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 مقدمة - أوًل 
العادية السابعة عشرة، من أمينها "إعداد وثيقة طلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف دورهتا  -1

اخليارات تتضمن خمتلف اخليارات )وتداعياهتا املالية( لتنظيم عمل اهليئة املستقبلي يف ما بني الدورات، لكي تنظر فيها  عن
  مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية )مجاعات العمل( واهليئة يف دوراهتا املقبلة من أجل:

"معاجلة مسألة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بصورة متسقة ومتكاملة ومتناغمة، مبا يف ذلك املوارد  (1)
 الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت؛

والبحث يف كيفية تعزيز التنسيق والتواصل بني مجاعات العمل التابعة للهيئة من أجل التوعية ابملسائل  (2)
لفرعية وتعزيز االتساق بشأن املسائل املشرتكة بني القطاعات للتعاطي على حنو فعال مع مهمة القطاعية ا

 اهليئة وأهدافها".
وابعتمادها خطة العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة  -2

طلبت اهليئة من منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( أيًضا عرض اخليارات املتعّلقة خبصائص عمل  1،هناوالالفقارايت وصو 
اهليئة بشأن املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت املرتقب يف دورتيها العاديتني التاسعة عشرة والعشرين، 

 2ملناقشتها يف دورهتا املقبلة.
كما أهنا تصف التحدايت  حملة عامة موجزة عن التنظيم احلايل لعمل اهليئة يف ما بني الدورات. وتعطي هذه الوثيقة -3

اليت تعرتض عمل اهليئة يف ما بني الدورات وتعرض اخليارات املتاحة ملواجهتها، مع اإلشارة إىل مجلة أمور منها التداعيات 
 عن هذه التحدايت. املالية واإلدراية واملتعّلقة ابملوارد البشرية املرتتبة

  التنظيم احلايل لعمل اهليئة يف ما بني الدورات - اثنًيا
وافق مؤمتر املنظمة مبوجبه الذي  3/95النظام األساسي للهيئة استجابة للقرار  1995اعتمد جملس املنظمة يف عام  -4

لألغذية والزراعة "لتغطي مجيع مكوانت التنوع عرف يف حينها هبيئة املوارد الوراثية النباتية على توسيع نطاق والية ما كان ي  
ومبوجب النظام األساسي، تضطلع اهليئة بدور تنسيقي وتعىن مبسائل السياسات واملسائل  ."البيولوجي لألغذية والزراعة

راعة، القطاعية واملشرتكة بني القطاعات ذات الصلة بصون املوارد الوراثية اليت تكتسي أمهية ابلنسبة إىل األغذية والز 
  3واستخدامها املستدام.

( مجاعات العمل واألجهزة الفرعية 1) ، تبلور عمل اهليئة يف ما بني الدورات بشكل متزايد بفعل:1995ومنذ عام  -5
( واملكتب 4( وإسهامات األعضاء واملراقبني؛ )3( وجهات التنسيق الوطنية/املنسقني الوطنيني؛ )2األخرى التابعة للهيئة؛ )

 يف توجيه التحضريات لدورات اهليئة. 2007الذي أدى دورًا نشطًا جًدا منذ عام 

                                                      
 .Report-CGRFA/17/19 من الوثيقة املرفق هاء  1

 .Report-CGRFA/17/19 من الوثيقة 95الفقرة   2

 .هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يالنظام األساسالقسم الثاين من   3
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 األجهزة الفرعية
، أدخل اجمللس بندين متكينيني مهمني يؤداين حىت اآلن دورًا 1995لدى اعتماده النظام األساسي للهيئة يف عام  -6

 ن تنشئ:أبللهيئة  ذلك مسحولقد  أساسًيا يف عمل اهليئة يف ما بني الدورات.
  ،مجاعات عمل حكومية دولية فنية قطاعية )"مجاعات عمل قطاعية"(، يتوافر فيها التوازن اجلغرايف املناسب"

 4لتستعني هبا يف جماالت املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية والسمكية؛"
 5ال مبهامها"تساعدها على النهوض الفع أخرى "ما تراه ضروراًي من أجهزة فرعية. 

، أنشأت اهليئة مجاعيت عمل، واحدة للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة واألخرى للموارد 1997ويف عام  -7
، ومجاعة 2009يف عام  7عمل معنية ابملوارد الوراثية احلرجية جمموعةوأنشأت اهليئة أيًضا  6الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

  2019.9أصبحت مجاعة عمل عادية يف عام  2015يف عام  8ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةعمل خمصصة معنية 
اتصال ملواصلة املفاوضات بشأن تعديل التعهد الدويل بشأن املوارد الوراثية  جمموعة، أنشأت اهليئة 1999ويف عام  -8

الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل اعتماد املعاهدة  2001واليت أدت يف عام  ،النباتية
وستة اجتماعات  ،وعقدت اهليئة يف سياق املفاوضات بشأن املعاهدة الدولية ست دورات استثنائية 10الدولية(. )املعاهدة

فضاًل عن عدد من املشاورات  ،عمل مفتوحة العضوية جملموعةواجتماع واحد  ،االتصال التابعة هلا جملموعةيف ما بني الدورات 
 غري الرمسية.

عمل فنية خمصصة معنية ابحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  جمموعة 2011وأنشأت اهليئة يف عام  -9
مت استبداهلا بعد عامني بفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها،  11وتقاسم منافعها

  12مؤلفة من خبريين اثنني من كل إقليم. أصغر جمموعة وهو
جهات التنسيق  جمموعة، مثل  ةرمسيأقّل بطابع تتسم  جمموعاتوالتمست اهليئة يف بعض األحيان املشورة أيًضا من  -10

الستعراض  2017الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة اليت مت إنشاؤها على أساس خمصص يف عام 
، وفريق اخلرباء املعين حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملجراءات احملددة يف سياق إعداد تقرير االحتياجات واإل

الستعراض مسودة  2017ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت الذي مت إنشاؤه يف عام 
 13لتفسريية اخلاصة بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.املذكرات ا

وما كان من املمكن  املتعّلقة بقطاعات كل منها. النتائجواستعراض  ضريحتوتؤدي مجاعات العمل دورًا أساسًيا يف  -11
ألجهزة الفرعية حتقيق العديد من إجنازات اهليئة يف العقدين األخريين من دون العمل الذي تضطلع به مجاعات العمل وا

                                                      
 .هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة األساسيالنظام القسم الرابع من   4
 .هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة األساسيالنظام القسم اخلامس من   5
 .REP-CGRFA/7/97 من الوثيقة 10 الفقرة  6

  .Report-CGRFA/12/09 من الوثيقة 55 الفقرة  7

 .Report-CGRFA/15/15 من الوثيقة 63 الفقرة  8

  .Report-CGRFA/17/19 من الوثيقة 51 الفقرة  9

 .Rep-CGRFA/8/99من الوثيقة  7الفقرة   10

 .Report-CGRFA/13/11 من الوثيقة 60الفقرة   11

 .Report-CGRFA/14/13 من الوثيقة 40الفقرة   12

 .Report Rev.1-CGRFA/16/17 من الوثيقة 25و 18و 17ات الفقر   13
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ابلتايل، ال بد من أن تقوم أي عملية إلعادة تنظيم عمل اهليئة يف ما بني الدورات بتعزيز مشاركة مجاعات  .ااألخرى التابعة هل
ويف الوقت نفسه، جيب أن يعكس العمل الذي تضطلع به مجاعات العمل أمهية العديد من املواضيع اليت تعىن هبا  العمل.

