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جدول األعمال التفصيلي املؤقت واجلدول الزمين
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اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

حتتوي الوثيقة اليت بني أيدينا على جدول األعمال التفصيلي املؤقت واجلدول الزمين للعرض على هيئة املوارد
والوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) .ونظرًا الزدحاام جادول األعماالق فقاد تررات فرقاة لعقاد اجتماعاات إضاافية يف
ساعات املساء والليل.

برنامج العمل املتعدد السنوات
عندما أعادت اهليئة النظر يف برنامج العمل املتعدد السنوات (الربناامج) رانات قاد طلبات يف دورتهاا العادياة
الثالثة عشرة من األمانة أن تعد خطة إسرتاتيجية مراجعة للفرتة  4140-4102لتنفيذ برناامج العمال املتعادد السانوات
لتنظر فيها اهليئة يف هذه الدورة .1واملقصود من تصميم هذا اجلزء من جدول األعمال املؤقت هو تيسري استعراض مشارو
اخلطة اإلسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعاة  .)CGRFA-14/13/25( 4140-4102وقاد تارا اللجناة
أثناء عملها يف البنود من  4إىل  8من جدول األعمالق أن تستعرض اخلطاة اإلسارتاتيجية حساب مقتضاى احلاال لكال
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الفقرة  011من الوثيقة .CGRFA-13/11

حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة املندوبني
واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على
العنوان التالي www.fao.org
MG063/A
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قطا ورل مسألة مشرترة بني القطاعاتق مع مراعاة توقيات مجاعاات العمال2ق فضاًً عماا تقدمامل املنظماات الدولياة
بشأن املوضوعات ذات األولوية يف هذه الدورة .3وحتت البند  8من جدول األعمالق قد تود اللجناة النظار يف التريايريات
ركل وجتميع املخرجات واملراحل املوجودة واملقرتحة حديث ًا يف خطة إسرتاتيجية مراجعة للفرتة .4140-4102
-3

املسائل املشرتكة بني القطاعات

1-3

املسائل الرئيسية وإعداد التقرير عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل

رانت اهليئة قد طلبت عند اعتمادها لربنامج العمل املتعدد السنوات يف عاام 4112ق أن تقادم املنظماة تقريارًا
عن حالة التنو البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل إىل الدورة العادية السادسة عشرة ( .)4102/4102ورانت اهليئاة
قد نظرت يف دورتها األخرية يف املذررة املفاهيمية لتيسري إعداد هذا التقرير 4ووافقت على إقدار تعليقاتهاا علاى املاذررة
املفاهيمة رتابةً .5وعند مراجعة برنامج العمل املتعدد السنوات وافقت اهليئة على أن تنظر يف املساائل الرئيساية وإعاداد
هذا التقرير يف هذه الدورة.6

وأخذاً يف احلسبان التعليقات اليت جاءت من البلدان ومن املنظمات الدوليةق حددت الوثيقة إعداد حالة التنو
البيولوجي يف األغذية والزراعة يف العامل ( )CGRFA-14/13/3أهم مًمح التقرير وأهدافملق واقرتحات طططااً لتقريارق

وخريطة طريق إلعدادهق باإلضافة إىل ميزانية مؤقتة لذلك .وترد مسودة اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية ضمن
الوثيقة .CGRFA-14/13/Inf.23

وقد ترغب اهليئة يف إقدار توقيات بشأن مضمون حالة التنو البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملق وعملياة
إعداد التقرير عن ذلك.
3-3

استعراض الغايات واملؤشرات الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

رانت اهليئة قد رحبت يف دورتها األخرية بعمل املنظماة يف ااالي وضاع واساتخدام مؤ ارات دولياة للتناو
البيولوجي لألغذية والزراعة رجزء من رارة مؤ ر التنو البيولوجي ( )BIPو جعت املنظمة على االساتمرار يف تطاوير
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 CGRFA-14/13/10و CGRFA-14/13/12وCGRFA-14/13/20

الوثائق
الوثيقة CGRFA-14/13/Inf.26
أنظر الوثيقة CGRFA-13/11/Inf.23
الفقرة  001من الوثيقة CGRFA-13/11
املرفق  2من الوثيقة CGRFA-13/11
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مؤ رات للتنو البيولوجي واختبارها وتطبيقهاق ممّا سيسهم يف اخلطة االسرتاتيجية للتناو البيولاوجي للفارتة -4100
 4101التفاقية التنو البيولوجي.7
و دّدت اهليئة أيضا على أن تكون املؤ رات ذات قلة بالسياساتق وسليمة علمياًق وميكن فهمهاا واحلصاول
ومراعية للترييّرات .ووافقت على ضرورة وضع املزيد من مؤ رات التنو البيولوجي املتصلة جبودة األغذية والتريذياة .ويف
هذا الصددق رحّبت اهليئة بعمل املنظمة بشأن األهداف واملؤ رات يف ااالت املوارد الوراثية النباتيةق واملوارد الوراثياة
احليوانيةق واملوارد الوراثية احلرجيةق واملوارد الوراثية لألحياء املائية ومؤ رات التناو البيولاوجي للتريذياة .و اجعت
اهليئة املنظمة على املضي قدماً يف عملهاق مبا يف ذلك بشأن املؤ رات اليت هلا أهمية عليا وهلا موقع الصدارة .8وطلبات
اهليئة من املنظمة أن تقوم بشكلٍ خاص مبا يلي:


حتدّد أو حتسّن املؤ رات لقياس التقدم املُحرَز يف اال تنفيذ خطة العمل العاملية للماوارد الوراثياة احليوانياة
واالساتمرارق مان خااًل مشااورات إقليمياة متوازنااةق يف تطاوير املؤ ار الرئيسااي التفاقياة التناو البيولااوجي
لًجتاهات يف التن ّو الوراثي لألنوا احليوانية املستأنسة ذات األهمية االجتماعية واالقتصادية الكربا؛



تراجع املؤ رات القائمة وأن حتدّد أو تطوّر مؤ رات رفيعة املستواق ميكن أن تتخذ أيضاً كل فهارسق وقاد
متكن أقحاب املصلحة على املستويات رافة من أن يراقبوا بشكل فعاال تنفياذ النساخة الثانياة خلطاة العمال
العاملية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (خطة العمل العاملية الثانية)؛



