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 (،QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية 

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

A 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
 من جدول األعمال المؤقت 1البند 

 الدورة العادية السادسة عشرة

 2017فبراير/شباط  3 -يناير/كانون الثاني  30روما، 

 المؤقتانجدول األعمال التفصيلي والجدول الزمني 
 

 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني :1 البند
 

حتتوي هذذذه الوثيقذذة على  ذذدوا األعمذذاا التجلصذذذذذذذذذذذذذذيلي وارذذدوا الزمة املوقتد لتنظر يي مذذا هيئذذة املوارد الوراثيذذة  
 لألغذية والزراعة )اهليئة(. ويرد اردوا الزمة يف املريق.

 
 برنامج العمل المتعدد السنوات

 
، بربنامج عمل ا املتعدد السذذذذذذذنوات )برنامج العمل( بصذذذذذذذي ت  املنق ة 2007تسذذذذذذذئةذذذذذذذد اهليئة يف عمل ا، منذ عام  

، اليت اعتمدهتا اهليئة يف 2023-2014من خالا اخلطة االسذذذذذذذذذذذذذذئاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للجلئة  موخرا  
، يف أ  ت خذ بعد االعتبار 8إىل  2ترغب اهليئة، لدى العمل بشذذذذذذذذذذذذذذ   البنود من  وقد .1دورهتا العادية الرابعة عشذذذذذذذذذذذذذذرة

وين على املوقع اإللكئ تاحة والتقارير املقدمة من الصذذذذكومل واملنظمات الدولية وامل 2التوصذذذذيات الصذذذذادرة عن أ  زهتا الجلرعية
وميكن االطالع على حملة عامة عن املنظمات والصذذذذذذذذذذذذذذكومل  (.home/ar/-g/nr/cgrfa/cgrfahttp://www.fao.or(لل يئة 

ة بشذذذذذذذذذذذذذذ   التنوع تقارير الصذذذذذذذذذذذذذذكومل واملنظمات الدولي"الدولية اليت قدمت تقارير واجملاالت اليت تناولت ا يف الوثيقة املعنونة 
  (.(CGRFA-16/17/Inf.9 "البيولو ي لألغذية والزراعة
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 المسائل القطاعية المشتركة :2 البند
 

 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم 2-1
 

، على إعداد تقرير عن حالة التنوع البيولو ي لألغذية 2007وايقت اهليئة، عند اعتماد برنامج عمل ا يف عام  
والزراعة يف العامل. وأقرت، خالا دورهتا األخرية، بالتقدم احملرز يف إعداد التقرير وطلبت إىل أمين ا مواصلة العمل من أ ل 

 3وتقدمي مسودة لتنظر يي ا اهليئة خالا هذه الدورة.للتقرير الن ائية  ةصي الوضع 
 

( آخر CGRFA -16/17/3الوثيقذذة املعنونذذة "إعذذداد حذذالذذة التنوع البيولو ي لألغذذذيذذة والزراعذذة يف العذذامل" )وتقذذدم  
 املعلومذذذات عن إعذذذداد التقرير، لذذذا يف إلذذذ  بشذذذذذذذذذذذذذذذذ   إعذذذداد التقذذذارير القطريذذذة واملعلومذذذات الواردة من مصذذذذذذذذذذذذذذذذادر أخرى 

علق االحتيا ات واإل راءات املمكنة يف ما يت عنت وعن املشذذذذذذذذذذذذذذاورات اإلقليمية غري الرتية اليت عقدت لتبادا املعلوما
الوثيقة عرض تو ديد هذه االحتيا ات واإل راءات. بصذذذذو  التنوع البيولو ي لألغذية والزراعة واسذذذذتخدام  املسذذذذتدام، ولت 

  ة الن ائية للتقرير.يللنتائج الرئيسية األولية املنبثقة عن التقرير وتنظر يف اخلطوات التالية واملوارد الالزمة لوضع الص املخص
 

مسذذذذذذذذذذذذذذودة التقرير"  -وترد مسذذذذذذذذذذذذذذودة التقرير يف الوثيقة املعنونة "حالة التنوع البيولو ي لألغذية والزراعة يف العامل  
(CGRFA -16/17/Inf.10). 
 

  CGRFA-16/17/Inf.11.1 وتذذذذرد الذذذذتذذذذقذذذذذذذاريذذذذر املذذذذتذذذذعذذذذلذذذذقذذذذذذذة بذذذذذذذاملشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاورات اإلقذذذذلذذذذيذذذذمذذذذيذذذذذذذة يف الذذذذوثذذذذذذذائذذذذق مذذذذن 
االحتيذذا ذذات واإل راءات املمكنذذة اليت ه حتذذديذذدهذذا أثنذذاء جميع قذذامذذت األمذذانذذة بتقذذد . و CGRFA-16/17/Inf.11.6 إىل

إدرا  ا يف الوثيقة املعنونة "التنوع البيولو ي لألغذية والزراعة، االحتيا ات واإل راءات املمكنة" باملشذذذذذذذذاورات اإلقليمية، و 
(CGRFA-16/17/4)، اهليئة يي ا تنظر لكي. 
 

  أ  تذذ خذذذ علمذذا لسذذذذذذذذذذذذذذودة التقرير، وأ  تذذدعو البلذذدا  اليت مل تقذذدم بعذذد تقذذاريرهذذا القطريذذةوقذذد ترغذذب اهليئذذة يف 

، وأ  توير تو ي ات بشذذذذذ   عملية وضذذذذذع الصذذذذذي ة الن ائية للتقرير واإلبال  2017مارس/آإار  31إىل القيام بذل  حبلوا  
 عن النتائج األساسية اليت توصل إلي ا.

 
 تحقيق األمن الغذائيدور الموارد الوراثية في  2-2

 
طلبت اهليئة من أمين ا، يف إطار متابعة اال تماع اخلاص عن األمن ال ذائي والتنوع الوراثي، مواصذذذذذذذذذذذذذذلة التوعية  

بشذذذ   أ ية دور املوارد الوراثية بالنسذذذبة إىل األمن ال ذائي.  كما طلبت اهليئة من أمين ا حتديد خيارات ألنشذذذطة  ددة يف 
 4هذا الصدد.