يف ما احلوار بشأن هذه املسائل  أن يسّهل وحيّسن إىل مجيع قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وابلتايلاهليئة ابلنسبة 
 بني القطاعات.

 جهات التنسيق الوطنية
 تعنّي جهات التنسيق الوطنية للهيئة وللتنوع البيولوجي واملوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية واملائية من جانب -12

وابستثناء جهات التنسيق الوطنية للهيئة، مت تعيني معظم جهات التنسيق الوطنية يف األساس لتنسيق التقارير  احلكومات.
، ولو أن العديد منها قد اضطلع مبهام عديدة إضافية يف الوقت احلالة يف العاملالقطرية من أجل إعداد التقارير القطاعية عن 

 يف الكثري من األحيان دورًا ابلغ األمهية يف تنفيذ خطط عمل اهليئة ورصده.وتؤدي جهات التنسيق هذه  نفسه.
وابلرغم من الدور املهم الذي تؤديه مجيع جهات التنسيق الوطنية يف إعداد التقارير القطرية والصكوك السياساتية  -13

وال توجد بعد  14الوطنية للهيئة. التنسيقويف جمال الرصد واإلبالغ، مل تعتمد اهليئة رمسًيا سوى اختصاصات جهات 
اختصاصات رمسية جلهات االتصال الوطنية املعنية ابملوارد املائية واحلرجية والنباتية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

 وللمنسقني الوطنيني للموارد الوراثية احليوانية. 

 إسهامات األعضاء واملراقبني
تقدمي املعلومات والتعليقات كتابة لكي تنظر إىل يف مناسبات عديدة لقد دعت اهليئة األعضاء واملراقبني  -14
ولقد ساعدت إسهامات األعضاء واملراقبني يف ما بني الدورات على توجيه املشاورات  واألجهزة الفرعية التابعة هلا فيها. هي

 االعتبار لدى التحضري لدورات اهليئة. غري الرمسية يف ما بني الدورات ومسحت لألمانة أبن أتخذ آراء األعضاء واملراقبني يف
ابلتايل، ميكن  واحد. تواصاًل ابجتاهولقد أثبتت هذه العملية جدواها يف توجيه إعداد الواثئق قبل الدورات، ولكنها شكلت 
 بني الدورات. الفاصلةالنظر يف سبل ووسائل إضافية وبديلة لتيسري املشاورات األكثر تفاعلية خالل الفرتات 

 املكتب
على اعتماد الئحتها الداخلية، طلبت اهليئة أيًضا من مكتبها أن "يؤدي دورًا نشًطا  2007لدى موافقتها يف عام  -15

 ولقد أدى املكتب منذ ذلك احلني دورًا نشطًا يف التحضري لدورات اهليئة، مبا يف ذلك 15يف التحضري للدورة القادمة".
وجتري استشارة املكتب بشأن جدول األعمال املؤقت للدورات وترد إليه خالل  .هلاالتحضري لدورات األجهزة الفرعية التابعة 

يقوم  العمل، واليت مجاعاتاالجتماعات يف ما بني الدورات تقارير مفّصلة عن حالة التحضري للدورات، مبا يف ذلك دورات 
 مبا جيري.أعضاء املكتب عادة بتمريرها إىل األعضاء اآلخرين يف إقليمهم إلبقائهم على اطالع 

  التحدايت املاثلة أمام عمل اهليئة يف ما بني الدورات - اثلثًا
( ليس لديها منتدى متخصص للنظر 1) تواجه اهليئة حتدايت عديدة يف ما يتعّلق بعملها يف ما بني الدورات: -16
التنوع البيولوجي  للتعاطي معيف ما بني الدورات يعقد املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت وال منتدى  يف

                                                      
 .Report-CGRFA/15/15 من الوثيقة املرفق حاء  14

 .Report-CGRFA/11/07 من الوثيقة 100الفقرة   15
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العمل املعنية مبختلف القطاعات حمدودة؛  مجاعات( واالتصاالت والتفاعالت بني 2لألغذية والزراعة مبجمله؛ )
واالتصاالت بني جهات التنسيق الوطنية داخل القطاعات ويف ما بينها غري كافية ابلرغم من أن تبادل املعلومات  (3)

 التفاعل( وحتتاج اهليئة إىل 4ضروري لتحسني تنفيذ صكوك اهليئة واستيعاهبا؛ ) جهات التنسيق هذه جارب يف ما بنيوالت
اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتعميم مبزيد من الفعالية مع عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك 

 ، لكي يستفيد تنفيذ صكوك اهليئة منه.16ات الزراعيةالتنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاع

عدم وجود منتدايت يف ما بني الدورات تعىن ابلتنوع البيولوجي واملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة 
 والالفقارايت لألغذية والزراعة

واالتفاق املرتقب  يف العامل والزراعةحالة التنوع البيولوجي لألغذية يطرح وضع اللمسات األخرية على التقرير عن  -17
على مستوى السياسات، مسألة ما إذا كان جيب على اهليئة أن تكّيف هياكل احلوكمة اخلاصة هبا لنتائجه على استجابة 

 يف ضوء هذه التطورات، مثاًل من خالل إنشاء جهاز فرعي آخر يعىن ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بصورة خاصة.
طرح استمرار اهتمام اهليئة ابملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت، كما يتبنّي من خطة العمل كذلك، ي

مسألة ما  17،هنابشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت وصو 
 املشورة إىل اهليئة بشأن العمل املستقبلي يف هذا "القطاع". سداءإذا كان جيب إنشاء جهاز فرعي إل

التنوع  ولكناهليئة ممارسة عادية إلنشاء مجاعات عمل فنية حكومية دولية جديدة هلذه "القطاعات"،  ستتبعو  -18
ئص متّيزهم بشكل ملحوظ خبصايتسمون البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت 

  العمل القائمة. مجاعاتعن القطاعات اليت تغطيها 
  يشمل تنوّع النبااتت فالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ميس مجيع القطاعات اليت تقع ضمن والية اهليئة؛ وهو

