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

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

A 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
 من جدول األعمال المؤقت 1-5البند 

 عشرة السادسةالدورة العادية 

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

ة الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتيتقرير الدورة الثامنة لجماعة العمل 
 لألغذية والزراعة

 
 

قد اجتماعًا قبل أن تعالتابعة هلا العمل الفنية احلكومية الدولية  اتمن مجاع ،يف دورهتا األخرية ،طلبت اهليئة 
الدورة الثامنة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية  عقدتوقد ان. سااااااااادسااااااااة عشاااااااارةدورهتا العادية ال

العمل، مجاعة  تنظر و . 2016 حزيران/يونيو 10إىل  8الفرتة من خالل يف روما ( مجاعة العمل)النباتية لألغذية والزراعة 
ا يف لل  إقامة مب ،غذية والزراعةألاثية النباتية لخطة العمل العاملية الثانية للموارد الور تنفيذ ورصاااااااااد يف ضااااااااامن مجلة أمور، 

لتقرير الثالث اشاااابكات عاملية لصااااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مواقععا الطبيعية وإدارهتا يف املزارع، وإعداد 
املتعدد اهليئة  عمل أيضاا تنفيذ برنام واساتعرضات مجاعة العمل . يف العامل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عن حالة

الثامنة ويرد تقرير الدورة . 2027-2018لفرتة ملقرتحة لائيسااااااااااااااية خرجات واملعامل البارةة الر املنقحت و راجعت الساااااااااااااانوات و 
 .يئةالعمل يف هذه الوثيقة، لكي تنظر فيه اهلماعة جل
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 الدورة الثامنة
 لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية

 المعنية بالموارد الوراثية النباتية
 لألغذية والزراعة

 

 

 

 2016 حزيران/يونيو 10 – 8روما، إيطاليا، 
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 لألغذية والزراعةهيئة الموارد الوراثية 

 

 

 الثامنةتقرير الدورة 
 لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية

 بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 
 
 

 2016 حزيران/يونيو 10-8إيطاليا،  روما،

 
 
 
 
 
 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 2016روما، 

  



 

 

 
 

 

تابعة هليئة املوارد الوراثية والزراعة ال لألغذية النباتية الوراثية املعنية باملوارد الدولية الفنية احلكومية العمل جلماعة الثامنةتتاح وثائق الدورة 
 نرتنت:على العنوان التايل على اإل لألغذية والزراعة

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/8th/en/  
 وميكن أيضا احلصول عليعا من:

 النباتية لألغذية والزراعةباملوارد الوراثية  مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية أمني،
 شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات

 اعة ومحاية املستعل إدارة الزر 
 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

  PGRFA@fao.org-ITWG الربيد اإللكرتوين:
 

 

 

 

 

 

 

 

األوصااااااااااة املساااااااااتخدمة يف هذه الوثيقة وطريقة عرن موضاااااااااوعاهتا ال تعرب عن أر رأى خام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 
 ا وختومعا.ما يتعلق بسلطاهتا أو بتعيني حدوده ما يتعلق بالوضع القانوين ألر بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف يف

 

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/8th/en/
mailto:ITWG-PGRFA@fao.org
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 بيان المحتويات

 الفقرات
 1 مقدمة -أواًل 

 6-2 الرئيس واملقرر (نوابنائب )افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس و  -ثانياً 

 17-7 رصدهاو  تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -ثالثاً 

 22-18 العامل لألغذية والزراعة يف حالة املوارد الوراثية النباتية التقرير الثالث عنإعداد  -رابعاً 

 26-23 احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافععا -خامساً 

 32-27 استعران برنام  عمل اهليئة املتعدد السنوات -سادساً 

 34-33 والصكوك الدولية تقارير املنظمات -سابعاً 

تقييم مساااااااااااااااةة منظمة األغذية والزراعة يف صااااااااااااااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  -ثامناً 
 واستخدامعا املستدام

35 

 36 البيانات اخلتامية -تاسعاً 

  المرفقات
 ياااةبااااملوارد الوراثياااة النبااااتاملعنياااة  مااااعاااة العمااال الفنياااة احلكومياااة الااادولياااةجل الااادورة الثاااامناااةجااادول أعماااال  -ألف 

 لألغذية والزراعة
 قائمة بالوثائق -باء 

الذين انتخبتعم  لزراعةوا لألغذية أعضااااااااااع مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية -جيم 
 عشرة اخلامسةالوراثية لألغذية والزراعة يف دورهتا العادية  هيئة املوارد

غذية والزراعة بشااااااااااان املوارد الوراثية النباتية لألاإلطار الزمين املنّقح لرصااااااااااد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية  - دال
 حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملوإعداد التقرير الثالث بشان 

املخرجات واملعامل البارةة (: 2027-2018ية والزراعة )مشروع اخلطة االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذ -هاء 
(2018-2027) 
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 مقدمة - الً أو  
 

عقدت مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )مجاعة العمل( دورهتا  -1
. وترد قائمة باملندوبني واملراقبني على املوقع 2016يونيو/حزيران  10إىل  8الثامنة يف روما، إيطاليا خالل الفرتة املمتدة من 

 .1اإللكرتوين
 

 الرئيس والمقرر (نوابنائب )افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس و  - ثانياً 
 

)جزر كوك(، نائب رئيس الدورة السااااااااااااااابعة جلماعة العمل، ورّحب William Wigmoreافتتح الدورة الساااااااااااااايد  -2
 .واملراقبنيباملندوبني 

 
 )جامايكا( رئيسااااااااااً وكال من السااااااااايدة فضااااااااايلة الساااااااااالمني Don Mc Glashanوانتخبت مجاعة العمل السااااااااايد  -3

 )الاااااايااااااااباااااااان( Tomotaro Nishikawa)جاااااازر كااااااوك( والساااااااااااااااااااياااااااد William Wigmore)الااااااكااااااويااااااات( والساااااااااااااااااااياااااااد 
نواباً  )السنغال( Cheikh Alassane Fall)إسبانيا( والسيد  Juan Fajardo)كندا( والسيد  Axel Diederichsenوالسيد 

 للدورة. اً )هنغاريا( مقرر  Zsuzsanna Ujjالسيدة  للرئيس. وانُتخبت
 
، املدير العام املساااااااااعد إلدارة الزراعة ومحاية املسااااااااتعل  يف منظمة األغذية والزراعة Ren Wangورّحب الساااااااايد  -4