 
 "وتنذذذذذاقث الوثيقذذذذذة املعنونذذذذذة "خيذذذذذارات لريع الوعي بذذذذذدور املوارد الوراثيذذذذذة يف حتقيق األمن ال ذذذذذذائي والت ذذذذذذيذذذذذة 

(CGRFA -16/17/5.جمموعة خمتارة من اخليارات، لتنظر يي ا اهليئة ) 
 

                                                      
 .Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  11-10الجلقرتا    3
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 الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها 2-3
 

 ة األخرية، بالعناصذذذذذذذذر لتيسذذذذذذذذري التنجليذ احمللي لل صذذذذذذذذوا على املوارد وتقاسذذذذذذذذ  منايع ا بالنسذذذذذذذذبرحبت اهليئة، يف دورهتا  
إىل خمتلف القطاعات الجلرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة )عناصذذذذذذذر اىصذذذذذذذوا على املوارد وتقاسذذذذذذذ  منايع ا(، ودعت املدير 

املنظمذة، يف دورتذ  التذاسذذذذذذذذذذذذذعذة والثالثد املعقودة يف يونيو/حزيرا  وقذد رحذب موير  5العذام للمنظمذة إىل لجلذت عنذايذة املوير إلي ذا.
 6، بعناصر اىصوا على املوارد وتقاس  منايع ا ودعا األعضاء إىل النظر يف العناصر، واستخدام ا حسب االقتضاء.2015

 
لعمل على بلورة مواصذذذذلة ا وطلبت اهليئة أيضذذذذا إىل تاعات العمل الجلنية اىكومية الدولية التابعة هلا )تاعات العمل( 

عناصذذذذر خاصذذذذة للقطاعات الجلرعية لل صذذذذوا على املوارد وتقاسذذذذ  منايع ا، لسذذذذاعدة األمد، ولا يشذذذذمل دراسذذذذة دور املعار  
التقليدية املتصذذذذذذلة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسذذذذذذتخدام ا العريف ووضذذذذذذع األنشذذذذذذطة والعمليات ارارية يف إطار املعاهدة يف 

وطلبت  7سذذذذذبا ، لكي ينظر يي ا يريق اخلرباء الجلنيد والقانونيد املعة باىصذذذذذوا على املوارد وتقاسذذذذذ  منايع ا )يريق اخلرباء(.اى
 إىل يريق اخلرباء الدعوة إىل عقد ا تماع  ديد لتجميع النتائج اليت آلت إلي ا ا تماعات تاعات العمل.

 
 8 2014 املوارد وتقاسذذذذ  منايع ا أثناء دوراهتا املعقودة يف عاميونظرت تاعات العمل يف مسذذذذ لة اىصذذذذوا على  

، وإ  التقرير 2016سذذذذذذذذذذذذبتمرب/أيلوا  15إىل  13انعقدت الدورة الثالثة لجلريق اخلرباء خالا الجلئة املمتدة من قد و  2016.9و
CGRFA-16/17/6)  )يي  للنظر اهليئة على معروض. 

. 
با من حيه التوقيت، يإن  رأى أ  "هنامل حا ة إىل املزيد من ويف حد اعترب يريق اخلرباء طلب   اهليئة مناسذذذذذذذذذذذذذذ

وأوصذذذذذذى  10املدخالت من تاعات العمل األربع إلحراز مزيد من التقدم يف بلورة العناصذذذذذذر اخلاصذذذذذذة بالقطاعات الجلرعية".
ا أ  تزود تاعات ة من ةذذذذذذ هعن عملي يريق اخلرباء ب ولويات بالنسذذذذذذبة إىل عمل اهليئة خالا يئة السذذذذذذنتد القادمة يضذذذذذذال  

 11العمل باملعلومات الالزمة ملواصلة بلورة العناصر اخلاصة بالقطاعات الجلرعية.
 

وإ  الوثيقة املعنونة "وضع العناصر اخلاصة بالقطاعات الجلرعية حتديدا  لتيسري التنجليذ احمللي لل صوا على املوارد  
هليئة بش   اىصوا على املوارد قامت ب  ا( تستعرض بإجياز أحدث عمل CGRFA -16/17/7الوراثية لألغذية والزراعة ")

 وتقاسذذذذذذذذذ  منايع ا، وتقدم بعت املعلومات عن سذذذذذذذذذيا  السذذذذذذذذذياسذذذذذذذذذات العاملية وتعرض حتليال  ثار توصذذذذذذذذذيات يريق اخلرباء 
 ر يي ا اهليئة.ظعلى العمل املستقبلي لل يئة وأ  زهتا الجلرعية خبصوص اىصوا على املوارد وتقاس  منايع ا، لكي تن

 

                                                      
 .Report15/15-CGRFA/( من الوثيقة 2) 22الجلقرة   5
 . REP2015C/من الوثيقة  52الجلقرة   6
 .Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  22الجلقرة   7
 . CGRFA-12/15/15من الوثيقة  45-40 والجلقرات؛  CGRFA-12/15/15من الوثيقة  36-30؛ والجلقرات  CGRFA-9/15/15من الوثيقة  25-19الجلقرات   8
 الوثيقذذذذذذذذة من 26-23؛ والجلقرات CGRFA-12/17/16من الوثيقذذذذذذذذة  28-25؛ والجلقرات  CGRFA-10/17/16من الوثيقذذذذذذذذة  19-17الجلقرات    9

CGRFA-16/17/15 من الوثيقة  24-22، والجلقراتCGRFA-16/17/18. 
 .CGRFA-6/17/16من الوثيقة  9الجلقرة   10
 .CGRFA-6/17/16من الوثيقة  10الجلقرة   11
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املعلومات املتعلقة لمارسات االستخدام والتبادا، ومدونات  CGRFA-16/17/Inf.12يف حد تتضمن الوثيقة  
السذذلومل الطوعية واخلطوا التو ي ية وأيضذذل املمارسذذات إات الصذذلة و/أو املعايري والربتوكوالت على مسذذتوى اجملتمع احمللي 

 قاس  منايع ا، اليت تعاجل على و   الت ديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.املتعلقة باىصوا على املوارد وت
 

 استعراض برنامج العمل بشأن تغير المناخ والموارد الوراثية لألغذية والزراعة 2-4
 

 ري املناخ، تةذذذذذذذذذذذددت اهليئة، يف دورهتا العادية الرابعة عشذذذذذذذذذذذرة، على أ ية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ملوا  ة  
 ( وطلبت اىصذذذذذذذذذذذوا على تقرير 2017-2013واعتمدت برنامج عمل بشذذذذذذذذذذذ   ت ري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة )

 .12عن التقدم احملرز يف تنجليذ برنامج العمل الذي سيعرض على دورهتا العادية السادسة عشرة
 

ويرد التقرير املرحلي يف الوثيقة املعنونة "استعراض برنامج العمل بش   ت ري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة"  
CGRFA-16/17/8))، اهليئة يي  لتنظر. 

