و 9و 8الفقرات الفرعية   20
من بروتوكول ناغويا بشلن اوصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف  20و 19انظر أيضا التقارير الواردة من اوكومات بشلن املادتني   21

؛ UNEP/CBD/ICNP/3/INF/2و UNEP/CBD/ICNP/3/10للمنةةةافع النارةةةئة عةةةن اسةةةتخدامها امللةةةةق باتفاقيةةةة التنةةةوع البيولةةةوجي       

 www.cbd.int/icnp3/submissionsو
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 التنوع البيولوجي والتغذية 2-4

 

أبرمت اهليئة، يف دورتها األخرية، أهمية التنوع البيولوجي بالنسبة لألغذيةة والتتذيةة وأرةارت إىل أن دوره    

مواصلة بلورة عملةها  وطلبت من الفاو  احملتمل يف جمال التتذية غري مدروس مبا في  الكفاية ويقلل من رلن .

القيام، رهنا بتةوافر األمةوال، بوضةع مشةروع خطةوط توجيهيةة لتعمةيم        و، 22بشلن التنوع البيولوجي والتتذية

 .23التنّوع البيولوجي يف السياسات والربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعلقة بالتتذية
 

مشروع اخلطةوط التوجيهيةة لتعمةيم    ( CGRFA-15/15/6" )التنوع البيولوجي والتتذيةوتقدم الوثيقة املعنونة "

. وقد ترغب وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعّلقة بالتتذية ،مفهوم التنّوع البيولوجي يف السياسات والربامج

من أجل إقرارها، مع مراعاة اإلسهامات املقدمة من مجاعةات   مشروع اخلطوط التوجيهيةاهليئة يف استعراض 

 . 24العمل

 

تطبيققو ومدمققات التونولوجيققا البيولوجيققة مققن وجققل لققون املققوارد الوراثيققة لألغذيققة والزراعققة     2-5

 واستخدامها على حنو مستدام
 

العمل التابعة هلةا   مجاعات، أن تستعرض عمل 2011يف عام  الثالثة عشرةالعادية يئة، يف دورتها اهلقررت 

بشلن تطبيق وإدما  التكنولوجيا البيولوجية من أجل صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على 

تطبيق وإدما  التكنولوجيا البيولوجية من أجل صون وتلخص الوثيقة املعنونة " .25ةدورهذه الحنو مستدام، يف 

األنشطة الفنيةة الة     (CGRFA-15/15/7)" خدامها على حنو مستداماملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واست

 ات الصةلة الة   ل ذاعمة وتسةتعرض األ  التكنولوجيا البيولوجيةة تقوم بها الفاو فيما يتعلق على وج  التةديد ب

 وإدمةا  التكنولوجيةا  ا الفاو ومجاعات العمل التابعة للهيئة. وإن اهليئة مدعوة إىل النظر يف تطبيةق  تضطلع به

، مةع مراعةاة   البيولوجية من أجل صون املوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة واسةتخدامها علةى حنةو مسةتدام       

 .26اإلسهامات الواردة من مجاعات العمل التابعة هلا

 

 تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 2-6
 

                                                      
 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  43الفقرة  22
 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  46الفقرة   23
مةةن الوثيقةةة  33-29والفقةةرات ؛ CGRFA-15/15/14مةةن الوثيقةةة  37-32؛ والفقةةرات CGRFA-15/15/12مةةن الوثيقةةة  26-24الفقةةرات   24

CGRFA-15/15/9 
 CGRFA-13/11/Reportاملرفق واو من الوثيقة   25
مةةن الوثيقةةة  36-34والفقةةرات ؛ CGRFA-15/15/14مةةن الوثيقةةة  39-38؛ والفقةةرات CGRFA-15/15/12مةةن الوثيقةةة  29-27الفقةةرات   26

CGRFA-15/15/9 
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الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة ملواجهةة تتةري      أعادت اهليئة، خالل دورتها األخرية، التلكيد على أهمية املوارد 

واعتمدت اهليئةة برنةامج عملةها اخلةاص بةتتري املنةاخ واملةوارد         .املناخ وضرورة رفع الوعي بلدوارها احملتملة

برنةامج العمةل    . ويةنص 28تنفيةذ الوطلبت من أمينها، رهنا بتوافر التمويةل، بةدء    27الوراثية لألغذية والزراعة

 اعتبارات التنوع الوراثي يف ختطيط التكيف مع تتري املناخ.ة إلدرا  على إعداد خطوط توجيهي

 

معلومةات عةن    (CGRFA-15/15/8)" املوارد الوراثية لألغذية والزراعةة وتتةري املنةاخ   وتقدم الوثيقة املعنونة "

مشةروع  تنفيذ برنامج العمل، مع الرتكيز على اخلطوط التوجيهية املنصةوص عليهةا يف برنةامج العمةل. ويةرد      

، اخلطوط التوجيهية لدعم إدرا  التنوع الوراثي يف ختطيط  التكيةف مةع تتةري املنةاخ علةى املسةتوى الةوطين       

 ، يف الوثيقةةة29بالصةةيتة املنقةةةة علةةى ضةةوء التعليقةةات الةةواردة مةةن مجاعةةات العمةةل التابعةةة للهيئةةة       

CGRFA-15/15/Inf.15. 

