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 والزراعة ، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية(QRاالطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )ميكن 
 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 التاسعةالدورة 

 2016 متوز/ويولي 8 – 6روما، 

 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤقتان

 

 انتخاب الرئيس ونائب )نواب( الرئيس واملقرر  -1

 

تنتخب مجاعة العمل رئيسًا هلا ونائب رئيس أو أكثر من بني ممثلي أعضاء مجاعةة  مبوجب النظام األساسي " 

 أعضاء هيئة املكتةب يف منابةب ح حتةى انعقةاد الةدورة التاليةة للجماعةة، و ةق هلةح          العمل يف بداية كل دورة. ويبقى

 .مقرر". وقد تود مجاعة العمل كذلك تعيني 1أن ينتخبوا لوالية أخرى

 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  -2

 

هذه الوثيقة جةدول  مرفق . فيما يرد يف CGRFA-WG-AnGR-9/16/1يرد جدول األعمال املؤقت يف الوثيقة  

  لة بشأن جدول األعمال املؤقت. زمين يقدم معلومات مفّص

                                        
 .CGRFA/WG/AnGR-9/16/Inf. 1 الوثيقة من  1-4املادة   1



2 CGRFA/WG-AnGR-9/16/1 Add.1 

 

 تنفيذ وحتديث خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية -3

 

األغذيةة   منظمةعشرة، من  اخلامسةطلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورت ا العادية  

(. )خةطةة العمةل العامليةة    2ةطة العمل العاملية للموارد الوراثيةة اويوانيةة  موابلة دعح تنفيذ البلدان خل والزراعة )املنظمة(

ولذلك، فإن مجاعة العمل مدعوة إىل استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ خةطة العمةل العامليةة منةذ انعقةاد الةدورة العاديةة       

 اخلامسة عشرة. 

 

 راض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية  استع 3-1
 

 " )الوثيقةةةةتنفيةةةذ خةطةةةة العمةةةل العامليةةةة للمةةةوارد الوراثيةةةة اويوانيةةةة      تقةةةدم الوثيقةةةة املعنونةةةة "  

CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.1عن األنشةطة اليت أجرت ا املنظمة منذ انعقاد الدورة األخةةة   عامة ( حملة

لتقريةر الثةاني عةن حالةة املةوارد      ل الصةيةة الن ائيةة  عةن   لل يئة، مبا يف ذلك، وكما طلبت اهليئة، معلومةات 

ة )التقرير الثاني( ونشره وتوزيعه، والتقدم احملرز يف إعداد خةطوط توجي يةة فنية   3الوراثية اويوانية يف العامل

وبناء القدرات والتدريب والدعح الفين املقدم إىل البلدان، وبشأن موابلة تةطوير نظام معلومةات التنةّوع الةوراثي    

 . وإّن مجاعةة العمةل مةدعّوة إىل اطحاطةة علمةًا باسةتعراض عملة ا وإىل توجيةه اهليئةة         4للحيوانات املستأنسة

 . بشأن العمل يف املستقبل يف هذا اجملال
 

 ةطةةةخلجمةةاالت األولويةةة االسةةةاتيجية األربعةةة  ألهميت ةةا بالنسةةبة إىل ه األنشةةةطة وفقةةًا وقةةد مج مجةةع هةةذ

  العمل العاملية؛ كما أّن الوثيقة تضح حملة عن التعاون. ويرد املزيد مةن املعلومةات املفصةلة يف الوثيقةة املعنونةة     

 لوراثيةةةة اويوانيةةةة""تقريةةةر املنظمةةةة املرحلةةةي املفّصةةةل بشةةةأن تنفيةةةذ خةطةةةة العمةةةل العامليةةةة للمةةةوارد ا

 (.CGRFA/WG-AnGR-9/16/Inf.2 الوثيقة)
 

من مجاعة العمل التابعةة هلةا أن تسةتعرض حالةة املةوارد الوراثيةة       ، يف دورت ا الثانية عشرة، وطلبت اهليئة

. وباالستناد إىل عمليات حتديث بيانةات ومعلومةات السةالالت الوطنيةة يف نظةام      5اويوانية لألغذية والزراعة

 –املةوارد الوراثيةة اويوانيةة    معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة، تعرض الوثيقةة املعنونةة "حالةة    

 ، املعلومات املةطلوبة. (CGRFA/WG-AnGR-9/16/Inf.3الوثيقة )" 2016

  

