
January 2019 CGRFA-17/19/1 Add.1 Rev.1 

 
 

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

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
 
MY595 Rev.1/A 

A 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة  
 األعمال المؤقتمن جدول  1البند 

 الدورة العادية السابعة عشرة

 2019فبراير/شباط  22-18روما، 

 جدول األعمال التفصيلي والجدول الزمني المؤقتان
 

 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -1البند 
ئة املوارد الوراثية لكي تنظر فيهما هي نيجدول األعمال التفصـــــــــيلي واجلدول الزمين املؤقتحتتوي هذه الوثيقة على  

 الوثيقة.ب رفقامليف هلذه الدورة  اعة (اهليئة). ويرد اجلدول الزمينلألغذية والزر 

، مبا يف ذلك برنامج عملها املتعدد 2023-2014باخلطة االســــــــــــرتاتيجية للهيئة للفرتة  يســــــــــــرتشــــــــــــد عمل اهليئةو  
وقد ترغب اهليئة، لدى النظر يف بنود جدول األعمال من  1اليت نقحتها اهليئة يف دورهتا األخرية. ةصــــــــــــــيغالالســــــــــــــنوات، ب

ذلك تقارير الصــــكوك واملنظمات الدولية وك 2، يف أن تأخذ يف االعتبار التوصــــيات الصــــادرة عن أجهزهتا الفرعية41 إىل 2
 ).CGRFA-17/19/14/Inf.1الوثيقة ( تقارير الصكوك واملنظمات الدوليةاليت ترد يف الوثيقة املعنونة، 

 المسائل القطاعية المشتركة
 دور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في تحقيق األمن الغذائي والتغذية -2البند 

ا األخرية، على أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنســـــــــبة إىل إنتاج األغذية وحتقيق دورهتشـــــــــددت اهليئة، يف  
األمن الغذائي بأبعاده األربعة مجيعاً. وطلبت إىل األعضـاء واملراقبني تقدمي إسـهامات إىل األمانة وطلبت إىل املنظمة إعداد 
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امة الزراعة يف دعم ركائز األمن الغذائي األربع وحتقيق أهداف التنمية املســتددراســة تتناول مســامهة املوارد الوراثية لألغذية و 
 3ذات الصلة، إىل جانب عكس نتائج الدراسة يف التقرير املنقح عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل.

من مســــــــامهة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف الركائز األربع لأل بشــــــــأنتقارير األعضــــــــاء وجتمع الوثيقة املعنونة،  
قد )، التقارير الواردة. و CGRFA-17/19/2/Inf.1الوثيقة ( الغذائي ويف حتقيق أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة ذات الصــــــــــــــلة

من أجل األغذية البيولوجي التنوع عن  69الدراسة األساسية رقم ا بإعداد ستجابة لطلب اهليئة، تكليفً أصدرت األمانة، ا
 استكشاف العالقات املتبادلة بينها. - والزراعة واألمن الغذائي

 
 العمــــل يف جمــــال دور املوارد الوراثيــــة لألغــــذيــــة والزراعــــة واألمن الغــــذائية اســــــــــــــتعراض الوثيقــــة املعنونــــ عرضوت 
)CGRFA-17/19/2(  جمموعة خمتارة من أنشــــــــــطة املنظمة اليت تســــــــــاهم يف التوعية بالدور اهلام الذي تضــــــــــطلع به املوارد

 األمن الغذائي وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. الوراثية لألغذية والزراعة من أجل حتقيق 
 

 الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -3البند 
ــــالحصـــــــــــول على الموارد  3-1 ــــانونيين المعني ب ــــة لفريق الخبراء الفنيين والق ــــدورة الرابع تقرير ال

 منافعها وتقاسم

والتقرير املنبثق  2018األول  نأكتوبر/تشــــــــــــــري 31إىل  29انعقــدت الــدورة الرابعــة لفريق اخلرباء خالل الفرتة من  
 ) معروض على اهليئة للنظر فيه.CGRFA -17/19/3.1الوثيقة عنها (

الســـــــــــمــــات المميزة للقطــــاعــــات الفرعيــــة المختلفــــة للموارد الوراثيــــة لألغــــذيــــة والزراعــــة  3-2
 المحددة وممارساتها

ناصــــر لتيســــري عاتفقت اهليئة، خالل دورهتا األخرية، على إعداد مذكرات تفســــريية غري توجيهية تبّني، يف ســــياق  
 4التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

املوارد وتقاســــــم منافعها)، الســــــمات املميِّزة للقطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية العناصــــــر اخلاصــــــة باحلصــــــول على (
لألغذية والزراعة وممارســـاهتا احملددة، مبا يكّمل العناصـــر اخلاصـــة باحلصـــول على املوارد وتقاســـم منافعها. ودعت األعضـــاء 

 5مة إلعداد املذكرات التفسريية هذه.واملراقبني وغريهم من أصحاب املصلحة إىل توفري املسامهات الالز 

إســهامات األعضــاء واملراقبني بشــأن احلصــول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاســم وجتمع الوثيقة املعنونة،  
 ، التقارير الواردة.)CGRFA -17/19/3.2/Inf.1(الوثيقة  منافعها

ا إىل األمانة أن    عملية إعداد املذكرات التفســـــريية، معلومات من البلدانكمســـــامهة يف   ،جتمعوطلبت اهليئة أيضـــــً
والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن جمموعة واسعة من القضايا، مبا يف ذلك ممارسات 
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نافعها: والزراعة وتقاســـــــــم موتفيد الوثيقة بعنوان احلصـــــــــول على املوارد الوراثية لألغذية  6التبادل الراهنة والتجارب القطرية.
) عن نتائج دراســتني اســتقصــائيتني طلبت األمانة إجراءمها CGRFA-17/19/3.2/Inf.4نتائج الدراســتني االســتقصــائيتني (

 لتوفري املعلومات الالزمة. 

ا إىل األمانة أن تعقد، بالتعاون مع أمانيت املعاهدة الدولية بشــأن املوارد الوراثية   لنباتية لألغذية اوطلبت اهليئة أيضــً
والزراعة (املعاهدة) واتفاقية التنوع البيولوجي، حلقة عمل دولية ملســـــــاعدة البلدان على حتديد الســـــــمات املميزة للقطاعات 
الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارســـاهتا احملددة يف ســـياق عناصـــر احلصـــول على املوارد الوراثية لألغذية 

وأن تقدم خمرجات إلدراجها الحقا يف املذكرات التفســــــــــــــريية  7ة وتقاســــــــــــــم منافعها وعلى رفع مســــــــــــــتوى الوعي هباوالزراع
 التوجيهية. غري

خمرجات حلقة العمل الدولية بشــــــأن احلصــــــول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاســــــم وتقّدم الوثيقة املعنونة،  
، املخرجات الصــــــــــــــادرة عن مجاعات العمل القطاعية خالل حلقة العمل )CGRFA -17/19/3.2/Inf.3(الوثيقة  منافعها

جمريات حلقة العمل . وتتضـــــــــــــمن الوثيقة املعنونة، 2018يناير/كانون الثاين  12إىل  10الدولية اليت عقدت خالل الفرتة من 
روض اليت حللقة العمل إضـــــــافة إىل العا ، موجزً الدولية بشـــــــأن احلصـــــــول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاســـــــم منافعها

 8.اقدمت خالهل

وباإلضـــــافة إىل ذلك، طلبت اهليئة أن تقوم مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية  
زراعة من الكائنات احلية والواملائية واحلرجية والنباتية (مجاعات العمل) وكذلك فريق اخلرباء املعين باملوارد الوراثية لألغذية 

الدقيقة والالفقاريات، باســـــــتعراض مســـــــودة املذكرات التفســـــــريية اخلاصـــــــة بقطاعاهتا الفرعية، وأن يتوىل فريق اخلرباء الفنيني 
 9ة.فوالقانونيني املعين باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها (فريق اخلرباء الفنيني والقانونيني) جتميع املذكرات التفسريية كا

 10وإن مســـودة املذكرات التفســـريية احملددة القطاعات، حســـبما اســـتعرضـــته ونقحته مجاعات العمل التابعة للهيئة 
ـــــــدقــيــقـــــــة والــالفــقـــــــاريـــــــات  وفــريــق اخلــرباء املــعــين بـــــــاملــوارد الــوراثــيـــــــة لــألغـــــــذيـــــــة والــزراعـــــــة مــن الــكـــــــائــنـــــــات احلــيـــــــة ال

