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 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية

 املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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 2014 متوز/يوليو 11-9روما، 

 واجلدول الزمين املؤقتانالتفصيلي األعمال جدول 
 

 واملقررالرئيس ( نواب)انتخاب الرئيس ونائب - 1

من بنيني ثثلنيي أعضنياا مجاعنية     أو أكثر رئيس تنتخب مجاعة العمل رئيسها ونائب "مبوجب النظام األساسي  

هلنيم أن  ق ويني  ، لجماعنية لانعقاد الدورة التالينية  حتى يف مناصبهم هيئة املكتب أعضاا بقى وي. كل دورةبداية يف  لالعم

 .تعيني مقررأيضا يف مجاعة العمل رغب وقد ت. 1"لوالية أخرى ينتخبوا 
 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين- 2

  .لتنظر فيه مجاعة العمل الوثيقةيرد جدول زمين مؤقت يف مرفق هذه  
 

 الوراثيذذة النباتيذذة  تنفيذذذ ة ذذة العمذذل العامليذذة المانيذذة للمذذوارد   - 3

 لألغذية والزراعة

 التنفيذ

بالتقنيدم  ، يف دورتهنيا العادينية الرابعنية ع،نيرة،     (اهليئنية ) رحبت هيئة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

(. ثانينية العمنيل العاملينية ال   خطنية )ة النباتية لألغذينية والزراعني   الوراثيةالعمل العاملية الثانية للموارد  احملرز يف تنفيذ خطة
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مواصلة دعم البلدان يف تعزيز قدراتها علنيى تنفينيذ خطنية العمنيل العاملينية الثانينية، بالتعنياون الوثينيق منيع          وطلبت من الفاو 

أن،طة منظمنية األغذينية والزراعنية لنيدعم تنفينيذ خطنية العمنيل         "وتقدم الوثيقة املعنونة  .وال،ركاا اآلخرين املعاهدة الدولية

، معلومنيات عنين إجنيرااات    (CGRFA/WG-PGR-7/14/2" )الوراثية النباتية لألغذية والزراعنية  العاملية الثانية للموارد

 منذ الدورة األخنيرية الذي مت بدؤه أو إجنازه كما تقدم موجزا للعمل . املتابعة اليت اختذتها الفاو استجابة لطلبات اهليئة

 :علمنينيا مبنينيا يلنينيي  تأخنينيذ عمنينيل يف أن المجاعنينية رغنينيب تقنينيد و. العمنينيل العاملينينية الثانينينية   تنفينينيذ خطنينية ل ادعمنينيللهيئنينية 

ترمجنية خطنية العمنيل    : اخلطوط التوجيهية لوضع اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتينية لألغذينية والزراعنية    م،روع

؛ (CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.1) العاملية الثانية للموارد الوراثينية النباتينية لألغذينية والزراعنية إىل إجنيرااات وطنينية      

إقامنية  ب،نيأن  ، ينية ميهافامل؛ واملنيذكرة  (CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.2) سياسات البذور الوطنينية م،روع دليل صياغة 

 وإدارتهنينيا يف املنينيزارع  الطبيعينينيةالوراثينينية النباتينينية لألغذينينية والزراعنينية يف مواقعهنينيا     ال،نينيبكات العاملينينية لانينيون املنينيوارد  

(CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.3 .)زيد من العمنيل لنيدعم تنفينيذ خطنية     املتقديم توجيهات ب،أن ت مجاعة العمل وطلب

 .العمل العاملية الثانية
 

 ة ة العمل العاملية المانيةوتنفيذ  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املواردرصد 
 
لمنيوارد الوراثينية النباتينية لألغذينية     غاينيات ل  ثنيث  علنيى  علنيى مؤرنيرات و   ،األخنيرية  ا دورتهوافقت اهليئة، يف 

 : تقوم مبا يلي أنالفاو طلبت من و. ةوالزراع
 

  ؛ ةملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعغاية من غايات الكل أرفع مستوى وضع مؤررات مركبة 

 ؛ (التقاريرركل )رير لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية اوضع الايغة النهائية ل،كل التقو 

