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 عشرة لسادسةاتتاح وثائق الدورة العادية 
 هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على العنوان التايل على اإلنرتنت:

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

 
 وميكن أيضا احلصول عليها من:

The Secretary 

FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture 

Natural Resources Management and Environment Department  

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy  

  

 cgrfa@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
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 ما يتعلق بسلطاهتا أو بتعيني حدودها وختومها. القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف

.
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 افتتاح الدورة -أولا 
 
انعقدت الدورة العادية السادسة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف روما، إيطاليا، خالل الفرتة  -1

ندوبني واملراقبني على املوقع . وميكن االطالع على قائمة امل2017فرباير/شبببببببببببببببا   3يناير/كانون الثاين إىل  30املمتدة من 
 لكرتوين للهيئة.اإل
 
، 2015اهليئة قد انتخبت، طبقاً لالئحتها الداخلية، يف دورهتا العادية اخلامسبببببببة عشبببببببرة ال  ع قدت يف عام  وكانت -2

)مجهورية كوريا( رئيسباً للدورة  Chang-Yeon Cho . وانت خب السبيدومقرر الدورةرئيس دورهتا العادية السبادسبة عشبرة ونواب  
)الكامريون(  Charles Nying)الربازيل( والسببببيد  Clarissa della Ninaالعادية السببببادسببببة عشببببرة. وانت خب كل من السببببيدة 

 )مجهوريببببببة إيران اإلسبببببببببببببالميببببببة(  Javad Mozafari Hashjin)جزر كوك( والسبببببببببببببيببببببد  William Wigmoreوالسبببببببببببببيببببببد 
)الواليات املتحدة األمريكية( كنواب للرئيس.  Christine Dawson)سبببببببببويسبببببببببرا( والسبببببببببيدة  François Pythoud والسبببببببببيد

)الربازيل( حمّل السيدة  Larissa Maria Lima Costaللدورة. وحّلت السيدة  كمقرر  Clarissa della Ninaنت خبت السيدة وا
Clarissa della Nina  وحّل السيدMoungui Medi  الكامريون( حمّل السيد(Charles Nying. 

 
 بني.الدورة مرّحًبا باملندوبني واملراق Chang-Yeon Choوافتتح السيد  -3
 
ارة املنظمة إد، نائب املدير العام للربامج، باملندوبني واملراقبني. وأشببار إىل إنشبباء Daniel Gustafsonورّحب السببيد  -4

اتفاقيات ريو صبببببببل بالعمل املتاملناخ والتنوّع البيولوجي واألراضبببببببي واملياه ومباشبببببببرة عملها وهي سبببببببت مع بني اجلديدة املعنية ب
ضيفة إلطارية بشأن تغرّي املناخ واتفاقية مكافحة التصّحر واتفاقية التنوع البيولوجي، وستشّكل اجلهة املالثالث، أي االتفاقية ا

ئج ااجلديدة هليئة املوارد الوراثية وللمعاهدة الدولية بشببببببببأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة(. وباإلشببببببببارة إىل نت
على ضرورة التعاون من أجل تعميم  Gustafsonألطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، شدد السيد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر ا

شدد على نظراً إىل أمهيت  يف حتقيق األمن الغذائي ووضع حد لفقدان التنوع البيولوجي. و كافة التنوع البيولوجي يف القطاعات  
يق وعلى التزام املنظمة بتشبببببييد اجلسبببببور بني القطاعات،  وازاة حتقمواءمة برنامج عمل املنظمة مع أهداف التنمية املسبببببتدامة 

ج متكاملة ومشبببببببببببببرتكة بني القطاعات لتعميم التنوع البيولوجي يف قطاعات الزراعة والغابات التآزر ملواءمة األهداف واتباع ن  
ني التنفيذي التفاقية التنوع ، األمBraulio Ferreira de Souza Diasومصبببببببببايد األتاك. كما توّج  بالشبببببببببكر إىل السبببببببببيد 

 البيولوجي، على السنوات الطويلة من التعاون امللهم واملمتاز مع املنظمة ومتىن ل  دوام الن اح يف مساعي  املستقبلية.
 
، املدير العام املسببببببباعد يف إدارة املناخ والتنوّع البيولوجي واألراضبببببببي René Castro-Salazarالسبببببببيد  كد جمدداوأ -5

 مزيد  ىلإ، يف إطار اإلدارة اجلديدة، اهليئة قد تدفع أنوأشببببببببببببببار إىل لى طابع اهليئة املشببببببببببببببرتك بني القطاعات، عواملياه، 
 طبيعيببة  وازاة احلفبباى على التعبباون اجلبباري مع اإلدارات الفنيببةالوارد اجلوانببب األخرى من إدارة املالروابط مع تطوير من 

مسؤولية تغرّي املناخ يف الكثري من األحيان، من الضروري األخذ يف احلسبان رغم حتميل الزراعة ، . وشدد على أن األخرى
أنا قد تشّكل جزءاً من احلل ل . وشدد على أن اإلدارة اجلديدة ستتيح أساليب مبتكرة للتعاون بني أمان  اهليئة واملعاهدة 

تبطة بالتنوع سبببيسببباعد على تيسبببري تعميم املسبببائل املر الدولية والربنامج اخلاص بنظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية مما 
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البيولوجي واملناخ واألراضببببببببببببببي واملياه ودعمها يف سببببببببببببببيان العمل الفا الذي تقوم ب  املنظمة، وبالتايل دعم حتقيق أهداف 
 التنمية املستدامة.

 
لدورة البيولوجي، عن نتائج ا ، األمني التنفيذي التفاقية التنوّعBraulio Ferreira de Souza Diasوأفاد السبببببيد  -6

الثالثة عشبببرة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية ال  ع قدت مؤخراً وشبببدد على أن االجتماع الرفيع املسبببتوى والدورة الثالثة عشبببرة 
وع تعميم حفظ التنبشببببببببأن نكون اإعالن كوأشببببببببار إىل أّن قد اسببببببببتفادا من العمل التحضببببببببريي وحظيا بدعم من املنظمة. 

 ، إمنا يشرياضمن القطاعات ويف ما بينه دجم استخدام  املستدام لرفاهية اإلنسان وقرار مؤمتر األطراف بشأن و  البيولوجي
اف املتعّلقة باملوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية. كما أشببببببببببببببار إىل قرارات مؤمتر األطر للهيئة إىل خطط العمل العاملية 

أعّده  عن املوارد الوراثية، وإىل تداعيات تقييم امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذية الذيالرقمية علومات التسببلسببل املتصببلة  
 املنرب احلكومي البدويل للعلوم والسببببببببببببببيباسبببببببببببببببات يف جمبال التنوع البيولوجي وخبدمبات النظبام اإليكولوجي. وشببببببببببببببكر اهليئبة 

 Cristiana Paşca Palmer مع خلف  السببيدةال  جتّلت سببتسببتمّر  أعرب عن ثقت  يف أن روح التعاون القويةو على عملها 

 مهامها. هابعد استالم
 
،  ا فيها اعتماد خطة التنمية املسببتدامة عديدة اً ، أمينة اهليئة، إىل أن أحداثIrene Hoffmannالسببيدة  أشببارتو  -7

جي، تبنّي أن و وأهداف التنمية املسبببتدامة إىل جانب نتائج املؤمتر الثالث عشبببر لألطراف يف اتفاقية التنوّع البيول 2030لعام 
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يّتسبببببم بأمهية كبرية يف برنامج العمل العاملي. وشبببببددت على احلاجة إىل مواصبببببلة التعاون 

إليكولوجي التنوّع البيولوجي وخدمات النظام اإلحراز تقدم يف التوعية بأمهية األدوار ال  يؤديها باعتبار ذلك أسببببببببببباسبببببببببببياً 
 نظم اإلنتاج الزراعي. بالنسبة إىل عمل

 
حلدث اوعرض الرئيس األنشبببطة ال  اضبببطلع تا املكتب خالل الفرتة الفاصبببلة بني الدورتني وقّدم موجزاً عن نتائج  -8

يناير/كانون الثاين  28 الذي ع قد يف اخلاص بشبببببأن مسبببببامهة التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة يف تعزيز القدرة على الصبببببمود
ادرة بضببرورة التعّلم من الطبيعة بدل التشببّب  تا من أجل بناء نظم إنتاج ققد أقّروا املشبباركون يف احلدث اخلاص  كانو  2017.1

ات وتوثيقها باسببببتخدام تقنيات وتكنولوجيلتقليدية رف المعاعلى الصببببمود. وسببببّلط احلدث الضببببوء على أمهية احلفاى على ا
 ماعية. ت ارية اجلديدة والتسبببببببببببويق والرتويج لريادة املشببببببببببباريع االجتتكنولوجيا املعلومات ومناذج األعمال الا يف ذلك  مبتكرة 

 ما مت اإلقرار بأن وضببببببع اسببببببرتاتي يات لتعزيز القدرة على الصببببببمود يتطّلب ن اً شببببببامالً فضببببببالً عن تعاوناً بني القطاعات ك
 على املستوى الدويل.ضل بشكل أف  وتنسيقميّسراً هاماً لتوطيد هذا التعاون اهليئة ت على املستويني الدويل والوطا. واعت رب 

 
 تذه الوثيقة. املرفق ألفواعتمدت اهليئة جدول األعمال، كما يرد يف  -9

  

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

http://www.fao.org/nr/cgrfa/events/ar/
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 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم -ثانياا 
 

 حالة اإلعداد
 

ورّحبت اهليئة  شروع  2.العامل حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يفنظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان إعداد  -10
 طلبواو وأبدى أعضاء اهليئة تعليقاهتم على مشروع التقرير  3.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملالتقرير عن 

 إبرازها يف مشروع التقرير املنقح.
 

  لقطرية. ودعت البلدانعلى أمهية العمل على ضمان تقدمي أكرب عدد ممكن من التقارير ااهليئة وشددت  -11
. ويف حني أنّ  باستطاعة البلدان أن ترفع تقاريرها 2017يونيو/حزيران  30ال  مل تقدم تقاريرها بعد إىل القيام بذلك قبل 

باستخدام اخلطو  التوجيهية املبسطة ال  أعدهتا األمانة، أشارت اهليئة إىل أّن استخدام اخلطو  التوجيهية بنسختها الكاملة 
ل بإمكان البلدان ال  قدمت بالفعل تقاريرها القطرية أن ترفع نسخة منقحة منها قبعلى أن  اتفقت اخليار املفضل. و هو 
 أن تطلع األمانة بشكل واضح على أي تعديالت أجرهتا فيها. طلبت إىل البلدان ال  تقرر ذلكو  2017يونيو/حزيران  30
 

/آذار عن  حبلول األول من مارساهليئة إىل أمانتها إتاحة مشروع التقرير املنقح ومسودة نسخة موجزة  وطلبت -12
 .2018يونيو/حزيران  16ودعوة األعضاء واملراقبني إىل إبداء تعليقاهتم يف موعد أقصاه  2018

 
كذلك إتاحة الدراسات املواضيعية والتقارير التوليفية اإلقليمية باعتبارها وثائق مساندة متاماً كما مشروع   وطلبت -13

مع مراعاة التعليقات  2018مانة وضع التقرير بصيغت  النهائية خالل النصف الثاين من سنة إىل األ وطلبتالتقرير املنقح. 
 .ألمم املتحدةاونشرها جبميع لغات النهائي واملراقبني وإعداد نسخة موجزة من التقرير  عضاءالواردة من األ

 
التقرير  األخرية على اللمساتوناشدت اهليئة احلكومات واجلهات املاحنة إتاحة املوارد املالية الضرورية لوضع  -14

ة ذات إىل األمانة عرض التقرير النهائي يف اجتماعات دولي وطلبت. جبميع لغات األمم املتحدة وترمجت  ونشرهالنهائي 
الصلة لالستفادة من  يف جدول األعمال العاملي اخلاص بالتنوع البيولوجي واملسامهة في ، ال سيما يف ما يتعلق بتنفيذ أهداف 

 ستدامة ذات الصلة.التنمية امل
 

 ودعت البلدان إىل دراسببببببببببة نتائج تقاريرها القطرية لدى إقرار الربامج والسببببببببببياسببببببببببات واألنشببببببببببطة ذات الصببببببببببلة  -15
 على املستويني الوطا واإلقليمي، حسب االقتضاء. 
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 الحتياجات واإلجراءات الممكنة
 
وأخذت  4كنةاالحتياجات واإلجراءات املم –زراعة التنوع البيولوجي لألغذية والنظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -61

 15إىل إبببداء تعليقبباهتم قبببل  املراقبنيو  ألعضببببببببببببببباءاإىل أمني اهليئببة دعوة  وطلبببت 5علمببا بببالوثببائق األخرى ذات الصببببببببببببببلببة.
جراءات إواقرتاح احتياجات أو  الوثيقةب املرفق األولبشأن االحتياجات واإلجراءات املمكنة الواردة يف  2018أبريل/نيسان 

ممكنة إضبببببافية لصبببببون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسبببببتخدامها على حنو مسبببببتدام، مع األخذ بعني االعتبار النتائج 
القيام، حسببببببببببب االقتضبببببببببباء، باسببببببببببتعراض مسببببببببببودة االحتياجات  األمانةإىل  وطلبتاملنبثقة عن مشببببببببببروع التقرير املنقح. 

جي لألغذية والزراعة واسبببتخدامها على حنو مسبببتدام، ومراجعتها يف ضبببوء ما ورد واإلجراءات املمكنة لصبببون التنوع البيولو 
 من تعليقات واقرتاحات ومع مراعاة النتائج املنبثقة عن مشروع التقرير املنقح.

 
كي لاألقاليم إىل حتديد جهات االتصبببببال الوطنية ال  قد يصبببببل عددها إىل ثالث جهات كال من ودعت اهليئة   -17

 الزراعة يف العاملحالة التنوع البيولوجي لألغذية و التقارير القطرية ال  سببببببببتسبببببببباهم بدورها يف إعداد التقرير عن  تتوىل إعداد
إبالغ و للمشاركة يف االستعراض والتنقيح املعمقني، حسب االقتضاء، ملسودة االحتياجات واإلجراءات املمكنة بصددها، 

 . ودعت كذلك أعضبببببببببباء املكتب 2017سبببببببببببتمرب/أيلول  1كتب قبل بواسببببببببببطة أعضببببببببببائها يف املبالتسببببببببببميات أمني اهليئة 
إىل دعم املرشببببببحني من خالل تيسببببببري اسببببببتشببببببراف آراء جهات االتصببببببال الوطنية األخرى يف اإلقليم بشببببببأن االحتياجات 

 واإلجراءات املمكنة.
 

ميتد على ثالثة  األقاليموطلبت اهليئة إىل أمينها الدعوة إىل عقد اجتماع جلهات االتصببببببال الوطنية ال  تسببببببميها  -18
 ، من أجل القيام، حسبببببببببب املقتضبببببببببى، باسبببببببببتعراض مسبببببببببودة املوارد، شبببببببببر  توافر 2018أيام خالل شبببببببببهر يونيو/حزيران 

االحتياجات واإلجراءات املمكنة ومراجعتها وعرضببببببها من  ّ على اهليئة لكي تنظر فيها يف دورهتا السببببببابعة عشببببببرة العادية 
ال  من شببببببأنا أن تسبببببباعد على ضببببببمان صببببببون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  جراءاتحبيث تؤازر النقاش بشببببببأن اإل
 واستخدام  على حنو مستدام.