اإليكولوجي، املوجود  واحليواانت والكائنات احلّية الدقيقة على املستوى الوراثي وعلى مستويي األنواع والنظام
وابملثل، تؤدي املوارد الوراثية من الكائنات  نظم إنتاج احملاصيل واإلنتاج احليواين واحلرجي واملائي ويف ما حوله. يف

مجيع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تندرج ضمن اختصاص  ابلنسبة إىلاحلية الدقيقة والالفقارايت دورًا رئيسًيا 
 عمل القائمة.ال مجاعات

  كل من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية لابلتايل تتطلب الطبيعة املشرتكة بني القطاعات
 جمموعة من اخلربات أوسع مما يكون من املعقول توقعه من وفد قطري. ،الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت من

مشكلة افتقار مندوبيه  ،"القطاعني" أو حىت عن واحد منهمالذا قد يواجه جهاز فرعي مسؤول عن هذين 
 مجيع جوانب واليته. للتعاطي معللخربات الالزمة 

مجاعات العمل القائمة واحلاجة إىل جتّنب التداخل والتكرار يف عملها، سيتطلب إنشاء مجاعات  ةونظرًا إىل والي -19
حتديد واليتها  ارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايتعمل خمصصة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة و/أو املو 

 اهليئاتالطبيعة املشرتكة بني القطاعات اليت يتسم هبا "القطاعان" واجملموعة الواسعة من  قد ترّجح ولكن .بشكل واضح
ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد  معنيةة يف هناية املطاف لصاحل عدم إنشاء مجاعات عمل الكفّ  ،تعىن هبما اليت

  الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت تعمل بطريقة مماثلة جلماعات العمل القائمة.
                                                      

 .FAO Strategy on Mainstreaming Biodiversity across Agricultural FAO. 2020؛ CL 163/REP )ز( من الوثيقة10الفقرة   16
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 القطاعاتخمتلف الفتقار إىل التواصل والتفاعل املنتظمني بني 
عدًدا متزايًدا من الطلبات للبحث يف املسائل تلقت مجاعات العمل التابعة للهيئة خالل فرتات السنتني األخرية  -20

نظرت يف أتثري احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها على استخدامها وتبادهلا  كما أهنا املشرتكة بني القطاعات.
والتخفيف من آاثره،  القطاعات اليت تعىن هبا، ومعلومات التسلسل الرقمية، ودور املوارد الوراثية يف التكّيف مع تغرّي املناخ يف

  وتطبيق التكنولوجيات األحيائية، من مجلة أمور أخرى.
ال يسمح إبجراء  بني الدورات يف أوقات خمتلفة ولكن الشكل الراهن لالجتماعات اليت تعقدها مجاعات العمل -21

مناقشة هن ج اإلدارة املتكاملة لصون التنوّع  مثاًل ويعيق ذلك  دورات اهليئة. يف الفرتات الفاصلة بنيحوار بني القطاعات 
يف سياق نظم اإلنتاج والنظم املستدام  اواستخدامهالبيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظم اإليكولوجية اليت يوفّرها 

  18احمليطة هبا.
واضح أمام عمل اهليئة ومتثل هتيئة الفرص لعقد حوار بني القطاعات يف الفرتات اليت تفصل بني دورات اهليئة حتٍد  -22

حلقة العمل الدولية بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، وشكلت  يف ما بني الدورات.
اهليئة  وقررت ، مناسبة استثنائية تيّسر فيها قيام مثل هذا احلوار.بناء على طلب اهليئة 2018عقدت يف يناير/كانون الثاين  اليت

مفتوحة أمام مجيع أعضاء اهليئة واملراقبني فيها وأصحاب املصلحة املعنيني، ولكن جيب  ستكون هذه قة العملأن حل
فضاًل عن سبعة  ،العمل التابعة للهيئة جمموعاتمن  جمموعةممثل واحد على األقل من كل إقليم، عن كل أيًضا حيضرها  أن

 خرباء يستوفون التمثيل اإلقليمي من القطاعات الفرعية اخلاصة ابملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت.
وحققت حلقة العمل نتائج مهمة طّورهتا مجاعات العمل يف ما بعد ابلتعاون مع فريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين 

 وارد وتقاسم منافعها على شكل مذكرات تفسريية خاصة بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.ابحلصول على امل

 بني جهات التنسيق الوطنية والفتقار إىل الختصاصات التصالتعدم كفاية 
 تتباين وترية االتصاالت بني جهات التنسيق الوطنية التابعة للهيئة من قطاع إىل آخر ومن بلد إىل آخر. -23
بني جهات التنسيق الوطنية القطاعية، وحدها شبكة تنوّع احليواانت املستأنسة توفّر  ةاملنتظم ابالتصاالتيتعّلق  ما ويف

وبلغ  2005ومت إنشاء هذه الشبكة يف عام  حالًيا منتدى مفتوًحا ملناقشة القضااي ذات الصلة إبدارة املوارد الوراثية احليوانية.
وتشارك معظم جهات التنسيق الوطنية يف الشبكة،  .2020مشرتك من حول العامل حبلول عام  3 300عدد املشرتكني فيها 

بوصفها جهة التنسيق العاملية املعنية  ،وتقوم املنظمة ألي شخص يرغب يف االنضمام إليها. أيًضا ولكن هذه األخرية مفتوحة
وميكن أن يساعد إنشاء الشبكات، يف حال عدم  م للبلدان.وتقدمي الدع االتصاالتبتيسري  ،ابملوارد الوراثية احليوانية

 الفرتات الفاصلة بنيوجودها، أو قوائم التوزيع للقطاعات األخرى على حتسني التواصل بني جهات التنسيق الوطنية يف 
  ولكن آليات التبادل القطاعي ال تتيح التواصل بني القطاعات. دورات اهليئة.

النهائية اليت قد تتخذها اهليئة يف ما يتعّلق بتنظيم عملها يف ما بني الدورات، فقد ترغب وبغض النظر عن القرارات  -24
 اهليئة يف اإلقرار بدور جهات التنسيق الوطنية/املنسقني الوطنيني وحتديده بشكل أفضل.