 أجنينيل يكنينينيالعمنينيل العاملينينية الثانينينية  االرتقنينياا مبسنينيتوى تطبيقنينيات احلاسنينيوة املوجنينيودة لرصنينيد تنفينينيذ خطنينية و 

 . 2املؤررات استخدام
 
 "العاملية الثانينية للمنيوارد الوراثينية النباتينية لألغذينية والزراعنية      العمل رصد تنفيذ خطة "املعنونة الوثيقة وتقرتح  

(CGRFA/WG-PGR-7/14/3 ) لمنيوارد الوراثينية النباتينية لألغذينية    ل النيثث  للغاينيات   أرفنيع مسنيتوى  مؤررات مركبة 

 االرتقنياا مبسنيتوى تطبيقنيات    حالنية   ، وعنين ريراالايغة النهائية ل،كل التقكما تقدم معلومات عن عملية وضع ؛ ةوالزراع

العمل العاملية  عن تنفيذ خطة رفع التقارير وثيقة عملية اللخص تكما . احلاسوة لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية

ة انييغ ترد الو. يف العامللألغذية والزراعة الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية اليت تتكامل مع إعداد التقرير والثانية 

  .لعلم مجاعة العمل، CGRFA/WG-PGR/7/14/Inf.4وثيقة الرير يف االتقل،كل النهائية 
 
األرفع مستوى املقرتحة وتنقيحها، حسب االقتضنياا،   وإن مجاعة العمل مدعوة إىل استعراض املؤررات املركبة 

وقد ترغب أيضا يف التوصية بأن تدعو اهليئة إىل توفري موارد منين خنيارا امليزانينية لنيدعم     . وإىل التوصية بأن تقرها اهليئة

تاحنية  البلدان يف رصد تنفيذ خطة العمل العاملينية الثانينية منين خنيثل تلينيات تبنيادل املعلومنيات علنيى الانيعيد النيوطين وإل          
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وقد ترغب مجاعنية العمنيل أيضنيا يف التوصنيية بنيأن تنيدعو اهليئنية مجينيع         . تطبيقات احلاسوة احملسنة على نطاق واسع

مل تعّين بعد جهة اتاال وطنية لإلبثغ عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، إىل فعنيل للنيو واملسنياهمة يف     البلدان اليت

 .التقرير الثالث إعداد

 

 حالذذذة املذذذوارد الوراثيذذذة النباتيذذذة لمالذذذن عذذذن إعذذذداد التقريذذذر ا- 4

 لألغذية والزراعة

 التقرير الثالث عن حالة املنيوارد أقرت اهليئة، يف دورتها العادية الرابعة ع،رة، اجلدول الزمين املقرتح إلعداد  

لثالنيث، مبنيا يف للنيو    خمطط مفال للتقرينير ا  الفاو تقديم من، وطلبت (التقرير الثالث) النباتية لألغذية والزراعة الوراثية

. ت،ري إىل املساهمات من الربنامج العنيادي  واجملاالت املواضيعية املقرتحة، باإلضافة إىل ميزانية تقديرية منقحة الفاول 

املعنوننية   الوثيقنية إن و. تامنيا   اهليئة على ضرورة تكامل رصد خطة العمل الثانية وإعنيداد التقرينير الثالنيث تكنيامث      ورددت

، (CGRFA/WG-PGR/7/14/4) "الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العنيامل التقرير  إعداد"

خطنية  ، مبا يف للو تزامن هنيذه العملينية منيع رصنيد     لي الالةزمين الدول اجلعملية إعداد التقرير الثالث و بإجيازتعرض 

، املقرتحنية ث، مبا يف للو الفاول واجملنياالت املواضنييعية   قدم عرضا مفاث عن التقرير الثالتكما ، الثانية العمل العاملية

إن مجاعنية العمنيل   و. رصد تنفيذ خطة العمنيل العاملينية الثانينية وإعنيداد التقرينير الثالنيث      تتضمن تقديرية  إضافة إىل ميزانية

اهليئنية   ةوتوصنيي األول؛  املرفنيق وارد يف منيا هنيو   لتقرير الثالث على حنو لاملخطط املقرتح ب،أن تقديم اقرتاحات  إىل ةمدعو

كامنيل يف رصنيد   ب،نيكل  امل،اركة بللبلدان النامية للسماح من خارا امليزانية الثزمة وارد املاجلهات املاحنة توفري مبناردة 