 
 في تحقيق األمن الغذائيلألغذية والزراعة دور الموارد الوراثية  -ثالثاا 

 
 6.ق األمن الغذائي والتغذيةحتقي خيارات لرفع مستوى الوعي بدور املوارد الوراثية يفنظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -91

 .أبعادمها األربعة مجيعاً بوشددت على أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنسبة إىل إنتاج األغذية وحتقيق األمن الغذائي 
 

ملسببببتدام اودعت اهليئة البلدان إىل رفع مسببببتوى الوعي بأمهية صببببون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسببببتخدامها  -20
واحلصبببببببببببببول عليها وتقاسبببببببببببببم منافعها لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. كما دعت البلدان إىل إدراج املوارد الوراثية لألغذية 
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والزراعة يف سببببياسببببات األمن الغذائي والتغذية لديها،  ا يف ذلك برامج البحث واإلرشبببباد العامة، وسببببياسببببات املشببببرتيات 
ان وسببببلسببببلة القيمة، بغرض التوصببببل إىل سببببياسببببات داعمة لألمن الغذائي والتغذية الكافية العامة والتعليم، وتطوير األسببببو 

ت إىل املنظمة مسبباعدة البلدان يف هذا الصببدد ودع طلبتوصببون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسببتخدامها املسببتدام. و 
 الالزمة.اجلهات املاحنة واملنظمات الدولية املعنية إىل إتاحة املوارد املالية 

 
اهليئة إىل املنظمة إعداد دراسببببببببببببببة تتناول مسببببببببببببببامهة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دعم ركائز األمن  وطلبت -12

الة حالغذائي األربع وحتقيق أهداف التنمية املسبببتدامة ذات الصبببلة، إىل جانب عكس نتائج الدراسبببة يف التقرير املنّقح عن 
 مهاهتم اهليئة إىل املنظمة دعوة األعضبببببببببببببباء واملراقبني إىل تقدمي مسببببببببببببببا وطلبت .لزراعة يف العاملالتنوع البيولوجي لألغذية وا

 .2017مارس/آذار  31 قبلمانة األإىل 
 
اهليئة إىل املنظمة رفع تقارير منتظمة عن األنشببببببببببطة ال  تضببببببببببطلع تا للتوعية  سببببببببببامهات املوارد الوراثية  وطلبت -22

 األمن الغذائي. يف حتقيقلألغذية والزراعة 
 
  لبتطوشددت اهليئة على أمهية تعاونا مع الل ان الفنية للمنظمة ومع جلنة األمن الغذائي العاملي. كما  -32

 إىل املنظمة مواصلة إدراج العمل اخلاص باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف برنامج العمل وامليزانية اخلاص باملنظمة.
 

 منافعها وتقاسم والزراعة لألغذية الوراثية مواردال على الحصول   -رابعاا 
 
منافعها  وتقاسم املوارد على لباحلصو  املعا والقانونيني الفنيني اخلرباء لفريق الثالثةتقرير الدورة نظرت اهليئة يف  -42

 نيالفني اخلرباء ريقف، رئيس (مجهورية إيران اإلسالمية) Javad Mozafari Hashjinالسيد التقرير  وعرض 7.التابع للهيئة
األعضاء يف فريق  الشكر إىلوتوجهت اهليئة ب. (فريق اخلرباء الفنيني) منافعها وتقاسم املوارد على باحلصول املعا والقانونيني

 لتيسري حتديداً  الفرعية اعاتبالقط اخلاصة العناصر وضعونظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان . على عملهم املمتازاخلرباء الفنيني 
 للموارد الفرعية لقطاعاتا خمتلف إىل بالنسبة منافعها وتقاسم والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على للحصول احمللي التنفيذ
 9وأخذت علما باملعلومات األخرى ذات الصلة. 8والزراعة لألغذية الوراثية

 
 :اهليئة وإنّ  -25
 

 تقاسببببببببمو  والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على احلصببببببببول جمال يف العمل إىل األمانة أن تواصببببببببل طلبت (1)
 من وغريها نافعهام وتقاسبببم املوارد على احلصبببولفيها املعنية ب خمتلف السبببلطاتو  األعضببباء توعية تدف منافعها

ال   عهامناف وتقاسببببببم املوارد على احلصببببببول تدابري يف ،أن ي ربزوا على األعضبببببباء ملسبببببباعدة املصببببببلحة، أصببببببحاب
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  األمبببببببن حتبببببببقبببببببيبببببببق يف اخلببببببباص ودورهبببببببا والبببببببزراعبببببببة لبببببببألغبببببببذيبببببببة البببببببوراثبببببببيبببببببة املبببببببوارد ، أمهبببببببيبببببببةتبببببببتبببببببخبببببببذهبببببببا
  حتبببقبببيبببق ببببغبببرض املسببببببببببببببببببببامهبببببببة يف املبببخبببتبببلبببفبببببببة، البببفبببرعبببيبببببببة لبببلبببقبببطببببببباعبببببببات املبببمبببيبببزة والسببببببببببببببببمبببببببات البببغبببببببذائبببي

 ديةجم بطريقة املشبببببببببباركة من الفرعية القطاعات ومتكني املسببببببببببتدامة التنمية أهداف من 6-15و 5-2 املقصببببببببببدين
 لية؛والدو  واإلقليمية والوطنية احمللية املستويات على صلةال ذات ياتعملال يف التواصل ش يعوت
أو /إىل املنظمة االستمرار يف مساعدة البلدان، بناًء على طلبها، على اختاذ إجراءات تشريعية و طلبتو  (2)

مهية هذه املوارد أأو سبببياسببباتية للحصبببول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسبببم منافعها نظراً إىل /إدارية و
 ودورها اخلاص يف حتقيق األمن الغذائي؛

نفيذ احمللي عناصببببببببببر تيسببببببببببري التإعداد مذكرات تفسببببببببببريية غري توجيهية تبنّي، يف سببببببببببيان  على اتفقتو  (3)
)العناصبببببر  10للحصبببببول على املوارد وتقاسبببببم منافعها ملختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

رد السببببببببمات املميازة للقطاعات الفرعية املختلفة املعنية باملواحلصببببببببول على املوارد وتقاسببببببببم منافعها(، اخلاصببببببببة با
 الوراثية لألغذية والزراعة وممارساهتا احملددة،  ا يكّمل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛

 توفري املسامهات الالزمة إلعداد املذكرات ودعت األعضاء واملراقبني وغريهم من أصحاب املصلحة إىل (4)
 :التفسريية هذه عرب وسائل إلكرتونية  ا يف ذلك بشأن ما يلي

 
  جتارتم العملية يف جمال تنفيذ التدابري الوطنية للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 وتقاسم منافعها؛
 ها ة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعالسمات املميازة ملختلف القطاعات الفرعية املعني

 .وممارساهتا احملددة
مانة أن تعقد، يف أقرب وقت ممكن بعد الدورة العادية السببادسببة عشببرة للهيئة وبالتعاون األإىل  طلبتو  (5)

البيولوجي،  نوّعواتفاقية الت( املعاهدة)مع أمان  املعاهدة الدولية بشببببببببببببببأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
حلقة عمل دولية ملسبببببببببببببباعدة البلدان على حتديد السببببببببببببببمات املميازة للقطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية 
لألغذية الزراعة وممارسبببببببباهتا احملددة يف سببببببببيان عناصببببببببر احلصببببببببول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسببببببببم 

 :التاليةوجيب أن تستويف حلقة العمل الشرو  . منافعها
 

 أن تكون مفتوحة أمام كافة األعضاء يف اهليئة واملراقبني وأصحاب املصلحة املعنيني؛ (أ)
 ة تابعة للهيئأن حيضرها ممثل واحد على األقل عن كل مجاعة عمل فنية حكومية دولية  (ب)

 على أن يعّين  أمني اهليئة بالتشاور مع املكتب؛ )مجاعات العمل( من كل إقليم،
 املواردبضرها أيضاً سبعة خرباء يستوفون التمثيل اإلقليمي من القطاعات الفرعية اخلاصة أن حي (ج)

 اور ، على أن يعّينهم أمني اهليئة بالتشوالالفقاريات الدقيقة للكائنات والزراعة لألغذية الوراثية
 مع املكتب؛
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 ؛نافعهام وتقاسم املوارد على باحلصول املعا الفنيني اخلرباء فريقأن حيضرها أيضاً  (د)
أعاله ( 4)أن تأخذ يف احلسبان املدخالت ال  سيتم تسّلمها رداً على الدعوة الواردة يف الفقرة  (هب)

 إىل جانب مدخالت أخرى من املشاركني؛
 أن تشّكل منتدى يتمّكن من خالل  املشاركون من تبادل املعلومات والت ارب واآلراء؛ (و)
  مرحلة الحقة املذكرات التفسريية غري التوجيهية ال  ستبنّي، يفأن تقّدم خمرجات إلعداد يف (ز)

سيان العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، السمات املميازة للقطاعات الفرعية 
 .املختلفة املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارساهتا احملددة

 
اوالت احللقة الدولية ونتائ ها أمام اهليئة ومجاعات العمل واخلرباء السبببببعة إىل األمانة إتاحة مد طلبتو  (6)

 على باحلصببببببببببببببول ملعااوفريق اخلرباء الفنيني  والالفقاريات الدقيقة للكائنات الوراثية ملوارداملعّينني بالنسبببببببببببببببة إىل ا
 لإلحاطة والنظر فيها؛ منافعها وتقاسم املوارد

ة املعلومات املسرتجعة إتاح منافعها وتقاسم املوارد على باحلصول املعانيني إىل فريق اخلرباء الف طلبتو  (7)
اخلرباء و عن نتائج حلقة العمل إىل األمانة إلعداد مشروع املذكرات التفسريية لينظر فيها كل من مجاعات العمل 

 ؛ايف إعداده وليسامهوا والالفقاريات الدقيقة لكائناتالسبعة املعينني يف جمال املوارد الوراثية ل
ية،  مشبببروع املذكرات التفسبببري ، خالل دوراهتا العادية القادمة، إىل مجاعات العمل أن تسبببتعرض طلبتو  (8)

 أعاله، بالنسبة إىل القطاع الفرعي الذي يعا كّل مجاعة؛( 7)كما يرد ذكره يف الفقرة 
 الدقيقة لكائناتل الوراثية ملوارد اإىل األمانة عقد اجتماع للخرباء السبببببببببعة املعّينني بالنسبببببببببة إىل طلبتو  (9)

أعاله، يف ما يّتصبببل ( 7)ليقوموا باسبببتعراض مشبببروع املذكرات التفسبببريية، كما يرد ذكرها يف الفقرة  والالفقاريات
 بالقطاع الفرعي اخلاص تم؛

خلرباء لعمل واومجاعات ا منافعها وتقاسبببببببم املوارد على باحلصبببببببول املعا وشبببببببّ عت فريق اخلرباء الفنيني (10)
ونياً طوال العملية على العمل إلكرت  والالفقاريات الدقيقة للكائنات الوراثية املوارد إىل بالنسبببببببببببببة املعّيننيالسبببببببببببببعة 

 هذه؛
إىل فريق اخلرباء الفنيني عقد اجتماع آخر ل  لت ميع مشببببببببببببببروع املذكرات التفسببببببببببببببريية لكافة  طلبتو  (11)

 الوراثية واردملت العمل واخلرباء السبببببببعة املعّينني بالنسبببببببة إىل االقطاعات الفرعية، كما اسببببببتعرضببببببت  كل من مجاعا
 ، لتقوم اهليئة بت ميع  يف دورهتا العادية السابعة عشرة؛والالفقاريات الدقيقة للكائنات

 :، بواسطة االستبيانات، على الشكل التايلاملعلومات مجع األمانةإىل  طلبتو  (12)
 

  سبتخداماال ممارسبات بشبأناآلخرين  املصبلحة وأصبحاب حملليةوا األصبلية واجملتمعات البلدانمن 
  الصبببببببببببلة ذات املمارسبببببببببببات وأفضبببببببببببل الطوعية التوجيهية واخلطو  السبببببببببببلوك ومدونات والتبادل

 شببببببببببببببأنب النموذجية التعاقدية األحكام عن وكذلك احمللية، اجملتمعات وبروتوكوالت معايري أو/و
 الزراعة؛و  لألغذية الوراثية املوارد حتديداً  اولتتن ال  منافعها وتقاسم املوارد على احلصول
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 احملليةو  األصلية اجملتمعات من علم عن املسبقة املوافقة على احلصول كيفية  عن لدانمن الب  
 احلصول تدابري من أي تنفيذ جمال يف اخلربات وعن القضائية، والياهتا ضمن ومشاركتها قبوهلا أو

 والزراعة؛ لألغذية الوراثية ملواردبا علقيف ما يت منافعها وتقاسم املوارد على
  وجهات لكوكذ خرباهتا عن املصلحة أصحاب من وغريها املعنية واحمللية األصلية اجملتمعاتمن 

 وأ علم عن بقةواحمللية املس األصلية اجملتمعات ملسألة موافقة  قاربة البلدان يتعلق يف ما نظرها
  تقليدية؛ معرفة نم بذلك يرتبط وما والزراعة لألغذية وراثيةال املوارد ما خيصّ  يف ومشاركتها قبوهلا

  ؛امنافعه وتقاسم املوارد على احلصول عناصر استخدام جمال يف خرباهتا عن البلدانمن 
  من أصحاب املصلحة املعنيني بشأن املمارسات القائمة يف خمتلف القطاعات الفرعية يف ما خيّص

 اثية لألغذية والزراعة ال  تنطبق عليها تدابري احلصول االستخدامات املختلفة للموارد الور 
 .على املوارد وتقاسم منافعها

 
إىل األمانة مجع املعلومات السببببببببببابقة الذكر وإتاحتها على شببببببببببكل مدخالت إلعداد املذكرات  طلبتو  (13)

ل على املوارد و التفسببببريية وإتاحتها للهيئة السببببتخدامها، حسببببب االقتضبببباء، يف عملها املسببببتقبلي يف جمال احلصبببب
 وتقاسم منافعها؛

 جهود يف التسبببببانا تعزيز بغيةمع أمني املعاهدة الدولية  التعاون توطيد إىل أمني اهليئة مواصبببببلة طلبتو  (14)
 منافعها؛ وتقاسم املوارد على باحلصول يتعّلق ما يف هاوتنفيذ اجلهازين عملبرامج  وضع

 لألغذية يةالنبات الوراثية للموارد املسبببببببببتمرة حوكمت  إطار يف للمعاهدة الدولية، الرئاسبببببببببي اجلهاز ودعت (15)
 املمّيزة السببببببببببببببمبات ملعباجلبة اهليئبة مع كثبب  عن التنسببببببببببببببيق مواصببببببببببببببلبة إىل املعباهبدة، من 3 للمبادة وفقباً  والزراعبة

 نشببطةاأل العتباريف ا األخذ مع تكميلية، والزراعة بصببورة لألغذية النباتية الوراثية للموارد احملددة واالسببتخدامات
 األطراف ملتعددا النظام عمل حتسبببببببني إىل الرامية احلالية العملية ذلك يف  ا املعاهدة، إطار يف اجلارية والعمليات
 التنوع واتفاقية الدولية للمعاهدة املتناسببببببق التنفيذ لدعم اجلاري والتعاون هامنافع وتقاسببببببم املوارد على للحصببببببول
 ناغويا؛ وبروتوكول البيولوجي

 النظببام عزيزت إىل الراميببة العمليببة عنمع اهليئببة بببانتظببام  املعلومببات تبببادل إىل الرئبباسببببببببببببببي اجلهبباز ودعببت (16)
 .اجلهود يف زدواجيةاال تفادي بغرض األطراف املتعدد

 
 استعراض برنامج العمل بشأن تغير المناخ   -خامساا 

 والموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 
 11.استعراض برنامج العمل بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعةن نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوا -62
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ورّحبت اهليئة بالتقّدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل بشبببببببببأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ووافقت على  -27
يئة يف جمال إىل املنظمة ضببمان دمج عمل اهل طلبتو  .السببنواتبرنامج عملها املتعدد دمج عمل اهليئة اخلاص بتغرّي املناخ يف 

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغرّي املناخ بشكل كامل يف اإلطار االسرتاتي ي للمنظمة واسرتاتي يتها اخلاصة بتغرّي املناخ.
 