لألمم املتحدة )الفاو(، باملندوبني واملراقبني. وأشااااار إىل أّن توصاااايات مجاعة العمل هامة بالنساااابة إىل عمل املنظمة خاصااااة 
  قحقيق أهداة التنمية املستدامة.يف ما يتعلق بتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة ومساعدة البلدان يف

 
اقبني. ، باملندوبني واملر )اهليئة( ، أمينة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةIrene Hoffmannورّحبت الساااااااااااااايدة  -5

وأشااااااااااااااارت إىل أّن اهليئة ومجاعة العمل املنبثقة عنعا قد حققتا نتائ  هامة يف املاضااااااااااااااي القريب، مبا يف لل  اعتماد خطة 
ن الغايات واملؤشااااااارات ع عمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )خطة العمل العاملية الثانية(، فضاااااااالً ال

ملوارد الرصاااااد العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشاااااان ا آليةنظام رفع التقارير عن رتكز إليه ياليت تشاااااكل األساااااا  الذر 
يف  ي لألغذية والزراعةعن حالة التنوع البيولوجرت املندوبني بالتحضاااريات اجلارية إلعداد التقرير األول الوراثية النباتية. ولكّ 

 إىل تقدمي تقاريرهم القطرية يف أقرب فرصة ممكنة. ،ودعت األعضاع الذين مل يبادروا إىل لل  بعد العامل
 
   .ألفاملرفق واعتمدت مجاعة العمل جدول األعمال كما يرد يف  -6

                                        
 متاحة على العنوان: Inf.11-PGR-CGRFA/WG/8/16الوثيقة   1

pgr/itwg/8th/en-themes/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/core/ 

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/8th/en/
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 تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية - ثالثاً 
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 ورصدها
 

أنشااااااااااااااطة منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -7
  2.للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
مجاعة العمل بان تطلب اهليئة إىل املنظمة مؤاةرة جعود البلدان الرامية إىل صاااااااااون املوارد الوراثية النباتية  أوصااااااااات -8

القائم بني  التكاملو  ، وإىل توطيد الروابطللمحاصاااااااااااااايل الربّية، مبا فيعا األقارب وداخل املزرعة لألغذية والزراعة يف موقععا
يف اجلعود  اهليئة بان تطلب إىل املنظمة مواصلة تقدمي الدعم للبلدان وأوصت. جعاعملييت الصون يف املواقع الطبيعية وخار 

 اليت تبذهلا من أجل احملافظة على بنوك اجلينات بغرن مواصاالة مجع املادة الوراثية للمحاصاايل وصااوصا وتوصاايفعا وتقييمعا
 . واستخدامعا

 
يف جمال ملة بصاااااورة شاااااادعم البلدان لتعزيز قدراهتا  مجاعة العمل اهليئة بان تطلب إىل املنظمة مواصااااالة وأوصااااات -9

ك بني منظمة أصاااحاب املصااالحة والربنام  املشااارت  ة، مبا يف لل  من خالل الربام  املتعددوتربية النباتات قحساااني احملاصااايل
من  6ادة يتعلق بدعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وامل األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ال ساااااااااايما يف ما

 . الدولية بشان املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة( املعاهدة
 

مجاعة العمل اهليئة بان تطلب إىل املنظمة مواصااااااالة تقدمي الدعم للبلدان من أجل تعزيز النظم الوطنية  وأوصااااااات -10
إىل املنظمة  بكذل  اهليئة بان تطل  وأوصااااتري بذور ومواد ةراعية عالية اجلودة، خاصااااة لصااااغار املزارعني. للبذور بغية توف

دليل الطوعي التقدمي الدعم للبلدان من أجل وضاااااع أو مراجعة ساااااياسااااااهتا وتشاااااريعاهتا الوطنية اخلاصاااااة بالبذور مع مراعاة 
إىل دعم البلدان، مبا يف  اهليئة بدعوة املاحنني وأوصات. 3لبذورالصاادر عن اهليئة بشاان وضاع الساياساات الوطنية اخلاصاة با

 لل  من خالل موارد من خارج امليزانية، من أجل وضع أو مراجعة سياساهتا وتشريعاهتا الوطنية اخلاصة بالبذور.
 

مجاعة العمل اهليئة بالدعوة إىل تقدمي موارد من خارج امليزانية ملؤاةرة البلدان يف عملية تنفيذ خطة العمل  وأوصت -11
العاملية الثانية، مبا يف لل  من خالل وضااااااااااااااع وتنفيذ اساااااااااااااارتاتيجيات وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مع 

موارد الوراثية بشان وضع اسرتاتيجية وطنية للالصادرة عن اهليئة  توجيعيةاخلطوط المراعاة احلرم، حسب املقتضى، على 
  .4النباتية لألغذية والزراعة

                                        
 .Rev.1 2/16/8-PGR-CGRFA/WGالوثيقة   2
3  i4916e.pdf-www.fao.org/3/ahttp://  
4  i4917e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/3/a-i4916e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4917e.pdf
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ات للمعلوم يالنظام العامل إعادة هيكلة مجاعة العمل اهليئة بان تطلب إىل املنظمة اسااااااااااااااتكمال وأوصاااااااااااااات -12
لدعم و  واإلنذار املبكر بشاان املوارد الوراثية النباتية وباساتخدامه لنشار املعلومات عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية

 .املعاهدةتنفيذ 
 

 تقييم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

نباااتيااة التقييم املوجز لتنفيااذ خطااة العماال العااامليااة الثااانيااة للموارد الوراثيااة الالوثيقااة بعنوان نظرت مجاااعااة العماال يف  -13
بنتائ  التقييم وأقرت علماً مجاعة العمل  أخذتو  5.، فضااااااااااااااالً عن التقييم الكامل2014-2012لألغذية والزراعة للفرتة 

ن مسااتوى من حيث تقدميعا خالصااة عن احلالة العاملية لصااو إطار الرصااد واملؤشاارات املركبة األرفع الكامنة يف باإلمكانات 
اعة مجذها عدد أكرب كاة من أعضاااااااااااع اهليئة. وأعربت املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسااااااااااتخدامعا، يف حال نفّ 

لفرتة املقبلة لرفع ه لبتبسااااااايط وأوصاااااااتساااااااتوى العايل من التفاصااااااايل الذر يتطّلبه نظام رفع التقارير العمل عن قلقعا إةاع امل
ر التغطية لكن من دون توافاملرتفع من العينات اليت حان موعد جتديدها التقارير. وأبدت مجاعة العمل قلقعا إلا العدد 

