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هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
البند  2من جدول األعمال املؤقت

مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
الدورة الثامنة
روما 10 – 8 ،يونيو/حزيران 2016

جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤقتان
 -1انتخاب الرئيس ونائب (نواب) الرئيس واملقرر
مبوجب النظام األساسي "تنتخب مجاعة العمل رئيسها ونائب رئيس أو أكثر من بنيني ثثلنيي أعضنياا مجاعنية
العمل يف بداية كل دورة .ويبقى أعضاا هيئة املكتنيب يف مناصنيبهم حتنيى انعقنياد النيدورة التالينية للجماعنية ،وينيق هلنيم
أن ينتخبوا لوالية أخرى" .1وقد ترغب مجاعة العمل أيضا يف تعيني مقرر.
 -2اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين
يرد جدول زمين مؤقت يف مرفق هذه الوثيقة لتنظر فيه مجاعة العمل.
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الوثيقة .CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.9

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
MQ784/A
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 -3تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
أنشطة منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية
نظرت هيئة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (اهليئة) ،يف دورتها العادية اخلامسنية عشنيرة ،يف العمنيل
الذي تقوم به املنظمة دعما لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثينية النباتينية لألغذينية والزراعنية (خطنية العمنيل
العاملية الثانية) .2وأكدت اهليئة جمددا على احلاجة إىل الدعم الفين يف يتعلق بتحسني احملاصنييل وإىل تنمينية القنيدرات
يف جمال تربية النباتات وتطوير نظم البذور دعما لتنفيذ خطة العمل العاملينية الثانينية .3وتقنيدم الوثيقنية املعنوننية "أنشنيطة
منظمنينية األغذينينية والزراعنينية لنينيدعم تنفينينيذ خطنينية العمنينيل العاملينينية الثانينينية للمنينيوارد الوراثينينية النباتينينية لألغذينينية والزراع نية"
( )CGRFA/WG- PGR-8/16/2موجزا عن العمل الذي مت بدؤه أو إجنازه مننيذ النيدورة األخنيرية للهيئنية لنيدعم تنفينيذ
خطة العمل العاملية الثانية ،وذلك لتنظر فيه مجاعة العمل.