 .إعداد التقرير الثالثيف الثانية و تنفيذ خطة العمل العاملية

 

 وتغري املناخ الوراثيالتنوع - 5

التأكيد على أهمية املنيوارد الوراثينية لألغذينية والزراعنية ملواجهنية تغنيري       ، خثل دورتها األخرية، أعادت اهليئة 

تغري املناخ ب اخلاص هابرنامج عمل، نفسها واعتمدت اهليئة، خثل الدورة .بأدوارها احملتملة الوعي رفعاخ وضرورة املن

 . 3لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية
 
التابعنية هلنيا خطوطنيا    العمنيل  تضنيع مجاعنيات   ، علنيى أن  2102برننيامج العمنيل لعنيام    يئة، يف إطنيار  وافقت اهلو 

 وطنيةتكيف  ططإلعداد خعملية ُوضعت و. تغري املناخختطيط التكيف مع اعتبارات التنوع الوراثي يف  اا رإلدتوجيهية 

 لنظنينينيرمجاعنينينية العمنينينيل يف ا رغنينينيب تقنينينيد و. ملتحنينينيدة اإلطارينينينية ب،نينينيأن تغنينينيري املننينينياخ   ااألمنينينيم  يف إطنينينيار اتفاقينينينية  

التوجيهينية  طوط م،روع اخل استعراضو "التنوع الوراثي وتغري املناخ"املعنونة  CGRFA/WG-PGR-7/14/5 يف الوثيقة

 النينينيوارد يف، النينينيوطينعلنينينيى املسنينينيتوى  لتكينينينيف منينينيع تغنينينيري املننينينياخ   ا اا التننينينيوع النينينيوراثي يف ختطنينينييط   رلنينينيدعم إد

 .اهليئة التوصية بأن تقره، وCGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.5 الوثيقة
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 والتغذية التنوع البيولوجي- 6

وأرنيارت   ألغذية والتغذيةبالنسبة إىل االبيولوجي  على أهمية التنّوعخرية، يف دورتها األ ،الضوايئة اهلسّلطت  

الفاو ورحبت بالتقدم الذي أحرزته . لتغذية غري مدروس مبا فيه الكفاية ويقلل من قيمتهه احملتمل يف جمال ادور إىل أن 

 مواصلة االضطثع بدورها الرائنيد ضنيمن املبنيادرة امل،نيرتكة بنيني القطاعنيات ب،نيأن التننيوع         الفاو زيادة الوعي وطلبت من  يف

  مواصلة بلورة عملنيها ب،نيأن التننيوع البيولنيوجي والتغذينية،      الفاووطلبت اهليئة من  .ألغذية والتغذيةغراض البيولوجي ألا

 وطلبنيت اهليئنية   . والزراعنية  الانيحة قطاعي ية ووأقرت بأهمية ربط التنوع البيولوجي لألغذية وقطاع البيئة بالتغذية الب،ر

خطوط توجيهينية لتعمنييم مفهنيوم التننيّوع البيولنيوجي يف السياسنيات والنيربامج وخطنيط العمنيل          م،روع أيضا من الفاو إعداد 

 "والتغذينية  التننيوع البيولنيوجي  " ويرد م،روع اخلطوط التوجيهية يف الوثيقنية املعنوننية  . واإلقليمية املتعّلقة بالتغذية الوطنية

(CGRFA/WG-PGR-7/14/6) .     وطلبت من مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعنية هلنيا اسنيتعراض م،نيروع

  اخلطوط التوجيهية وتقديم توصيات لتنظر فيها اهليئة يف دورتها العادية اخلامسة ع،رة

 

 ت بيق وإدماج التكنولوجيا البيولوجية- 7

العمل التابعنية هلنيا ب،نيأن تطبينيق     مجاعات ، يف دورتها العادية الثالثة ع،رة، أن تستعرض عمل اهليئةقررت  

اسنيتخدامها علنيى حننيو مسنيتدام، يف     و التكنولوجيا البيولوجية من أجل صون املنيوارد الوراثينية لألغذينية والزراعنية     وإدماا