 
 استعراض تنفيذ الغايات والمؤشرات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 2-5

 
األخرية، يف ال ايات واملوةذذذذرات اخلاصذذذذة بالتنوع البيولو ي لألغذية والزراعة، ورحبت نظرت اهليئة، خالا دورهتا  

بالدور الذي تقوم ب  املنظمة يف األخذ بزمام قيادة وضذذذذذذذذذذذذذذع غايات وموةذذذذذذذذذذذذذذرات دولية للتنوع البيولو ي لألغذية والزراعة، 
 واستخدام ا.

 
 ثيذذذذذة لألغذذذذذذيذذذذذة والزراعذذذذذة" التطورات والت ذذذذذديذذذذذات"وتقذذذذذدم الوثيقذذذذذة املعنونذذذذذة "ال ذذذذذايذذذذذات واملوةذذذذذذذذذذذذذرات للموارد الورا 

(CGRFA -16/17/9 معلومات بشذذذ   خطة التنمية لعام )اليت اعتمدت يف سذذذبتمرب/أيلوا من السذذذنة املاضذذذية، ودور  2030
املوةذذذذرات اخلاصذذذذة ال ايات و إ  املنظمة يف وضذذذذع وتنجليذ موةذذذذرات لرصذذذذد التقدم احملرز يف حتقيق أهدا  التنمية املسذذذذتدامة. و 

 (.2-6؛ و2-5؛ و2-4حتت إطار بنود  دوا األعماا إات الصلة ) ، تناقثبقطاعات يرعية  ددة للموارد الوراثية
 

 الموارد الوراثية المائية :3 البند
 

تقرير الدورة األولى لمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصصصصصة المعنية بالموارد الوراثية  3-1
 والزراعةالمائية لألغذية 

 
وايقت اهليئة، يف دورهتا األخرية، على إنشذذذذذذذذاء جمموعة العمل الجلنية اىكومية الدولية املخصذذذذذذذذصذذذذذذذذة املعنية باملوارد  

 الوراثيذذذذة املذذذذائيذذذذة لألغذذذذذيذذذذة والزراعذذذذة، تنذذذذاا هذذذذا على و ذذذذ  الت ذذذذديذذذذد م مذذذذة تو يذذذذ  عملييت إعذذذذداد التقرير عن حذذذذالذذذذة 

                                                      
 Report13/14-CGRFA/املريق داا من الوثيقة   12
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 وانعقذذدت أوا دورة جملموعذذة العمذذل هذذذه خالا الجلئة املمتذذدة  13.واسذذذذذذذذذذذذذذتعراضذذذذذذذذذذذذذذذ  والزراعذذةاملوارد الوراثيذذة املذذائيذذة لألغذذذيذذة 

 ( معروض على اهليئة للنظر يي .CGRFA -16/17/10، وتقريرها )2016يونيو/حزيرا   22إىل  20من 
 

 حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالم 3-2
 

ائية يتد الثالثة عشذذذذذذذذذذرة والرابعة عشذذذذذذذذذذرة، يف نطا  التقرير عن حالة املوارد الوراثية املنظرت اهليئة، يف دورتي ا العاد 
الربية  أقارهاو لألغذية والزراعة يف العامل وقررت يف الدورة الرابعة عشذذذذذذذرة أ  يتمثل نطا  التقرير يف األنواع املائية املسذذذذذذذتزرعة 

وخالا دورهتا األخرية، أقرت اهليئة  دوال زمنيا منق ا إلعداد التقرير، وقائمة إرةذذذذذذذذذذذادية  14ضذذذذذذذذذذذمن حدود الوالية الوطنية.
 15لدراسات املعلومات األساسية املواضيعية وتقديرات التكلجلة.

 
( CGRFA -16/17/11وتقذذدم الوثيقذذة املعنونذذة "إعذذداد حذذالذذة املوارد الوراثيذذة املذذائيذذة لألغذذذيذذة والزراعذذة يف العذذامل" ) 

وات التالية العمل وتقئح اخلطجمموعة آخر املعلومات عن حالة إعداد التقرير، وتربز التعليقات والتوصذذذذذذذذذذذذذذيات املقدمة من 
 لوضذذذع الصذذذي ة الن ائية للتقرير. وترد مسذذذودة التقرير يف الوثيقة املعنونة "حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل

 (.CGRFA -16/17/Inf.13)مسودة التقرير"  -
 

وأكدت اهليئة جمددا أيضذذا، يف دورهتا األخرية، أ ية دعوة جمموعة العمل االسذذتشذذارية املعنية باملوارد الوراثية املائية  
والتكنولو يات إات الصذذذذذذذذذذذذذذلة التابعة للجنة مصذذذذذذذذذذذذذذايد األتامل إىل املسذذذذذذذذذذذذذذا ة يف إعداد التقرير. وعقدت جمموعة العمل 

( معروض على CGRFA -16/17/Inf.14، وتقريرها )2015أكتوبر/تشذذذذرين األوا  2و 1ا األوىل يومي االسذذذذتشذذذذارية دورهت
 اهليئة لت اا علما ب .