تقييم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
وافق جملس املنظمة ،عند اعتماد خطنية العمنيل العاملينية الثانينية ،علنيى أن ينيتم رصنيد وتوجينيه التقنيدم احملنيرز
يف تنفيذها وعملينيات املتابعنية ذات الةنيلة منين قبنيل احلكومنيات وأعضنياا املنظمنية اآلخنيرين منين خني ل اهليئنية .وللوفنياا
بهذه املهمة ،اعتمدت اهليئة جمموعة من املؤشرات لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية .وأقرت اهليئنية ،يف دورتهنيا
األخرية ،جدوالً زمني ًا لرصد تنفيذ هذه اخلطة ،وإلعنيداد ا لتقرينير الثالنيع عنين حالنية املنيوارد الوراثينية النباتينية لألغذينية
والزراعة يف العامل (التقرير الثالع).
ووفقا للجدول الزمين النيذي اعتمدتنيه اهليئنية ،ينبغنيي تقنيديم تقينييم عنين تنفينيذ خطنية العمنيل العاملينية الثانينية
إىل مجاعة العمل يف هذه الدورة .وتعرض الوثيقة املعنونة "تقييم موجز لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثينية
النباتية لألغذية والزراعة للفرتة  )CGRFA/WG-PGR-8/16/3( "2014-2012ملخةا للعملية املضطلع بها إلعنيداد
تقييم عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية والنتائج الرئيسية املنبثقة عن التقييم .ويرد تقييم أكثر تفةي عن تنفيذ خطة
العمل العاملية الثانية يف الوثيقة املعنونة ،تقييم تنفينيذ خطنية العمنيل العاملينية الثانينية للمنيوارد الوراثينية النباتينية لألغذينية
والزراعة للفرتة .)CGRFA/WG-PGR-8/16/INF.1( "2014-2012
وقد ترغب مجاعة العمل يف أن توصي بنيأن تأخنيذ اهليئنية علمنيا بتقينييم التنفينيذ وتنيدعو البلنيدان النيمل مل تقنيدم
بعد معلومات عن تنفيذها خلطة العمل العاملية الثانينية بنيني عنيامي  2012و ،2014إىل أن تقنيوم بنيذلك يف أقنير فرصنية
ثكنة من خ ل نظام اإلب غ ،النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية(.)WIEWS
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صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مواقعها الطبيعية وإدارتها يف املزارع
أخذت اهليئة علما ،يف دورتها األخرية ،مبذكرة مفاهيمية منقحة بشأن صون املوارد الوراثية النباتينية لألغذينية
والزراعة يف مواقعها الطبيعية وإدارتها يف املزارع .وتتاح جلماعة العمل ،للعلم ،املذكرة املفاهيمية املنقحة املعنوننية "إقامنية
شنينيبكات عاملينينية لةنينيون املنينيوارد الوراثينينية النباتينينية لألغذينينية والزراعنينية يف مواقعهنينيا الطبيعينينية وإدارتهنينيا يف املنينيزارع"
(.)CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.2
وطلبت اهليئة من املنظمة أن تبادر ،قبل انعقاد هنيذه ا لنيدورة ،إىل تنظنييم حنيوار غنيري رتنيي متعنيدد أصنيحا
املةلحة ملناقشة اخليارات املتاحة إلقامة الشبكات للةون يف املواقع الطبيعينية واإلدارة يف املنيزارع ،ووظائفهنيا وحوكمتهنيا
واالحتياجات املالية اخلاصة بها ،ال سيما لضمان متويلها يف األجل الطويل .4وطلبت اهليئة من املنظمنية تنقنيي املنيذكرة
املفاهيمية يف ضوا نتائج احلوار املتعدد أصحا املةلحة ،لكي تنظر فيها اهليئة يف دورتها املقبلة.
واستجابة لطلب اهليئة ،سنيتعقد املنظمنية حنيوارا غنيري رتنيي متعنيدد أصنيحا املةنيلحة مباشنيرة قبنيل انعقنياد
هذه الدورة .وسيعقد هذا احلوار ،الذي تشرتك يف تنظيمه كل املنظمة واملركز الفرنسي للبحوث الزراعية من أجل التنمية
الدولية ( ،)CIRADيف روما يف يومي  6و 7يونينيو/حزيران  2016يف املقنير الرئيسنيي للمنظمنية .وسنييعرض علنيى مجاعنية
العمل خ ل الدورة ملخص لنتائج احلوار.
ويف ضوا النتائج املنبثقة عن احلوار ،قد ترغب مجاعة العمل يف أن تتقدم بتوصيات بشأن إقامة شبكات عاملينية
للةون يف املواقع الطبيعية واإلدارة يف املنيزارع ،وأن تقنيرتح إدرا هنيذه التوصنييات يف املنيذكرة املفاهيمينية املنقحنية منيؤخرا
لكي تنظر فيها اهليئة يف دورتها املقبلة.

صون األصناف األصلية واستخدامها على املستوى الوطين/
صون األقار الربية للمحاصيل
دعت اهليئة ،يف دورتها األخرية ،مجاعة العمل إىل استعراض وتنقي مشروعي خطنيو توجيهينية فنينية بشنيأن
صون األصناف األصلية واستخدامها على املستوى الوطين ( )CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.3وصون األقار الربينية
للمحاصيل على املستوى النيوطين ( .5)CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.4وقنيد ترغنيب مجاعنية العمنيل يف أن تسنيتعرض
وتنق نةي اخلطو التوجيهية ،حسب االقتضاا ،وأن توصي بأن تقرهما اهليئة يف دورتها القادمة.
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 -4إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل
أقرت اهليئة ،يف دورتهنيا األخنيرية ،خمطني التقرينير الثالنيع واجلنيدول النيزمين إلعنيداده .كمنيا رحبنيت اهليئنية
بالتكامل التام بني إعداد التقرير الثالع وعملية رصنيد تنفينيذ خطنية العمنيل العاملينية الثانينية .وأوصنيت باسنيتعراض قائمنية
الدراسات املواضيعية بعد تقييم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية يف دورتها العادية املقبلة.

