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

 .www.fao.org :ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي. منها

MQ162/A 

 A 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة

 من جدول األعمال 2البند 

 الحرجيةالمعنية بالموارد الوراثية  جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية

 الرابعةالدورة 

 2016 أيار/مايو 12-10روما، 

 والجدول الزمني المؤقتانالتفصيلي األعمال جدول 

 
 الرئيس والمقرر( نواب)انتخاب الرئيس ونائب  -1
 

من بين أو أكثر رئيس "تنتخب جماعة العمل رئيساااااها ونائب  ،بموجب النظام األسااااااساااااي 
 حتىفي مناصاااابهم هيئة المكتب أعضاااااا بقى كل دورة. ويبداية في  ممثلي أعضاااااا جماعة العمل

أيضا جماعة العمل رغب . وقد ت1"ينتخبوا لوالية أخرى لهم أنحق وي ،لجماعةلانعقاد الدورة التالية 
 .مقررتعيين في 
 
 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -2
 

قة جدول األعمال يرد   قة. CGRFA/WG-FGR-4/16/1في الوثي جدول  وتتضاااااامن هذه الوثي
 ماااتنظر فيهل (CGRFA/WG-FGR-4/16/1 Add.1) المؤقتاااناألعمااال التيلاااااايلي والجاادول ال مني 

  جماعة العمل.
 
واسووووووتخدامسا الم ووووووتدا   متابعة خطة العمل العالمية لصووووووون الموارد الوراثية الحرجية -3

 وتنميتسا
 

 ةعشااااار الرابعةهيئة الموارد الوراثية لألغذية وال راعة )الهيئة(، في دورتها العادية  قامت 
ح مشااااارول األولويات االساااااتراتيجية للعمل في مجال ينقتض وااساااااتعرب، 2013في أبريل/نيساااااان 

خطة العمل العالمية للااااااون الموارد الوراثية ووافقت عليه باعتباره الموارد الوراثية الحرجية، 
اعتمدها مؤتمر المنظمة في  التي 2(خطة العمل العالمية) الحرجية واساااااتخدامها المساااااتدام وتنميتها

اعتمدت الهيئة، في دورتها العادية الخامساااااااة و. 20133ح يران /والثالثين في يونيودورته الثامنة 
خطة العمل العالمية للااون الموارد ، اسااتراتيجية تنييذ 2015المنعقدة في يناير/كانون الثاني  عشاارة

ستخدامها المستدام وتنميتها شدت البلدان تنييذ خطة الع 4)االستراتيجية( الوراثية الحرجية وا مل ونا
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األخرى في هذا المسااعى. وشااددت الهيئة على أن االسااتراتيجية تكتسااي الجهات ومساااعدة  العالمية
تنسيق إلى تنييذ االستراتيجية بال تودع خطة العمل العالميةأهمية أساسية بالنسبة إلى تحقيق أهداف 
لمساااعدة في حشااد األموال االمنظمة  منأيضااا طلبت و. المعنيةمع لجنة الغابات والمنظمات الدولية 

 . 5الالزمالتمويل إتاحة وناشدت الجهات المانحة 
 

واسووتخدامسا الم ووتدا   تنفيذ خطة العمل العالمية لصووون الموارد الوراثية الحرجية 3-1
 وتنميتسا

 
تنييااذ خطااة العماال العااالميااة للااااااون الموارد الوراثيااة " ،تعرض الوثيقااة المعنونااة

ما ل اوج م ،(CGRFA/WG-FGR-4/16/2)" م وتنميتهاواساااتخدامها المساااتدا الحرجية
متابعة خطة العمل العالمية إطار ي فومسااااااااهمات من أنشااااااطة المنظمة قامت به 

جماعة العمل رغب تقد وفي دورتها األخيرة. هيئة واعتماد االساااااتراتيجية من قبل ال
ذ خطة نييالهيئة بشاااأن توتقديم التوجيه إلى  المعروضاااةاألنشاااطة بأخذ علما تأن في 

 العمل العالمية واالستراتيجية.
 

