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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 ة التاسعة جلماعة العمل الفنيةتقرير الدور

 احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية

 لألغذية والزراعة
 

 2016يوليو/متوز  8-6روما، إيطاليا، 
 

 مقدمة   -اًلأّو

 

ة عقدت مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنيةة بةاملوارد الوراثيةة احليوانيةة لألغذيةة والزراعةة  مجاعة        -1

. وتةرد ةائمةة باملنةدوب     2016يوليو/مّتةوز   8إىل  6العمل( دورتها التاسعة يف رومال إيلاليةا خة ل الفةرتة املمتةدة مةن      

 .1واملراةب  على املوةع اإللكرتوني ل جتماط

 

 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر   -ثانيًا

 

 الواليات املتحدة األمريكية(ل رئيس الدورة الثامنة جلماعةة العمةلل    Harvey Blackburnافتتح الدورة السيد  -2

 ورّحب باملندوب  واملراةب .

 

 ناميبيا( رئيسة للدورةل وكً  من السيد عابد البيل  الةيمن(   Deidre Januarieوانتخبت مجاعة العمل السيدة  -3

  األرجنةةت (  Carlos Mezzadraوالسةةيد  بوتةةان(  Jigme Dorji فيجةةي( والسةةيد   Tunabuna Tomasiوالسةةيد 

 للدورة. مقررًا Hiemstra هولندا(ل نوابًا للرئيسة. وانُتخب السيد  Sipke Joost Hiemstraوالسيد  Blackburnوالسيد 

 

 ل مةدير شةعبة اإلنتةاحل احليةواني وصةحة احليةوان باملنةدوب  واملةراةب  نيابةة          Berhe Tekolaورّحب السيد  -4

. وأشار إىل أن توصيات مجاعةة العمةل   جوزيه غرازيانو دا سيلفاالسيد  عام ملنظمة األغذية والزراعة  املنظمة(عن املدير ال

مهمة بالنسبة إىل عمل املنظمةل ال سيما يف ما خيص مساعدة البلدان على حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتنفيذ اإلطةار  

 االسرتاتيجي للمنظمة.

 

ل أمينةة هيئةة املةوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة  اهليئةة(ل باملنةدوب          Irene Hoffmannورّحبةت السةيدة    -5

 واملةةراةب . وأّكةةدت جمةةددًا علةةى أهميةةة أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة وأشةةارت إىل أن التنةةوط البيولةةوجي يشةةمل عةةددًا   

                                        
1  html.angrvent/genetics/en/programmes/againfo/ag/org.fao.www://http  
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 ائج مهمةةة مةةًخرًال  مةةن هةةذه األهةةداف. كمةةا أشةةارت إىل أن اهليئةةة ومجاعةةة العمةةل التابعةةة هلةةا ةةةد حققتةةا نتةة       

  التقريةر الثةاني(ل    التقرير الثاني عةن حالةة املةوارد الوراثيةة احليوانيةة لألغذيةة والزراعةة يف العةامل        مبا يف ذلك إصدار 

واعتماد الغايات واملًشرات املستخدمة يف نظام معلومات التنوط الوراثي للحيوانات املستأنسة بهةدف رصةد تنفيةذ خلةة     

ارد الوراثية احليوانية  خلة العمل العاملية(ل مما سيوفر األساس إلعداد التقةارير القلريةة عةن املًشةر     العمل العاملية للمو

 التقريةر األول  أهةداف التنميةة املسةتدامة. كمةا أنهةا ذّكةرت املنةدوب  بالتحضةيات اجلاريةة إلعةداد            مًشراتمن  2-5

ت األعضاء الذين مل يبادروا إىل ذلك بعةد إىل تقةدي  تقةاريره     ودع عن حالة التنوط البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل

 القلرية يف أةرب وةت ممكن. وتوجهت بالشكر إىل أملانيا وفرنسا وتركيةا علةى مةا ةدمتةه مةن دعة  مةالي لتنفيةذ خلةة          

 العمل العاملية.

 

 واعتمدت مجاعة العمل جدول األعمال كما يرد يف املرفق ألف. -6

 

العملل بالتشاور مع األةةالي ل عةن األعضةاء الغةائب  يف مجاعةة العمةل  تشةاد وجامايكةا         واستعاضت مجاعة  -7

 ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ومالي ومنغوليا والسودان( بالص  وكوبا وغانا والعراق وماليزيا وزمبابوي.

 

 تنفيذ وحتديث خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية  -ثالثًا 
 

 تعراض تنفيذ خلة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةاس

 

 2".استعراض تنفيذ خلةة العمةل العامليةة للمةوارد الوراثيةة احليوانيةة      نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان " -8

ة للمةوارد الوراثيةة   تقرير املنظمة املرحلي املفّصل بشأن تنفيذ خلة العمل العاملية وأخذت علما بوثيقيت املعلومات بعنوان "

 4".2016 -وحالة املوارد الوراثية احليوانية " 3"احليوانية

 

ورحبت مجاعة العمل بإصدار التقرير الثاني وأشادت مبةا اضةللعت بةه املنظمةة والبلةدان مةن أدوار يف عمليةة         -9

 إعداده ضمن مهلة زمنية ةصية.

 

 مجاعة العمل اهليئة مبا يلي: وأوصت -10
 

 إىل مواصلة تنفيذ خلة العمل العامليةة ل مةن أجةل املسةاهمة يف حتقيةق األمةن الغةذائي العةاملي          دعوة البلدان

 من أهداف التنمية املستدامة؛ 15و 2والتنمية الريفية املستدامةل ال سيما املساعدة على بلوغ اهلدف  
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 والللب إىل املنظمة مواصلة دع  تنفيذ خلة العمل العاملية على املستوى القلري؛ 

         وتشجيع املنظمة والبلدان على توطيد التعاون بة  املنظمةات الدوليةة واإلةليميةة والوطنيةة وااتمةع املةدني

 وهيئات القلاط اخلاص من أجل حتس  إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛

 عةن  والللب إىل املنظمة مواصلة السعي إىل إةامة شراكات وحتالفات مع آليات ومنظمات دولية أخرىل فض  

 ااتمع املدني وهيئات القلاط اخلاص من أجل تعزيز تعبئة املوارد املالية لتنفيذ خلة العمل العاملية؛

            والتشديد على أهمية نظةام معلومةات التنةوط الةوراثي للحيوانةات املستأنسةة كوليةة دوليةة لتبةادل املعلومةات 

 ة؛عن املوارد الوراثية احليوانية والرتحيب بوضع نسخته احملدث

     والللب إىل املنظمة استكشاف خيارات كفيلة بتحس  الروابط ب  نظام معلومات التنةوط الةوراثي للحيوانةات

املستأنسة وةواعد البيانات الوطنية واإلةليميةة وغيهةا مةن ةواعةد بيانةاتل مثةل ةاعةدة البيانةات التعاونيةة          

ملقبلة لنظام معلومات التنوط الوراثي للحيوانةات  للربازيل وكندا والواليات املتحدة األمريكيةل وتضم  النسخ ا

  "BEWoyrCاملستأنسة بيانات خاصة ببنوك اجلينةات مةن ةواعةد البيانةات التابعةة للربنةامج اإللكرتونةي "       

 يف أوروبا أو من غيها من ةواعد بيانات بنوك اجلينات؛

 اثية احليوانية حتس  تعاونهمال مبا يف ذلك والللب إىل املنظمة واملنسق  الوطني  املعني  بإدارة املوارد الور

 مع أصحاب املصلحة اإلةليمي ل للحفاظ على جهات االتصال اإلةليمية واإلةليمية الفرعية وتعزيزها.