 
العامل،  إعداد تقرير حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يفيف سذذيا  وسذذتنشذذر وثائق أخرى، يت  صذذياغت ا  

 توايرها.على املوقع اإللكئوين للمنظمة يور 
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 الموارد الوراثية الحيوانية :4 البند
 

تقرير الدورة التاسصصصصصصصصصصصعة لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية  4-1
 لألغذية والزراعة

 
وراثية اىيوانية لألغذية الطلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من تاعة العمل الجلنية اىكومية الدولية املعنية باملوارد  

وقد انعقدت الدورة التاسذذذذذذذذذذذذذذعة رماعة العمل  16والزراعة التابعة هلا أ  تعقد ا تماعا هلا قبل الدورة العادية املقبلة لل يئة.
 ( معروض على اهليئة للنظر يي .CGRFA -16/17/12، وتقريرها )2016يوليو/يوز  8إىل  6خالا الجلئة من 

 
 لعمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانيةاستعراض خطة ا 4-2

 
 استعراض تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية (1)

 
طلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من املنظمة مواصذذذذذذذذذذذذذذلة دع  البلدا  يف تنجليذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية  

اىيوانية. ووايقت اهليئة أيضذذذذذذذا على اسذذذذذذذتعراض أداء ويعالية اسذذذذذذذئاتيجية التمويل لتنجليذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية 
من أ ل "تعزيز عملية تويري املوارد املالية الكبرية واإلضذذذذذذذذذذذذذذايية وةذذذذذذذذذذذذذذجلاييت ا وكجلاءهتا  2012اىيوانية اليت اعتمدهتا يف عام 

ويعاليت ا، وتدعي  أواصذذذذذذر التعاو  الدو  ودع  واسذذذذذذتكماا ار ود اليت تبذهلا البلدا  النامية والبلدا  اليت ير اقتصذذذذذذاداهتا 
 17راثية اىيوانية".لرحلة انتقاا لتنجليذ خطة العمل العاملية بش   املوارد الو 

 
( CGRFA -16/17/13وتعرض الوثيقذذذة املعنونذذذة "حذذذالذذذة تنجليذذذذ خطذذذة العمذذذل العذذذامليذذذة للموارد الوراثيذذذة اىيوانيذذذة ) 

معلومات عن األنشذذذذذذذذذذذذذطة اليت نجلذهتا املنظمة دعما لتنجليذ خطة العمل العاملية منذ الدورة األخرية لل يئة. وباإلضذذذذذذذذذذذذذاية إىل 
سذذذذذذاة أمانة وتسذذذذذذتعرض تنجليذ دورة املشذذذذذذاريع األوىل حتت إطار ح ويعاليت ا اسذذذذذذئاتيجية التمويلإل ، تتناوا الوثيقة أداء 

  "2016 -املنظمذذذذة، مع مراعذذذذاة توصذذذذذذذذذذذذذذيذذذذات تذذذذاعذذذذة العمذذذذل. وترد يف الوثيقذذذذة املعنونذذذذة "حذذذذالذذذذة املوارد الوراثيذذذذة اىيوانيذذذذة 
(CGRFA -16/17/Inf.15 )نواع بينما تتضذذذمن الوثيقة املعنونة "مسذذذا ات أ معلومات إضذذذايية عن املوارد الوراثية اىيوانية

آخر املعلومات عن أنشطة املنظمة ( CGRFA -16/17/Inf.16وسالالت املاةية يف تويري خدمات النظ  اإليكولو ية" )
 .بش   خدمات النظ  اإليكولو ية اليت تقدم ا املاةية والعمليات الدولية إات الصلة

 
 لخطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية االستعراض والتحديث الممكن (2)

 
لنتائج ل وايقت اهليئة، يف دورهتا األخرية، على اسذذذذذذذذذتعراض خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اىيوانية اسذذذذذذذذذتجابة   
على طلب اهليئة، ت عت  اء  وبنل إلي ا التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية اىيوانية لألغذية والزراعة يف العامل. اليت توصذذذذذذذذذ  
، يف بشذذذذذ   حتديه خطة العمل العاملية. ونظرت تاعة العملوتوصذذذذذياهت  سذذذذذ امات أعضذذذذذاء اهليئة واملراقبد يي ا ااملنظمة 
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وقت الحق، يف توصذذذيات األعضذذذاء واملراقبد على مجو ما ت عت  األمانة. واقئحت تاعة العمل عددا من التوصذذذيات اليت 
 اهليئة. ا، لتنظر يي (CGRFA -16/17/14يقة املعنونة "استعراض خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اىيوانية" )ترد يف الوث

 
 الموارد الوراثية النباتية :5 البند
 

 تقرير الصصدورة الثصصامنصصة لجمصصاعصصة العمصصل الفنيصصة الحكوميصصة الصصدوليصصة المعنيصصة بصصالموارد الوراثيصصة النبصصاتيصصة 5-1
 والزراعةلألغذية 

 
طلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من تاعة العمل الجلنية اىكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية  

وانعقدت الدورة الثامنة رماعة العمل خالا  18والزراعة التابعة هلا أ  تعقد ا تماعا هلا قبل الدورة العادية القادمة لل يئة.
 ( معروض على اهليئة للنظر يي .CGRFA -16/17/15، وتقريرها )2016يوليو/يوز  8إىل  6الجلئة من 

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

 
يذذة والزراعذذة لصذذذذذذذذذذذذذذو  املوارد الوراثيذذة النبذذاتيذذة لألغذذذ عليذذ  دوليذذا   متجلقذذا   هذذامذذا   إطذذارا   الثذذانيذذة تتيح خطذذة العمذذل العذذامليذذة 

تنجليذ  رصذذد التقدم احملرز يفباىكومات وأعضذذاء املنظمة ا خرو ، من خالا اهليئة، قوم واسذذتخدام ا بشذذكل مسذذتدام. وت
 19خطة العمل العاملية الثانية وعمليات املتابعة إات الصلة، وتو ي  . 