 

"الدروس املستفادة بشةلن السةبل والوسةائل    مسح حول  واقرتحت اهليئة أيضا، يف إطار برنامج عملها، إجراء

 األغذيةة والزراعةة".  نظم تتري املناخ يف أمام قدرة على الصمود لبناء الواستخدام  التنوع الوراثي الكفيلة بصون 

 .CGRFA-15/15/Inf.16يف الوثيقة  2013سبتمرب/أيلول  –وترد نتائج املسح الذي أجري يف أغسطس/آ  

 

 القادمقة ورققة الدراسقات األساسقية    يف  لتنةوع البيولةوجي لألغذيةة والزراعةة    ااملتعلقةة ببةؤر    علوماتوترد امل

 املهددة بتتري املناخ.  لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةبشلن بؤر ا 68رقم 

 

 املوارد الوراثية احليوانية -3

 

املعنية بقاملوارد الوراثيقة احليوانيقة     تقرير الدورة الثامنة جلماعة العمل الفنية احلوومية الدولية 3-1

 لألغذية والزراعة
 

مةن مجاعةة العمةل الفنيةة اوكوميةة الدوليةة املعنيةة بةاملوارد الوراثيةة           ،يف دورتهةا األخةرية   ،طلبت اهليئة

وقةد عقةدت مجاعةة     .30أن تعقد اجتماعًا قبل دورتها العاديةة التاليةة  التابعة هلا اويوانية لألغذية والزراعة 

 ، وتقريرهةةةا2014 الثةةةاني/ تشةةةرين نةةةوفمرب 28إىل  26الفةةةرتة مةةةن  خةةةالل الثامنةةةةل دورتهةةةا العمةةة

(CGRFA-15/15/9. معروض على اهليئة للنظر في )   

                                                      
 . CGRFA-14/13/Reportاملرفق دال من الوثيقة   27
 .CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  36الفقرة   28
مةةن الوثيقةةة  31-27والفقةةرات ؛ CGRFA-15/15/12مةةن الوثيقةةة  23-20؛ والفقةةرات CGRFA-15/15/9مةةن الوثيقةةة  28-26الفقةةرات   29

CGRFA-15/15/14 
 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  123الفقرة   30



CGRFA-15/15/2 8 

 التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل 3-2
 

انيةة  بإعداد تقريةر حالةة املةوارد الوراثيةة اويو    ، بتوجي  من اهليئةو 2006و 2001بني عامي  الفاو،قامت 

بهةذا   2007ورحب املةؤمتر يف نةوفمرب/ تشةرين الثةاني     . 2007الذي صدر يف عام  لألغذية والزراعة يف العامل

 .31ير رامل عن حالة املوارد الوراثية اويوانية يف العاملرالتقرير كلول تق
 

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية اويوانية لألغذية  عرضإىل الفاو  ،يف دورتها األخرية ،وطلبت اهليئة

 . 32على اهليئة يف هذه الدورة، للنظر في  والزراعة يف العامل )التقرير الثاني(
 

" يف العةامل  إعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية اويوانيةة لألغذيةة والزراعةة   " ةعنونامللوثيقة وتقدم ا

(CGRFA-15/15/10)     .معلومات عن التقدم احملرم يف إعداد مشروع التقرير الثاني وتعةرض النتةائج األوليةة

مشةروع التقريةر الثةاني عةن حالةة املةوارد       ويرد مشروع التقرير الثاني يف الوثيقة املؤلفة من ثالثة أجزاء بشلن 

 CGRFA-15/15/Inf.17.2و CGRFA-15/15/Inf.17.1)" لألغذيةةة والزراعةة يف العةةامل  اويوانيةة الوراثيةة  

 (.CGRFA-15/15/Inf.17.3و
 

 تنفيذ وحتديث خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 3-3
 

خطةة العمةل   ، 2007، يف عةام  املوارد الوراثية اويوانية لألغذية والزراعةباملؤمتر الفين الدولي املعين اعتمد 

ال  أقرها أيضا فيما بعد مؤمتر املنظمة. وتقدم خطةة العمةل العامليةة إطةارا      اويوانيةالعاملية للموارد الوراثية 

والتنميةةة بشةةكل توصةةيف والرصةةد؛ االسةةتخدام للعمةل يف أربعةةة جمةةاالت لتلفةةة ذات األولويةةة، وهةي  ال  