ده فريق اخلرباء الفنيني والقــانونيني )CGRFA-17/19/3.2/Inf.2الوثيقــة ( ، ترد يف )CGRFA-17/19/3.1الوثيقــة ( ووحــّ
مســـودة املالحظات التفســـريية اليت تصـــف، ضـــمن ســـياق عناصـــر احلصـــول على املوارد وتقاســـم منافعها، الوثيقة املعنونة "

)، لكي تنظر CGRFA -17/19/3.2ثيقة الو ( الســـمات املميزة ملختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 فيها اهليئة.
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 "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة -4البند 
بشأن املوارد الوراثية  11ا حول "معلومات التسلسل الرقمية"أنشأت اهليئة، خالل دورهتا األخرية، مسار عمل جديدً  

لألغذية والزراعة وطلبت من األمانة إعداد دراسة استكشافية لتقصي احلقائق بشأن "معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد 
 من بينها املصــــطلحات املســــتخدمة يف هذا اجملال واجلهات املعنية ،الوراثية لألغذية والزراعة" إلعطاء معلومات عن مجلة أمور

ة "معلومات التســـــــلســـــــل الرقمية" بشـــــــأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" وأنواع تلك املعلومات ونطاق اســـــــتخدامها، مبســـــــأل
 قبيل: من

 ؛التوصيف •
 ؛والرتبية والتحسني الوراثي •
 ؛والصون •
 .وحتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة •

 12غذية.وراثية لألغذية والزراعة" بالنسبة إىل األمن الغذائي والتفضًال عن أمهية "معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد ال

الدراســـة االســـتكشـــافية لتقصـــي احلقائق بشـــأن "معلومات التســـلســـل على  68الدراســة األســاســية رقم وحتتوي  
 .الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

ة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقوقامت مجاعات العمل وكذلك فريق اخلرباء املعين  
 14باستعراض النسخ األولية للدراسة وتقدمي إسهامات فيها.13والالفقاريات، بناء على طلب اهليئة،

كما طلبت اهليئة من األمني دعوة األعضـــــــاء إىل تقدمي معلومات عن اســـــــتخدام "معلومات التســـــــلســـــــل الرقمية  
الوراثية لألغذية والزراعة" واالنعكاســات احملتملة على صــون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واســتخدامها على بشــأن املوارد 

حنو مســـــــتدام، مبا يف ذلك التبادل واحلصـــــــول والتقاســـــــم العادل واملنصـــــــف للمنافع الناشـــــــئة عن اســـــــتخدامها، ومجع هذه 
يف العملية اليت  بلتنوع البيولوجي، باعتبارها مســـــــــامهة يف الوقت املناســـــــــاملعلومات وتقدميها إىل األمني التنفيذي التفاقية ا

 15الصادر عن االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي. 13/16قرر وضعت مبوجب امل

اثية لألغذية "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الور  بشأنتقارير األعضاء واملراقبني وجتمع الوثيقة املعنونة،  
ا لألمني التنفيـــــذي التفـــــاقيـــــة أتيحـــــت أيضـــــــــــــــــــً يت وردت و التقـــــارير ال ،)Inf.4/19/17-CGRFA/1الوثيقـــــة ( والزراعـــــة

 16البيولوجي. التنوع

                                                      
)  16/13CBD COPالصـــــــــــادر عن االجتماع الثالث عشـــــــــــر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ( 13/16هذا املصـــــــــــطلح مأخوذ من املقرر   11

سلسل الوراثي" تموضع املزيد من النقاش. ومثة إدراك بتعدد املصطلحات املستخدمة يف هذا اجملال (مبا فيها، على سبيل الذكر ال احلصر، "بيانات ال وهو
مواصــــــلة النظر  يو"معلومات التســــــلســــــل الوراثي" و"املعلومات الوراثية" و"املوارد الوراثية غري املادية" و"احملاكاة باحلاســــــوب" وما إىل ذلك) ومن الضــــــرور 

 هذا املوضوع لتحديد املصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها. يف
 .Report/Rev.17/61-CGRFA/1من الوثيقة  86الفقرة   12
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  90الفقرة   13
؛ واملرفق بــاء CGRFA-1.10/19/17بــالوثيقــة  جيم؛ واملرفق CGRFA-1.9/19/17 دال بــالوثيقــة واملرفق؛ CGRFA-1.8/19/17املرفق جيم بــالوثيقــة   14
 .CGRFA-17/19/11.1لوثيقة با
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  88الفقرة   15
16  gr/ahteg.shtml#submissions-https://www.cbd.int/abs/dsi 

https://www.cbd.int/abs/dsi-gr/ahteg.shtml#submissions
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يتها بالنســـبة إىل لزراعة وأمه"معلومات التســـلســـل الرقمية" بشـــأن املوارد الوراثية لألغذية واوتعرض الوثيقة املعنونة،  
لبعض النتائج الرئيســــــــــــية اليت خلصــــــــــــت إليها الدراســــــــــــة  ا)، ملخصــــــــــــً CGRFA-17/19/4الوثيقة ( حتقيق األمن الغذائي

االســتكشــافية لتقصــي احلقائق، وتقّدم حملة عامة عن التطورات األخرية يف املنتديات ذات الصــلة األخرى، وتلتمس مشــورة 
 اهليئة حول العمل املمكن يف املستقبل خبصوص هذه املسألة.

 
 والزراعة في التخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معهدور الموارد الوراثية لألغذية  -5البند 

رحبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، بالتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل بشـــــــــــأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية  
طلبت اهليئة تقدمي و  18ووافقت على دمج عمل اهليئة اخلاص بتغّري املناخ يف برنامج عملها املتعدد الســــــــــــــنوات. 17والزراعة

مقرتح إلعداد تقييم عاملي بقيادة البلدان لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من أجل التكّيف مع تغري املناخ والتخفيف 
 19من آثاره، لكي تنظر فيه اهليئة خالل دورهتا املقبلة.

 ناخ والتكيف معهيف التخفيف من وطأة تغري امل تقييم دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعةوتقدم الوثيقة املعنونة،  
)، معلومات أســــاســــية عن دور املوارد الوراثية يف ســــياق ســــياســــات تغري املناخ على الصــــعيد CGRFA-17/19/5الوثيقة (

الدويل، ومعلومات عن بعض ما تضـــــــــــطلع به املنظمة من أنشـــــــــــطة ذات صـــــــــــلة باملوارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية 
 اعة وتغري املناخ، وتقرتح اخلطوات القادمة يف ما يتعلق بالتقييم العاملي بقيادة البلدان.والزر 

 
 التغذية والموارد الوراثية لألغذية والزراعة -6البند 

جي يف اخلطوط التوجيهية الطوعية لتعميم مفهوم التنوع البيولو أقّرت اهليئة، يف دورهتا العادية اخلامســـــــــــة عشـــــــــــرة،  
وقّررت اهليئة يف  20.(اخلطوط التوجيهية الطوعية) ربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعلقة بالتغذيةالســــــــــياســــــــــات وال

خرية، لدى تنقيح املخرجات واملعامل البارزة لربنامج عملها املتعدد الســــــــــنوات، اســــــــــتعراض عملها بشــــــــــأن املوارد دورهتا األ
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  بشــــــــــــــأناســــــــــــــتعراض العمل وتقدم الوثيقة املعنونة،  21.الوراثية والتغذية خالل هذه الدورة

ا عن  ،)CGRFA-17/19/6الوثيقة ( والتغذية وص خبصــنظمة، بالتعاون مع شــركائها، املي اضــطلعت به ذالعمل الملخصــً
 .الطوعية التوجيهية اخلطوطدعم تنفيذ لتنوع املوارد الوراثية والتغذية و 

 
 البيولوجي لألغذية والزراعةالتنوع 

 التنوع البيولوجي -7البند 
 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم 7-1

                                                      
 .Report13/14-CGRFA/املرفق دال بالوثيقة   17
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  27الفقرة   18
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  31الفقرة   19
 .Report/Rev.15/15-CGRFA/1واملرفق جيم بالوثيقة  24الفقرة   20
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1املرفق جيم بالوثيقة   21



CGRFA-17/19/1 Add.1 Rev.1 6 

 

. وطلبت عاملحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف الرّحبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، مبشــــــــــــروع التقرير عن  
مع مراعاة التعليقات الواردة من األعضــــــاء واملراقبني، وإعداد نســــــخة موجزة  ،إىل األمانة وضــــــع التقرير يف صــــــيغته النهائية

 22لتقرير ونشرها جبميع لغات األمم املتحدة.ل

 خالل الدورة. له النسخة املوجزة و لتقرير النهائي تتم إتاحة اوس 

 ،)CGRFA-17/19/7.1لوثيقة ا( إعداد حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملوتقدم الوثيقة املعنونة،  
ســــة داادية الســــضــــطلع هبا منذ الدورة العبعض االســــتنتاجات الرئيســــية اليت خلص إليها التقرير وحملة عامة عن األنشــــطة امل

 عشرة لوضع الصيغة النهائية للتقرير.