 .بان تواصل اهليئة رصد هذه املسالة عن كثب أوصتو . الكافية من امليزانية
 

األوىل من رصااااااااااد تنفيذ خطة العمل العاملية ولة اجلوشااااااااااكرت مجاعة العمل البلدان اليت قدمت معلومات خالل  -14
ألغذية لبان تاخذ اهليئة علمًا بنتائ  تقييم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية  وأوصاااااااااااااات. الثانية

اإلنذار املبكر لومات و إىل أن تقدم، من خالل نظام إعداد التقارير التابع للنظام العاملي للمعن والزراعة، وبان تدعو البلدا
يف أقرب فرصااااااااااااااة  2014و 2012بشااااااااااااااان املوارد الوراثية النباتية، معلومات عن تنفيذها خلطة العمل املذكورة بني العامني 

 . 2017ديسمرب/كانون األول  31ويف كل األحوال ضمن معلة أقصاها  ممكنة،
 

 بشان صون املوارد الوراثية النباتية يف موقععا وإدارهتا على مستوى املزرعة عاملية إقامة شبكات
 

ة بشاااااااااان صاااااااااون املوارد الوراثية النباتي عامليةأن املذكرة املفاهيمية عن إقامة شااااااااابكات  إىل مجاعة العمل أشاااااااااارت -15
نب الفاو يف ضااااااوع نتائ  احلوار املتعدد سااااااتخضااااااع للتنقيح من جا 6لألغذية والزراعة يف مواقععا الطبيعية وإدارهتا يف املزارع

 أصااااااااااااااحااااااااب املصاااااااااااااالحاااااااة الاااااااذر عقااااااادتاااااااه الفااااااااو ومركز التعااااااااون الااااااادويل للبحو  الزراعياااااااة من أجااااااال التنمياااااااة
 والتعليقات اخلطية اليت سااااايقدمعا إىل األمانة األعضااااااع يف اهليئة يف املقر الرئيساااااي للمنظمة 2016يونيو/حزيران  7و 6يف 

مجاعة العمل بان تتضاامن املذكرة املفاهيمية املنقحة ميزانية تتناول بالتفصاايل  وأوصاات. 2016متوة يوليو/ 31واملراقبون قبل 
، فضااالً عن نيبإقامة شاابكت إقامة شاابكة واحدة مقارنةً  وحملة عامة عن الوسااائل واخلطوات الضاارورية نتيجةالتداعيات املالية 

ر هلذه العملية ة عاملية إلقامة آلياحلاجة إىل بان قحلل املذكرة املفاهيمية  أيضاااااااااااً  وأوصاااااااااات. تادية املنظمة دور قور كميسااااااااااّ
، مبا فيعا حالياً  املوجودةصكوك الت و شبكاال، وشددت على أةية الروابط والشراكات مع والقابلية إىل تطبيقعا الشبكات
   .تكرار األنشطة ، هبدة تفادراملعاهدة
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ثية لفاو مواصلة تعزيز الشبكات الوطنية واإلقليمية لصون املوارد الورامجاعة العمل بان تطلب اهليئة إىل ا وأوصت -16
ل بان تطلب مجاعة العم وأوصتالنباتية لألغذية والزراعة مبا يف لل  من خالل أنشطة بناع القدرات وتيسري الشراكات. 

امية إىل صون مليزانية، يف جعودها الر الفاو دعم البلدان، مبا يف لل  من خالل الدعوة إىل توفري موارد من خارج ا إىلاهليئة 
ملوارد خارج من خالل برام  مكّملة لصااون ا، للمحاصاايل الربّية، مبا يشاامل األقارب راثية النباتية لألغذية والزراعةاملوارد الو 

 .موقععا ويف موقععا وداخل املزرعة
 

 للمحاصيل الربّيةالصون على املستوى الوطين واستخدام السالالت األصيلة/صون األقارب 
 

 صااااااااااااون األصااااااااااااناة األصاااااااااااالية واسااااااااااااتخدامعامجاعة العمل مشااااااااااااروعي اخلطوط التوجيعية بشااااااااااااان  درساااااااااااات -17
وأدلت مجاعة العمل  .)اخلطوط التوجيعية( 8للمحاصاايل على املسااتوى الوطين الربّيةوصااون األقارب  7على املسااتوى الوطين

توسااااااايع نطا  اخلطوط ب وأوصااااااات لل  املصاااااااطلحات املساااااااتخدمة فيعما. بتعليقاهتا على وثيقيت اخلطوط التوجيعية مبا يف
 الااتااوجاايااعااياااااااة عاارب إضااااااااااااااااااااافاااااااة مااعاالااوماااااااات عاان باانااااااااع الااقااااااادرات هبااااااادة دعاام األعضاااااااااااااااااااااع بشاااااااااااااااكااااااال أفضاااااااااااااااااااال

ا املسااااتدام. واسااااتخدامعالربية للمحاصاااايل  قارباألالسااااالالت األصاااالية و األنواع اليت يزرععا املزارعون و  على صااااعيد صااااون
وأن يعكس  يعماوثيقيت اخلطوط التوجيعية يف عنوانليتم التعبري بوضااااااااااوح عن الطبيعة الطوعية  بان مجاعة العمل وأوصاااااااااات

على  اعة العملووافقت مج. ن املصااطلحات املسااتخدمة يف خطة العمل العاملية الثانية بالنساابة إىل هذه املواردان األخري اهذ
 /متوةيوليو 31قبل  اخلطية إىل األمانة مزيد من التعليقاتتقدمي  إىل أعضاااااااااااااااع اهليئة واملراقبنيتقدمي تعليقات خطية ودعت 

 وطلبت إىل األمانة مراجعة اخلطوط التوجيعية يف ضوع التعليقات الواردة.  .2016
 

 حالة الموارد الوراثية النباتية إعداد التقرير الثالث عن - رابعاً 
 لألغذية والزراعة في العالم

 
 الةرصااااااد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث بشااااااان حنظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -18

اهليئة  مجاعة العمل أوصااتويف ضااوع آخر التجارب يف جمال رفع التقارير القطرية،  9.املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
اجلدول الزمين املنقح الوارد يف مبواةاة إقرار  2020بإرجاع املعلة احملددة لتقدمي التقارير القطرية إىل ديساااااااااااااامرب/كانون األول 

رصااد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث بشااان حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية لكل من  دال املرفق
   ر الثالث(.)التقري والزراعة
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من أهداة التنمية املساااااتدامة  5-2وأشاااااارت مجاعة العمل إىل جدوى عملية الرصاااااد إلعداد التقارير عن الغاية  -19
عمل بان تطلب مجاعة ال وأوصااااتإلبراة أةية صااااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. أشااااارت إىل الفرصااااة املتاحة و 

