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يرجى من السادة .  تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ من أجل احلّد من  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة 

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 .www.fao.org : على العنوان التالي
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 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية

 املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 الدورة السادسة

 2142تشرين الثاني /نوفمرب 41-41روما، 

 اناملؤقتالزمين  واجلدول املشروحجدول األعمال 

      

 واملقررالرئيس ( نواب)انتخاب الرئيس ونائب - 1

العمل رئيسها ونائبًا واحدًا هلا أو أكثر من نائب واحد من بني ممثلي أعضائها عند بدء كل دورة  مجاعةتنتخب "

العمل، وجيوز إعادة  جلماعةيف مناصبهم حتى الدورة التالية هؤالء ويظل أعضاء هيئة املكتب . من دوراتها

 . يف تعيني مقررأيضا وقد ترغب مجاعة العمل  .، وذلك عمال بنظامها األساسي"انتخابهم
 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين- 2

 .يرد يف مرفق هذه الوثيقة جدول زمين مؤقت لتنظر فيه مجاعة العمل
 

 العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خطة العملتنفيذ - 3
 

النظر يف املؤشرات، مبا يف ذلك املؤشرات األرفع مستوى، ويف شكل التقارير والغايات ملراقبة  3-1

 خطة العمل العاملية الثانيةتنفيذ 

 خطة العمل العاملية) لألغذية والزراعةخطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية مع اعتماد  

استعراض  (الفاو) منظمة األغذية والزراعةمن  ،يف دورتها العادية الثالثة عشرةيئة، طلبت اهل ،(الثانية

مجيع على أصحاب املصلحة كنن ميكن أن مترفيعة املستوى املؤشرات القائمة وحتديد أو تطوير مؤشرات 

أهداف ومؤشرات "وتقدم الوثيقة املعنونة . بشكل فعال ل العاملية الثانيةرصد تنفيذ خطة العممن املستويات 
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معلومات عن استعراض املؤشرات ( CGRFA/WG-PGR-6/12/2) وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةامل

مشروع مؤشرات وتضم . ذات الصلة" األرفع مستوى"واملؤشرات هداف األالتقارير ووضع شكل والية احل

ملوارد الوراثية النباتية اومؤشرات  ومشروع أهداف( األولرفق امل) الثانية تنفيذ خطة العمل العامليةرصد 

فريد يف لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وأما مشروع شكل التقارير  (.الثانيرفق امل)لألغذية والزراعة 

(. CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.1) الثانيةتقارير رصد تنفيذ خطة العمل العاملية شكل الوثيقة املعنونة 

 .بلورتهاواصلة اهليئة ملتوصيات إىل رفع هذه العناصر ومن مجاعة العمل استعراض طلب يو
 

 خطة العمل العاملية الثانيةأنشطة منظمة األغذية والزراعة ملساندة تنفيذ  3-2

هليئة املوارد الوراثية  العاملية الثانيةخطة العمل على العادية الثالثة عشرة،  ايف دورته اهليئة،وافقت  

كما شجعت . تقرير جتميعي عن خطة العمل العاملية الثانيةإعداد  ت، وطلبالنباتية لألغذية والزراعة

ملواقع الطبيعية صون يف امبا يف ذلك ال ذات األولوية عمالعدد من األن أبشنشطة متابعة أإجراء اهليئة 

، ونظم البذور، هاالل واستخدامــقليلة االستغتربية النباتات، وتنويع احملاصيل ورع، ااملز يفواإلدارة 

 ة التيسري التابعةـــوآليالوطنية، وحتديث آليات تبادل املعلومات الوطنية  اتسرتاتيجيالاوضع و

 لدعم تنفيذ األغذية والزراعة أنشطة منظمة املعنونة الوثيقة  وتعرض. طة العمل العامليةخل

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةعمل العاملية الثانية خطة ال

(CGRFA/WG-PGR-6/12/3 ) معلومات عن العمل اجلاري يف هذه اجملاالت، مبا يف ذلك املساعدة

مشروع دليل صياغة سياسات رد يو. والتعاون ،والشبكات ،التوجيهيةطو  القطرية، وإعداد األدوات واخل

 اتالعمل تقديم توجيهمجاعة من  طلبيو. CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.3 الوثيقة يفالوطنية البذور 

املوارد املالية الالزمة توفري ، والدعوة إىل طة العمل العاملية الثانيةخلتعلق بتنفيذ األنشطة ذات األولوية ت

 .لضمان استمرارية هذا العمل

 
 