 ؛ والسياسات واملؤسسات وبناء القدرات.صونمستدام؛ ال
 

 "خطةةةة العمةةةل العامليةةةة للمةةةوارد الوراثيةةةة اويوانيةةةة    تنفيةةةذ وحتةةةديا وتقةةةدم الوثيقةةةة املعنونةةةة " 

(CGRFA-15/15/11) لتنفيذ خطة العمةل   للهيئةمنذ الدورة العادية الرابعة عشرة  معلومات عن أنشطة الفاو

، علةى النةةو   هاورمبةا حتةديث  استعراضةها  وعمليةة   خطة العمل العاملية معلومات عن متويلتعرض العاملية. و

/تشةرين  يف نوفمرباملعقةودة  الثامنةة   ااملوارد الوراثية اويوانية يف دورتهاملعنية ب مجاعة العمل  تالذي استعرض

 .2014 الثاني
 

- تقرير مرحلي جتميعي عن تنفيذ خطةة العمةل العامليةة للمةوارد الوراثيةة اويوانيةة      وتقدم الوثيقة املعنونة "

2014" (CGRFA-15/15/Inf.19)  وتةةرد رم يف تنفيةةذ خطةةة العمةةل العامليةةة. للتقةةدم احملةةحتلةةيال مفصةةال

للةيوانةات   ثيالوطنية املقدمة عرب نظام معلومات التنوع الورا تسالالالمعلومات إضافية، استنادا إىل بيانات 

 2014- اجتاهةةةةةات املةةةةةوارد الوراثيةةةةةة اويوانيةةةةةةاملعنونةةةةةة "حالةةةةةة ووثيقةةةةةة يف الاملستلنسةةةةةة، 

(CGRFA-15/15/Inf.18.) 

                                                      
 C 2007/REPمن الوثيقة  147الفقرة   31
 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  72الفقرة   32
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حتديةد   بشةلن أن تواصل الفةاو وضةع اخلطةوط التوجيهيةة      ،يف دورتها العادية الرابعة عشرة ،طلبت اهليئةو

للهيئةة يف وثيقةة   متاحةة  وهةذه اخلطةوط التوجيهيةة     .33وتسةجيل أدائهةا  وصةةتها  هوية اويوانات وتتبعها 

" اويوانةات لوضع نظةم متكاملةة متعةددة األغةراض لتسةجيل      املعلومات املعنونة "مشروع اخلطوط التوجيهية 

(CGRFA-15/15/Inf.20.) 
 

خةدمات النظةام اإليكولةوجي الة  توفرهةا أنةواع       ، أعدت الفةاو الوثيقةة املعنونةة "   34واستجابة لطلب اهليئة

ورققة الدراسقات   ) "والرعةاة  ةاويوانات والسالالت، مع إيالء اهتمام خاص ملسةاهمات صةتار مربةي املارةي    

 (.66األساسية رقم 
 

إىل النظر يف حالة تنفيذ خطة العمل العاملية. وقد ترغب اهليئة أيضا يف املوافقة على عمليةة  وإن اهليئة مدعوة 

الستعراض خطة العمل العاملية ورمبا حتديثها على ضوء النتائج ال  خلص إليهةا التقريةر الثةاني عةن حالةة      

 .املوارد الوراثية اويوانية لألغذية والزراعة يف العامل

 

 للغاباتية املوارد الوراث -4
 

 تقرير الدورة الثالثة جلماعة العمل الفنية احلوومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية 4-1
 

من مجاعة العمل الفنية اوكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية اورجية االجتماع قبل انعقاد اهليئة طلبت 

 9إىل  7. وانعقةدت الةدورة الثالثةة جلماعةة العمةل خةالل الفةرتة مةن         35دورة العادية الرابعة عشرة للهيئةة ال

 وتقريرها معروض على اهليئة للنظر في .  2014يوليو/متوم 

 

 متابعة خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها 4-2
 

على خطة العمل العامليةة لصةون املةوارد الوراثيةة اورجيةة واسةتخدامها        ،يف دورتها األخرية اهليئة،وافقت 

2013 /حزيرانيف يونيةو ثامنة والةثالثني  ملنظمة يف دورت  الامؤمتر  ا اعتمده املستدام وتنميتها ال
وطلبةت  . 36

  .37وضع اسرتاتيجية تنفيذ خلطة العمل العاملية الفاواهليئة إىل 
 

 مشروع اسةرتاتيجية تنفيةذ خطةة العمةل العامليةة لصةون املةوارد الوراثيةة اورجيةة         وتعرض الوثيقة املعنونة "

( األساس املنطقي ملشروع االسةرتاتيجية وتعطةي حملةة    CGRFA-15/15/13)" واستخدامها املستدام وتنميتها

                                                      
  CGRFA-14/13/Report من الوثيقة 60الفقرة   33
 CGRFA-14/13/Report من الوثيقة 61الفقرة   34
 CGRFA-14/13/Report من الوثيقة 123الفقرة   35
 C 2013/REPمن الوثيقة  77الفقرة   36
 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  53الفقرة   37
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وقد ترغب اهليئة يف استعراض مشروع االسةرتاتيجية، بالصةيتة املنقةةة علةى      سريعة عن عناصره األساسية.