  تغرّي املناخلزراعة ودورها احملتمل يف ظلّ ودعت اهليئة أمينها إىل مواصبببببببببببببلة التوعية بأمهية املوارد الوراثية لألغذية وا -28
 إىل جانب تعزيز تعميم هذه املوارد يف الربامج والسياسات املرتبطة بتغرّي املناخ  ا يف ذلك على املستويني الوطا واإلقليمي. 
 

لتكيف مع تغري ا تنفيذ اخلطو  التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط ودعت اهليئة البلدان إىل -29
 بلدان إىل املنظمة مسببببببببباعدة ال طلبتاهليئة. كما  أمنيوتوفري تعليقاهتا يف هذا الصبببببببببدد إىل  12املناخ على املسبببببببببتوى الوطا

 على تنفيذ اخلطو  التوجيهية الطوعية هذه.
 

 املتعلق بتغري  ط الوطايف التخطيلألغببذيببة والزراعببة ودعببت اهليئببة البلببدان إىل دمج مسبببببببببببببببألببة ت نو ع املوارد الوراثيببة  -30
   بببا يف ذلبببك ،املنببباخ، مع تنببباول اإلمكبببانبببات ال  تنطوي عليهبببا من حيبببث التكي ف مع تغري  املنببباخ والتخفيف من آثببباره

 .ومع خطط التكيف الوطنية  ا يتماشى مع املسامهات احملددة وطنياً لكّل منها
 
ألغذية والزراعة من لدور املوارد الوراثية لييم عاملي بقيادة البلدان تقدمي مقرتح إلعداد تق األمانةاهليئة إىل  وطلبت -13

رة أن تكون تنظر في  اهليئة خالل دورهتا املقبلة. وشددت على ضرو كي والتخفيف من آثاره، ل تغري املناخ لتكّيف معأجل ا
حسب االقتضاء مع و املعنية دولية اهليئات الأي عملية لرفع التقارير عملية طوعية وأن يتم االضطالع تا بالتعاون مع 

 ويفّضل أن تستند العملية هذه إىل استبيان بسيط ميكن استخدام  على املستوى الوطا.احلكومات الوطنية، 
 

 استعراض تنفيذ الغايات والمؤشرات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة   -سادساا 
 
 13.ت للموارد الوراثية لألغذية والزراعة: التطورات والتحدياتالغايات واملؤشرانظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -23
 

وأهداف  2030ام عي لألغذية الزراعة يف حتقيق خطة وأقّرت اهليئة بالدور األسببببباسبببببي الذي يؤدي  التنوع البيولوج -33
 .ةوج  يف اسرتاتي يات التنمية الوطنيعلى أكمل  هذا الدورالتنمية املستدامة وشددت على ضرورة عكس 

 
اهليئة إىل املنظمة مواصلة املسامهة يف وضع غايات ومؤشرات دولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  وطلبت -43

واسببببتخدامها،  ا يف ذلك املسببببامهة يف عمل فريق اخلرباء املشببببرتك بني الوكاالت املعا  ؤشببببرات أهداف التنمية املسببببتدامة 
  املنتديات والعمليات ذات الصلة وتفادي االزدواجية عند رفع التقارير.بغية ضمان االتسان والتناسق بني
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  تنمية املسببببتدامةبشببببأن ال ودعت اهليئة البلدان إىل املشبببباركة بشببببكل نشببببط يف املنتدى السببببياسببببي الرفيع املسببببتوى -35
  ا يف ذلك من خالل إعداد استعراضات وطنية طوعية عن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

 
وباملسببببببببببببببامهة القّيمة  ،للهيئة ورّحبت اهليئة بالدعم الذي تقّدم  املنظمة إىل البلدان لتنفيذ خطط العمل العاملية -36

من أهداف التنمية  5-2اهليئة عرب نظم اإلبالغ القائمة من أجل رصد املقصد املنظمة بتوجيهات من للبيانات ال  مجعتها 
 املستدامة.

 
 وراثية المائيةالموارد ال   -سابعاا 

 
 تقرير الدورة األولى لمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصة 

 لألغذية والزراعة المعنية بالموارد الوراثية المائية
 
لوراثية املائية ا الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصببببببصببببببة املعنية باملوارددرسببببببت اهليئة تقرير  -73

نية احلكومية )ماليزيا(، رئيس جمموعة العمل الف Mohd Fariduddin Othmanالتقرير السبببببببيد وعرض  14.ية والزراعةلألغذ
 قرير.على الت وصادقتعملهم املمتاز بالشكر إىل أعضاء جمموعة العمل على اهليئة  توجهتالدولية املخصصة. و 

 
 لمحالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العا

 
وأخذت علماً بوثائق  15إعداد حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملدرسببببببببببببببت اهليئة الوثيقة بعنوان  -38

 17وبدراسات املعلومات األساسية املواضيعية. 16املعلومات ذات الصلة
 

 ال  مل تبادر ، . ودعت البلدان العاملحالة املوارد املائية لألغذية والزراعة يفوّرحبت اهليئة  شببببببببببببببروع التقرير عن  -39
 2017يونيو/حزيران  30وإىل تقدمي تقاريرها القطرية قبل بعد، إىل القيام بذلك إىل تسببببببببببببببمية جهات االتصببببببببببببببال الوطنية 

 ا.إتاحة نسخة منقحة منها، حسب املقتضى، ضمن املهلة الزمنية إياه علىوشّ عت البلدان ال  قدمت تقاريرها القطرية 
 

 اهليئة إىل املنظمة إعداد مشبببببببببببببروع تقرير منقح تراعى في  املعلومات املضبببببببببببببّمنة يف التقارير القطرية الواردة  وطلبت -40
ودراسبببات املعلومات األسببباسبببية املواضبببيعية واملعلومات ال  أتاحتها املنظمات الدولية، فضبببالً  2017يونيو/حزيران  30قبل 

مشبببروع  . ودعت البلدان إىل إبداء مالحظاهتا علىاملنبثقة عنهااملخصبببصبببة  عن تعليقات وتوصبببيات اهليئة وجمموعة العمل
ع كذلك إىل جلنة مصببايد األتاك وأجهزهتا الفرعية، حسببب املقتضببى، اسببتعراض مشببرو   وطلبتالتقرير املنقح، فور توافره، 

 التقرير املنقح وإبداء مسامهتها بشأن .
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رير املنقح مراجعة مشببببروع التقمن   طلبتاملخصببببصببببة و جملموعة العمل  اهليئة الدعوة إىل عقد اجتماع ثان   طلبتو  -41

 يف ضوء ما ورد من تعليقات ومسامهات.
 

ة وترمجت  ونشره وضع التقرير بصيغت  النهائيلإتاحة املوارد املالية الالزمة وناشدت اهليئة احلكومات واجلهات املاحنة  -42
 18وطباعت  وتوزيع .

 
 الوراثية الحيوانية الموارد   -ثامناا 

 
 تقرير الدورة التاسعة لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية 

 لألغذية والزراعة المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية
 

تقرير الدورة التاسببببببعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية درسببببببت اهليئة  -43
 )ناميبيا(، رئيسبببببببببة مجاعة العمل. وتوجهت اهليئة بالشبببببببببكر  Deidre Januarieوقد عرضبببببببببت التقرير السبببببببببيدة  19.راعةوالز 

 التقرير.على  وصادقت إىل األعضاء يف مجاعة العمل على عملهم املمتاز
 

 تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية
 

أخذت علًما بالوثائق و  20تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةحالة نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -44
 21.األخرى ذات الصلة

 
ودعت اهليئة البلدان إىل مواصببببببببببلة تنفيذ خطة العمل العاملية من أجل املسببببببببببامهة يف حتقيق األمن الغذائي العاملي  -45

إىل املنظمة  توطلبيف مؤازرة جهود البلدان تذا الصببببببببببببدد.  إىل املنظمة املضببببببببببببي قدماً  وطلبتوالتنمية الريفية املسببببببببببببتدامة 
مواصببلة السببعي إىل بناء شببراكات وحتالفات بغرض تعزيز تنفيذ خطة العمل العاملية. وشببّ عت اهليئة املنظمة والبلدان على 

 توطيد التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين للنهوض بإدارة املوارد الوراثية احليوانية.
 

ت اهليئة على أمهية نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة بوصف  اآللية الدولية اخلاصة بتبادل وشّدد -46
لتحسببببني  كنةميارات املاخل بلورةإىل املنظمة  وطلبتاملعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية ورّحبت بوضببببع نسببببخت  احملّدثة. 

 لبيانات ولكي ت درج يف النسخ املقبلة من النظام بيانات مستمّدة من قواعد بياناتالروابط القائمة بني هذا النظام وقواعد ا
بنوك اجلينات األخرى. وشببددت اهليئة على ضببرورة أن تعمد البلدان بشببكل منتظم على حتديث بياناهتا الوطنية يف النظام 
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يوانية يف موقعها ملعلومات عن املوارد الوراثية احلأو يف شبكة ن ظم معلومات التنوع البيولوجي حليوانات املزرعة،  ا يف ذلك ا
 املنظمةىل اهليئة إ وطلبتوخارج موقعها الطبيعي على حّد سبببببواء، فضبببببالً عن إتاحة معلومات عن تصبببببنيف السبببببالالت. 

ظام ن تزال حالة اخلطر اخلاصببببة تا جمهولة يف األسببببباب املمكنة السببببتمرار وجود نسبببببة عالية من السببببالالت ال  ال حتديد
معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسبببببتأنسبببببة والنظر يف سببببببل معاجلة هذه املسبببببألة، على أن تبحث فيها مجاعة العمل. 

اهليئة كذلك إىل املنظمة البحث يف إمكانية إدراج حنل العسبببببببببل املسبببببببببتأنس، مع إمكانية إضبببببببببافة أنواع أخرى من  وطلبت
 للحيوانات املستأنسة.امللقحات، يف نظام معلومات التنوع الوراثي 

 
نسبة البلدان مواصلة التوعية بأمهية منت ي الثروة احليوانية وأنواعها وسالالهتا بال دعتاهليئة إىل املنظمة و  وطلبت -47

ت، إىل املنظمة والبلدان حتسني عملية رسم اخلرائط لتوزيع األنواع والسالال وطلبتإىل توفري خدمات النظام اإليكولوجي. 
لى املراعي، يف نظم اإلنتاج القائمة ع كن ذلك، ووصبببببف التدابري النمطية الظاهرية والوظائف البيولوجية، خاصبببببةً حيثما أم

يب إىل املنظمة إعادة النظر يف األسببببببببببببببال وطلبتلكي تسببببببببببببببتهدف التدخالت على حنو أفضببببببببببببببل منت ي الثروة احليوانية. 
اعة العمل فرها سبالالت الثروة احليوانية، لكي تنظر فيها مجاملسبتخدمة لتحديد وتقييم خدمات النظام اإليكولوجي ال  تو 

يف دورهتا املقبلة. ودعت اهليئة املنظمة إىل إبراز دور أنواع الثروة احليوانية وسببببببببببالالهتا يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي 
 .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملضمن تقرير 

 
بيعة طدان إىل توطيد العالقة القائمة بني صبببببببون السبببببببالالت واإلنتاج الزراعي املسبببببببتدام وصبببببببون الاهليئة البل ودعت -48

ي الثروة احليوانية على ،  ا يكفل مشبببببببببباركة منت لغاباتا/احلياة الربيّة/الثروة احليوانية مع قطاع البيئة/والتعاون بني قطاع الزراعة
املاشية والرعاة. وشّ عت البلدان على النظر يف جدوى نظم التحفيز القائمة  أكمل وج  مع إيالء عناية خاصة لصغار مريب

 ا يتماشببببى  ،على النتائج لدعم مواصببببلة توفري خدمات النظام اإليكولوجي، مع إيالء عناية خاصببببة للسببببالالت املكّيفة حملياً 
 .مع أنظمة الت ارة الدولية وناشدت املنظمة وضع خطو  توجيهية تذا الصدد

 
اهليئة إىل املنظمة إعداد تقارير لإلفادة عن إجنازات املشاريع املنفذة يف إطار اسرتاتي ية متويل تنفيذ خطة  وطلبت -49

العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية ونشببببببببببببببرها على املوقع اإللكرتوين للمنظمة. ووافقت، بالنسبببببببببببببببة إىل النداءات املقبلة 
نقا  تي ية التمويل واملشبببببببباريع، على أن يتّم متويلها وفق طرن التمويل املعّدلة الواردة يف اللتقدمي اقرتاحات يف إطار اسببببببببرتا

. ودعت اهليئة اجلهات املاحنة إىل املسببببببببببببامهة يف اسببببببببببببرتاتي ية CGRFA-16/17/13يف الوثيقة  49من الفقرة  21و 18و 16
 ملساعدة الفنية هلا.التمويل وإىل ختصيص التمويل الكايف لرصد املشاريع ودعمها وتوفري ا

 
 استعراض خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية

 
ووافقت على مشببببببببببروع  22.اسببببببببببتعراض خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية بعنوان الوثيقة يف اهليئة نظرت -50

 باءاملرفق نحو الوارد يف على ال، الوراثية احليوانية يعيد التأكيد على االلتزام العاملي خبطة العمل العاملية للمواردالقرار الذي 

 ودعت املدير العام إىل إحالت  إىل املؤمتر لكي يوافق علي  يف دورت  املقبلة.
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 الموارد الوراثية النباتية   -تاسعاا 
 

 تقرير الدورة الثامنة لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية 
 ية لألغذية والزراعةالمعنية بالموارد الوراثية النبات

 
تقرير الدورة الثامنة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية درست اهليئة  -51

)جزر كوك(، نائب رئيس مجاعة العمل. وتوجهت اهليئة بالشكر  William Wigmoreوعرض التقرير السيد  23.والزراعة
 على التقرير. صادقتاعة العمل على عملهم املمتاز و إىل األعضاء يف مج

 
 تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 24والزراعة تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذيةنظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان حالة  -52

 ورّحبت بالتقدم احملرز باإلمجال من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. 25ثائق املعلومات ذات الصلة.وأخذت علماً بو 
 

 بشأن الموارد الوراثية النباتيةتنفيذ خطة العمل العالمية الثانية 
 على المستوى القطريلألغذية والزراعة 

 
باتية لألغذية والزراعة بشبببببببأن املوارد الوراثية النالعاملية الثانية لتنفيذ خطة العمل رّحبت اهليئة بالتقييم الذي أ جري  -53

 أكرب من التقارير القطرية. وشّددت على احلاجة إىل عدد 201426-2012للفرتة 
 

الياً املوارد ال  يتعنّي جتديدها وال  ال تتوافر ح بنوك اجلينات وأبدت قلقها إزاء العدد الكبري من مسببببببببببببببتحوذات -54
 إىل احلكومات واملنظمات الدولية املعنية إتاحة املوارد الالزمة لت ديد املسببببببببببببببتحوذات ودعت املنظمة  طلبتا. و الالزمة هل

 إىل املضي قدماً يف مراقبة هذه املسألة.
 