اهليئة إىل األمانة مواصااالة التعاون مع شاااعبة اإلحصااااع يف املنظمة وبان تطلع اهليئة على أر مساااتجدات لات الصااالة مبا يف 
لل  القرارات النعائية الصااااادرة عن هيئة اإلحصاااااع يف األمم املتحدة بشااااان ا لية العاملية لرفع التقارير عن أهداة التنمية 

 .املستدامة
 

قييم تمجاعة العمل بان تشّجع اهليئة املنظمة على تقدمي الدعم للبلدان، كلما طلبت منعا لل ، من أجل  وأوصت -20
من مؤشرات أهداة التنمية  1-5-2قحسني البيانات وقدراهتا يف جمال رفع التقارير عن املؤشر التزاماهتا الوطنية لرفع التقارير و 

وراثية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة املؤمّنة يف مرافق الصااااااااااون يف األجلني املتوسااااااااااط أو عدد املوارد الاملسااااااااااتدامة بشااااااااااان 
 10.البعيد
 

مجاعة العمل بان تدعو اهليئة اجلعات املاحنة إىل توفري املوارد الالةمة من خارج امليزانية لدعم إعداد  وأوصاااااااااااااات -21
التقرير الثالث وضمان مشاركة البلدان النامية، ال سيما األقل منواً منعا، يف عملية التحضري إلعداد عمليات تقييم للتنفيذ 

 ضيعية وإصدار التقرير الثالث.وتقارير قطرية وتيسري إعداد الدراسات املوا
 

وأخذت مجاعة العمل علماً بالقائمة املنقحة بالدراساااااااات املواضااااااايعية وأبدت تعليقاهتا عليعا.  وأشاااااااارت إىل أّن  -22
 وأوصت. لثالثبل اهليئة لضامان جدواها بالنسابة إىل التقرير ااملواضايع املبّينة فيعا ساتخضاع باساتمرار لعملية مراجعة من ق  

ب اهليئة إىل املنظمة إجراع مزيد من التنقيحات يف قائمة الدراسات املواضيعية مع مراعاة تاثريها الفعلي واملتوقع أو بان تطل
كذل    وأوصاااات .صااااون تل  املوارد واسااااتخدامعا على حنو مسااااتدامو تداعياهتا على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

   ور مع مجاعة العمل ومع اهليئة بشان الدراسات املواضيعية قبل مباشرة العمل.بان تطلب اهليئة إىل األمانة التشا

                                        
، احملافظة على التنوع 2020. حبلول سنة 5-2. وضع حد للجوع وقحقيق األمن الغذائي وقحسني التغذية وتشجيع الزراعة املستدامة؛ الغاية 2اهلدة   10

وك البذور نوالنباتات املزروعة واحليوانات يف املزارع والداجنة واألنواع الربية املتصاااااااااالة هبا، مبا يف لل  من خالل اإلدارة السااااااااااليمة واملنوعة لبالوراثي للبذور 
اسااااتخدامعا واملعارة  نوالنباتات على املسااااتويات الوطنية واإلقليمية والدولية وتشااااجيع احلصااااول على املوارد الوراثية والتقاساااام العادل للمنافع الناشاااائة ع

 .التقليدية املرتبطة هبا، كما هو متفق عليه دولياً 
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 الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  - خامساً 
 وتقاسم منافعها

 
وضااااااااااع العناصاااااااااار املعنية قحديداً بالقطاع الفرعي للحصااااااااااول على املوارد نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -23

بالعناصاار لتيسااري التنفيذ احمللي للحصااول على املوارد وتقاساام . كما أشااادت 11الوراثية لألغذية والزراعة وتقاساام منافععا
ن اهليئة ومؤمتر كل م  رّحب هبا، كما منافععا بالنساااااااااااااابة إىل اتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 املنظمة.
 
ما خيص استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومساهتا املمّيزة، بان يستعرن  مجاعة العمل، يف أوصتو  -24

النمولجية يف قطاع و فريق اخلرباع الفنيني والقانونيني املعين باحلصاااااااااول على املوارد وتقاسااااااااام منافععا املمارساااااااااات الساااااااااارية 
 ضاااااااااااااااااااامااااااان األطااااااار الاااااااقاااااااائاااااااماااااااة، ،وأن جيااااااارر قحااااااالااااااايااااااااًل هلاااااااا الااااااانااااااابااااااااتاااااااات السااااااااااااااااااااتاااااااخااااااادام املاااااااوارد وتاااااااباااااااادهلاااااااا

مبا فيعا األحكام التعاقدية النمولجية ومدونات السااااااالوك واخلطوط التوجيعية وأفضااااااال املمارساااااااات والربوتوكوالت واملعايري 
التجارب القطرية ضمن األطر القائمة للحصول على املوارد وتقاسم منافععا مبواةاة وضع  باستقصاع أوصتاجملتمعية. كما 

أحكام خاصااااة تنص على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا فيعا املوارد اليت قحفظعا الشااااعوب األصاااالية واجملتمعات احمللية 
 غذية والزراعة.واملعارة التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية لأل

 
، للقيام على طلب احلكومات مجاعة العمل بان تطلب اهليئة إىل الفاو تقدمي دعمعا إىل البلدان، بناعً  وأوصاااااااااات -25

بانشاااطة التوعية وبناع القدرات وتطبيق الساااياساااات اليت تعاحل مساااالة احلصاااول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 وتقاسم منافععا.

 
 مجاعة العمل مبا يلي: وأوصت -26
 

   أن تواصل أمانتا اهليئة واجلعاة الرئاسي للمعاهدة توطيد أواصر التعاون لتعزيز االتسا  يف جمايل وضع برام
 العمل اخلاصة باجلعاةين واملتعّلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافععا وتنفيذ تل  الربام ؛

  اهليئة اجلعاة الرئاسااااي للمعاهدة، يف إطار إدارته املسااااتمرّة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  تدعووأن
ملواصااااااااالة التنسااااااااايق الوثيق مع اهليئة ملعاجلة السااااااااامات املمّيزة للموارد الوراثية من املعاهدة،  3على املادة  بناعً 

النباتية لألغذية والزراعة واسااااااتخداماهتا احملددة بصااااااورة تكاملية، مع األخذ يف االعتبار األنشااااااطة والعمليات 
ألطراة املتعاادد ا اجلاااريااة يف إطااار املعاااهاادة، مبااا يف للاا  العمليااة احلاااليااة الراميااة إىل قحسااااااااااااااني عماال النظااام