 ضوء التعليقات الواردة من  مجاعة العمل، من أجل وضعها يف صيتتها النهائية واعتمادها. 

 

 املوارد الوراثية النباتية -5
 

بقاملوارد الوراثيقة النباتيقة    املعنية الدولية جلماعة العمل الفنية احلوومية بعة تقرير الدورة السا 5-1

 لألغذية والزراعة
 

من مجاعة العمل الفنية اوكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتيةة   ،يف دورتها األخرية ،اهليئةطلبت 

جلماعةة العمةل    السةابعة الةدورة   ت. وقةد عقةد  38دورةأن تعقد اهليئة هذه اللألغذية والزراعة أن جتتمع قبل 

 ( معةةروض علةةى اهليئةةةCGRFA-15/15/14، وتقريرهةةا )2014 متةةوم/ يوليةةو 11إىل  9مةةن  ةالفةةرتخةةالل 

 . في  للنظر

 

 استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 5-2
 

العاملية الثانيةة للمةوارد   العمل  يئة، يف دورتها العادية الرابعة عشرة، بالتقدم احملرم يف تنفيذ خطةاهلرحبت 

وطلبت من الفاو مواصلة دعم البلدان يف تعزيز قةدراتها علةى تنفيةذ خطةة     . الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

أنشطة املتابعة املتصلة بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةة  إجراء العمل العاملية الثانية، ورّجعت 

 .املستدام واستخدامها
 

" للمةةوارد الوراثيةةة النباتيةةة لألغذيةةة والزراعةةة تنفيةةذ خطةةة العمةةل العامليةةة الثانيةةة "الوثيقةةة املعنونةةة وتقةةدم

(CGRFA-15/15/15)    كمةا   .معلومات عن إجراءات املتابعة املتخذة من قبل الفاو اسةتجابًة لطلبةات اهليئةة

توجيهات من لتمس الدورة األخرية للهيئة وتتقدم موجزًا عن العمل الذي مت الشروع في  أو إجنامه منذ انعقاد 

اهليئة بشلن مواصلة العمل دعمًا لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، مع األخةذ يف اوسةبان التوصةيات ذات    

 الصلة الصادرة عن مجاعة العمل.
 

نيةة  مشةروع خطةوط توجيهيةة لوضةع اسةرتاتيجيات وط     وطلبت اهليئة، يف دورتها األخرية، من الفاو إعةداد  

واستجابة هلذا الطلب، عقدت الفةاو جمموعةة مةن مشةاورات اخلةرباء وأصةةا        . 39للموارد الوراثية النباتية

رتمجةة خطةة العمةل العامليةة     ل املصلةة وأعدت، بناء على نتائج هذه املشةاورات، مشةروع خطةوط توجيهيةة    

 (.CGRFA-15/15/Inf.21) الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل إجراءات وطنية
 

                                                      
 CGRFA-14/13/Reportالوثيقة من  123الفقرة   38
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إعداد مذكرة مفاهيمية تعرض بشكل مفصةل اووكمةة واهليكةل    فاو من الاهليئة، يف دورتها األخرية، وطلبت 

والوهائف واآلثار املالية املرتتبة على إنشاء إما ربكة عاملية للصون يف املواقع الطبيعيةة أو اإلدارة يف املةزارع أو   

ال  مت إعدادها بناء علةى مشةاورة    فاهيميةاملذكرة وترد امل .40هذين اجملالنيربكتني تعاجلني بشكل منفصل 

إقامة الشةبكات العامليةة لصةون املةوارد     "اخلرباء وأصةا  املصلةة املعنيني ومجاعة العمل يف الوثيقة املعنونة 

 (.CGRFA-15/15/Inf.22)" الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مواقعها الطبيعية وإدارتها يف املزارع
 

ورددت اهليئة كذلك على أهمية إنشاء لزونات وراثية لصون األقار  الربيةة للمةاصةيل ذات األولويةة يف    

. وأعدت الفاو مؤخرا مشروعني اثةنني خلطةوط   مواقعها الطبيعية، وطلبت من الفاو النظر يف تقديم الدعم الفين

 األصةلية صةون األصةناا   "ة املعنونةة  مةا اهليئةة، يف الوثيقة   توجيهية متاحني خالل هةذه الةدورة، لتنظةر فيه   

"صةون األقةار  الربيةة    الوثيقةة املعنونةة   و( CGRFA-15/15/Inf.23)واستخدامها علةى املسةتوى الةوطين"    