 
تنجليذذذذ خطذذذة العمذذذل العذذذامليذذذة الثذذذانيذذذة للموارد الوراثيذذذة النبذذذاتيذذذة لألغذذذذيذذذة والزراعذذذة" وتقذذذدم الوثيقذذذة املعنونذذذة "حذذذالذذذة  

(CGRFA -16/17/16( ")1 ، النتذذائج الرئيسذذذذذذذذذذذذذذيذذة املنبثقذذة عن تقيي  تنجليذذذ خطذذة العمذذل العذذامليذذة الثذذانيذذة من قبذذل البلذذدا )
 وإل  لكي تنظر يي ا اهليئة. واألنشطة اليت تنجلذها املنظمة دعما لتنجليذ خطة العمل العاملية الثانية، (2)
 

 تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية على المستوى القطري (1)
 

يرد ملخص نتائج التقيي  القطري األوا لتنجليذ خطة العمل العاملية الثانية الذي يسذذذذذذذذتند إىل ال ايات واملوةذذذذذذذذرات  
، يف الوثيقة املعنونة "التقيي  املو ز لتنجليذ خطة العمل العاملية الثانية 20اليت اعتمدهتا اهليئة يف دورهتا العادية الرابعة عشذذذذذذذذذذذذذذرة

ترد معلومذذات أكثر بينمذذا  (.(CGRFA-16/17/Inf.17.1" 2014-2012للموارد الوراثيذذة النبذذاتيذذة لألغذذذيذذة والزراعذذة للجلئة 
ة النباتية لألغذية والزراعة ة للموارد الوراثيتجلصذذذذذذذذذذذذذذيال عن التقيي  يف الوثيقة املعنونة "تقيي  تنجليذ خطة العمل العاملية الثاني

 (.(CGRFA-16/17/Inf.17.2" 2014-2012 للجلئة
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 لتنفيذ خطة العمل العالمية الثانية أنشطة المنظمة دعما   (2)
 

 واسصصصصصصتخدامها على المسصصصصصصتوى الو ني المحليةصصصصصصصون أصصصصصصصنا/ المزارعين /السصصصصصص الت  (1)
 والنباتات الغذائية البريةوصون األقارب البرية للمحاصيل 

 
دعت اهليئة، يف دورهتا األخرية، تاعة العمل التابعة هلا إىل اسذذذتعراض وتنقيح مشذذذروعي اخلطوا التو ي ية الجلنية  

 ة واستخدام ا على املستوى الوطة وبش   صو  األقارة الربية للم اصيلاحملليبش   صو  أصنا  املزارعد/ السالالت 
ونظرت تاعة العمل يف  21ال ذائية الربية، مع مراعاة اإلسذذذذذذذ امات الواردة من األعضذذذذذذذاء وأصذذذذذذذ اة املصذذذذذذذل ة.والنباتات 

مشذذذذذروعي اخلطوا التو ي ية وقدمت تعليقات بشذذذذذ هما. ويرد مشذذذذذروعا اخلطوا التو ي ية، بالصذذذذذي ة اليت نق ت ا األمانة 
ت اىلية "صذذذذذذذذذو  أصذذذذذذذذذنا  املزارعد/ السذذذذذذذذذالالة املعنونة يقعلى ضذذذذذذذذذوء التعليقات الواردة، لكي تنظر يي ما اهليئة، يف الوث

 النسذذذذذذذذذذذذذذخذذذذذذذة املنق ذذذذذذذة من مشذذذذذذذذذذذذذذروع اخلطوا التو ي يذذذذذذذة الطوعيذذذذذذذة " واسذذذذذذذذذذذذذذتخذذذذذذذدام ذذذذذذذا على املسذذذذذذذذذذذذذذتوى الوطة"
CGRFA -16/17/Inf.18)) ، صذذذذذذو  األقارة الربية للم اصذذذذذذيل والنباتات ال ذائية الربية على املسذذذذذذتوى والوثيقة املعنونة"

 (.CGRFA -16/17/Inf.19املنق ة من مشروع اخلطوا التو ي ية الطوعية" )الوطة" النسخة 
 

عها الطبيعي قالنباتية لألغذية والزراعة في مو  الشصصبكة العالمية بشصصأن صصصون الموارد الوراثية (2)
 ةوإدارتها في المزرع

 
، يف دورهتا األخرية، لذكرة مجلاهيمية منق ة بشذذذذ   صذذذذو  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أخذت اهليئة علما   

 . وطلبذذت من املنظمذذة أ   ري، قبذذل انعقذذاد الذذدورة الثذذامنذذة رمذذاعذذة العمذذل التذذابعذذة هلذذا،موقع ذذا الطبيعي وإدارهتذذا يف املزرعذذةيف 
وقع ا مشذذذذذذة اخليارات املتاحة إلقامة ةذذذذذذبكة بشذذذذذذ   صذذذذذذو  املوارد يف حوارا غري رتي متعدد أصذذذذذذ اة املصذذذذذذل ة هد  مناق

 ويل ا، ووظائجل ا واملسذذذذذذائل املتعلقة حبوكمت ا ومتطلباهتا اخلاصذذذذذذة بامليزانية، ال سذذذذذذي ما ب ية ضذذذذذذما  يالطبيعي وإدارهتا يف املزرعة
تعدد أصذذ اة ء النتائج املنبثقة عن اىوار امل. وطلبت اهليئة من املنظمة أ  تنق ح املذكرة املجلاهيمية يف ضذذو 22يف األ ل الطويل

املصذذذذذذل ة، وإل  لكي تنظر يي ا اهليئة. وترد املذكرة املجلاهيمية املنق ة يف الوثيقة املعنونة "إقامة ةذذذذذذبكة عاملية بشذذذذذذ   صذذذذذذو  
 ( يف حد CGRFA -16/17/Inf.20". )موقع ذذذا الطبيعي وإدارهتذذذا يف املزرعذذذةاملوارد الوراثيذذذة النبذذذاتيذذذة لألغذذذذيذذذة والزراعذذذة يف 

أ  تقرير اىوار غري الرتي املتعدد أصذذذذذذذ اة املصذذذذذذذل ة عن إقامة ةذذذذذذذبكة عاملية بشذذذذذذذ   صذذذذذذذو  املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
 ( معروض على اهليئة لكي حتاا علما ب .CGRFA -16/17/Inf.21) موقع ا الطبيعي وإدارهتا يف املزرعةوالزراعة يف 