  وقد ترغب اهليئة يف الرتحيب بالتقرير والنطر يف إجراءات املتابعة. 

                                                      
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  13الفقرة   22
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 األول لمجموعة جهات االتصال الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة االجتماعتقرير  7-2

طلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من األمني عقد اجتماع مدته ثالثة أيام جملموعة من جهات االتصــــــــــــال الوطنية  
مكنة ة االحتياجات واإلجراءات املتعّينها األقاليم لألغذية والزراعة من أجل اســـتعراض وتنقيح، حســـب االقتضـــاء، مســـود

بشـأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وقد اجتمعت جمموعة جهات االتصـال الوطنية املعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية 
) CGRFA-17/19/7.2الوثيقــــة (، وتقرير هــــذا االجتمــــاع 2018يونيو/ حزيران  20إىل  18والزراعــــة خالل الفرتة من 

 اهليئة للنظر فيه.معروض على 
 

 االحتياجات واإلجراءات الممكنة رًدا على حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم 7-3

طلبــت اهليئــة، يف دورهتــا األخرية، إىل األمــانــة دعوة األعضـــــــــــــــاء واملراقبني إىل تقــدمي تعليقــات على االحتيــاجــات  
 23.لألغذية والزراعة واستعراض الوثيقة وتنقيحها يف ضوء التعليقات الواردةواإلجراءات املمكنة بشأن التنوع البيولوجي 

وترد تعليقات البلدان على الوثيقة األصـــــــــــــلية اليت عرضـــــــــــــت على اهليئة خالل دورهتا األخرية يف الوثيقة املعنونة،  
 شكلبمسودة االحتياجات واإلجراءات املمكنة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه  بشأنتقارير البلدان 

 ، وذلك لغرض اإلحاطة.)CGRFA-17/19/7.3/Inf.1الوثيقة ( مستدام

 االحتيـــــــاجـــــــات واإلجراءات املمكنـــــــة –التنوع البيولوجي لألغـــــــذيـــــــة والزراعـــــــة وحتتوي الوثيقـــــــة املعنونـــــــة،  
، على مسودة االحتياجات واإلجراءات املمكنة بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، )CGRFA-17/19/7.3الوثيقة (

ع لتها األمانة يف ضوء التعليقات الواردة واليت نقحتها الحقا جمموعة جهات االتصال الوطنية املعنية بالتنو بالصيغة اليت عدّ 
 .24البيولوجي لألغذية والزراعة

يف أن تســتعرض وتنقح، حســب االقتضــاء، مســودة االحتياجات واإلجراءات املمكنة املنقحة وقد ترغب اهليئة  
وأن تــدعو املــدير العــام للمنظمــة إىل عرض الوثيقــة على املؤمتر بغيــة اعتمــادهــا بــاعتبــارهــا خطــة العمــل العــامليــة للتنوع 

 البيولوجي لألغذية والزراعة.

 

 الموارد الوراثية المائية -8البند 
تقرير الدورة الثانية لمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصـــــــــــصـــــــــــة المعنية بالموارد  8-1

 الوراثية المائية لألغذية والزراعة

طلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية  
وقد انعقدت الدورة الثانية جملموعة العمل خالل  25ة هلا أن جتتمع قبل انعقاد دورهتا العادية القادمة.لألغذية والزراعة التابع

 ) معروض على اهليئة للنظر فيه.CGRFA-17/19/8.1الوثيقة (، وتقرير الدورة 2018أبريل/نيسان  25إىل  23الفرتة من 

                                                      
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  16الفقرة   23
 CGRFA-17/19/7.2انظر املرفق باء بالوثيقة   24
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  41الفقرة   25
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نتخاب أعضــــــاء ، ســــــيتعني عليها ادورهتا العادية القادمةل انعقاد أن جتتمع جمموعة العمل قبوإذا رغبت اهليئة يف  
 جمموعة العمل.

 
 حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالم 8-2

وطلبت من  26.حالة املوارد املائية لألغذية والزراعة يف العاملرّحبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، مبشــــروع التقرير عن  
املنظمة تنقيح مشروع التقرير، مع مراعاة التقارير القطرية ودراسات املعلومات األساسية املواضيعية واملعلومات اليت أتاحتها 

 املنظمات الدولية، فضًال عن تعليقات وتوصيات جمموعة العمل املخصصة املنبثقة عنها. 

ـــــــة املـــوارد الـــور وتـــقـــــــدم الـــوثـــيـــقـــــــة املـــعـــنـــونـــــــة،    اثـــيـــــــة املـــــــائـــيـــــــة لـــألغـــــــذيـــــــة والـــزراعـــــــة يف الـــعـــــــاملإعـــــــداد حـــــــال
)، آخر املعلومات عن متابعة طلبات اهليئة وتبّني حالة إعداد التقرير ونســــــــــــــخته CGRFA-17/19/8.2 Rev.1الوثيقة (

 نســـــــــــخة -عامل حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف الاملوجزة، لكي تنظر فيها اهليئة. وتتضـــــــــــمن الوثيقة املعنونة، 
 )، النسخة شبه النهائية للتقرير.CGRFA-17/19/8.2/Inf.1الوثيقة ( إثبات

كما دعت اهليئة البلدان إىل إبداء مالحظاهتا على مشروع التقرير املنقح وطلبت كذلك إىل جلنة مصايد األمساك  
وتعرض تقارير الدورة  27وأجهزهتا الفرعية، حســـــب املقتضـــــى، اســـــتعراض مشـــــروع التقرير املنقح وإبداء مســـــامهتها بشـــــأنه.

والدورة التاســــعة للجنة الفرعية املختصــــة  )CGRFA-17/19/8.2/Inf.2الوثيقة (الثالثة والثالثني للجنة مصــــايد األمساك 
والدورة الثانية جملموعة العمل االســـــــــــتشـــــــــــارية املعنية باملوارد  )CGRFA-17/19/8.2/Inf.3الوثيقة ( برتبية األحياء املائية

 )، إلحاطة اهليئة علما هبا.CGRFA-17/19/8.2/Inf.4الوثيقة (الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصلة 
 

 الخيارات المتاحة لمتابعة حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالم 8-3

كإحدى   ،حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامليتوخى برنامج العمل املتعدد الســــــــــــــنوات متابعة  
 املخرجات/املعامل البارزة بالنسبة إىل الدورة العادية الثامنة عشرة.

جراءات املتابعة ة إلوقد اســــتعرضــــت جمموعة العمل املخصــــصــــة التابعة للهيئة، يف دورهتا األخرية، اخليارات املتاح 
وأوصت، ضمن مجلة أمور أخرى، بالقيام، بالتعاون الوثيق مع اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية وجمموعة العمل 

 28االستشارية التابعتني للجنة مصايد األمساك، بإعداد مشروع خلطة عمل عاملية بشأن املوارد الوراثية املائية.

  اخليــــــارات ملتــــــابعــــــة حــــــالــــــة املوارد الوراثيــــــة املــــــائيــــــة لألغــــــذيــــــة والزراعــــــة يف العــــــاملعنونــــــة، وحتــــــدد الوثيقــــــة امل 
ســــــني إجراءات اهليئة حتلعدد أكرب من )، باالســــــتناد إىل التقرير، جماالت حمددة ميكن فيها CGRFA-17/19/8.3(الوثيقة 

  تنظر فيها اهليئة.ل مستدام، لكي وتعزيز صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها بشك

                                                      
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  39الفقرة   26
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  40الفقرة   27
 .CGRFA-1.8/19/17من الوثيقة  29الفقرة  28
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 الموارد الوراثية النباتية -9البند 
 تقرير الدورة التاســـــــــــعة لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية 9-1

 لألغذية والزراعة

ة النباتية لألغذية والزراعة الوراثي طلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد 
وقد انعقدت الدورة التاســــعة جلماعة العمل خالل الفرتة من  29التابعة هلا أن تعقد اجتماعا هلا قبل الدورة العادية القادمة للهيئة.