اهليئة إىل املنظمة مواصبببببلة تقدمي الدعم جلهات االتصبببببال الوطنية من أجل إعداد التقرير عن تنفيذ خطة  طلبتو  -55
مجيع البلدان ال  مل تقدم بعد معلومات عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية بني شببببببببببببببهري  دعتية الثانية. و العمل العامل

 إىل القيبببببببام ببببببببذلبببببببك يف أقرب وقبببببببت ممكن ويف مطلق األحوال  2014ويونيو/حزيران  2012ينببببببباير/كبببببببانون الثببببببباين 

                                                   
 CGRFA-16/17/15الوثيقة   23

 CGRFA-16/17/16الوثيقة   24

  Inf.19-CGRFA/16/17و Inf.1816/17/-CGRFAو Inf.17.2-CGRFA/16/17و Inf.17.1-CGRFA/16/17الوثائق   25

 .CGRFA-16/17/Inf.21و CGRFA-16/17/Inf.20و

 Inf.17.2-CGRFA/16/17و Inf.17.1-CGRFA/16/17الوثيقتان   26
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للمعلومات واإلنذار املبكر بشببببببببببأن  العامليالنظام ، من خالل نظام رفع التقارير يف 2017ديسببببببببببمرب/كانون األول  31قبل 
 27املوارد الوراثية النباتية.

 
اهليئة إىل املنظمة التشاور مع أعضاء اهليئة واملراقبني بشأن اخليارات املتاحة لتبسيط منوذج إعداد التقارير  طلبتو  -56

 تقارير ا أشببببببببببببببارت مع ذلك إىل أّن نظام رفع البقدر أكرب وإلعداد مقرتح ي عرض على مجاعة العمل لكي تنظر في . غري أن
تقييم املؤشرات فحسب خيارات لاملبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية يتضّمن بالفعل  واإلنذارللمعلومات  العاملييف النظام 

التصببببببببببال هات اجل اتاخليار هذه ورّحبت بإتاحة ويعطي شببببببببببرًحا للتقييم أو اإلبالغ عن اجملموعة الفرعية من املؤشببببببببببرات. 
 الوطنية يف جولة الرصد احلالية.

 
وأشببارت اهليئة إىل احلاجة إىل مواصببلة التعاون والتنسببيق مع املعاهدة ونظام املعلومات العاملي التابع هلا وشببددت  -57

ات عن املوارد معلى دور النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة باعتباره نظاماً أسببببببباسبببببببياً للمعلو 
 اهليئببة إىل املنظمببة إجنبباز عمليببة  طلبببتمن املعبباهببدة. و  17تطبيق املببادة يف مببا يتعلق بالوراثيببة النببباتيببة لألغببذيببة والزراعببة 

إعبادة هيكلبة النظبام العباملي للمعلومبات والقيبام عرب هبذا النظبام بنشببببببببببببببر معلومبات عن تنفيبذ خطبة العمبل العبامليبة الثبانية 
ال  يسببببببببتضببببببببيفها  Genesysداف التنمية املسببببببببتدامة. ورّحبت بالتنسببببببببيق اجلاري مع قاعدة بيانات من أه 5-2واملقصببببببببد 

 الصندون العاملي لتنوع احملاصيل.
 

  أنشطة المنظمة دعماا لتنفيذ خطة العمل العالمية الثانية
 لألغذية والزراعة بشأن الموارد الوراثية النباتية

 
ية واجلهات املاحنة مواصلة مؤازرة جهود البلدان لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذاهليئة إىل كّل من املنظمة  طلبت -58

والزراعة يف موقعها وداخل املزرعة؛ واحملافظة على بنوك اجلينات ملواصلة عملية مجع املادة الوراثية للمحاصيل وصونا 
 .ع وخارج املوقبني عملي  الصون يف وتوصيفها وتقييمها واستخدامها وإتاحتها؛ وتوطيد الروابط والتكامل 

 
اهليئة إىل املنظمة املضي قدمًا يف توفري الدعم للبلدان من أجل تعزيز قدراهتا يف جمال حتسني احملاصيل  طلبتو  -59

 وتربية النباتات،  ا يف ذلك من خالل اآلليات املتعددة أصحاب املصلحة، على غرار مبادرة الشراكة العاملية لبناء قدرات
الرتبية النباتية والربنامج املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفع تقرير إىل مجاعة العمل يف 

 دورهتا املقبلة عن تأثري تلك األنشطة.
 

الوطنية  ااهليئة كذلك إىل املنظمة تقدمي الدعم للبلدان من أجل وضع أو مراجعة سياساهتا وتشريعاهت طلبتو  -60
 28.بشأن وضع السياسات الوطنية اخلاصة بالبذورعن اهليئة  الدليل الطوعي الصادراخلاصة بالبذور مع مراعاة 

 

                                                   
27  http://www.fao.org/wiews/ar/ 
28  i4916e.pdf-tp://www.fao.org/3/aht  
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ودعت اهليئة إىل توفري مزيد من املوارد من خارج امليزانية ملؤازرة البلدان يف عملية تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية  -61
ضببببببببع وتنفيذ اسببببببببرتاتي يات وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مع مراعاة ورصببببببببدها،  ا يف ذلك من خالل و 

  29،اخلطو  التوجيهية الصببببببببببببببادرة عن اهليئة بشببببببببببببببأن وضببببببببببببببع اسببببببببببببببرتاتي ية وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 حسب املقتضى.

 
 األقارب البريّة  صون األنواع/الساللت األصلية للمزارعين واستخدامها وصون

 للمحاصيل والنباتات الغذائية البريّة على المستوى الوطني
 

اخلطو  التوجيهية الطوعية من أجل صون األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية استعرضت اهليئة  -62
 إىل املنظمة نشرها. طلبتو  أقّرهتاو 30على املستوى الوطا

 
ية للمزارعني /السالالت األصلالتوجيهية الطوعية لصون األنواع اخلطو ع النسخة املنقحة من وأحالت اهليئة مشرو  -63

إىل مجاعة العمل ملزيد من االستعراض ودعت األعضاء واملراقبني وجهات االتصال  31الوطاواستخدامها على املستوى 
مراجعة مشروع اخلطو   املنظمةإىل  طلبت. و 2017يونيو/حزيران  1الوطنية إىل إبداء مالحظاهتا على هذه الوثيقة قبل 

 التوجيهية الطوعية يف ضوء ما ورد من مالحظات، حبيث تقوم مجاعة العمل باستعراضها.
 

 إقامة الشبكات العالمية من أجل صون الموارد الوراثية النباتية في موقعها وإدارتها داخل المزرعة
 

 2016.32يونيو/حزيران  7و 6تعدد أصبببحاب املصبببلحة الذي ع قد يومي أخذت اهليئة علماً باحلوار غري الرتي امل -64

ا إقامة الشبكات العاملية من أجل صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعهواستعرضت املذكرة املفاهيمية عن 
 ت.وأحالتها إىل مجاعة العمل املنبثقة عنها ملزيد من املشاورا 33وإدارهتا داخل املزرعة

 
اهليئة إىل املنظمة مواصببببببببلة العمل على تعزيز الشبببببببببكات الوطنية واإلقليمية لصببببببببون املوارد الوراثية النباتية  طلبتو  -65

 لألغذية والزراعة،  ا يف ذلك من خالل أنشطة بناء القدرات وتيسري إقامة الشراكات.
  

                                                   
29  i4917e.pdf-http://www.fao.org/3/a  
 Inf.19-CGRFA/16/17الوثيقة   30

 .inf.18-CGRFA/16/17الوثيقة   31
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 والزراعة في العالم التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذيةإعداد 
 

 حببالببة إعببداد التقرير الثببالببث عن حببالببة املوارد الوراثيببة النببباتيببة لألغببذيببة والزراعببة نظرت اهليئببة يف الوثيقببة بعنوان  -66
وتبسبببببيط نظام  35املخطط الزما املراجع إلعداد التقرير الثالث ولرصبببببد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية أقّرتو  34.يف العامل
 36وأخذت علماً بامليزانية املؤقتة املنقحة.رير. رفع التقا

 
، حسببب املقتضببى واملالئم، والتشبباور مع مجاعة 37اهليئة إىل املنظمة تصببويب قائمة الدراسببات املواضببيعية طلبتو  -67

 العمل واهليئة بشأن الدراسات املواضيعية قبل بدء العمل.
 

الزمببة من خببارج امليزانيببة لببدعم إعببداد التقرير الثببالببث وضببببببببببببببمببان ودعببت اهليئببة اجلهببات املبباحنببة إىل توفري املوارد ال -68
مشبببباركة البلدان النامية، ال سببببيما األقل منواً منها، يف عملية التحضببببري إلعداد عمليات تقييم للتنفيذ ووضببببع تقارير قطرية 

 وتيسري إعداد الدراسات املواضيعية وإصدار التقرير الثالث.
 

من مؤشبببببرات أهداف  1-5-2ظمة بدعوة البلدان إىل رفع تقرير سبببببنوي عن املؤشبببببر وأوصبببببت اهليئة بأن تقوم املن -69
وأوصببببببببببت بأن يسببببببببببّلط الربنامج اجلديد للنظام العاملي  .2017التنمية املسببببببببببتدامة وذلك اعتباراً من شببببببببببهر فرباير/شبببببببببببا  

ة الثانية املتصببببل طة العمل العامليخب ةاخلاصبببب اتللمعلومات واإلنذار املبكر بشببببأن املوارد الوراثية النباتية الضببببوء على املؤشببببر 
من مؤشببببرات أهداف التنمية املسببببتدامة ومتكني جهات االتصببببال الوطنية من رفع تقارير سببببنوية عن هذا  1-5-2باملؤشببببر 
 املؤشر.

 
اهليئة كذلك إىل املنظمة مسبببببببببببببباعدة البلدان يف تقييم التزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير الوطنية وحتسبببببببببببببني  طلبتو  -70

إىل األمانة  طلبتمن مؤشببببببرات أهداف التنمية املسببببببتدامة. و  1-5-2لبيانات والقدرات يف جمال رفع التقارير عن املؤشببببببر ا
مواصبببببببلة التعاون مع شبببببببعبة اإلحصببببببباء يف املنظمة وإطالع اهليئة على أي مسبببببببت دات ذات الصبببببببلة  ا يف ذلك القرارات 

 ة بشأن اآللية العاملية لرفع التقارير عن أهداف التنمية املستدامة.النهائية الصادرة عن هيئة اإلحصاء يف األمم املتحد
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 الموارد الوراثية الحرجية -عاشراا 
 

 تقرير الدورة الرابعة لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحرجية
 

املوارد الوراثيبة العمبل الفنيبة احلكوميبة البدوليبة املعنيبة ببتقرير البدورة الرابعبة جلمباعبة  بعنواننظرت اهليئبة يف الوثيقبة  -71
 )بوركينا فاسببببببببببو(، رئيس مجاعة العمل، عرض التقرير. وتوجهت اهليئة بالشببببببببببكر  Sibidou Sinaوتوىل السببببببببببيد . 38احلرجية

 التقرير.على  صادقتو متاز، عملهم املإىل أعضاء مجاعة العمل على 
 

 وارد الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتهاتنفيذ خطة العمل العالمية لصون الم
 

سبتدام حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصبون املوارد الوراثية احلرجية واسبتخدامها امل بعنوان ةيف الوثيق اهليئةنظرت  -72
 40.سببتدام وتنميتهاخدامها املرصببد تنفيذ خطة العمل العاملية لصببون املوارد الوراثية احلرجية واسببت بعنوان ةالوثيقو  ،39وتنميتها

، 2030وناشبببببببببببببدت البلدان مواصبببببببببببببلة تنفيذ خطة العمل العاملية للمسبببببببببببببامهة يف اإلدارة املسبببببببببببببتدامة للغابات، وخطة عام 
  ون. وشبببببببببببببب عببت اهليئببة البلببدانكوااللتزامببات الببدوليببة األخرى ذات الصببببببببببببببلببة املتعلقببة بببالغببابببات،  ببا يف ذلببك إعالن كببان

الشببببببببببكات اإلقليمية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية، وأن تسببببببببباهم يف أنشبببببببببطة هذه  على أن تدعم، حسبببببببببب االقتضببببببببباء،
الشبببببببببكات لتوطيد التعاون اإلقليمي بشببببببببأن املوارد الوراثية احلرجية. كما أوصببببببببت البلدان بإيالء االهتمام إىل الشبببببببببكات 

 نفيببذ ادل املعلومببات ذات الصببببببببببببببلببة بتعببت خمتلف الشبببببببببببببببكببات على تببباإلقليميببة املعنيببة ببباألنواع الغببازيببة احلرجيببة، وشبببببببببببببب ّ 
 خطة العمل العاملية.

 
قليمية خطة العمل العاملية، بالتعاون مع الشببببببكات اإل تنفيذاملنظمة أن تواصبببببل تنسبببببيق ودعم  إىل اهليئة وطلبت -73

لة.  واألجهزةاملعنية باملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات  نظمة إعداد كذلك إىل امل  وطلبتوالعمليات الدولية ذات الصبببببببببببببب
  41طط املقرتح، متاشببببببياً مع املخخطو  توجيهية طوعية لوضببببببع اسببببببرتاتي ية وطنية خاصببببببة باملوارد الوراثية احلرجيةمشببببببروع 

 وطنية وصببببببببببببياغة سببببببببببببياسببببببببببببة حرجية لتفادي ازدواجية العمل. حرجية ومع مراعاة اخلطو  التوجيهية احلالية إلعداد برامج 
نظمة مواصببببببببببببببلة التماس أموال من خارج امليزانية وبلورة اسببببببببببببببرتاتي ية التمويل لدعم امل إىلاهليئة  طلبتعلى ذلك، وعالوة 

 .البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية، وتش يع اجلهات املاحنة على تقدمي الدعم
 

 تواملؤشبببببببرات وأدوات التحقق املقرتحة للموارد الوراثية احلرجية ال  سبببببببت سبببببببتخدم كأدوا الغاياتواعتمدت اهليئة  -74
 43.واعتمدت أيضا اجلدول الزما املقرتح لرصد وتنفيذ خطة العمل العاملية 42تقييم لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية.
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ىل خطو  إ املنظمة إعداد مشببببببببببروع خطو  توجيهية إلعداد التقارير املرحلية القطرية، إضببببببببببافةً  إىلاهليئة  وطلبت -75
مة أن تتشببباور، بواسبببطة املنظ إىلأيضبببا  وطلبتإلقليمية واملنظمات الدولية. توجيهية لرفع التقارير بالنسببببة إىل الشببببكات ا

حالة املوارد قرير تاملعينة إلعداد التقارير القطرية من أجل الوسببببائل اإللكرتونية، مع مجاعة العمل وجهات التنسببببيق الوطنية 
 صببيغتها النهائية املرحلية القطرية قبل وضببعها يفبشببأن مشببروع اخلطو  التوجيهية إلعداد التقارير  الوراثية احلرجية يف العامل

، مع مراعاة ضببببببرورة توضببببببيح متطلبات رفع التقارير بالتفصببببببيل وإدراج مسببببببرد للمصببببببطلحات 2017مارس/آذار  31حبلول 
الفنية. وشبببب عت اهليئة البلدان على حتضببببري نفسببببها جلمع املعلومات والبيانات، حسببببب االقتضبببباء، لتيسببببري تقدمي التقارير 

 قببارير وطلبببت اهليئببة إىل املنظمببة النظر يف التفبباعببل القببائم بني نظم رفع الت .حليببة القطريببة األوىل يف الوقببت املنبباسبببببببببببببببباملر 
 عن املوارد الوراثية النباتية واحلرجية لتفادي تكرار اجلهود. 