 
 الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالمإعداد التقرير  5-3

 
أقرت اهليئة، يف دورهتا األخرية، اخلطوا العريضذذذذذذذذذذذذذذة واإلطار الزمة للتقرير الثاله عن حالة املوارد الوراثية النباتية  

رير الثاله وعملية رصذذذذذذذذذذذذذذد تنجليذ خطة العمل بد إعداد التق لألغذية والزراعة يف العامل. كما رحبت اهليئة بالتكامل التام
العاملية الثانية. وأوصت باستعراض قائمة الدراسات املواضيعية بعد تقيي  تنجليذ خطة العمل العاملية الثانية يف دورهتا العادية 

تقدم الوثيقة  ،املقبلة. ويف ضذذذذذذذذذذوء التجربة األخرية يف جماا التقارير القطرية ومع األخذ يف االعتبار توصذذذذذذذذذذيات تاعة العمل
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( CGRFA -16/17/17املعنونة "حالة إعداد التقرير الثاله عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل )
   دوال زمنيا  ديدا إلعداد التقرير الثاله وقائمة منق ة بالدراسات األساسية املواضيعية، لكي تنظر يي ما اهليئة.

 

 الوراثية الحرجيةالموارد  :6 البند
 

 تقرير الدورة الرابعة لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحرجية 6-1
 

اعة العمل الجلنية اىكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية اىر ية لألغذية والزراعة أ  تعقد تطلبت اهليئة من  
مايو/أيار  12إىل  10وانعقدت الدورة الرابعة رماعة العمل خالا الجلئة من  23القادمة. ا تماعا هلا قبل دورهتا العادية

 ( معروض على اهليئة للنظر يي .CGRFA -16/17/18، وتقريرها )2016
 

 تنفيذ خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها 6-2
 

دورهتا األخرية، اسذذذذذذذذذذذذذئاتيجيت ا لتنجليذ خطة العمل العاملية لصذذذذذذذذذذذذذو  املوارد الوراثية اىر ية اعتمدت اهليئة، خالا  
ل يئة لوهتد  هذه االسذذذذذذذئاتيجية إىل حتديد األدوات وا ليات اليت ميكن من خالهلا  24واسذذذذذذذتخدام ا املسذذذذذذذتدام وتنميت ا.

 دع  عملية تنجليذ خطة العمل العاملية وتعزيزها.
 

املعنونة "حالة تنجليذ خطة العمل العاملية لصذذذذذذذذذذذذو  املوارد الوراثية اىر ية واسذذذذذذذذذذذذتخدام ا املسذذذذذذذذذذذذتدام وتقدم الوثيقة  
لألنشذذذذذذذذذذذطة اليت تقوم ها املنظمة بالتعاو  مع ةذذذذذذذذذذذركائ ا منذ الدورة العادية  ا( ملخصذذذذذذذذذذذCGRFA -16/17/19وتنميت ا" )

 ية ضذذذمن قدم معلومات عن إدراج املوارد الوراثية اىر اخلامسذذذة عشذذذرة لل يئة يف اجملاالت اليت حددهتا االسذذذئاتيجية. كما ت
 برنامج املنظمة اخلاصة بال ابات.

 
، يف دورهتا األخرية، إىل املنظمة مواصذذذذذذلة العمل بشذذذذذذ   ال ايات واملوةذذذذذذرات اخلاصذذذذذذة باملوارد وطلبت اهليئة أيضذذذذذذا   

واستخدام ا املستدام  ية لصو  املوارد الوراثية اىر يةالوراثية اىر ية. وتقئح الوثيقة املعنونة "رصد تنجليذ خطة العمل العامل
 زمة  دوا عن يضذذذذال العمل تاعة اسذذذذتعرضذذذذت ا كما صذذذذلة، إات وموةذذذذرات غايات(  (CGRFA-16/17/20وتنميت ا" 

 .اهليئة يي ا تنظر لكي العاملية، العمل خطة تنجليذ لرصد
 

 الكائنات الحّية الدقيقة وال فقاريات :7 البند
 

اهليئة من املنظمة، خالا دورهتا األخرية، استعراض ختطيط عمل ا بش   صو  الكائنات اىية الدقيقة طلبت  
والاليقاريات واستخدام ا املستدام بعد عرض التقرير عن حالة التنوع البيولو ي لألغذية والزراعة يف العامل على اهليئة، 

 25ة.ويست سن أ  يكو  إل  خالا دورهتا العادية السادسة عشر 

 
                                                      

 .Report13/14-CGRFA/من الوثيقة  123الجلقرة   23
 .Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  45الجلقرة   24
 .Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  69الجلقرة   25
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دام" ش   صو  الكائنات اىية الدقيقة والاليقاريات واستخدام ا املستبوتقدم الوثيقة املعنونة "حالة عمل اهليئة  
(CGRFA -16/17/21 معلومات عن مصذذذذذذذذذادر املعلومات املتعلقة بالتنوع امليكرول وتنوع الاليقاريات اليت أخذت بعد )

  التنوع البيولو ي لألغذية والزراعة يف العامل، وتلتمس مشذذذذذذذذذذذذورة اهليئة بشذذذذذذذذذذذذ   الطريقةاالعتبار عند إعداد التقرير عن حالة 
 اليت ينب ي ها معارة دور الكائنات اىية الدقيقة والاليقاريات يف جما  األغذية والزراعة يف عمل ا يف املستقبل.

