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CaracallaViale delle Terme di  
00153 Rome, Italy  

  

 cgrfa@fao.orgالبرید اإللكتروني: 
 

 
 
 
 
 

وصاف المستخدمة في ھذه الوثیقة وطریقة عرض موضوعاتھا ال تعبر عن أي رأى خاص لمنظمة األغذیة والزراعة األ
ما یتعلق بسلطاتھا أو بتعیین حدودھا  أو إقلیم أو مدینة أو منطقة، أو فيما یتعلق بالوضع القانوني ألي بلد  لألمم المتحدة في

 وتخومھا.

.

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/cgrfa-comm/sixteenth-reg/
mailto:cgrfa@fao.org


i CGRFA-16/17/Report Rev.1 

 

 بیان المحتویات
 

 الفقرات
 9-1 افتتاح الدورة -أوًال 

 18-19 حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالم -ثانیًا

 23-19 والزراعة في تحقیق األمن الغذائي دور الموارد الوراثیة لألغذیة -ثالثًا

 25-24 الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا -رابعًا

 31-26 استعراض برنامج العمل بشأن تغیر المناخ والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة -خامًسا

 36-32 لألغذیة والزراعة استعراض تنفیذ الغایات والمؤشرات للموارد الوراثیة -سادًسا

 42-37 الموارد الوراثیة المائیة -سابعًا

 50-43 الموارد الوراثیة الحیوانیة -ثامنًا

 70-51 الموارد الوراثیة النباتیة -تاسعًا

 76-71 الموارد الوراثیة الحرجیة -عاشًرا

 80-77 الكائنات الحیّة الدقیقة والالفقاریات -حادي عشر

 91-81 برنامج العمل المتعدد السنواتتنفیذ  -عشر ثاني

 95-92 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولیة -ثالث عشر

 96 موعد ومكان انعقاد الدورة العادیة السابعة عشرة للھیئة -رابع عشر
 انتخاب الرئیس ونواب الرئیس والمقرر واألعضاء واألعضاء  -خامس عشر

 98-97 في مجموعات العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المناوبون
البیانات  -سادس عشر

 101-99 الختامیة
 

 المرفقات
 والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد لھیئة العادیة عشرة السادسة الدورة أعمال جدول -ألف
 – الحیوانیةالتأكید مجدداً على االلتزام العالمي بخطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة  -باء

 مشروع قرار
 )2027-2018(المخرجات والمعالم البارزة : برنامج العمل المتعدد السنوات -جیم
 ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ومساھمتھا في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة -دال

 مشروع قرار –
الحكومیة الدولیة المعنیة األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنیة  -ھاء

 بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة المنتخبون في الدورة العادیة السادسة عشرة للھیئة
 قائمة بالوثائق -واو

أعضاء ھیئة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  -زاي
 والزراعة





1 CGRFA-16/17/Report Rev.1 

 

 افتتاح الدورة -أوالً 
 
انعقدت الدورة العادیة السادسة عشرة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (الھیئة) في  -1

باط  3ینایر/كانون الثاني إلى  30روما، إیطالیا، خالل الفترة الممتدة من  . ویمكن 2017فبرایر/ش������
 لكتروني للھیئة.ندوبین والمراقبین على الموقع اإلاالطالع على قائمة الم

 
وكانت الھیئة قد انتخبت، طبقاً لالئحتھا الداخلیة، في دورتھا العادیة الخامس������ة عش������رة التي  -2

 . وانتُخب الس����یدومقرر الدورة، رئیس دورتھا العادیة الس����ادس����ة عش����رة ونوابھ 2015ُعقدت في عام 
Chang-Yeon Cho  (جمھوریة كوریا) رئیس��اً للدورة العادیة الس��ادس��ة عش��رة. وانتُخب كل من الس��یدة

Clarissa della Nina  (البرازیل) والس����یدCharles Nying  (الكامیرون) والس����یدWilliam Wigmore  جزر)
 (ج�����م�����ھ�����وری�����ة إی�����ران اإلس�����������الم�����ی�����ة)  Javad Mozafari Hashjinالس�����������ی�����د ك�����وك) و

(الوالیات المتحدة األمریكیة) كنواب  Christine Dawson(س��ویس��را) والس��یدة  François Pythoud والس��ید
 Larissa Maria Lima Costaللدورة. وحلّت الس���یدة  كمقرر Clarissa della Ninaللرئیس. وانتُخبت الس���یدة 
(الكامیرون) محّل الس������ید  Moungui Mediوحّل الس������ید  Clarissa della Nina(البرازیل) محّل الس������یدة 

Charles Nying. 
 
 الدورة مرّحبًا بالمندوبین والمراقبین. Chang-Yeon Choوافتتح السید  -3
 
، نائب المدیر العام للبرامج، بالمندوبین والمراقبین. وأش�����ار Daniel Gustafsonورّحب الس�����ید  -4

المناخ والتنّوع البیولوجي واألراض�����ي والمیاه ومباش�����رة إدارة المنظمة الجدیدة المعنیة بإلى إنش�����اء 
اتفاقیات ریو الثالث، أي االتفاقیة اإلطاریة بشأن تغیّر المناخ العمل المتصل بعملھا وھي ستجمع بین 

افحة التص��ّحر واتفاقیة التنوع البیولوجي، وس��تش��ّكل الجھة المض��یفة الجدیدة لھیئة الموارد واتفاقیة مك
الوراثیة وللمعاھدة الدولیة بش�����أن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة (المعاھدة). وباإلش�����ارة 

 Gustafsonدد الس���ید إلى نتائج الدورة الثالثة عش���رة لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي، ش���
عاون من أجل تعمیم التنوع البیولوجي في القطاعات  فة على ض������رورة الت تھ في كا نظراً إلى أھمی

تحقیق األمن الغذائي ووض��ع حد لفقدان التنوع البیولوجي. وش��دد على مواءمة برنامج عمل المنظمة 
القطاعات، بموازاة تحقیق  مع أھداف التنمیة المس����تدامة وعلى التزام المنظمة بتش����یید الجس����ور بین

ھج متكاملة ومش������تركة بین القطاعات لتعمیم التنوع البیولوجي في التآزر لمواءمة األھداف واتباع نُ 
 Braulio Ferreira de Souzaقطاعات الزراعة والغابات ومصاید األسماك. كما توّجھ بالشكر إلى السید 

Diasعلى الس������نوات الطویلة من التعاون الملھم والممتاز ، األمین التنفیذي التفاقیة التنوع البیولوجي ،
 مع المنظمة وتمنى لھ دوام النجاح في مساعیھ المستقبلیة.

 
، المدیر العام المس�������اعد في إدارة المناخ والتنّوع René Castro-Salazarالس������ید  كد مجدداوأ -5

الھیئة قد  أنوأش��ار إلى لى طابع الھیئة المش��ترك بین القطاعات، عالبیولوجي واألراض��ي والمیاه، 
 م����������زی����������د  إل����������ى، ف����������ي إط����������ار اإلدارة ال����������ج����������دی����������دة، ت����������دف����������ع

نب األخرى من إدارة الالروابط مع تطویر من  طبیعیة بموازاة الحفاظ على التعاون الموارد الجوا
سؤولیة تغیّر المناخ في رغم تحمیل الزراعة م، . وشدد على أنھاألخرى الجاري مع اإلدارات الفنیة

شّكل جزءاً من الحل لھ. وشدد على  الكثیر من األحیان، من الضروري األخذ في الحسبان أنھا قد ت
أن اإلدارة الجدیدة س������تتیح أس������الیب مبتكرة للتعاون بین أمانتي الھیئة والمعاھدة الدولیة والبرنامج 

یس�����اعد على تیس�����یر تعمیم المس�����ائل الخاص بنظم التراث الزراعي ذات األھمیة العالمیة مما س�����
المرتبطة بالتنوع البیولوجي والمناخ واألراضي والمیاه ودعمھا في سیاق العمل الفني الذي تقوم بھ 

 المنظمة، وبالتالي دعم تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.
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البیولوجي، عن ، األمین التنفیذي التفاقیة التنّوع Braulio Ferreira de Souza Diasوأفاد الس���ید  -6
نتائج الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف في االتفاقیة التي ُعقدت مؤخراً وشدد على أن االجتماع 
الرفیع المس��توى والدورة الثالثة عش��رة قد اس��تفادا من العمل التحض��یري وحظیا بدعم من المنظمة. 

واس����تخدامھ المس����تدام لرفاھیة  تعمیم حفظ التنوع البیولوجيبش����أن نكون اإعالن كوأش����ار إلى أّن 
إلى خطط  ، إنما یش��یرض��من القطاعات وفي ما بینھا دمجھاإلنس��ان وقرار مؤتمر األطراف بش��أن 

المتعلّقة بالموارد الوراثیة النباتیة والحیوانیة والحرجیة. كما أشار إلى قرارات للھیئة العمل العالمیة 
ة عن الموارد الوراثیة، وإلى تداعیات تقییم الرقمیمعلومات التس���لس���ل مؤتمر األطراف المتص���لة ب

الملقحات والتلقیح وإنتاج األغذیة الذي أعدّه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والس����یاس����ات في مجال 
 ال����ت����ن����وع ال����ب����ی����ول����وج����ي وخ����دم����ات ال����ن����ظ����ام اإلی����ك����ول����وج����ي. وش����������ك����ر ال����ھ����ی����ئ����ة 

مع خلفھ الس������یدة  التي تجلّت س������تس������تمرّ  وأعرب عن ثقتھ في أن روح التعاون القویةعلى عملھا 
Cristiana Paşca Palmer مھامھا. ھابعد استالم 

 
ً ، أمینة الھیئة، إلى أن أحداثIrene Hoffmannالس����یدة  أش����ارتو -7 ، بما فیھا اعتماد خطة عدیدة ا

وأھداف التنمیة المس������تدامة إلى جانب نتائج المؤتمر الثالث عش������ر  2030التنمیة المس������تدامة لعام 
لألطراف في اتفاقیة التنّوع البیولوجي، تبیّن أن التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة یتّس������م بأھمیة 
كبیرة في برنامج العمل العالمي. وش���ددت على الحاجة إلى مواص���لة التعاون باعتبار ذلك أس���اس���یاً 

التنّوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي التوعیة بأھمیة األدوار التي یؤدیھا إلحراز تقدم في 
 بالنسبة إلى عمل نظم اإلنتاج الزراعي.

 
وعرض الرئیس األنش��طة التي اض��طلع بھا المكتب خالل الفترة الفاص��لة بین الدورتین وقدّم  -8

البیولوجي لألغذیة والزراعة في تعزیز القدرة الحدث الخاص بشأن مساھمة التنّوع موجزاً عن نتائج 
قد المش������اركون في الحدث الخاص  كانو 2017.1ینایر/كانون الثاني  28 الذي ُعقد في على الص������مود

شبّھ بھا من أجل بناء نظم إنتاج قادرة على الصمود. وسلّط أقّروا  بضرورة التعلّم من الطبیعة بدل الت
وتوثیقھا باس�����تخدام تقنیات وتكنولوجیات لتقلیدیة رف المعاا الحدث الض�����وء على أھمیة الحفاظ على

تكنولوجیا المعلومات ونماذج األعمال التجاریة الجدیدة والتسویق والترویج لریادة بما في ذلك مبتكرة 
 ال���������������������مش��������������������������اری���������������������ع االج���������������������ت���������������������م���������������������اع���������������������ی���������������������ة. 
كما تم اإلقرار بأن وض��ع اس��تراتیجیات لتعزیز القدرة على الص��مود یتطلّب نھجاً ش��امالً فض��الً عن 
ً ب������������������ی������������������ن ال������������������ق������������������ط������������������اع������������������ات   ت������������������ع������������������اون������������������ا

راً ھاماً لتوطید ھذا التعاون الھیئة ت على المس���تویین الدولي والوطني. واعتُبر بش���كل  وتنس���یقھمیس���ّ
 على المستوى الدولي.أفضل 

 
 بھذه الوثیقة. المرفق ألفمال، كما یرد في واعتمدت الھیئة جدول األع -9

  

                                                 
1  /http://www.fao.org/nr/cgrfa/events/ar  

http://www.fao.org/nr/cgrfa/events/ar/
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 ً  حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالم -ثانیا
 

 حالة اإلعداد
 

 2.حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالمنظرت الھیئة في الوثیقة بعنوان إعداد  -10
وأبدى  3.البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالمحالة التنوع ورّحبت الھیئة بمشروع التقریر عن 

 إبرازھا في مشروع التقریر المنقح. وطلبواأعضاء الھیئة تعلیقاتھم على مشروع التقریر 
 

على أھمیة العمل على ضمان تقدیم أكبر عدد ممكن من التقاریر القطریة. الھیئة وشددت  -11
 ودعت البلدان 

. وفي حین أنّھ باستطاعة البلدان 2017یونیو/حزیران  30التي لم تقدم تقاریرھا بعد إلى القیام بذلك قبل 
أن ترفع تقاریرھا باستخدام الخطوط التوجیھیة المبسطة التي أعدتھا األمانة، أشارت الھیئة إلى أّن 

بإمكان البلدان التي على أنھ  اتفقتاستخدام الخطوط التوجیھیة بنسختھا الكاملة ھو الخیار المفضل. و
وطلبت إلى  2017یونیو/حزیران  30قدمت بالفعل تقاریرھا القطریة أن ترفع نسخة منقحة منھا قبل 

 أن تطلع األمانة بشكل واضح على أي تعدیالت أجرتھا فیھا. البلدان التي تقرر ذلك
 

نسخة موجزة عنھ بحلول  الھیئة إلى أمانتھا إتاحة مشروع التقریر المنقح ومسودة وطلبت -12
 16ودعوة األعضاء والمراقبین إلى إبداء تعلیقاتھم في موعد أقصاه  2018األول من مارس/آذار 

 .2018یونیو/حزیران 
 

كذلك إتاحة الدراسات المواضیعیة والتقاریر التولیفیة اإلقلیمیة باعتبارھا وثائق  وطلبت -13
إلى األمانة وضع التقریر بصیغتھ النھائیة خالل  طلبتومساندة تماماً كما مشروع التقریر المنقح. 

والمراقبین وإعداد نسخة  عضاءمع مراعاة التعلیقات الواردة من األ 2018النصف الثاني من سنة 
 .األمم المتحدةونشرھا بجمیع لغات النھائي موجزة من التقریر 

 
اللمسات وناشدت الھیئة الحكومات والجھات المانحة إتاحة الموارد المالیة الضروریة لوضع  -14

إلى األمانة عرض  وطلبت. بجمیع لغات األمم المتحدة وترجمتھ ونشرهالنھائي التقریر األخیرة على 
لخاص التقریر النھائي في اجتماعات دولیة ذات الصلة لالستفادة منھ في جدول األعمال العالمي ا

 بالتنوع البیولوجي والمساھمة فیھ، ال سیما في ما یتعلق بتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة ذات الصلة.
 

ودعت البلدان إلى دراسة نتائج تقاریرھا القطریة لدى إقرار البرامج والسیاسات واألنشطة  -15
 ذات الص���������������������������������������������������������������������������ل���������������������������������������������������������������������ة 

 على المستویین الوطني واإلقلیمي، حسب االقتضاء. 
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 االحتیاجات واإلجراءات الممكنة
 

االحتی��اج��ات  –التنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة نظرت الھیئ��ة في الوثیق��ة بعنوان  -16
إلى أمین الھیئة دعوة  وطلبت 5وأخذت علما بالوثائق األخرى ذات الص������لة. 4واإلجراءات الممكنة

بش��أن االحتیاجات واإلجراءات  2018أبریل/نیس��ان  15إلى إبداء تعلیقاتھم قبل  المراقبینو األعض��اء
واقتراح احتیاجات أو إجراءات ممكنة إض�����افیة لص�����ون  بالوثیقة المرفق األولالممكنة الواردة في 

ستخدامھا على نحو مستدام، مع األخذ بعین االعتبار النتائج  التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة وا
القیام، حسب االقتضاء، باستعراض مسودة  ألمانةاإلى  وطلبتالمنبثقة عن مشروع التقریر المنقح. 