 
قل البلدان منواً ية، وال سببيما أاهليئة إىل املنظمة السببعي إىل تأمني أموال من خارج امليزانية لدعم البلدان النام وطلبت -76

ة املنظمببة دعوة الشببببببببببببببكببات اإلقليميببة املعنيببة ببباملوارد الوراثيببة احلرجيبب إىل طلبببتعلى إعببداد التقببارير املرحليببة القطريببة؛ كمببا 
يئة اهل لبتطواملنظمات الدولية ذات الصلة إىل تقدمي تقارير عن مسامهاهتا يف تنفيذ خطة العمل العاملية. وعالوة على ذلك، 

 ية وتنفيذها.البيانات يف رصد خطة العمل العاملال  تقدم املنظمة أن تتعاون مع التقييمات األخرى ذات الصلة واجلهات  إىل
 

 الكائنات الحّية الدقيقة والالفقاريات   -حادي عشر
 

اريات واسبببببتخدامها الفقحالة عمل اهليئة بشبببببأن صبببببون الكائنات احلية الدقيقة وال بعنواننظرت اهليئة يف الوثيقة  -77
ورحبت اهليئة بعمل املنظمة بشأن صون الكائنات احلية الدقيقة  45وأخذت علًما بوثائق املعلومات ذات الصلة. 44املستدام

والالفقاريات واسبببببببببتخدامها املسبببببببببتدام، وأعربت عن تقديرها اخلاص إلدراج الكائنات احلية الدقيقة املسبببببببببتخدمة يف جتهيز 
 .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامللصناعية الزراعية يف مشروع التقرير عن األغذية والعمليات ا

 
دعوة البلدان إىل تقدمي وجهات نظرها خبصبببببببببوص إعداد مشبببببببببروع خطة عمل لألنشبببببببببطة  ألمنيااهليئة من  وطلبت -78

نظمة إعداد مشروع خطة امل إىل وطلبتملستدام. املستقبلية يف جمايل صون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها ا
أيببة معلومببات و  حببالببة التنوع البيولوجي لألغببذيببة والزراعببة يف العبباملالعمببل، مع مراعبباة وجهببات النظر هببذه ونتببائج التقرير عن 

 أخرى ذات صلة، لكي تستعرضها مجاعات العمل واهليئة يف دوراهتا القادمة.
 

وأعادت اهليئة التأكيد على أمهية امللِقحات، السببببببببببيما حنل العسببببببببببل، وأمهية الكائنات احلية الدقيقة ذات األمهية  -79
بالنسببببببة إىل عملية اهلضبببببم لدى اجملرتات وجتهيز األغذية والعمليات الصبببببناعية الزراعية، وأمهية عوامل املكافحة البيولوجية، 

 هذه اجملموعات الرئيسية يف مشروع خطة العمل. إبراز طلبتو والكائنات احلية يف الرتبة، 
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وشددت اهليئة على ضرورة أن تواصل املنظمة إقامة شراكات مع املنظمات واملبادرات الدولية األخرى من أجل  -80
 ة العمل.إىل املنظمة إبراز ذلك يف مشروع خط وطلبتحشد اخلربات الالزمة بشأن الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، 

 
 تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات   -عشر ثاني

 
ي ية استعراض تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات ومشروع اخلطة االسرتات نظرت مجاعة العمل يف الوثيقني بعنوان -81

  47اتي يبببةقيبباس التقببدم احملرز يف ضبببببببببببببوء غببايببات اخلطببة االسبببببببببببببرت و  46(2027-2018)هليئببة املوارد الوراثيببة لألغببذيببة والزراعببة 
 وأعربببت اهليئببة عن تقببديرهببا للتقببدم الكبري احملرز يف تنفيببذ برنببامج العمببل املتعببدد السبببببببببببببنوات على مببدى العقببد املبباضبببببببببببببي، 

 الشركاء.بالتعاون مع 

 
ال  اعتمدت خالل الدورة العادية  48اخلطة االسببببببببببببببرتاتي ية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةووافقت على أن  -28

يف برنامج العمل املتعدد ( 2027-2018واملعامل البارزة )الرئيسببية ال تزال صبباحلة مع حتديث املخرجات ة عشببرة للهيئة الرابع
خالل الفرتة ليق إىل التعواملراقبني دعوة األعضببببببباء  ألمنيااهليئة من  وطلبت .جيم املرفقعلى حنو ما هو وارد يف السبببببببنوات 

هذه  ة االسرتاتي ية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الذي عرض على اهليئة يفعلى مشروع اخلط الفاصلة بني الدورات
 ي للمنظمة.اإلطار االسرتاتي و ذات الصلة وإىل مراجعة الوثيقة يف ضوء التعليقات الواردة واملست دات الدولية الدورة 

 
 التنمية غذية والزراعة ومسبببببببامهتها يف حتقيق أهدافاملوارد الوراثية لأل يئةهعن  ووافقت اهليئة على مشبببببببروع القرار -83

 ة.، ودعت املدير العام إىل عرض  على املؤمتر للموافقة علي  يف دورت  املقبلدالاملرفق ، على النحو الوارد يف املستدامة

 
لزراعببة وزيببادة  امجع األموال من أجببل العمببل يف جمببال املوارد الوراثيببة لألغببذيببة و ونظرت اهليئببة يف الوثيقببة بعنوان  -48

 وأشببببببببببببببارت بقلق إىل أن  رغم توسببببببببببببببيع نطان واليتها وأنشببببببببببببببطتها  وجب برنامج العمل املتعدد السببببببببببببببنوات،  49.كفاءت 
 إال أّن التمويل مل يرتفع باملقدار عين . ورّحبت بالتايل بالتدابري املقرتحة لزيادة الكفاءة التشغيلية. 

 
خرين،  ا يف ذلك القطاع اخلاص، إىل املسببببببامهة يف تنفيذ اخلطة اآل املصببببببلحةودعت اجلهات املاحنة وأصببببببحاب  -85

إىل املنظمة إنشببببببباء حسببببببباب أمانة متعدد املاحنني ومشبببببببرتك بني  توطلباالسبببببببرتاتي ية وبرنامج العمل املتعدد السبببببببنوات. 
تنفيذ املشببببببباريع  لةمواصببببببب  وازاةالقطاعات لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السبببببببنوات،  ا يشبببببببمل مجيع النواتج واملعامل البارزة 

 أنشطة حمددة. بالنسبة إىلالثنائية 
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ية املوارد الوراثية لألغذ بشببببببببأن ةمعلومات التسببببببببلسببببببببل الرقمي"اهليئة مسببببببببار عمل جديد بالنسبببببببببة إىل  أنشببببببببأتو  -68
بشببببأن ق ائاحلق لتقصببببي اسببببتكشببببافيةاألمانة أن تقوم، ضببببمن املوارد الالزمة املتاحة، بإجراء دراسببببة من  وطلبت 50والزراعة"

"معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" إلعطاء معلومات عن مجلة أمور من بينها املصطلحات 
أنواع معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" و املستخدمة يف هذا اجملال واجلهات املعنية  سألة "

 نطان استخدامها. ومن األمثلة على ذلك:تلك املعلومات و 
 

 التوصيف؛ 

 والرتبية والتحسني الوراثي؛ 

 والصون؛ 

 .وحتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 
من الغذائي " بالنسبببببة إىل األمعلومات التسببببلسببببل الرقمية بشببببأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعةفضببببالً عن أمهية " 

وارد ل الرقمية بشبببأن املمعلومات التسبببلسببب" نظر اهليئة يف دورهتا املقبلة يف تأثريات اسبببتخدام والتغذية، وذلك بغرض تيسبببري
 واحلصبببوللتبادل اوالزراعة واسبببتخدامها املسبببتدام،  ا يف ذلك  لألغذية" على صبببون املوارد الوراثية الوراثية لألغذية والزراعة

 .هاوالتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام
 

 لتقصي افيةستكشاالأن يقوم، بعد استعراض املكتب، بعرض مسودة أولية للدراسة  ألمنياوطلبت اهليئة إىل  -87
ة ال  وضعت  وجب باعتبارها مسامهة يف الوقت املناسب يف العملي على األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي،احلقائق 
 (.CBD COP XIII/16لث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي )الصادر عن االجتماع الثا 13/16املقرر 

 
من األمني دعوة األعضاء إىل تقدمي معلومات عن استخدام "معلومات التسلسل الرقمية بشأن اهليئة وطلبت  -88

ها على حنو والزراعة واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" واالنعكاسات احملتملة على صون املوارد الوراثية لألغذية
مستدام،  ا يف ذلك التبادل واحلصول والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومجع هذه املعلومات 

ب وتقدميها إىل األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، باعتبارها مسامهة يف الوقت املناسب يف العملية ال  وضعت  وج
 (.CBD COP XIII/16الصادر عن االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ) 13/16قرر امل
 

ودعبببت البلبببدان إىل النظر يف املوارد الوراثيبببة لألغبببذيبببة والزراعبببة يف تقببباريرهبببا الوطنيبببة املرفوعبببة إىل اتفببباقيبببة التنوع  -89
 .13/16املقرر  وجب البيولوجي حتت إطار العملية املوضوعة 

 

                                                   
  ) 1613CBD COP/( لبيولوجياالصادر عن االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع  13/16هذا املصطلح مأخوذ من املقرر   50
مات و معل"و "لوراثي، "بيانات التسلسل االذكر ال احلصرعلى سبيل موضع نقاش. ومثة إدراك بتعدد املصطلحات املستخدمة يف هذا اجملال ) ا فيها، هو و 

ذا املوضوع وما إىل ذلك( ومن الضروري مواصلة النظر يف ه ،"احملاكاة باحلاسوب"و "املوارد الوراثية غري املادية"و "املعلومات الوراثية"و "التسلسل الوراثي
 د املصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها.لتحدي
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 51،ة والالفقارياتة للكائنات الدقيقاملوارد الوراثيينني بشبببأن عالسببببعة املرباء اخلاهليئة من مجاعات العمل و  وطلبت -90
شأن املوارد الوراثية ب الرقميةالتسلسل  معلومات"عن احلقائق  لتقصي ستطالعيةاال ستكشافيةاالاستعراض مشروع الدراسة 

 قبل عرض  على اهليئة للنظر في  يف دورهتا املقبلة. 52"ةلألغذية والزراع

 
اهليئة من فريق اخلرباء املعا باحلصببببببببببول على املوارد وتقاسببببببببببم منافعها تقدمي تعليقات بشببببببببببأن الدراسببببببببببة  وطلبت -91
 إىل اهليئة للنظر فيها يف دورهتا العادية السابعة عشرة.احلقائق  لتقصي ستطالعيةاال ستكشافيةاال

 
 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية -شرع ثالث

 
التعاون مع املعاهدة والوثيقة بعنوان  53التعاون مع الصببببببببببببببكوك واملنظمات الدوليةنظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -29

الشبببببكر وتوّجهت ب 55.وأخذت علًما بوثائق املعلومات ذات الصبببببلة 54الدولية بشبببببأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
وجي لألغذية والزراعة حالة التنوّع البيولإىل الصكوك واملنظمات الدولية إلبالغها عن أنشطتها ورّحبت  سامهاهتا يف تقرير 

صببلحة وأصببحاب املمواصببلة السببعي للحصببول على مسببامهات الصببكوك واملنظمات الدولية  ألمنياإىل  وطلبت. يف العامل
لتعاون مع وشبببببددت اهليئة على أمهية ا. يف الدورات العادية وإحاطة اهليئة علماً تا بشبببببأن املواضبببببيع ذات األولويةاآلخرين 

 .صكوك ومنظمات أخرى ال سيما تلك املوجودة على املستوى القطري
 
مرار يف تعزيز االسببببت ألمنياإىل  وطلبت. وقررت اهليئة إبقاء مسببببألة نقل أنشببببطة املعاهدة الدولية قيد االسببببتعراض -39

 :أمني املعاهدة الدولية لتش يع االتسان يف وضع برامج عمل اجلهازين وتنفيذها، وخباصة يف ما يتعلق  ا يلي التعاون مع
ل العاملية الثالثة ، والنظر يف خطة العمإعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل( أ)

زراعة رصببببببببببببببد خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية وال( ب)ذية والزراعة؛ للموارد الوراثية النباتية لألغ
احمللية  لسبببببببالالتا/وتنفيذها،  ا يف ذلك متابعة العمل على وضبببببببع مشبببببببروع اخلطو  التوجيهية الفنية حول صبببببببون األنواع

 ة يفبشببببببببأن صببببببببون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعللمزارعني واألقارب الربية للمحاصببببببببيل وإقامة الشبببببببببكات العاملية 
دة نظام املعلومات العاملي اخلاص باملعاه( د)احلصببببببببول على املوارد وتقاسببببببببم منافعها؛ ( ج)موقعها وإدارهتا داخل املزرعة؛ 

 .والغايات واملؤشرات العاملية( هب) ؛والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر
 

 بالنسبببببببببببة عاهدة ألمهية نظم املعلومات التابعة للم اهليئة واملعاهدة اهليئة بإجراء حتليل مشببببببببببرتك بني أمان ورّحبت  -94
دعم عملية رصببببببببببببببد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث، وأمهية النظام العاملي إىل اجلهود الرامية إىل 

تقدمي الدعم لألطراف يف املعاهدة الدولية من النسبببببببببة إىل اجلهود الرامية إىل ب Genesysونظام للمعلومات واإلنذار املبكر 

                                                   
 ()ج(.5)52ظر الفقرة أعاله أن  51

 .68أنظر الفقرة أعاله   52
 Rev.1-CGRFA 16/17/24 الوثيقة  53

 .CGRFA-16/17/25الوثيقة   54

  Inf.27-CGRFA/16/17و Inf.26-CGRFA/16/17و Inf.25-CGRFA/16/17الوثائق   55
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لوراثية لألغذية ابشببببببببببببأن احلصببببببببببببول على املوارد  الدوليةكما أنا رّحبت حبلقة العمل .  أجل رفع التقارير عن تنفيذ املعاهدة
هناً بتوافر األموال الالزمة ية فرتة السنتني املقبلة، ر وتقاسم منافعها ال  ست عقد خالل فرتة السنتني احلالية أو يف بداوالزراعة 