 (.CGRFA-15/15/Inf.24)" للمةاصيل على املستوى الوطين
 

صياغة سياسات البةذور  مجاعة العمل استعراض مشروع دليل ل ، يف دورتها األخرية، منكذلك وطلبت اهليئة

 ،يف دورتهةا السةابعة   ،واستعرضت مجاعة العمل لتنظر في  اهليئة يف دورتها العادية اخلامسة عشرة. الوطنية

مشروع الدليل ووافقت على إمكانية االستمرار يف تقةديم التعليقةات املكتوبةة إىل األمانةة مةن جانةب األعضةاء        

وأوصت بلن تعرض األمانة التعليقات قدر اإلمكان أو أن تطرحهةا علةى طاولةة البةةا،      بني يف اهليئة.واملراق

إىل جانب مجعها يف ملةق ُيرَفق مبشروع الدليل بترض البت في  مةن جانةب اهليئةة وإقةراره خةالل الةدورة       

41العاديةةة اخلامسةةة عشةةرة  
 ح يف الوثيقةةةويةةرد مشةةروع دليةةل صةةياغة سياسةةات البةةذور الوطنيةةة امُلةةنق      .

 CGRFA-15/15/Inf.25 . 

 

 معداد التقرير الثالث حول حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل 5-3
 

 الوراثيةة  ، اجلدول الزمين املقرتح إلعداد التقرير الثالةا عةن حالةة املةوارد    األخريةأقرت اهليئة، يف دورتها 

لطةط مفصةل للتقريةر الثالةا، مبةا يف ذلةك الفصةول         مةن الفةاو تقةديم    وطلبةت  النباتية لألغذيةة والزراعةة  

تشةري إىل املسةاهمات مةن الربنةامج      واجملاالت املواضيعية املقرتحةة، باإلضةافة إىل ميزانيةة تقديريةة منقةةة     

  .42العادي
 

 "الزراعةةةإعةةداد التقريةةر الثالةةا عةةن حالةةة املةةوارد الوراثيةةة النباتيةةة لألغذيةةة و  "وتقةةدم الوثيقةةة املعنونةةة 

(CGRFA-15/15/16  معلومات عن عملية إعةداد التقريةر )         كمةا تقةدم عرضةا مفصةال، مبةا يف ذلةك الفصةول

واجملاالت املواضيعية املقرتحة، إضافة إىل ميزانية تقديرية تتضمن رصد تنفيةذ خطةة العمةل العامليةة الثانيةة      

 لألغذية والزراعة يف العامل.حالة املوارد الوراثية النباتية عن  وإعداد التقرير الثالا
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 املوارد الوراثية املائية -6

 

ينبتي إعداد تقريةر عةن حالةة      أن ،2007املتعدد السنوات يف عام  هااعتماد برنامج عمليئة، لدى قررت اهل

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل.
 

كما  ،التقرير يف األنواع املائية املستزرعة وأقاربها الربيةأن يتمثل نطاق ، يف دورتها األخرية، وقررت اهليئة

دعت البلدان إىل تقديم قائمة بلنواع املوارد الوراثية املائية اهلامة وطنيا من املصايد الطبيعية ضمن حدود 

لة تعديل مشروع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية واالفاو وطلبت اهليئة من  .43الوالية الوطنية

املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل  واود من عدد الدراسات املواضيعية من خالل إيالئها 

  .44األولوية متاريا مع النطاق املتفق علي  والرتكيز على القضية األساسية للتنوع الوراثي
 

لألغذيةة والزراعةة    املوارد الوراثية املائية اوالة ال  بلتها إعداد التقارير عن حالة"وحتتوي الوثيقة املعنونة 

إلعةداد  املعةدل  االسةتبيان   . ويةرد إعةداد التقريةر   عن حالةة  آخر املعلومات( CGRFA-15/15/17) "يف العامل

 .CGRFA-15/15/Inf.27يف الوثيقة  التقارير القطرية والة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل
 

إمكانية إنشاء مجاعة عمل فنية حكومية دولية لصصة معنيةة    دورتها األخرية، يفيف ،أيضًا اهليئةنظرت و

غري أنها مل تتوصةل يف دورتهةا    باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة لتوجي  عملية إعداد التقرير ودعمها.

، يف حال إنشةاء مجاعةة عمةل    لودعت جلنة مصايد األمسا األخرية إىل إمجاع حول إنشاء مجاعة العمل هذه

استشارية معنية باملوارد الوراثية املائيةة والتكنولوجيةات، إىل النظةر يف دعةوة مجاعةة العمةل االستشةارية إىل        

 وطلبت اهليئة إحاطتهةا علمةا   املساهمة يف إعداد تقرير حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل.