 ) معروض على اهليئة للنظر فيه.CGRFA-17/19/9.1(الوثيقة ، وتقرير الدورة 2018يوليو/ متوز  27إىل  25

خاب أعضـــــــــاء ، ســـــــــيتعني عليها انتل انعقاد دورهتا العادية القادمةالعمل قب مجاعةأن جتتمع إذا رغبت اهليئة يف و  
 مجاعة العمل.

 
 تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 9-2

ا، يف دورهتـا األخرية، بعمـل املنظمـة لـدعم تنفيـذ خطـة العمـل العـامليـة الثـانيـة للموارد الوراثيـة   أحـاطـت اهليئـة علمـً
وتقدم  31ورّحبت بالتقدم احملرز باإلمجال يف هذا اخلصــــــــــــــوص. 30النباتية لألغذية والزراعة (خطة العمل العاملية الثانية) 

نباتية لألغذية للموارد الوراثية ال الزراعة لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانيةأنشــــــــــــــطة منظمة األغذية و الوثيقة املعنونة، 
دور خطة العمل العاملية الثانية يف اإلطار العاملي ل)، معلومات أســـــــــــاســـــــــــية موجزة CGRFA-17/19/9.2(الوثيقة  والزراعة

 كي تنظر فيها اهليئة.تنفيذ خطة العمل الثانية، لوالتقارير بشأن األنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة لدعم للتنوع البيولوجي 

 
 الصون في الموقع الطبيعي واإلدارة في المزرعة

استعرضت اهليئة، يف دورهتا األخرية، مذكرة مفاهيمية عن إقامة شبكات عاملية بشأن صون املوارد الوراثية النباتية  
 33وأحالتها إىل مجاعة العمل املنبثقة عنها ملزيد من املشاورات. 32لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا يف املزرعة

واســتجابًة إىل طلب اهليئة، وإثر التشــاور مع اخلرباء وأصــحاب املصــلحة، وضــعت املنظمة مذكرتني مفاهيميتني منفصــلتني، 
 35واألخرى بشأن الصون يف املوقع الطبيعي. 34واحدة حول اإلدارة يف املزرعة

ل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، عند اســــــــــــــتعراض وافقت مجاعة العمو  
ا عن  املذكرتني املفاهيميتني، على أنه من املبكر إنشــاء شــبكات عاملية وأوصــت بتنقيح املذكرتني من أجل أن يقرتح، عوضــً

                                                      
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  64الفقرة   29
30  .htm00e3327e/i3327/i015http://www.fao.org/docrep/ 
 .Report Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  52الفقرة   31
 .Inf.17/16-CGRFA/20الوثيقة   32
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  64الفقرة   33
 .Inf.5. Rev.1-PGR-CGRFA/WG/9/18الوثيقة   34
 .Inf.18/9-PGR-CGRFA/WG/6الوثيقة   35



CGRFA-17/19/1 Add.1 Rev.1 10 

 

لدورة ا بتوافر املوارد الالزمة من خارج امليزانية، قبل انعقاد انً إقامة شبكات عاملية، عقد ندوة دولية لكل من املوضوعني، ره
 36العاشرة جلماعة العمل وبالتعاون مع املعاهدة.

االقرتاح الداعي إىل عقد ندوة دولية عن إدارة األنواع/الســـالالت األصـــلية للمزارعني وقد ترغب اهليئة يف مناقشـــة  
واالقرتاح الداعي إىل عقد ندوة دولية بشــــــــــــــأن صــــــــــــــون األقارب الربية ) CGRFA-17/19/9.2/Inf.3(الوثيقة يف املزرعة 

 ).CGRFA-17/19/9.2Inf.4(الوثيقة  للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية يف موقعها الطبيعي

اخلطوط التوجيهيـــة الطوعيـــة لصــــــــــــــون مشــــــــــــــروع وأحـــالـــت اهليئـــة، يف دورهتـــا األخرية، النســــــــــــــخـــة املنقحـــة من  
إىل مجاعة العمل ملزيد من االسـتعراض  37صـلية للمزارعني واسـتخدامها املسـتدام على املسـتوى الوطيناألنواع/السـالالت األ

 38ودعت األعضاء واملراقبني وجهات االتصال الوطنية إىل إبداء مالحظاهتا على هذه الوثيقة.

 نيمنظمتبلدان و ن ســــــبعة ونظرت مجاعة العمل يف مشــــــروع منقح أعدته املنظمة يف ضــــــوء التعليقات الواردة م 
دوليتني اثنتني. ودعت مجاعة العمل أعضـــــــــــــــاء اهليئة واملراقبني فيها إىل تقدمي تعليقات خطية إىل األمانة وطلبت إىل 
األمانة تنقيح مشـــروع اخلطوط التوجيهية على ضـــوء التعليقات الواردة، لكي توافق عليه اهليئة يف دورهتا العادية الســـابعة 

مشروع بلدا، يف الوثيقة املعنونة،  14جيهية الطوعية املنقحة، اليت تتضمن التعليقات الواردة من عشرة. وترد اخلطوط التو 
 ح الثاين"التنقي -لصـــــــــون األنواع/الســـــــــالالت األصـــــــــلية للمزارعني واســـــــــتخدامها املســـــــــتدام اخلطوط التوجيهية الطوعية

 ).CGRFA-17/19/9.2/Inf.1(الوثيقة 

 
 وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتنفيذ معايير بنوك الجينات للم

طلبت اهليئة، خالل دورهتا العادية اخلامســــــــــــة عشــــــــــــرة، إىل املنظمة مواصــــــــــــلة دعم البلدان يف تنفيذ معايري بنوك  
 40وطلبت من املنظمة اقرتاح آلية لرصد تطبيقها. 39اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (معايري بنوك اجلينات)

وأجرت املنظمة، استجابًة إىل طلب اهليئة، مسًحا عاملًيا بشأن استخدام معايري بنوك اجلينات، ونّظمت مشاورة  
 خرباء بالتعاون مع الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل.

وبغية زيادة ســـــــهولة اســـــــتخدام معايري بنوك  ائج املســـــــح وحصـــــــيلة مشـــــــاورة اخلرباءوقامت األمانة، اســـــــتجابة لنت 
) والصــون يف بنوك 2( ؛) صــون البذور التقليدية1نات، بوضــع جمموعة من مشــاريع خطوات العمل الروتينية من أجل (اجلي

اعة العمل، يف . ونظرت مج ثالثة أدلة عملية قائمة بذاهتاالذي ميكن بلورته يف ) والصــــــــــــــون يف املخترب3( ؛اجلينات احلقلية
 يف اقرتاح بشأن رصد تنفيذ معايري بنوك اجلينات.دورهتا األخرية، يف مشروع خطوات العمل وكذلك 

                                                      
 .CGRFA-1.9/19/17من الوثيقة  11و 10الفقرتان   36
 Inf.17/16-CGRFA/81الوثيقة   37
 .Report/Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  63الفقرة   38
39  a.pdf3704i-/a3http://www.fao.org/ 
 .Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  51الفقرة   40

http://www.fao.org/3/a-i3704a.pdf
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 ،)CGRFA-17/19/9.2/Inf.5(الوثيقة  تيسري تنفيذ معايري بنوك اجلينات ورصدهاوحتتوي مالحق الوثيقة املعنونة،  
ة وردت من عدد من البلدان منذ انعقاد الدور اليت  –تعليقات اليف ضـــــــــوء املنقحة غة صـــــــــيالعلى مشـــــــــروع خطوات العمل، ب

 األخرية جلماعة العمل.