 ملعايري بنوك اجليناتدراسة املسودة احملدثة - 4

معايري  مسودةإعداد ب ،التعاون مع الشركاءب ،أن تقومن املنظمة مالعادية الثالثة عشرة،  ايف دورتهيئة، طلبت اهل

باإلضافة ، لبذور التقليديةصون ال ملعايري بنوك اجلينات ةاملنقح املسودةشملها تبنوك جينات للمادة الوراثية اليت ال 

للموارد ينات ك اجلومعايري بن مسودة مراجعةاملعنونة وثيقة وتقدم ال. تقليديةلبذور الا "تقييم"إىل إدراج معايري بشأن 

 التقليديةلبذور لصون اعداد معايري إمعلومات عن  (CGRFA/WG-PGR-6/12/4) الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

األول  املرفقيف على حنو ما هو وارد ، اهاحمتوهيكلها وو اليت تتكاثر خضريًا والبذور غري التقليدية والنباتات

ستعرض من مجاعة العمل أن تطلب يو(. للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةينات ك اجلومعايري بن مسودة)

ترفع يف دورتها العادية الرابعة عشرة، واهليئة قرها كي تالنهائية ل تهاصيغيف  هاضعتوينات ك اجلومعايري بن

 .ث على توفري املوارد املالية الالزمة لتنفيذهاحتعلى نطاق واسع و هاتوزيعبتوصية 
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 التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةعملية إعداد - 5

التقرير الثالث عن عداد العملية التحضريية إلتستعرض ، يف دورتها العادية الثالثة عشرة، على أن وافقت اهليئة

املعنونة وثيقة وتقدم ال. يف دورتها الرابعة عشرة( التقرير الثالث) املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةحالة 

 معلومات( CGRFA/WG-PGR-6/12/5) التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إعداد

ويرد  .رصد خطة العمل العاملية الثانيةببشكل وثيق  هاشكل يربطجدول زمين واملقرتح مع التقرير عن عملية إعداد 

يف الوثيقة  2120-2102للفرتة لألغذية والزراعة  مشروع اخلطة االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية

CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.2 .للنظر يئة اهلالقاضي بعرضه على  قرتاحالااستعراض العمل من مجاعة طلب يو

 .املقبلة اهفيه يف دورت

 

حالة واجتاهات احملافظة على الكائنات احلّية الدقيقة والالفقاريات يف نظم إنتاج احملاصيل القائمة - 6

 األرّز واجلذور، واستخدامها على

الكائنات املتعلقة بالعادية الثالثة عشرة، يف التقدم احملرز يف استعراض القضايا الرئيسية  ايف دورته اهليئة،نظرت 

التابعة هلا احلكومية الدولية الفنية مجاعات العمل احلية الدقيقة والالفقاريات لألغذية والزراعة، وطلبت من 

حالة واجتاهات احملافظة على املعنونة الوثيقة وتقدم . اختصاصهاجماالت ضمن التقييمات ذات الصلة استعراض 

 نتاج احملاصيل القائمة على األرّز واجلذور، واستخدامهاالكائنات احلّية الدقيقة والالفقاريات يف نظم إ

(CGRFA/WG-PGR-6/12/6 )أهمية استخدام الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف جمال املوارد عن  الخصم

معلومات أكثر تفصيال عن الكائنات ( 63 رقمو 62رقم  ) ساسيةاألدراسات ال تاوتقدم ورق. وتطويره الوراثية النباتية

 .؛ والالفقاريات يف نظم إنتاج األرز، على التوالياجلذور لقائمة علىانتاج اإلاحلية الدقيقة والالفقاريات يف نظم 
 

 احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها- 7

باحلصول على املوارد الوراثية معنية  ةخمصصمجاعة عمل فنية ة، العادية الثالثة عشر ايف دورتهأنشأت اهليئة، 

 ةخصصجلماعة العمل الفنية املتقرير الدورة األوىل وسيتاح أيضا . لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها النباتية

العمل الفنية احلكومية الدولية،  اتعاجلم( 2102 أيلول/سبتمرب 03-00 ، النرويج،(سفالبارد)يريبني لوجن)

ل ـــالعم ةــــماعتقرير الدورة األوىل جلة، ــالوثيقة املعنوني ـــــيرد فهو و. اختصاصهاجمال ضمن الستعراضه 

 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعهاب ةاملعني ةاملخصص الفنية

(CGRFA/WG-PGR-6/12/7.) 
 