 االستشارية يف إعداد التقرير.بإسهامات مجاعة العمل 
 

باملوارد الوراثية املائية لألغذيةة   إنشاء مجاعة عمل فنية حكومية دولية لصصة معنيةوتقدم الوثيقة املعنونة "

والية جمموعةة العمةل االستشةارية كمةا وافقةت عليهةا جلنةة        معلومات عن ( CGRFA-15/15/18)"والزراعة

عمليةة إعةداد   ودعةم  العمل االستشارية وحالتها واواجة إىل توجي  مجاعة ونظرًا إىل طبيعة . مصايد األمسال

لألغذيةة والزراعةة يف العةامل واستعراضة ، قةد ترغةب اهليئةة يف النظةر يف          تقرير حالة املوارد الوراثية املائيةة 

   عة.إمكانية إنشاء مجاعة عمل حكومية دولية لصصة معنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزرا
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 الوائنات احلية الدقيقة والالفقاريات -7

 

علةى أهميةة التنةوع امل كروبةي وتنةوع الالفقاريةات بالنسةبة إىل الزراعةة         خةرية،  يف دورتهةا األ  ،يئةاهلأكدت 

وطلبت إىل الفاو أن  .45املستدامة واألمن التذائي والتتذية، خاصة يف هّل التةديات البيئية والصةية يف العامل

حيثما اقتضى األمر ذلك، يف دور الكائنات اوية الدقيقة والالفقاريات يف جمةاالت عةّدة مةن بينهةا     تبةا، 

تقديم خدمات النظم اإليكولوجية لألغذية والزراعة ولتتذية اإلنسان وصةةت ، وللزراعةة املسةتدامة، وللتلقةيح     

وطلبت كذلك مةن الفةاو    زراعة يف العامل.والتنوع البيولوجي للرتبة يف تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية وال

والة واالجتاهات اخلاصة بتوصةيف الكائنةات الدقيقةة يف الرتبةة وصةونها واسةتخدامها، وعوامةل        معاجلة ا

   .46املكافةة البيولوجية، ومسببات األمراض النباتية يف احملاصيل التذائية الرئيسية
 

 (CGRFA-15/15/19)" ئنات اوية الدقيقة والالفقاريةات استعراض العمل بشلن الكاوتقدم الوثيقة املعنونة "

الطريقة ال  جيري بها النظر يف التنوع امل كروبي والتنوع اخلاص بالالفقاريةات يف إعةداد تقريةر    معلومات عن 

ة املبةادر . وترد املعلومات املتعلقة بالتقةدم احملةرم يف تنفيةذ    حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل

ون املبةادرة الدوليةة لصة   يف الوثيقةة املعنونةة "التقةدم احملةرم يف      امللقةات واستخدامها املستدامون الدولية لص

 (.CGRFA-15/15/Inf.28)" امللقةات واستخدامها املستدام

 

 تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات -8
 

( معلومةات عةن املةوارد    CGRFA 15/15 / 20.1)" تعدد السنواتالعمل املبرنامج املعنونة "تنفيذ وثيقة تقدم ال

بشةلن املةوارد    يئةة والفةاو  عمل اهلتعرض سياق املتعدد السنوات واهليئة البشرية واملالية املتاحة لربنامج عمل 

 .للمنظمة برنامج العمل وامليزانيةضمن الوراثية لألغذية والزراعة 
 

باعتبارها اإلطةار   2023-2014 للهيئة للفرتة تيجيةاخلطة االسرتا، يف دورتها األخريةيئة، اعتمدت اهلقد و

املكتةب، يف  ورحةب  لةى مكتبهةا للنظةر فيهةا.     ملةةق حمةد  ع  االسرتاتيجي لعملها. وطلبت عرض مشةروع  

تنفيةذ برنةامج   املعنونة "خطة ثيقة الورد يف يي ذاحملد  اللةق ملبا، 2013 /أيلوليف سبتمرباملعقود اجتماع  

 2023-2014اخلطةةةة االسةةةرتاتيجية  لةةةةق م ،(2023 - 2014)للهيئةةةة تعةةةدد السةةةنوات  العمةةةل امل

(CGRFA-15/15/Inf.29 ،) .للعلم 
 

لتسةهيل عملةها يف املسةتقبل. ويةتم     لةدى اهليئةة   اتصةال وطنيةة   جهات يف النظر يف إنشاء  اهليئةقد ترغب و

لةدى هيئةة املةوارد    وطنيةة  التصةال  الابشلن جهةات   وثيقةالاالتصال الوطنية يف هات حتديد املهام املمكنة جل

 (.CGRFA-15/15/20.2)الوراثية لألغذية والزراعة 
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 التعاون مع الصووك واملنظمات الدولية
 