 
 المبكر بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واإلنذارالنظام العالمي للمعلومات 

ا أســــــــاســــــــًيا املبكر باعتباره نظامً  واإلنذارشــــــــددت اهليئة، يف دورهتا األخرية، على دور النظام العاملي للمعلومات  
من املعاهدة وطلبت من املنظمة أن تكمل عملية إعادة هيكلة هذا النظام وأن  17للمعلومات يف ما يتعلق بتنفيذ املادة 

 41من مقاصد أهداف التنمية املستدامة. 5-2الثانية" واملقصد  ةتنشر، من خالله، معلومات عن تنفيذ خطة العمل العاملي

من  5-2قصـــد النبايت للموترد معلومات أكثر تفصـــيالً عن إعادة هيكلة النظام واســـتخدامه لرصـــد تنفيذ املكون  
بكر بشــــــأن املوارد امل واإلنذارحالة تطوير النظام العاملي للمعلومات مقاصــــــد أهداف التنمية املســــــتدامة يف الوثيقة املعنونة، 

 ).CGRFA-17/19/9.2/Inf.2 (الوثيقة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

وطلبت اهليئة أيضـــا إىل املنظمة التشـــاور مع أعضـــاء اهليئة واملراقبني بشـــأن اخليارات املتاحة لتبســـيط منوذج إعداد  
ويرد  42ه.بقدر أكرب وإلعداد مقرتح يُعرض على مجاعة العمل لكي تنظر فيلرصـــد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية التقارير 

لصـــــيغة ايف ضـــــوء اإلســـــهامات الواردة من األعضـــــاء واملراقبني، يف الوثيقة املعنونة، منوذج إعداد التقارير، بصـــــيغته املبســـــطة 
 التقارير لرصــــــــــــــد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إعداداملنقحة ملســــــــــــــودة منوذج 

 ، لكي حتاط اهليئة علًما هبا.)CGRFA-17/19/9.2/Inf.6(الوثيقة 
 

 حالة السياسات الخاصة بالبذور واتجاهاتها 9-3

قامت اهليئة، يف دورهتا األخرية، بإدراج إجراء اســـــــتعراض حلالة ســـــــياســـــــات البذور واجتاهاهتا كإحدى املخرجات  
 حالة الســـــــــــــياســـــــــــــات اخلاصـــــــــــــة بالبذور واجتاهاهتاوتعرض الوثيقة املعنونة،  43البارزة يف برنامج عملها املتعدد الســـــــــــــنوات.

، مقدمة موجزة بشـــأن األســـاس املنطقي للســـياســـات والتشـــريعات اخلاصـــة بالبذور. وهي )CGRFA-17/19/9.3 (الوثيقة
، )CGRFA-17/19/9.3/Inf.1(الوثيقة  اســتعراض حلالة الســياســات اخلاصــة بالبذور واجتاهاهتاتســتند إىل الوثيقة املعنونة، 

اتية لألغذية البذور تأثري فعلي على صــــون املوارد الوراثية النبمع الرتكيز على اجملاالت اليت ميكن أن يكون فيها لســــياســــات 
 والزراعة واستخدامها بشكل مستدام.

 
 إعداد التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم 9-4

يـــة النبـــاتيـــة عن حـــالـــة املوارد الوراث التقرير الثـــالـــثأقّرت اهليئـــة، يف دورهتـــا األخرية، اإلطـــار الزمين املنقح إلعـــداد  
ا بــامليزانيــة املؤق(التقرير الثــالــث)  لألغــذيــة والزراعــة يف العــامل تــة ولرصـــــــــــــــد تنفيــذ خطــة العمــل العــامليــة الثــانيــة وأحــاطــت علمــً

                                                      
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  57الفقرة   41
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  56الفقرة   42
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1املرفق جيم بالوثيقة   43
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لتقرير ل هلــذا اإلطــار الزمين املنقح، ينبغي للهيئــة اســــــــــــــتعراض اخلطوط التوجيهيــة إلعــداد التقــارير القطريــة اووفقًــ  44املراجعــة.
 الثالث يف هذه الدورة.

 إعـــداد التقرير الثـــالـــث عن حـــالـــة املوارد الوراثيـــة النبـــاتيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة يف العـــاملوتعرض الوثيقـــة املعنونـــة،  
)، معلومات أســــــــــــــاســــــــــــــية عن إعداد التقرير الثالث، وتقرتح طرائق إلعداد التقارير القطرية CGRFA-17/19/9.4 (الوثيقة

رية للتقرير الثالث عن حالة إعداد التقارير القطللتقرير الثالث. ويرد النهج املتبع إلعداد التقارير القطرية يف الوثيقة املعنونة، 
 ).CGRFA-17/19/9.4/Inf.1(الوثيقة  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

 
 الموارد الوراثية الحرجية -10البند 

تقرير الــدورة الخــامســــــــــــة لجمــاعــة العمــل الفنيــة الحكوميــة الــدوليــة المعنيــة بــالموارد الوراثيــة  10-1
 الحرجية

ة والزراعة التابعة هلا لألغذيطلبت اهليئة من مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية  
 8 انعقدت الدورة اخلامســــــــــــــة جلماعة العمل خالل الفرتة منوقد  45عقد اجتماع هلا قبل الدورة العادية القادمة للهيئة.

 ) معروض على اهليئة للنظر فيه.CGRFA-17/19/10.1 (الوثيقة، وتقرير الدورة 2018مايو/أيار  10 إىل

خاب أعضـــــــــاء ، ســـــــــيتعني عليها انتل انعقاد دورهتا العادية القادمةالعمل قب مجاعةأن جتتمع وإذا رغبت اهليئة يف  
 مجاعة العمل.

 
 تنفيذ خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها 10-2

صـــــــون املوارد خطة العمل العاملية لطلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من املنظمة أن تواصـــــــل تنســـــــيق ودعم تنفيذ  
الوراثية احلرجية واســـتخدامها املســـتدام وتنميتها، بالتعاون مع الشـــبكات اإلقليمية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات 

 46واألجهزة والعمليات الدولية ذات الصلة.

ملســــــــتدام ارد الوراثية احلرجية واســــــــتخدامها احالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصــــــــون املو وتقدم الوثيقة املعنونة،  
ملخصــا لألنشــطة اليت اضــطلعت هبا املنظمة بالتعاون مع شــركائها كمتابعة )، CGRFA-17/19/10.2 (الوثيقة وتنميتها

الوراثية د التقرير األول عن تنفيذ خطة العمل العاملية لصــــون املوار ويوفر  للخطة العاملية منذ انعقاد الدورة األخرية للهيئة.
معلومات أكثر تفصـــــــيال عن التقدم  )CGRFA-17/19/10.2/Inf.1 (الوثيقة احلرجية واســـــــتخدامها املســـــــتدام وتنميتها

الذي أحرزته البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية ويربز مســـــــــامهات الشـــــــــبكات اإلقليمية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية 
 واملنظمات الدولية املعنية.

                                                      
؛ CGRFA-17/17/16. وبــالنســـــــــــــــبــة إىل اإلطــار الزمين املنقح، انظر املرفق األول بــالوثيقــة Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقــة  66الفقرة   44

 .CGRFA-16/17/17وبالنسبة إىل امليزانية املؤقتة املراجعة، انظر املرفق الثاين بالوثيقة 
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  75الفقرة   45
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  73الفقرة   46
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لبت اهليئة من املنظمة بلورة اســــــــــــــرتاتيجية متويل لدعم البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية، وتشــــــــــــــجيع كما ط 
ملرتبطة اإلطار العاملي للغابات وآليات التمويل الرئيسـية ا. وتسـتجيب الوثيقتان املعنونتان، اجلهات املاحنة على تقدمي الدعم

مشــروع اســرتاتيجية التمويل احملدث لتنفيذ خطة العمل العاملية لصــون و) CGRFA-17/19/10.2/Inf.2 (الوثيقة بالغابات
 )، هلذا الطلب.CGRFA-17/19/10.2/Inf.3 (الوثيقة املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

لوراثية اوطلبت اهليئة إىل املنظمة إعداد مشـــروع خطوط توجيهية طوعية لوضـــع اســـرتاتيجية وطنية خاصـــة باملوارد  
ومع مراعاة اخلطوط التوجيهية احلالية إلعداد برامج وطنية للغابات وصياغة سياسة  47احلرجية، متاشياً مع املخطط املقرتح 

ة للموارد الصـيغة املنقحة ملشـروع اخلطوط التوجيهية إلعداد اسـرتاتيجية وطنيحرجية لتفادي ازدواجية العمل. وحتتوي وثيقة 
 ) على مشروع اخلطوط التوجيهية.CGRFA-17/19/10.2/Inf.4 ثيقة(الو الوراثية احلرجية 

 
 إعداد التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم 10-3

ة احلرجية خطة العمل العاملية لصـــــــــون املوارد الوراثياعتمدت اهليئة، يف دورهتا األخرية، جدوًال زمنياً لرصـــــــــد تنفيذ  
 املالتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف الع(خطة العمل العاملية) وإعداد  املســــــــــــــتدام وتنميتها واســــــــــــــتخدامها