حتدّد أهدافا ومؤ رات ضمن العمليات املخطط هلا أو اجلارية للتقييمات العاملية أو ضامن خطاط العمال حتات
إطار والية اهليئة؛



تنظر يف الطريقة اليت ميكن من خًهلا هلذه املؤ رات أن تاوفّر أساسا ًا للبلادان لتقيايم التقادم املُحارَز باجتااه
أهداف أيشي للتنو البيولوجي حسبما هو مًئمق وال سيما اهلدف 01ق وتقديم املشورة بهذا الشأن.9

وترد ملخصات سريعة للتطورات ذات الصالة الايت حادثت يف املنتاديات األخارا ويف اجلهاود املتصالة الايت
بذلتها املنظمة ملواقلة العمل بشأن املؤ راتق مبا فيها املؤ رات الرئيسايةق يف وثيقاة الرياياات واملؤ ارات ذات الصالة
بالتنو البيولوجي لألغذية والزراعة (.)CGRFA-14/13/4


7
8
9

تقرتح الوثيقة الريايات واملؤ رات اخلاقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ()CGRFA-14/13/4.1ق
غايات ومؤ رات لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانيةق بعد مراجعتهاا مبعرفاة مجاعاة العمال الفنياة احلكومياة
الدولية املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة .ولعلم اهليئةق فإن هناك مشروع ًا لصياغة تقريار لرقاد تنفياذ
خطة العمل العاملية الثانية يف الوثيقة .CGRFA-14/13/Inf. 9

الفقرة  12من الوثيقة
الفقرة  12من الوثيقة CGRFA-13/11
الفقرة  18من الوثيقة CGRFA-13/11
CGRFA-13/11
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تقاااارتح الوثيقااااة الريايااااات واملؤ اااارات اخلاقااااة باااااملوارد الوراثيااااة احليوانيااااة لألغذيااااة والزراعااااة
( )CGRFA-14/13/4.2هلذه العملية وللمؤ رات الرئيسية وما يتصال بهاا مان غايااتق لرقاد تنفياذ خطاة
العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية وتأثرياتها.
وتقااااااارتح الوثيقاااااااة الرياياااااااات واملؤ ااااااارات اخلاقاااااااة بااااااااملوارد الوراثياااااااة احلرجياااااااة

( )CGRFA-14/13/4.3غايات ومؤ رات للموارد الوراثية احلرجية.

قد ترغب اهليئاة يف اساتعراض ومراجعاة األهاداف واملؤ ارات املقرتحاة – حبساب الضارورة – ماع مراعااة
توقيات مجاعات العمل القطاعية.10
2-3

خريطة الطريق أو برنامج العمل حول تغري املناخ ،واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة

ووافقت اهليئة على ضرورة وضع خريطة الطريق أو برنامج العمل حول تريري املنااخ واملاوارد الوراثياة لألغذياة
والزراعة .وقررت النظر يف هذه اخلريطة أو الربنامج يف هذه الدورة .وطلبت من أمينها املضي قدما ومواقالة تطاوير ذلاك
استنادا إىل العناقر األربعة الرئيسية التالية :االسرتاتيجيات والسياسات؛ واألدوات والتكنولوجيا للموارد الوراثية وتريري
املناخ؛ وإقامة الشرارات؛ ورقد التقدم احملرزق للنظر يف ذلك يف دورتها العادية املقبلة .رماا طلبات مان أمينهاا تقاديم
حملة عامة عن اآلثار املالية املرتتبة عن التنفيذ الكامل خلريطة الطريق أو برنامج العمل.11
وتقرتح الوثيقة خريطة الطريق حول ترياري املنااخ واملاوارد الوراثياة لألغذياة والزراعاة ()CGRFA-14/13/5ق
خريطة الطريق حول تريري املناخق حتتوي على األهداف واألنشطة اليت جيب القيام بهاق مع األخاذ يف االعتباار العمال
اجلااري حااول تريااري املناااخ واملاوارد الوراثيااة لألغذيااة والزراعااةق سااواء يف منظماة األغذيااة والزراعااة أو يف غريهااا ماان
املنظمات .12رما تضع الوثيقة اخلطوط العريضة لتأثريات ميزانية األنشطة املقرتحة .وترد معلومات عان التطاورات ذات
الصلة يف املنتديات األخرا منذ الدورة األخرية للهيئة ضمن الوثيقة عمليات ومبادرات طتارة حول تريري املنااخ مماا لامل
قلة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة (.)CGRFA-14/13/Inf.10
قد ترا اهليئة أن تستعرض وتراجع – حبسب الضرورة – خريطة الطريق املقرتحة بريرض إقرارها.
4-3
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دراسة احلاجة إىل ترتيبات للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها وآليات وضعهاق
مبا يف ذلك تقرير الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة وتقاسم منافعها
 CGRFA-14/13/10و CGRFA-14/13/12وCGRFA-14/13/20

الوثائق
الفقرة  24واملرفق واو من الوثيقة CGRFA-13/11
أنظر الوثيقة CGRFA-14/13/Inf.9
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ونظرت اهليئةق يف دورتها األخريةق يف سياسات وترتيبات للحصول علاى املاوارد الوراثياة لألغذياة والزراعاة
واقتسام منافعها .وقررت اهليئة أن تنشئق وفقا للمادة  2من نظامها األساسيق مجاعة عمل طصصة مفتوحة العضاوية
معنية باحلصول على املوارد وتقاسم املنافع بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يكون من بني سلطاتها:


حتديد السمات املميّزة ملختلف القطاعات والقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة والايت تتطلّاب
حلو ًال مميّزة؛



العملق مع مراعاة السمات املميزة اليت متّ حتديدهاق على وضع خيارات لتوجيامل البلادان ومسااعدتهاق بنااء
على طلبهاق على وضع تدابري تشريعيةق وإداريةق وسياسية تستوعب هذه السمات؛



حتليلق حسب االقتضاءق الطرق املمكنة ملعاجلة مسألة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسابة للماوارد
الوراثية لألغذية والزراعةق مع األخذ بعني االعتبار اجملموعة الكاملة من اخلياراتق مبا يف ذلك تلك الاواردة
يف بروتورول ناغويا.13

عقاادت الاادورة األوىل جلماعااة العماال الفنيااة املخصصااة يف الفاارتة ماان  00إىل  01ساابتمرب /أيلااول  4104يف
لوجنريباين (سفالربد)ق النرويجق وتقريرها ( )CGRFA-14/13/6معروضق ماع املادخًت الايت طلبات مان مجاعاات
العمل الفنية القطاعية التابعة للهيئة 14على اهليئة لإلطً عليمل.