                                                      
 .CGRFA-17/19/13 من الوثيقة 18الفقرة   18
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 مواءمة عمل اهليئة يف ما بني الدورات مع أنشطة منظمة األغذية والزراعة األخرى
اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف   2019ظمة يف عام اعتمد جملس املن -25

االسرتاتيجية اليت هتدف إىل تعميم التنوع البيولوجي هذه  20ن وضع خطة عمل لتنفيذوجيري اآل 19.القطاعات الزراعية
واإلقليمية والدولية بطريقة منظمة ومتناسقة، مع مراعاة األولوايت خمتلف القطاعات الزراعية على املستوايت الوطنية  عرب

لحّد من اآلاثر السلبية ل دعم البلدان وترمي االسرتاتيجية إىل واالحتياجات واللوائح والسياسات الوطنية وأطر الربجمة القطرية.
ملستدامة وصون التنوع البيولوجي ككّل للممارسات الزراعية على التنوع البيولوجي من أجل تشجيع املمارسات الزراعية ا

 وتعزيزه واحملافظة عليه واسرتداده.
 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعيةوتشري  -26
لصون التنوع البيولوجي لألغذية املنظمة توفّر ابلفعل من خالل صكوك وأجهزة قائمة، مبا فيها اهليئة، إطارًا عاملًيا  أن إىل

تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بابلتايل، تقرتح مسودة خطة العمل  .ستداماملواستخدامه ، والزراعة، مبا يف ذلك املوارد الوراثية
ودعم البلدان يف تنفيذ خطط العمل العاملية املتفق  ،دعم اهليئة يف وضع خطط عمل عاملية جديدة والتوصل إىل اتفاق بشأهنا

وسيكون من األمهية مبكان أن حترص اهليئة على أن تؤدي االسرتاتيجية دور آلية دعم لعملها، مبا يف ذلك أنشطتها  21عليها.
 املضطلع هبا يف ما بني الدورات، ولتنفيذ صكوكها من جانب البلدان.

 عمل اهليئة يف ما بني الدورات اخليارات املتاحة لتعزيز - رابًعا
الكائنات  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املوارد الوراثية من التعاطي معكما أكدت اهليئة، ال بد من  -27

احلية الدقيقة والالفقارايت، بطريقة متسقة ومتكاملة ومتناغمة والبحث يف كيفية حتسني التنسيق والتواصل بني مجاعات 
العمل التابعة للهيئة وجهات التنسيق الوطنية/املنسقني الوطنيني من أجل التوعية ابملسائل القطاعية الفرعية وتعزيز االتساق 

  22، وابلتايل، التعاطي على حنو فعال مع مهمة اهليئة وأهدافها.اتالقطاعبني  املشرتكةبشأن املسائل 

 تعزيز دور جهات التنسيق الوطنية/املنسقني الوطنيني
املعنية ابملوارد الوراثية املائية واحلرجية والنباتية والتنوع البيولوجي ميكن العتماد اختصاصات جهات التنسيق الوطنية  -28

يف عمل اهليئة وللبحث  هذه اجلهات أن يتيح الفرصة لتعزيز دورلألغذية والزراعة واملنسقني الوطنيني للموارد الوراثية احليوانية 
هبذه الوثيقة مسودة  املرفق األولوترد يف  .وعربهات داخل القطاعا يف ما بينهايف كيفية حتسني تبادل املعلومات والتعاون 

اختصاصات جهات التنسيق الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية واملائية واحلرجية وابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
ورهم يف عمل اهليئة، مبا يف ذلك حتديد وتعزيز د واليت يتمثل الغرض منها يف ،واملنسقني الوطنيني للموارد الوراثية احليوانية

 تنفيذ صكوك اهليئة ورصدها. يف

                                                      
.Mainstreaming Biodiversity across Agricultural FAO Strategy on  FAO. 2020؛ CL 163/REP )ز( من الوثيقة10الفقرة   19

Sectors. Rome 
 PC 130/7 Rev.1. الوثيقة  20

 PC 130/7 Rev.1. الوثيقة  21

 .Report-FACGR/17/19 من الوثيقة 97الفقرة   22

http://www.fao.org/3/nb990ar/nb990ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca7722en/ca7722en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7722en/ca7722en.pdf
http://www.fao.org/3/ne857ar/ne857ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne857ar/ne857ar.pdf


8 CGRFA/WG-AnGR-11/21/10 

 

 الدورات الفرتاضية واهلجينة
، ميكن النظر يف املستقبل يف عقد مشاورات أو حلقات 19-استناًدا إىل اخلربات املكتسبة خالل جائحة كوفيد -29

وميكن أن تقوم املنظمة بتيسري  لالجتماعات الرمسية.عمل افرتاضية/هجينة غري رمسية، مبا يف ذلك جلسات إحاطة للتحضري 
االجتماعات غري الرمسية االفرتاضية أو اهلجينة جلهات التنسيق الوطنية/املنسقني الوطنيني على املستوى اإلقليمي 

عقدها  ضافة إىلكما ميكن بث الدورات الرمسية جلماعات العمل التابعة للهيئة وللهيئة نفسها على اإلنرتنت ابإل العاملي. و/أو
 حبضور األشخاص يف مقر املنظمة، ما يسمح لعدد أكرب من املشاركني حبضورها.

 إعادة تنظيم األجهزة الفرعية التابعة للهيئة
يعرض هذا القسم إبجياز خمتلف اخليارات املتاحة إلعادة تنظيم عمل اهليئة املستقبلي يف ما بني الدورات وحيدد  -30

ويتم تقدمي هذه اخليارات لتستنري هبا املناقشات وال تدل على أي تفضيل خليارات  داخل بعض هذه اخليارات. املتغرّيات
ومن الواضح أنه ميكن مجع بعض العناصر الواردة يف بعض اخليارات مع خيارات  حمددة من جانب املنظمة أو أمانة اهليئة.

 مة عن آاثر كل خيار على املوارد املالية والبشرية.هبذه الوثيقة حملة عا املرفق الثاينوترد يف  أخرى.

  اخليار ألف:
 الوضع القائم

نظرًا إىل الطبيعة املشرتكة بني القطاعات اليت يتسم هبا التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وكون املوارد الوراثية  -31
مجاعات  تعىن هبااليت  املوارد الوراثية لألغذية والزراعةتؤدي دورًا مهًما يف إدارة مجيع الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت  من

، ميكن أن تتناول اهليئة مسأليت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية من الكائنات احلية ابلفعل العمل القائمة
 التعاطي تمابلتايل، سي ة التابعة هلا.الدقيقة والالفقارايت خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات من خالل مجاعات العمل القائم

مع املسائل تم التعاطي مع التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت مثلما ي
ويف ما يتعّلق  أهنا.املشرتكة بني القطاعات اليت تقوم اهليئة يف الكثري من األحيان ابستشارة مجاعات العمل التابعة هلا بش

ابملسائل ذات الصلة ابملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت، ميكن أن تقرر اهليئة استشارة مجاعات العمل 
 املعنية فقط على أساس كل حالة على حدة.