ووفقاً هلذا اإلطار الزمين املنقح، ينبغي للهيئة اســتعراض التقرير الثاين واخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير  48الثاين). (التقرير
 املإعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العوتقدم الوثيقة املعنونة،  49ه الدورة.القطرية للتقرير الثاين يف هذ

 نطاق التقرير الثاين وخطوطه العريضة وعمليته التحضريية، لكي تنظر فيها اهليئة. ، )CGRFA-17/19/10.3 (الوثيقة

رد الوراثية إلعداد التقارير القطرية للتقرير الثاين عن حالة املوامشــــــــــــــروع اخلطوط التوجيهية لوثيقة املعنونة، قدم اوت 
إىل البلدان إلعداد تقاريرها القطرية للتقرير الثاين، مشــــــــــــــروع  ،)CGRFA-17/19/10.3/Inf.1 (الوثيقة احلرجية يف العامل

 تعليقات. نمخطوط توجيهية منقح باالستناد إىل ما ورد 

 
 الحيوانيةالموارد الوراثية  -11البند 

 يةنايو حتقرير الدورة العاشــرة لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية ال 11-1
 لألغذية والزراعة

لألغذية حليوانية اطلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية  
وقد انعقدت الدورة العاشـــــــــــــرة جلماعة العمل خالل  50التابعة هلا أن جتتمع قبل انعقاد الدورة العادية القادمة للهيئة.والزراعة 

 ) معروض على اهليئة للنظر فيه.CGRFA-17/19/11.1 (الوثيقة، وتقرير الدورة 2018يونيو/ حزيران  29إىل  27الفرتة من 

خاب أعضـــــــــاء ، ســـــــــيتعني عليها انتل انعقاد دورهتا العادية القادمةالعمل قب مجاعةأن جتتمع وإذا رغبت اهليئة يف  
 .مجاعة العمل

                                                      
 CGRFA-19/17/16املرفق ألف بالوثيقة   47
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  74الفقرة   48
 .CGRFA-20/17/16املرفق جيم بالوثيقة   49
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  47الفقرة   50
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 تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية 11-2

من املنظمة مواصــــــــــــــلة دعم البلدان يف ما تبذله من جهود لتنفيذ خطة العمل   طلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية 
 51لوراثية احليوانية من أجل املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية الريفية املستدامة.العاملية للموارد ا

 اســـــــــــــــتــعــراض تــنــفــيـــــــذ خــطـــــــة الــعــمـــــــل الــعـــــــاملــيـــــــة لــلــمــوارد الــوراثــيـــــــة احلــيــوانــيـــــــةوتــقـــــــدم الــوثــيــقـــــــة املــعــنــونـــــــة،  
)، معلومات عن األنشـــــــــــطة ذات الصـــــــــــلة اليت نفذهتا املنظمة منذ انعقاد الدورة األخرية CGRFA-17/19/11.2  (الوثيقة

.  2018 –واجتــــــاهــــــاهتــــــا حــــــالــــــة املوارد الوراثيــــــة احليوانيــــــة للهيئــــــة، لكي تنظر فيهــــــا اهليئــــــة. وتقوم الوثيقــــــة املعنونــــــة، 
 52.للهيئة يف دورهتا األخرية  اليت أتيحت، بتحديث البيانات )Inf.2.11/19/17-CGRFA/4 (الوثيقة

طلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، إىل املنظمة إعادة النظر يف األســـــــــــاليب املســـــــــــتخدمة لتحديد وتقييم خدمات و  
 اســـتعراض أســـاليب لتحديد وتقييم. وتســـتجيب الوثيقة املعنونة، 53النظام اإليكولوجي اليت توفرها ســـالالت الثروة احليوانية

)، هلذا الطلب CGRFA-17/19/11.2/Inf.1 (الوثيقة كولوجي اليت تقّدمها ســــــــــالالت الثروة احليوانيةالنظام اإلي خدمات
 54وتدرج التعديالت اليت أوصت هبا مجاعة العمل يف دورهتا األخرية.

كما طلبت اهليئة إىل املنظمة إعداد تقارير لإلفادة عن إجنازات املشــــــــــــاريع املنفذة يف إطار اســــــــــــرتاتيجية التمويل  
اســــرتاتيجية وتقدم الوثيقة املعنونة،  56،وقد أتيحت مجيع التقارير على اإلنرتنت 55ونشــــرها على املوقع اإللكرتوين للمنظمة.

 الـــــتـــــمـــــويـــــــل لـــــتـــــنـــــفـــــيـــــــذ خـــــطـــــــة الـــــعـــــمـــــــل الـــــعـــــــاملـــــيـــــــة لـــــلـــــمـــــوارد الـــــوراثـــــيـــــــة الـــــعـــــــاملـــــيـــــــة: اإلجنـــــــازات والـــــتـــــحـــــــديـــــــات
أمانة حســــــــــــــاب إطار حتت  ع األوىلير ااملشــــــــــــــحالة تنفيذ دورة ، معلومات عن )CGRFA-17/19/11.2./Inf.2 (الوثيقة

ال تنفيذ أنشــــــــــــــطة املنظمة يف جموعن ها، تواجه مالتحديات اليت متاليت حتققت و اإلجنازات بشــــــــــــــأن ، مبا يف ذلك ةنظمامل
 للهيئة. خرية األ حساب أمانة املنظمة منذ انعقاد الدورة

فه اآللية التنوع الوراثي للحيوانات املســـتأنســـة بوصـــوشـــّددت اهليئة، يف دورهتا األخرية، على أمهية نظام معلومات  
وطلبت إىل املنظمة بلورة  57الدولية اخلاصـــــــة بتبادل املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية ورّحبت بوضـــــــع نســـــــخته احملّدثة.

ن النظام بيانات م خيارات لتحســـــــني الروابط القائمة بني هذا النظام وقواعد البيانات األخرى وأن تدرج يف النســـــــخ املقبلة
نوع الوراثي تقرير حالة تطوير نظام معلومات التمســـــتمّدة من قواعد بيانات بنوك اجلينات األخرى. وتقدم الوثيقة املعنونة، 

ا لألنشــــطة ذات الصــــلة بنظام معلومات CGRFA-17/19/11.2/Inf.3 Rev.1(الوثيقة  للحيوانات املســــتأنســــة )، ملخصــــً
 .للهيئة األخرية ةدور النسة اليت اضطلعت هبا املنظمة من انعقاد التنوع الوراثي للحيوانات املستأ

ألخرى إىل املنظمة مواصـــــلة حتديث اخلطوط التوجيهية الفنية ا ،عشـــــرة وطلبت اهليئة، خالل دورهتا العادية الثانية 
بادرت و  58إلدارة املوارد الوراثية احليوانية وبلورهتا باعتبارها دعامة هامة للبلدان لكي تتمكن من تنفيذ خطة العمل العاملية.
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جي الثروة ة لصــــغار منتوضــــع خطوط توجيهية بشــــأن تطوير ســــالســــل قيمة مســــتدامإىل املنظمة، مبســــامهة خرباء دوليني، 
ســالسـل  الصــيغة املنقحة ملشــروع اخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشــأن تطويراحليوانية. وحتتوي الوثيقة املعنونة، 

)، على مشــــروع اخلطوط التوجيهية، CGRFA-17/19/11.2/Inf.5(الوثيقة  قيمة مســــتدامة لصــــغار منتجي الثروة احليوانية
 59يف ضوء التعليقات الواردة من مجاعة العمل. بالصيغة املنقحة

كما شــــــّجعت اهليئة البلدان على النظر يف جدوى نظم التحفيز القائمة على النتائج لدعم مواصــــــلة توفري خدمات  
ة مالنظام اإليكولوجي، مع إيالء عناية خاصــة للســالالت املكّيفة حملياً، مبا يتماشــى مع أنظمة التجارة الدولية وناشــدت املنظ

حالة إعداد اخلطوط التوجيهية بشـــأن نظم احلوافر القائمة على وتقدم الوثيقة املعنونة،  60وضـــع خطوط توجيهية هبذا الصـــدد.
ا لألنشــــطة )CGRFA-17/19/11.2/Inf.6(الوثيقة  النتائج اليت تدعم التوفري املســــتمر خلدمات النظام اإليكولوجي ، ملخصــــً

 األخرية للهيئة من أجل إعداد اخلطوط التوجيهية وتتوخى إجراءات للمستقبل.املضطلع هبا منذ انعقاد الدورة 