االحتیاجات واإلجراءات الممكنة لص������ون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واس������تخدامھا على 
نحو مستدام، ومراجعتھا في ضوء ما ورد من تعلیقات واقتراحات ومع مراعاة النتائج المنبثقة عن 

 مشروع التقریر المنقح.
 

األقالیم إلى تحدید جھات االتص����ال الوطنیة التي قد یص����ل عددھا إلى كال من ودعت الھیئة  -17
حالة ثالث جھات لكي تتولى إعداد التقاریر القطریة التي س�����تس�����اھم بدورھا في إعداد التقریر عن 

للمشاركة في االستعراض والتنقیح المعمقین، حسب  التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالم
بالتس�����میات وإبالغ أمین الھیئة االقتض�����اء، لمس�����ودة االحتیاجات واإلجراءات الممكنة بص�����ددھا، 

بل  ھا في المكتب ق طة أعض�������ائ  . ودعت كذلك أعض�������اء المكتب 2017س������بتمبر/أیلول  1بواس������
ص��ال الوطنیة األخرى في اإلقلیم إلى دعم المرش��حین من خالل تیس��یر اس��تش��راف آراء جھات االت

 بشأن االحتیاجات واإلجراءات الممكنة.
 

وطلبت الھیئة إلى أمینھا الدعوة إلى عقد اجتماع لجھات االتص������ال الوطنیة التي تس������میھا  -18
، من أجل القیام، الموارد، ش���رط توافر 2018األقالیم یمتد على ثالثة أیام خالل ش���ھر یونیو/حزیران 
 اس����������������ت�����������ع�����������راض مس����������������ودة حس����������������ب ال�����������م�����������ق�����������تض����������������ى، ب�����������

االحتی��اج�ات واإلجراءات الممكن��ة ومراجعتھ��ا وعرض������ھ��ا من ثّم على الھیئ��ة لكي تنظر فیھ��ا في 
التي من شأنھا أن تساعد على  دورتھا السابعة عشرة العادیة بحیث تؤازر النقاش بشأن اإلجراءات

 ضمان صون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واستخدامھ على نحو مستدام.
 

 ً  في تحقیق األمن الغذائيلألغذیة والزراعة دور الموارد الوراثیة  -ثالثا
 

خیارات لرفع مستوى الوعي بدور الموارد الوراثیة في نظرت الھیئة في الوثیقة بعنوان  -19
وشددت على أھمیة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة بالنسبة إلى  6.تحقیق األمن الغذائي والتغذیة

ً إنتاج األغذیة وتحقیق األمن الغذائي   .بأبعادھما األربعة جمیعا
 

ودعت الھیئة البلدان إلى رفع مس������توى الوعي بأھمیة ص������ون الموارد الوراثیة لألغذیة  -20
نافعھا لتحقیق األمن الغذائي والتغذیة. والزراعة واس���تخدامھا المس���تدام والحص���ول علیھا وتقاس���م م

كما دعت البلدان إلى إدراج الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في سیاسات األمن الغذائي والتغذیة 
لدیھا، بما في ذلك برامج البحث واإلرش��اد العامة، وس��یاس��ات المش��تریات العامة والتعلیم، وتطویر 

لى س���یاس���ات داعمة لألمن الغذائي والتغذیة الكافیة األس���واق وس���لس���لة القیمة، بغرض التوص���ل إ
إلى المنظمة مس���اعدة  طلبتوص���ون الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة واس���تخدامھا المس���تدام. و

البلدان في ھذا الص����دد ودعت الجھات المانحة والمنظمات الدولیة المعنیة إلى إتاحة الموارد المالیة 
 الالزمة.
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الھیئة إلى المنظمة إعداد دراسة تتناول مساھمة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  وطلبت -12

في دعم ركائز األمن الغذائي األربع وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة ذات الصلة، إلى جانب عكس 
 وطلبت .حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالمنتائج الدراس������ة في التقریر المنقّح عن 

 ال��ھ��ی��ئ���ة إل��ى ال��م��ن��ظ��م���ة دع��وة األعض���������اء وال��م��راق��ب��ی��ن إل��ى ت��ق���دی��م مس���������اھ��م���ات��ھ��م 
 .2017مارس/آذار  31 قبلمانة األإلى 

 
الھیئة إلى المنظمة رفع تقاریر منتظمة عن األنش������طة التي تض������طلع بھا للتوعیة  وطلبت -22

 في تحقیق األمن الغذائي.لألغذیة والزراعة بمساھمات الموارد الوراثیة 
 

وشددت الھیئة على أھمیة تعاونھا مع اللجان الفنیة للمنظمة ومع لجنة األمن الغذائي العالمي.  -23
  طلبتكما 

إلى المنظمة مواصلة إدراج العمل الخاص بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في برنامج العمل 
 والمیزانیة الخاص بالمنظمة.

 
 ً  منافعھا وتقاسم والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد على الحصول   -رابعا

 
 بالحصول المعني والقانونیین الفنیین الخبراء لفریق الثالثةتقریر الدورة نظرت الھیئة في  -24

جمھوریة ( Javad Mozafari Hashjinالسید التقریر  وعرض 7.التابع للھیئةمنافعھا  وتقاسم الموارد على
 وتقاسم الموارد على بالحصول المعني والقانونیین الفنیین الخبراء فریق، رئیس )إیران اإلسالمیة

على األعضاء في فریق الخبراء الفنیین  وتوجھت الھیئة بالشكر إلى. )فریق الخبراء الفنیین( منافعھا
 تحدیداً  الفرعیة بالقطاعات الخاصة العناصر وضعونظرت الھیئة في الوثیقة بعنوان . عملھم الممتاز

 إلى بالنسبة منافعھا وتقاسم والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد على للحصول المحلي التنفیذ لتیسیر
وأخذت علما بالمعلومات األخرى  8والزراعة لألغذیة الوراثیة للموارد الفرعیة القطاعات مختلف

 9ذات الصلة.
 

 :الھیئة وإنّ  -25
 

 الوراثیة الموارد على الحص������ول مجال في العمل إلى األمانة أن تواص�������ل طلبت )1(
فیھا المعنیة  مختلف الس���لطاتو األعض���اء توعیة بھدف منافعھا وتقاس���م والزراعة لألغذیة

 األعضاء لمساعدة المصلحة، أصحاب من وغیرھا منافعھا وتقاسم الموارد على الحصولب
 ، أھمیةالتي تتخذھا منافعھا وتقاس������م الموارد على الحص������ول تدابیر في ،أن یُبرزوا على

  األم���ن ت���ح���ق���ی���ق ف���ي ال���خ���اص ودورھ���ا وال���زراع���ة ل���ألغ���ذی���ة ال���وراث���ی���ة ال���م���وارد
غذائي مات ال فة، الفرعیة للقطاعات الممیزة والس������   تحقیق بغرض المس�������اھمة في المختل

 المشاركة من الفرعیة القطاعات وتمكین المستدامة التنمیة أھداف من 6-15و 5-2 المقصدین
 المحلیة المس������تویات على ص������لةال ذات عملیاتال في التواص������ل ش������جیعوت مجدیة بطریقة

 والدولیة؛ واإلقلیمیة والوطنیة
إلى المنظمة االس�����تمرار في مس�����اعدة البلدان، بناًء على طلبھا، على اتخاذ  طلبتو )2(

أو س����یاس����اتیة للحص����ول على الموارد الوراثیة لألغذیة /أو إداریة و/إجراءات تش����ریعیة و
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لى أھمیة ھذه الموارد ودورھا الخاص في تحقیق األمن والزراعة وتقاس������م منافعھا نظراً إ
 الغذائي؛

عناص��ر تیس��یر إعداد مذكرات تفس��یریة غیر توجیھیة تبیّن، في س��یاق  على اتفقتو )3(
التنفیذ المحلي للحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا لمختلف القطاعات الفرعیة للموارد 

سم منافعھا)،  10الوراثیة لألغذیة والزراعة (العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقا
الس������مات الممیِّزة للقطاعات الفرعیة المختلفة المعنیة بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة 

 وممارساتھا المحددة، بما یكّمل العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا؛
من أصحاب المصلحة إلى توفیر المساھمات ودعت األعضاء والمراقبین وغیرھم  )4(

 :الالزمة إلعداد المذكرات التفسیریة ھذه عبر وسائل إلكترونیة بما في ذلك بشأن ما یلي
 

تجاربھم العملیة في مجال تنفیذ التدابیر الوطنیة للحصول على الموارد  •
 الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا؛

اعات الفرعیة المعنیة بالحصول على الموارد السمات الممیِّزة لمختلف القط •
 .وتقاسم منافعھا وممارساتھا المحددة

مانة أن تعقد، في أقرب وقت ممكن بعد الدورة العادیة الس������ادس������ة األإلى  طلبتو )5(
عش���رة للھیئة وبالتعاون مع أمانتي المعاھدة الدولیة بش���أن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة 

واتفاقیة التنّوع البیولوجي، حلقة عمل دولیة لمس�������اعدة البلدان على ) ةالمعاھد(والزراعة 
یة لألغذیة الزراعة  فة للموارد الوراث مات الممیِّزة للقطاعات الفرعیة المختل ید الس������ تحد
وممارس�اتھا المحددة في س�یاق عناص�ر الحص�ول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة 

 :حلقة العمل الشروط التالیة ویجب أن تستوفي. وتقاسم منافعھا
 

أن تكون مفتوحة أمام كافة األعضاء في الھیئة والمراقبین وأصحاب  )أ(
 المصلحة المعنیین؛

أن یحضرھا ممثل واحد على األقل عن كل جماعة عمل فنیة حكومیة دولیة  )ب(
 تابعة للھیئة 

 على أن یعیّنھ أمین الھیئة بالتشاور مع المكتب؛ (جماعات العمل) من كل إقلیم،
ً سبعة خبراء یستوفون التمثیل اإلقلیمي من القطاعات  )ج( أن یحضرھا أیضا

، والالفقاریات الدقیقة للكائنات والزراعة لألغذیة الوراثیة المواردبالفرعیة الخاصة 
 على أن یعیّنھم أمین الھیئة بالتشاور 

 مع المكتب؛
ً  )د(  الموارد على بالحصول المعني الفنیین الخبراء فریقأن یحضرھا أیضا

 ؛منافعھا وتقاسم
أن تأخذ في الحسبان المدخالت التي سیتم تسلّمھا رداً على الدعوة الواردة  )ھـ(

 أعاله إلى جانب مدخالت أخرى من المشاركین؛) 4(في الفقرة 
ن تبادل المعلومات والتجارب أن تشّكل منتدى یتمّكن من خاللھ المشاركون م )و(

 واآلراء؛
أن تقدّم مخرجات إلعداد في مرحلة الحقة المذكرات التفسیریة غیر  )ز(

التوجیھیة التي ستبیّن، في سیاق العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم 
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منافعھا، السمات الممیِّزة للقطاعات الفرعیة المختلفة المعنیة بالموارد الوراثیة 
 .ذیة والزراعة وممارساتھا المحددةلألغ

 
إلى األمانة إتاحة مداوالت الحلقة الدولیة ونتائجھا أمام الھیئة وجماعات  طلبتو )6(

سبة إلى ا سبعة المعیّنین بالن  والالفقاریات الدقیقة للكائنات الوراثیة لمواردالعمل والخبراء ال
لإلحاطة والنظر  منافعھا وتقاس������م الموارد على بالحص������ول المعنيوفریق الخبراء الفنیین 

 فیھا؛
 منافعھا وتقاس����م الموارد على بالحص����ول المعنيإلى فریق الخبراء الفنیین  طلبتو )7(

إتاحة المعلومات المس����ترجعة عن نتائج حلقة العمل إلى األمانة إلعداد مش����روع المذكرات 
ن في مجال الموارد والخبراء الس����بعة المعینیالتفس����یریة لینظر فیھا كل من جماعات العمل 

 ؛ولیساھموا في إعدادھا والالفقاریات الدقیقة لكائناتالوراثیة ل
مش���روع ، خالل دوراتھا العادیة القادمة، إلى جماعات العمل أن تس���تعرض طلبتو )8(

أعاله، بالنس��بة إلى القطاع الفرعي الذي ) 7(المذكرات التفس��یریة، كما یرد ذكره في الفقرة 
 یعني كّل جماعة؛

بة إلى ا طلبتو )9(  لمواردإلى األمانة عقد اجتماع للخبراء الس������بعة المعیّنین بالنس������
لیقوموا باس���تعراض مش���روع المذكرات التفس���یریة،  والالفقاریات الدقیقة للكائنات الوراثیة

 أعاله، في ما یتّصل بالقطاع الفرعي الخاص بھم؛) 7(كما یرد ذكرھا في الفقرة 
 منافعھا وتقاس�����م الموارد على بالحص�����ول المعني الفنیینوش�����ّجعت فریق الخبراء  )10(

 الدقیقة للكائنات الوراثیة الموارد إلى بالنس�����بة المعیّنینوجماعات العمل والخبراء الس�����بعة 
 على العمل إلكترونیاً طوال العملیة ھذه؛ والالفقاریات

إلى فریق الخبراء الفنیین عقد اجتماع آخر لھ لتجمیع مش������روع المذكرات  طلبتو )11(
التفس������یریة لكافة القطاعات الفرعیة، كما اس������تعرض������تھ كل من جماعات العمل والخبراء 

، لتقوم الھیئة والالفقاریات الدقیقة للكائنات الوراثیة لمواردالس�����بعة المعیّنین بالنس�����بة إلى ا
 السابعة عشرة؛ بتجمیعھ في دورتھا العادیة

 :، بواسطة االستبیانات، على الشكل التاليالمعلومات جمع األمانةإلى  طلبتو )12(
 

 بشأناآلخرین  المصلحة وأصحاب والمحلیة األصلیة والمجتمعات البلدانمن  •
 الطوعیة التوجیھیة والخطوط السلوك ومدونات والتبادل االستخدام ممارسات

  الص����������������ل����������ة ذات ال����������م����������م����������ارس����������������ات وأفض����������������ل
 التعاقدیة األحكام عن وكذلك المحلیة، المجتمعات وبروتوكوالت معاییر أو/و

 تحدیداً  تتناول التي منافعھا وتقاس����م الموارد على الحص����ول بش����أن النموذجیة
 والزراعة؛ لألغذیة الوراثیة الموارد

 المجتمعات من علم عن المسبقة الموافقة على الحصول كیفیة عن لدانمن الب •
  والمحلیة األصلیة

 تنفیذ مجال في الخبرات وعن القضائیة، والیاتھا ضمن ومشاركتھا قبولھا أو
 لمواردبا في ما یتعلق منافعھا وتقاسم الموارد على الحصول تدابیر من أي

 والزراعة؛ لألغذیة الوراثیة
 عن المصلحة أصحاب من وغیرھا المعنیة والمحلیة األصلیة المجتمعاتمن  •

 لمسألة موافقة بمقاربة البلدان یتعلق في ما نظرھا وجھات وكذلك خبراتھا
ما  في ومشاركتھا قبولھا وأ علم عن والمحلیة المسبقة األصلیة المجتمعات

  تقلیدیة؛ معرفة من بذلك یرتبط وما والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد یخصّ 
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 الموارد على الحصول عناصر استخدام مجال في خبراتھا عن البلدانمن  •
 ؛منافعھا وتقاسم

من أصحاب المصلحة المعنیین بشأن الممارسات القائمة في مختلف القطاعات  •
الفرعیة في ما یخّص االستخدامات المختلفة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة 
 التي تنطبق علیھا تدابیر الحصول 