 التعاون مع الصووك واملنظمات الدولية -9
 

للهيئةة.   ااسةرتاتيجي  اهةدف يعتةرب  التنةوع البيولةوجي لألغذيةة والزراعةة      بشةلن إن تعزيز التعاون والشةراكات  

( تعةاون اهليئةة   CGRFA-15/15/21) "التعةاون مةع الصةكول واملنظمةات الدوليةة     املعنونة " وثيقةالوتلخص 

 املنظمات الدولية فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات.والصكول سهامات الواردة من واإل
 
املواضيع ذات األولوية التقارير املقدمة من منظمات دولية بشلن ائق  معلومات إضافية ذات الصلة يف الوثرد وت

؛ (CGRFA-15/15/Inf.30)أمانةة اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي     وتقرير  (؛CGRFA-15/15/Inf.8يف الدورة )

موعةةة مراكةةز البةةةو  وتقريةةر جم (؛CGRFA-15/15/Inf.31) الصةةندوق العةةاملي لتنةةوع احملاصةةيلوتقريةةر 

وتقريةر  ؛ (CGRFA-15/15/Inf.32) عية الدوليةة الزراعية الدولية التابعة للجماعة االستشارية للبةو  الزرا

 (.CGRFA-15/15/Inf.26ة )املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع ملعاهدة الدولية بشلنأمانة ا
 

للبةةو  الزراعيةة مةن أجةل      ياتفاقات تعاون مةع مركةز التعةاون الةدول     2013يف عام اهليئة أمانة وأبرمت 

 CGRFA-15/15/Inf.33يقتني وثالةةةةللبةةةةةو  الزراعيةةةةة، تةةةةرد يف    ياملنتةةةةدى العةةةةامل والتنميةةةةة، 

 .CGRFA-15/15/Inf.34و
 

 عمل اهليئة وسلوب
 

 وضع اهليئة -10
 

اواصةلة  التطورات اجلديدة من األمانة تقديم تقرير خالل هذه الدورة عن  ،يف دورتها األخرية ،اهليئةطلبت 

 التطورات األخرية فيما يتعلق باملراقبني اواضةرين املعنونة "وثيقة وتقدم ال. نيراقباملفيما يتعلق بصفة الفاو يف 

لإلطار القةانوني الةذي   االستعراض اجلارية ( حملة عامة عن عملية CGRFA-15/15/22)" اجتماعات املنظمة

 .الفاوحيكم مشاركة ممثلي اجملتمع املدني والقطاع اخلاص يف اجتماعات 

 

 احلوومية الدوليةتشويل مجاعات العمل الفنية  -11
 

مبةا يف   التابعةة هلةا،  مجاعات العمل الفنية اوكومية الدوليةة   تشكيليف ، يف دورتها األخرية ،اهليئةنظرت 

ذلك أساسها القانوني وتشكيل أجهزة فرعية تابعة ألجهزة رئاسية أخرى يف املنظمةة لةديها عضةوية متوامنةة     

وقةررت اهليئةة اإلبقةاء علةى     . قطاعيةة التابعةة للهيئةة   جترافيا، وخيارات لتعديل تشكيل مجاعات العمل ال

، وطلبت مةن األمةني   ةدورهذه المناقشة هذه املسللة يف واصلة التابعة هلا، مل القطاعية تشكيل مجاعات العمل
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ووافقت اهليئةة أيضةًا علةى النظةر يف      توفري معلومات بشلن املعايري املمكنة لتشكيل مجاعات العمل القطاعية.

 .47يف دورات مجاعات العمل القطاعية ناوبنياملاملراقبني و مسللة حضور
 

تشكيل مجاعات العمةل القطاعيةة الفنيةة اوكوميةة الدوليةة      املعنونة " وثيقةتنظر ال، اهليئةواستجابة لطلب 

يف تشةةكيل مجاعةةات عمةةل اهليئةةة  ( CGRFA 15/15/23) "ومشةةاركة املراقبني/املنةةاوبني التابعةةة للهيئةةة

كما تقدم الوثيقة حتليال لإلطةار القةانوني الةذي حيكةم مجاعةات العمةل        شكيل.لتتيري التبعة املتجراءات واإل

يف ضوء املعايري املطبقة من قبل أجهزة أخرى يف املنظمة، مبةا   ملعايري املمكنة لتشكيل مجاعات العملوتناقش ا

يز بشكل خةاص علةى األجهةزة    يف ذلك املؤمتر واجمللس واللجان الفنية يف املنظمة وجلان اجمللس، مع الرتك

وباإلضةافة إىل ذلةك، تةوفر الوثيقةة معلومةات عةن        املتةوامن.  اجلترايفال  يقوم تشكيلها على أساس التمثيل 

واملةراقبني يف دورات مجاعةات العمةل، وتنةاقش خيةارات       القواعد املطبقة حاليا فيما يتعلق حبضور املنةاوبني 