                                        
 .CGRFA-15/15/Reportمن الوثيقة  39الفقرة   2
 .CGRFA-15/15/Reportمن الوثيقة  38الفقرة  3
 CGRFA-15/15/Reportمن الوثيقة  39الفقرة  4
 .CGRFA-12/09/Reportمن الوثيقة  46و 39الفقرتان   5
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 ديث املمكن خلطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةاالستعراض والتح 3-2
 

وقةد وافقةت     يف البدايةة.  سةنوات ، ملةدة عشةر   تجةددة خةطة العمل العاملية هو أن تكون خةطةة م  من املقصود إن 

خةطوتني السةتعراض خةطةة العمةل العامليةة،     من ن ج اعتماد العادية اخلامسة عشرة، على  ادورت اهليئة، يف 

 .6نظمة تس يل هذه العمليةامل طلبت منو
 

ديةد   ةد  حت ذات الصةلة ب األخةرى  واملعلومةات   لتقريةر الثةاني  لاء اسةتعراض  إجةر  يفاخلةطوة األوىل  ومتثلت

جةةراءات اطولويةةات أو األالتحسةةني أو قتضةةي خةطةةة العمةةل العامليةةة القائمةةة الةةيت ت  املوجةةودة يف عنابةةر ال

ُيةطلةب مةن مجاعةة العمةل     . وكخةطةوة ثانيةة،    ةا إدراجتكون هناك حاجة إىل قد اليت اضافية اطسةاتيجية الا

 اخليارات املتاحة لتنفيذها.إاضافة إىل األمانة، وحدت ا النظر يف التوبيات، كما 
 

 االسةةتعراض والتحةةديث املمكةةن خلةطةةة العمةةل العامليةةة للمةةوارد الوراثيةةة اويوانيةةة" وتقةةدم الوثيقةةة املعنونةةة

تيسةةة هةةذه عةةن املشةةاورات الةةيت أجرت ةةا املنظمةةة ل ملخصةةًا (CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.2الوثيقةةة )

، وتقةح خيارات للمضي قدما. آخرين ممثلي البلدان وأبحاب مصلحةتعرض إس امات وردت من العملية، و

 توبةةياترفةةع إىل النظةةر يف اخليةةارات املتاحةةة لتحةةديث خةطةةة العمةةل العامليةةة و ةالعمةةل مةةدعووإن مجاعةةة 

 ، حسب االقتضاء.يئةإىل اهل
 

 خدمات النظم اإليكولوجية اليت تقدمها سالالت وأنواع املاشية 3-3
 

ماعةة العمةل،   تقريةر الةدورة األخةةة     علةى   يف دورت ا العادية اخلامسة عشرة، لدى موافقت ا اهليئةأقرت 

، وطلبةت مةن   ةالنظح اطيكولوجية طائفة من خدمات املاشية يف أنواع وسالالت اليت تقدم ا   مةباملساهمات امل

تةوفة  املاشةية يف  أنةواع وسةالالت   مسةاهمات  املعنونةة " الوثيقةة  . وتقةدم  7اختاذ عدة إجراءات متابعةة نظمة امل

اليت تنفذها نشةطة األعن  معلومات (CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.3)الوثيقة " ةخدمات النظح اطيكولوجي

بشةأن  توبةل إلي ةا    مج والنتةائج الةيت  األخةرى  لعمليةات الدوليةة   با  اربةطتنظمة استجابة هلذه الةطلبات، وامل

 مبا يف ذلك النحل. ية،اويواناملوارد الوراثية اليت تنةطوي على  ةخدمات النظح اطيكولوجي
 

املسةتقبل  املااضةي و نظمة يف عن عمل املتعليقات زويد اهليئة بوتالوثائق ستعراض اوإّن مجاعة العمل مدعّوة إىل 

 اويوانية.وراثية املوارد الوفرها اليت ت ةخدمات النظح اطيكولوجييف ات املساهمبشأن 

  

                                        
 .CGRFA-15/15/Reportمن الوثيقة  43الفقرة  6
 .CGRFA-15/15/9من الوثيقة  18؛ والفقرة CGRFA-15/15/Reportمن الوثيقة  36الفقرة  7
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 اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةاستعراض  -4

 

)اسةةاتيجية   8الوراثيةة اويوانيةة  لمةوارد  ل اسةاتيجية التمويةل لتنفيةذ خةطةة العمةل العامليةة     يئة اعتمدت اهل 