للحصااااااااااول على املوارد وتقاساااااااااام منافععا، والتعاون اجلارر لدعم التنفيذ املتناسااااااااااق للمعاهدة واتفاقية التنوع 
 البيولوجي وبروتوكول ناغويا؛ 

  وأن تدعو اهليئة اجلعاة الرئاسااااااااااي للمعاهدة إىل إطالععا بانتظام على جمريات عملية قحسااااااااااني النظام املتعدد
 االةدواجية يف اجلعود. األطراة لتفادر
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 استعراض برنامج عمل الهيئة المتعدد السنوات - سادساً 

 
ة استعران تنفيذ برنام  العمل املتعدد السنوات ومشروع اخلطة االسرتاتيجيدرست مجاعة العمل الوثيقة املعنونة  -27

 12(.2027-2018هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )
 

واملراحل  اساتعرضات ونقحت النتائ كما ورحبت مجاعة العمل بالتقدم الذر أحرةته اهليئة خالل العقد املنصارم.   -28
يما فالدورات  به، إىل جانب جداول ختطيط تصاااوأو  هاع املرفقحبساااب ما ترد يف  2027-2018الرئيساااية املقرتحة للفرتة 

 من جانب اهليئة. امن أجل اعتماده 13الدورتني العاديتني السابعة عشرة والثامنة عشرة للعيئة خص
 

ا، فضااااالً بالتغيريات اهليكلية املقرتحة هل أخذت علماً اخلطة االساااارتاتيجية و  بدراسااااة مشااااروعوقامت مجاعة العمل  -29
فيلة بتساااليط أن األهداة االسااارتاتيجية املقرتحة ك إىلأشاااارت رتني يف السااانة. و ملعن اقرتاح اساااتعران اخلطة االسااارتاتيجية 

البيولوجي  يشاااااااي للتنوعأأهداة مع املزيد من الضاااااااوع على عمل اهليئة ومواعمته مع اإلطار االسااااااارتاتيجي املراجع للفاو، و 
 أهداة التنمية املستدامة.مع و 
 

لات االت جملاأن األهداة االساارتاتيجية املقرتحة املشاارتكة بني القطاعات ترتكز على  إىل مجاعة العملأشااارت و  -30
حليوانات واملوارد وا اتاحلالية بشاااااااااااان النبات ةولوية االسااااااااااارتاتيجية واألهداة والغايات طويلة األجل خلطط العمل العاملياأل

بدئياً لرصاااد أن تساااتخدم م ،لرصاااد خطط العمل اهليئةلمؤشااارات واإلجراعات اليت اعتمدهتا ل ميكن ،الوراثية للغابات. ولذا
  األهداة االسرتاتيجية املشرتكة بني القطاعات املختلفة.

 
و الغايات يربط بينه وبني الغاية أ مسّوغاً اخلطة االسرتاتيجية مشروع بان يتضمن كل هدة من أهداة  أوصتو  -31

لرصااد  ساابق أن اعتمدتأن اسااتخدام مؤشاارات  إىل مجاعة العمل وأشااارت. 2030لعام  لتنمية املسااتدامةاالواردة يف خطة 
صااي ، كجزع بان تطلب اهليئة إىل الفاو أن ت أوصااتجلعة اإلبالغ. و  ةإضااافي أعباع كفيل بتفادر أر  ،خطط العمل احلالية

ت املؤشااااارا حساااااابمن أجل ، منعجيات وهبدة جتّنب عبع إضاااااايف على مساااااتوى رفع التقارير من اخلطة االسااااارتاتيجية
 املشرتكة بني القطاعات.

 
اساااام إىل التق، و إىل صااااون التنوع البيولوجي واسااااتخدامه املسااااتدام رميي لكي 3بإعادة صااااياغة اهلدة  وأوصاااات -32

 بدالً    مشاركة كافة أصحاب املصلحةتعزيزبااا  5أيضاً بان يقوم املبدأ  وأوصت. على حد سواع املنصف واملتكافئ للمنافع
  .نشط يف ةيادهتاي من أن 

  

                                        
 .PGR-WG-CGRFA-8/16/6الوثيقة   12
 .PGR-WG-CGRFA-8/16/6 من الوثيقة 2 امللحقاألول،  املرفق  13
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 تقارير المنظمات والصكوك الدولية - سابعاً 
 

شاااكرت الصاااندو  العاملي و  14.تقارير املنظمات والصاااكوك الدولية بعنوانأحاطت مجاعة العمل علماً بالوثيقة  -33
األصاااااااااناة االقحاد الدويل حلماية و  17واالتفاقية  16والرابطة األوروبية للبذور  ،واالقحاد الدويل للبذور 15لتنوع احملاصااااااااايل 
لقيامعا باإلبالغ عن أنشطتعا األخرية بشان صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامعا  18النباتية اجلديدة

 املستدام. وأعادت مجاعة العمل التاكيد على أةية تعزيز التآةرات وتدعيم التعاون بني اهليئة واملنظمات الشريكة.
 
ال املنظمات والصاااكوك املعنية من أجل تيساااري عملعا يف جم تقاريرن تواصااال اهليئة تلقي مجاعة العمل با أوصااات -34

اعة االسااااااااتشااااااااارية التنوع البيولوجي ومراكز اجلم اتفاقيةاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ودعت املنظمات، من قبيل 
ة إىل تقدمي تقارير منتظمة عن أنشاااااااااااااطتعا املتعلقة بصاااااااااااااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع ،للبحو  الزراعية الدولية

 واستخدامه
 

تقييم مســاهمة منظمــة األغذيــة والزراعــة في صــون المــوارد الوراثيــة لألغذيــة  - ثامناً 
 والزراعة واستخدامها على نحو مستدام

 
سااااااةتعا يف صاااااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واساااااتخدامعا ملمؤخراً  رعن تقييم أجر  عرضااااات املنظمة موجزاً  -35

وأخذت مجاعة العمل علماً بنتائ  التقييم ورّحبت باالساااااااتنتاجات الصاااااااادرة عنه واليت أّكدت على  19على حنو مساااااااتدام.
على النسخة  البيولوجي واملوارد الوراثية. وميكن االطالعبالتنوع  الدور اهلام الذر تضطلع به املنظمة يف السياسات اخلاصة

 20الكاملة لتقرير التقييم على املوقع اإللكرتوين للمنظمة.
  