الدقيقة والالفقارايت مسؤولية وإذا أصبح التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية من الكائنات احلية  -32
الصكوك السياساتية ذات  تنفيذ مشرتكة تقع على عاتق مجاعات العمل القائمة التابعة للهيئة، فإنه من املرجح أن يقع رصد

 ر  يولكن مل  وإعداد التقارير القطرية والتقييمات العاملية واستعراضها ضمن والية هذه اجلماعات أيًضا.ه الصلة واإلبالغ عن
 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملاهليئة حاجة إىل استشارة مجاعات العمل هذه بشأن إعداد تقرير أعضاء 

ج اإلدارة املتكاملة  رأيها بشأن االستجاابت احملتملة على مستوى السياسات لنتائج هذا التقرير. والتمسيومل  وتتسم هن 
أبمهية كبرية ابلنسبة  استخداًما مستداًما ة والزراعة وخدمات النظم اإليكولوجية اليت يوفّرهالتنوع البيولوجي لألغذياستخدام ال

 للتعاطي معإىل مجيع القطاعات، ولكن قد تفتقر مجاعات العمل القائمة التابعة للهيئة، مبوجب واليتها، للخربات الالزمة 
 هذه املسائل بطريقة شاملة.
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ولكن معاجلة مسأليت التنوع البيولوجي  مالية إضافية يف ما يتعّلق ابالجتماعات.ولن يتطلب اخليار ألف موارد  -33
متسقة لن تكون  ،لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت من خالل مجاعات العمل القائمة

على وتطوير استجابة لنتائجه  لألغذية والزراعة يف العاملحالة التنوع البيولوجي مع النهج الذي تتبعه اهليئة إلعداد تقرير 
 السياسات. مستوى

 اخليار ابء:
لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة/املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة تعىن اب ( عمل إضافيةجمموعات) جمموعة

 والالفقارايت
لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت، ملعاجلة املسائل املتعّلقة ابلتنوع البيولوجي  -34

  ميكن أن تقوم اهليئة إبنشاء جهاز فرعي جديد لكل موضوع من املوضوعني أو جهاز فرعي جديد واحد يعىن ابملوضوعني.
النموذج اخلاص جبماعات العمل  ومبوجب هذا اخليار، سيتبع اجلهاز الفرعي اجلديد أو اجلهازان الفرعيان اجلديدان -35

واملسائل  احلالةستعراض سيكّلف/سيكّلفان ابنفسه، و  23التابعة للهيئة، مع العدد نفسه من األعضاء والتوازن اجلغرايف
املشورة الصلة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة/املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت من أجل إسداء  ذات

 اهليئة. وحبث التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج عمل اهليئة وأي مسائل أخرى حتيلها إليه/إليهماا وتقدمي التوصيات إىل اهليئة بشأهن

جهازان فرعيان منفصالن للموارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت والتنوع البيولوجي  :1-اخليار ابء
 لألغذية والزراعة

أحدمها ابلتنوع البيولوجي لألغذية  يعىن جهازين منفصلني اهليئة، وفًقا للممارسة املتبعة يف السابق، تنشىء ميكن أن -36
  والزراعة واآلخر ابملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت.

 والالفقارايتملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة املعين اب فرعيالهاز اجل
نظرًا إىل الدور املهم الذي تؤديه املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت يف توفري خدمات النظم  -37

وأمهيتها ابلنسبة إىل األغذية والزراعة من جهة وقّلة االهتمام الذي حتظى به يف السياسات وعمليات صنع  ةاإليكولوجي
أن تستفيد من إنشاء جهاز فرعي هلذه املوارد الوراثية  ة أخرى، فإنه من الواضح أنه ميكنالقرارات ذات الصلة من جه

  ناحية إلقاء الضوء عليها وتوعية اجلمهور هبا.لهلا  صصخم
ولكن العدد اهلائل من األنواع والطائفة التصنيفية املتنوعة جًدا للموارد الوراثية من الكائنات احلّية الدقيقة  -38

لألغذية والزراعة وتعدد وظائفها واستخداماهتا يتعارضون بشكل ملحوظ مع املوارد الوراثية النباتية واحليوانية  والالفقارايت
بشكل  افتشمل هذه األخرية عدًدا أقل من األنواع اليت مييل تصنيفها إىل أن يكون حمدَّدً  واحلرجية واملائية لألغذية والزراعة.

من األحيان إدارة األنواع "القطاعية" واألنواع املستزرعة والسالالت واألصناف وصوهنا  ونتيجة لذلك، ميكن يف الكثري جيد.
)التوصيف والصون على مستوى األنواع، والتحسني الوراثي،  "التقليدية" وإن قضااي إدارة املوارد الوراثية على أساس فردي.

الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت وليست  املوارديف ما خيص واختيار السالسالت/األصناف، إخل.( أقل تطورًا 

                                                      
من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب،  5من آسيا، و 5من أورواب، و 5من أفريقيا، و 5 دولة عضو من األقاليم التالية: 28لف مجاعات العمل من أتت  23
 من جنوب غرب احمليط اهلادئ. 2من أمريكا الشمالية، و 2من الشرق األدىن، و 4و
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وتزداد الفجوات يف املعارف الفنية بفعل امليل عموًما إىل جتاهل املوارد الوراثية  أجزاء كبرية منها. يفموجودة على اإلطالق 
 من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت وإمهاهلا.

م املستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة وتقوم خطة عمل اهليئة بشأن االستخدا -39
التايل: امللقحات، على النحو وظيفية  مجموعاتكالكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت   ابلتعاطي مع هناوالالفقارايت وصو 

الكائنات احلية الدقيقة و عوامل املكافحة البيولوجية؛ و الكائنات الدقيقة والالفقارايت يف الرتبة؛ و وال سيما حنل العسل؛ 
الكائنات احلية الدقيقة املهمة ابلنسبة إىل جتهيز األغذية والعمليات الزراعية و املهمة ابلنسبة إىل عملية اهلضم لدى اجملرتات؛ 

كل دورة من دورات اهليئة   ونظًرا إىل أن وتتطلب كل جمموعة من اجملموعات الوظيفية هذه خربات حمددة جًدا. الصناعية.
ستنظر، وفًقا خلطة العمل، يف جمموعة خمتلفة من اجملموعات الوظيفية للموارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت 

لنتائج اليت حققتها اهليئة والتوصيات الصادرة عن الدورة األخرية بشأن جمموعات وظيفية اإجراءات ملتابعة رمبا تتخذ )و 
أخرى(، سيتعنّي على اجلهاز الفرعي املعين ابملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت أن يبدي يف كل اجتماع 

مجاعات على ضح ما إذا كانت إجراءات التعيني املطبقة حالًيا اولكنه ليس من الو  من اجتماعاته جمموعة خمتلفة من اخلربات.
 ذات الصلة. العمل ستضمن تواجد اخلربات

 لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةاملعين اب فرعيالهاز اجل
 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملتتمثل واحدة من اخلالصات الرئيسية اليت توصل إليها تقرير  -40
تتيح إدارة املوارد الوراثية واألنواع صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام يقتضي اعتماد هن ج  أن يف

أنواع  ويف ما يتعلق على وجه التحديد ابلعديد من والنظم اإليكولوجية إدارًة متكاملة يف سياق نظم اإلنتاج والنظم احمليطة هبا.
و يف املزرعة، اإلدارة يف املوقع أ إدماجواستخدامها املستدام  اواألغذية الربية، يقتضي صوهنالتنوع البيولوجي املرافق 

  اسرتاتيجيات على مستوى النظام اإليكولوجي أو املناظر الطبيعية. يف
إنشاء  رغم وجود أجهزة خمتلفة يف املنظمة معنية ببعض جوانب التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، سوف ي ربزو  -41

االستخدام املستدام جململ التنوع البيولوجي لألغذية تعميم جهاز فرعي معين ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة احلاجة إىل 
ومن جهة أخرى، قد يبدو إنشاء جهاز فرعي  وإضفاء الطابع املؤسسي عليه بشكل واضح.ه ضمن اهليئة صونوالزراعة و 

ج متكاملة إزاء صون التنوع  البيولوجي هذا منفصل معين ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة متعارًضا مع احلاجة إىل اتباع هن 
 واستخدامه املستدام.