 
و  امللق  ات قبل املبادرة الدولية بشذذ   صذذوترد معلومات إضذذايية إات صذذلة يف الوثيقة املعنونة "التقدم احملرز من  

 صذذذذذو  بشذذذذذ   الدولية املبادرة قبل من احملرز التقدم" املعنونة والوثيقة( (CGRFA-16/17/Inf.22واسذذذذذتخدام ا املسذذذذذتدام" 

 .(CGRFA-16/17/Inf.23) املستدام واستخدام  للئبة البيولو ي التنوع
 

 السنواتتنفيذ برنامج العمل المتعدد  :8 البند
 

اهليئة رضذذ  على  رض عينص برنامج عمل اهليئة املتعدد السذذنوات على إ راء اسذذتعراض ملخر ات  ومعامل  البارزة ل 
وتسذذذذتعرض الوثيقة املعنونة "اسذذذذتعراض تنجليذ برنامج العمل املتعدد السذذذذنوات ومسذذذذودة اخلطة االسذذذذئاتيجية  هذه.يف دروهتا 

 منذ السذذذذذذذذذذذنوات املتعدد العمل برنامج تنجليذ( (CGRFA-16/17/22( 2027-2018هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )

ية لعقد املاضي، تقئح خطة اسئاتيجية  ديدة هليئة املوارد الوراث. ويف ضوء التقدم احملرز على مدى ا2007 عام يف اعتماده
 (، لتنظر يي ا اهليئة.2027-2018لألغذية والزراعة )

 
 ( مواءمة أهدا  اهليئة وغاياهتا 2027-2018وتقئح اخلطة االسذذذذذذذذذذذذذذئاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ) 

واملوةذذذذذذذذذذرات اليت وايقت علي ا اهليئة يعال بالنسذذذذذذذذذذبة إىل خمتلف القطاعات الجلرعية. وتعرض مع أهدا  التنمية املسذذذذذذذذذذتدامة 
( الطريقة اليت ميكن CGRFA -16/17/Inf.24الوثيقة املعنونة "قياس التقدم احملرز يف ضذذذذذوء غايات اخلطة االسذذذذذئاتيجية" )

 ها بلورة موةرات بالنسبة إىل غايات اهليئة. 
 

ورهتذذا األخرية، بذذالذذدع  املقذذدم من البلذذدا  املذذامجذذة واملنظمذذة لتنجليذذذ برنذذامج العمذذل املتعذذدد هليئذذة، يف دسذذذذذذذذذذذذذذل مذذت او  
السذذذذذذذنوات، ودعت ار ات املامجة إىل مواصذذذذذذذلة تويري موارد من خارج امليزانية لدع  تنجليذ برنامج العمل املتعدد السذذذذذذذنوات 

يف  من أمين ا اسذتكشذا  اخليارات املتاحة للمسذاعدة وطلبت اهليئة لنامية يف اال تماعات إات الصذلة.ومشذاركة البلدا  ا
 26استقطاة األمواا وزيادة الكجلاءة، لا يف إل  إنشاء حساة أمانة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، لتنظر يي ا اهليئة.

 
العمذذذل يف جمذذذاا املوارد الوراثيذذذة لألغذذذذيذذذة والزراعذذذة وزيذذذادة كجلذذذاءتذذذ "  من أ ذذذلوأمذذذا الوثيقذذذة املعنونذذذة "تع األمواا  

(CGRFA-16/17/23 يتعرض املوارد البشذذذذذذرية واملالية املتاحة لعمل املنظمة بشذذذذذذ   املوارد الوراثية لألغذية والزراعة خالا )
ح الوثيقة خيارات لزيادة ملوارد الوراثية، تقئ لعمل املنظمة بش   ا  ري موخرا  إىل نتائج تقيي  أ يئة السنتد اىالية. واستنادا  

 .2021-2020والجلئة  2019-2018الكجلاءة ومشروع ميزانية حيدد االحتيا ات من خارج امليزانية يف الجلئة 
 

                                                      
 .Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  72الجلقرة   26
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 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية
 

 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية :9 البند
 

دخالت متو   ت اهليئة، خالا دورهتا األخرية، بالشذذذذذذذذذذكر إىل الصذذذذذذذذذذكومل واملنظمات الدولية على ما قد مت  من  
 مسذذذذذذذا ات يف عمل اهليئة وطلبت من أمين ا مواصذذذذذذذلة التماس مدخالت بشذذذذذذذ   املواضذذذذذذذيع إات األولوية للدورة العادية، و 

 27علي ا. عمن الصكومل واملنظمات الدولية و عل ا متاحة لل يئة لكي تطل  
 

 معلومات  (CGRFA-16/17/24 Rev.1الوثيقة املعنونة "التعاو  مع الصذذذذذذذذذذذذذذكومل واملنظمات الدولية" )تعرض و  

 عن العملية اليت قدمت من خالهلا الصكومل واملنظمات الدولية معلومات إىل هذه الدورة.
 

 الوراثيذذذذة النبذذذذاتيذذذذة لألغذذذذذيذذذذة والزراعذذذذة"وتقذذذذدم الوثيقذذذذة املعنونذذذذة "التعذذذذاو  مع املعذذذذاهذذذذدة الذذذذدوليذذذذة بشذذذذذذذذذذذذذذذذذ   املوارد  
(CGRFA-16/17/25)، إضذذذذذذذذذذذذايية، معلومات اهليئة، لطلب اسذذذذذذذذذذذذتجابة   واهليئة، املعاهدة أمينا إعدادها يف اةذذذذذذذذذذذذئمل واليت 
 الدورات إىل واألنشطة امل ام نقل بش   مستنرية مناقشة إل راء ةضروري يوه واإلدارية، املالية با ثار يتعلق ما يف سيما ال

 حتتوي على معلومات حوا تعاو  اهليئة مع املعاهدة، وتعرضي ي باإلضذذذذذذذذذاية إىل إل ، . واهليئة الرئاسذذذذذذذذذي للج از املقبلة
 ، لتنظر يي ا اهليئة.9/2015االستنتا ات واملقئحات الواردة يف قرار ار از الرئاسي 

 
  ذذا مذذت تقذذارير واجملذذاالت اليت تنذذاولتوميكن االطالع على حملذذة عذذامذذة عن الصذذذذذذذذذذذذذذكومل واملنظمذذات الذذدوليذذة اليت قذذد   

 يف الوثيقذذذة املعنونذذذة "التقذذذارير املقذذذدمذذذة من الصذذذذذذذذذذذذذذكومل واملنظمذذذات الذذذدوليذذذة بشذذذذذذذذذذذذذذذذ   التنوع البيولو ي لألغذذذذيذذذة والزراعذذذة"
CGRFA-16/17/Inf.9)) .أمذذذذانذذذذة اتجلذذذذاقيذذذذة التنوع البيولو يكذذذذل من  وقذذذذد قذذذذدمذذذذت تقذذذذارير إضذذذذذذذذذذذذذذذذذاييذذذذة من  ذذذذانذذذذب " 