                                        
 .PGR-WG-CGRFA-8/16/7الوثيقة   14
 .Inf.5-PGR-CGRFA/WG/8/16 الوثيقة  15
 .Inf.6-PGR-CGRFA/WG/8/16 الوثيقة  16
 .Inf.7-PGR-CGRFA/WG/8/16الوثيقة   17
 .Inf.8-PGR-CGRFA/WG/8/16 الوثيقة  18
 .PC 119/5 الوثيقة  19
20  /detail/en/c/416092-digest/evaluations-http://www.fao.org/evaluation/evaluation 

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/416092/
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 البيانات الختامية  - تاسعاً 
 

تماع املثمر ، إىل الرئيس واألمانة وموظفي الدعم على االجتوجه املندوبون بالشكر، نيابة عن األقاليم اليت ميثلوصا -36
جداً الذر عقدوه. وشاااااددوا على أةية النتائ  اليت صااااادرت عن االجتماع إلحراة تقدم على صاااااعيد صاااااون املوارد الوراثية 

 على مسااااةاهتم القّيمة اً النباتية لألغذية والزراعة واساااتخدامعا. وشاااكر الرئيس بدوره املندوبني ونوابه واملقرر واملراقبني أيضااا
وأثىن على التوصيات اليت رفعتعا مجاعة العمل ومت اعتمادها خالل الدورة، إل من شاصا أن تعزة تنفيذ خطة العمل العاملية 

ا الذين كانو  فوريونفيعم املرتمجون التحريريون واملرتمجون ال وأثىن على عمل موظفي املنظمة، مباالثانية على املستويات كافة. 
، أمينة اهليئة، بالشاااكر إىل الرئيس على قيادته وتفانيه يف العمل. وأعربت Hoffmannيعملون يف الظّل. وتوجعت السااايدة 

عن أملعا يف أن ميثل احلوار املتعدد أصااحاب املصاالحة خطوة أساااسااية يف ساابيل اسااتحدا  آلية جديدة إلقامة الشاابكات 
 ذية والزراعة يف موقععا وإدارهتا داخل املزرعة. ودعت الساااايدة أيضاااااً البلدان إىلاخلاصااااة بصااااون املوارد الوراثية النباتية لألغ

املبكر  للمعلومااات واالنااذار يالنظااام العاااملبااذل مااا أمكنعااا من جعود لرفع تقاااريرهااا، على النحو املتفق عليااه، من خالل 
يئة بإجراع تقييم الثانية، األمر الذر ساااااااايساااااااامح للعيف ما يتعلق بتنفيذها خطة العمل العاملية  بشااااااااان املوارد الوراثية النباتية

 .يف العامل منتظم حلالة تنفيذ اخلطة العاملية الثانية وحلالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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 المرفق ألف
 جماعة العمل الفنية الحكومية الدوليةالدورة الثامنة لجدول أعمال 

 المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 
 واملقررنتخاب الرئيس ونائب )نواب( الرئيس ا -1
 
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2
 
 خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتنفيذ  -3
 
 لألغذية والزراعة وتقاسم منافععا النباتية احلصول على املوارد الوراثية -4
 
 اهليئة املتعدد السنواتاستعران برنام  عمل  -5
 
 تقارير املنظمات والصكوك الدولية -6
 
 ما يستجد من أعمال -7
 
 اعتماد التقرير -8
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 المرفق باء
 قائمة بالوثائق
 وثائق العمل

  
CGRFA/WG-PGR-8/16/1 جدول األعمال املؤقت 

CGRFA/WG-PGR-8/16/1 
Add.1 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤقتان 

CGRFA/WG-PGR-
8/16/2/Rev.1 أنشااااااااااااااطة منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية  

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
CGRFA/WG-PGR-
8/16/3/Rev.1 اتيااة يااذ خطااة العماال العااامليااة الثااانيااة للموارد الوراثيااة النبااتنفالتقييم املوجز ل

 2014-2012للفرتة  لألغذية والزراعة
CGRFA/WG-PGR-8/16/4  الة التقرير الثالث عن حرصااااااااااااااد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل
CGRFA/WG-PGR-8/16/5  العناصااار املعنية قحديداً بالقطاع الفرعي للحصاااول على املوارد الوراثية وضاااع

 لألغذية والزراعة وتقاسم منافععا
CGRFA/WG-PGR-8/16/6  اساااااااااااااتعران تنفيذ برنام  عمل اهليئة املتعدد السااااااااااااانوات ومساااااااااااااودة اخلطة

 (2027-2018االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )
CGRFA/WG-PGR-8/16/7 تقارير املنظمات والصكوك الدولية 
  
  

  



CGRFA/WG-PGR-8/16/REPORT B2 

 

 وثائق المعلومات
CGRFA/WG-PGR-
8/16/Inf.1/Rev.1 ة تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية بشااااااااااااااان املوارد الوراثية النباتي تقييم

 2014-2012لألغذية والزراعة للفرتة 
CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.2  لصااااااااااااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةإقامة شاااااااااااابكات عاملية 

 يف مواقععا الطبيعية وإدارهتا يف املزارع
CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.3 األصااااااااناة األصاااااااالية واسااااااااتخدامعا على املسااااااااتوى الوطين صااااااااون –  

 مشروع خطوط توجيعية
CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.4  على املسااااااااااااااتوى الوطين األقااااارب الربيااااة للمحاااااصااااااااااااااياااالصااااااااااااااون –  

 مشروع خطوط توجيعية
CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.5  ارد إىل مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملو التقارير املقدمة

وع من قباال الصااااااااااااااناادو  العاااملي لتنالنباااتيااة الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة 
 احملاصيل

CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.6  التقرير املشاااااااااااااارتك املقاادم من االقحاااد الاادويل للبااذور والرابطااة األوروبيااة
ية مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد النباتإىل  للبذور

 الوراثية لألغذية والزراعة
CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.7 الزراعة و املقدم من املعاهدة الدولية بشان املوارد الوراثية لألغذية  التقرير

ة مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد النباتية الوراثيإىل 
 لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-
8/16/Inf.8/Rev.1 إىل  حلماية األصاااااااااناة النباتية اجلديدة االقحاد الدويلاملقدم من  التقرير

يااة الوراثيااة نباااتمجاااعااة العماال الفنيااة احلكوميااة الاادوليااة املعنيااة باااملوارد ال
 لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.9  املوارد احلكومية الدولية املعنية بالنظام األسااااااساااااي جملموعة العمل الفنية
 النباتية الوراثية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.10 قائمة بالوثائق 
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 المرفق جيم
 زراعةوال لألغذية أعضاء جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية

 عشرة الخامسةالوراثية لألغذية والزراعة في دورتها العادية  الذين انتخبتهم هيئة الموارد
 