 .على الموارد وتقاسم منافعھا
 

الذكر وإتاحتھا على ش������كل مدخالت إلى األمانة جمع المعلومات الس������ابقة  طلبتو )13(
إلعداد المذكرات التفس�����یریة وإتاحتھا للھیئة الس�����تخدامھا، حس�����ب االقتض�����اء، في عملھا 

 المستقبلي في مجال الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا؛
لة طلبتو )14( ئة مواص������ یة  التعاون توطید إلى أمین الھی لدول  بغیةمع أمین المعاھدة ا

 بالحص����ول یتعلّق ما في ھاوتنفیذ الجھازین عملبرامج  وض����ع جھود في االتس����اق تعزیز
 منافعھا؛ وتقاسم الموارد على

 للموارد المس������تمرة حوكمتھ إطار في للمعاھدة الدولیة، الرئاس������ي الجھاز ودعت )15(
ً  والزراعة لألغذیة النباتیة الوراثیة  عن التنس�����یق مواص�����لة إلى المعاھدة، من 3 للمادة وفقا

 النباتیة الوراثیة للموارد المحددة واالس�����تخدامات الممیّزة الس�����مات لمعالجة الھیئة مع كثب
 في الجاریة والعملیات األنش��طة في االعتبار األخذ مع تكمیلیة، والزراعة بص��ورة لألغذیة

 المتع�دد النظ�ام عم�ل تحس������ین إلى الرامی�ة الح�الی�ة العملی�ة ذل�ك في بم�ا المع�اھ�دة، إط�ار
 المتناس���ق التنفیذ لدعم الجاري والتعاون ھامنافع وتقاس���م الموارد على للحص���ول األطراف
 ناغویا؛ وبروتوكول البیولوجي التنوع واتفاقیة الدولیة للمعاھدة

 الرامیة العملیة عنمع الھیئة بانتظام  المعلومات تبادل إلى الرئاس����ي الجھاز ودعت )16(
 .الجھود في زدواجیةاال تفادي بغرض األطراف المتعدد النظام تعزیز إلى

 
 ً  استعراض برنامج العمل بشأن تغیر المناخ   -خامسا

 والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
 

اس������تعراض برنامج العمل بش�������أن تغیر المناخ والموارد نظرت الھیئة في الوثیقة بعنوان  -26
 11.الوراثیة لألغذیة والزراعة

 
ورّحبت الھیئة بالتقدّم المحرز في تنفیذ برنامج العمل بش������أن تغیر المناخ والموارد الوراثیة  -27

ئة الخاص بتغیّر المناخ في  عة ووافقت على دمج عمل الھی یة والزرا عدد لألغذ ھا المت برنامج عمل
لزراعة إلى المنظمة ض��مان دمج عمل الھیئة في مجال الموارد الوراثیة لألغذیة وا طلبتو .الس��نوات

 وتغیّر المناخ بشكل كامل في اإلطار االستراتیجي للمنظمة واستراتیجیتھا الخاصة بتغیّر المناخ.
 

ودعت الھیئة أمینھا إلى مواص��لة التوعیة بأھمیة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ودورھا  -28
ر ال�����������م�����������ن�����������اخ  ال�����������م�����������ح�����������ت�����������م�����������ل ف�����������ي ظ�����������ّل ت�����������غ�����������ی�����������ّ

رامج والس��یاس��ات المرتبطة بتغیّر المناخ بما في ذلك على إلى جانب تعزیز تعمیم ھذه الموارد في الب 
 المستویین الوطني واإلقلیمي.
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تنفیذ الخطوط التوجیھیة الطوعیة لدعم إدراج التنوع الوراثي في  ودعت الھیئة البلدان إلى -29
 أمینوتوفیر تعلیقاتھا في ھذا الص����دد إلى  12تخطیط التكیف مع تغیر المناخ على المس����توى الوطني

 إل������ى ال������م������ن������ظ������م������ة مس�����������اع������دة ال������ب������ل������دان  ط������ل������ب������تال������ھ������ی������ئ������ة. ك������م������ا 
 على تنفیذ الخطوط التوجیھیة الطوعیة ھذه.

 
ع الموارد الوراثیة  -30 في التخطیط لألغذیة والزراعة ودعت الھیئة البلدان إلى دمج مس���ألة تَنوُّ

ھا من حیث  نات التي تنطوي علی كا ناول اإلم ناخ، مع ت التكیُّف مع تغیُّر الوطني المتعلق بتغیُّر الم
  ، ب��������م��������ا ف��������ي ذل��������كال��������م��������ن��������اخ وال��������ت��������خ��������ف��������ی��������ف م��������ن آث��������اره

 .ومع خطط التكیف الوطنیة بما یتماشى مع المساھمات المحددة وطنیاً لكّل منھا
 
لدور الموارد الوراثیة تقدیم مقترح إلعداد تقییم عالمي بقیادة البلدان  األمانةالھیئة إلى  وطلبت -13

تنظر فیھ الھیئة خالل كي والتخفیف من آثاره، ل تغیر المناخ لتكیّف معلألغذیة والزراعة من أجل ا
دورتھا المقبلة. وشددت على ضرورة أن تكون أي عملیة لرفع التقاریر عملیة طوعیة وأن یتم 

ویفّضل وحسب االقتضاء مع الحكومات الوطنیة، المعنیة الھیئات الدولیة االضطالع بھا بالتعاون مع 
 ھذه إلى استبیان بسیط یمكن استخدامھ على المستوى الوطني. أن تستند العملیة

 
 ً استعراض تنفیذ الغایات والمؤشرات للموارد الوراثیة لألغذیة    -سادسا

 والزراعة
 

الغایات والمؤش�����رات للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة: نظرت الھیئة في الوثیقة بعنوان  -32
 13.التطورات والتحدیات

 
ي لألغذیة الزراعة في تحقیق الھیئة بالدور األس�����اس�����ي الذي یؤدیھ التنوع البیولوجوأقّرت  -33

على أكمل وجھ  ھذا الدوروأھداف التنمیة المس��تدامة وش��ددت على ض��رورة عكس  2030عام خطة 
 في استراتیجیات التنمیة الوطنیة.

 
الھیئة إلى المنظمة مواص���لة المس���اھمة في وض���ع غایات ومؤش���رات دولیة بش���أن  وطلبت -43

الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة واس������تخدامھا، بما في ذلك المس������اھمة في عمل فریق الخبراء 
المش��ترك بین الوكاالت المعني بمؤش��رات أھداف التنمیة المس��تدامة بغیة ض��مان االتس��اق والتناس�ق 

 العملیات ذات الصلة وتفادي االزدواجیة عند رفع التقاریر.بین المنتدیات و
 

بشأن  ودعت الھیئة البلدان إلى المشاركة بشكل نشط في المنتدى السیاسي الرفیع المستوى -35
  ال��������������������ت��������������������ن��������������������م��������������������ی��������������������ة ال��������������������مس�������������������������ت��������������������دام��������������������ة
 بما في ذلك من خالل إعداد استعراضات وطنیة طوعیة عن التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة.

 
، للھیئة الھیئة بالدعم الذي تقدّمھ المنظمة إلى البلدان لتنفیذ خطط العمل العالمیة ورّحبت -36

الھیئة عبر نظم اإلبالغ القائمة من المنظمة بتوجیھات من وبالمس����اھمة القیّمة للبیانات التي جمعتھا 
 من أھداف التنمیة المستدامة. 5-2أجل رصد المقصد 

 
 ً  المائیةالموارد الوراثیة    -سابعا
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 تقریر الدورة األولى لمجموعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المخصصة 
 لألغذیة والزراعة المعنیة بالموارد الوراثیة المائیة

 
الدورة األولى لمجموعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المخص����ص����ة درس����ت الھیئة تقریر  -37

 Mohd Fariduddinالتقریر الس������ید وعرض  14.والزراعةالوراثیة المائیة لألغذیة  المعنیة بالموارد
Othman الھیئة  توجھتنیة الحكومیة الدولیة المخص������ص������ة. و(مالیزیا)، رئیس مجموعة العمل الف

 على التقریر. وصادقتعملھم الممتاز بالشكر إلى أعضاء مجموعة العمل على 
 

 حالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في العالم
 

إعداد حالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في درس�������ت الھیئة الوثیقة بعنوان  -38
 17وبدراسات المعلومات األساسیة المواضیعیة. 16وأخذت علماً بوثائق المعلومات ذات الصلة 15العالم

 
. العالمحالة الموارد المائیة لألغذیة والزراعة في وّرحبت الھیئة بمش������روع التقریر عن  -39

 ال��������������ت��������������ي ل��������������م ت��������������ب��������������ادر ، ودع��������������ت ال��������������ب��������������ل��������������دان
 30وإلى تقدیم تقاریرھا القطریة قبل بعد، إلى القیام بذلك إلى تس������میة جھات االتص�������ال الوطنیة 

إتاحة نس����خة منقحة منھا،  علىوش����ّجعت البلدان التي قدمت تقاریرھا القطریة  2017یونیو/حزیران 
 حسب المقتضى، ضمن المھلة الزمنیة إیاھا.

 
الھیئة إلى المنظمة إعداد مش���روع تقریر منقح تراعى فیھ المعلومات المض���ّمنة في  طلبتو -40

 ال�����������������ت�����������������ق�����������������اری�����������������ر ال�����������������ق�����������������ط�����������������ری�����������������ة ال�����������������واردة 
ودراس��ات المعلومات األس��اس��یة المواض��یعیة والمعلومات التي أتاحتھا  2017یونیو/حزیران  30قبل 

. المنبثقة عنھاالمخصصة المنظمات الدولیة، فضالً عن تعلیقات وتوصیات الھیئة ومجموعة العمل 
كذلك إلى  وطلبتودعت البلدان إلى إبداء مالحظاتھا على مش������روع التقریر المنقح، فور توافره، 

لجنة مص���اید األس���ماك وأجھزتھا الفرعیة، حس���ب المقتض���ى، اس���تعراض مش���روع التقریر المنقح 
 وإبداء مساھمتھا بشأنھ.

 
مراجعة منھ  طلبتالمخصصة ولمجموعة العمل الھیئة الدعوة إلى عقد اجتماع ثاٍن  طلبتو -41

 مشروع التقریر المنقح في ضوء ما ورد من تعلیقات ومساھمات.
 

وضع التقریر لوناشدت الھیئة الحكومات والجھات المانحة إتاحة الموارد المالیة الالزمة  -42
 18بصیغتھ النھائیة وترجمتھ ونشره وطباعتھ وتوزیعھ.

 
 ً  الوراثیة الحیوانیةالموارد    -ثامنا

 
 تقریر الدورة التاسعة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة 

 لألغذیة والزراعة المعنیة بالموارد الوراثیة الحیوانیة
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تقریر الدورة التاس��عة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد درس��ت الھیئة  -43
(نامیبیا)،  Deidre Januarieوقد عرض������ت التقریر الس������یدة  19.والزراعةالوراثیة الحیوانیة لألغذیة 

 رئ������یس������������ة ج������م������اع������ة ال������ع������م������ل. وت������وج������ھ������ت ال������ھ������ی������ئ������ة ب������الش������������ك������ر 
 التقریر.على  وصادقت إلى األعضاء في جماعة العمل على عملھم الممتاز
 

 تنفیذ خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة
 

 20حالة تنفیذ خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیةنظرت الھیئة في الوثیقة بعنوان  -44
 21.أخذت علًما بالوثائق األخرى ذات الصلةو
 

ودعت الھیئة البلدان إلى مواص����لة تنفیذ خطة العمل العالمیة من أجل المس����اھمة في تحقیق  -45
إلى المنظمة المض������ي قدماً في مؤازرة  وطلبتاألمن الغذائي العالمي والتنمیة الریفیة المس������تدامة 

إلى المنظمة مواصلة السعي إلى بناء شراكات وتحالفات بغرض  وطلبتجھود البلدان بھذا الصدد. 
تعزیز تنفیذ خطة العمل العالمیة. وشّجعت الھیئة المنظمة والبلدان على توطید التعاون مع أصحاب 

 ة الحیوانیة.المصلحة اآلخرین للنھوض بإدارة الموارد الوراثی
 

وش����دّدت الھیئة على أھمیة نظام معلومات التنوع الوراثي للحیوانات المس����تأنس����ة بوص����فھ  -46
اآللیة الدولیة الخاص�����ة بتبادل المعلومات عن الموارد الوراثیة الحیوانیة ورّحبت بوض�����ع نس�����ختھ 

ثة.  قائمة كنةممالخیارات ال بلورةإلى المنظمة  وطلبتالمحدّ بین ھذا النظام  لتحس������ین الروابط ال
وقواعد البیانات ولكي تُدرج في النس������خ المقبلة من النظام بیانات مس������تمدّة من قواعد بیانات بنوك 
الجینات األخرى. وش���ددت الھیئة على ض���رورة أن تعمد البلدان بش���كل منتظم على تحدیث بیاناتھا 

ات المزرعة، بما في ذلك الوطنیة في النظام أو في ش������بكة نُظم معلومات التنوع البیولوجي لحیوان
یة في موقعھا وخارج موقعھا الطبیعي على حدّ س������واء،  یة الحیوان المعلومات عن الموارد الوراث

األس�����باب  تحدید المنظمةالھیئة إلى  وطلبتفض�����الً عن إتاحة معلومات عن تص�����نیف الس�����الالت. 
ر الخاص��ة بھا مجھولة تزال حالة الخط الممكنة الس��تمرار وجود نس��بة عالیة من الس��الالت التي ال

في نظام معلومات التنوع الوراثي للحیوانات المستأنسة والنظر في سبل معالجة ھذه المسألة، على 
الھیئة كذلك إلى المنظمة البحث في إمكانیة إدراج نحل العس��ل  وطلبتأن تبحث فیھا جماعة العمل. 

تأنس، مع إمكانیة إض�������افة أنواع أخرى من الملقحات، في نظام معلومات التنوع الوراثي  المس������
 للحیوانات المستأنسة.

 
البلدان مواص�����لة التوعیة بأھمیة منتجي الثروة الحیوانیة  دعتالھیئة إلى المنظمة و وطلبت -47

إلى المنظمة والبلدان  وطلبتوأنواعھا وس�����الالتھا بالنس�����بة إلى توفیر خدمات النظام اإلیكولوجي. 
تحسین عملیة رسم الخرائط لتوزیع األنواع والسالالت، حیثما أمكن ذلك، ووصف التدابیر النمطیة 

في نظم اإلنتاج القائمة على المراعي، لكي تس������تھدف  الظاھریة والوظائف البیولوجیة، خاص�������ةً 
إعادة النظر في األس��الیب  إلى المنظمة وطلبتالتدخالت على نحو أفض��ل منتجي الثروة الحیوانیة. 