 .من خارج امليزانية
 

 ورّحبت اهليئة بإنشبببببببببببباء اإلدارة اجلديدة املعنية باملناخ والتنوّع البيولوجي واألراضببببببببببببي واملياه يف املنظمة وأشببببببببببببارت  -95
 وطلبت. ئةاالتسبان بني املعاهدة الدولية واهليإىل أن ذلك سبيوّطد التعاون وسبيفسبح اجملال بالتايل أمام مزيد من التكامل و 

 .مواصلة توطيد أواصر التعاون هذا لتعزيز االتسان يف وضع برامج عمل اجلهازين وتنفيذها ألمنياإىل 
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة العادية السابعة عشرة للهيئة   –عشر رابع
 

يف املوعد املناسب قبل انعقاد  2019عشرة يف روما، إيطاليا يف سنة اتفقت اهليئة على أن ت عقد دورهتا العادية السابعة  -96
 2019 فرباير/شبا  22إىل  18الدورة احلادية واألربعني ملؤمتر املنظمة. وأشار أمني اهليئة يف ضوء ما تقدم إىل الفرتة املمتدة من 

 رة العادية السابعة عشرة للهيئة.كموعد مبدئي النعقاد الدو 
 

 نتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقررا   –عشر خامس
 في مجموعات العمل الفنية الحكومية الدولية لمناوبوناواألعضاء واألعضاء 

 
 انتخببببببت اهليئبببببة رئيسبببببببببببببببببببًا هلبببببا ونواببببببًا للرئيس لبببببدورهتبببببا العببببباديبببببة السبببببببببببببببببببابعبببببة عشببببببببببببببرة. وقبببببد مت انتخببببباب  -97

 )شببببببببببببببيلي(  Tamara Villanueva)جزر كوك( رئيسبببببببببببببببببببباً. وانتخببببببببت السببببببببببببببيبببببببدة  William Wigmoreالسببببببببببببببيبببببببد 
 )سبببببببويسبببببببرا(  François Pythoud)ناميبيا( والسبببببببيد  Deidre Januarie )إندونيسبببببببيا( والسبببببببيدة Yusral Tahirوالسبببببببيد 

املتحدة األمريكية( والسببببببببببببيد معني علي أاد اجلرموزي )اليمن( نواباً للرئيس.  )الواليات Christine Dawsonوالسببببببببببببيدة 
 الواليات املتحدة األمريكية( كمقررة للدورة.) Christine Dawsonوانتخبت السيدة 

 
جمموعات  من وطلبت ،هاءاملرفق ، على النحو الوارد يف املنبثقة عنها وانتخبت اهليئة األعضاء يف جمموعات العمل -89

 قبل الدورة العادية املقبلة للهيئة. العمل تلك عقد اجتماع هلا
 

 البيانات الختامية   -سادس عشر
 

، نائب املدير العام لشؤون املناخ واملوارد الوراثية، كال من الرئيس ونواب  Maria Helena Semedoيدة هنأت الس -99
 الرئيس واملندوبني على مسامهتهم يف إجناح الدورة السادسة عشرة العادية للهيئة. وتوجهت بالشكر إىل املندوبني 

إىل البيان األخري  املنظمة ويف اهليئة. وأشارت يف اخلتامتهم على أرفع املستويات وعلى ثقتهم ال  وضعوها يف ركعلى مشا
 للمدير العام ملنظمة األغذية والزراعة الذي شدد في  على أّن املنظمة على أمّت االستعداد لتخصيص مزيد من الرتكيز 
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وارد الالزمة لالضطالع املعلى التنوع البيولوجي. ودعت اهليئة إىل املسامهة يف هذه العملية داعية اجلهات املاحنة إىل إتاحة 
 باألنشطة ال  اتفقت عليها اهليئة يف دورهتا احلالية. 

 
وألقى املمثلون اإلقليميون كلمات توجهوا فيها بالشكر إىل الرئيس واملكتب واملندوبني واألمانة وموظفي الدعم  -100

ملالية لدعم للحكومات على توفريها املساعدة ا وأبدوا ارتياحهم ملا توصل إلي  االجتماع من نتائج. وتوجهوا بالشكر أيًضا
 حضور املندوبني من البلدان النامية. 

 
وتوج  الرئيس بالشكر إىل اإلدارات الفنية يف املنظمة وإىل أمانة اهليئة، فضاًل عن املرتمجني الفوريني والتحريريني  -101

. ويف اخلتام، أطيب التمنيات إىل الرئيس العتيد واملكتبأيًضا نواب الرئيس واملقرر وتوج  ب وموظفي الدعم اآلخرين. وشكر
 هم يف العمل ورغبتهم يف التوافق.وروحهم الطّيبة ووضوح ملضااتوج  بالشكر إىل املندوبني على عملهم 
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 المرفق ألف
 جدول أعمال الدورة السادسة عشرة العادية لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
 األعمال واجلدول الزماجدول  اعتماد -1
 

 برنامج العمل المتعدد السنوات
 
 املسائل القطاعية املشرتكة -2
 

 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل 2-1
 دور املوارد الوراثية يف حتقيق األمن الغذائي 2-2
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها علىاحلصول  2-3
 عراض برنامج العمل بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعةاست 2-4
 استعراض تنفيذ الغايات واملؤشرات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 2-5

 
 املوارد الوراثية احليوانية -3
 

 وراثية املائية رد التقرير الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصببببببببببببببصببببببببببببببة املعنية باملوا 3-1
 لألغذية والزراعة

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل حالة 3-2
 

 احليوانيةاملوارد الوراثية  -4
 

 لألغذية والزراعة حليوانيةاتقرير الدورة التاسعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية  4-1
 ض خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةاستعرا 4-2
 

 املوارد الوراثية النباتية -5
 

 راعةجلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والز  الثامنةتقرير الدورة  5-1
 لألغذية والزراعةتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية  5-2
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل حالة عنالتقرير الثالث إعداد  5-3
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 املوارد الوراثية املائية -6
 

 تقرير الدورة الرابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية 6-1
 ة لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتهاتنفيذ خطة العمل العاملي 5-2
 

 الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات -7
 
 تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات -8
 

 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية
 
 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية -9
 

 مسائل أخرى
 

 ما يست د من أعمال -10
 

 عشرة للهيئة السابعةموعد ومكان انعقاد الدورة العادية  -11
 

 واملقرر انتخاب الرئيس ونواب الرئيس -12
 

 اعتماد التقرير -13
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 باءالمرفق 
 التأكيد مجدداا على اللتزام العالمي بخطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية

 مشروع قرار
 

 إّن المؤتمر،
 

 العاملية للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية( وبإعالن إنرتالِكن بوصببببببفهما م عل مني رئيسببببببيني خبطة العمل إذ يذّكر
اماً عاداًل وضبببببمان اسبببببتخدامها اسبببببتخدلألغذية والزراعة اجلهود الدولية الرامية إىل إدارة وصبببببون املوارد الوراثية احليوانية  يف

 العامل؛ يف عاملي والتنمية املستدامة وحكيماً من أجل حتقيق األمن الغذائي ال
 

ء على أمهيت  لتحديد ويسببببببببّلط الضببببببببو  بالتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل وإذ يرّحب
 ومعاجلة القضايا واالجتاهات اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛

 
خطة العمل العاملية هي صك متني ال يزال يشكل اإلطار الرئيسي ملعاجلة هذه القضايا واالجتاهات اجلديدة  أنّ  وإذ يؤكد

 والناشئة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؛
 

ال سببببببببيما  ،الصببببببببلة ذاتالعاملية بالروابط اهلامة القائمة بني التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والصببببببببكوك واألطر  وإذ يقرّ 
 وغريها من الصكوك واألطر ذات الصلة.  2030خطة التنمية املستدامة لعام 

 
 األعضاء إىل القيام  ا يلي:  يدعو

 
 القائم منها، من أجل إدارة املوارد الوراثية  تعزيزسببببببياسببببببات واسببببببرتاتي يات وخطط عمل وطنية، أو  وضعععععع

 احليوانية، مع تعزيز تنفيذ خطة العمل العاملية؛ 
 ؛ هاورصد هاوحصر  توصيف املوارد الوراثية احليوانية تعزيزأو  صلةوموا 
  و يف أ مسبببببببببببببببألببة ت نو ع املوارد الوراثيببة احليوانيببة يف التخطيط الوطا املتعلق بببالتكي ف مع تغري  املنبباخ، جا ر دإو

 ن حيث التكي ف م اإلمكانات ال  تنطوي عليهااجلهود األخرى املبذولة ملعاجلة مسألة تغرّي املناخ، نظراً إىل 
 مع تغري  املناخ والتخفيف من آثاره؛

 للتحدي املتمثل يف تقلص قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة لإلنتاج احليواين عن طريق اختاذ جمموعة  التصعععديو
 من التببدابري من بينهببا، حسبببببببببببببببمببا يكون منبباسببببببببببببببببباً، حتسببببببببببببببني التخطيط السببببببببببببببتخببدام األراضببببببببببببببي واحلببد 

اإلنتاج احليواين والسببببالالت ال  تسببببتخدم هذه املسبببباحات، ال سببببيما السببببالالت  من فقدان املوائل لصبببباح
 املكّيفببة حمليبباً؛ تعزيز مببا جملتمعببات الشببببببببببببببعوب األصببببببببببببببليببة أو للم تمعببات الرعويببة احملتفظببة بثروة حيوانيببة 

 كي فبة حمليبًا يف
إلدارة ا من حقون على أقباليمهبا وأراضببببببببببببببيهبا ومواردهبا الطبيعيبة؛ تعزيز أدوار السببببببببببببببالالت امل

املسبببببتدامة لألراضبببببي، والنهوض بالتعاون بني أصبببببحاب املصبببببلحة املشبببببارِكني يف إدارة املوارد الوراثية احليوانية 
 ومنظمات حفظ الطبيعة؛ 



27 CGRFA-16/17/Report 

 

 حليوانات تربية ا يف جمالقاعدة املوارد الوراثية احليوانية من خالل تشبببببببببببب يع املمارسببببببببببببات املناسبببببببببببببة  حمايةو
 صحة اهم يف تآكل تنوع املوارد الوراثية احليوانية وبذل اجلهود يف سبيل حتسنيللسيطرة على العوامل ال  تس

 نفون احليوانات؛ حاالت احليوان مع الرتكيز على خفض 
 تقدمي خدمات النظم اإليكولوجية، مع إيالء اعتبار خاص للسالالت يف نظم الثروة احليوانية  استمرار دعمو

 كي فة حملياً 
ريق إبراز وحتسببببببني عن ط والرعاة، وذلك، ال سببببببيما صببببببغار املرّبني املاشببببببية وبمر ال  حيتفظ تا امل

 وافز قائمة على النتائج؛ حالقيمة االقتصادية خلدمات النظم اإليكولوجية هذه واستحداث نظم 
 يعات احملليةالتشببببببببببببببر يف السببببببببببببببمات املميزة للقطاع الفرعي للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة  مراعاةو 

تبار مع األخذ بعني االع يكون ذلك مناسبببببا،حيثما  اخلاصببببة باحلصببببول على هذه املوارد وتقاسببببم منافعها،
 املست دات الدولية يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛

 
 القيام  ا يلي: املنظمة إىليطلب 

 
 عملية رفع  د الوراثية احليوانية وتيسبببريرصبببد التحديات احلالية واجلديدة والناشبببئة يف جمال إدارة املوار  مواصعععلة

عزيز تواصببببببلة ، ممنا مجلة أمورخالل، التقارير عن هذا النوع من القضببببببايا يف إطار خطة العمل العاملية، من 
ة تبادل باعتباره أداة التواصببببببببببببل العاملية وآلي هنظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسببببببببببببتأنسببببببببببببة وتطوير 

 الوراثية احليوانية؛املعلومات عن املوارد 
  التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية ومدى مالءمتها وتوجهاهتا يف ضببببببببببببببوء التحديات  اسعععععععععععتعراضو

 والفرص اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛
  لق بالقضببببببببايا يتعذلك ما بلورة خطو  توجيهية وأدوات لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية،  ا يف  مواصعععععععلةو

 الناشئة؛
  أن تكون مجيع أقسبببام املنظمة ذات الصبببلة، يف املقر الرئيسبببي وعلى املسبببتويني اإلقليمي والقطري،  ضععمانو

منخرطة ومنسبببببببقة بفعالية يف جمال النهوض بالعمل املتعلق باملوارد الوراثية احليوانية، ضبببببببمن معايري األهداف 
 االسرتاتي ية للمنظمة؛

  ر وتنفيذ التدابري واألدوات الالزمة لتشبببببببببببب يع تعميم الت نو ع البيولوجي يف قطاع الثروة تطويمواصععععععععععلة دعم و
 ؛إىل نظم غذائية وزراعية مستدامة احليوانية، بقصد دعم البلدان يف جمال التحّول

  تطوير القبدرات، وبصببببببببببببببورة حمبددة يف مبا خيص البلبدان النباميبة، والتعباون يف مجيع اجملباالت املطلوبببة دعمو 
 أجل التنفيذ املتكامل خلطة العمل العاملية، وخاصة يف جمال التكنولوجيات اجلديدة؛  من

  املاحنني عتشعععععععجيوارد من خارج امليزانية لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية واملالسبببببببببعي إىل تأمني  مواصعععععععلةو 
 على توفري الدعم لتنفيذها.
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ات املاحنة واألوسببا  األكادميية ومؤسببسببات البحوث مجيع الشببركاء وأصببحاب املصببلحة،  ا يف ذلك اجله ناشدي 
والشببببببببببعوب األصببببببببببلية والرعاة واجملتمعات األخرى احملتفظة بثروة حيوانية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين 
 ومريبا احليوانببببببات وأجهزة القطبببببباع اخلبببببباص وأصببببببببببببببحبببببباب املصببببببببببببببلحببببببة اآلخرين، التعبببببباون من أجببببببل تنفيببببببذ خطببببببة

 ية.العمل العامل
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 جيمالمرفق 
 (2027-2018برنامج العمل المتعدد السنوات: المخرجات والمعالم البارزة )
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 المسائل القطاعية
ة اخلطة العاملياسببتعراض 

 ةلموارد الوراثية احليوانيل
 التقرير الثبالبث حلبالةعرض 

املببوارد الببوراثببيببببببببة احلببيببوانبيببببببببة 
 لألغذية والزراعة يف العامل

مل خطة العاسببببببتعراض تنفيذ  
الببعبببببببباملببيببببببببة لببلببمببوارد الببوراثببيببببببببة 

 احليوانية

الموارد الوراثية  
 الحيوانية

يبة املوارد الوراثحببالببة متببابعببة  
 يف لألغببذيببة والزراعببةاملببائيببة 

 املالع

املوارد الوراثيبببة حببببالببببة متببببابعببببة  
 يف لألغببببذيببببة والزراعببببةاملببببائيببببة 