 

 وأوصةت وأشارت مجاعة العمل إىل التحدي املستمر املتمثل يف مجع البيانات املتعلقةة مبجموعةات السة التل     -11

رورة أن تقوم البلدان بتحديث بياناتها الوطنية بشكل دوري يف نظةام معلومةات التنةوط الةوراثي     بأن تشدد اهليئة على ض

للحيوانات املستأنسة أو شبكة ُنظ  معلومات التنوط البيولوجي حليوانةات املزرعةةل مبةا يف ذلةك املعلومةات عةن املةوارد        

ات عن تصنيف الس الت مةن أجةل ضةمان أن تسرتشةد     الوراثية احليوانية يف املواةع اللبيعية وخارجهال وتقدي  املعلوم

 القرارات املتعلقة بتنفيذ خلة العمل العاملية بأحدث البيانات واملعلومات املتاحة.

 

 خدمات النظام اإليكولوجي اليت تقدمها أنواط الثروة احليوانية وس التها

 

ملاشةةية يف تةةوفي خةةدمات الةةنظ   مسةةاهمات أنةةواط وسةة الت ا نظةةرت مجاعةةة العمةةل يف الوثيقةةة بعنةةوان "   -12

 5".اإليكولوجية
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 مجاعة العمل بأن تللب اهليئة ما يلي: أوصتو -13
 

        استمرار املنظمة والبلدان يف رفع الوعي مبا يقوم به منتجةو املاشةية واألنةواط والسة الت احليوانيةة مةن أدوار

 مهمة يف توفي خدمات النظام اإليكولوجي؛

 ن لعملية رس  خرائط األنواطل وتوزيع الس التل حيثما يكةون ذلةك ممكنةال ووصةف     وحتس  املنظمة والبلدا

التدابي النملية الظاهرية والوظائف البيولوجيةل وال سيما يف نظة  اإلنتةاحل القائمةة علةى املراعةيل مةن أجةل        

 حتس  استهداف التدخ ت ملنتجي الثروة احليوانية؛ 

 صون الس الت واإلنتةاحل الزراعةي املسةتدام وصةون اللبيعةةل وتعةاون       وةيام البلدان بتعزيز الصلة القائمة ب  

ةلاط الزراعة /الثروة احليوانية مع ةلاط البيئةة/احلياة الربيةة/الغاباتل مبةا يكفةل املشةاركة التامةة جلميةع        

 منتجي الثروة احليوانيةل مع إي ء اعتبار خاص لصغار مربي املاشية والرعاة؛

 فيزية ةائمة على النتائج لدع  مواصلة تةوفي خةدمات الةنظ  اإليكولوجيةة مةن جانةب       وإنشاء البلدان نظ  حت

 منتجي الثروة احليوانيةل مع إي ء اعتبار خةاص للسة الت املكيفةة اليةا وصةغار مربةي املاشةية والرعةاةل         

يوانيةةل  من خ ل حتس :  أ( أساليب التقيي  لتثم  خدمات الةنظ  اإليكولوجيةة الةيت توفرهةا الثةروة احل     

و ب( التنسيق ب  االستثمارات العامة واخلاصة يف عمليات حتس  اإلنتاجية والفةرص ذات القيمةة املضةافة    

 والربامج واملبادرات الداعمة حلماية خدمات النظ  اإليكولوجية.

 

 ة البحةث  بأن تللب اهليئة إىل املنظم وأوصتوأخذت مجاعة العمل علما باةرتاح ختصيص يوم عاملي للنحلل  -14

يف إمكانيات إدراحل معلومات عن النحل املستأنس وامللقحات األخرى احملتملة األخرى من احلشرات يف نظةام معلومةات   

باملوجز بشةأن التقيةي  املواضةيعي للملقحةات     كذلك بأن تأخذ اهليئة علما  وأوصتالتنوط الوراثي للحيوانات املستأنسة. 

عي السياسات والصادر عن املنرب احلكومي الدولي للعلوم والسياسات يف جمال التنوط والتلقيح وإنتاحل األغذية املوجه لواض

وأن تنظر يف تبعةات التقيةي  علةى عمةل املنظمةةل مبةا يف ذلةك ُنهةج الصةون           6لالبيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

 التالية املمكنة.املوجهة حنو امللقحاتل وأن تقدم توجيهات إىل املًمترل حسب االةتضاءل عن اخللوات 

 

 االستعراض والتحديث املمكن خللة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية

 

االستعراض والتحديث املمكن خللةة العمةل العامليةة للمةوارد الوراثيةة      نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان " -15

 حتديةد القضةايا احلاليةة والناشةئة حةديثا       ل ورحبت بعملية مشاورات أصةحاب املصةلحة الةيت أفضةت إىل    7"احليوانية

 يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية. 

 

                                        
6  http://www.ipbes.net/publication/summary-policy-makers-thematic-assessment-pollinators-pollination-and-food-

production 
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وشددت مجاعة العمل على أهمية التقرير الثةاني يف حتديةد االحتياجةات والتحةديات واالتاهةات يف جمةال        -16

 .2030إدارة املوارد الوراثية احليوانيةل يف سياق خلة التنمية املستدامة لعام 

 

وأكدت مجاعة العمل جمددًا على أن خلة العمل العامليةة للمةوارد الوراثيةة احليوانيةة الةيت اعتمةدت يف عةام         -17

ما زالت تشكل الصك الدولي الرئيسي لتوجيه إدارة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةة علةى املسةتويات     2007

 القلرية واإلةليمية والدولية.

 

لعمل بأن تراعي البلدانل يف عملية تنفيذ خلة العمل العامليةل التحديات واالتاهات الراهنة مجاعة ا وأوصت -18

 واجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية كما ُحددت يف ضوء التقرير الثاني.