المس�����تخدمة لتحدید وتقییم خدمات النظام اإلیكولوجي التي توفرھا س�����الالت الثروة الحیوانیة، لكي 
ئة المنظمة إلى إبراز دور أنواع الثروة  لة. ودعت الھی ھا المقب عة العمل في دورت ھا جما تنظر فی

حالة التنوع البیولوجي من تقریر الحیوانیة وس������الالتھا في توفیر خدمات النظام اإلیكولوجي ض������
 .لألغذیة والزراعة في العالم
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الھیئة البلدان إلى توطید العالقة القائمة بین ص������ون الس������الالت واإلنتاج الزراعي  ودعت -48
تدام وص������ون ال ئة/الحیاة المس������ یة مع قطاع البی طبیعة والتعاون بین قطاع الزراعة/الثروة الحیوان

مش������اركة منتجي الثروة الحیوانیة على أكمل وجھ مع إیالء عنایة خاص������ة  ، بما یكفللغاباتاالبریّة/
لص�����غار مربي الماش�����یة والرعاة. وش�����ّجعت البلدان على النظر في جدوى نظم التحفیز القائمة على 
النتائج لدعم مواص����لة توفیر خدمات النظام اإلیكولوجي، مع إیالء عنایة خاص����ة للس����الالت المكیّفة 

 ً  .مع أنظمة التجارة الدولیة وناشدت المنظمة وضع خطوط توجیھیة بھذا الصدد ، بما یتماشىمحلیا
 

الھیئة إلى المنظمة إعداد تقاریر لإلفادة عن إنجازات المش�������اریع المنفذة في إطار  وطلبت -49
اس������تراتیجیة تمویل تنفیذ خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة ونش������رھا على الموقع 

لمنظمة. ووافقت، بالنس����بة إلى النداءات المقبلة لتقدیم اقتراحات في إطار اس����تراتیجیة اإللكتروني ل
 21و 18و 16التمویل والمش����اریع، على أن یتّم تمویلھا وفق طرق التمویل المعدّلة الواردة في النقاط 

. ودع��ت الھیئ��ة الجھ��ات الم��انح��ة إلى المس��������اھم��ة في CGRFA-16/17/13في الوثیق��ة  49من الفقرة 
استراتیجیة التمویل وإلى تخصیص التمویل الكافي لرصد المشاریع ودعمھا وتوفیر المساعدة الفنیة 

 لھا.
 

 استعراض خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة
 

اس������تعراض خط��ة العم��ل الع��المی��ة للموارد الوراثی��ة  بعنوان الوثیق��ة في الھیئ��ة نظرت -50
یة لذي  22.الحیوان قت على مش������روع القرار ا عالمي بخطة العمل وواف ید على االلتزام ال تأك ید ال یع

ودعت المدیر العام إلى إحالتھ  باءالمرفق على النحو الوارد في ، العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة
 إلى المؤتمر لكي یوافق علیھ في دورتھ المقبلة.

 
 ً  الموارد الوراثیة النباتیة   -تاسعا

 
 تقریر الدورة الثامنة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة 

 المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
 

تقریر الدورة الثامنة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد درست الھیئة  -51
(جزر كوك)، نائب  William Wigmoreوعرض التقریر السید  23.الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

رئیس جماعة العمل. وتوجھت الھیئة بالشكر إلى األعضاء في جماعة العمل على عملھم الممتاز 
 على التقریر. صادقتو
 

 تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
 

ئة في الو -52 لة نظرت الھی قة بعنوان حا یة ثی یة للموارد الوراث ثان عالمیة ال یذ خطة العمل ال تنف
ورّحبت بالتقدم المحرز  25وأخذت علماً بوثائق المعلومات ذات الص����لة. 24النباتیة لألغذیة والزراعة

 باإلجمال من أجل تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة.
 

                                                 
 CGRFA-16/17/14الوثیقة   22
 CGRFA-16/17/15الوثیقة   23
 CGRFA-16/17/16الوثیقة   24
  Inf.19-CGRFA/16/17و Inf.18-CGRFA/16/17و Inf.17.2-CGRFA/16/17و Inf.17.1-CGRFA/16/17الوثائق   25
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 الوراثیة النباتیةبشأن الموارد تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة 
 على المستوى القطريلألغذیة والزراعة 

 
بش������أن الموارد الوراثیة لتنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة رّحبت الھیئة بالتقییم الذي أُجري  -53

یة لألغذیة والزراعة للفترة  بات قاریر  وش�������دّدت على الحاجة إلى عدد 201426-2012الن أكبر من الت
 القطریة.

 
التي یتعیّن تجدیدھا والتي ال  بنوك الجینات قلقھا إزاء العدد الكبیر من مس������تحوذاتوأبدت  -54

إلى الحكومات والمنظمات الدولیة المعنیة إتاحة الموارد  طلبتتتوافر حالیاً الموارد الالزمة لھا. و
 ال�������الزم�������ة ل�������ت�������ج�������دی�������د ال�������مس�������������ت�������ح�������وذات ودع�������ت ال�������م�������ن�������ظ�������م�������ة 

 إلى المضي قدماً في مراقبة ھذه المسألة.
 

الھیئة إلى المنظمة مواص�����لة تقدیم الدعم لجھات االتص�����ال الوطنیة من أجل إعداد  طلبتو -55
ثانیة. و جمیع البلدان التي لم تقدم بعد معلومات عن  دعتالتقریر عن تنفیذ خطة العمل العالمیة ال

إلى  2014ویونیو/حزیران  2012تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة بین ش������ھري ینایر/كانون الثاني 
 ال������ق������ی������ام ب������ذل������ك ف������ي أق������رب وق������ت م������م������ك������ن وف������ي م������ط������ل������ق األح������وال 

قاریر في النظام 2017دیس������مبر/كانون األول  31قبل  للمعلومات  العالمي، من خالل نظام رفع الت
 27واإلنذار المبكر بشأن الموارد الوراثیة النباتیة.

 
الخیارات المتاحة  الھیئة إلى المنظمة التش���اور مع أعض���اء الھیئة والمراقبین بش���أن طلبتو -56

لتبس���یط نموذج إعداد التقاریر بقدر أكبر وإلعداد مقترح یُعرض على جماعة العمل لكي تنظر فیھ. 
 غ������ی������ر أن������ھ������ا أش������������ارت م������ع ذل������ك إل������ى أّن ن������ظ������ام رف������ع ال������ت������ق������اری������ر 

خیارات المبكر بشأن الموارد الوراثیة النباتیة یتضّمن بالفعل  واإلنذارللمعلومات  العالميفي النظام 
م المؤش��رات فحس��ب ویعطي ش��رًحا للتقییم أو اإلبالغ عن المجموعة الفرعیة من المؤش��رات. لتقیی

 لجھات االتصال الوطنیة في جولة الرصد الحالیة. اتالخیارھذه ورّحبت بإتاحة 
 

وأش���ارت الھیئة إلى الحاجة إلى مواص���لة التعاون والتنس���یق مع المعاھدة ونظام المعلومات  -57
العالمي التابع لھا وش������ددت على دور النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة 

في ما لزراعة والزراعة باعتباره نظاماً أس��اس��یاً للمعلومات عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة وا
ب تعلق  لم���ادة ی یق ا مع���اھ���دة. و 17تطب ل نج���از عملی���ة  طلب���تمن ا منظم���ة إ ل لى ا ھیئ���ة إ ل  ا

إعادة ھیكلة النظام العالمي للمعلومات والقیام عبر ھذا النظام بنش���ر معلومات عن تنفیذ خطة العمل 
ري مع قاعدة من أھداف التنمیة المس�����تدامة. ورّحبت بالتنس�����یق الجا 5-2العالمیة الثانیة والمقص�����د 

 التي یستضیفھا الصندوق العالمي لتنوع المحاصیل. Genesysبیانات 
 

  أنشطة المنظمة دعماً لتنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة
 لألغذیة والزراعة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة

 
الھیئة إلى كّل من المنظمة والجھات المانحة مواصلة مؤازرة جھود البلدان لصون  طلبت -58

الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في موقعھا وداخل المزرعة؛ والمحافظة على بنوك 
الجینات لمواصلة عملیة جمع المادة الوراثیة للمحاصیل وصونھا وتوصیفھا وتقییمھا واستخدامھا 

 .الموقع وخارجھا؛ وتوطید الروابط والتكامل بین عملیتي الصون في وإتاحتھ
                                                 

 Inf.17.2-CGRFA/16/17و Inf.17.1-CGRFA/16/17الوثیقتان   26
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الھیئة إلى المنظمة المضي قدماً في توفیر الدعم للبلدان من أجل تعزیز قدراتھا في  طلبتو -59

مجال تحسین المحاصیل وتربیة النباتات، بما في ذلك من خالل اآللیات المتعددة أصحاب المصلحة، 
لشراكة العالمیة لبناء قدرات التربیة النباتیة والبرنامج المشترك بین منظمة على غرار مبادرة ا

األغذیة والزراعة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ورفع تقریر إلى جماعة العمل في دورتھا المقبلة 
 عن تأثیر تلك األنشطة.

 
الھیئة كذلك إلى المنظمة تقدیم الدعم للبلدان من أجل وضع أو مراجعة سیاساتھا  طلبتو -60

بشأن وضع عن الھیئة  الدلیل الطوعي الصادروتشریعاتھا الوطنیة الخاصة بالبذور مع مراعاة 
 28.السیاسات الوطنیة الخاصة بالبذور

 
یة  -61 لدان في عمل یة لمؤازرة الب ئة إلى توفیر مزید من الموارد من خارج المیزان ودعت الھی

تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة ورصدھا، بما في ذلك من خالل وضع وتنفیذ استراتیجیات وطنیة 
ئة الخطوط التوجیھیة الص�������ادرة عن الھیللموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، مع مراعاة 

  29،بش���������أن وض������ع اس������تراتیجی���ة وطنی���ة للموارد الوراثی���ة النب���اتی���ة لألغ���ذی���ة والزراع���ة
 حسب المقتضى.

 
 صون األنواع/السالالت األصلیة للمزارعین واستخدامھا وصون األقارب البریّة 

 للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریّة على المستوى الوطني
 

وعیة من أجل صون األقارب البریة للمحاصیل الخطوط التوجیھیة الطاستعرضت الھیئة  -62
 إلى المنظمة نشرھا. طلبتو أقّرتھاو 30والنباتات الغذائیة البریة على المستوى الوطني

 
الخطوط التوجیھیة الطوعیة لصون وأحالت الھیئة مشروع النسخة المنقحة من  -63

إلى جماعة العمل لمزید  31الوطنياألنواع/السالالت األصلیة للمزارعین واستخدامھا على المستوى 
من االستعراض ودعت األعضاء والمراقبین وجھات االتصال الوطنیة إلى إبداء مالحظاتھا على 

مراجعة مشروع الخطوط التوجیھیة  المنظمةإلى  طلبت. و2017یونیو/حزیران  1ھذه الوثیقة قبل 
 ستعراضھا.الطوعیة في ضوء ما ورد من مالحظات، بحیث تقوم جماعة العمل با

 
إقامة الشبكات العالمیة من أجل صون الموارد الوراثیة النباتیة في موقعھا وإدارتھا داخل 

 المزرعة
 

 7و 6أخذت الھیئة علماً بالحوار غیر الرس���مي المتعدد أص���حاب المص���لحة الذي ُعقد یومي  -64
العالمیة من أجل صون إقامة الشبكات واستعرضت المذكرة المفاھیمیة عن  201632.یونیو/حزیران 

خل المزرعة ھا دا ھا وإدارت عة في موقع یة والزرا یة لألغذ بات یة الن ھا إلى  33الموارد الوراث حالت وأ
 جماعة العمل المنبثقة عنھا لمزید من المشاورات.

 

                                                 
28  i4916e.pdf-http://www.fao.org/3/a  
29  i4917e.pdf-http://www.fao.org/3/a  
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الھیئة إلى المنظمة مواص��لة العمل على تعزیز الش��بكات الوطنیة واإلقلیمیة لص��ون  طلبتو -65
الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك من خالل أنش������طة بناء القدرات وتیس������یر 

 إقامة الشراكات.
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 العالم التقریر الثالث عن حالة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة فيإعداد 
 

حالة إعداد التقریر الثالث عن حالة الموارد الوراثیة النباتیة نظرت الھیئة في الوثیقة بعنوان  -66
 ل���������������������������������ألغ���������������������������������ذی���������������������������������ة وال���������������������������������زراع���������������������������������ة 

عالم یذ خطة العمل  أقّرتو 34.في ال لث ولرص�������د تنف ثا المخطط الزمني المراجع إلعداد التقریر ال
 36علماً بالمیزانیة المؤقتة المنقحة.وأخذت وتبسیط نظام رفع التقاریر.  35العالمیة الثانیة

 
، حس����ب المقتض����ى 37الھیئة إلى المنظمة تص����ویب قائمة الدراس����ات المواض����یعیة طلبتو -67

 والمالئم، والتشاور مع جماعة العمل والھیئة بشأن الدراسات المواضیعیة قبل بدء العمل.
 

رج المیزانیة لدعم إعداد ودعت الھیئة الجھات المانحة إلى توفیر الموارد الالزمة من خا -68
التقریر الثالث وضمان مشاركة البلدان النامیة، ال سیما األقل نمواً منھا، في عملیة التحضیر إلعداد 
عملیات تقییم للتنفیذ ووض��ع تقاریر قطریة وتیس��یر إعداد الدراس��ات المواض��یعیة وإص��دار التقریر 

 الثالث.
 

 1-5-2لبلدان إلى رفع تقریر س���نوي عن المؤش���ر وأوص���ت الھیئة بأن تقوم المنظمة بدعوة ا -69
وأوص���ت بأن  .2017من مؤش���رات أھداف التنمیة المس���تدامة وذلك اعتباراً من ش���ھر فبرایر/ش���باط 

یس������لّط البرنامج الجدید للنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بش������أن الموارد الوراثیة النباتیة 
من مؤشرات  1-5-2بخطة العمل العالمیة الثانیة المتصل بالمؤشر  ةالخاص اتالضوء على المؤشر

 أھداف التنمیة المستدامة وتمكین جھات االتصال الوطنیة من رفع تقاریر سنویة عن ھذا المؤشر.
 

الھیئة كذلك إلى المنظمة مس���اعدة البلدان في تقییم التزاماتھا المتعلقة بتقدیم التقاریر  طلبتو -70
من مؤشرات أھداف  1-5-2البیانات والقدرات في مجال رفع التقاریر عن المؤشر  الوطنیة وتحسین

إلى األمانة مواص���لة التعاون مع ش���عبة اإلحص���اء في المنظمة وإطالع  طلبتالتنمیة المس���تدامة. و
الھیئة على أي مستجدات ذات الصلة بما في ذلك القرارات النھائیة الصادرة عن ھیئة اإلحصاء في 

 حدة بشأن اآللیة العالمیة لرفع التقاریر عن أھداف التنمیة المستدامة.األمم المت
  

                                                 
 CGRFA-16/17/17الوثیقة   34
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 CGRFA-16/17/17بالوثیقة  المرفق الثاني  36
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 الموارد الوراثیة الحرجیة -عاشراً 
 

تقریر الدورة الرابعة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة 
 الحرجیة

 
لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة تقریر الدورة الرابعة  بعنواننظرت الھیئة في الوثیقة  -71

(بوركینا فاس������و)، رئیس جماعة  Sibidou Sinaوتولى الس������ید . 38المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة
 ال������ع������م������ل، ع������رض ال������ت������ق������ری������ر. وت������وج������ھ������ت ال������ھ������ی������ئ������ة ب������الش������������ك������ر 

 التقریر.على  صادقتوممتاز، عملھم الإلى أعضاء جماعة العمل على 
 

 لصون الموارد الوراثیة الحرجیة واستخدامھا المستدام وتنمیتھاتنفیذ خطة العمل العالمیة 
 

حالة تنفیذ خطة العمل العالمیة لص������ون الموارد الوراثیة  بعنوان ةفي الوثیق الھیئةنظرت  -72
رص��د تنفیذ خطة العمل العالمیة لص��ون  بعنوان ةالوثیقو ،39الحرجیة واس��تخدامھا المس��تدام وتنمیتھا

وناش���دت البلدان مواص���لة تنفیذ خطة  40.الحرجیة واس���تخدامھا المس���تدام وتنمیتھاالموارد الوراثیة 
، وااللتزامات الدولیة 2030العمل العالمیة للمس������اھمة في اإلدارة المس������تدامة للغابات، وخطة عام 

كان لك إعالن  ما في ذ بات، ب غا بال قة  لة المتعل لدان كاألخرى ذات الص������ ئة الب  ون. وش������جعت الھی
حس��ب االقتض��اء، الش��بكات اإلقلیمیة المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة، وأن تس��اھم على أن تدعم، 

في أنش����طة ھذه الش����بكات لتوطید التعاون اإلقلیمي بش����أن الموارد الوراثیة الحرجیة. كما أوص����ت 
عت مختلف البلدان بإیالء االھتمام إلى الش����بكات اإلقلیمیة المعنیة باألنواع الغازیة الحرجیة، وش����جّ 

 لش�����������ب�����ك�����ات ع�����ل�����ى ت�����ب�����ادل ال�����م�����ع�����ل�����وم�����ات ذات الص�����������ل�����ة ب�����ت�����ن�����ف�����ی�����ذ ا
 خطة العمل العالمیة.