وتقدم الوثيقة املعنونة "رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالع عن حالنية املنيوارد الوراثينية
النباتية لألغذية والزراعة يف العامل" ( ،)CGRFA/WG-PGR-8/16/5خمططنيا جدينيدا للرصنيد وجنيدوال زمنينيا منقحنيا

بالنسبة إىل رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالع ،مبا يربز التجار األخرية يف منيا يتعلنيق برفنيع
التقارير القطرية بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية .ويوائم اجلدول الزمين املنق أيضنيا عملينية رفنيع التقنيارير بشنيأن
تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية منيع رصنيد األنشنيطة القطرينية النيمل تسنياهم يف تنفينيذ الغاينية  5-2منين أهنيداف التنمينية
املستدامة .ويُطلب من مجاعة العمل أن تستعرض وتنق  ،حسب االقتضاا ،اجلدول الزمين املنينق املقنيرتح لرصنيد تنفينيذ
خطة العمل العاملية الثانية وإلعداد التقرير الثالع؛ وامليزانية املقدرة؛ وقائمة الدراسنيات املواضنييعية ،وذلنيك لكنيي تنظنير
فيها اهليئة.
 -5احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

رحبت اهليئة ،يف دورتها األخرية ،بالعناصر لتيسري التنفيذ احمللنيي للحةنيول علنيى املنيوارد وتقاسنيم منافعهنيا
بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة (عناصر احلةول على املوارد وتقاسم منافعها).6

كما رحب مؤمتر املنظمة ،يف دورته التاسعة والث ثني ،بعناصر احلةول علنيى املنيوارد وتقاسنيم منافعهنيا ،ودعنيا األعضنياا
إىل النظر فيها ،وحسب االقتضاا ،استخدامها .وأشار املنيؤمتر إىل التكامنيل بنيني عمنيل اهليئنية وبروتوكنيول ناغوينيا بشنيأن
احلةول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنةف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي
(بروتوكول ناغويا).
وطلبت اهليئة كذلك من مجاعات العمل التابعة هلا ،مواصلة العمنيل ،مبسنياعدة األمنيني ،علنيى بلنيورة عناصنير
للحةول على املوارد وتقاسم منافعها خاصة بالقطاعات الفرعية ،مبا يشمل دراسة دور املعارف التقليدية املتةلة بنياملوارد
الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها العريف ووضع األنشطة والعمليات اجلارية يف إطنيار املعاهنيدة الدولينية بشنيأن املنيوارد
الوراثية لألغذية والزراعة يف احلسبان .وتقدم الوثيقة املعنونة " وضع العناصر املعنية حتديداً بالقطنياع الفرعنيي للحةنيول
على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعهنيا" ( ،)CGRFA/WG-PGR-8/16/4حملنية منيوجزة عنين السنييا
العاملي املتعلق باحلةول على املوارد وتقاسم منافعها .كما تبيّن الوثيقة ،باإلشارة إىل عناصر احلةول على املوارد وتقاسم
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منافعهنيا ،بعني السنيمات النيمل تعاجلهنيا يف العنيادة التنيدابري التشنيريعية أو اإلدارينية أو السياسنياتية اخلاصنية باحلةنينيول
على املوارد وتقاسم منافعها .ويُطلب من مجاعة العمل تقديم توجيهات ورفع توصيات إىل فريق اخلرباا املعين باحلةول
على املوارد وتقاسم منافعها وإىل اهليئة بشأن احلةول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل قطاعها الفرعي.
 -6استعراض برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات
يتوقع برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات أن يكون "التقرير املرحلي/التقييم الدوري/استعراض برننيامج العمنيل
املتعدد السنوات" أحد النواتج الرئيسية للدورة العادية املقبلة السادسة عشرة للهيئة.