 تقارير املنظمات والصكوك الدولية - 8

التقارير معلومات عن  (CGRFA/WG-PGR-6/12/8) الدوليةوالصكوك املنظمات من تقارير املعنونة تقدم الوثيقة 

 قريرالتيف ترد وهي . أنشطتها املتعلقة باملوارد الوراثية النباتيةوالدولية والصكوك املقدمة من قبل خمتلف املنظمات 

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدوليةإىل  من املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املقدم

احتاد  مناملقدم تقرير الو، (CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.4) املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

مجاعة العمل الفنية إىل  اعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةلجمالتابع ل املراكز الدولية للبحوث الزراعية
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 تقريرال، (CGRFA/WG-PGR-6 /12/Inf.5) املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة احلكومية الدولية

املعنية باملوارد  الدوليةمجاعة العمل الفنية احلكومية إىل  الصندوق االستئمانى العاملي للتنوع احملصوليمن  املقدم

حلماية  ياالحتاد الدولمن املقدم تقرير ال، (CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.6) الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية  مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية إىل األصناف النباتية اجلديدة

مجاعة العمل الفنية  إىل من االحتاد الدولي للبذوراملقدم تقرير ال، (CGRFA / WG-PGR -6/12/Inf.7) والزراعة

تقرير الو ،(CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.8) املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة احلكومية الدولية

املعنية باملوارد الوراثية النباتية  احلكومية الدوليةمجاعة العمل الفنية إىل  من املنتدى العاملي للبحوث الزراعيةاملقدم 

بأن ترفع توصية إىل اهليئة أن يرجى من مجاعة العمل و (.CGRFA/WG-PGR-6/12 / INF.9) لألغذية والزراعة

 إطارضمن املوارد الوراثية النباتية بشأن عملها يسري ذات الصلة لتوالصكوك تقارير من املنظمات ال يتلقتستمر يف 

 .متعدد السنوات وتنفيذهعملها برنامج 

 

 ما يستجد من أعمال- 9
 

 اعتماد التقرير - 01
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 املرفق

 اجلدول الزمين املؤقت

بند ال نعقاد التاريخ ومكان ا

جدول 

 األعمال

 وثائق العمل العنوان

 يةصباحالفرتة ال 2112 تشرين الثاني/نوفمرب 14 ،األربعاء

الرئيس ( نواب)انتخاب الرئيس ونائب  0 00:31 – 01:31 الساعة

 واملقرر

 

 CGRFA/WG-PGR-6/12/1 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين 2 

CGRFA/WG-PGR-

6/12/1/Add.1 

خطة العمل العاملية الثانية للموارد تنفيذ  3 03:11 – 00:31 الساعة

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

النظر يف املؤشرات، مبا يف ذلك  3-0 

املؤشرات األرفع مستوى، ويف شكل 

خطة التقارير والغايات ملراقبة تنفيذ 

  العمل العاملية الثانية

CGRFA/WG-PGR-6/12/2 

 بعد الظهرفرتة ، 2112 تشرين الثاني/نوفمرب 14 ،األربعاء

أنشطة منظمة األغذية والزراعة ملساندة  2-3 00:11 – 05:11 الساعة

 خطة العمل العاملية الثانيةتنفيذ 

CGRFA/WG-PGR-6/12/3 

ملعايري بنوك دراسة املسودة احملدثة  2 

 اجلينات

CGRFA/WG-PGR-6/12/4 

 

بند جدول  نعقادالتاريخ ومكان ا

 األعمال

 وثائق العمل العنوان

 الصباحيةفرتة ال، 2112 تشرين الثاني/نوفمرب 15 ،اخلميس

التقرير الثالث عن حالة عملية إعداد  5 03:11 – 01:11 الساعة

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-6/12/5 
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حالة واجتاهات احملافظة على  6 

الكائنات احلّية الدقيقة والالفقاريات يف 

نظم إنتاج احملاصيل القائمة على األرّز 

 واستخدامهاواجلذور، 

CGRFA/WG-PGR-6/12/6 

 بعد الظهرفرتة ، 2112 تشرين الثاني/نوفمرب 15 ،اخلميس

احلصول على املوارد الوراثية النباتية  7 00:11 – 05:11 الساعة

 لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها 

CGRFA/WG-PGR-6/12/7 

 CGRFA/WG-PGR-6/12/8 تقارير املنظمات والصكوك الدولية  0 

  ما يستجد من أعمال 9 

 

بند جدول  نعقادالتاريخ ومكان ا

 األعمال

 وثائق العمل العنوان

 بعد الظهرفرتة ، 2112 تشرين الثاني/نوفمرب 16 ،اجلمعة

  اعتماد التقرير  01 07:31 – 02:31 الساعة

 

 