 الغايات والمؤشرات الخاصة بالموارد الوراثية الحرجية 3-2
 

رصااد تنييذ خطة الخاصااة بمؤشاارات في ال، الثةث، في دورتها العة العملامنظرت ج
عدد مواصلة تخييض وأوصت ب، 6المؤشراتبقائمة  ونقحت مشرول. العمل العالمية
. وأقرت 7التي يمكن التحقق منهاالرئيساااية المؤشااارات  قليل منعدد إلى المؤشااارات 

م يد من القيام بالأن هناك حاجة إلى ، بالعادية الخامساااااة عشااااارةتها دور فيهيئة، ال
ة رصد تنييذ خطالخاصة بمؤشرات قائمة المشرول ليغة النهائية لالعمل لوضع ال

العمل بشااااااأن رار في االسااااااتممن المنظمة مواصاااااالة هيئة العمل العالمية. وطلبت ال
عملية تشاااورية بين إجراا وتنساايق الحرجية الموارد الوراثية الخاصااة بمؤشاارات ال

مشاااارول نقيح المقبل لمواصاااالة ت هاالعمل قبل اجتماعمجموعة بمشاااااركة ات الدور
 للااااون الموارد الوراثية الحرجيةالغايات تحديد مجموعة من لقائمة المؤشاااارات، و

  . 8يتهاواستخدامها المستدام وتنم
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من خالل اليترة مؤشاااااارات الويااة بشاااااااأن الغااايااات عمليااة التشااااااااورال تظمااوقااد نُ 
شباطفبراير  المعنونة التي تم التوصل إليهاوثيقة وتعرض ال. 2016 /آذارإلى مارس /
-CGRFA/WG) "الحرجيةالموارد الوراثية الخاصة بوالمؤشرات مشرول الغايات "

FGR-4/16/3 جااااماااااعااااة الااااعااااماااالبااااخلااااااااااو  مااااواصاااااااااالااااة ( اقااااتااااراحااااا 
لة. و في هذ المساااااااأ يات رغب تقد النظر في  غا عة العمل في اسااااااتعراض ال جما

ليها بالموافقة عتوصية تقديم عند الضرورة، بهدف تنقيحها والمؤشرات المقترحة، و
 هيئة.من قبل ال

 
واسوووووتخدامسا  خطة العمل العالمية لصوووووون الموارد الوراثية الحرجيةرصووووود تنفيذ  3-3

 وتنميتساالم تدا  
 

، من المنظمة إعداد مشرول جدول ةعشر ةالخامس، في دورتها العادية طلبت الهيئة
 امهتفي دورهيئة والجماعة العمل نظر فيه تزمني لرصااد تنييذ خطة العمل العالمية ل

لرصااااااد تنييذ خطة   منيالجدول المشاااااارول " ،ثيقة المعنونةووتعرض ال. 9القادمة
واساااااتخدامها المساااااتدام وتنميتها  الوراثية الحرجية للاااااون المواردالعمل العالمية 

(CGRFA/WG-FGR-4/16/4)، صلة لرصد تنييذ وخطوات ذات  امقترح ازمني جدوال
ي فلحرجية االموارد الوراثية التقرير الثاني عن حالة عداد إلخطة العمل العالمية، و

تنقيحه و الجدول ال مني المقترح،جماعة العمل في اسااااااتعراض رغب تقد والعالم. 
 ه من قبل الهيئة. توصية باعتمادتقديم حسب االقتضاا، بهدف 

 
ية الحرجية 3-4 ية لصووووووون الموارد الوراث  وضووووووا اسووووووتراتيجيات وخطل عمل ومن

 وتنميتسا واستخدامسا الم تدا 
 

خطوط توجيهية إلعداد برامج  وضااع، بموجب االسااتراتيجية، منظمةلب من اللقد طُ 
 وخطط عمل إقليمية ووطنية للااااون إلى اسااااتراتيجياتحرجية وطنية، باإلضااااافة 

حسب االقتضاا، العمل، الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها، و
مثل ، األخرى ذات اللااالة واالساااتراتيجيات مع اللاااكوك أوجه التآزر تطويرعلى 