وتتناااول وثيقااة احلاجااة إىل ترتيبااات للحصااول علااى املااوارد الوراثيااة لألغذيااة والزراعااة وتقاساام منافعهااا

( )CGRFA-14/13/7احلاجة إىل ترتيبات لتقاسم الفوائد واخليارات املمكنة لعمل ترتيبات خاقة باذلكق واخلطاوات
التالية اليت قد ترا اهليئة النظر فيها للنهوض بالعمل يف اال احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعاة وتقاسام
فوائدها.
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استعراض املسائل الرئيسية املتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغذية

أقرت اهليئة يف دورتها العادية احلادية عشرة عام  4112بأهمية إسهام التنو البيولوجي يف التريذيةق وأيادت
إدراج عمل املنظمة يف سياق املبادرة املشرترة بني القطاعات بشأن التنو البيولوجي لألغذية والتريذياة يف برناامج العمال
املتعدد السنواتق رمسألة مشرترة بني القطاعات .15ويف دورتها األخاريةق قاررت اهليئاة اساتعراض املساائل الرئيساية
للتنو البيولوجي والتريذية يف هذه الدورة.16

13
14

من
15
16

املرفق دال  0من الوثيقة CGRFA-13/11
الفقرات  44-01من الوثيقة CGRFA-14/13/10

الوثيقة CGRFA-14/13/20

الفقرة  12من الوثيقة
املرفق دال  0من الوثيقة CGRFA-13/11
CGRFA-11/07

والفقرات  11-11من الوثيقة

CGRFA-14/13/12

والفقرات
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وتطرح الوثيقة استعراض املسائل الرئيسية املتعلقة بالتنو البيولوجي والتريذياة ()CGRFA-14/13/8ق مساائل
التريذية الرئيسية املتعلقة بالتنو البيولوجي لألغذية وتسعى إىل طلب املشورة من اهليئة بشأن حتديد أولويات العمال يف
املستقبل فيما يتعلق بالتنو البيولوجي لألغذية والتريذية .وميكن احلصول على معلومات إضافية عن خلفية هذا املوضاو
يف الوثائق :الاروابط باني التناو البيولاوجي واألغذياة والتريذياة ( )CGRFA-14/13/Inf.11السابل املمكناة للنهاوض
بأنشطة توليدق وتصنيفق ونشر بيانات تررياب العناقار املريذياة اخلاقاة بكال قانف ()CGRFA-14/13/Inf.12؛

توقاايف الاانظم املختلفااة لألغذيااة مبااا فيهااا الاانظم التقليديااة لألغذيااةق يف عًقتهااا بااالتنو البيولااوجي والتريذيااة

(.)CGRFA-14/13/Inf. 13

قد تود اهليئة استعراض املعلومات اليت وردت وأن تصادر توقاياتها بشاأن العمال مساتقب ًً يف ااال التناو
البيولوجي والتريذية.
-2

املوارد الوراثية احلرجية

 1-2عرض التقرير عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل
وافقت اهليئة يف عام  4112على إدراج برنامج العمل املتعدد السنوات عن حالة املاوارد الوراثياة احلرجياة يف

العامل .17ويف دورتها عام 4111ق طلبت اهليئة من املنظمة أن تُعد تقريراً لتنظر فيامل اهليئاة يف دورتهاا الرابعاة عشارة.
واعتمدت اهليئة خطة التقرير18ق ووافقت علاى جادول زماين إ ااري لعملياة اإلعاداد .19ويف عاام 4100ق استعرضات
اهليئة عملية إعداد التقرير ورحبت بالتقدم احملرز فيها.20
وتطرح وثيقة إعداد حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل ( )CGRFA-14/13/9عرضاً عاماً للعملياة املتبعاة
يف إعداد التقرير وتربز اخلطوات التالية لوضاع اللمساات األخارية فيامل .ومشارو التقريار بشاأن حالاة املاوارد الوراثياة
احلرجية يف العامل ( )CGRFA-14/13/Inf.14معروضاً علاى اهليئاة .وقاد تارا اهليئاة أن تطلاب مان املنظماة وضاع
اللمسات األخرية فيمل.

17
18
19
20

الفقرة  22من الوثيقة
الفقرة  21من الوثيقة CGRFA-12/09
املرفق زاي اخلطة اإلسرتاتيجية 2ق املوارد الوراثية النباتية من الوثيقة CGRFA-12/09/Report
الفقرة  21من الوثيقة CGRFA-13/11
CGRFA-11/07
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تقرير الدورة الثانية جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية ،مبا يف
ذلك مناقشة خيارات املتابعة

وطلبت من مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية االجتما قبال انعقااد دورة
اهليئااااة العاديااااة الرابعااااة عشاااارة للهيئااااة .21وقااااد عقاااادت مجاعااااة العماااال اجتماعهااااا الثاااااني يف املاااادة
من  42-41يناير /رانون الثاني 4101ق وتقريرها ( )CGRFA-14/13/10معروض على اهليئة للنظر.
طلبت اللجنة أيض ًا يف دورتها األخرية من املنظماة أن تعاد وثيقاة امعاة عان اااالت العمال ذات األولوياة
تأسيساً على التقارير القطريةق إلجراء مشاورات إقليمية .22وحتتوي وثيقة مشارو األولوياات اإلسارتاتيجية للعمال مان
أجل حفظ املوارد الوراثية احلرجيةق واستخدامها املساتدام وتنميتهاا ( )CGRFA-14/13/11علاى مشارو لألولوياات
اإلسرتاتيجية رما استعرضتها مجاعة العمل.
قد ترغب اهليئة يف استعراض ومراجعة األولويات اإلسرتاتيجية املقرتحةق حبسب الضرورةق وأن تدعو املاؤمتر
إىل املوافقة عليها.