 
خطة العمل العالمیة، بالتعاون مع  تنفیذالمنظمة أن تواص��ل تنس��یق ودعم  إلى الھیئة وطلبت -73

والعملیات الدولیة ذات  واألجھزةالش����بكات اإلقلیمیة المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة والمنظمات 
خطوط توجیھیة طوعیة لوضع استراتیجیة وطنیة مشروع كذلك إلى المنظمة إعداد  بتوطلالصلة. 

ً م���ع ال���م���خ���ط���ط ال���م���ق���ت���رحخ���اص���������ة ب���ال���م���وارد ال���وراث���ی���ة ال���ح���رج���ی���ة   41، ت���م���اش���������ی���ا
وطنیة وص������یاغة س������یاس������ة حرجیة حرجیة ومع مراعاة الخطوط التوجیھیة الحالیة إلعداد برامج 

 ل�������������������ت�������������������ف�������������������ادي ازدواج�������������������ی�������������������ة ال�������������������ع�������������������م�������������������ل. 
المنظمة مواص������لة التماس أموال من خارج المیزانیة وبلورة  إلىالھیئة  طلبتوعالوة على ذلك، 

اس��تراتیجیة التمویل لدعم البلدان في تنفیذ خطة العمل العالمیة، وتش��جیع الجھات المانحة على تقدیم 
 .الدعم

 
والمؤش������رات وأدوات التحقق المقترحة للموارد الوراثیة الحرجیة  الغایاتواعتمدت الھیئة  -74

واعتمدت أیض���ا الجدول الزمني  42التي س���تُس���تخدم كأدوات تقییم لرص���د تنفیذ خطة العمل العالمیة.
 43.المقترح لرصد وتنفیذ خطة العمل العالمیة

 
المنظم��ة إع��داد مش������روع خطوط توجیھی��ة إلع��داد التق��اریر المرحلی��ة  إلىالھیئ��ة  وطلب��ت -75

إلى خطوط توجیھیة لرفع التقاریر بالنس�����بة إلى الش�����بكات اإلقلیمیة والمنظمات  القطریة، إض�����افةً 
                                                 

 .CGRFA-16/17/18ة الوثیق  38
 .CGRFA-16/17/19ة الوثیق  39
 .CGRFA-16/17/20ة لوثیقا  40
 .CGRFA-16/17/19بالوثیقة  المرفق ألف  41
 . CGRFA-16/17/20بالوثیقة  المرفقان ألف وباء  42
  CGRFA-16/17/20بالوثیقة  المرفق جیم  43
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المنظمة أن تتش���اور، بواس���طة الوس���ائل اإللكترونیة، مع جماعة العمل  إلىأیض���ا  وطلبتالدولیة. 
حالة الموارد الوراثیة تقریر معینة إلعداد التقاریر القطریة من أجل الوجھات التنس������یق الوطنیة 

بشأن مشروع الخطوط التوجیھیة إلعداد التقاریر المرحلیة القطریة قبل وضعھا  الحرجیة في العالم
، مع مراعاة ض������رورة توض������یح متطلبات رفع 2017مارس/آذار  31في ص������یغتھا النھائیة بحلول 

مس��رد للمص��طلحات الفنیة. وش��جعت الھیئة البلدان على تحض��یر نفس��ھا  التقاریر بالتفص��یل وإدراج
لجمع المعلومات والبیانات، حس���ب االقتض���اء، لتیس���یر تقدیم التقاریر المرحلیة القطریة األولى في 

 وطلب��ت الھیئ��ة إلى المنظم��ة النظر في التف��اع��ل الق��ائم بین نظم رفع التق��اریر  .الوق��ت المن��اس��������ب
 النباتیة والحرجیة لتفادي تكرار الجھود. عن الموارد الوراثیة 

 
الھیئة إلى المنظمة الس�����عي إلى تأمین أموال من خارج المیزانیة لدعم البلدان النامیة،  وطلبت -76

یة القطریة؛ كما  قاریر المرحل لدان نمواً على إعداد الت قل الب ما أ بتوال س������ی المنظمة دعوة  إلى طل
شبكات اإلقلیمیة المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة والمنظمات الدولیة ذات الصلة إلى تقدیم تقاریر  ال

المنظمة أن تتعاون  إلىالھیئة  طلبتعن مس��اھماتھا في تنفیذ خطة العمل العالمیة. وعالوة على ذلك، 
 البیانات في رصد خطة العمل العالمیة وتنفیذھا.التي تقدم مع التقییمات األخرى ذات الصلة والجھات 

 
 الكائنات الحیّة الدقیقة والالفقاریات   -عشرحادي 

 
حالة عمل الھیئة بش�������أن ص������ون الكائنات الحیة الدقیقة  بعنواننظرت الھیئة في الوثیقة  -77

ورحبت الھیئة  45وأخذت علًما بوثائق المعلومات ذات الص��لة. 44والالفقاریات واس��تخدامھا المس��تدام
یقة والالفقاریات واستخدامھا المستدام، وأعربت عن بعمل المنظمة بشأن صون الكائنات الحیة الدق

تقدیرھا الخاص إلدراج الكائنات الحیة الدقیقة المس���تخدمة في تجھیز األغذیة والعملیات الص���ناعیة 
 .حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالمالزراعیة في مشروع التقریر عن 

 
دعوة البلدان إلى تقدیم وجھات نظرھا بخص�����وص إعداد مش�����روع  األمینالھیئة من  وطلبت -78

خطة عمل لألنش����طة المس����تقبلیة في مجالي ص����ون الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات واس����تخدامھا 
المنظمة إعداد مش������روع خطة العمل، مع مراعاة وجھات النظر ھذه ونتائج  إلى وطلبتالمس������تدام. 
وأیة معلومات أخرى ذات صلة، لكي  ي لألغذیة والزراعة في العالمحالة التنوع البیولوجالتقریر عن 

 تستعرضھا جماعات العمل والھیئة في دوراتھا القادمة.
 

وأعادت الھیئة التأكید على أھمیة الملِقحات، الس������یما نحل العس������ل، وأھمیة الكائنات الحیة  -79
تجھیز األغذیة والعملیات الصناعیة الدقیقة ذات األھمیة بالنسبة إلى عملیة الھضم لدى المجترات و

نات الحیة في التربة،  كائ حة البیولوجیة، وال مل المكاف یة عوا بتوالزراعیة، وأھم ھذه  طل إبراز 
 المجموعات الرئیسیة في مشروع خطة العمل.

 
وشددت الھیئة على ضرورة أن تواصل المنظمة إقامة شراكات مع المنظمات والمبادرات  -80

 وطلبتالدولیة األخرى من أجل حشد الخبرات الالزمة بشأن الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات، 
 إلى المنظمة إبراز ذلك في مشروع خطة العمل.

 
 تنفیذ برنامج العمل المتعدد السنوات   -عشر ثاني

 

                                                 
 .CGRFA-16/17/21الوثیقة   44
 .Inf.23-CGRFA/16/17و Inf.22-CGRFA/16/17 الوثیقتان  45
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اس������تعراض تنفیذ برنامج العمل المتعدد الس������نوات  نظرت جماعة العمل في الوثیقین بعنوان -81
قیاس التقدم و 45F46)2027-2018(ومشروع الخطة االستراتیجیة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة 

46Fال������م������ح������رز ف������ي ض������������وء غ������ای������ات ال������خ������ط������ة االس������������ت������رات������ی������ج������ی������ة

47  
المحرز في تنفیذ برنامج العمل المتعدد الس�����نوات على مدى وأعربت الھیئة عن تقدیرھا للتقدم الكبیر 

 ال�����������������������������ع�����������������������������ق�����������������������������د ال�����������������������������م�����������������������������اض����������������������������������ي، 
 الشركاء.بالتعاون مع 

 
قت على أن  -28 عةوواف یة والزرا یة لألغذ ئة الموارد الوراث 47Fالخطة االس������تراتیجیة لھی

التي  48
الرئیسیة ال تزال صالحة مع تحدیث المخرجات اعتمدت خالل الدورة العادیة الرابعة عشرة للھیئة 

 المرفقعلى نحو ما ھو وارد في في برنامج العمل المتعدد الس��نوات ) 2027-2018والمعالم البارزة (
خالل الفترة الفاص������لة بین إلى التعلیق والمراقبین دعوة األعض������اء  األمینالھیئة من  وطلبت. جیم

على مش��روع الخطة االس��تراتیجیة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة الذي عرض  الدورات
وإلى مراجعة الوثیقة في ض����وء التعلیقات الواردة والمس����تجدات الدولیة على الھیئة في ھذه الدورة 

 اإلطار االستراتیجي للمنظمة.وذات الصلة 
 

الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ومساھمتھا  ھیئةعن  ووافقت الھیئة على مشروع القرار -83
، ودعت المدیر العام إلى دالالمرفق ، على النحو الوارد في المس������تدامة في تحقیق أھداف التنمیة

 عرضھ على المؤتمر للموافقة علیھ في دورتھ المقبلة.
 

الموارد الوراثیة جمع األموال من أجل العمل في مجال ونظرت الھیئة في الوثیقة بعنوان  -84
وأش�����ارت بقلق إلى أنھ رغم توس�����یع نطاق والیتھا وأنش�����طتھا  48F49.لألغذیة والزراعة وزیادة كفاءتھ

 ب��������م��������وج��������ب ب��������رن��������ام��������ج ال��������ع��������م��������ل ال��������م��������ت��������ع��������دد الس��������������ن��������وات، 
 إال أّن التمویل لم یرتفع بالمقدار عینھ. ورّحبت بالتالي بالتدابیر المقترحة لزیادة الكفاءة التشغیلیة. 

 
اآلخرین، بما في ذلك القطاع الخاص، إلى  المص������لحةالمانحة وأص������حاب  ودعت الجھات -85

إلى المنظمة إنشاء  توطلبالمساھمة في تنفیذ الخطة االستراتیجیة وبرنامج العمل المتعدد السنوات. 
حس����اب أمانة متعدد المانحین ومش����ترك بین القطاعات لتنفیذ برنامج العمل المتعدد الس����نوات، بما 

أنش���طة  بالنس���بة إلىتنفیذ المش���اریع الثنائیة  مواص���لة بموازاةتج والمعالم البارزة یش���مل جمیع النوا
 محددة.

 
الموارد  بش���أن ةمعلومات التس���لس���ل الرقمی"الھیئة مس���ار عمل جدید بالنس���بة إلى  أنش���أتو -86

األمانة أن تقوم، ض��من الموارد الالزمة المتاحة، بإجراء من  وطلبت 50الوراثیة لألغذیة والزراعة"
بشأن "معلومات التسلسل الرقمیة بشأن الموارد الوراثیة لألغذیة الحقائق  لتقصي استكشافیةدراسة 

والزراعة" إلعطاء معلومات عن جملة أمور من بینھا المص�����طلحات المس�����تخدمة في ھذا المجال 

                                                 
 .CGRFA-16/17/22ة الوثیق  46
 .Inf.24-CGRFA/16/17 الوثیقة  47
 .Report-CGRFA/14/13الوثیقة ب المرفق األول  48
 .CGRFA-16/17/23الوثیقة   49
الصادر عن االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع  13/16ھذا المصطلح مأخوذ من المقرر   50

   (CBD COP 13/16)البیولوجي
، "بیانات على سبیل الذكر ال الحصرموضع نقاش. وثمة إدراك بتعدد المصطلحات المستخدمة في ھذا المجال (بما فیھا، ھو و

المحاكاة "و "الموارد الوراثیة غیر المادیة"و "الوراثیةالمعلومات "و "مات التسلسل الوراثيومعل"و "التسلسل الوراثي
د المصطلح أو المصطلحات المناسبة وما إلى ذلك) ومن الضروري مواصلة النظر في ھذا الموضوع لتحدی، "بالحاسوب

 الواجب استخدامھا.
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التس���لس���ل الرقمیة بش���أن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة" والجھات المعنیة بمس���ألة "معلومات 
 وأنواع تلك المعلومات ونطاق استخدامھا. ومن األمثلة على ذلك:

 
 التوصیف؛ •

 والتربیة والتحسین الوراثي؛ •

 والصون؛ •

 وتحدید الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة. •
 
الوراثیة لألغذیة والزراعة"  فض���الً عن أھمیة "معلومات التس���لس���ل الرقمیة بش���أن الموارد 

بالنس�بة إلى األمن الغذائي والتغذیة، وذلك بغرض تیس�یر نظر الھیئة في دورتھا المقبلة في تأثیرات 
" على صون الموارد موارد الوراثیة لألغذیة والزراعة"معلومات التسلسل الرقمیة بشأن ال استخدام

والتقاس���م العادل  والحص���ولالتبادل والزراعة واس���تخدامھا المس���تدام، بما في ذلك  لألغذیةالوراثیة 
 .والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا

 
أن یقوم، بعد استعراض المكتب، بعرض مسودة أولیة للدراسة  األمینوطلبت الھیئة إلى  -87
باعتبارھا مساھمة في  البیولوجي، على األمین التنفیذي التفاقیة التنوعالحقائق  لتقصي ستكشافیةاال

الصادر عن االجتماع الثالث عشر  13/16الوقت المناسب في العملیة التي وضعت بموجب المقرر 
 ).CBD COP XIII/16لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي (

 
من األمین دعوة األعضاء إلى تقدیم معلومات عن استخدام "معلومات التسلسل الھیئة وطلبت  -88

الرقمیة بشأن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة" واالنعكاسات المحتملة على صون الموارد 
الوراثیة لألغذیة والزراعة واستخدامھا على نحو مستدام، بما في ذلك التبادل والحصول والتقاسم 

ف للمنافع الناشئة عن استخدامھا، وجمع ھذه المعلومات وتقدیمھا إلى األمین التنفیذي العادل والمنص
التفاقیة التنوع البیولوجي، باعتبارھا مساھمة في الوقت المناسب في العملیة التي وضعت بموجب 

الصادر عن االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي  13/16المقرر 
)CBD COP XIII/16.( 
 

ودع��ت البل��دان إلى النظر في الموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة في تق��اریرھ��ا الوطنی�ة  -89
 .13/16المقرر  بموجبالمرفوعة إلى اتفاقیة التنوع البیولوجي تحت إطار العملیة الموضوعة 

 
ة للكائنات الموارد الوراثیینین بشأن معالسبعة الخبراء الالھیئة من جماعات العمل و وطلبت -90

عن الحقائق  لتقصي ستطالعیةاال ستكشافیةاالاستعراض مشروع الدراسة  51،الدقیقة والالفقاریات
قبل عرض��ھ على الھیئة  F52"بش��أن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة الرقمیةالتس��لس��ل  معلومات"

 للنظر فیھ في دورتھا المقبلة.
 

الھیئة من فریق الخبراء المعني بالحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا تقدیم  وطلبت -91
إلى الھیئة للنظر فیھا في دورتھا الحقائق  لتقصي ستطالعیةاال ستكشافیةاالتعلیقات بشأن الدراسة 
 العادیة السابعة عشرة.