 التشكيل

 كل إقليم(  من)عدد البلدان 
 

 البلد
 (5أفريقيا )

 
 
 
 

 العضو املناوب األول
 العضو املناوب الثاين

 تشاد
 إريرتيا
 املغرب
 موةامبيق
 السنغال
 مالور
 إثيوبيا
 

 (5آسيا )
 
 
 
 

 العضو املناوب األول
 الثاين العضو املناوب

 بوتان
 كمبوديا
 اليابان
 منغوليا
 الفلبني
 ماليزيا
 اهلند
 

 (5أوروبا )
 
 
 
 

 العضو املناوب األول
 العضو املناوب الثاين

 اجلمعورية التشيكية
 أملانيا
 هنغاريا
 هولندا

 سبانياإ
 فرنسا

 سويسرا
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 (5أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )
 
 
 
 

 العضو املناوب األول
 املناوب الثاينالعضو 

 األرجنتني
 الرباةيل
 شيلي
 غيانا

 جامايكا
 كوستا ريكا
 باراغوار

 
 (3الشرق األدنى )

 
 
 

 العضو املناوب األول
 العضو املناوب الثاين

 مصر
 الكويت
 لبنان
 اليمن

 السودان
 سلطنة عمان

 
 كندا (2أمريكا الشمالية )

 الواليات املتحدة األمريكية
 (2) الهادئجنوب غرب المحيط 

 
 العضو املناوب األول
 العضو املناوب الثاين

 جزر كوك
 فيجي
 ساموا
 تونغا
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 دالالمرفق 
 التقرير الثالثاإلطار الزمني المنق ح لرصد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية وإعداد 

 بشأن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم
 

التقارير المرفوعة إلى 
 جماعة العمل والهيئة

 اإلطار الزمني مصادر المعلومات
الـــــدورة الثـــــامنـــــة 
  لجمـــاعـــة العمـــل

المعنيـــة بـــالموارد 
 الوراثيـــة النبـــاتيـــة

 والزراعة لألغذية
- 2016 

الدورة الســـادســـة 
 -لهيئة لعشـــــــرة 
2017 

 الدورة التاســــــــــعة
 لجمـــاعـــة العمـــل

المعنيـــة بـــالموارد 
 الوراثيـــة النبـــاتيـــة

 والزراعة لألغذية
- 2018 

الدورة الســــــــــابعة 
 -عشـــــــرة للهيئة 

2019 

  الدورة العاشــــــــــرة
 لجمـــاعـــة العمـــل

 بـــالمواردالمعنيـــة 
 الوراثيـــة النبـــاتيـــة

 والزراعة لألغذية
- 2020 
دورة الثـــــامنـــــة ال

 -عشــــــرة للهيئة 
2021 

ـــة  ـــدورة الحـــادي ال
لجماعة عشــــــــــرة 

المعنيـــــة  العمـــــل
بـــالموارد الوراثيـــة 

ــة ــاتي ــةلألغــذ النب  ي
 - والــــــــزراعــــــــة

2022 
الدورة التاســــــــــعة 

 -عشـــــــرة للهيئة 
2023 

تقييم تنفياااااااذ خطاااااااة العمااااااال 
 الااااااااااعاااااااااااملاااااااااايااااااااااة الااااااااااثاااااااااااناااااااااايااااااااااة

(2012-2014) 

الااواردة ماان جااعااااااااات  الااباايااااااااانااااااااات
 االتصااااااااااااااااااااااال الااااااوطااااااناااااايااااااااة أو ماااااان

 مصادر أخرى

 
 

  

تقرير بشان جدوى املؤشرات 
املرّكبااااة بااااالنسااااااااااااااابااااة إىل املوارد 
 الاااااااااوراثاااااااااياااااااااة الااااااااانااااااااابااااااااااتاااااااااياااااااااة

 لألغذية والزراعة
 

  

 

  

تقييم تنفياااااااذ خطاااااااة العمااااااال 
 الااااااااااعاااااااااااملاااااااااايااااااااااة الااااااااااثاااااااااااناااااااااايااااااااااة

(2015-2019) 
 

 التقرير الثالث
 

جااعااااااااات املااعاالااومااااااااات الااواردة ماان 
االتصااااااااااال الوطنية أو من مصااااااااااادر 
أخرى على أسااا  املؤشاارات املتفق 
عااالاااياااعااااااااا، والاااتاااقاااااااااريااار الاااقاااطاااريااااااااة، 
والدراسااااااات املواضاااااايعية وغريها من 

 املصادر لات الصلة
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 هاءالمرفق 
 مشروع الخطة االستراتيجية لهيئة الموارد الوراثية

 المخرجات والمعالم البارزة : (2027-2018)لألغذية والزراعة 
 

 الدورة
 احلادية والعشرون

2027 

 الدورة
 العشرون
2025 

 الدورة
 التاسعة عشرة

2023 

 الدورة
 الثامنة عشرة

2021 

 الدورة
 السابعة عشرة

2019 

 

 المسائل القطاعية
ة اخلطة العاملياسااتعران 

 ةللموارد الوراثية احليواني
التقرير الثااااااااالااااااااث عرن 

حلااااااااالااااااااة املااوارد الااوراثاايااااااااة 
احليوانية لألغذية والزراعة 

  يف العامل

مل خطة العاساااااتعران تنفيذ  
الااعاااااااااملاايااااااااة لاالاامااوارد الااوراثاايااااااااة 

  احليوانية

املااااوارد الااااوراثاااايااااااااة  
 احليوانية

اسااااتعران تنفيذ العناصااار  
مباااااادونااااااة لات الصااااااااااااااالااااااة 

الساااااااالوك بشااااااااان الصااااااايد 
 الرشيد

تطوير العناصاااااار لات الصاااااالة  
مبدونة السااالوك بشاااان الصااايد 

 اواألدوات املرتبطة هب الرشيد

حلااااااااالااااااااة املوارد عرن 
غذية لأل املائيةالوراثية 

 والزراعة يف العامل

املااااوارد الااااوراثاااايااااااااة 
 املائية

خطة العمل اساااااااااااااااتعران  
العااااااملياااااة لصاااااااااااااااون املوارد 
 الاااااااااوراثاااااااااياااااااااة احلااااااااارجاااااااايااااااااة
واساااااااااااتخدامعا املساااااااااااتدام 

  وتنميتعا

 التقرير الثااااين حلاااالاااةعرن 
املوارد الوراثيااااة احلرجيااااة يف 

 العامل

طة خاساااااتعران تنفيذ  
العمل العاملية لصااااااااااون 
املوارد الوراثيااة احلرجيااة 
واساااتخدامعا املساااتدام 