املوارد الوراثية احليوانية

-4
1-4

تقرير الدورة السابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية
والزراعة

طلبت اهليئة يف دورتها األخرية من مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنياة بااملوارد الوراثياة احليوانياة
لألغذية والزراعة أن تعقد اجتماعاً قبل دورتها العادية التالية .23وقد عقدت مجاعة العمل دورتها السابعة يف الفرتة مان
 42-42أرتوبر /تشرين األول 4104ق وتقريرها ( )CGRFA-14/13/12معروض على اهليئة للنظر فيمل.
3-4

استعراض تنفيذ نتائج انرتالكن

عندما أقرت اهليئة برنامج العمال املتعادد السانواتق قاررت يف عاام  4112أن تساتعرض يف دورتهاا العادياة
الرابعة عشرة نتائج املؤمتر الدولي األول بشأن املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةق الذي عقد يف سابتمرب /أيلاول

21
22
23

الفقرة  21من الوثيقة
الوثيقة CGRFA-12/09ق املرفق زاي (اخلطة اإلسرتاتيجية) IVق املوارد الوراثية احلرجية
الفقرة  81من الوثيقة CGRFA-13/11
CGRFA-13/11

CGRFA-14/13/2
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 4112يف مدينة انرتالرن بسويسرا .وقد أسفر هذا املؤمتر عن املوافقة علاى خطاة العمال العاملياة بشاأن املاوارد الوراثياة
احليوانيةق وإعًن انرتالرن
ويتضاامن تقرياار املنظمااة عاان تنفيااذ خطااة العماال العامليااة للمااوارد الوراثيااة احليوانيااة وإعااًن انرتالراان

( )CGRFA-14/13/13تقارير عن األنشطة ذات الصلة اليت قامت بها املنظمة منذ اهر يولياو /متاوز  .4100وهنااك
حتليل أرثر تفصيًً عن التقدم الذي أحرز يف خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية منذ إقرار هذه اخلطة يف عام
 4112يف الوثيقة املعنونة تقرير مرحلي جتميعي عان تنفياذ خطاة العمال العاملياة للماوارد الوراثياة احليوانياة4104 -
( .)CGRFA-14/13/Inf.15ويقوم التقرير املرحلي التجميعي على البيانات اليت مت جتميعها عن طرياق خطاة اإلباً
اليت أقرتها اهليئة يف دورتها العادية الثانية عشرة .24وتنفيذاً خلطة اإلبً املتفق عليهاق مت إعداد تقرير ثان عان حالاة
واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية )CGRFA-14/13/Inf.16( 4104 -ق لكي تطلع عليمل اهليئة .25وهناك معلومات
إضافية يف الوثيقة عن أدوار قريار مرباي املا اية يف قاون املاوارد الوراثياة احليوانياة واساتخدامها علاى او مساتدام
(.)CGRFA-14/13/Inf.17
قد ترا اهليئةق وهي تأخاذ يف اعتبارهاا توقايات مجاعاة العمال26ق أن تساتعرض حالاة واجتاهاات املاوارد
الوراثية احليوانيةق واألنشطة السابقة واجلارية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمال العاملياة للماوارد الوراثياة احليوانياة وأن
تصدر توقياتها بشأن العمل يف املستقبل .ورمبا تود اهليئة أيض ًا أن تصادق على مسودّة اخلطوط التوجيهية حول الصاون
يف اجلسم احل ّي للموارد الوراثية احليوانية ()CGRFA-14/13/Inf. 18ق رما استعرضتها مجاعة العمل.

واستجابة لطلب مؤمتر انرتالرن27ق وضعت اهليئاة يف عاام  4111إسارتاتيجية التمويال لتنفياذ خطاة العمال
العاملية للموارد الوراثية احليوانية( 28إسرتاتيجية التمويل) وطلبت من املنظمة تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية .29وساوف ترقاد

اهليئة عملية تنفيذ إسرتاتيجية التمويلق وتقدر أداءهاا ورفاءتهاا .وتشاري إسارتاتيجية التمويال أيضاا إىل أن للهيئاة أن
تستعرض إسرتاتيجية التمويلق مبا يف ذلك مًحقهاق استنادًا إىل رقاد النتاائج بعاد رال دورتاني عااديتني أو حبساب
الضرورة .30ورانت اهليئة قد طلبات مان املنظماة يف دورتهاا األخارية أن تشار يف توجيامل الناداء األول للحصاول علاى
مقرتحات بشأن استخدام األموال اليت تأتي من خًل حساب األمانة يف املنظمةق وأعطت توجيهات تفصيلية بشأن هذه
العملية.31

24
25
26
27
28
29
30
31

الفقرة  18من الوثيقة
الوثيقة Cf. CGRFA-13/11/Inf.17
الفقرات  01و -00و 44-40من الوثيقة CGRFA-14/13/12
أنظر الفقرة  22من Global Plan of Action for Animal Genetic Resources
املرفق جيم من الوثيقة CGRFA-12/09
الفقرة  21من الوثيقة CGRFA-12/09
املرفق جيمق الفقرة  2من الوثيقة CGRFA-12/09
املرفق جيمق الفقرات  88-82من الوثيقة CGRFA-13/11
CGRFA-12/09
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تتضاامن وثيقااة اسااتعراض إساارتاتيجية التموياال لتنفيااذ خطااة العماال العامليااة للمااوارد الوراثيااة احليوانيااة

()CGRFA-14/13/14ق تقارير عن حالة تنفيذ دورة املشروعات األوىل ضمن إسارتاتيجية التمويالق وتقارتح إجاراءات
للرقد والتقييم مع مراعاة توقيات مجاعة العمل .32وقد ترا اهليئة استعراض التقادم احملارز يف تنفياذ خطاة التمويال
وأن تستعرض وتراجع – حبسب الضرورة – مشرو اإلجراءات املقرتحة للرقد والتقييم املستقلق بريرض املوافقة عليهاا
يف هذه الدورة.
2-4

إعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد والوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل

قامت املنظمة – فيما بني عامي  4110و 4112بإعداد تقريار عان حالاة املاوارد الوراثياة احليوانياة لألغذياة
والزراعة يف العاملق بتوجيمل من اهليئة .وهو التقرير الذي قدر يف عام  .334112ورحب املؤمتر يف نوفمرب /تشرين الثااني

 4112بهذا التقرير رأول تقدير امل عن حالة املوارد الوراثية احليوانية يف العامل.34

وعند اعتماد اهليئة لربنامج العمل املتعدد السنوات عام 4112ق وافقت على إقدار التقريار الثااني عان حالاة
املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل يف دورتها العادية السادسة عشرة عام .354102
وتقرتح الوثيقة املعنونة إعداد التقرير الثاني عن حالة املاوارد الوراثياة احليوانياة لألغذياة والزراعاة يف العاامل