 

 مجاعة العمل بأن تدعو اهليئة البلدان إىل القيام مبا يلي: وأوصت -19
 

 ت واسرتاتيجيات وخلط عمل وطنية من أجل إدارة املوارد الوراثية احليوانيةل مع تعزيةز تنفيةذ   وضع سياسا

 خلة العمل العاملية؛

 ومواصلة أو تعزيز توصيف املوارد الوراثية احليوانية ومسحها ورصدها؛ 

 ع تغيُّر املناخل مع معاجلة وإدراحل مسألة َتنوُّط املوارد الوراثية احليوانية يف التخليط الوطين املتعلق بالتكيُّف م

 اإلمكانات اليت تنلوي عليها بالنسبة إىل التكيُّف مع آثار تغيُّر املناخ والتخفيف من آثارها؛

   والتصدي للتحدي املتمثل يف تقلص ةاعدة املوارد اللبيعية املتاحة لإلنتاحل احليواني عن طريق اختاذ جمموعةة

ًا: حتس  ختليط استخدام األراضةي واحلةد مةن فقةدان املوائةل      من التدابيل من بينهال حسبما يكون مناسب

بالنسبة إىل إنتاحل الثروة احليوانية والس الت باستخدام الس الت امُلكيَّفة اليًا على اخلصةوص؛ وتعزيةز مةا    

للشعوب األصلية أو ااتمعات الرعوية احملتفظة بثروة حيوانية من حقوق على أةاليمها وأراضيها ومواردهةا  

اللبيعية؛ وتعزيةز أدوار السة الت امُلكيَّفةة اليةًا يف اإلدارة املسةتدامة لألراضةي؛ والنهةوض بالتعةاون بة           

 أصحاب املصلحة املشاِرك  يف إدارة املوارد الوراثية احليوانية ومنظمات حفظ اللبيعة؛

      ناسةبة لرتبيةة احليوانةات    ومحاية ةاعدة املوارد الوراثية احليوانية مةن خة ل تشةجيع اعتمةاد املمارسةات امل

وإدارتها للتحك  يف العوامل اليت تساه  يف توكل تنوط املوارد الوراثية احليوانيةل وعةرب بةذل اجلهةود الراميةة     

 إىل حتس  صحة احليوانل مع الرتكيز على احلد من نفوق احليوانات؛

    إية ء اعتبةار خةاص للسة الت       ودع  مواصلة تقدي  نظ  الثروة احليوانية خلدمات الةنظ  اإليكولوجيةةل مةع

امُلكيَّفة اليًا اليت حيتفظ بها صغار مربِّي املاشية والرعاةل وذلك عن طريق حتس  إبةراز القيمةة االةتصةادية    

 خلدمات النظ  اإليكولوجية وتعزيز ةيمتها االةتصاديةل واستحداث نظ  حتفيزية ةائمة على النتائج؛
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 فرعي للمةوارد الوراثيةة احليوانيةة لألغذيةة والزراعةة يف إطةار وضةع وتنفيةذ         ومراعاة السمات املميزة للقلاط ال

 مع األخةذ بعة  االعتبةار التلةورات الدوليةة       تشريعات الية خاصة باحلصول على املوارد وتقاس  منافعهال

 احلصول على املوارد وتقاس  منافعها. يف جمال

 

 نظمة القيام مبا يلي:مجاعة العمل أيضًا بأن تللب اهليئة من امل وأوصت -20
 

    مواصلة رصد التحديات الراهنة وكذلك اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانيةةل ومواصةلة

تيسي عملية رفع التقارير عن هذه القضايا يف إطار خلة العمل العامليةل من خ ل مجلة أمورل منهةا مواصةلة   

الوراثي للحيوانةات املستأنسةةل باعتبةاره أداة االتصةاالت العامليةة وآليةة       تعزيز وتلوير نظام معلومات التنوط 

 لتبادل املعلومات بشأن املوارد الوراثية احليوانية؛

           واستعراض التقدم احملرز يف تنفيةذ خلةة العمةل العامليةة وجةدواها وتوجهاتهةا يف ضةوء التحةديات والفةرص

 ة احليوانية؛اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثي

            ومواصلة العمل على وضع خلةو  توجيهيةة فنيةة وأدوات لةدع  تنفيةذ خلةة العمةل العامليةةل مبةا يف ذلةك

 يتعلق بالقضايا الناشئة؛ ما

      وضمان أن مجيع أةسام املنظمة ذات الصلةل يف املقر الرئيسي وعلى املسةتوي  اإلةليمةي والقلةريل منخرطةة

العمةةل املتعلةةق بةةالَتنوُّط الةةوراثي احليةةوانيل ضةةمن معةةايي األهةةداف  ومنسةةقة بفعاليةةة يف جمةةال النهةةوض ب

 8االسرتاتيجية للمنظمة؛

     ومواصلة دع  وضع وتنفيذ تدابي وأدوات لتشجيع تعمي  الَتنوُّط البيولوجي يف ةلاط الثةروة احليوانيةةل بغيةة

 9دع  البلدان يف جمال التحّول إىل نظ  مستدامة لألغذية والزراعة؛

 مية القدراتل خاصة بالنسبة على البلدان الناميةل والتعاون يف مجيةع ااةاالت املللوبةة مةن أجةل      ودع  تن

 التنفيذ املتكامل خللة العمل العامليةل وال سيما يف جمال التكنولوجيات اجلديدة؛ 

     املاحنةة   واالستمرار يف التماس أموال من خارحل امليزانية لدع  تنفيذ خلة العمةل العامليةةل وتشةجيع اجلهةات

 على تقدي  الدع  لتنفيذها.

 

 وأشارت مجاعة العمل إىل أنه جيوز للهيئة تقةدي  مشةروط ةةرار بشةأن هةذا املوضةوط إىل املةدير العةام ودعوتةه           -21

 مجاعةة العمةل بةأن تنظةر اهليئةة يف النتةائج املنبثقةة         أوصةت إىل عرضه على مًمتر املنظمة للنظر فيه. ويف هذا السياقل 

                                        
 ل تقيةةي  مسةةةةاهمة منظمةةةةة األغذيةةةةة والزراعةةةةة يف صةةةةون املةةةةوارد الوراثيةةةةة لألغذيةةةةة والزراعةةة واسةةتخدامها PC 119/5 Sup.1  الوثيقةةة  8

 ّرد اإلدارة. -على حنو مستدام 
 .UNEP/CBD/SBI/REC/1/4الوثيقة   9
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ورة باعتبارها عناصر ةرار ممكن بشأن خلة العمل العاملية. ويةرد يف املرفةق بةاء مشةروط ةةرار أعدتةه مجاعةة        عن هذه الد

 العمل لكي تنظر فيه اهليئة.

 

مجاعة العمل بأن تللب اهليئة من املنظمة توطيد التعاون ب  اهليئة واألجهزة الرئاسةية والدسةتورية    وأوصت -22

جلنة األمن الغةذائي العةامليل خبصةوص املسةائل ذات الصةلة بةاملوارد الوراثيةة احليوانيةة         املعنية األخرى يف املنظمةل و

 ودورها يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.