نةداء  ن العةال إنظمةة  مةن امل العادية الثالثة عشةرة،   ايف دورت . وطلبت اهليئة، 9الثانية عشرةدورت ا العادية التمويل( يف 

يف دورت ةا العاديةة اخلامسةة عشةرة،     واستعراضةت اهليئةة،   نظمةة.  أمانةة امل حساب بالنسبة إىل مقةحات لتقديح األول 

زيةادة  يف العاديةة القادمةة    اعلى النظر يف دورت وافقت نظمة، وأمانة امللتكاليف اطدارية السةاتيجية التمويل وحساب ا

 يف املستقبل.مقةحات لتقديح نداءات املخصصة لكل من املشاريع الوطنية عند توجيه الالقصوى يزانية امل

 

مةوجز للنتةائج   يةرد  ول لتقةديح مقةحةات، و  بدعح النداء األحتظى إكمال املشاريع اليت وإىل حد كبة اآلن ومج  

لمةوارد  لاسةاتيجية التمويل لتنفيذ خةطة العمل العاملية تشةيل وفعالية املعنونة "يف الوثيقة خلصة احملققة والدروس املست

 ع.يرارد خيةارات لتحسةني كفةاءة إدارة املشة    كمةا تة  (. CGRFA/WG-AnGR-9/16/3الوثيقةة  )" الوراثية اويوانيةة 

 مقةحات.تقديح حمتمل لنداء ثان بتوبيات بشأن طرائق زويد اهليئة وتاستعراض الوثيقة إىل  ةمدعووإن مجاعة العمل 

 

 وتقاسم منافعها احليوانيةاحلصول على املوارد الوراثية  -5

 

وتقاسةح منافع ةا   عنابر لتيسةة التنفيةذ احمللةي للحصةول علةى املةوارد       باهليئة، يف دورت ا األخةة،  رحبت 

اوصةةول علةةى املةةوارد وتقاسةةح  بالنسةةبة إىل لتلةةف القةطاعةةات الفرعيةةة للمةةوارد الوراثيةةة لألغذيةةة والزراعةةة )عنابةةر

بعنابر اوصول على املوارد وتقاسح منافع ةا   ،خالل دورته التاسعة والثالثنيورحب مؤمتر املنظمة الحقا، . 10(منافع ا

بروتوكةول  وعمةل اهليئةة   بةني  تكامل الإىل املؤمتر أيضا أشار وتخدام ا حسب االقتضاء. ودعا األعضاء إىل النظر في ا واس

امللحةق باتفاقيةة    ناغويا بشأن اوصول على املوارد ا ينية والتقاسح العادل واملنصف للمنةافع الناشةئة عةن اسةتخدام ا    

 . 11ايف ما يتعلق باوصول على املوارد الوراثية وتقاسح نافع  التنوع البيولوجي

 

موابةلة العمةل، مبسةاعدة األمةني،     التابعةة هلةا   مجاعات العمل الفنية اوكوميةة الدوليةة   وطلبت اهليئة من  

مبةا يشةمل دراسةة دور املعةار      ، لقةطاعةات الفرعيةة  بالحصول على املوارد وتقاسةح منافع ةا خابةة    لبلورة عنابر  على

واسةتخدام ا العةريف وواضةع األنشةةطة والعمليةات ا اريةة يف إطةار        التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية لألغذيةة والزراعةة   

يف اوسبان، لكةي ينظةر في ةا فريةق اخلةملاء املعةين باوصةول         املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 . 12العادية الرابعة عشرةاملوارد وتقاسح منافع ا الذي أنشأته اهليئة يف دورت ا  على

                                        
8  http://www.fao.org/docrep/012/i1674e/i1674e00.pdf. 
 .CGRFA-12/09/Reportمن الوثيقة  43الفقرة  9

 .CGRFA-15/15/Report( من الوثيقة 1) 22الفقرة   10
 .C 2015/REPمن الوثيقة  52الفقرة   11
 .CGRFA-15/15/Reportمن الوثيقة  22الفقرة   12
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 املةةوارد الوراثيةةة  واضةةع العنابةةر املعنيةةة حتديةةدًا بالقةطةةاع الفرعةةي للحصةةول علةةى لوثيقةةة املعنونةةة، اقةةدم وت 