( )CGRFA-14/13/15تقديم موعد إقدار التقرير إىل عام  4102بناء على توقية مجاعة العمل .36وباإلضاافة إىل ذلاك
فهي تقرتح موعداً إلعداد التقرير ونطاقمل ومضمونمل وعملية إعدادهق رما حتتوي على ميزانية مؤقتة لاذلك .وهنااك وثيقاة
مطروحة على اهليئة للعلم بعنوان مشرو استبيان لتجميع البيانات الوطنية من أجل دعم إعداد التقرير الثاني عن حالة
املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل (.)CGRFA-14/13/Inf.19
-1

املوارد الوراثية املائية

1-1

املرحلة اليت بلريها إعداد تقرير عن حالة املوارد والوراثية املائية يف العامل

أقرت اهليئةق يف دورتها العادية احلادية عشرةق أهمية املوارد الوراثية املائية وهشا تها ودورها يف نهج النظام
البيئي لألغذية والزراعة ومساهمتها يف التصدي لتحديّات ترييّر املناخ .فقت اهليئة على أن تدرج يف برنامج عملها املتعدد

32
33
34
35
36

الفقرات  41-02من الوثيقة CGRFA-14/12/12
http://www.fao.org/docrep/010/a1250e/a1250e00.htm
الفقرة  022من الوثيقة C 2007/REP

املرفق هاء من الوثيقة
الفقرة (41أ) من الوثيقة CGRFA-14/13/12
CGRFA-11/07
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السنوات تقريراً عن حالة املوارد الوراثية املائية يف العام .37ويف عاام 4100ق قاررت اهليئاة تأجيال إقادار التقريار مان
الدورة الرابعة عشرة هلا إىل الدورة العادية السادسة عشرة38ق وطلبت من املنظمة أن تواقل العمل او إعاداد التقريارق
بالرتريز على األنوا املستزرعة مبدئياً.

وحتتوي الوثيقة املعنونة حالة إعاداد التقريار عان حالاة املاوارد الوراثياة املائياة لألغذياة والزراعاة يف العاامل
( )CGRFA-14/13/16حتديثاً للعمل الذي قامت بمل املنظمة يف إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائياة لألغذياة
والزراعة يف العامل .أما الوثيقة املعنونة مشرو اخلطوط التوجيهية إلعداد تقارير قطرية عن حالة املاوارد الوراثياة املائياة
لألغذية والزراعة يف العامل ()CGRFA-14/13/Inf.25ق وهي الوثيقة اليت تنوي املنظمة توزيعها علاى البلادان لتيساري

عملية إعداد التقارير القطريةق فمطروحة على اهليئة للعلم.

وجيوز للهيئة – طبقاً لنظامها األساسي – أن تنشئ مجاعات عمل فنية قطاعياة حكومياة دولياة ("مجاعاات
عمل قطاعية") بتوازن جريرايف مناسبق ملساعدتها يف ااالت املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجياة والسامكية.
ورما لعبت مجاعات العمل القطاعية دوراً أساسياً يف إعداد التقارير السابقة اليت أعدت حتت إ راف اهليئةق فقاد تاود
اهليئة النظر يف إنشاء مجاعة عمل فنية حكومية دولية تعنى باملوارد الوراثية املائية لألغذياة والزراعاة .وتشارح الوثيقاة
املعنونة إنشاء مجاعة عمل فنية حكومية دولية معنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ()CGRFA-14/13/17ق
بإجياز الدور القانوني جلماعات العمل القطاعية املنبثقة عن اهليئةق ووظيفتها وطريقاة عملاها وتشارح اإلجاراءات الايت
ميكن أن تشكل بهاق وحتتوي على تقرير من املدير العام بشأن التبعات الربااية واملالية واإلدارية إلنشاء مجاعة عمال
فنية حكومية دولية معنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.

وقد ترا اهليئة استعراض مدا التقدم يف إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثياة املائياة لألغذياة والزراعاة يف

العاملق وتنظر يف إنشاء مجاعة عمل فنية حكومية دوليةق وأن تصدر توقياتها بشأن العمل يف هذا اجملال مستقبًً.
3-1

استعراض حتليل سياسة حتديد النطاق

رانت اهليئة قد وافقت يف دورتها األخرية على حتليل استعراضي اامل للسياساات لتحدياد نطااق الثريارات
والفرص ذات الصلة باملوارد الوراثية املائية.39

وتستعرض الوثيقة املعنونة حتليل سياسة حتديد النطااق :الثريارات والفارص املتعلقاة بااملوارد الوراثياة املائياة

()CGRFA-14/13/18ق السياساات القائمااة بشاأن املااوارد الوراثياة املائيااة أو املتعلقاة بهاااق علاى املسااتويني الااوطين
37
38
39

املرفق واو من الوثيقة
املرفق واو من الوثيقة CGRFA-13/11
املرفق واو من الوثيقة CGRFA-13/11
CGRFA-11/07
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والاادولي .وهناااك معلومااات أرثاار تفصااي ًً يف وثيقااة حتلياال سياسااة حتديااد اجملااال للمااوارد الوراثيااة املائيااة

( .)CGRFA-14/13/Inf.24وقد ترغب اهليئة يف استعراض املعلومات الواردة بالوثيقة وإقدار توقياتها بشاأن العمال
يف املستقبلق رلما ران ذلك مناسباق مثل األعمال املرتبطة حبالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل.