CGRFA-16/17/Inf.25)) ؛ والصذذذذذذندو  العاملي لتنوع احملاصذذذذذذيل(CGRFA-16/17/Inf.26)   ؛ واملعاهدة الدولية بشذذذذذذ
 .(CGRFA -16/17/Inf.27)املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 

 مسائل أخرى
 

 ما يستجد من أعمال :10البند 
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة العادية السابعة عشرة للهيئة :11البند 
 

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر :12البند 
 

  اعتماد التقرير :13البند 

                                                      
 .Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  79الجلقرة   27
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 لمرفقا
 الجدول الزمني المؤقت

 

البنصصصصصصصصصصصصصصد من  الوقت
جصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدول 

 األعمال

 وثائق العمل العنوان

  2017يناير/ كانون الثاني  30 ،ثنيناإل
 الفترة الصباحية

  افتتاح الدورة  13.00 - 10.00

  CGRFA-16/17/1الوثيقتا   األعمال والجدول الزمنياعتماد جدول  1
 CGRFA-16/17/2 Rev.1 و

 السنوات المتعدد العمل برنامج
 المسائل القطاعية المشتركة 2

 CGRFA-16/17/3الوثيقتا   حالة التنوع البيولو ي لألغذية والزراعة يف العامل 2-1 
 CGRFA-16/17/4و

 حتقيق األمن ال ذائي دور املوارد الوراثية يف 2-2  
 

 CGRFA-16/17/5الوثيقة 

  2017يناير/ كانون الثاني  30 ،ثنيناإل
 فترة بعد الظهر

 اىصوا على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاس  منايع ا 2-3  18.00 - 15.00
 

 CGRFA-16/17/6لوثيقتا  ا
 CGRFA-16/17/7و

ية املناخ واملوارد الوراثاسذذذذذذذذذذذذذتعراض برنامج العمل بشذذذذذذذذذذذذذ   ت ري  2-4  
 لألغذية والزراعة

 

 CGRFA-16/17/8 الوثيقة

 اسذذذذذذذذذذذذذذذتعراض تنجليذذذذذ ال ذذذذايذذذذات واملوةذذذذذذذذذذذذذذذرات للموارد الوراثيذذذذة 2-5  
 لألغذية والزراعة

 

 CGRFA-16/17/9 الوثيقة
 

 2017يناير/ كانون الثاني  31 ،الث ثاء
 الفترة الصباحية

 المائيةالموارد الوراثية  3 13.00 - 10.00
تقرير الذذدورة األوىل جملموعذذة العمذذل الجلنيذذة اىكوميذذة الذذدوليذذة  3-1  

 املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
 CGRFA-16/17/10الوثيقة 

 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل 3-2  
 

 CGRFA-16/17/11الوثيقة 
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البنصصصصصصصصصصصصصصد من  الوقت
جصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدول 

 األعمال

 وثائق العمل العنوان

 2017يناير/ كانون الثاني  31 ،الث ثاء
 فترة بعد الظهر

 الموارد الوراثية الحيوانية 4 18.00 - 15.00
تقرير الدورة التاسذذذذذذذذذذذذذعة رماعة العمل الجلنية اىكومية الدولية  4-1 

 لألغذية والزراعة اىيوانيةاملعنية باملوارد الوراثية 
 CGRFA-16/17/12الوثيقة 

 CGRFA-16/17/13الوثيقتا   العاملية للموارد الوراثية اىيوانيةاستعراض خطة العمل  4-2  
 CGRFA-16/17/14و

 2017فبراير/شباط  1 ،األربعاء
 الفترة الصباحية

 الموارد الوراثية النباتية 5 13.00 - 00.10
تقرير الذذدورة الثذذامنذذة رمذذاعذذة العمذذل الجلنيذذة اىكوميذذة الذذدوليذذة  5-1 

 النباتية لألغذية والزراعة املعنية باملوارد الوراثية
 CGRFA-16/17/15الوثيقة 

 

تنجليذذذذ خطذذذة العمذذذل العذذذامليذذذة الثذذذانيذذذة للموارد الوراثيذذذة النبذذذاتيذذذة  5-2 
 لألغذية والزراعة

 CGRFA-16/17/16الوثيقة 

إعداد التقرير الثاله عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية  5-3  
 والزراعة يف العامل

 CGRFA-16/17/17الوثيقة 

 2017فبراير/شباط  1 ،األربعاء
 فترة بعد الظهر

 الموارد الوراثية الحرجية 6 18.00 - 00.15

تقرير الذذدورة الرابعذذة رمذذاعذذة العمذذل الجلنيذذة اىكوميذذة الذذدوليذذة  6-1  
 املعنية باملوارد الوراثية اىر ية

 CGRFA-16/17/18الوثيقة 

لصذذذذذذذذذذذذذذذو  املوارد الوراثيذذة اىر يذذة تنجليذذذ خطذذة العمذذل العذذامليذذة  6-2  
 واستخدام ا املستدام وتنميت ا

 CGRFA-16/17/19الوثيقتا  
 CGRFA-16/17/20و
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البنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصد من  الوقت
جصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدول 

 األعمال

 وثائق العمل العنوان

 2017فبراير/شباط  2 ،الخميس
 الفترة الصباحية

 CGRFA-16/17/21الوثيقة  الكائنات الحّية الدقيقة وال فقاريات 7 13.00 - 10.00
 CGRFA-16/17/22الوثيقتا   تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات 8

 CGRFA-16/17/23و

 2017فبراير/شباط  2 ،الخميس
 فترة بعد الظهر

 الدولية والمنظمات الصكوك مع التعاون 18.00 -15.00
  الوثيقتا  التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية 9

CGRFA-16/17/24 Rev.1 
 CGRFA-16/17/25و

 األخرى المسائل
  ما يستجد من أعمال 10

  موعد ومكان انعقاد الدورة العادية السابعة عشرة للهيئة 11

  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس 12

 2017فبراير/شباط  3 ،الجمعة
 فترة بعد الظهر

  اعتماد التقرير 13 18.00 -15.00

 
 