 وإدماا التكنولوجيا البيولوجينية منين أجنيل صنيون    تطبيق "وتلخص الوثيقة املعنونة  .املقبلة اخلامسة ع،رة دورتها العادية

األن،طة الفنية اليت  (CGRFA/WG-PGR-7/14/7)" لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام املوارد الوراثية

تضنيطلع بنيه الفنياو     النيذي وتسنيتعرض العمنيل لي الانيلة     التكنولوجينيا البيولوجينية  ال سنييما يف منيا  نيص     لفاو،تقوم بها ا

تطبيق وإدماا التكنولوجيا البيولوجينية منين أجنيل صنيون املنيوارد الوراثينية لألغذينية        لهيئة ب،أن ل العمل التابعةومجاعات 

وإن مجاعات العمل مدعوة إىل األخذ علمنيا باسنيتعراض عملنيها وتوجينيه اهليئنية      . مستدام استخدامها على حنوو والزراعة

 .املستقبل ب،أن العمل يف هذا اجملال يف

 

 وارد الوراثيذذذة النباتيذذذة لألغذيذذذة والزراعذذذة احلصذذذول علذذذ  املذذذ - 8

 وتقاسم منافعها

يف ضرورة وضع ترتيبات للحاول على املنيوارد الوراثينية لألغذينية والزراعنية     نظرت اهليئة، يف دورتها األخرية،  

لتيسنيري  م،روع عناصر ووضعت اهليئة عملية، طلبت أن تتمثل نتيجتها النهائية يف . منافعها وطرائق القيام بذلو وتقاسم

احمللي للحاول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلنيف القطاعنيات الفرعينية للمنيوارد الوراثينية لألغذينية        التنفيذ

كجنيزا  و. مع مراعاة الاكوك الدولية لات الالة ب،أن احلاول على املوارد وتقاسنيم منافعهنيا  ، (عناصر م،روع) والزراعة

مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية واحلرجينية  من العملية، طلبت اهليئة  من هذه

  .النسبة لكل قطاع فرعي منهاباحلاول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها استك،اف قضايا  والنباتية
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وأوكلنيت   وتقاسنيم منافعهنيا،   وأن،أت اهليئة فريقا  من اخلرباا الفنيني والقانونيني يعنى باحلاول علنيى املنيوارد   

يف األجزاا املعينة من اجتماعنيات مجاعنيات العمنيل الفنينية احلكومينية الدولينية املكرسنية        مجلة أمور، امل،اركة  إليه، ضمن

وتقاسنيم منافعهنيا، للمسنياعدة علنيى إثنيراا نقارنيات مجاعنيات العمنيل الفنينية          الوراثينية  ملعاجلة قضايا احلاول على املوارد 

  .وت،كيل معاملها ماتهاوإسها احلكومية الدولية
 
 احلانينيول علنينيى املنينيوارد الوراثينينية النباتينينية لألغذينينية والزراعنينية وتقاسنينيم منافعهنينيا    ، املعنوننينية تلخنينيص الوثيقنينيةو 

(CGRFA/WG-PGR-3/14/8)  الوراثينية النباتينية لألغذينية والزراعنية    احلاول على املنيوارد  يئة ب،أن عمل اهلبإجياز 

تفسنيريية ب،نيأن السنيمات    الثحظنيات  املفإن  يئة،طلب اهلوبناا على . ملوضوعاهذا حملة عامة عن تقدم و وتقاسم منافعها

وتنيرد تقنيارير    .CGRFA/WG-PGR-3/14/Inf.8، تنيرد يف الوثيقنية   املميزة احملددة للمنيوارد الوراثينية لألغذينية والزراعنية    

لألغذينية والزراعنية واسنيتخدامها يف الوثيقنية     حمنيددة  ينيتّم يف للنيها تبنيادل منيوارد وراثينية       ب،أن ال،نيروط النييت  كومات احل

CGRFA/WG-PGR-3/14/Inf.6.  مدّونات السلوك الطوعينية واخلطنيوط التوجيهينية    ب،أن أصحاة املالحة وأما تقارير

تتعّلق باحلاول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسنيبة إىل مجينيع القطاعنيات الفرعينية      أو املعايري اليت/وأفضل املمارسات و