 الوطنيتين للتنول البيولوجي. وخطة العمل االستراتيجية
 

اساااااتراتيجيات وخطط عمل وطنية للاااااون الموارد وضاااااع المعنونة "ة وثيقوتقدم ال
 ،(CGRFA/WG-FGR-4/16/5)" وتنميتهاالوراثية الحرجية واسااااااتخدامها المسااااااتدام 

، اللااكوك األخرىو ذات اللاالة االسااتراتيجيات وخطط العمل معلومات موج ة عن
 لوضع استراتيجيات وخطط عملتوجيهية تعرض خطوطا عريضة ممكنة لخطوط و

 رغبتقد . ووطنية للاااون الموارد الوراثية الحرجية واساااتخدامها المساااتدام وتنميتها
ديم قالتوجيهية وتخطوط في اساااتعراض الخطوط العريضاااة المقترحة للجماعة العمل 

 على وجااه ،جماااعااة العماالرغااب تقااد و. ببلورتهااامااا يتعلق  فيإلى الهيئااة  اتتوجيهاا
 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو ،

وأن  بقأن المنظمة سالتوجيهية، مع األخذ بعين االعتبار خطوط توضيح نطاق ال في

                                        
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  20اليقرة   9
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وللااياغة السااياسااات  10طنيةالحرجية الوتوجيهية إلعداد البرامج وضااعت خطوطا 
 . 11الحرجية

 
 الحصول على الموارد الوراثية الحرجية وتقاسم منافعسا -4
 

ى الموارد عل المحلي للحلااول عناصاار لتيسااير التنييذبالهيئة، في دورتها األخيرة،  رحبت 
 عناصر) وتقاسم منافعها بالنسبة إلى مختلف القطاعات اليرعية للموارد الوراثية لألغذية وال راعة

خالل دورته التاساااااعة ورحب مؤتمر المنظمة الحقا، . 12(الحلاااااول على الموارد وتقاسااااام منافعها
لنظر فيها بعناصاااااار الحلااااااول على الموارد وتقاساااااام منافعها ودعا األعضاااااااا إلى ا ،والثالثين

ويا بروتوكول ناغوعمل الهيئة بين تكامل الإلى المؤتمر أيضا أشار وواستخدامها حسب االقتضاا. 
 بشاااأن الحلاااول على الموارد الجينية والتقاسااام العادل والمنلاااف للمنافع الناشااائة عن اساااتخدامها

 . 13م نافعهاوتقاس في ما يتعلق بالحلول على الموارد الوراثية الملحق باتياقية التنول البيولوجي
 

ئة من   بت الهي ية وطل لدول ية الحكومية ا ها جماعات العمل الين تابعة ل لة العمل، ال مواصاااااا
لقطاعات بالحلاااول على الموارد وتقاسااام منافعها خاصاااة لبلورة عناصااار  بمسااااعدة األمين، على

ة لألغذية وال راعبما يشاااامل دراسااااة دور المعارف التقليدية المتلاااالة بالموارد الوراثية ، اليرعية
واساااتخدامها العرفي ووضاااع األنشاااطة والعمليات الجارية في إطار المعاهدة الدولية بشاااأن الموارد 

في الحساااااابااان، لكي ينظر فيهااا فريق الخبراا المعني بااالحلااااااول  الوراثيااة لألغااذيااة وال راعااة
 . 14عشرةالعادية الرابعة الموارد وتقاسم منافعها الذي أنشأته الهيئة في دورتها  على
 

 لحلاااااول علىل محددة قطاعات فرعيةخاصاااااة ب عناصاااااروضاااااع الوثيقة المعنونة، قدم وت 
 ، مقدمة(CGRFA/WG-FGR-4/16/6) "وتقاساام منافعها لألغذية وال راعة الحرجيةالموارد الوراثية 

سيما  سم منافعهاموج ة بشأن هذا الموضول، وال  ، وتستشير عناصر الحلول على الموارد وتقا
لحلاااول على الموارد الوراثية ا العمل بخلاااو  قضاااايا ذات أهمية خاصاااة بالنسااابة إلىجماعة 

   .الحرجية لألغذية وال راعة وتقاسم منافعها

                                        
منظمة األغذية /  se dnUtie ser eitsreia trndUt gnrrnippdU: ros iedd trn gnidtstsrednU. 2006منظمة األغذية وال راعة،   10