 
 الموارد الوراثية من الكائنات الحّية الدقيقة والالفقاريات -12البند 

ية للموارد الوراث تقرير عن المشاورة بشأن مشروع خطة العمل في مجال االستخدام المستدام 12-1
 فقاريات لألغذية والزراعة وصونهاوالالمن الكائنات الحّية الدقيقة 

طلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من األمني دعوة البلدان إىل تقدمي وجهات نظرها خبصــــــــوص إعداد مشــــــــروع  
خطة عمل لألنشـــطة املســـتقبلية يف جمايل صـــون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات 

تقرير عن العملية التشـــــــــاورية بشـــــــــأن مشـــــــــروع خطة العمل بشــــــــأن وتقدم الوثيقة املعنونة،  61املســـــــــتدام. واســـــــــتخدامها
 االســــــــــــــتخـــدام املســــــــــــــتـــدام للموارد الوراثيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة من الكـــائنـــات احليـــة الـــدقيقـــة والالفقـــاريـــات وصــــــــــــــو�ـــا

 إلعداد مشروع خطة العمل. أجريت ، ملخصاً للعملية التشاورية اليت)CGRFA-17/19/12.1(الوثيقة 
 

العمل المستقبلي في مجال االستخدام المستدام للموارد الوراثية من الكائنات الحّية الدقيقة  12-2
 والالفقاريات لألغذية والزراعة وصونها

ها مرحبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، بعمل املنظمة يف جمايل صــون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واســتخدا 
وطلبت إىل املنظمة إعداد مشــروع خطة عمل للعمل املســتقبلي يف جمال االســتخدام املســتدام للكائنات احلية  62املســتدام.

أية معلومات و  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملالدقيقة والالفقاريات وصــــو�ا، مع مراعاة نتائج التقرير عن 
 63هامات األعضاء واملراقبني، لكي تنظر فيها اهليئة.أخرى ذات صلة، مبا يف ذلك إس

                                                      
 .CGRFA-1.11/19/17من الوثيقة  11الفقرة   59
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  48الفقرة   60
 .t Rev.1/Repor17/16-CGRFAمن الوثيقة  78الفقرة   61
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  77الفقرة   62
 .Report/Rev.17/16CGRFA/1من الوثيقة  78الفقرة   63
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ن م مشــــــــروع خطة العمل بشــــــــأن االســــــــتخدام املســــــــتدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعةوتقدم الوثيقة املعنونة،  
ا لألنشـطة اليت قامت هبا اهليئة يف )CGRFA-17/19/12.2(الوثيقة  الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصـو�ا ، ملخصـً

 هذا القطاع وتعرض مشروع خطة عمل. 

ام تقارير األعضاء واملراقبني بشأن مشروع خطة العمل للعمل املستقبلي يف جمال االستخدعنونة، وجتمع الوثيقة امل 
 )، اآلراءCGRFA-17/19/12.2/Inf.1وثيقة (ال املســـتدام للموارد الوراثية من الكائنات احلّية الدقيقة والالفقاريات وصـــو�ا

لزراعـــة من املعين بـــاملوارد الوراثيـــة لألغـــذيـــة وا اخلرباء ويربز تقرير االجتمـــاع األول لفريق من األعضــــــــــــــــاء واملراقبني. الواردة
آراء فريق اخلرباء بشــــــــــــــأن مشــــــــــــــروع خطـة  )Inf.2-CGRFA/17/19/3.2(الوثيقـة  الكـائنـات احليـة الـدقيقـة والالفقـاريـات

 64العمل.

دولية لصــــــــون التقرير املرحلي بشــــــــأن تنفيذ املبادرة الوترد معلومات إضــــــــافية ذات صــــــــلة يف الوثيقتني املعنونتني:  
التقرير املرحلي بشــــــــأن تنفيذ املبادرة الدولية و) CGRFA-17/19/12.2/Inf.2(الوثيقة  امللقحات واســــــــتخدامها املســــــــتدام

 ).CGRFA-17/19/12.2/Inf.3(الوثيقة  التنوع البيولوجي للرتبة واستخدامه املستدام لصون

 
 الخطة االستراتيجية لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 تقرير مرحلي واستعراض الخطة -13البند 
عاون بالت ،وأعربت عن تقديرها للتقّدم الكبري احملرز 65خلصــــــــــت اهليئة، يف دورهتا األخرية، ما حّققت من إجنازات 

العمل املتعدد الســــنوات على مدى العقد املاضــــي. وقامت باســــتعراض وحتديث املخرجات  نامجمع شــــركائها، يف تنفيذ بر 
ة الل الفرت ، وطلبت من األمني دعوة األعضـــــــــــــاء واملراقبني إىل التعليق خ66واملعامل البارزة لربنامج العمل املتعدد الســـــــــــــنوات

الفاصلة بني الدورات على مشروع اخلطة االسرتاتيجية وإىل مراجعة الوثيقة يف ضوء التعليقات الواردة واملستجدات الدولية 
 67ذات الصلة واإلطار االسرتاتيجي للمنظمة.

 سـتعراضدورة "إعداد تقرير مرحلي/اهذه ال) بالنسـبة إىل 2027-2018ويتوخى برنامج العمل املتعدد السـنوات ( 
يئة املوارد هل التقرير املرحلي واستعراض مشروع اخلطة االسرتاتيجية املراجعةوحتتوي الوثيقة املعنونة،  68".االسرتاتيجيةللخطة 

)، CGRFA-17/19/13(الوثيقة  )، مبا يف ذلك برنامج العمل املتعدد الســــــــــــنوات2027-2018والزراعة (الوراثية لألغذية 
ملمكنة اليت قد ترغب التعديالت ا زوتتناول الوثيقة بإجيا تنفيذ برنامج العمل املتعدد الســــــــنوات.على تقرير مرحلي بشــــــــأن 

نقحة ملشــــــــــــــروع اخلطة النســــــــــــــخة امل الوثيقة تتضــــــــــــــمنكما ما يتعلق بتنظيم عملها يف املســــــــــــــتقبل.   اهليئة يف النظر فيها يف
، بالصــــــــــــــيغة املنقحة من جانب مجاعة العمل التابعة )2027-2018االســــــــــــــرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (

 ، لكي تستعرضها وتعتمدها اهليئة.للهيئة
 

                                                      
 .18إىل  14الفقرات من   64
 .CGRFA-22/17/16انظر الوثيقة   65
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1املرفق جيم بالوثيقة   66
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  82الفقرة   67
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1املرفق جيم بالوثيقة   68
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 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية
 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية -14 لبندا
توجهت اهليئة، خالل دورهتا األخرية، بالشــــكر إىل الصــــكوك واملنظمات الدولية على رفعها تقارير عن أنشــــطتها  

يولوجي لألغذية حالة التنوع البإىل اهليئة. كما رحبت مبا قّدمته الصــــكوك واملنظمات الدولية من مســــامهات يف التقرير عن 
لســـعي للحصـــول على مســـامهات الصـــكوك واملنظمات الدولية وأصـــحاب . وطلبت إىل األمني مواصـــلة اوالزراعة يف العامل

 69املصلحة اآلخرين بشأن املواضيع ذات األولوية يف الدورات العادية وإحاطة اهليئة علماً هبا.

)، معلومات عن CGRFA-17/19/14(الوثيقة  التعاون مع الصـــكوك واملنظمات الدوليةوتعرض الوثيقة املعنونة،  
 قدمت من خالهلا الصكوك واملنظمات الدولية معلومات إىل هذه الدورة.العملية اليت 

وترد التعليقات واملســامهات الواردة من الصــكوك واملنظمات الدولية بشــأن املواضــيع ذات األولوية هلذه الدورة يف  
ـــــــدولـيـــــــة بشــــــــــــــــــــأن الـتـنـوع الـبـيـولـوجـي لـألغـــــــذيـــــــة الـوثـيـقـــــــة املـعـنـونـــــــة،   والـزراعـــــــةتـقـــــــاريـر الصـــــــــــــــكـوك واملـنـظـمـــــــات ال

 وردت تقـــــــارير إضــــــــــــــــــــافيـــــــة من أمـــــــانـــــــة اتفـــــــاقيـــــــة التنوع البيولوجي. وقـــــــد )CGRFA-17/19/14/Inf.1(الوثيقـــــــة 
ومنظمة  )CGRFA-17/19/14/Inf.3(الوثيقة ) والصــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــيل CGRFA-17/19/14/Inf.2(الوثيقة 

) واملعاهدة الدولية بشــــأن املوارد CGRFA-17/19/14/Inf.4(الوثيقة نظام اجلماعة االســــتشــــارية للبحوث الزراعية الدولية 
 .)CGRFA-17/19/14/Inf.5(الوثيقة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 التعـــــــاون مع املعـــــــاهـــــــدة الـــــــدوليـــــــة بشــــــــــــــــــــأن املوارد الوراثيـــــــة النبـــــــاتيـــــــة لألغـــــــذيـــــــة والزراعـــــــةوتقـــــــدم الوثيقـــــــة املعنونـــــــة، 
ادر عن قرر الصــــــأعدت باالشــــــرتاك بني أمانيت املعاهدة واهليئة، معلومات عن امل )، اليتCGRFA-17/19/14/Inf.6(الوثيقة 

 اجلهاز الرئاسي للمعاهدة خبصوص التعاون مع اهليئة.