  وتنميتعا

املااااوارد الااااوراثاااايااااااااة 
 احلرجية

اساااااااااااااااتعران العمل املعين  
بااالكااائنااات احليااة الاادقيقاة 

 والالفقاريات 

اسااااااااااااااااتاعاران الاعاماااااااال املاعاين  
باااااالكاااااائنااااات احلياااااة الااااادقيقااااة 

 والالفقاريات 

الكااااائنااااات احليااااة  
الااااااااااااادقاااااااااااااياااااااااااااقاااااااااااااة 

 والالفقاريات
طة خ اساااااااااااتعران تنفيذ

العماال العااامليااة )الثااانياة( 
بشاااااااااااااااااان املوارد الوراثيااة 
 النباتية لألغذية والزراعة

 .العامليف 

خطة العمل اساااااااااااااااتعران 
العااااملياااة الثاااانياااة بشااااااااااااااااااان 
املوارد الوراثياااااااة النبااااااااتياااااااة 
 لاااااااااألغاااااااااذياااااااااة والااااااااازراعاااااااااة

  .يف العامل

التقرير الثاااالاااث عن عرن 
ة حالة املوارد الوراثية النباتي
 لألغذية والزراعة يف العامل

اسااااااااااااااااتااعااران حااااااااالااااااااة  
واجتاهات الساااياساااات 

 اخلاصة بالبذور

املااااوارد الااااوراثاااايااااااااة 
 النباتية 

 المسائل المشتركة بين القطاعات
الااتااقاارياار الااثاااااااااين عاارن 

 حلاااالاااة التنوع البيولوجي
لألغااااااذيااااااة والزراعااااااة يف 

 العامل

حااااااااالااااااااة الااتاانااوع مااتااااااااابااعااااااااة  
البيولوجي لألغذية والزراعة 

 يف العامل

حاااااالاااااة التنوع متاااااابعاااااة  
البيولوجي لألغااااااااذيااااااااة 

 والزراعة يف العامل

حااااااااالااااااااة الاااااتاااااناااااوع 
الااااااااباااااااايااااااااولااااااااوجااااااااي 
 لألغااذيااة والزراعااة

 يف العامل
اساااااااااااتعران الصاااااااااااكوك 
القائمة للحصااااااول على 
 املوارد واقتسااااااااااااااام املنافع
وأثاااارهااااااااا عاااالااااى املااااوارد 
 الوراثية لألغذية والزراعة

اسااااااااااااااااتاعاران الصااااااااااااااااكاوك  
القاااائماااة للحصاااااااااااااااول على 
 املوارد واقتسااااااااااااااااااااام املنااااااافع
 وأثرهااا على املوارد الوراثيااة

 لألغذية والزراعة
 

اساااااااااااااااتعران اساااااااااااااااتخااااادام 
عناصاااااااااااااار احلصااااااااااااااول على 

اسااااااااتعران الصااااااااكوك  
القائمة للحصول على 
 املوارد واقتسااااااااام املنافع
وأثااارهااااااااا عااالاااى املاااوارد 
الااااوراثاااايااااااااة لااااألغااااااااذيااااااااة 

 والزراعة
احلصاااااااااااااااااااااااول عااااااااالاااااااااى 
املعلومااااااااات املتعلقااااااااة 

احلصااااااااااااااااول عالاى 
املااااوارد الااااوراثاااايااااااااة 
  وتقاسم منافععا
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املوارد الوراثيااااة وتقاااااسااااااااااااااام 
 منافععا

م باملوارد الوراثية وتقاس
 املنافع النامجة عنعا

اسااااتعران عمل مجاعات  
يق عمل اهليئة املعنية بتطب

 وإدمااااااااج التكنولوجياااااااات
البيولوجية لصااااااااااون املوارد 
الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة 

 واستخدامعا املستدام

اساااااااااااااااتعران عماال مجاااعااات  
عماااااال اهليئااااااة املعنيااااااة بتطبيق 
 توإدماااااااااج الاااتاااكاااناااولاااوجااايااااااااا

البيولوجيااااااااة لصاااااااااااااااون املوارد 
الوراثيااااااة لألغااااااذيااااااة والزراعااااااة 

 واستخدامعا املستدام

اساااااااااااااااتعران األبعاااااااااد 
الفنية والساااااااااااااااياساااااااااااااااية 
لااااالاااااتاااااكاااااناااااولاااااوجااااايااااااااات 

 اجلديدةالبيولوجية 

الااتااكاانااولااوجاايااااااااات 
 البيولوجية

اساااااااتعران العمل بشاااااااان  
 تااااااااااااااااغااااااااااااااااري املاااااااااااااااانااااااااااااااااا 

 واملوارد الوراثية

اساااااتعران العمل بشاااااان تغري  
 الوراثيةاملنا  واملوارد 

 تغري املنا   

الااااااارواباااااااط باااااااني الاااااااتاااااااناااااااوع   
البيولوجي لألغذية والزراعة 
وصاااااااحة اإلنساااااااان: قحديد 

 األولويات 

مذكرة مفاهيمية بشان  
الااااتاااانااااوع الااااباااايااااولااااوجااااي 
لاااألغااااااااذيااااااااة والااازراعااااااااة 

 وصحة اإلنسان 

 الصحة 

اسااااااااااتعران العمل بشااااااااااان   
 ةالتنوع البيولوجي والتغذي

اسااااااااااااااااتاعاران الاعاماااااااال  
لوجي البيو بشان التنوع 

 والتغذية

 التغذية 

تااقاارياار ماارحاالااي/تااقاايااياام 
دورر/ استعران اخلطة 

 االسرتاتيجية

تاااقاااريااار مااارحااالاااي/تاااقااايااايااام 
 دورر/ اساااااااااااااااااااااااتااااااااعااااااااران 

 اخلطة االسرتاتيجية

تقرير مرحلي/تقييم دورر/ 
اسااااااااااااااااااااااتاااااااعاااااااران اخلاااااااطااااااااة 

 االسرتاتيجية

تقرير مرحلي/تقييم دورر/ 
 استعران اخلطة االسرتاتيجية

تااقاارياار ماارحاالااي/تااقاايااياام 
دورر/ اسااااااااااااااااااتاااعاااران 

 اخلطة االسرتاتيجية
 

اسااااااااااااااتعران األهداة 
واملؤشااااااااااارات اخلاصاااااااااااة 
باااااااااهااااااااداة اهلااااااااياااااااائااااااااة 
ة االساااارتاتيجية املشاااارتك

 بني القطاعات

 اإلدارة 

 
 