 العامل

 عرض الصبببيغة النهائية
املوارد حببببببببالببببببببة  لتقرير

غذية لألاملائية الوراثية 
 يف العامل والزراعة

الموارد الوراثية 
 المائية

خطببببة العمببببل اسبببببببببببببببتعراض  
ة العاملية لصون املوارد الوراثي

احلرجيببببببة واسبببببببببببببببتخببببببدامهبببببا 
 وتنميتها املستدام

الة التقرير الثاين حلعرض 
 املوارد الوراثية احلرجية يف

 العامل

طة خاسبببببتعراض تنفيذ  
العمل العاملية لصببببببببببون 
املوارد الوراثيببة احلرجيببة 
واسبببتخدامها املسبببتدام 

 وتنميتها

الموارد الوراثية 
 الحرجية

اسبببببببببببببببتعراض العمببببببل املعا  
ببببالكبببائنبببات احليبببة البببدقيقبببة 

 والالفقاريات

الببعببمببببببببل املبعبا  اسببببببببببببببببتببعببراض 
ببببببالكبببببائنبببببات احليبببببة البببببدقيقببببة 

 والالفقاريات

الكائنات الحية  
الدقيقة 

 والالفقاريات
طة خاسبببببببببببتعراض تنفيذ 

 (يبةالثببان)العمببل العببامليببة 
 للموارد الوراثيبببة النبببباتيبببة

 لألغذية والزراعة

خطببببة العمببببل اسبببببببببببببببتعراض 
العبببببببامليبببببببة الثبببببببانيبببببببة للموارد 
الوراثيببببة النببببباتيببببة لألغببببذيببببة 

 والزراعة

التقرير الثببببببببالببببببببث  عرض
حلببببببببالببببببببة املوارد الوراثيببببببببة 
النبباتيبة لألغبذيبة والزراعبة 

 يف العامل

اسببببببببببببببببتببعببراض حببببببببالببببببببة  
 سبببببببببببببببياسبببببببببببببببات البذور

 واجتاهاهتا

الموارد الوراثية 
 النباتية

 المسائل المشتركة بين القطاعات
الببتببقببريببر الببثبببببببباين عببرض 

 حلبببالبببة التنوع البيولوجي
لألغببببببذيببببببة والزراعببببببة يف 

 العامل

لوجي تنوع البيو حالة المتابعة  
 لألغذية والزراعة يف العامل

حبببببالبببببة التنوع متبببببابعبببببة  
البيولوجي لألغببببببببذيببببببببة 

 والزراعة يف العامل

حالة التنوع 
البيولوجي 

 لألغذية والزراعة
 في العالم

العمل بشأن استعراض  
احلصبببببببببببببببول على املوارد 

 وتقاسم منافعها 

العمل بشببببببببببببببببأن اسبببببببببببببببتعراض  
احلصببول على املوارد وتقاسببم 

 ها منافع

 بلورة مذكرات تفسريية
 لقطبببببباعببببببات الفرعيببببببةل

لببببببمببببببوارد الببببببوراثببببببيببببببببة لبببببب
 لبببألغببببببببذيببببببببة والبببزراعببببببببة
لتكملببببببببة عنبببببببباصببببببببببببببببر 

على املوارد احلصببببببببببببول 
 وتقاسم منافعها

الحصول على 
الموارد الوراثية 
 وتقاسم منافعها
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أن بشعمل الاستعراض  
 الببببببتببببببكببببببنببببببولببببببوجببببببيببببببببات
 البيولوجية لصون املوارد
البببببوراثبببببيببببببببة لبببببألغببببببببذيببببببببة 

تخدامها والزراعة واسبببببببببببب
 املستدام

بشبببببببببببببببأن عمل الاسبببببببببببببببتعراض  
ة البيولوجيبببببببب التكنولوجيببببببببات

لصببون املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعببببببببة واسببببببببببببببببتخببببببببدامهببببببببا 

 املستدام

اسبببببببببببببببتعراض األبعبببببببباد 
الفنية والسبببببببببببببببياسبببببببببببببببية 
ة للتكنولوجيببات احليويبب

 بالنسببببببببببببببة إىلاجلديدة 
املوارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة

التكنولوجيات 
 الحيوية

نبببببظبببببر يف اسببببببببببببببببببببتبببببخببببببببدام الببببب  
 ةمعلومات التسبببلسبببل الرقمي"

 املوارد الوراثيةألغراض صبببون 
ا وتبببأثرياهتبب "لألغبببذيبببة والزراعبببة

احملتملة لصبببببببببببببببون تلك املوارد 
واحلصول عليها واستخدامها 

 وتقاسم منافعهااملستدام 

النظر يف اسبببببببببببببببتخبببدام  
معلومات التسبببببلسبببببل "

ألغراض صببون  ةالرقمي
املوارد الوراثية لألغذية 

وتبببببببأثرياهتبببببببا  "والزراعبببببببة
احملتملة لصبببببببببببببببون تلك 
املوارد واحلصببول عليها 
واسبببتخدامها املسبببتدام 

 وتقاسم منافعها

معلومات 
التسلسل 

 الرقمية بشأن
لموارد الوراثية ا

لألغذية 
 *والزراعة

استعراض العمل بشأن  
واملببببوارد تببببغببببري املببببنبببببببباخ 

البببببوراثبببببيببببببببة لبببببألغببببببببذيببببببببة 
 والزراعة

قيادة بتقييم عاملي  اسببتعراض
خ ملنبببببببا ثبببببببار تغري االبلبببببببدان آل

وارد املاملتعلقببببببببة بببببببببتببببببببدابري الو 
ري مع تغ فلتكيّ لالوراثيببببببببة 

 املناخ والتخفيف من آثاره

اسببببتعراض العمل بشببببأن تغري 
ة واملوارد الوراثية لألغذياملناخ 
 والزرعة

 تغير المناخ 

استعراض العمل بشأن 
املوارد الوراثية لألغذية 

 والتغذيةوالزراعة 
 والصحة

وارد املل بشأن استعراض العم 
الوراثيببببببة لألغببببببذيببببببة والزراعببببببة 

 والصحة والتغذية

مذكرة مفاهيمية بشببببببأن بلورة 
التنوع البيولوجي لألغببببببببذيببببببببة 

 والزراعة وصحة اإلنسان

اسببببببببببببببببتبعبراض البعبمببببببببل 
املوارد الوراثية بشببببببببببببببأن 

لبببألغببببببببذيببببببببة والبببزراعببببببببة 
 والتغذية

 ةوالصح التغذية

اض اسبببتعر تقرير مرحلي/
 اخلطة االسرتاتي ية

رحلي/ اسببببببببببببببببتعراض تقرير م 
 اخلطة االسرتاتي ية

 تبببببببقبببببببريبببببببر مبببببببرحبببببببلبببببببي/ 
اسبببببببببببببببببتببعببراض اخلببطببببببببة 

 االسرتاتي ية

 اإلدارة

 
 

  

                                                   
( وهو  COP 13/16CBDالصادر عن االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ) 13/16هذا املصطلح مأخوذ من املقرر   *

علومات مموضع نقاش. ومثة إدراك بتعدد املصطلحات املستخدمة يف هذا اجملال ) ا فيها، على سبيل الذكر ال احلصر، "بيانات التسلسل الوراثي" و"
 هذا املوضوع الضروري مواصلة النظر يف التسلسل الوراثي" و"املعلومات الوراثية" و"املوارد الوراثية غري املادية" و"احملاكاة باحلاسوب" وما إىل ذلك( ومن

 لتحديد املصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها.
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 دالالمرفق 
 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 مشروع قرار
 

 إن المؤتمر،
 

 ادسة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(؛السالعادية تقرير الصادر عن الدورة يف ال بعد أن نظر
 

ذات الصلة، ال سيما  ةعلى أمهية الروابط القائمة بني التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة والصكوك واألطر العاملي إذ يشدد
 مية؛ؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنواتفان باريس وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن امل 2030خطة التنمية املستدامة لعام 

 
بأمهية العمل الذي تقوم ب  اهليئة من أجل إعداد التقارير عن حالة املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية واملائية  وإذ يقرّ 

 ؛مليات املتابعة اخلاصة بكل تقريرواالضطالع بع يف العامل، لألغذية والزراعة
 

ة املوارد الوراثية الختاذ إجراءات وطنية لتحسني إدار  اً ية ال  تتسم تا خطط عمل اهليئة باعتبارها أطر باألمه كذلك وإذ يقرّ 
 النباتية واحليوانية واحلرجية لألغذية والزراعة على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.

 
 " ومتابعت ؛عة يف العاملحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزرا عنتقرير الإعداد "ب وإذ يرّحب

 
 سيان ومؤشرات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف اتغايبأمهية العمل الذي تضطلع ب  اهليئة من أجل وضع  يسّلموإذ 

 للهيئة؛تنفيذ خطط العمل العاملية 
 

ألغذية والزراعة، لوراثية ل ا تتمع ب  اهليئة من اختصببببباصبببببات واملنظمة من قدرات فنية يف جمال املوارد ا كذلك وإذ يسععععّلم
ل شببببببببببببببريكبًا مهمباً يف اجلهود الراميبة إىل حتقيق أهبداف التنميبة املسببببببببببببببتبدامبة، ال سببببببببببببببيما  يقرّ و  ببالتبايل ببأن اهليئبة تشببببببببببببببكبّ

 املتصل بالتنوّع الوراثي؛ 5-2املقصد 
 

 املناخ والتخفيف من تكّيف مع تغرّي بالدور الذي ميكن أن تؤدي  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف جمايل ال أخيراا  وإذ يذّكر
 آثاره؛

 
 األعضاء إىل القيام  ا يلي: يدعو

 
 تنفيذ خطط العمل العاملية الصبببادرة عن اهليئة، حبسبببب االقتضببباء، ضبببمن أولوياهتم يف سبببيان اجلهود  إدراج

غري ذلك  ، إىل جانب5-2، وال سببيما املقصببد املسببتدامةمن أهداف التنمية  2ال  يبذلونا لتحقيق اهلدف 
 من أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة؛
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  الوطنية،  باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ا يّتسببببببببببببببق مع أولوياهتم ةيف تقدمي مقرتحات متويل متعّلق النظرو
 ألخضببببرا الصببببندونوحبسببببب ما يقتضببببي  األمر عند السببببعي إىل إجياد متويل من مصببببادر شبببب ،  ا يف ذلك 

 وغريها من آليات وأساليب التمويل؛ 2020 أفق برنامجو العاملية  يئةالب مرفقو للمناخ 
  التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة يف السببببببببببببببياسببببببببببببببات والربامج ويف خطط العمل الوطنية واإلقليمية  تعميمو

 املرتبطة بالزراعة وتغرّي املناخ واألمن الغذائي والتغذية وغريها من القطاعات ذات الصلة.
 

 مة القيام  ا يلي:ظاملنإىل  ويطلب
 

 السعي إىل تأمني أموال من خارج امليزانية  ا يف ذلك من القطاع اخلاص، حسب االقتضاء، لدعم  مواصلة
هود اجلهات املاحنة على توفري الدعم لتنفيذها ك زء من اجل تشعععععععععععجيعتنفيذ خطط العمل العاملية للهيئة، و

 املتصل بالتنوّع الوراثي؛ 5-2ستدامة، ال سيما املقصد العاملية املبذولة لتحقيق أهداف التنمية امل
  املوارد الوراثيببببة لألغببببذيببببة والزراعببببة والتنوّع البيولوجي لألغببببذيببببة والزراعببببة يف اإلطببببار  جرا دإفي  المضعععععععععععيو

تغذية القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني ال مسامهاهتا يفإبراز  االسرتاتي ي للمنظمة من أجل
 زراعة املستدامة؛وتعزيز ال

  الوراثية لألغذية والزراعة واسببتخدامها املسببتدام يف البلدان املواردجهود تنمية القدرات اخلاصببة بصببون  دعمو 
 النامية،  ا يف ذلك من خالل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛

  ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة أعضبببببببببببببباء املنظمة لوضببببببببببببببع مشبببببببببببببباريع قطرية أو إقليمية أو دولية عن ا دعمو
املية ومصادر األخضر للمناخ ومرفق البيئة الع الصندونوتنفيذها،  ا يف ذلك باستخدام املوارد ال  يتيحها 

 وآليات متويل أخرى، من ضمنها القطاع اخلاص، حسب االقتضاء؛
  مببارسبببببببببببببببات  توفّرهببا الزراعببة واملالتنوّع البيولوجي من خالل تعزيز خببدمببات النظببام اإليكولوجي ال  تعميمو

الزراعية اإليكولوجية واالسببببببببببببتخدام املسببببببببببببتدام للتنوع البيولوجي من أجل األغذية والزراعة يف برامج املنظمة 
 ومشاريعها؛

  أوج  التآزر بني أصبببببببببحاب املصبببببببببلحة املعنيني الذين يسببببببببباهم عملهم يف حتقيق أهداف التنمية  تشعععععععجيعو
 البيولوجي. والتنوّعائي والتغذية والزراعة املستدامة املستدامة املّتصلة باألمن الغذ
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 هاءالمرفق 
  العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية اعةجم واألعضاء المناوبون فيعضاء األ

 للهيئة ةعشر  السادسةلألغذية والزراعة المنتخبون في الدورة العادية 

 ة العمل الفنية الحكومية الدولية األعضاء واألعضاء المناوبون في جماع
 المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة

 التشكيل
 البلد )عدد البلدان في كل إقليم(

 أفريقيا
(5) 

 بوركينا فاسو
 الكامريون

 كينيا
 ناميبيا
 تونس

 زمبابوي العضو املناوب األول:
 السنغال العضو املناوب الثاين:

 آسيا 
(5) 

 الصني
 اهلند

 الفلبني
 مجهورية كوريا

 تايلند
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية العضو املناوب األول:
 إندونيسيا العضو املناوب الثاين:

 أوروبا
(5) 

 هولندا
 النرويج
 بولندا

 سلوفينيا
 سويسرا

 فرنسا العضو املناوب األول:
 السويد العضو املناوب الثاين:

 ريبي أمريكا الالتينية والبحر الكا
(5) 

  األرجنتني
 كوستاريكا

 كوبا
 غواتيماال

 بنما
 الربازيل العضو املناوب األول:
 جامايكا العضو املناوب الثاين:

 الشرق األدنى
(4) 

 األردن
 السودان

 اجلمهورية العربية السورية
 اليمن

 مجهورية إيران اإلسالميةالعضو املناوب األول: 
 العرانالعضو املناوب الثاين: 

 ا الشماليةأمريك
(2) 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 جنوب غرب المحيط الهادئ
(2) 

 في ي
 تونغا

 فانواتو العضو املناوب األول:
 ساموا العضو املناوب الثاين:
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية 
 غذية والزراعةالمخصصة المعنية بالموارد الوراثية المائية لأل

 
 التشكيل

 )عدد البلدان في كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا
(5) 

 اجلزائر
 الكامريون
 جزر القمر

 جنوب أفريقيا
 توغو

 مالوي العضو املناوب األول:
 املغربالعضو املناوب الثاين: 

 آسيا
(5) 

 اهلند
 إندونيسيا

 اليابان
 ماليزيا

 سري النكا
 الدميقراطية الشعبيةمجهورية الو  العضو املناوب األول:
 الفلبنيالعضو املناوب الثاين: 

 أوروبا
(5) 

 شيكيات
 أملانيا

 هنغاريا
 بولندا

  النرويج
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

(5) 
  األرجنتني

 الربازيل
 إكوادور

 بنما
 مجهورية فنزويال البوليفارية

 سانت لوسيا العضو املناوب األول:
 باراغوايالثاين: العضو املناوب 

 الشرق األدنى
(4) 