استعراض املسائل الرئيسية بالنسبة إىل الكائنات احليّة الدقيقة والالفقاريات

-6

رانت اهليئة قد طلبت من املنظمة يف دورتها العادية الثانية عشرة عام  4111أن تعد – بالتعاون مع املنظمات
الدولية واملؤسسات العلمية ذات الصلة  -تقييمات مررزة وهادفة عن األوضا واالجتاهات يف قون واساتخدام الكائناات
الدقيقة يف الرتبةق وعوامل التحكم البيولوجي والكائنات النباتية املمرضةق وعلاى األخاب بالنسابة للمحاقايل املهماةق
لعرضها على اهليئة يف دورتها العادية الرابعة عشرة .40ويف دورتها العادية الثالثة عشارةق أرادت اهليئاة ااددا علاى
احلاجة إىل مواقلة دفع هذا العمال قُادماًق وطلبات إىل مجاعاة العمال الفنياة احلكومياة الدولياة التابعاة هلاا مراجعاة
التقييمات ذات الصلة ضمن ااالت اختصاقها.41
وحتتوي وثيقة املسائل الرئيسية يف اال الكائنات احلية الدقيقة والًفقاريات ()CGRFA-14/13/19ق على
عرض سريع وملخصات خلمس دراسات متعمقة أعدت بناء على طلاب اهليئاة .وهاذه الدراساات متاحاة أيضااً روثاائق
دراسات أساسية منفصلة:


الكائنات الدقيقة واهلضم يف اجملرتات :حالة املعارف واالجتاهات وتوقعات املستقبل (وثيقة دراسة أساسيية
رقم )61؛






الًفقاريات يف نظم إنتاج األرز :احلالة واالجتاهات (وثيقة دراسة أساسية رقم )63؛

قون واستخدام الكائنات الدقيقة والًفقاريات يف النظم املتكاملة للجاذور والادرنات علاى أسااس احملاقايل:
حالة املعرفة واالجتاهات وتوقعات املستقبل (وثيقة دراسة أساسية رقم )62؛
وضع واجتاهات قون الكائنات الدقيقة يف عمليات التصانيع الزراعاي واساتخدامها بصاورة مساتدامة (وثيقية
دراسة أساسية رقم )64؛



وضع واجتاهات قون الكائناات الدقيقاة يف عملياات األغذياة واساتخدامها بصاورة مساتدامة (وثيقية دراسية
أساسية رقم .)61

40
41

الفقرة  21من الوثيقة
الفقرة  10من الوثيقة CGRFA-13/11
CGRFA-12/09
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قد ترغب اهليئة – وهي تأخاذ يف اعتبارهاا التعليقاات الايت جااءت مان مجاعاات العمال الفنياة احلكومياة
الدولية - 42أن ترحب بوثائق الدراسات األساساية وأن تصادر توقاياتها بشاأن عمال اهليئاة يف املساتقبل فيماا يتعلاق
مبسائل الكائنات الدقيقة والًفقاريات.

املوارد الوراثية النباتية

-7
1-7

تقرير الدورة السادسة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة

رانت اهليئة قد طلبت يف دورتها األخرية من مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولياة املعنياة بااملوارد الوراثياة
النباتية لألغذية والزراعة أن جتتمع قبل دورة اهليئاة هاذه .43وقاد عقادت الادورة السادساة جلماعاة العمال يف الفارتة
من  02-02نوفمرب /تشرين الثاني 4104ق وتقريرها ( )CGRFA-14/13/20معروض على اهليئة للنظر.
3-7

متابعة توصيات اهليئة بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد والوراثية النباتية لألغذية
والزراعة

ران الس املنظمة قد وافق يف نوفمرب/تشرين الثاني  4100على خطة العمل العاملية الثانية للماوارد والوراثياة
النباتية لألغذية والزراعة (خطة العمل العاملية الثانية) .44رما أقرتها اهليئة يف اجتماعها األخاري .45تاوفر خطاة العمال

العاملية الثانية إطاراً هاماً ومتفقاً عليمل دوليا ًا لصاون املاوارد الوراثياة النباتياة لألغذياة والزراعاة واساتخدامها املساتدامق
وتشكل عنصراً داعماً لًتفاقية الدولية46ق رما أنها ستساعد على بلو أهداف اخلطاة اإلسارتاتيجية للتناو البيولاوجي
للفرتة .472011-2020.
وتتوىل اهليئة عملية رقد وتوجيمل التقدم العام يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وما يتصل بها مان عملياات
متابعااة .وتقاادم الوثيقااة املعنونااة تنفيااذ خطااة العماال العامليااة الثانيااة للمااوارد الوراثيااة النباتيااة لألغذيااة والزراعااة
()CGRFA-14/13/21ق معلومات عن األعمال اليت متت يف متابعة املوافقة على خطة العمل العاملية الثانيةق واستجابة
للتوقيات األخرا من جانب اهليئة .وباإلضافة إىل ذلكق وبناء على طلب اهليئة 48أقابح احلسااب التجميعاي خلطاة

42
43
44
45
46
47
48

الوثيقة CGRFA-14-13/20

الفقرتان  41و 11من الوثيقة  CGRFA-14/13/12والفقرتان  10و 14من
الفقرة  11من الوثيقة CGRFA-12/09
الفقرة  21من الوثيقة CL 143/REP
املرفق باء من الوثيقة CGRFA-13/11
املادة  02من املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
القرار  4 /01يف اتفاقية التنو البيولوجي
الفقرة  44من الوثيقة CGRFA-13/11
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العمل العاملية الثانية متاحاً اآلن جبميع اللريات الرمسية للمنظمةق وهو احلساب الذي ينقل الرسائل األساسيةق ويصاف
األولويات واألعمال اإلسرتاتيجية بلرية بسيطة ملصلحة اموعة ربرية من أقحاب املصلحة.49
واقلت املنظمة تقديم مساعدات فنية ويف اال السياسات إىل البلدان األعضاءق دعم ًا منها لتنفيذ خطاة العمال
العاملية الثانيةق لتدعم بذلك وضع نظم للبذور ومؤسسات للبذور وتيسري حصول املزارعني على أقناف هلا أداؤها املتمياز
يف أفريقياااا وآسااايا وأمريكاااا الًتينياااة .رماااا أعااادت املنظماااة مشااارو دليااال لصاااياغة سياساااات وطنياااة للباااذور
(.)CGRFA-14/13/Inf.20
2-7

معايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

رانت اهليئة قد وافقت يف عام  4112على ضرورة إعادة النظر يف معايري ينوك اجلينات اليت وضاعتها يف عاام
0112ق حتى ميكن ضمان حفظ املوارد الوراثية النباتية يف ظروف تتفق مع املعايري املناسبة واملعرتف بهاق طبق ًا للمعرفاة
التكنولوجية والعلمية 50املتوافرة حالياً .ويف دورتها األخريةق نظرت اهليئة يف مشرو معايري للبذور التقليدية وأثنت على
جودتهاق وقررت ضرورة أن تريطي معايري بنوك اجلينات املعدلاةق إضاافة إىل الباذور التقليدياةق الباذور غاري التقليدياة
والنباتات املتكاثرة خضرياً.51