جهاز فرعي للموارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت والتنوع البيولوجي  :2-اخليار ابء
 والزراعة لألغذية

لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية يعىن ابميكن أن تقوم اهليئة أيًضا إبنشاء جهاز فرعي مشرتك  -42
التحدايت اليت يواجهها  جمموعة ولكن سيواجه مثل هذا اجلهاز الفرعي .على السواء الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت من
  نفصالن.املهازان اجل
ومن املرجح أن يؤدي اخليار ابء، مبا يف ذلك اخليارين الفرعيني فيه، إىل إدامة تقسيم املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  -43

طاعات" بداًل من االستجابة إىل ضرورة دمج التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف مجيع قطاعات املوارد الوراثية إىل "ق
 لألغذية والزراعة.
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 اخليار جيم:
 إلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةمعين ابجهاز فرعي 

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت  التعاطي معبداًل من  -44
من خالل مجاعات العمل القائمة )اخليار ألف( أو إنشاء جهاز أو جهازين فرعيني جديدين معنيني هبما )اخليار ابء(، 

املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يكون من شأنه ابإلدارة  معينأن تنظر اهليئة يف إنشاء جهاز فرعي جديد  ميكن
معاجلة اإلندماج عرب مجيع مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية 

يف التقدم احملرز يف تنفيذ أن تنظر كذلك (، و 1-ممن الكائنات احلية الدقيقة والالفقرايت )اخليار جياملوارد الوراثية واملائية و 
 إضافة برانمج عمل اهليئة بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت.

من الكائنات احلية الدقيقة  اجملموعات الوظيفية للموارد الوراثية التعاطي معإىل ذلك، ميكن إنشاء فريق خرباء صغري من أجل 
 (.2-والالفقارايت ورفع التقارير إىل اجلهاز الفرعي املعين ابإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة )اخليار جيم

 فرعي املعين ابإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةالهاز اجل :1-اخليار جيم
سيتوىل اجلهاز الفرعي املعين ابإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة مسؤولية رصد تنفيذ االستجابة  -45

السياسات حلالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل وسريّكز على الن هج املتكاملة اليت تشّجع صون  على مستوى
واستخدامه املستدام، مع أخذ مسامهات وحدود كل قطاع من قطاعات املوارد الوراثية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

وميكن أن تقوم اهليئة بتكليف اجلهاز الفرعي هذا ابلنظر عوًضا عن مجاعات العمل،  لألغذية والزراعة يف االعتبار.
 مشرتكة بني القطاعات.حمددة ابإلضافة إليها، يف مسائل  أو

منوذًجا  2018،24وميكن أن تشكل حلقة العمل بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت عقدت يف عام  -46
وللتعبري عن وجهات نظر مجيع قطاعات  لتشكيل اجلهاز الفرعي املعين ابإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

وار املشرتك بني القطاعات، ميكن أن يتألف اجلهاز الفرعي من ممثل واحد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتشجيع احل
العمل التابعة للهيئة، إضافًة إىل ممثل واحد أو اثنني يعّينهما كل إقليم ويكوانن  جمموعاتمن  جمموعةإقليم، عن كل  كل من

 35فع العدد اإلمجايل ألعضاء اجلهاز الفرعي إىل ملّمني ابإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، األمر الذي ير 
 عضًوا. 42أو 

عين ابملوارد املرباء اخلعين ابإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وفريق املفرعي الهاز اجل :2-اخليار جيم
 الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت

ابلتايل، ميكن أن  حاًل مكّرًسا للموارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت. 1-ال يقدم اخليار جيم -47
مبساعدة  ،1-، كما ينص عليه اخليار جيمحيظى اجلهاز الفرعي املعين ابإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

وتقوم األقاليم بتسمية يستويف التمثيل اإلقليمي ابملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت  معينفريق خرباء 
وميكن حتديد تركيبة فريق اخلرباء هذا على أساس خمصص مع مراعاة اجملموعة )اجملموعات( الوظيفية للموارد الوراثية  أعضائه.

 ت اليت قررت اهليئة النظر فيها يف كل دورة.من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاراي

                                                      
 أعاله. 22نظر الفقرة أ  24
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ومن شأن اجلهاز الفرعي املعين ابإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة أن يساعد يف تنفيذ الن هج  -48
ت املوارد نتظم بني خمتلف قطاعااملوار احلاملتكاملة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام وأن يسهل 

  الوراثية لألغذية والزراعة.
  اخليار دال:

  جهاز فرعي مشرتك
مجاعات العمل التابعة للهيئة وإجياد حّيز لدمج التنوع  بنييف ما ميكن لتيسري احلوار املشرتك بني القطاعات  -49

مجاعات  جيمع بنيمجيع القطاعات الزراعية أن يؤدي، إذا ما مسحت اللوجستيات، إىل إنشاء جهاز جديد  عربالبيولوجي 
 العمل من دون حرماهنا من استقالليتها الوظيفية.