 مجهورية مصر العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العران
 الكويت

 اليمن العضو املناوب األول:
 قطر العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 جنوب غرب المحيط الهادئ
(2) 

 باالو
 تونغا

 جزر سليمان ول:العضو املناوب األ
 جزر مارشال العضو املناوب الثاين:
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية 
 المعنية بالموارد الوراثية الحرجية

 
 التشكيل

 )عدد البلدان في كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا
(5) 

 الكونغو
 إريرتيا
 املغرب
 الني ر
 زامبيا

 توغو ب األول:العضو املناو 
  سوازيلند العضو املناوب الثاين:

 آسيا 
(5) 

 الصني
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 مجهورية كوريا
 سري النكا

 فييت نام
 تايلند العضو املناوب األول:
 إندونيسيا العضو املناوب الثاين:

 أوروبا
(5) 

 فرنسا
 إيطاليا
 بولندا

 االحتاد الروسي
 السويد

 فنلندا األول: العضو املناوب
 اململكة املتحدة العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
(5) 

  األرجنتني
 الربازيل
 كوبا

 إكوادور
 بريو

 كوستاريكا  العضو املناوب األول:
 بنما العضو املناوب الثاين:

 الشرق األدنى
(4) 

 مجهورية إيران اإلسالمية
 السودان

 السوريةاجلمهورية العربية 
 اليمن

 األردنالعضو املناوب األول: 
 لبنان العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 جنوب غرب المحيط الهادئ
(2) 

 بابوا غينيا اجلديدة
 فانواتو

 في ي العضو املناوب األول:
 جزر سليمان العضو املناوب الثاين:
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 اء المناوبون في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية األعضاء واألعض
 المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 التشكيل

 )عدد البلدان في كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا
(5) 

 اجلزائر
 أنغوال

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 غانا

 أوغندا
 مدغشقر العضو املناوب األول:

 الني ر ين:العضو املناوب الثا
 آسيا 

(5) 
 أفغانستان

 بوتان
 اليابان
 ماليزيا
 نيبال

 اهلند العضو املناوب األول:
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية العضو املناوب الثاين:

 أوروبا
(5) 

 شيكيات
 فنلندا
 إيطاليا
 هولندا
 النرويج

 السويد العضو املناوب األول:
 فرنسا العضو املناوب الثاين:

 التينية والبحر الكاريبي أمريكا ال
(5) 

 الربازيل
 شيلي

 كوستاريكا
 إكوادور
 جامايكا

 املكسيك العضو املناوب األول:
 األرجنتني العضو املناوب الثاين:

 الشرق األدنى
(4) 

 مجهورية مصر العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 لبنان
 اململكة العربية السعودية
 األردن العضو املناوب األول:

 السودان املناوب الثاين: العضو
 أمريكا الشمالية

(2) 
 كندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(2) 
 جزر كوك

 ساموا
 بابوا غينيا اجلديدة العضو املناوب األول:
 في ي العضو املناوب الثاين:
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 واوالمرفق 
 قائمة بالوثائق

 
 وثائق العمل

 
CGRFA-16/17/1 ال املؤقتجدول األعم 

CGRFA-16/17/2 

Rev.1 
 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزما املؤقتان

CGRFA-16/17/3  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملإعداد 

CGRFA-16/17/4  االحتياجات واإلجراءات املمكن اختاذها –التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

CGRFA-16/17/5 لوعي بدور املوارد الوراثية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذيةخيارات لرفع مستوى ا 

CGRFA-16/17/6 ا ببباحلصببببببببببببببول على املوارد املع تقرير الببدورة الثببالثببة لفريق اخلرباء الفنيني والقببانونيني
 وتقاسم منافعها

CGRFA-16/17/7  لي للحصبببببولالتنفيذ احملوضبببببع العناصبببببر اخلاصبببببة بالقطاعات الفرعية حتديداً لتيسبببببري 
على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسببببببم منافعها بالنسبببببببة إىل خمتلف القطاعات 

 الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

CGRFA-16/17/8 استعراض برنامج العمل بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

CGRFA-16/17/9  املؤشرات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة: التطورات والتحدياتالغايات و 

CGRFA-16/17/10  تقرير الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصببببببببصببببببببة املعنية باملوارد
 الوراثية املائية لألغذية والزراعة

CGRFA-16/17/11 ة لألغذية والزراعة يف العاملإعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائي 

CGRFA-16/17/12  تقرير الدورة التاسببببببببببببببعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية
 احليوانية لألغذية والزراعة

CGRFA-16/17/13 حالة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 

CGRFA-16/17/14 العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية استعراض خطة 

CGRFA-16/17/15  تقرير الببدورة الثببامنببة جلمبباعببة العمببل الفنيببة احلكوميببة الببدوليببة املعنيببة ببباملوارد الوراثيببة
 النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA-16/17/16 الزراعةو  حالة تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

CGRFA-16/17/17  التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملحالة إعداد 
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CGRFA-16/17/18  تقرير الببدورة الرابعببة جلمبباعببة العمببل الفنيببة احلكوميببة الببدوليببة املعنيببة ببباملوارد الوراثيببة
 احلرجية

CGRFA-16/7/19 ل العاملية لصبببببون املوارد الوراثية احلرجية واسبببببتخدامها املسبببببتدام حالة تنفيذ خطة العم
 وتنميتها

CGRFA-16/17/20  رصببببد تنفيذ خطة العمل العاملية لصببببون املوارد الوراثية احلرجية واسببببتخدامها املسببببتدام
 وتنميتها

CGRFA-16/17/21 مها احالة عمل اهليئة بشبببببببببأن صبببببببببون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واسبببببببببتخد
 املستدام

CGRFA-16/17/22  استعراض تنفيذ برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات ومسودة اخلطة االسرتاتي ية هليئة
 ( 2027-2018املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )

CGRFA-16/17/23  مجع األموال من أجل العمل يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وزيادة كفاءت 

CGRFA-16/17/24 Rev.1 اون مع الصكوك واملنظمات الدوليةالتع 
CGRFA-16/17/25 التعاون مع املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 

 وثائق معروضة لإلحاطة
 

CGRFA-16/17/Inf.1 Information note for participants 

CGRFA-16/17/Inf.2  راثية لألغذية والزراعةالنظام األساسي هليئة املوارد الو 

CGRFA-16/17/Inf.3 الالئحة الداخلية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

CGRFA-16/17/Inf.4  النظام األسبببببببباسببببببببي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية
 ية اخلامسة عشرة للهيئةلألغذية والزراعة واألعضاء املنتخبني يف الدورة العاد

CGRFA-16/17/Inf.5  النظام األسببببباسبببببي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية
 لألغذية والزراعة واألعضاء املنتخبني يف الدورة العادية اخلامسة عشرة للهيئة

CGRFA-16/17/Inf.6 جية ة احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلر النظام األسبببببباسببببببي جلماعة العمل الفني
 لألغذية والزراعة واألعضاء املنتخبني يف الدورة العادية اخلامسة عشرة للهيئة

CGRFA-16/17/Inf.7  النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية
العادية  يف الدورة ملناوبون املنتخبوناة واألعضبببببببببببببباء واألعضبببببببببببببباء املائية لألغذية والزراع
 اخلامسة عشرة للهيئة

CGRFA-16/17/Inf.8 Statement of competence and voting rights submitted by the European 

Union (EU) and its Member States (MS) 
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CGRFA-16/17/Inf.9 Submissions by international organizations on biodiversity for food and 

agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.10 The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture (Draft) 

CGRFA-16/17/Inf.11.1 Report of the informal regional consultation on the state of Africa's 

biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.11.2 Report of the informal regional consultation on the state of Asia's 

biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.11.3 Report of the informal regional consultation on the state of Europe's 

and Central Asia's biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.11.4 Report of the informal regional consultation on the state of biodiversity 

for food and agriculture in Latin America and the Caribbean 

CGRFA-16/17/Inf.11.5 Report of the informal regional consultation on the state of the Near 

East's and North Africa's biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.11.6 Report of the informal regional consultation on the state of the Pacific 

Region's biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.12 Use and exchange practices, relevant voluntary codes of conduct, 

guidelines and best practices, and/or standards and community 

protocols on access and benefit-sharing specifically addressing genetic 

resources for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.13 The State of the World’s Aquatic Genetic Resources for Food and 

Agriculture - Draft Report 

CGRFA-16/17/Inf.14 Report of the First Session of the Committee on Fisheries Advisory 

Working Group on Aquatic Genetic Resources and Technologies 

CGRFA-16/17/Inf.15 Status of Animal Genetic Resources - 2016 

CGRFA-16/17/Inf.16 مسامهات أنواع وسالالت املاشية يف توفري خدمات النظم اإليكولوجية 

CGRFA-16/17/Inf.17.1  اعة التقييم املوجز لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزر
 2014-2012للفرتة 

CGRFA-16/17/Inf.17.2 Assessment of the implementation of the Second Global Plan of Action 

for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2012-2014 

CGRFA-16/17/Inf.18 National level conservation and use of farmers’ varieties/landraces: 

Revised draft voluntary guidelines 

CGRFA-16/17/Inf.19 National level conservation of crop wild relatives and wild food plants: 

Revised draft voluntary guidelines 

CGRFA-16/17/Inf.20 Global networking on in situ conservation and on-farm management of 

plant genetic resources for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.21 Report of the informal multistakeholder dialogue on global networking 

on in situ conservation and on-farm management of plant genetic 

resources for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.22 Progress of the International Initiative for the Conservation and 

Sustainable use of Pollinators 

CGRFA-16/17/Inf.23 Progress of the International Initiative for the Conservation and 

Sustainable use of Soil Biodiversity 
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CGRFA-16/17/Inf.24 Measuring progress against the targets of the Strategic Plan 

CGRFA-16/17/Inf.25 Report from the Secretariat of the Convention on Biological Diversity 

CGRFA-16/17/Inf.26 Report from the Global Crop Diversity Trust 

CGRFA-16/17/Inf.27 Report from the International Treaty on Plant Genetic Resources for 

Food and Agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.28 قائمة بالوثائق 

CGRFA-16/17/Inf.29  باملندوبني واملراقبنيقائمة 
 

 وثائق أخرى
 

African Union Practical Guidelines for the Coordinated Implementation of the Nagoya Protocol in 

Africa 

African Union Strategic Guidelines for the Coordinated Implementation of the Nagoya Protocol on 

Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their 

Utilisation 

The Second Report on the State of the World’s Animal Genetic Resources 

The Second Report on the State of the World’s Animal Genetic Resources in brief 

Guidelines: Development of integrated multipurpose animal recording systems  

Voluntary guidelines to support the integration of genetic diversity into national climate change 

adaptation planning  

Elements to facilitate domestic implementation of access and benefit-sharing for different 

subsectors of genetic resources for food and agriculture 

Voluntary guidelines for mainstreaming biodiversity into policies, programmes and national and 

regional plans of action on nutrition 

Voluntary guide for national seed policy formulation 

Individual chapters and their executive summaries of the thematic assessment on pollinators, 

pollination and food production (deliverable 3(a)) 

 التلقيح وإنتاج األغذيةموجز لواضعي السياسات عن التقييم املواضيعي حول امللقحات و 
Evaluation of FAO’s Contribution to the Conservation and Sustainable use of Genetic Resources for 
Food and Agriculture 
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 زايالمرفق 
 أعضاء هيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 أفريقيا
 اجلزائر
 أنغوال
 بنن

 بوتسوانا
 فاسو بوركينا

 بوروندي
 الكامريون

 فريديابو ك
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 تشاد
 جزر القمر

 الكونغو
 كوت ديفوار

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 غينيا االستوائية

 إريرتيا
 إثيوبيا
 غابون
 غامبيا
 غانا
 غينيا
 بيساو-غينيا
 كينيا

 ليسوتو
 ياليرب 

 مدغشقر
 مالوي

 مايل
 موريتانيا

 موريشيوس
 املغرب

 موزامبيق
 ناميبيا
 الني ر
 ني رييا
 رواندا

 برينسييبو سان تومي 
 السنغال
 سيشيل
 سرياليون

 جنوب أفريقيا
 سوازيلند

 توغو
 تونس
 أوغندا

 مجهورية تنزانيا املتحدة
 زامبيا

 زمبابوي

 آسيا
 أسرتاليا

 بنغالديش
 بوتان

 كمبوديا
 الصني

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
  يفي

 اهلند
 إندونيسيا

 اليابان
 كازاخستان

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 ماليزيا

 ملديف
 منغوليا
 ميامنار
 نيبال

 باكستان
  الفلبني

 مجهورية كوريا
 سري النكا

 تايلند
 فييت نام

 
 األدنى الشرق

 
 فغانستانأ

 العربية مصرمجهورية 
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العران
 األردن

 الكويت
 قريغيزستان

 لبنان
 يبيال

 عمان
 قطر

 اململكة العربية السعودية
 السودان

 اجلمهورية العربية السورية
 اجيكستانط

 اإلمارات العربية املتحدة
 اليمن

 أوروبا
 ألبانيا
 أرمينيا
 النمسا

 أذربي ان
 بيالروس
 بل يكا

 البوسنة واهلرسك
 بلغاريا
 كرواتيا
 قربص

 كيايشت
 الدامنرك
 إستونيا

 االحتاد األورويب
 فنلندا
 فرنسا

 جورجيا
 أملانيا

 اليونان
 هنغاريا
 آيسلندا
 آيرلندا

 إسرائيل
 إيطاليا
 التفيا
 ليتوانيا

 لكسمربغ
 مالطة

 اجلبل األسود
 هولندا
 النرويج
 بولندا

 الربتغال
 مولدوفا مجهورية
 رومانيا

 االحتاد الروسي
 سان مارينو

 صربيا
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 إسبانيا
 السويد
 سويسرا

 مجهورية مقدونيا
 اليوغوسالفية السابقة

 تركيا
 أوكرانيا

 اململكة املتحدة

 ريبيوالبحر الكا أمريكا الالتينية
 أنتيغوا وباربودا

 األرجنتني
 جزر البهاما

 بربادوس
 بليز

 ملتعددة القومياتدولة بوليفيا ا
 الربازيل
 شيلي

 كولومبيا
 كوستاريكا

 كوبا
 دومينيكا

 اجلمهورية الدومينيكية
 إكوادور

 السلفادور
 غرينادا

 غواتيماال
 غيانا
 هاي 

 هندوراس
 جامايكا
 املكسيك
 نيكاراغوا

 بنما
 باراغواي

 بريو
 سان كيتس ونفيس

 سانت لوسيا
 سان فنسنت وغرينادين

 سورينام
 وترينيداد وتوباغ

 أوروغواي
 مجهورية فنزويال البوليفارية

 
 أمريكا الشمالية

 
 كندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 
 غرب المحيط الهادئنوب ج

 أسرتاليا
 كوكجزر  

 في ي
 لمارشاجزر 

 نيوزيلندا
 باالو
 غينيا اجلديدةبابوا 
 ساموا
 سليمانجزر 
 تونغا

 فانواتو
 .بلداا والتحاد األوروبي 178، أصبح مجموع أعضاء الهيئة 2017يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من 