 

 استعراض اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية   -رابعًا

 للموارد الوراثية احليوانية
 

وفعالية اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خلة العمل العامليةة للمةوارد    تشغيلنظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -23

 وتوجهةةت بالشةةكر إىل اجلهةةات املاحنةةة علةةى مسةةاهمتها يف حسةةاب األمانةةة وسةةللت الضةةوء    10.الوراثيةةة احليوانيةةة

 على املنافع واإلجنازات الرئيسية اليت حققتها املشاريع الوطنية واإلةليمية اليت مت تنفيذها بدع  منها.

 

 مجاعة العمل بأن تقوم اهليئة مبا يلي: وأوصت -24
 

    الللب إىل املنظمة تميع تقارير املشاريع واإلجنازات ونشرها على املوةع اإللكرتوني للمنظمة وعةرض النتةائج

 اليت حققتها املشاريع أثناء حدث جانيب سُيعقد مبناسبة الدورة العادية املقبلة للهيئة؛

  امليزانيةل ألي نداءات مسةتقبلية لتقةدي  االةرتاحةات يف إطةار اسةرتاتيجية التمويةل       وزيادة احلد األةصى من

دوالر أمريكةي   100 000لتنفيذ خلة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية  اسرتاتيجية التمويل(ل ليبلغ 

  تشةمل العديةد   دوالر أمريكي للمشاريع اإلةليميةة وغيهةا مةن املشةاريع الةيت      300 000لكل مشروط وطين و

 دوالر أمريكي؛ 100 000من البلدانل مع ضمان أال يتعدى متوسط املساهمات للبلدان الفردية 

    ودعوة اجلهات املاحنة إىل تيسي الرصد واملساعدة الفنية والدع  املناسب  للمشاريع مبوجب حسةاب األمانةة

 من خ ل ختصيص ما يكفي من التمويل؛

 ريع املدرجة يف حساب أمانة املنظمة والراميةة إىل وضةع اسةرتاتيجيات وخلةط عمةل      وإسناد األولوية إىل املشا

وطنية للبلدان اليت تفتقر إىل مثل هذه اخللطل أو إىل املشاريع اليت مةن شةأنها تنفيةذ اسةرتاتيجيات وخلةط      

 املشةاريع  عمل وطنيةة أو غيهةا مةن أطةر السياسةات القائمةة إلدارة املةوارد الوراثيةة احليوانيةةل فضةً  عةن            

 اليت تشارك فيها منظمات غي حكومية أو أي أصحاب مصلحة نشل  آخرين؛

     وإسناد األولوية إىل املشاريع اإلةليمية واملشاريع القائمة بالتعاون مع خمتلف أصحاب املصةلحةل مبةا يف ذلةك

 املنظمات غي احلكومية ومنظمات ااتمع املدني والقلاط اخلاص؛

                                        
 CGRFA/WG-AnGR-9/16/3الوثيقة   10
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 ة لكل مشروط إةليميل حيثما أمكن ذلكل لتكون مسًولة عن املشةروط مةن الناحيةة    وحتديد جهة اتصال واحد

 اإلدارية؛

 وتعديل اسرتاتيجية التمويلل حسب االةتضاءل بهدف إبراز التوصيات الصادرة عن مجاعة العمل؛ 

       اجلديةدة  وتركيز الدعوة القادمة لتقدي  االةرتاحات يف سياق اسةرتاتيجية التمويةل علةى االتاهةات واملسةائل

 ؛11والناشئةل كما حددها كل من التقرير الثاني ومشاورات أصحاب املصلحة

     ودعوة اجلهات املاحنة وغيها من أصحاب املصلحةل مبا فيها القلاط اخلاصل إىل املسةاهمة يف تنفيةذ خلةة

 العمل العامليةل مبا يشمل اسرتاتيجية التمويل؛

 خيارات إضافية لتعبئة املساهمات اللوعية السرتاتيجية بأن تواصل البحث عن  املنظمةطلب إىل  وتوجيه

 التمويل.

 

 احلصول على املوارد الوراثية احليوانية وتقاسم منافعها   -خامسًا
 

وضع العناصر اخلاصة بالقلاط الفرعةي للحصةول علةى املةوارد الوراثيةة      نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -25

وأشارت مجاعة العمل إىل أّن تنفيذ التدابي اخلاصة باحلصول على املةوارد وتقاسة     12.الألغذية والزراعة وتقاس  منافعه

منافعها يف ةلاط الثروة احليوانية يستوجب التوصةل إىل فهة  مشةرتك للمصةللحات الفنيةة املسةتخدمة يف هةذا السةياق.         

عناصةر  كمةا أثنةت علةى     13منافعهةا وذّكرت بالعمل الذي ةامت به يف دورات سابقة بشأن احلصول على املوارد وتقاسة   

تيسي التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسة  منافعهةا بالنسةبة إىل خمتلةف القلاعةات الفرعيةة للمةوارد الوراثيةة         

 وهي عناصر رّحب بها كل من اهليئة ومًمتر املنظمة. 14للألغذية والزراعة

 

السمات املمّيزة للموارد الوراثية احليوانيةل بأن يراعةي  مجاعة العملل يف ما يتعلق باستخدام اخلصائص و وأوصت -26

والقانوني  املعين باحلصول على املوارد وتقاس  منافعها ممارسات االستخدام والتبادل القائمة  الفني يف عمله فريق اخلرباء 

 الفنية ذات الصلة.اليت يتميز بها ةلاط الثروة احليوانية مبوجب األطر املوجودةل فضً  عن توضيح املصللحات 

 

 وذّكرت مجاعة العمل بأن اهليئةةل يف دورتهةا العاديةة السةابعة عشةرةل ستسةتعرض األدوات القائمةة للحصةول          -27

مواصةلة   مينهةا أبةأن تللةب اهليئةة إىل     وأوصةت املوارد الوراثية لألغذية والزراعةة.   علىعلى املوارد وتقاس  منافعها وأثرها 

 يقّدمها األعضاء بشأن ممارسات االستخدام والتبادل مع األخذ يف االعتبار أن معظة  املةوارد   مجع املعلومات واخلربات اليت

 الوراثية احليوانية املوجودة يف املزارط خاضعة للملكية اخلاصة.