 
 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولیة -عشر ثالث

 
                                                 

 )(ج).5(52أنظر الفقرة أعاله   51
 .86أنظر الفقرة أعاله   52



21 CGRFA-16/17/Report Rev.1 

 

والوثیقة بعنوان  53التعاون مع الص��كوك والمنظمات الدولیةنظرت الھیئة في الوثیقة بعنوان  -29
وأخذت علًما بوثائق  54التعاون مع المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

أنشطتھا  وتوّجھت بالشكر إلى الصكوك والمنظمات الدولیة إلبالغھا عن 55.المعلومات ذات الصلة
إلى  وطلبت. حالة التنّوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالمورّحبت بمس�������اھماتھا في تقریر 

وأصحاب المصلحة مواصلة السعي للحصول على مساھمات الصكوك والمنظمات الدولیة  األمین
وشددت الھیئة . بشأن المواضیع ذات األولویة في الدورات العادیة وإحاطة الھیئة علماً بھااآلخرین 

 .على أھمیة التعاون مع صكوك ومنظمات أخرى ال سیما تلك الموجودة على المستوى القطري
 
 األمینإلى  وطلبت. وقررت الھیئة إبقاء مسألة نقل أنشطة المعاھدة الدولیة قید االستعراض -39

برامج عمل االس����تمرار في تعزیز التعاون مع أمین المعاھدة الدولیة لتش����جیع االتس����اق في وض����ع 
ثالث عن حالة الموارد ) أ: (الجھازین وتنفیذھا، وبخاص�������ة في ما یتعلق بما یلي إعداد التقریر ال

، والنظر في خط��ة العم��ل الع��المی��ة الث��الث��ة للموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ�ذی�ة والزراع�ة في الع��الم
الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة رص��د خطة العمل العالمیة ) ب(الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة؛ 

لألغذیة والزراعة وتنفیذھا، بما في ذلك متابعة العمل على وضع مشروع الخطوط التوجیھیة الفنیة 
المحلیة للمزارعین واألقارب البریة للمحاص����یل وإقامة الش����بكات  الس����الالت/حول ص����ون األنواع

یة لألغذی بات یة الن موقعھا وإدارتھا داخل  ية والزراعة فالعالمیة بش�������أن ص������ون الموارد الوراث
نظام المعلومات العالمي الخاص ) د(الحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا؛ ) ج(المزرعة؛ 

 .والغایات والمؤشرات العالمیة) ھـ( ؛بالمعاھدة والنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر
 

ألھمیة نظم المعلومات  ئة والمعاھدةالھی ورّحبت الھیئة بإجراء تحلیل مش������ترك بین أمانتي -94
 ب������������ال������������نس������������������ب������������ة ال������������ت������������اب������������ع������������ة ل������������ل������������م������������ع������������اھ������������دة 

دعم عملیة رص������د تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة وإعداد التقریر الثالث، إلى الجھود الرامیة إلى 
بالنس������بة إلى الجھود الرامیة إلى  Genesysونظام وأھمیة النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر 

كما أنھا رّحبت . تقدیم الدعم لألطراف في المعاھدة الدولیة من أجل رفع التقاریر عن تنفیذ المعاھدة
وتقاس���م منافعھا التي الوراثیة لألغذیة والزراعة بش���أن الحص���ول على الموارد  الدولیةبحلقة العمل 

 ً بتوافر األموال الالزمة من  ستُعقد خالل فترة السنتین الحالیة أو في بدایة فترة السنتین المقبلة، رھنا
 .خارج المیزانیة

 
ورّحبت الھیئة بإنشاء اإلدارة الجدیدة المعنیة بالمناخ والتنّوع البیولوجي واألراضي والمیاه  -95

 ف���������������������ي ال���������������������م���������������������ن���������������������ظ���������������������م���������������������ة وأش���������������������������ارت 
إلى أن ذلك س��یوّطد التعاون وس��یفس��ح المجال بالتالي أمام مزید من التكامل واالتس��اق بین المعاھدة 

مواص��لة توطید أواص��ر التعاون ھذا لتعزیز االتس��اق في وض��ع  األمینإلى  وطلبت. الھیئةالدولیة و
 .برامج عمل الجھازین وتنفیذھا

 
 موعد ومكان انعقاد الدورة العادیة السابعة عشرة للھیئة   –عشر رابع

 
في  2019اتفقت الھیئة على أن تُعقد دورتھا العادیة السابعة عشرة في روما، إیطالیا في سنة  -96

الموعد المناسب قبل انعقاد الدورة الحادیة واألربعین لمؤتمر المنظمة. وأشار أمین الھیئة في ضوء ما 
رة العادیة السابعة كموعد مبدئي النعقاد الدو 2019 فبرایر/شباط 22إلى  18تقدم إلى الفترة الممتدة من 

 عشرة للھیئة.

                                                 
 1Rev. 16/17/24-CGRFA الوثیقة  53
 .CGRFA-16/17/25الوثیقة   54
  Inf.27-CGRFA/16/17و Inf.26-CGRFA/16/17و Inf.25-CGRFA/16/17الوثائق   55
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 والمقررانتخاب الرئیس ونواب الرئیس    –عشر خامس

 في مجموعات العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المناوبونواألعضاء واألعضاء 
 

 انتخبت الھیئة رئیس�����اً لھا ونواباً للرئیس لدورتھا العادیة الس�����ابعة عش�����رة. وقد تم انتخاب  -97
 (ش������یلي)  Tamara Villanueva(جزر كوك) رئیس������اً. وانتخبت الس������یدة  William Wigmoreالس������ید 

 François Pythoud(نامیبیا) والس�����ید  Deidre Januarie (إندونیس�����یا) والس�����یدة Yusral Tahirوالس�����ید 
 (س����������������������������������������������������������������������������������������������������������ویس����������������������������������������������������������������������������������������������������������را) 

یدة  ید معین علي أحمد الجرموزي  (الوالیات Christine Dawsonوالس������ المتحدة األمریكیة) والس������
یدة  باً للرئیس. وانتخبت الس������ كیة) كمقررة (الوالیات المتحدة األمری Christine Dawson(الیمن) نوا

 للدورة.
 

المرفق ، على النحو الوارد في المنبثقة عنھا وانتخبت الھیئة األعضاء في مجموعات العمل -98
 قبل الدورة العادیة المقبلة للھیئة. مجموعات العمل تلك عقد اجتماع لھا من وطلبت، ھاء

 
 البیانات الختامیة   -سادس عشر

 
، نائب المدیر العام لشؤون المناخ والموارد الوراثیة،  Maria Helena Semedoھنأت السیدة  -99

كال من الرئیس ونواب الرئیس والمندوبین على مساھمتھم في إنجاح الدورة السادسة عشرة العادیة 
 للھیئة. وتوجھت بالشكر إلى المندوبین 

وأشارت تھم على أرفع المستویات وعلى ثقتھم التي وضعوھا في المنظمة وفي الھیئة. ركعلى مشا
في الختام إلى البیان األخیر للمدیر العام لمنظمة األغذیة والزراعة الذي شدد فیھ على أّن المنظمة 
 على أتّم االستعداد لتخصیص مزید من التركیز 
على التنوع البیولوجي. ودعت الھیئة إلى المساھمة في ھذه العملیة داعیة الجھات المانحة إلى إتاحة 

 ضطالع باألنشطة التي اتفقت علیھا الھیئة في دورتھا الحالیة. الموارد الالزمة لال
 

وألقى الممثلون اإلقلیمیون كلمات توجھوا فیھا بالشكر إلى الرئیس والمكتب والمندوبین  -100
واألمانة وموظفي الدعم وأبدوا ارتیاحھم لما توصل إلیھ االجتماع من نتائج. وتوجھوا بالشكر أیًضا 

 ھا المساعدة المالیة لدعم حضور المندوبین من البلدان النامیة. للحكومات على توفیر
 

وتوجھ الرئیس بالشكر إلى اإلدارات الفنیة في المنظمة وإلى أمانة الھیئة، فضالً عن  -101
أیًضا نواب الرئیس والمقرر  المترجمین الفوریین والتحریریین وموظفي الدعم اآلخرین. وشكر

وتوجھ بأطیب التمنیات إلى الرئیس العتید والمكتب. وفي الختام، توجھ بالشكر إلى المندوبین على 
 ھم في العمل ورغبتھم في التوافق.وروحھم الطیّبة ووضوح المضنيعملھم 
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 المرفق ألف
 لألغذیة والزراعة جدول أعمال الدورة السادسة عشرة العادیة لھیئة الموارد الوراثیة

 
 جدول األعمال والجدول الزمني اعتماد -1
 

 برنامج العمل المتعدد السنوات
 
 المسائل القطاعیة المشتركة -2
 

 حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالم 2-1
 دور الموارد الوراثیة في تحقیق األمن الغذائي 2-2
 الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا علىالحصول  2-3
 استعراض برنامج العمل بشأن تغیر المناخ والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة 2-4
 استعراض تنفیذ الغایات والمؤشرات للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة 2-5

 
 الموارد الوراثیة الحیوانیة -3
 

تقریر الدورة األولى لمجموعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المخص����ص����ة المعنیة  3-1
 ب������������ال������������م������������وارد ال������������وراث������������ی������������ة ال������������م������������ائ������������ی������������ة 

 لألغذیة والزراعة

 الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في العالم حالة 3-2
 

 الحیوانیةالموارد الوراثیة  -4
 

تقریر الدورة التاسعة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة  4-1
 لألغذیة والزراعة الحیوانیة

 استعراض خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة 4-2
 

 الموارد الوراثیة النباتیة -5
 

دولیة المعنیة بالموارد الوراثیة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة ال الثامنةتقریر الدورة  5-1
 النباتیة لألغذیة والزراعة

 تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 5-2
 الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العالم حالة عنالتقریر الثالث إعداد  5-3

 
 الموارد الوراثیة المائیة -6
 

تقریر الدورة الرابعة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة  6-1
 الحرجیة

تنفیذ خطة العمل العالمیة لصون الموارد الوراثیة الحرجیة واستخدامھا المستدام  5-2
 وتنمیتھا
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 الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات -7
 
 السنواتتنفیذ برنامج العمل المتعدد  -8
 

 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولیة
 
 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولیة -9
 

 مسائل أخرى
 

 ما یستجد من أعمال -10
 

 عشرة للھیئة السابعةموعد ومكان انعقاد الدورة العادیة  -11
 

 والمقرر انتخاب الرئیس ونواب الرئیس -12
 

 اعتماد التقریر -13
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 باءالمرفق 
 التأكید مجدداً على االلتزام العالمي بخطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة

 مشروع قرار
 

 إّن المؤتمر،
 

بخطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة (خطة العمل العالمیة) وبإعالن إنترالِكن  إذ یذّكر
الجھود الدولیة الرامیة إلى إدارة وص�ون الموارد الوراثیة الحیوانیة  فيبوص�فھما َمعلَمین رئیس�یین 

وض������مان اس������تخدامھا اس������تخداماً عادالً وحكیماً من أجل تحقیق األمن الغذائي لألغذیة والزراعة 
 العالم؛ في العالمي والتنمیة المستدامة 

 
ویس����لّط  ذیة والزراعة في العالمبالتقریر الثاني عن حالة الموارد الوراثیة الحیوانیة لألغ وإذ یرّحب

الض��وء على أھمیتھ لتحدید ومعالجة القض��ایا واالتجاھات الجدیدة والناش��ئة في مجال إدارة الموارد 
 الوراثیة الحیوانیة؛

 
أّن خطة العمل العالمیة ھي ص������ك متین ال یزال یش������كل اإلطار الرئیس������ي لمعالجة ھذه  وإذ یؤكد

 شئة على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة؛القضایا واالتجاھات الجدیدة والنا
 

ب��الروابط الھ��ام��ة الق��ائم��ة بین التنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة والص������كوك واألطر  وإذ یقرّ 
سیما خطة التنمیة المستدامة لعام ، ذات الصلةالعالمیة  وغیرھا من الصكوك واألطر ذات  2030ال 
 الصلة. 

 
 ما یلي: األعضاء إلى القیام ب یدعو

 
القائم منھا، من أجل إدارة  تعزیزسیاسات واستراتیجیات وخطط عمل وطنیة، أو  وضع •

 الموارد الوراثیة الحیوانیة، مع تعزیز تنفیذ خطة العمل العالمیة؛ 
 ؛ ھاورصد ھاوحصر توصیف الموارد الوراثیة الحیوانیة تعزیزأو  ومواصلة •
ع الموارد الوراثیة الحیوانیة في التخطیط الوطني المتعلق بالتكیُّف  جاردإو • مس������ألة تَنوُّ

أو في الجھود األخرى المبذولة لمعالجة مس���ألة تغیّر المناخ، نظراً إلى  مع تغیُّر المناخ،
ف   اإلم�����ك�����ان�����ات ال�����ت�����ي ت�����ن�����ط�����وي ع�����ل�����ی�����ھ�����ا م�����ن ح�����ی�����ث ال�����ت�����ك�����ی�����ُّ

 مع تغیُّر المناخ والتخفیف من آثاره؛
ي المتمثل في تقلص قاعدة الموارد الطبیعیة المتاحة لإلنتاج الحیواني للتحد التص������ديو •

عن طریق اتخاذ مجموعة من التدابیر من بینھا، حسبما یكون مناسباً، تحسین التخطیط 
 الس������������������������ت������������������خ������������������دام األراض������������������������ي وال������������������ح������������������د 
من فقدان الموائل لص��الح اإلنتاج الحیواني والس��الالت التي تس��تخدم ھذه المس��احات، ال 

الت المكیّفة محلیاً؛ تعزیز ما لمجتمعات الش���عوب األص���لیة أو للمجتمعات س���یما الس���ال
 ال��������رع��������وی��������ة ال��������م��������ح��������ت��������ف��������ظ��������ة ب��������ث��������روة ح��������ی��������وان��������ی��������ة 
من حقوق على أقالیمھا وأراض��یھا ومواردھا الطبیعیة؛ تعزیز أدوار الس��الالت الُمكیَّفة 
محلیاً في اإلدارة المس����تدامة لألراض����ي، والنھوض بالتعاون بین أص����حاب المص����لحة 

 اِركین في إدارة الموارد الوراثیة الحیوانیة ومنظمات حفظ الطبیعة؛ المش
في قاعدة الموارد الوراثیة الحیوانیة من خالل تش����جیع الممارس����ات المناس����بة  حمایةو •

نات للس������یطرة على العوامل التي تس�������اھم في تآكل تنوع الموارد  مجال تربیة الحیوا
ین ص������حة الحیوان مع التركیز على الوراثیة الحیوانیة وبذل الجھود في س������بیل تحس������

 نفوق الحیوانات؛ حاالت خفض 
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یة  اس������تمرار دعمو • قدیم خدمات النظم اإلیكولوجیة، مع إیالء في نظم الثروة الحیوان ت
، ال س���یما ص���غار الماش���یة ومربالتي یحتفظ بھا الُمكیَّفة محلیاً اعتبار خاص للس���الالت 

ن القیمة االقتص������ادیة لخدمات النظم عن طریق إبراز وتحس������ی والرعاة، وذلكالمربّین 
 وافز قائمة على النتائج؛ حاإلیكولوجیة ھذه واستحداث نظم 

الس��مات الممیزة للقطاع الفرعي للموارد الوراثیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة  مراعاةو •
حیثما  التش���ریعات المحلیة الخاص���ة بالحص���ول على ھذه الموارد وتقاس���م منافعھا،في 

مع األخذ بعین االعتبار المستجدات الدولیة في مجال الحصول على  مناسبا،یكون ذلك 
 الموارد وتقاسم منافعھا؛

 
 القیام بما یلي: المنظمة إلىیطلب 

 
رص����د التحدیات الحالیة والجدیدة والناش����ئة في مجال إدارة الموارد الوراثیة  مواص����لة •

القض���ایا في إطار خطة العمل الحیوانیة وتیس���یر عملیة رفع التقاریر عن ھذا النوع من 
تعزیز نظام معلومات التنوع الوراثي واص������لة ، ممنا جملة أمورخالل، العالمیة، من 