 
 المسائل األخرى

 ما يستجد من أعمال -15البند 

 موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الثامنة عشرة للهيئة -16البند 

 ونواب الرئيس والمقررانتخاب الرئيس  -17البند 

 اعتماد التقرير -18البند 
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 الجدول الزمني المؤقت
البنـد من  الوقت

جدول 
 األعمال

 وثائق العمل العنوان

  2019فبراير/شباط  18االثنين، 
 الفترة الصباحية

10:00 – 
13:00 

  افتتاح الدورة 
 CGRFA-17/19/1الوثيقتـــان  اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني 1

 CGRFA-17/19/1 Add.1و
Rev.1 

 المشتركة القطاعية المسائل 
دور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في تحقيق األمن  2 

 الغذائي والتغذية
 CGRFA-17/19/2الوثيقة 

الحصــــــول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاســـــم  3 
 منافعها

 

القــانونيني اخلرباء الفنيني و تقرير الــدورة الرابعــة لفريق  3-1  
 صول على املوارد وتقاسم منافعهابشأن احل

 CGRFA-17/19/3.1الوثيقة 

الســـــــــــــــمــات املميزة واملمــارســــــــــــــــات احملــددة ملختلف  3-2  
 القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 CGRFA-17/19/3.2الوثيقة 

الوراثية  "معلومات التســـــــــلســـــــــل الرقمية" بشـــــــــأن الموارد 4 
 لألغذية والزراعة

 CGRFA-17/19/4الوثيقة 

 2019فبراير/شباط  18االثنين، 
 فترة بعد الظهر

15:00 – 
18:00 

دور الموارد الوراثيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة في التخفيف من  5
 وطأة تغير المناخ والتكيف معه

 CGRFA-17/19/5الوثيقة 

 CGRFA-17/19/6الوثيقة  والزراعةالتغذية والموارد الوراثية لألغذية  6
 والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع

  التنوع البيولوجي 7

 CGRFA-17/19/7.1الوثيقة  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل 7-1

تقرير االجتمــاع األول جملموعــة جهــات االتصـــــــــــــــــال  7-2 
 لألغذية والزراعةالوطنية املعنية بالتنوع البيولوجي 

 CGRFA-17/19/7.2الوثيقة 

حــــالــــة االحتيــــاجــــات واإلجراءات املمكنــــة رًدا على  7-3 
 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل

 CGRFA-17/19/7.3الوثيقة 
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البنـد من  الوقت
جدول 
 األعمال

 وثائق العمل العنوان

 2019فبراير/شباط  19، الثالثاء
 الصباحيةالفترة 

10:00 – 
13:00 

 الموارد الوراثية المائية 8
تقرير الدورة الثانية جملموعة العمل الفنية احلكومية  8-1 

ــــة  الــــدوليــــة املخصـــــــــــــــصـــــــــــــــــــة املعنيــــة بــــاملوارد الوراثيــــة املــــائي
 والزراعة لألغذية

 CGRFA-17/19/8.1الوثيقة 

 حـــالـــة املوارد الوراثيـــة املـــائيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة يف 8-2  
 العامل

-CGRFAالـــــــــــــوثـــــــــــــيـــــــــــــقـــــــــــــة 
17/19/8.2 Rev.1 

ملائية حالة املوارد الوراثية ااخليارات املتاحة ملتابعة  8-3  
 لألغذية والزراعة يف العامل

 CGRFA-17/19/8.3الوثيقة 

 2019فبراير/شباط  19، الثالثاء
 فترة بعد الظهر

15:00 – 
18:00 

 الموارد الوراثية النباتية 9
التــــاســـــــــــــــعــــة جلمــــاعــــة العمــــل الفنيـــة تقرير الــــدورة  9-1 

احلكوميــة الــدوليــة املعنيــة بــاملوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة 
 والزراعة

 CGRFA-17/19/9.1الوثيقة 

تنفيــذ خطــة العمــل العــامليــة الثــانيــة للموارد الوراثيـة  9-2  
 النباتية لألغذية والزراعة

 CGRFA-17/19/9.2الوثيقة 

 CGRFA-17/19/9.3الوثيقة  بالبذور واجتاهاهتاحالة السياسات اخلاصة  9-3  

حــــالــــة املوارد الوراثيــــة إعــــداد التقرير الثــــالــــث عن  9-4  
 النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

 CGRFA-17/19/9.4الوثيقة 
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البنـد من  الوقت
جدول 
 األعمال

 وثائق العمل العنوان

 2019فبراير/شباط  20، األربعاء
 الفترة الصباحية

10:00 – 
13:00 

 الموارد الوراثية الحرجية 10
تقرير الـــدورة اخلـــامســـــــــــــــــة جلمـــاعـــة العمـــل الفنيــة  10-1 

 احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية
 الوثيقة

CGRFA-17/19/10.1 
 

تنفيذ خطة العمل العاملية لصــــــــــــون املوارد الوراثية  10-2 
 وتنميتهااحلرجية واستخدامها املستدام 

 الوثيقة
CGRFA-17/19/10.2 

ــــة املوارد الوراثيــــة إعــــداد  10-3   ــــاين عن حــــال التقرير الث
 احلرجية يف العامل

 الوثيقة
CGRFA-17/19/10.3 

 2019فبراير/شباط  20، األربعاء
 فترة بعد الظهر

15:00 – 
18:00 

 الموارد الوراثية الحيوانية 11
تقرير الـــدورة العـــاشـــــــــــــــرة جلمـــاعـــة العمـــل الفنيـــة  11-1 

لألغذية وانية احلياحلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية 
 والزراعة

 الوثيقة
CGRFA-17/19/11.1 

تنفيـــــذ خطـــــة العمـــــل العـــــامليـــــة للموارد الوراثيـــــة  11-2  
 احليوانية

 الوثيقة
CGRFA-17/19/11.2 
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البنـد من  الوقت
جدول 
 األعمال

 وثائق العمل العنوان

 2019فبراير/شباط  21الخميس، 
 الفترة الصباحية

10:00 – 
13:00 

 الموارد الوراثية من الكائنات الحّية الدقيقة والالفقاريات 12
تقرير عن املشـــــاورة بشـــــأن العمل املســـــتقبلي يف  12-1 

جمال االســــتخدام املســــتدام للموارد الوراثية من الكائنات 
 الدقيقة والالفقاريات لألغذية والزراعة وصو�ااحلّية 

 الوثيقة
CGRFA-17/19/12.1 

العمل املســـتقبلي يف جمال االســـتخدام املســـتدام  12-2  
للموارد الوراثية من الكائنات احلّية الدقيقة والالفقاريات 

 لألغذية والزراعة وصو�ا

 الوثيقة
CGRFA-17/19/12.2 

 2019فبراير/شباط  21الخميس، 
 فترة بعد الظهر

15:00 – 
18:00 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد لهيئة االستراتيجية الخطة
 الوثيقة تقرير مرحلي واستعراض الخطة 13

CGRFA-17/19/13 
 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية 
 الوثيقة التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية 14 

CGRFA-17/19/14 
 األخرىالمسائل  
  ما يستجد من أعمال 15 

  موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الثامنة عشرة للهيئة 16 

  والمقرر انتخاب الرئيس ونواب الرئيس 17 

 2019فبراير/شباط  22الجمعة، 
 فترة بعد الظهر

15:00 – 
18:00 

  اعتماد التقرير 18
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