 

                                        
 (.CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.2 الوثيقة   يث املمكن خللة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةاالستعراض والتحد  11

 CGRFA/WG-AnGR-9/16/4الوثيقة   12

 مةةةةةن الوثيقةةةةةة  25إىل  19والفقةةةةةرات مةةةةةن   ؛CGRFA/WG-AnGR-7/12/Reportمةةةةةن الوثيقةةةةةة   33إىل  30الفقةةةةةرات مةةةةةن    13

BFRGC/yF-CGFR-8/14/RrooER. 
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مجاعة العمل بأن تللب اهليئة إىل أمينها مواصلة تعزيز تبادل املعلومات والتعاون مع أجهزة وصكوك  وأوصت -28

 أخرى. معنية

 

 استعراض برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات   -سادسًا

 

اسةتعراض تنفيةذ برنةامج العمةل املتعةدد السةنوات ومشةروط اخللةة         نظرت مجاعة العمةل يف الوثيقةة بعنةوان     -29

 15.(2027-2018االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  

 

 لذي أحرزته اهليئة علةى مةّر العقةد األخةيل مبةا يف ذلةك املواضةيع املشةرتكة        ورّحبت مجاعة العمل بالتقدم ا -30

ب  القلاعات واملواضيع األكثر تكامً . وةامت مجاعة العمةل مبراجعةة وتنقةيح املخرجةات واملعةامل الرئيسةية املقرتحةة        

ن تقوم اهليئة بنقل البند مجاعة العمل بأ وأوصتبها العتمادها من جانب اهليئة.  ورفعت توصية 2027-2018للفرتة 

 عن "احلصول على معلومات عن املوارد الوراثية وتقاس  منافعهةا" مةن الةدورة الثامنةة عشةرة إىل الةدورة السةابعة عشةرة         

وبأن يشمل "استعراض األبعةاد الفنيةة والسياسةاتية لألنةواط اجلديةدة مةن التكنولوجيةات البيولوجيةة" موضةوط تعةديل           

الدورة السابعة عشرة. وشددت على أّن النجاح يف تنفيذ برنامج العمةل املتعةدد السةنوات يعتمةد     اجلينات املقرر حبثه يف 

 أيضًا على توافر املخصصات الكافية من امليزانية العادية للمنظمة.

 

مجاعة العمل التغييات اهليكلية واالستعراض املقرتح إجراؤه مرة كل سنت  للخلة االسرتاتيجية  واستعرضت -31

ئة. وأشارت إىل أّن املواءمة املقرتحة ب  األهداف االسرتاتيجية وغايات آيشي للتنوط البيولوجي ومع خلةة التنميةة   للهي

 سوف ُتربز عمل اهليئة على نلاق أوسع. 2030املستدامة لعام 

 

 عمل القلاعيةالعمل إىل أّن املًشرات واإلجراءات املقرتحة اليت اعتمدتها اهليئة لرصد خلط ال مجاعةوأشارت  -32

ةد تفيدل من حيث املبدأل من أجل رصد األهداف االسرتاتيجية املشةرتكة بة  القلاعةاتل ممةا سةيجّنب إلقةاء عةبء        

 إضايف لناحية رفع التقارير.

 

 ما يستجد من أعمال   -سابعًا

 

صةون املةوارد الوراثيةة     ةدمت املنظمة موجزًا عن التقيي  الذي أجرته مًخرًا ملساهمة منظمة األغذية والزراعة يف -33

وأخذت مجاعة العمل علمًا بنتائج التقيي  ورّحبةت مبةا خلةص إليةه      16لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام.

من استنتاجات أّكدت على الدور اهلام الذي تضللع به املنظمة يف سياق سياسات التنةوط البيولةوجي واملةوارد الوراثيةة.     

 17رير الكامل للتقيي  على املوةع اإللكرتوني للمنظمة. وميكن االط ط على التق

                                        
 CGRFA-WG-AnGR-9/16/5الوثيقة   15
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17  416092/c/en/detail-evaluations/digest-evaluation/nevaluatio/org.fao.www://http 
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التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية: وأخذت مجاعة العمل علمًا بإط ق التقرير املعنون " -34

 التغذيةة بنةاء    فريةق اخلةرباء الرفيةع املسةتوى املعةين بةاألمن الغةذائي و       ل الةذي أعةده   18أدوار الثروة احليوانيةة  ما هي 

على طلب جلنة األمن الغذائي. وأشارت مع بعض احلية ومسةتوى مةن القلةق إىل أن التقريةر ال يشةي إىل خلةة العمةل        

العاملية للموارد الوراثية احليوانية وإع ن إنرتالكنل رغ  معاجلته مسأليت صةون املةوارد الوراثيةة احليوانيةة وتقا هةا.      

 عرض تقرير هذا االجتماط على جلنة األمن الغذائي يف دورتها الثالثة واألربع . وطلبت مجاعة العمل من أمينها

 

 البيانات اخلتامية   -سابعًا

 

حتدث ممثلو ااموعات اإلةليمية متوجه  بالشكر إىل الرئيسة واألمانة وموظفي الةدع  واملنةدوب  واملةراةب      -35

 لدورة ويف حلقة العمل العاملية اليت سبقتها للمنسق  الوطني . واملاحن  الذين مّكنوه  من املشاركة يف هذه ا

 

ل املدير العام املساعدل إدارة الزراعة ومحاية املستهلكل بالشكر إىل مجاعة العمل Ren Wangوتوجه السيد  -36

على توصياتها الواضحة مشيًا إىل أّن ما أعلته من توجيهات سوف يعاون املنظمة يف تقدي  املساعدة للبلدان من أجل 

هما القّي  حرصًا على حسن سي االجتماط حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وتوجه بالشكر إىل الرئيسة واملكتب على عمل

 واملاحن  على دعمه  القّي .

 

إىل أهمية التوصيات الصادرة عن مجاعة العمةل لةيس فقةط بالنسةبة إىل الربنةامج       Hoffmannوأشارت السيدة  -37

املتعةدد السةنوات.   اخلاص باملوارد الوراثية احليوانية بل أيضًا يف ما خيةص املسةائل املشةرتكة يف برنةامج عمةل اهليئةة       

وذّكرت البلدان بضرورة مواصلة تقدي  مساهماتها يف التقرير األول عن حالة التنةوط البيولةوجي للزراعةة يف العةامل ووضةع      

 اللمسةةات األخةةية عليهةةا. وتوجهةةت بالشةةكر أيضةةًا إىل األمانةةة علةةى أعماهلةةا التحضةةيية والرئيسةةة علةةى مةةا أعلتةةه  

 من توجيهات خ ل االجتماط.

 

االجتمةاط متوجهةة بالشةكر إىل مجيةع املنةدوب  واملةراةب  وإىل املكتةب واألمانةة          Januarieواختتمت السيدة  -38

 وموظفي الدع  على مساهماته  يف إجناح االجتماط.