 مةوجزة بشةأن هةذا املواضةوع،     ، مقدمةة (CGRFA/WG-AnGR-9/16/4الوثيقةة  ) "لألغذية والزراعة وتقاسح منافع ةا 

خبصةو  قضةايا ذات أهميةة خابةة     ، وتستشةة مجاعةة العمةل    عنابر اوصول على املوارد وتقاسح منافع ةا وال سيما 

  .لألغذية والزراعة وتقاسح منافع ا اويوانيةوصول على املوارد الوراثية بالنسبة إىل ا

 

 استعراض برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات -6

  

 ، برنةامج عملة ا املتعةدد السةنوات،    2007 عةام  يف دورت ةا العاديةة اواديةة عشةرة يف     ،اعتمدت اهليئةة  

. سنوات وتةةطي لتلةف جوانةب التنةوع البيولةوجي لألغذيةة والزراعةة       10تستةرق متجددة عبارة عن خةطة عمل  وهو

، 2013يف دورت ا العادية الرابعة عشةرة يف عةام   بصيةته املعدلة من قبل اهليئة برنامج العمل املتعدد السنوات، و دد 

إبقةاء برنةامج العمةل    يئة . وقررت اهل2023و 2014بني عامي   اإىل حتقيقيئة ت د  اهلاليت رئيسية العامل املوالنواتج 

العاديةة السادسةة عشةرة     ةلةدور إجراء االستعراض القةادم خةالل ا  املتعدد السنوات قيد االستعراض املستمر. ومن املتوقع 

 . 13 يئةلل

 

ة االسةاتيجية اخلةط مسودةو املتعدد السنوات اهليئة برنامج عملاستعراض تنفيذ املعنونة "وثيقة وتعرض ال 

 ( التقةدم احملةرز  CGRFA/WG-AnGR-9/16/5الوثيقةة  ) ("2027-2018) هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةة 

اسةتعراض  مجاعةة العمةل يف   رغةب  تقةد  و. 2027-2018للفةة كنًا مم ًايف تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات وحتديث

قةديح  وتاويوانيةة  املوارد الوراثيةة  بة ، من حيث بلته 2027-2018للفةة  اخلةطة االسةاتيجية ومسودةالتقدم احملرز 

 .اخملت جمال يف إس امات 

 

 ما يستجد من أعمال -7

 

 اعتماد التقرير -8

  

                                        
 .CGRFA/14/13/Reportمن الوثيقة  املرفق األول  13
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 املرفق 

 اجلدول الزمين املؤقت
 

التاريخ 

 التوقيتو

البنـد من 

جدول 

 األعمال

 العمل ائقوث العنوان

  2016 متوز/يوليو 6، األربعاء

10:00-

13:00 
 انتخاب الرئيس ونائب )نواب( الرئيس واملقرر 1

 

 اعتماد جدول األعمال وا دول الزمين 2 
CGRFA-WG-AnGR-9/16/1 

CGRFA-WG-AnGR-9/16/1 

Add.1 

 3 
تنفيةةذ وحتةةديث خةطةةة العمةةل العامليةةة للمةةوارد الوراثيةةة 

 اويوانية
 

 3-1 
الوراثيةة  استعراض تنفيةذ خةطةة العمةل العامليةة للمةوارد      

 اويوانية

CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.1 

15:00-

18:00 
3-2 

االسةةتعراض والتحةةديث املمكةةن خلةطةةة العمةةل العامليةةة   

 للموارد الوراثية اويوانية

CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.2 

 3-3 
خدمات النظح اطيكولوجية اليت تقدم ا سةالالت وأنةواع   

 املاشية

CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.3 

  2016 متوز/يوليو 7اخلميس، 

10:00-

13:00 
4 

استعراض اسةاتيجية التمويل لتنفيذ خةطة العمل العاملية 

 للموارد الوراثية اويوانية

CGRFA/WG-AnGR-9/16/3 

 CGRFA/WG-AnGR-9/16/4 اوصول على املوارد الوراثية اويوانية وتقاسح منافع ا 5 

15:00-

18:00 
 املتعدد السنواتاستعراض برنامج عمل اهليئة  6

CGRFA/WG-AnGR-9/16/5 

  ما يستجد من أعمال 7 

  2016 متوز/يوليو 8، اجلمعة

10:00-

13:00 
 األحداث ا انبية 

 

15:00-

18:00 
 اعتماد تقرير مجاعة العمل 8

 

 