وتستعرض الوثيقة املعنونة "استعراض تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات ومشروع اخلطة االسرتاتيجية هليئة
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ( ،)CGRFA/WG- PGR-8/16/6( ")2027-2018أهم النواتج واملعامل البارزة المل

حتققت حتت إطار برنامج العمل املتعدد السنوات منذ اعتماده يف عنيام  .2007واسنيتنادًا إىل التقنيدم احملنيرز علنيى منيدى
العقد املنةرم ،يتم اقرتاح خطة اسرتاتيجية للهيئة لكي تستعرضها مجاعة العمل.
وإن مجاعنينية العمنينيل منينيدعوة إىل أن تسنينيتعرض التقنينيدم النينيذي أحرزتنينيه اهليئنينية علنينيى منينيدى العقنينيد املاضنينيي،
وإىل أن تستعرض وتنينق  ،حسنيب االقتضنياا ،مشنيروع اخلطنية االسنيرتاتيجية هليئنية املنيوارد الوراثينية لألغذينية والزراعنية
( ،)2027-2018لكي تنظر فيه اهليئة.
-7

تقارير املنظمات والصكوك الدولية

تقدم الوثيقة املعنونة "تقارير من املنظمات والةكوك الدولية" ( )CGRFA/WG-PGR-8/16/7التقارير املقدمة
إىل مجاعة العمل من قبل الةنيندو العنياملي لتننيوع احملاصنييل ( )CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.5واالحتنياد النيدولي
للبذور والرابطة األوروبية للبذور ( )CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.6وأماننية املعاهنيدة الدولينية بشنيأن املنيوارد الوراثينية
لألغذية والزراعة ( .)CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.7وإن مجاعة العمل مدعوة إىل األخذ علما بالتقارير النيواردة منين
املنظمات والةكوك الدولية وقد ترغب يف أن توصي اهليئة مبواصلة دعوة املنظمات والةنيكوك الدولينية إىل تقنيديم تقنيارير
عن أنشطتها إىل اهليئة ومجاعة العمل التابعة هلا.
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املرفق
اجلدول الزمين املؤقت
تاريخ ومكان االنعقاد

بند جدول
األعمال

العنوان

وثائق العمل

األربعاء 8 ،يونيو/حزيران  ،2016الفرتة الصباحية
انتخا الرئيس ونائب (نوا ) الرئيس واملقرر
الساعة 11:30 – 10:30
1
2

الساعة – 11:30

13:00

3

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

CGRFA/WG- PGR-8/16/1
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تنفيذ خطة العمنيل العاملينية الثانينية للمنيوارد الوراثينية
النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG- PGR-8/16/2
CGRFA/WG- PGR-8/16/3

األربعاء 8 ،يونيو/حزيران  ،2016فرتة بعد الظهر
الساعة – 15:00

18:00

4

إعنينيداد التقرينينير الثالنينيع عنينين حالنينية املنينيوارد الوراثينينية
النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

CGRFA/WG- PGR-8/16/4

اخلميس 9 ،يونيو/حزيران  ،2016الفرتة الصباحية
الساعة – 10:00

13:00

5

احلةنينيول علنينيى املنينيوارد الوراثينينية النباتينينية لألغذينينية
والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA/WG- PGR-8/16/5

اخلميس 9 ،يونيو/حزيران  ،2016فرتة بعد الظهر
الساعة – 15:00

18:00

6

استعراض برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات

CGRFA/WG- PGR-8/16/6

7

تقارير املنظمات والةكوك الدولية

CGRFA/WG- PGR-8/16/7

8

ما يستجد من أعمال

اجلمعة 10 ،يونيو/حزيران  ،2016فرتة بعد الظهر
الساعة – 15:00

18:00

9

اعتماد التقرير