 .NFPs in practice: Ways to improve the implementation of national forest programmes .2012وال راعة، 
رقم  الورقة الحرجية اللاااااادرة عن المنظمة. Guidelines for forest policy formulation .1987منظمة األغذية وال راعة،   11
 الورقة الحرجية اللاااااادرة عن المنظمة. Developing effective forest policy: A guide. 2010منظمة األغذية وال راعة،  /81
 .161رقم 
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 استعراض برنامج عمل السيئة المتعدد ال نوات -5
 

، برنامج عملها المتعدد 2007 عام في دورتها العادية الحادية عشاااااارة في ،اعتمدت الهيئة 
ساااااانوات وتغطي مختلف جوانب التنول  10تسااااااتغرق متجددة عبارة عن خطة عمل  الساااااانوات، وهو

ة بلاااايغته المعدلة من قبل الهيئبرنامج العمل المتعدد الساااانوات، ويحدد . البيولوجي لألغذية وال راعة
ها يقإلى تحقهيئة تهدف الالتي رئيسية المعالم الوالنواتج ، 2013في دورتها العادية الرابعة عشرة في عام 

إبقاا برنامج العمل المتعدد السنوات قيد االستعراض المستمر. هيئة . وقررت ال2023و 2014بين عامي 
 . 15هيئةالعادية السادسة عشرة لل ةلدورإجراا االستعراض القادم خالل اومن المتوقع 

 
رول ومشاااا عمل المتعدد الساااانواتالبرنامج اسااااتعراض تنييذ المعنونة "وثيقة وتعرض ال 
عة )الخطة ا ية وال را ية لألغذ ئة الموارد الوراث -CGRFA/WG) "(2027-2018السااااااتراتيجية لهي

FGR-4/16/72018رة لليت مكنا  م ا  ( التقدم المحرز في تنييذ برنامج العمل المتعدد الساااااانوات وتحديث-
يترة لل ومشرول الخطة االستراتيجيةاستعراض التقدم المحرز  جماعة العمل فيرغب تقد و. 2027
 .اخبرتهمجال في قديم إسهامات وتالحرجية الموارد الوراثية ب، من حيث صلته 2018-2027
 
 ما ي تجد من أعمال -6
 
 اعتماد التقرير -7
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6 CGRFA/WG-FGR-4/16/1 Add.1 Rev.2  

 

 الجدول الزمني المؤقت
 

بووووووونووووووود  
جوووووودول 
 األعمال

 العنوان

 2016مايو/أيار،  10الثالثاا 
 اليترة اللباحية

 – 10:00 ال ووووووووواعوووة
13:00 

 )نواب( الرئيس والمقررانتخاب الرئيس ونائب  1

 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني 2 

متابعة خطة العمل العالمية لصووووووون الموارد الوراثية الحرجية  3 
 واستخدامسا الم تدا  وتنميتسا

تنييااذ خطااة العماال العااالميااة للااااااون الموارد الوراثيااة  3-1  
 الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها

 2016مايو/أيار،  10الثالثاا 
 بعد الظهرفترة 

 – 15:00 ال ووووووووواعوووة
18:00 

 الغايات والمؤشرات الخاصة بالموارد الوراثية الحرجية 3-2 

 2016مايو/أيار  11األربعاا، 
 اللباحيةيترة ال 

 – 09:30 ال ووووووووواعوووة
12:30 

رصااد تنييذ خطة العمل العالمية للااون الموارد الوراثية  3-3 
 الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها 

وضااع اسااتراتيجيات وخطط عمل وطنية للااون الموارد  3-4
 الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها

 2016 /أيارمايو 11 ا،األربعا
 بعد الظهرفترة  

 – 14:30 ال ووووووووواعوووة
17:30 

 الحصول على الموارد الوراثية الحرجية وتقاسم منافعسا 4

 استعراض برنامج عمل السيئة المتعدد ال نوات 5 

 ما ي تجد من أعمال 6 

 2016 /أيارمايو 12 الخميس،
 بعد الظهرفترة 

 – 15:00 ال ووووووووواعوووة
18:00 

 اعتماد التقرير 7

 
 
 