باعتباره أداة التواص���ل العالمیة وآلیة تبادل المعلومات  هللحیوانات المس���تأنس���ة وتطویر
 عن الموارد الوراثیة الحیوانیة؛

ستعراضو • لعالمیة ومدى مالءمتھا وتوجھاتھا في التقدم المحرز في تنفیذ خطة العمل ا ا
 ضوء التحدیات والفرص الجدیدة والناشئة في مجال إدارة الموارد الوراثیة الحیوانیة؛

ذلك بلورة خطوط توجیھیة وأدوات لدعم تنفیذ خطة العمل العالمیة، بما في  مواص�����لةو •
 ما یتعلق بالقضایا الناشئة؛

صلة، في المقر الرئیسي وعلى المستویین أن تكون جمیع أقسام المنظمة ذات ال ضمانو •
اإلقلیمي والقطري، منخرط��ة ومنس������ق��ة بفع��الی��ة في مج��ال النھوض ب��العم��ل المتعلق 

 بالموارد الوراثیة الحیوانیة، ضمن معاییر األھداف االستراتیجیة للمنظمة؛
ع البیومواصلة دعم و • لوجي تطویر وتنفیذ التدابیر واألدوات الالزمة لتشجیع تعمیم التَنوُّ

إلى نظم غ��ذائی��ة  في قط��اع الثروة الحیوانی��ة، بقص��������د دعم البل��دان في مج��ال التحّول
 ؛وزراعیة مستدامة

نامیة، والتعاون في  دعمو • لدان ال قدرات، وبص������ورة محددة في ما یخص الب تطویر ال
 ج������������م������������ی������������ع ال������������م������������ج������������االت ال������������م������������ط������������ل������������وب������������ة

یة، وخاص�������ة في مجال التكنو عالم مل ال مل لخطة الع كا یذ المت جل التنف لوجیات من أ
 الجدیدة؛ 

موارد من خارج المیزانیة لدعم تنفیذ خطة العمل العالمیة الالسعي إلى تأمین  مواصلةو •
 ال������������������م������������������ان������������������ح������������������ی������������������ن تش������������������������ج������������������ی������������������عو

 على توفیر الدعم لتنفیذھا.
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جمیع الش�����ركاء وأص�����حاب المص�����لحة، بما في ذلك الجھات المانحة واألوس�����اط  ناش�����دی 
األكادیمیة ومؤس��س��ات البحوث والش��عوب األص��لیة والرعاة والمجتمعات األخرى المحتفظة بثروة 
نات وأجھزة القطاع  مدني ومربِّي الحیوا یة والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع ال حیوان

 آلخ���ری���ن، ال���ت���ع���اون م���ن أج���ل ت���ن���ف���ی���ذ خ���ط���ةال���خ���اص وأص���������ح���اب ال���مص���������ل���ح���ة ا
 العمل العالمیة.
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 جیمالمرفق 
 )2027-2018برنامج العمل المتعدد السنوات: المخرجات والمعالم البارزة (

 
 الدورة

الحادیة 
 والعشرون

2027 

 الدورة
 العشرون

2025 

 الدورة
 التاسعة عشرة

2023 

 الدورة
 الثامنة عشرة

2021 

 الدورة
السابعة عشرة 

2019 

 

 المسائل القطاعیة
الخطة اس����تعراض 

الع���المی���ة للموارد 
 الوراثیة الحیوانیة

التقریر الثالث عرض 
ل����ح����ال����ة ال����م����وارد 
الوراثی���ة الحیوانی���ة 
لألغذیة والزراعة في 

 العالم

خطة اس������تعراض تنفیذ  
یة للموارد  عالم العمل ال

 الوراثیة الحیوانیة

الموارد  
الوراثیة 
 الحیوانیة

لة مت�ابع�ة   الموارد حا
ال��م���ائ��ی���ة ال��وراث��ی���ة 

في  لألغذیة والزراعة
 العالم

الموارد ح��ال��ة مت��ابع��ة  
لألغذیة المائیة الوراثیة 

 في العالم والزراعة

عرض الص������یغة 
 لتقریر النھ���ائی���ة

ال���م���وارد ح���ال���ة 
الم��ائی��ة الوراثی��ة 

 لألغذیة والزراعة
 في العالم

الموارد 
الوراثیة 
 المائیة

عراض   ت خط���ة اس�������
لصون العمل العالمیة 

ال���م���وارد ال���وراث���ی���ة 
الحرجیة واس��تخدامھا 

 المستدام وتنمیتھا

ال���ت���ق���ری���ر ع���رض 
الثاني لحالة الموارد 
الوراثی���ة الحرجی���ة 

 في العالم

اس������تعراض تنفیذ  
خ���ط���ة ال���ع���م���ل 
العالمیة لص������ون 
الموارد الوراثی���ة 
ال������ح������رج������ی������ة 
واس�������ت��خ���دام��ھ���ا 

 المستدام وتنمیتھا

الموارد 
الوراثیة 
 الحرجیة

اس�������تعراض العم���ل  
المعني ب���الك���ائن���ات 
ال���ح���ی���ة ال���دق���ی���ق���ة 

 والالفقاریات

اس�������ت��ع��راض ال��ع��م���ل  
المعني بالكائنات الحیة 

 الدقیقة والالفقاریات

الكائنات  
الحیة الدقیقة 
 والالفقاریات

اس������تعراض تنفی��ذ 
خ����ط����ة ال����ع����م����ل 

 )الث��انی��ة(الع��المی��ة 
للموارد الوراثی���ة 
النب���اتی���ة لألغ���ذی��ة 

 والزراعة

عراض  ت خط���ة اس�������
الثانیة العمل العالمیة 

ل��ل��م��وارد ال��وراث��ی���ة 
لألغ���ذی���ة  تی���ة  نب���ا ل ا

 والزراعة

ال���ت���ق���ری���ر ع���رض 
ال���ث���ال���ث ل���ح���ال���ة 
ال��م��وارد ال��وراث��ی���ة 
النب���اتی���ة لألغ���ذی���ة 
 والزراعة في العالم

اس������تعراض حالة  
 س���یاس���ات البذور

 واتجاھاتھا

الموارد 
الوراثیة 
 النباتیة

 المسائل المشتركة بین القطاعات
ال��ت��ق��ری��ر ع��رض 

التنوع الثاني لحالة 
البیولوجي لألغذیة 
وال����زراع����ة ف����ي 

 العالم

ح���ال���ة التنوع مت���ابع���ة  
لألغ���ذی���ة  یولوجي  ب ل ا

 والزراعة في العالم

ح���ال���ة م��ت���اب��ع���ة  
التنوع البیولوجي 
لألغذیة والزراعة 

 في العالم

حالة التنوع 
البیولوجي 
لألغذیة 
 والزراعة
 في العالم

العمل اس����تعراض  
الحص�����ول بش�����أن 

ع����ل����ى ال����م����وارد 
 وتقاسم منافعھا 

العمل بشأن استعراض  
الحص���ول على الموارد 

 وتقاسم منافعھا 

ب��ل��ورة م���ذك��رات 
 ت�����فس�����������ی�����ری�����ة

ل����ق����ط����اع����ات ل����
لموارد ل الفرعی���ة

الوراثی��ة لألغ��ذی�ة 
لتكمل��ة  والزراع��ة
الحصول عناصر 

ع���ل���ى ال���م���وارد 
 وتقاسم منافعھا

الحصول على 
الموارد 
الوراثیة 
وتقاسم 
 منافعھا
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 الدورة
الحادیة 

 والعشرون
2027 

 الدورة
 العشرون

2025 

 الدورة
 التاسعة عشرة

2023 

 الدورة
 الثامنة عشرة

2021 

 الدورة
السابعة عشرة 

2019 

 

عمل الاس����تعراض  
بش��������������������������������أن 
 ال��ت��ك��ن��ول��وج��ی���ات
البیولوجیة لص��ون 
الموارد الوراثی���ة 
لألغذیة والزراعة 
واس��������ت��خ���دام��ھ���ا 

 المستدام

بشأن عمل الاستعراض  
 ال����ت����ك����ن����ول����وج����ی����ات
بیولوجی���ة لص�������ون  ل ا
ال����م����وارد ال����وراث����ی����ة 
ل��ألغ���ذی���ة وال��زراع���ة 

 واستخدامھا المستدام

التكنولوجیات  
 الحیویة

النظر في اس������تخ���دام   
معلومات التس�����لس�����ل "

ألغ���راض  ةال���رق���م���ی���
الموارد الوراثیة صون 

 "لألغ���ذی���ة والزراع���ة
وت���أثیراتھ���ا المحتمل���ة 
لص������ون تل���ك الموارد 
وال��حص�������ول ع��ل��ی��ھ���ا 
واس����تخدامھا المس����تدام 

 وتقاسم منافعھا

النظر في استخدام  
م�����ع�����ل�����وم�����ات "

 ةالتس���لس���ل الرقمی
ألغراض ص����ون 
الموارد الوراثی���ة 
ل��������ألغ��������ذی��������ة 

 "وال��������زراع��������ة
وت����أث����ی����رات����ھ����ا 
المحتملة لص�����ون 
ت����ل����ك ال����م����وارد 
والحص����ول علیھا 
واس�������ت��خ���دام��ھ���ا 

وتقاس���م المس���تدام 
 منافعھا

معلومات 
التسلسل 

 الرقمیة بشأن
لموارد ا

الوراثیة 
لألغذیة 
 *والزراعة

اس����تعراض العمل  
بش���أن تغیر المناخ 
والموارد الوراثی��ة 
 لألغذیة والزراعة

ستعراض تقییم عالمي  ا
آلث���ار بقی���ادة البل���دان 

ت���دابیر اللمن���اخ وتغیر ا
ال��م��وارد ال��م��ت��ع��ل��ق���ة ب���

ثی���ة  تكیّ لالورا مع  فل
تغیر المن��اخ والتخفیف 

 من آثاره

استعراض العمل بشأن 
والموارد تغیر المن���اخ 

ال���وراث���ی���ة ل���ألغ���ذی���ة 
 والزرعة

 تغیر المناخ 

استعراض العمل 
الموارد بشأن 

الوراثیة لألغذیة 
 والتغذیةوالزراعة 

 والصحة

استعراض العمل بشأن  
ال����م����وارد ال����وراث����ی���ة 
ل��ألغ���ذی���ة وال��زراع���ة 

 والصحة والتغذیة

فاھیمی�ة بلورة  مذكرة م
بشأن التنوع البیولوجي 
ل��ألغ���ذی���ة وال��زراع���ة 

 وصحة اإلنسان

اس���تعراض العمل 
الموارد بش���������أن 

الوراثی��ة لألغ��ذی�ة 
وال����������زراع����������ة 

 والتغذیة

 التغذیة
 والصحة

ت�����������ق�����������ری�����������ر 
مرحلي/استعراض 
ال����������خ����������ط����������ة 

 االستراتیجیة

ت����ق����ری����ر م����رح����ل����ي/  
لخط���ة  تعراض ا اس�������

 االستراتیجیة

 ت��ق��ری��ر م��رح��ل��ي/ 
ستعراض الخطة  ا

 االستراتیجیة

 اإلدارة

 
 

  

                                                 
الصادر عن االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي  13/16ھذا المصطلح مأخوذ من المقرر   *
)CBD COP 13/16 بتعدد المصطلحات المستخدمة في ھذا المجال (بما فیھا، على سبیل الذكر ) وھو موضع نقاش. وثمة إدراك

ال الحصر، "بیانات التسلسل الوراثي" و"معلومات التسلسل الوراثي" و"المعلومات الوراثیة" و"الموارد الوراثیة غیر 
لتحدید المصطلح أو المادیة" و"المحاكاة بالحاسوب" وما إلى ذلك) ومن الضروري مواصلة النظر في ھذا الموضوع 

 المصطلحات المناسبة الواجب استخدامھا.
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 دالالمرفق 
 ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ومساھمتھا في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة

 مشروع قرار
 

  إن المؤتمر،
السادسة عشرة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة العادیة تقریر الصادر عن الدورة في ال بعد أن نظر

 والزراعة (الھیئة)؛
 

على أھمیة الروابط القائمة بین التنّوع البیولوجي لألغذیة والزراعة والصكوك واألطر  إذ یشدد
وخطة عمل أدیس أبابا واتفاق باریس  2030ذات الصلة، ال سیما خطة التنمیة المستدامة لعام  ةالعالمی

 الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمویل التنمیة؛
 

بأھمیة العمل الذي تقوم بھ الھیئة من أجل إعداد التقاریر عن حالة الموارد الوراثیة النباتیة  وإذ یقرّ 
صة ملیات المتابعة الخاواالضطالع بع في العالم، والحیوانیة والحرجیة والمائیة لألغذیة والزراعة

 ؛بكل تقریر
 

التخاذ إجراءات وطنیة  اً باألھمیة التي تتسم بھا خطط عمل الھیئة باعتبارھا أطر كذلك وإذ یقرّ 
لتحسین إدارة الموارد الوراثیة النباتیة والحیوانیة والحرجیة لألغذیة والزراعة على المستویات 

 الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة.
 

 " ومتابعتھ؛لة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالمحا عنتقریر الإعداد "ب وإذ یرّحب
 

ومؤشرات للموارد الوراثیة غایات بأھمیة العمل الذي تضطلع بھ الھیئة من أجل وضع  یسلّموإذ 
 للھیئة؛لألغذیة والزراعة في سیاق تنفیذ خطط العمل العالمیة 

 
بما تتمع بھ الھیئة من اختص����اص����ات والمنظمة من قدرات فنیة في مجال الموارد  كذلك وإذ یس����لّم

بالتالي بأن الھیئة تش������ّكل ش������ریكاً مھماً في الجھود الرامیة إلى  یقرّ الوراثیة لألغذیة والزراعة، و
 ت�������ح�������ق�������ی�������ق أھ�������داف ال�������ت�������ن�������م�������ی�������ة ال�������مس�������������ت�������دام�������ة، ال س�������������ی�������م�������ا 

 المتصل بالتنّوع الوراثي؛ 5-2المقصد 
 

بالدور الذي یمكن أن تؤدیھ الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في مجالي التكیّف  أخیراً  وإذ یذكّر
 مع تغیّر المناخ والتخفیف من آثاره؛

 
 األعضاء إلى القیام بما یلي: یدعو

 
تنفیذ خطط العمل العالمیة الص������ادرة عن الھیئة، بحس������ب االقتض������اء، ض������من  إدراج •

سیاق الجھود التي یبذ ، المستدامةمن أھداف التنمیة  2لونھا لتحقیق الھدف أولویاتھم في 
 ، إلى جانب غیر ذلك من أھداف التنمیة المستدامة ذات الصلة؛5-2وال سیما المقصد 

بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة بما یتّس�ق  ةفي تقدیم مقترحات تمویل متعلّق النظرو •
الس������عي إلى إیجاد تمویل من مع أولویاتھم الوطنیة، وبحس������ب ما یقتض������یھ األمر عند 

 برنامجوالعالمیة  البیئة مرفقوللمناخ  األخض���ر الص���ندوقمص���ادر ش���تى، بما في ذلك 
 وغیرھا من آلیات وأسالیب التمویل؛ 2020 أفق
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التنّوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في الس���یاس���ات والبرامج وفي خطط العمل  تعمیمو •
الوطنیة واإلقلیمیة المرتبطة بالزراعة وتغیّر المناخ واألمن الغذائي والتغذیة وغیرھا 

 من القطاعات ذات الصلة.
 