 عات العمل.لتلفة ملعاجلة مسللة استبدال أعضاء مجا

 

 مسائل وخرى

 

 ما يستجد من وعمال  -12

 عشرة للهيئة  السادسةموعد وموان انعقاد الدورة العادية  -13

  الرئيس رئيس ونّوابالانتخاب  -14

 اعتماد التقرير -15
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 املسائل املشرتكة بني القطاعات 2 

 CGRFA-15/15/3 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل 2-1 

التايةةات واملؤرةةرات ذات الصةةلة بةةالتنوع البيولةةوجي  2-2  

 لألغذية والزراعة

CGRFA-15/15/4 
CGRFA-15/15/4.1 
CGRFA-15/15/4.2 

 2015 كانون الثاني/ يناير 19االثنني 

 بعد الظهرفرتة 

اوصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم  2-3  18.00 -15.00

 منافعها

 

CGRFA-15/15/5 

 CGRFA-15/15/6 التنوع البيولوجي والتتذية 2-4  

تطبيق وإدما  التكنولوجيا البيولوجية من أجل صةون   2-5  

املوارد الوراثية لألغذيةة والزراعةة واسةتخدامها علةى حنةو      

 مستدام

CGRFA-15/15/7 
 

 CGRFA-15/15/8 تتري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 2-6 
 

 2015 كانون الثاني/ يناير 20الثالثاء 

 يةصباحفرتة الال

 احليوانية الوراثية املوارد 3 13.00 - 10.00

تقرير الدورة الثامنة جلماعة العمةل الفنيةة اوكوميةة     3-1

 الدولية املعنية باملوارد الوراثية اويوانية لألغذية والزراعة

CGRFA-15/15/9 
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البند من  الوقت

 جدول األعمال

 وثائو العمل عنوانال

التقرير الثةاني عةن حالةة املةوارد الوراثيةة اويوانيةة        3-2

 لألغذية والزراعة يف العامل

CGRFA-15/15/10 

تنفيذ وحتديا خطة العمل العامليةة للمةوارد الوراثيةة     3-3

 اويوانية

CGRFA-15/15/11 

 2015 كانون الثاني/ يناير 20الثالثاء 

 بعد الظهرفرتة 

 للغاباتاملوارد الوراثية  4 18.00 -15.00

تقرير الدورة الثالثة جلماعةة العمةل الفنيةة اوكوميةة      4-1 

 الدولية املعنية باملوارد الوراثية اورجية

CGRFA-15/15/12 

متابعةةة خطةةة العمةةل العامليةةة لصةةون املةةوارد الوراثيةةة  4-2  

 اورجية واستخدامها املستدام وتنميتها

CGRFA-15/15/13 

 2015يناير/كانون الثاني  21 األربعاء

 يةصباحالفرتة ال

 النباتيةاملوارد الوراثية  5 13.00 - 10.00

تقرير الدورة السابعة جلماعة العمل الفنيةة اوكوميةة    5-1 

 الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA-15/15/14 
 

العامليةة الثانيةة للمةوارد    استعراض تنفيذ خطة العمةل   5-2 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA-15/15/15 

إعةةداد التقريةةر الثالةةا حةةول حالةةة املةةوارد الوراثيةةة   5-3  

 النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

CGRFA-15/15/16 

 2015يناير/كانون الثاني  21 األربعاء

 بعد الظهرفرتة 

 املائيةاملوارد الوراثية  6 18.00 -15.00
CGRFA-15/15/17 
CGRFA-15/15/18 

 الوائنات احلية الدقيقة والالفقاريات 7
CGRFA-15/15/19 
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البند من  الوقت

 جدول األعمال

 وثائو العمل عنوانال

 2015يناير/كانون الثاني  22اخلميس 

 يةصباحالفرتة ال

 تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات 8 13.00 - 10.00
CGRFA-15/15/20.1 
CGRFA-15/15/20.2 

 مع الصووك واملنظمات الدوليةالتعاون 

 التعاون مع الصووك واملنظمات الدولية 9 
CGRFA-15/15/21 

 وثائو العمل البند من جدول األعمال عنوان الوثيقة الوقت

 2015يناير/كانون الثاني  22اخلميس 

 بعد الظهرفرتة 

 اهليئة عمل وسلوب

 وضع اهليئة 10 18.00 -15.00
CGRFA-15/15/22 

 

 تشويل مجاعات العمل الفنية احلوومية الدولية 11 
CGRFA-15/15/23 

 مسائل وخرى

  ما يستجد من وعمال 12 

  عشرة للهيئة السادسةموعد وموان انعقاد الدورة العادية  13 

  الرئيس رئيس ونّوابالانتخاب  14 

 2015 كانون الثاني/يناير 23اجلمعة 

 بعد الظهرفرتة 

  اعتماد التقرير 15 18.00 -15.00

 