 .CGRFA/WG-PGR-3/14/Inf.7ترد يف الوثيقة فهي  ،لوراثية لألغذية والزراعةللموارد ا
 
وتقنيديم   هنيا تقاسنيم منافع والوراثينية النباتينية   إىل النظر يف مسألة احلانيول علنيى املنيوارد     ةدعوإن مجاعة العمل مو 

عناصنير لتيسنيري التنفينيذ    الم،روع ، مبا يف للو كجزا من يف املستقبل هذه املسألةاهليئة خباوص عمل ب،أن  اتالتوجيه

  للحاول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة احمللي

 

 تقارير املنظمات والصكوك الدولية- 9

رغنيب  ت، قنيد  مجاعة العمنيل واهليئنية  عمل بالنسبة لهذه األن،طة جدوى أهمية األن،طة املبلغ عنها وإىل  نظربال 

 املعنينينيةيف تلقنينيي تقنينيارير املنظمنينيات والانينيكوك الدولينينية مجاعنينية العمنينيل باالسنينيتمرار ويئنينية أن توصنينيي اهل العمنينيل يفمجاعنينية 

(CGRFA/WG-PGR-3/14/9 .)وقنينينينينينيد وردت تقنينينينينينيارير منينينينينينين الانينينينينينيندوق العنينينينينينياملي لتننينينينينينيوع احملاصنينينينينينييل 

(CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.9)، حلماينينينينينينينية األصنينينينينينينيناف النباتينينينينينينينية اجلدينينينينينينينيدة يواالحتنينينينينينينياد النينينينينينينيدول 

(CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.10) املنينينيوارد الوراثينينينية النباتينينينية لألغذينينينية والزراعنينينية   ، واملعاهنينينيدة الدولينينينية ب،نينينيأن

(CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.11.)    



6 CGRFA/WG-PGR/7/14/1/Add. 1 

 

 املرفق

 اجلدول الزمين املؤقت
 

 تاريخ ومكان االنعقاد

 

بند 

جدول 

 األعمال

 وثائق العمل العنوان

 يةصباحالفرتة ال ،2014 وزمت/يوليو 9 ،األربعاء

 00:21 – 01:21 الساعة
0 

النينيرئيس ( ننينيواة)انتخنينياة النينيرئيس ونائنينيب 

 واملقرر

 

 

2 
 CGRFA/WG-PGR-7/14/1 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

CGRFA/WG-PGR-
7/14/1/Add.1 

 02:11 – 00:21 الساعة
2 

خطنية العمنيل العاملينية الثانينية للمنيوارد      تنفيذ 
 ورصدها الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-7/14/2 

CGRFA/WG-PGR-7/14/3 

 بعد الظهرفرتة  ،2014 وزمت/يوليو 9 ،األربعاء

 00:11 – 00:11 الساعة
0 

احلانينيول علنينيى املنينيوارد الوراثينينية النباتينينية     

 لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-PGR-7/14/8 

 يةصباحالفرتة ال ،2014 وزمت/يوليو10 ،اخلميس

 2 02:11 – 01:11 الساعة

 (تتمة)

خطنية العمنيل العاملينية الثانينية للمنيوارد      تنفيذ 
 ورصدها الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-7/14/2 

CGRFA/WG-PGR-7/14/3 

2 
التقرينينير الثالنينيث عنينين حالنينية املنينيوارد   إعنينيداد 

 يف العامل والزراعةالوراثية النباتية لألغذية 

CGRFA/WG-PGR-7/14/4 

 بعد الظهرفرتة  ،2014 وزمت/يوليو10 ،اخلميس

 CGRFA/WG-PGR-7/14/5 التنوع الوراثي وتغري املناخ 0 00:11 – 00:11 الساعة

 CGRFA/WG-PGR-7/14/6 التنوع البيولوجي والتغذية 6

 CGRFA/WG-PGR-7/14/7 تطبيق وإدماا التكنولوجيا البيولوجية 2

 CGRFA/WG-PGR-7/14/9 تقارير املنظمات والاكوك الدولية 9

  ما يستجد من أعمال 01

 بعد الظهرفرتة  ،2014 وزمت/يوليو 11 ،اجلمعة

  مجاعة العمل اعتماد تقرير 00 02:21 – 02:21 الساعة

 