 مة القیام بما یلي:ظإلى المن ویطلب
 

یة بما في ذلك من القطاع الخاص، الس���عي إلى تأمین أموال من خارج المیزان مواص���لة •
الجھات المانحة على  تشجیعحسب االقتضاء، لدعم تنفیذ خطط العمل العالمیة للھیئة، و

توفیر ال��دعم لتنفی��ذھ��ا كجزء من الجھود الع��المی��ة المب��ذول��ة لتحقیق أھ��داف التنمی��ة 
 المتصل بالتنّوع الوراثي؛ 5-2المستدامة، ال سیما المقصد 

الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة والتنّوع البیولوجي لألغذیة  جرادإفي  المض������يو •
القض��اء على  مس��اھماتھا فيإبراز  والزراعة في اإلطار االس��تراتیجي للمنظمة من أجل

 الجوع وتحقیق األمن الغذائي وتحسین التغذیة وتعزیز الزراعة المستدامة؛
خاص�������ة بص������ون  دعمو • قدرات ال یة ال عة الوراث المواردجھود تنم یة والزرا یة لألغذ

واس��تخدامھا المس��تدام في البلدان النامیة، بما في ذلك من خالل التعاون في ما بین بلدان 
 الجنوب والتعاون الثالثي؛

أعض��اء المنظمة لوض��ع مش��اریع قطریة أو إقلیمیة أو دولیة عن الموارد الوراثیة  دعمو •
 الص������ندوقارد التي یتیحھا لألغذیة والزراعة وتنفیذھا، بما في ذلك باس������تخدام المو

األخض�����ر للمناخ ومرفق البیئة العالمیة ومص�����ادر وآلیات تمویل أخرى، من ض�����منھا 
 القطاع الخاص، حسب االقتضاء؛

التنّوع البیولوجي من خالل تعزیز خ��دم��ات النظ��ام اإلیكولوجي التي توفّرھ��ا  تعمیمو •
الزراعة والممارسات الزراعیة اإلیكولوجیة واالستخدام المستدام للتنوع البیولوجي من 

 أجل األغذیة والزراعة في برامج المنظمة ومشاریعھا؛
عملھم في تحقیق  أوجھ التآزر بین أص���حاب المص���لحة المعنیین الذین یس���اھم تش���جیعو •

 والتنّوعأھداف التنمیة المستدامة المتّصلة باألمن الغذائي والتغذیة والزراعة المستدامة 
 البیولوجي.
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 ھاءالمرفق 
العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد  اعةجم واألعضاء المناوبون فيعضاء األ

  الوراثیة
 للھیئة ةعشر السادسةلألغذیة والزراعة المنتخبون في الدورة العادیة 

 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة 
 المعنیة بالموارد الوراثیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة

 التشكیل
 البلد (عدد البلدان في كل إقلیم)

 أفریقیا
)5( 

 بوركینا فاسو
 الكامیرون

 كینیا
 نامیبیا
 تونس

 زمبابوي العضو المناوب األول:
 السنغال العضو المناوب الثاني:

 آسیا 
)5( 

 الصین
 الھند

 الفلبین
 جمھوریة كوریا

 تایلند
جمھوریة الو الدیمقراطیة  العضو المناوب األول:

 الشعبیة
 إندونیسیا العضو المناوب الثاني:

 أوروبا
)5( 

 ھولندا
 النرویج

 بولندا
 سلوفینیا
 سویسرا

 فرنسا العضو المناوب األول:
 السوید العضو المناوب الثاني:

 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي 
)5( 

  األرجنتین
 كوستاریكا

 كوبا
 غواتیماال

 بنما
 البرازیل العضو المناوب األول:
 جامایكا العضو المناوب الثاني:

 الشرق األدنى
)4( 

 األردن
 السودان

 الجمھوریة العربیة السوریة
 الیمن

 جمھوریة إیران اإلسالمیةالعضو المناوب األول: 
 العراقالعضو المناوب الثاني: 

 أمریكا الشمالیة
)2( 

 كندا
 الوالیات المتحدة األمریكیة

 جنوب غرب المحیط الھادئ
)2( 

 فیجي
 تونغا

 فانواتو العضو المناوب األول:
 ساموا العضو المناوب الثاني:

 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة 
 المخصصة المعنیة بالموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة

 
 التشكیل

 البلد (عدد البلدان في كل إقلیم)

 أفریقیا
)5( 

 الجزائر
 الكامیرون
 جزر القمر

 جنوب أفریقیا
 توغو

 مالوي العضو المناوب األول:
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 المغربالعضو المناوب الثاني: 
 آسیا

)5( 
 الھند

 إندونیسیا
 الیابان
 مالیزیا

 سري النكا
جمھوریة الو الدیمقراطیة  العضو المناوب األول:

 الشعبیة
 الفلبینالعضو المناوب الثاني: 

 أوروبا
)5( 

 تشیكیا
 ألمانیا

 ھنغاریا
 بولندا

  النرویج
 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي 

)5( 
  األرجنتین
 البرازیل
 إكوادور

 بنما
 جمھوریة فنزویال البولیفاریة

 سانت لوسیا العضو المناوب األول:
 باراغوايالعضو المناوب الثاني: 

 الشرق األدنى
)4( 

 جمھوریة مصر العربیة
 جمھوریة إیران اإلسالمیة

 العراق
 الكویت

 الیمن العضو المناوب األول:
 قطر العضو المناوب الثاني:

 أمریكا الشمالیة
)2( 

 كندا
 الوالیات المتحدة األمریكیة

 جنوب غرب المحیط الھادئ
)2( 

 باالو
 تونغا

 جزر سلیمان العضو المناوب األول:
    جزر مارشال العضو المناوب الثاني:
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة 
 الحرجیةالمعنیة بالموارد الوراثیة 

 
 التشكیل

 البلد (عدد البلدان في كل إقلیم)

 أفریقیا
)5( 

 الكونغو
 إریتریا
 المغرب
 النیجر
 زامبیا

 توغو العضو المناوب األول:
  سوازیلند العضو المناوب الثاني:

 آسیا 
)5( 

 الصین
 جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

 جمھوریة كوریا
 سري النكا

 فییت نام
 تایلند األول:العضو المناوب 

 إندونیسیا العضو المناوب الثاني:
 أوروبا

)5( 
 فرنسا
 إیطالیا
 بولندا

 االتحاد الروسي
 السوید

 فنلندا العضو المناوب األول:
 المملكة المتحدة العضو المناوب الثاني:

 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي 
)5( 

  األرجنتین
 البرازیل

 كوبا
 إكوادور

 بیرو
 كوستاریكا المناوب األول:العضو 

 بنما العضو المناوب الثاني:
 الشرق األدنى

)4( 
 جمھوریة إیران اإلسالمیة

 السودان
 الجمھوریة العربیة السوریة

 الیمن
 األردنالعضو المناوب األول: 
 لبنان العضو المناوب الثاني:

 أمریكا الشمالیة
)2( 

 كندا
 الوالیات المتحدة األمریكیة

 المحیط الھادئجنوب غرب 
)2( 

 بابوا غینیا الجدیدة
 فانواتو

 فیجي العضو المناوب األول:
    جزر سلیمان العضو المناوب الثاني:
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة 
 المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 
 التشكیل

 البلد إقلیم)(عدد البلدان في كل 

 أفریقیا
)5( 

 الجزائر
 أنغوال

 جمھوریة أفریقیا الوسطى
 غانا

 أوغندا
 مدغشقر العضو المناوب األول:
 النیجر العضو المناوب الثاني:

 آسیا 
)5( 

 أفغانستان
 بوتان
 الیابان
 مالیزیا

 نیبال
 الھند العضو المناوب األول:
جمھوریة الو الدیمقراطیة  العضو المناوب الثاني:

 الشعبیة
 أوروبا

)5( 
 تشیكیا
 فنلندا

 إیطالیا
 ھولندا

 النرویج
 السوید العضو المناوب األول:
 فرنسا العضو المناوب الثاني:

 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي 
)5( 

 البرازیل
 شیلي

 كوستاریكا
 إكوادور
 جامایكا

 المكسیك العضو المناوب األول:
 األرجنتین العضو المناوب الثاني:

 الشرق األدنى
)4( 

 جمھوریة مصر العربیة
 جمھوریة إیران اإلسالمیة

 لبنان
 المملكة العربیة السعودیة

 األردن العضو المناوب األول:
 السودان العضو المناوب الثاني:

 أمریكا الشمالیة
)2( 

 كندا
 الوالیات المتحدة األمریكیة

 جنوب غرب المحیط الھادئ
)2( 

 جزر كوك
 ساموا

 بابوا غینیا الجدیدة المناوب األول:العضو 
 فیجي العضو المناوب الثاني:

  
 واوالمرفق 

 قائمة بالوثائق
 

 وثائق العمل
 

CGRFA-16/17/1 جدول األعمال المؤقت 

CGRFA-16/17/2 
Rev.1 

 جدول األعمال التفصیلي والجدول الزمني المؤقتان

CGRFA-16/17/3  والزراعة في العالم حالة التنوع البیولوجي لألغذیةإعداد 
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CGRFA-16/17/4  االحتی��اج��ات واإلجراءات  –التنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة
 الممكن اتخاذھا

CGRFA-16/17/5  خیارات لرفع مستوى الوعي بدور الموارد الوراثیة في تحقیق األمن
 الغذائي والتغذیة

CGRFA-16/17/6 المعني  تقریر ال���دورة الث���الث���ة لفریق الخبراء الفنیین والق���انونیین
 بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا

CGRFA-16/17/7  وض���ع العناص���ر الخاص���ة بالقطاعات الفرعیة تحدیداً لتیس���یر التنفیذ
 ال���������������م���������������ح���������������ل���������������ي ل���������������ل���������������حص���������������������ول
على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاس��م منافعھا بالنس��بة إلى 

 راثیة لألغذیة والزراعةمختلف القطاعات الفرعیة للموارد الو

CGRFA-16/17/8  یة ناخ والموارد الوراث اس������تعراض برنامج العمل بش�������أن تغیر الم
 لألغذیة والزراعة

CGRFA-16/17/9  الغایات والمؤش���رات للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة: التطورات
 والتحدیات

CGRFA-16/17/10  الحكومی���ة ال���دولی���ة تقریر ال���دورة األولى لمجموع���ة العم���ل الفنی���ة
 المخصصة المعنیة بالموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة

CGRFA-16/17/11  یة لألغذیة والزراعة یة المائ لة الموارد الوراث إعداد التقریر عن حا
 في العالم

CGRFA-16/17/12  تقریر الدورة التاس�����عة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة
 الوراثیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة بالموارد

CGRFA-16/17/13 حالة تنفیذ خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة 

CGRFA-16/17/14 استعراض خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة 

CGRFA-16/17/15  یة ثامنة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدول المعنیة تقریر الدورة ال
 بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

CGRFA-16/17/16  ح��ال��ة تنفی��ذ خط��ة العم��ل الع��المی��ة الث��انی��ة للموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة
 لألغذیة والزراعة

CGRFA-16/17/17  التقریر الثالث عن حالة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة حالة إعداد
 والزراعة في العالم

CGRFA-16/17/18  تقریر الدورة الرابعة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة
 بالموارد الوراثیة الحرجیة

CGRFA-16/7/19  حالة تنفیذ خطة العمل العالمیة لص������ون الموارد الوراثیة الحرجیة
 واستخدامھا المستدام وتنمیتھا

CGRFA-16/17/20  لص�����ون الموارد الوراثیة الحرجیة رص�����د تنفیذ خطة العمل العالمیة
 واستخدامھا المستدام وتنمیتھا

CGRFA-16/17/21  حالة عمل الھیئة بش������أن ص������ون الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات
 واستخدامھا المستدام
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CGRFA-16/17/22  استعراض تنفیذ برنامج عمل الھیئة المتعدد السنوات ومسودة الخطة
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CGRFA-16/17/24 Rev.1 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولیة 
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 زايالمرفق 
 الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةأعضاء ھیئة الموارد 

 
 أفریقیا
 الجزائر

 أنغوال
 بنن

 بوتسوانا
 بوركینا فاسو

 بوروندي
 الكامیرون

 كابو فیردي
 جمھوریة أفریقیا الوسطى

 تشاد
 جزر القمر

 الكونغو
 كوت دیفوار

 جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة
 غینیا االستوائیة

 إریتریا
 إثیوبیا
 غابون
 غامبیا

 غانا
 غینیا
 بیساو-غینیا
 كینیا

 لیسوتو
 یارلیب

 مدغشقر
 مالوي

 مالي
 موریتانیا

 موریشیوس
 المغرب

 موزامبیق
 نامیبیا
 النیجر

 نیجیریا
 رواندا

 وبرینسیبيسان تومي 
 السنغال
 سیشیل

 سیرالیون
 جنوب أفریقیا

 سوازیلند
 توغو
 تونس
 أوغندا

 جمھوریة تنزانیا المتحدة
 زامبیا

 زمبابوي

 آسیا
 أسترالیا

 بنغالدیش
 بوتان

 كمبودیا
 الصین

جمھوریة كوریا الشعبیة 
 الدیمقراطیة 

 فیجي
 الھند

 إندونیسیا
 الیابان

 كازاخستان
جمھوریة الو الدیمقراطیة 

 الشعبیة
 مالیزیا
 ملدیف
 منغولیا
 میانمار

 نیبال
 باكستان
  الفلبین

 جمھوریة كوریا
 سري النكا

 تایلند
 فییت نام

 
 الشرق األدنى

 
 فغانستانأ

 العربیة مصرجمھوریة 
 جمھوریة إیران اإلسالمیة

 العراق
 األردن
 الكویت

 قیرغیزستان
 لبنان
 لیبیا

 عمان
 قطر

 المملكة العربیة السعودیة
 السودان

 الجمھوریة العربیة السوریة
 طاجیكستان

 اإلمارات العربیة المتحدة
 الیمن

 أوروبا
 ألبانیا

 أرمینیا
 النمسا

 أذربیجان
 بیالروس

 بلجیكا
 البوسنة والھرسك

 بلغاریا
 كرواتیا
 قبرص
 تشیكیا

 الدانمرك
 إستونیا

 االتحاد األوروبي
 فنلندا

 فرنسا
 جورجیا

 ألمانیا
 الیونان
 ھنغاریا
 آیسلندا
 آیرلندا

 إسرائیل
 إیطالیا
 التفیا

 لیتوانیا
 لكسمبرغ

 مالطة
 الجبل األسود

 ھولندا
 النرویج

 بولندا
 البرتغال

 جمھوریة مولدوفا
 رومانیا

 االتحاد الروسي
 سان مارینو

 صربیا
 سلوفاكیا
 سلوفینیا
 إسبانیا
 السوید

 سویسرا
 جمھوریة مقدونیا

 الیوغوسالفیة السابقة
 تركیا

 أوكرانیا
 المملكة المتحدة

والبحر  أمریكا الالتینیة
 الكاریبي

 أنتیغوا وباربودا
 األرجنتین

 جزر البھاما
 بربادوس

 بلیز
دولة بولیفیا المتعددة 

 القومیات
 البرازیل

 شیلي
 كولومبیا

 كوستاریكا
 كوبا

 دومینیكا
 الجمھوریة الدومینیكیة

 إكوادور
 السلفادور

 غرینادا
 غواتیماال

 غیانا
 ھایتي

 ھندوراس
 جامایكا

 المكسیك
 نیكاراغوا

 بنما
 باراغواي

 بیرو
 سان كیتس ونفیس

 سانت لوسیا
 سان فنسنت وغرینادین

 سورینام
 ترینیداد وتوباغو

 أوروغواي
 جمھوریة فنزویال البولیفاریة

 
 أمریكا الشمالیة

 
 كندا

 الوالیات المتحدة األمریكیة
 

 جنوب غرب المحیط الھادئ
 أسترالیا

 جزر كوك
 فیجي

 جزر مارشال
 نیوزیلندا

 باالو
 بابوا غینیا الجدیدة

 ساموا
 جزر سلیمان

 تونغا
 فانواتو

 .بلداً واالتحاد األوروبي 178، أصبح مجموع أعضاء الھیئة 2017ینایر/كانون الثاني  1اعتبارا من 
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