وتعطااي الوثيقااة املعنونااة مشاارو معااايري بنااوك اجلينااات للمااوارد الوراثيااة النباتيااة لألغذيااة والزراعااة

()CGRFA-14/13/22ق معلومات أساسية عن إعداد مشرو معايري بنوك اجلينات وهيكال عملياة اإلعاداد وحمتواهااق
وحتتوي يف املرفق بالوثيقة على مشرو معايري بنوك اجلينات الذي يريطي البذور التقليدية وغري التقليدية والنباتات اليت
تتكاثر خضرياً .وقد تود اهليئة استعراض املعايري املقرتحة واملوافقة عليها.
4-7

استعراض التعاون مع املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

رانت اهليئة قد أردت يف دورتها األخرية أهمية تعاونها القائم ماع اجلهااز الرئاساي لًتفاقياةق وطلبات مان
أمانتها تقديم ورقة – بالتعاون مع أمني اجلهاز الرئاسي – عن التبعاات القانونياة واإلدارياة واملالياة لنقال األنشاطة أو
املهام املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة.52

49

http://www.fao.org/docrep/016/i2650e/i2650e.pdf
الفقرة  48من الوثيقة CGRFA-12/09

51

CGRFA-13/11

50

52

الفقرة  10من الوثيقة
الفقرة  42من الوثيقة CGRFA-13/11
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ترُد وثيقة نقل أنشطة أو مهام من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة :االنعكاسات القانونية واإلدارية واملالية ()CGRFA-14/13/23ق على طلب اهليئة.
وقد ترغب اهليئاة يف استكشااف اخلياارات املطروحاة أماام التعااون الوثياق ماع اجلهااز الرئاسايق يف ضاوء
االنعكاسات القانونية واإلدارية واملالية لنقل األنشطة من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي.
-8

تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات

1-8

املوارد البشرية واملالية املتاحة لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات

وطلبت اهليئةق يف دورتها األخريةق من أمينها أن يرفعق يف دورتها العادية املقبلةق تقريراً عن املوارد البشارية
واملالية يف املنظمة لدعم تنفيذ برنامج العمل املتعدد السانواتق وأن ياوفّر املعلوماات الًزماة عان املاوارد املالياة املتاحاة
للموظفني احلاليني واملوظفني اجلددق مبا يف ذلك املعلومات اليت تتعلّق بتخصيب األموال من خارج امليزانية ومبصادرها
وتأتي وثيقة املوارد البشرية واملالياة املتاحاة لتنفياذ برناامج العمال املتعادد السانوات ()CGRFA-14/13/24
استجابة لطلب اهليئة .وقد تود اهليئة أن تستعرض الوثيقة وأن تصدر أي توقيات فيما يتعلق باملوارد البشارية واملالياة
لتنفيذ هذا الربنامج.
3-8

اخلطة اإلسرتاتيجية للفرتة  3131-3114من أجل تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات

استعرضت اهليئة يف دورتها األخرية برنامج العمل املتعدد السنواتق وأعربت عن ارتياحها للتقادم احملارز يف
تنفيذهق وأقرت برنامج العمل املراجع للفرتة  .4140-4101وطلبات اهليئاة إىل أمينهاا إعاداد نساخة مراجعاة للخطاة
اإلسرتاتيجية للفرتة  4140-4102لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات لتنظر فيها يف دورتها هذه.53

وتااأتي وثيقااة مشاارو

اخلطااة اإلساارتاتيجية هليئااة املااوارد الوراثيااة لألغذيااة والزراعااة 4140-4102

()CGRFA-14/13/25ق استجابة لطلب اهليئة .وقد تود اهليئة أن تستعرض وتراجع – حبساب الضارورة – مشارو
اخلطة اإلسرتاتيجية  4140-4102بريرض إقرارها يف هذه الدورة.

53

الفقرة  011من الوثيقة
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التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية
-1

التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية

إن تعزيز التعاون والشرارات فيما يتعلق بالتنو البيولوجي لألغذية والزراعةق هاو هادف اسارتاتيجي للهيئاة.
وتلخب وثيقة التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية ( )CGRFA-14/13/26تعاون اهليئة واملدخًت اليت تلقتها مان
املنظمات الدولية فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات.

وهناك معلومات إضافية ذات قلة يف الوثائق التالية :إسهامات املنظمات الدولية حاول املساائل ذات األولوياة
للدورة ()CGRFA-14/13/Inf.26؛ وتقرير احلساب االساتئماني العااملي للتناو احملصاولي يف الوثيقاة بعناوان تقريار
احلسااااب االساااتئماني العااااملي للتناااو احملصاااولي املقااادم إىل هيئاااة املاااوارد الوراثياااة لألغذياااة والزراعاااة
()CGRFA-14/13/Inf.21؛ وتقرير اموعة مرارز البحوث الزراعية الدولياة التابعاة للجماعاة االستشاارية للبحاوث
الزراعية الدولية إىل اهليئة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (.)CGRFA-14/13/Inf.22

أسلوب عمل اهليئة
-11

وضع اهليئة ومواقفاتهاق مبا يف ذلك مناقشة عقد اجتماعات اهليئة

رانت اهليئة قد قررت يف دورتها األخرية إبقاء وضعها وقورتها قيد االستعراض .وطلبت إىل األمانة أن يتاابع
عن رثب آخر التطورات ضمن عملية جتديد املنظمة وأن ترفع هلا التقارير بهاذا الشاأن .رماا طلبات اهليئاة إىل األماناة
توفري معلومات أرثر تفصيً بشأن املنافع واملساوئ وعمّا قد يرتتّب على امليزانية من نتائج جاراء تريايري ممكان يف وضاع
اهليئة لتنظر يف ذلك اهليئة يف دورتها العادية املقبلة .وراذلكق طلبات اهليئاة إىل األماناة اساتعراض نظامهاا األساساي
والئحتها الداخلية على ضوء نتائج االستعراض اجلاري لألجهزة الدستورية يف املنظمة واإلقًح اجلاري للجان الفنية.
وتتناول وثيقة وضع اهليئة ( )CGRFA-14/13/27بالتحليل انعكاسات ترييري وضع اهليئة وتقارتح تعاديًت
على الئحتها الداخلية حبيث تعكس إقًح اللجان الفنية يف املنظمة.
-11

تشكيل مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية

وافقت اهليئة يف دورتها األخرية على النظر يف هذه الدورة يف تشكيل مجاعات العمل الفنية احلكومياة الدولياة
بها .وطلبت من األمني تقديم معلومات أساسية ذات قلة إىل اهليئة للنظر فيها.