 

 

                                        
18  -FSN-Dev-Agr-Sust_2016_HLPE/R_and_S_EHLP/documents_hlpe/hlpe/upload_user/fileadmin/org.fao.www://http

pdf.AR_R-S_Livestock 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2016_Sust-Agr-Dev-FSN-Livestock_S-R_AR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2016_Sust-Agr-Dev-FSN-Livestock_S-R_AR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2016_Sust-Agr-Dev-FSN-Livestock_S-R_AR.pdf
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 املرفق ألف
 

 فنية احلكومية الدوليةجدول أعمال الدورة التاسعة جلماعة العمل ال

 املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
 
 

 انتخاب الرئيس ونائب  نواب( الرئيس واملقرر -1

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2

 تنفيذ وحتديث خلة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية -3

 ية للموارد الوراثية احليوانيةاستعراض تنفيذ خلة العمل العامل 3-1

 خدمات النظام اإليكولوجي اليت تقدمها أنواط الثروة احليوانية وس التها 3-2

 االستعراض والتحديث املمكن خللة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 3-3

 يوانيةاستعراض اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خلة العمل العاملية للموارد الوراثية احل -4

 احلصول على املوارد الوراثية احليوانية وتقاس  منافعها -5

 استعراض برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات -6

 ما يستجد من أعمال -7

 اعتماد التقرير -8
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 املرفق باء
 

 التأكيد جمددًا على االلتزام العاملي خبطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
 

 مشروع قرار
 

 إّن املؤمتر،
 

خبلة العمل العاملية للموارد الوراثيةة احليوانيةة  خلةة العمةل العامليةة( وبةإع ن إنرتالكفةن بوصةفهما َمعل مة            إذ يذّكر

رئيسي  على صعيد اجلهود الدولية الرامية إىل إدارة وصةون املةوارد الوراثيةة احليوانيةة وضةمان اسةتخدامها اسةتخدامًا        

 حتقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامة على نلاق العامل؛  عاداًل وحكيمًا من أجل 
 

وإذ يسّلط الضوء علةى أهميتهةا    بالتقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل وإذ يرّحب

 لوراثية احليوانية؛لتحديد ومعاجلة القضايا واالتاهات اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد ا
 

أّن خلة العمل العاملية هي صك مت  ال يزال يشكل اإلطار الرئيسي ملعاجلة هذه القضايا واالتاهات اجلديدة  وإذ يؤكد

 والناشئة على املستويات الوطنية واإلةليمية والدولية؛
 

لصكوك واألطر ذات الصلة املتفق عليها عامليًال بالروابط اهلامة القائمة ب  التنوط البيولوجي لألغذية والزراعة وا وإذ يقّر

 وغيها من الصكوك واألطر ذات الصلة.  2030ال سيما خلة التنمية املستدامة لعام 
 

 األعضاء إىل القيام مبا يلي:   يدعو
 

 القائ  منهال من أجل إدارة املةوارد الوراثيةة    تعزيزسياسات واسرتاتيجيات وخلط عمل وطنيةل أو  وضع

 وانيةل مع تعزيز تنفيذ خلة العمل العاملية؛ احلي

 توصيف وحصر ورصد املوارد الوراثية احليوانية؛  تعزيزأو  ومواصلة 

 مسألة َتنوُّط املوارد الوراثية احليوانية يف التخليط الةوطين املتعلةق بةالتكيُّف مةع تغيُّةر املنةاخل مةع         دمجو

 مع تغيُّر املناخ والتخفيف من آثاره؛ تناول اإلمكانات اليت تنلوي عليها من حيث التكيُّف

 للتحدي املتمثل يف تقلص ةاعدة املوارد اللبيعيةة املتاحةة لإلنتةاحل احليةواني عةن طريةق اختةاذ         التصديو

 جمموعة من التدابي مةن بينهةال حسةبما يكةون مناسةبًال حتسة  التخلةيط السةتخدام األراضةي واحلةد           

والس الت اليت تسةتخدم هةذه املسةاحاتل ال سةيما السة الت      من فقدان املوائل لصاحل اإلنتاحل احليواني 

 املكّيفة اليًا؛ تعزيز ما اتمعات الشعوب األصةلية أو للمجتمعةات الرعويةة احملتفظةة بثةروة حيوانيةة       

من حقوق على أةاليمها وأراضةيها ومواردهةا اللبيعيةة؛ تعزيةز أدوار السة الت امُلكيَّفةة اليةًا يف اإلدارة        
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لألراضيل والنهوض بالتعاون ب  أصحاب املصلحة املشاِرك  يف إدارة املوارد الوراثية احليوانية املستدامة 

 ومنظمات حفظ اللبيعة؛  

 ةاعةدة املةوارد الوراثيةة احليوانيةة مةن خةة ل تشةجيع املمارسةات املناسةبة علةى صةعيد تربيةةة            محايةة و

وكةل تنةوط املةوارد الوراثيةة احليوانيةة وبةذل       احليوانات والنباتات للسيلرة على العوامل اليت تساه  يف ت

 اجلهود يف سبيل حتس  صحة احليوان مع الرتكيز على خفض نفوق احليوانات؛  

 مواصلة تقدي  خدمات النظ  اإليكولوجية من جانب نظ  الثروة احليوانيةل مع إية ء اعتبةار خةاص     دعمو

رعةاةل وذلةك عةن طريةق إبةراز وحتسة  القيمةة        للس الت امُلكيَّفةة اليةًا لةدى صةغار مربَّةي املاشةية وال      

 االةتصادية خلدمات النظ  اإليكولوجية هذه واستحداث نظ  إلعلاء احلوافز ةائمة على النتائج؛ 

  السمات املميزة للقلاط الفرعي للموارد الوراثية احليوانية لألغذيةة والزراعةة يف إطةار     تضع يف االعتباروأن

ية اخلاصة باحلصول على هذه املوارد وتقاسة  منافعهةال مةع األخةذ بعة       تلوير وتنفيذ التشريعات احملل

 االعتبار املستجدات الدولية يف جمال احلصول على املوارد وتقاس  منافعها؛
 

 املنظمة إىل القيام مبا يلي: يدعو
 

 وتيسي عملية  رصد التحديات احلالية واجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية مواصلة

رفع التقارير عن هذا النوط من القضايا يف إطار خلة العمل العامليةل من ب  مجلة أمورل من خة ل مزيةد   

من تعزيز وتلوير نظام معلومات التنوط الوراثي للحيوانات املستأنسة باعتباره أداة التواصل العامليةة وآليةة   

 ؛تبادل املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية

 التقدم احملرز يف تنفيذ خلة العمل العامليةة ومةدى م ءمتهةا وتوجهاتهةا يف ضةوء التحةديات        استعراضو

 والفرص اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛

 بلورة اخللو  التوجيهية واألدوات لةدع  تنفيةذ خلةة العمةل العامليةةل مبةا يف ذلةك مةا يتعلةق           مواصلةو

 يا الناشئة؛  بالقضا

 أن تكون مجيع أةسام املنظمة ذات الصلةل يف املقر الرئيسي وعلى املسةتوي  اإلةليمةي والقلةريل     ضمانو

منخرطة ومنسقة بفعالية يف جمةال النهةوض بالعمةل املتعلةق بةاملوارد الوراثيةة احليوانيةةل ضةمن معةايي          

 األهداف االسرتاتيجية للمنظمة؛

 لتدابي واألدوات ال زمة لتشجيع تعمةي  الَتنةوُّط البيولةوجي يف ةلةاط الثةروة      تلوير وتنفيذ امواصلة دعم و

 احليوانيةل بقصد دع  البلدان يف جمال التحّول إىل نظ  غذائية وزراعية مستدامة.