ويف ظل هذا السيناريو، ميكن أن جتتمع مجاعات العمل يف الوقت نفسه على مدى يومني وأن تلتقي يف اليوم  -50
ز فرعي مشرتك معين ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من أجل النظر يف املسائل املشرتكة الثالث لعقد دورة جلها

 القطاعات، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت. بني
العمل يف تقرير  جمموعاتمن  جمموعةظر كل تنويف اليوم الرابع،  اجلهاز الفرعي املشرتك مندوبني إضافيني. لوميكن أن يشم

بعد  املعين ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وجيتمع اجلهاز الرائسي املشرتك االجتماع الذي عقدته وتعتمده يف الصباح.
ر إبجراء حوار مشرتك بني القطاعات ويسمح هذا اخليا يف اليوم الثالث.الذي عقده جتماع الظهر اليوم الرابع العتماد تقرير ا

منتدى  أيًضا ح اجلهاز الفرعييويت وابلنظر بطريقة جامعة لعدة ختصصات يف املسائل املهمة ابلنسبة إىل مجيع القطاعات.
  والالفقارايت. مناسًبا للنظر يف املسائل املتعّلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة

ولكن اجتماع مجاعات العمل األربع يف الوقت نفسه سيضع عبًئا كبريًا على الوفود الصغرية وعلى أمانة اهليئة  -51
كما أن توافر  اخلدمات إليها. مبوتقد مجاعات العمل جتماعاتال التحضريتدعم عادًة أماانت مجاعات العمل كافة يف  اليت

 قابل للحل.غري غرف االجتماع واملرتمجني الفوريني والتحريريني قد يشكل حتٍد كبري ورمبا 

 نشاء األجهزة الفرعيةاملتبع إل اإلجراء - خامًسا
ا لنظامها األساسي، أن تنشئ مجاعات عمل فنية قطاعية حكومية دولية كما ذكر أعاله، جيوز للهيئة طبقً  -52

وز للهيئة أيًضا جيو  25قطاعية"( ملساعدهتا يف جماالت املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية والسمكية.)"مجاعات عمل 
 جمموعةولكن خيضع إنشاء أي  26تساعدها على النهوض الفعال مبهامها.أخرى أن تنشئ ما تراه ضروراًي من أجهزة فرعية 

العام ملدى توافر االعتمادات الالزمة يف الباب ذي الصلة من ميزانية لتقدير املدير  آخر عمل قطاعية أو أي جهاز فرعي
املنظمة أو من مصادر من خارج امليزانية، وقبل اختاذ أي قرار ينطوي على مصروفات تتصل إبنشاء أجهزة فرعية، 

لتايل، اب 27ى إنشاء هذه األجهزة.اهليئة تقرير من املدير العام بشأن اآلاثر الرباجمية واإلدارية واملالية املرتتبة عل على يعرض
 حال رغبت اهليئة يف إنشاء جهاز فرعي إضايف، يتعنّي عليها اتباع هذا اإلجراء. يف 

                                                      
 .هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة األساسيالنظام القسم الثالث من   25

 .اعةهليئة املوارد الوراثية لألغذية والزر  األساسيالنظام القسم اخلامس من   26
  .هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة األساسيالنظام القسم السادس من   27

http://www.fao.org/3/I8636EN/i8636en.pdf
http://www.fao.org/3/I8636EN/i8636en.pdf
http://www.fao.org/3/I8636EN/i8636en.pdf
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 التوجيهات املطلوبة - سادًسا
 العمل مدعوة إىل: جمموعةإن  -53

 الوثيقة؛النظر يف التنظيم املستقبلي لعمل اهليئة يف ما بني الدورات مع مراعاة اخليارات الواردة يف هذه  (1)
 إىل اهليئة بشأن تنظيم عملها املستقبلي يف ما بني الدورات؛يف جمال اختصاصها وتقدمي التوجيهات  (2)
 املرفق األولالوطنية/املنسقني الوطنيني الواردة يف  قالتنسي تواستعراض ومراجعة اختصاصات جها (3)

  الوثيقة، حسب االقتضاء. هبذه
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 رفق األولامل
التنسيق الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية واملائية واحلرجية وابلتنوع مسودة اختصاصات جهات 

 البيولوجي لألغذية والزراعة، واملنسقني الوطنيني للموارد الوراثية احليوانية
 

ن و ية والزراعة واملنسقؤدي جهات التنسيق الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية واملائية واحلرجية وابلتنوع البيولوجي لألغذت
 وطنية مع املنظمة ومع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(التصال الن للموارد الوراثية احليوانية، دور نقطة او الوطني

دورًا تنسيقًيا  كما أهنم يؤدون يف ما يتعّلق ابلعمل ذي الصلة ابملوارد الوراثية أو مكوانت التنوع البيولوجي املعنية. التابعة هلا
على املستوى الوطين، مبا يف ذلك يف ما يتعّلق إبعداد اإلسهامات يف التقييمات العاملية للهيئة وتنفيذ خطط العمل العاملية 

 والصكوك األخرى ذات الصلة ورصدها، حسب االقتضاء.
  وتشمل مهام جهات التنسيق الوطنية واملنسقني الوطنيني ما يلي:

  اهليئة واقرتاحات كل من األجهزة الفرعية التابعة للهيئة واملنظمة، مبا يف ذلك من خالل تنسيق االستجابة لطلبات
  االستجاابت املشرتكة من أصحاب املصلحة املعنيني على املستوى الوطين، حسب االقتضاء؛

 وتنسيق إعداد اإلسهامات يف التقييمات العاملية للهيئة )التقارير القطرية(؛  
 لتنفيذ الوطين خلطط العمل العاملية والصكوك األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء، على املستويني ودعم وتيسري ا

ذات  السياسي والفين، مبا يف ذلك وضع أو استعراض اسرتاتيجية وخطط عمل وطنية وسياسات وبرامج أخرى
  زها، حسب االقتضاء؛قطاعية ومشرتكة بني القطاعات وإنشاء شبكات ألصحاب املصلحة الوطنيني أو تعزي صلة

  ،وتنسيق إعداد اإلسهامات الوطنية لرصد تنفيذ خطط العمل العاملية والصكوك األخرى ذات الصلة
  االقتضاء؛ حسب

 عملية مجع وإدارة البياانت الوطنية املتعّلقة ابملوارد الوراثية ومكوانت التنوع البيولوجي ذات الصلة  وتنسيق
برصد مقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة( واإلبالغ عن هذه البياانت  ذلك البياانت املتعّلقة يف )مبا

  ؛حسب االقتضاء، وإدارهتا على املستوى العاملي عن طريق نظم املعلومات املناسبة
  وتنسيق التحضريات الوطنية الجتماعات األجهزة الفرعية املعنية التابعة للهيئة، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك

ضمان إعالم أصحاب املصلحة املعنيني )املسؤولون الوزاريون، واخلرباء الفنيون، ومنظمات املنتجني، خالل  من
والسكان األصليون، واجملتمعات احمللية، إخل.( يف الوقت املناسب بتواريخ هذه االجتماعات وجدول أعماهلا، 

 ؛هلمذات الصلة، وتنظيم أي مشاورات ضرورية  مواحلصول على إسهاماهت
 نسيق تعيني اخلرباء وأصحاب املصلحة للمشاركة يف االجتماعات واملشاورات وعمليات التقييم اليت جتريها اهليئة وت

  أو أجهزهتا الفرعية أو املنظمة، حسب االقتضاء؛
  وتقدمي الدعم ملكاتب األجهزة الفرعية املعنية التابعة للهيئة من أجل ضمان االتصاالت الفعالة يف االجتاهني