CGRFA-14/13/2
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وتقااادم الوثيقاااة تشاااكيل مجاعاااات العمااال احلكومياااة الدولياااة الفنياااة القطاعياااة التابعاااة للهيئاااة

()CGRFA-14/12/27ق معلومات أساسية عن مجاعات العمل القطاعية القائمةق مع ملخب سريع ألسسها القانونياةق
مبا يف ذلك تشكيلها .رما تقدم معلومات عن أجهزة أخرا تسعى إىل إدخال متثيل جريرايف متوازن ألعضاائها يف عضاوية
األجهزة التابعة هلا.
وقد تود اللجنة النظر يف تشكيل مجاعاات العمال القطاعياة الفنياة احلكومياة الدولياة املنبثقاة عنهاا يف ضاوء
املعلومات املقدمة.

املسائل األخرى
-13

ما يستجد من أعمال

-12

موعد ومكان انعقاد الدورة العادية اخلامسة عشرة للهيئة

-14

انتخاب رئيس الدورة العادية اخلامسة عشرة ونوّابه

-11

اعتماد التقرير
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اجلدول الزمين املؤقت
الوقت

عنوان الوثيقة

البند من
جدول األعمال

وثائق العمل

االثنني  11أبريل /نيسان 3112

صباحاً

افتتاح الدورة

12.11 - 11.11
0

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

CGRFA-14/13/1

4

املسائل املشرترة بني القطاعات

CGRFA-14/13/2

 0-4املسائل الرئيسية وإعداد التقرير عن حالة
التنو البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل

CGRFA-14/13/3

 4-4استعراض الريايات واملؤ رات الدولية ذات
الصلة بالتنو البيولوجي لألغذية والزراعة

CGRFA-14/13/4
CGRFA-14/13/4.1
CGRFA-14/13/4.2
CGRFA-14/13/4.3

االثنني  11أبريل /نيسان 3112

بعد الظهر

برنامج العمل املتعدد السنوات
 1-4خريطة الطريق أو برنامج العمل حول ترييّر
املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة

18.11 -11.11

 2-4دراسة احلاجة إىل ترتيبات للحصول على
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
وآليات وضعهاق مبا يف ذلك تقرير الدورة األوىل
جملموعة العمل الفنية املخصصة املعنية
باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
وتقاسم منافعها
 2-4استعراض املسائل الرئيسية املتعلقة بالتنو
البيولوجي والتريذية
الثالثاء  16أبريل /نيسان 3112

صباحاً

12.11 - 11.11

2

املوارد الوراثية احلرجية

CGRFA-14/13/5

CGRFA-14/13/6
CGRFA-14/13/7

CGRFA-14/13/8

18

الوقت

CGRFA-14/13/2

البند من
جدول األعمال

عنوان الوثيقة
 0-1عرض التقرير عن حالة املوارد الوراثية
احلرجية يف العامل
 4-1تقرير الدورة الثانية جلماعة العمل الفنية
احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية
احلرجيةق مبا يف ذلك مناقشة خيارات املتابعة

وثائق العمل
CGRFA-14/13/9

CGRFA-14/13/10
CGRFA-14/13/11

الثالثاء  16أبريل /نيسان 3112

بعد الظهر

18.11 - 11.11

4

املوارد الوراثية احليوانية
 0-2تقرير الدورة السابعة جلماعة العمل الفنية
احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية
احليوانية لألغذية والزراعة
 4-2استعراض تنفيذ نتائج انرتالرن

 1-2إعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد
الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل

CGRFA-14/13/12

CGRFA-14/13/13
CGRFA-14/13/14
CGRFA-14/13/15

األربعاء  17أبريل /نيسان 311

صباحاً

12.11 - 11.11

1

6

املوارد الوراثية املائية

 0-2املرحلة اليت بلريها إعداد التقرير عن حالة
املوارد الوراثية املائية يف العامل

CGRFA-14/13/16
CGRFA-14/13/17

 4-2استعراض حتليل سياسة حتديد النطاق

CGRFA-14/13/18

استعراض املسائل الرئيسية املتعلقة بالكائنات
احليّة الدقيقة والالفقاريات

CGRFA-14/13/19

األربعاء  17أبريل /نيسان 3112

بعد الظهر

7

املوارد الوراثية النباتية
 0-2تقرير الدورة السادسة جلماعة العمل الفنية
احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA-14/13/20

CGRFA-14/13/2

الوقت

19

البند من
جدول األعمال

وثائق العمل

عنوان الوثيقة

 4-2متابعة توقيات اهليئة بشأن تنفيذ خطة
العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة

CGRFA-14/13/21

 1-2معايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA-14/13/22

 2-2استعراض التعاون مع املعاهدة الدولية
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA-14/13/23

اخلميس  18أبريل/نيسان 3112

صباحاً

12.11 - 11.11

8

تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات
 0-8املوارد البشرية واملالية املتاحة لتنفيذ
برنامج العمل املتعدد السنوات

CGRFA-14/13/24

 4-8اخلطة اإلسرتاتيجية للفرتة
من أجل تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات

CGRFA-14/13/25 4140-4102

التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية
1

التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية

CGRFA-14/13/26

اخلميس  18أبريل/نيسان 3112

بعد الظهر

طريقة عمل اهليئة
18.11 - 11.11

11

وضع اهليئة ومواصفاتها ،مبا يف ذلك مناقشة
عقد اجتماعات اهليئة

11

تشكيل مجاعات العمل الفنية احلكومية
الدولية
املسائل األخرى

13

ما يستجد من أعمال

12

موعد ومكان انعقاد الدورة العادية اخلامسة

CGRFA-14/13/27

CGRFA-14/13/28

20

الوقت

CGRFA-14/13/2

عنوان الوثيقة

البند من
جدول األعمال
عشرة للهيئة
14

انتخاب رئيس الدورة العادية اخلامسة عشرة
ونوّابه

اجلمعة  11أبريل/نيسان 3112

بعد الظهر

18.11 - 11.11

11

اعتماد التقرير

وثائق العمل