 تلوير القدراتل وبصورة اددة يف ما خيص البلدان الناميةل والتعاون يف مجيع اااالت املللوبةة  دعمو 

 يذ املتكامل خللة العمل العامليةل وخاصة يف جمال التكنولوجيات اجلديدة؛  من أجل التنف
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 املةاحن   تشةجيع السعي إىل تأم  موارد من خارحل امليزانية لدع  تنفيةذ خلةة العمةل العامليةة و     مواصلةو 

 على توفي الدع  لتنفيذها.
 

وسا  األكادميية ومًسسات البحةوث  مجيع الشركاء وأصحاب املصلحةل مبا يف ذلك اجلهات املاحنة واأل يدعو 

والشعوب األصلية والرعاة وااتمعات األخرى احملتفظة بثروة حيوانية واملنظمات غةي احلكوميةة ومنظمةات ااتمةع     

 املدني ومربِّي احليوانةات وأجهةزة القلةاط اخلةاص وأصةحاب املصةلحة ا خةرينل إىل التعةاون مةن أجةل تنفيةذ خلةة            

 العمل العاملية.
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 جيم املرفق
 

 قائمة بالوثائق
 

 وثائق العمل
 

CGRFA/WG-AnGR-9/16/1 Rev.1 جدول األعمال املًةت 

CGRFA/WG-AnGR-9/16/1 Add.1 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املًةتان 

CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.1 استعراض تنفيذ خلة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 

CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.2  االستعراض والتحديث املمكن خللة العمل العاملية للموارد الوراثية

 احليوانية

CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.3 مساهمات أنواط وس الت املاشية يف توفي خدمات النظ  اإليكولوجية 

CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.3 رد تشغيل وفعالية اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خلة العمل العاملية للموا

 الوراثية احليوانية

CGRFA/WG-AnGR-9/16/4  وضع العناصر املعنية حتديدًا بالقلاط الفرعي للحصول على املوارد الوراثية

 لألغذية والزراعة وتقاس  منافعها

CGRFA/WG-AnGR-9/16/5  استعراض تنفيذ برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات ومسودة اخللة

 (2027-2018الوراثية لألغذية والزراعة   االسرتاتيجية هليئة املوارد

 

 الوثائق املعروضة لإلحاطة 
 

CGRFA/WG-AnGR-9/16/Inf.1  النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد

الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة واألعضاء املنتخبون يف الدورة العادية 

 اخلامسة عشرة للهيئة

CGRFA/WG-AnGR-9/16/Inf.2  تقرير مرحلي مفصل للمنظمة عن تنفيذ خلة العمل العاملية للموارد الوراثية

 احليوانية

CGRFA/WG-AnGR-9/16/Inf.3  2016 –حالة املوارد الوراثية احليوانية  

CGRFA/WG-AnGR-9/16/Inf.4 Rev.1 ةائمة بالوثائق 

 

  



CGRFA/WG-AnGR-9/16/REPORT C2 

 

 وثائق أخرى

 

 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل  النسخة الكاملة( التقرير الثاني عن حالة

 التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل  النسخة املختصرة(

 التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل  كتّيب(

 اخللةةو  التوجيهيةةة لتلةةوير نظةة  متكاملةةة متعةةددة األغةةراض لتسةةجيل البيانةةات  – 2016ة األغذيةةة والزراعةةة منظمةة

العةدد   –اخللو  التوجيهية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة بشأن اإلنتاحل احليواني وصةحة احليةوان    –احليوانية 

 روما. – 19

Animal Genetic Resources - an international journal•RessourcesGénétiquesAnimales- un journal 

international • RecursosGenéticosAnimales - una revista internacional -  املوارد الوراثية احليوانية– 

 .55العدد  –جملة دولية 

Animal Genetic Resources - aninternationaljournal•RessourcesGénétiquesAnimales - un journal 

international •RecursosGenéticosAnimales - una revista internacional -  املوارد الوراثية احليوانية– 

 .56العدد  –جملة دولية 

Animal Genetic Resources - aninternationaljournal•RessourcesGénétiquesAnimales- un journal 

international • RecursosGenéticosAnimales - una revista internacional -  املوارد الوراثية احليوانية– 

 .57العدد  –جملة دولية 

 املوارد الوراثية احليوانية –جمموعة امللبوعات 

ا  من تقدي  مكتب التحديات والفرص بالنسبة إىل بروتوكول ناغوي –حملة عن تنمية املوارد الوراثية احليوانية يف أفريقيا 

 البلدان األفريقية يف االحتاد األفريقي املعين باملوارد احليوانية(
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 املرفق دال
 

 األعضاء يف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 والزراعة يف دورتها العادية اخلامسة عشرةالذين انتخبتهم هيئة املوارد الوراثية لألغذية 
 

 البلد  الرتكيبة )عدد البلدان من كل إقليم(

 أفريقيا

(5) 

 اجلزائر

 تشاد

 كينيا

 مالي

 ناميبيا

 بوركينا فاسو: العضو املناوب األول

 زمبابوي: العضو املناوب الثاني

 آسيا

(5) 

 بوتان

 مجهورية الو الدميقراطية

 منغوليا

 باكستان

 كوريامجهورية 

 تايلند: العضو املناوب األول

  الص : العضو املناوب الثاني

 أوروبا

(5) 

 فرنسا

 هولندا

 بولندا 

 سلوفينيا

 سويسرا

 السويد: العضو املناوب األول

 االحتاد الروسي: العضو املناوب الثاني

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

(5) 

 األرجنت 

 الربازيل

 شيلي 

 جامايكا

 أوروغواي

 كوبا: العضو املناوب األول

 كوستاريكا: العضو املناوب الثاني
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 الشرق األدنى

(4) 

 مجهورية إيران اإلس مية

 اململكة العربية السعودية

 السودان

 اليمن

 مصر: العضو املناوب األول

 األردن: العضو املناوب الثاني

  أمريكا الشمالية

(2) 

 كندا

 الواليات املتحدة األمريكية

 ب احمليط اهلادئجنوب غر

(2) 

 جزر كوك

 فيجي

 فانواتو: العضو املناوب األول

 ساموا: العضو املناوب الثاني
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 املرفق هاء
 

 (:2027 - 2018مشروع اخلطة االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )

 املخرجات واملعامل البارزة
 

 الدورة

 احلادية والعشرون
2027 

 الدورة

 2025 العشرون

 الدورة

 2023 التاسعة عشرة

 الدورة

 2021 الثامنة عشرة

 الدورة

 2019السابعة عشرة 

 

 املسائل القطاعية

اخللةةةةة اسةةةةتعراض 

العاملية للموارد الوراثية 

 احليوانية

التقرير الثالث حلالة عرض 

املةةوارد الوراثيةةة احليوانيةةة 

  لألغذية والزراعة يف العامل

خلة العمةل  استعراض تنفيذ  

عامليةةةة للمةةةوارد الوراثيةةةة  ال

 احليوانية 

املةةوارد الوراثيةةة    

 احليوانية

اسةةتعراض تنفيةةذ العناصةةر   

مبدونة السةلوك  ذات الصلة 

 بشأن الصيد الرشيد

تلةةوير العناصةةر ذات الصةةلة  

مبدونة السلوك بشةأن الصةيد   

 واألدوات املرتبلة بها الرشيد

حالةةة املةةوارد  عةةرض 

املائيةةةةةة لألغذيةةةةةة  

 املوالزراعة يف الع

 