  ملستويني الوطين واإلقليمي؛ا بني
 هليئة وجهات التنسيق الوطنية/املنسقني الوطنيني اآلخرين لتعزيز د يف البالوتقوية الروابط مع جهة التنسيق الوطنية ل

 التواصل والتعاون بني الوكاالت والقطاعات؛



CGRFA/WG-AnGR-11/21/10 15 

 

 خرى ومع جهات التنسيق والتعاون، حسب االقتضاء، مع جهات التنسيق الوطنية واملنسقني الوطنيني يف بلدان أ
القطاعي واملشرتك بني القطاعات، مبا يف ذلك على وجه  لوالشبكات اإلقليمية حيثما تتواجد لتيسري العم

  اخلصوص عمل اهليئة وتنفيذ الصكوك اليت تضعها اهليئة؛
  ذات الصلة ومسامهتها ودعم وتيسري حتضري املواد اإلعالمية املتعلقة ابملوارد الوراثية ومكّوانت التنوع البيولوجي

حتقيق األمن الغذائي والتنمية الريفية، ألصحاب املصلحة، مبن فيهم املسؤولني احلكوميني واملنتجني ووسائل  يف
 .حسب االقتضاء، اإلعالم وعامة الناس
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 املرفق الثاين

 املوارد املالية والبشريةاآلاثر املرتتبة على  :اخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة يف ما بني الدورات

 

 تكاليف الجتماعات )الوحدات(

 اخليار دال 2-اخليار جيم 1-اخليار جيم 2-اخليار ابء 1-اخليار ابء اخليار ألف  

 
دورة 
 جمموعة
 العمل

ل جهاز 
 جديد

جهازان جديدان 
 مجاعةعلى طراز 
 العمل

)التنوع 
البيولوجي 
لألغذية 

والزراعة/املوارد 
الوراثية من 

الكائنات احلية 
الدقيقة 

 والالفقارايت(

جهاز جديد 
على طراز واحد 

 مجاعة العمل
)التنوع 

البيولوجي 
لألغذية والزراعة 
واملوارد الوراثية 
من الكائنات 
احلية الدقيقة 
 والالفقارايت(

 جهاز جديد
)اجلهاز  واحد

الفرعي املعين 
ابإلدارة 
املتكاملة 
للتنوع 

البيولوجي 
لألغذية 
 والزراعة(

 واحد جهاز جديد
)اجلهاز الفرعي 
املعين ابإلدارة 
املتكاملة للتنوع 

البيولوجي لألغذية 
والزراعة( واخلرباء 
املعنيون ابملوارد 

الوراثية من 
الكائنات احلية 

الدقيقة 
 والالفقارايت

 واحد جهاز جديد
)اجلهاز الفرعي 
املشرتك املعين 

ابإلدارة املتكاملة 
للتنوع البيولوجي 

 والزراعة(لألغذية 

الرتمجة الفورية 
دورات  4*2.5 دورات 5*5 دورات 5*5 دورات 5*5 دورات 5*6 دورات 5*4 دورات 5 لغات 6 يف

 دورات 3 +

غرف االجتماع، 
الس عاة، و 
الوقت و الفنيون، و 

 ألمناو اإلضايف، 

 أايم 4 أايم 3*5 أايم 3*5 أايم 3*5 أايم 3*6 أايم 3*4 أايم 3

الرتمجة التحريرية 
 جمموعةلواثئق 

 العمل وتقريرها
 سيطلب كل جهاز جديد إعداد واثئق إضافية وتقرير إضايف.  
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 املوارد البشرية )الوحدات(
 اخليار دال 2-اخليار جيم 1-اخليار جيم 2-اخليار ابء 1-اخليار ابء اخليار ألف 

ل جهاز  
 جديد

جهازان جديدان 
على طراز مجاعة 

 العمل
)التنوع البيولوجي 

لألغذية 
والزراعة/املوارد 

الوراثية من 
الكائنات احلية 

الدقيقة 
 والالفقارايت(

واحد جهاز جديد 
على طراز مجاعة 

 العمل
)التنوع البيولوجي 
لألغذية والزراعة 

واملوارد الوراثية من 
الكائنات احلية 

الدقيقة 
 والالفقارايت(

 جهاز جديد
 واحد

)اجلهاز الفرعي 
املعين ابإلدارة 
املتكاملة للتنوع 

البيولوجي 
لألغذية 
 والزراعة(

 واحد جهاز جديد
)اجلهاز الفرعي املعين 

ابإلدارة املتكاملة 
للتنوع البيولوجي 
لألغذية والزراعة( 
واخلرباء املعنيون 

ابملوارد الوراثية من 
الكائنات احلية 

 الدقيقة والالفقارايت 

 واحد جهاز جديد
املشرتك )اجلهاز 

املعين ابإلدارة 
املتكاملة للتنوع 

البيولوجي لألغذية 
 والزراعة(

 4-األمانة )فئة ف
وظيفة جديدة  - فرتة السنتني(/

وظيفة جديدة  وظيفة جديدة واحدة واحدة
وظيفة جديدة  وظيفة جديدة واحدة واحدة

 واحدة
 

 عدد األعضاء

 اخليار دال 2-اخليار جيم 1-جيماخليار  2-اخليار ابء 1-اخليار ابء اخليار ألف  

 جمموعة 
 العمل

ل جهاز 
 جديد:

مجاعات  4
 عمل

جهازان جديدان 
على طراز مجاعة 

 العمل
)التنوع 

البيولوجي 
لألغذية 

والزراعة/املوارد 
الوراثية من 

الكائنات احلية 
الدقيقة 

 والالفقارايت(

واحد جهاز جديد 
على طراز مجاعة 

 العمل
)التنوع البيولوجي 
لألغذية والزراعة 

واملوارد الوراثية من 
الكائنات احلية 

الدقيقة 
 والالفقارايت(

 جهاز جديد
 واحد

)اجلهاز 
الفرعي املعين 

ابإلدارة 
املتكاملة 
للتنوع 

البيولوجي 
لألغذية 
 والزراعة(

 واحد جهاز جديد
)اجلهاز الفرعي 
املعين ابإلدارة 
املتكاملة للتنوع 

البيولوجي لألغذية 
واخلرباء  والزراعة(

املعنيون ابملوارد 
الوراثية من 

الكائنات احلية 
الدقيقة 

 والالفقارايت

 جهاز جديد
 واحد

)اجلهاز 
الفرعي 

املشرتك املعين 
ابلتنوع 

البيولوجي 
لألغذية 
 والزراعة(

 5 5 5 5 6 4 1 اجلماعات

العدد اإلمجايل 
لألعضاء، مبا يف 

ذلك أعضاء 
مجاعات العمل 

 القائمة

28 112 168 140 
140 

(112+28) 

147 

(112+28+7) 

147 

(112+28+7) 

 

 