املةةوارد الوراثيةةة   

 املائية

خلةةةة العمةةةل اسةةةتعراض  

العامليةةةة لصةةةةون املةةةةوارد  

الوراثيةةةةةةةة احلرجيةةةةةةةة 

واسةةةةةتخدامها املسةةةةةتدام 

  وتنميتها

التقريةةر الثةةاني  عةةرض 

حلالةةة املةةوارد الوراثيةةة 

 احلرجية يف العامل

خلة استعراض تنفيذ  

العمل العامليةة لصةون   

املةةةةةوارد الوراثيةةةةةة  

احلرجية واستخدامها 

  ستدام وتنميتهاامل

املةةوارد الوراثيةةة   

 احلرجية

اسةةتعراض العمةةل املعةةين    

بالكائنةةات احليةةة الدةيقةةة 

 وال فقاريات 

اسةةةتعراض العمةةةل املعةةةين   

بالكائنةةات احليةةة الدةيقةةة    

 وال فقاريات 

الكائنةةات احليةةة  

الدةيقةةةةةةةةةةةةةة 

 وال فقاريات

خلةة  استعراض تنفيةذ  

العمل العاملية  الثانية( 

اثية النباتية للموارد الور

 لألغذية والزراعة

خلةةةة العمةةةل اسةةةتعراض 

العامليةةةة الثانيةةةة للمةةةوارد  

الوراثيةةة النباتيةةة لألغذيةةة  

 والزراعة

التقريةةر الثالةةث عةةرض 

حلالةةة املةةوارد الوراثيةةة 

النباتيةةةةةة لألغذيةةةةةة  

   والزراعة يف العامل

 

اسةةةةةتعراض حالةةةةةة  

واتاهةةات سياسةةات 

 البذور.

املةةوارد الوراثيةةة   

 النباتية 

 املسائل املشرتكة بني القطاعات

التقريةةر الثةةاني عةةرض 

حلالةةةةةةةة التنةةةةةةةوط  

البيولةةةوجي لألغذيةةةة  

 والزراعة يف العامل

حالةةةة التنةةةوط متابعةةةة  

البيولةةةةوجي لألغذيةةةةة 

 والزراعة يف العامل

حالةةة التنةةوط متابعةةة  

البيولةةةوجي لألغذيةةةة 

 والزراعة يف العامل

حالةةةةة التنةةةةوط  

البيولةةةةةةةةةوجي 

 لألغذية والزراعةة 

 العامليف 

اسةةةتعراض الصةةةكوك  

القائمة للحصةول علةى   

  املوارد واةتسةام املنةافع  

وأثرهةةةا علةةةى املةةةوارد  

الوراثيةةةةةة لألغذيةةةةةة 

 والزراعة

اسةةةةتعراض الصةةةةكوك  

القائمةةة للحصةةول علةةى 

  املةةوارد واةتسةةام املنةةافع

وأثرهةةةا علةةةى املةةةوارد   

الوراثيةةةةةة لألغذيةةةةةة  

 والزراعة

اسةةةتعراض الصةةةكوك  

القائمة للحصول علةى  

  املوارد واةتسام املنةافع 

وأثرهةةا علةةى املةةوارد    

الوراثيةةةةة لألغذيةةةةة  

 والزراعة

احلصةةةول علةةةى  

املةةوارد الوراثيةةة   

 وتقاس  منافعها 
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 الدورة

 احلادية والعشرون
2027 

 الدورة

 2025 العشرون

 الدورة

 2023 التاسعة عشرة

 الدورة

 2021 الثامنة عشرة

 الدورة

 2019السابعة عشرة 

 

اسةةةةتعراض اسةةةةتخدام 

عناصةةر احلصةةول علةةى  

ارد الوراثيةة وتقاسة    املو

 منافعها

احلصةةةةةةول علةةةةةةى 

املعلومةةةةات املتعلقةةةةة 

بةةةةةاملوارد الوراثيةةةةةة 

وتقاسةةةةة  املنةةةةةافع   

 النامجة عنها

اسةةتعراض عمةةل مجاعةةات   

عمل اهليئة املعنية بتلبيةق  

   وإدماحل التكنولوجيات

البيولوجيةةة لصةةون املةةوارد   

الوراثيةة لألغذيةةة والزراعةةة  

 واستخدامها املستدام

اسةةتعراض عمةةل مجاعةةات     

عمل اهليئةة املعنيةة بتلبيةق    

   وإدماحل التكنولوجيات

البيولوجيةةةة لصةةةون املةةةوارد  

عةةة الوراثيةةة لألغذيةةة والزرا 

 واستخدامها املستدام

اسةةةةتعراض األبعةةةةاد 

الفنيةةةةة والسياسةةةةية 

للتكنولوجيةةةةةةةةةةات 

 البيولوجية اجلديدة

التكنولوجيةةةةةات 

 البيولوجية

استعراض العمل بشأن تغي  

 املناخ واملوارد الوراثية

استعراض العمل بشةأن تغةي    

 املناخ واملوارد الوراثية

 تغي املناخ  

الةةةروابط بةةة  التنةةةوط    

جي لألغذيةةةةة البيولةةةةو

والزراعةةةةةةة وصةةةةةةحة 

اإلنسةةةةةان: حتديةةةةةد  

 األولويات 

مذكرة مفاهيمية بشأن  

التنةةةةوط البيولةةةةوجي 

لألغذيةةةةة والزراعةةةةة 

 وصحة اإلنسان 

 الصحة 

استعراض العمةل بشةأن     

التنةةةةةوط البيولةةةةةوجي 

 والتغذية

استعراض العمل بشأن  

التنةةةةوط البيولةةةةوجي 

 والتغذية

 التغذية 

تقريةةةر مرحلةةةي/تقيي   

سةةةةةةةةتعراض دوري/ ا

 اخللة االسرتاتيجية

تقرير مرحلةي/تقيي  دوري/  

اسةةةةةةةتعراض اخللةةةةةةةة 

 االسرتاتيجية

تقريةةةةر مرحلةةةةي/تقيي  

دوري/ اسةةةةةةةةةتعراض 

 اخللة االسرتاتيجية

تقريةةر مرحلةةي/تقيي  دوري/  

اسةةةةةةةةتعراض اخللةةةةةةةةة 

 االسرتاتيجية

تقريةةر مرحلةةي/تقيي   

دوري/ اسةةةةةةةتعراض 

 اخللة االسرتاتيجية

اسةةتعراض األهةةةداف  

اخلاصةةةة واملًشةةةرات 

بأهةةةةةداف اهليئةةةةةة 

االسرتاتيجية املشرتكة 

 ب  القلاعات

 اإلدارة 

 


