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 عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه ي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة فيلدواع

 ومعظم وثائق المنظمة متاحة على شبكة .ال للضرورة القصوىإضافية منهـا إبوا نسخا النسخة أثناء االجتماعات وأال يطل

 
  من مشروع جدول األعمال المؤقت2البند 

 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 العاشرةالدورة العادية 

 2004 الثانيتشرين /نوفمبر 12-8روما، 

 جدول األعمال التفصيلي المؤقت والجدول الزمني
 
 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وافتتاح الدورة -1
 

اعة ال   ي الس اع ف يفتتح االجتم ن صباح س رة م ينعاش رئيس 1 8/11/2004 االثن يتولى ال  وس
آما قد ترغب الهيئة في انتخاب     . السابق افتتاح االجتماع والدعوة إلى انتخاب الرئيس الجديد ونوابه        

 .مقرر لها
 

دائم        دى ال د المنت ي تع ة الت اء الهيئ رين إلنش ذآرى العش رة ال ة العاش دورة العادي ب ال تواآ
مم المتحدة الذي يتسنى للحكومات خالله مناقشة المسائل المتعلقة بالموارد      الوحيد ضمن منظومة األ   

أنها           اوض بش اد    . الوراثية لألغذية والزراعة والتنوع الحيوي واألمن الغذائي، والتف ا يواآب انعق آم
ز               اذ الدورة دخول المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حي   بنجاح،  النف

 .وهي معاهدة تولت الهيئة المفاوضات بشأنها، وبالتالي سيقام حفل افتتاح قصير بهذه المناسبة
 
 الموافقة على جدول األعمال والجدول الزمني -2
 

وسعيا . مشروع جدول األعمال التفصيلي والجدول الزمني المؤقت   تحتوي هذه الوثيقة على      
الموارد     من قبل األعضاء لمشارآة الخب طلتسهيل التخطي  ة ب ود المتعلق راء، فقد جرى الجمع بين البن

 .الوراثية النباتية والمسائل العامة
 
 الموارد الوراثية النباتية -3

                                        
وستوفر قاعات االجتماعات للمشاورات غير الرسمية ضمن . 2004/،7/11سجيل المشارآين يوم األحد سيبدأ ت   1

 . المجموعات اإلقليمية بناء على طلب مقدم إلى أمانة الهيئة صباح األحد
 

 org.fao. www: االنترنت على العنوان
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ة      3-1 ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي يانة الم المي لص ام الع تعراض النظ اس

دة ال  ذ المعاه ي تنفي ة ف اهمته المحتمل تدام، ومس ى نحو مس ة بشأن واستخدامها عل دولي
 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
ذ تأسيسها       ة          1983 في    تولت الهيئة من وارد الوراثي المي لصيانة الم  التنسيق لوضع نظام ع

ه ورصده                تدام، واإلشراف علي ى نحو مس ا تدارست    . النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها عل آم
ا أنج         ه         الهيئة بانتظام التقارير بشأن م المي ومكونات ذ النظام الع دم في تنفي دورة   . ز من تق وخالل ال

ة عن                   دم لمحة عام العادية التاسعة، اقترحت الهيئة إعداد ملخص يعرض على الدورات القادمة ويق
 .مختلف العناصر المكونة للنظام العالمي، وما يمكن أن تقدمه من مساهمة في تنفيذ المعاهدة الدولية

 
ة             " والوثيقة المعنونة     ة النباتي وارد الوراثي لمحة عامة عن نظام المنظمة العالمي لصيانة الم

ة                   دة الدولي ذ المعاه ة في تنفي تدام، والمساهمة المحتمل ى نحو مس لألغذية والزراعة واستخدامها عل
ة   ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي أن الم   2"بش

                                       

ام    ات النظ م مكون وجزا أله فا م دم وص تق
المي                 وتش ،العالمي ود للنظام الع ير إلى وثائق الدورة الحالية ذات الصلة بغرض تسهيل تدارس الوف

ى نحو متسق   الجزء الخامس من    . عل المي ذات الصلة ب ى عناصر النظام الع اه إل ا يلفت االنتب آم
ون   ة المعن دة الدولي اندة"المعاه ة  " العناصر المس دة الدولي ذ المعاه ي تنفي ة ف اهمتها المحتمل . ومس

ر ى    ويقت دف عل اوني يه ار تع ى وضع إط ة إل دة الدولي از الرياسي للمعاه ة الجه دعو اللجن ح أن ت
 .تطوير العناصر المساندة

 
ة  3-2 الموارد الوراثي ة ب ة المعني ة الفني ة الدولي ل الحكومي ة لجماعة العم دورة الثاني ر ال تقري

 النباتية لألغذية والزراعة
 

ى            ا التاسعة عل ة             وافقت الهيئة خالل دورته ة الفني ة الدولي أن تجتمع جماعة العمل الحكومي
ة                   وارد الوراثي ة باستخدام الم ائل المتعلق المعنية باألغذية والزراعة، التابعة لها، بهدف دراسة المس
ات                          ار النبات درات إآث ة وق ادة الوراثي ة صيانة الم دعيم عملي ة والزراعة من خالل ت النباتية لألغذي

ق               آما طلبت من جم   . البذورونظم   ا يتعل ه فيم د من التوجي ديم المزي ر  باإلعداد   : اعة العمل تق للتقري
الم              ة والزراعة في الع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة رصد   الثاني عن حالة الم خطة العمل    وعملي

تدام                 ى نحو مس ة والزراعة واستخدامها عل ة   العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذي ؛ وبآلي
ه الخ ذ التوجي لاصة بتنفي ة العم ا؛   خط دير فعاليته ة وتق ة النباتي وارد الوراثي بكات الم وير ش ، وتط

ة لتحديث عناصر         ة          وبالحاجة المحتمل ة النباتي ادة الوراثي يد الخاصة بجمع الم ة السلوك الرش مدون
 .ونقلها

 
ـ ة م ــ النباتي ةــوارد الوراثي ــة بالم ــل المعني ــة العم ــة لجماع ــدورة الثاني ــدت ال ــد عق ــوق  ن ـ

  3. الصادر عنها على الهيئة لدراستهالتقرير، ويعرض 2003 تشرين الثاني/ نوفمبر7 إلى 5
 
ة      3-3 ل المعني ة العم ك جماع ي ذل ا ف ة، بم عة للهيئ ة التاس دورة العادي ذ ال رز من دم المح التق

 بالموارد الوراثية الزراعية
 

ة           متابعة التوصيات    "هذه الوثيقة المعنونة    تقدم    ة لألغذي وارد الوراثي ة الم الصادرة عن هيئ
ة والزراعة           ة لألغذي ة النباتي الموارد الوراثي ق ب ا يتعل ا، فيم ة له  ،4والزراعة وجماعة العمل التابع

 
 CGRFA-10/04/03 الوثيقة  2
 CGRFA-10/04/4 (CGRFA/WG-AnGR-3/04/REP) الوثيقة  3
 CGRFA-10/04/5 الوثيقة  4
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ه       ة التوجي ن الهيئ تمس م رين، وتل اعين األخي ذين االجتم ذ ه ة من ورات الحادث ن التط ات ع معلوم
ل العالم    ة العم ى خط ل عل ي العم دما ف ة،    للمضي ق ة الدولي ة النباتي وارد الوراثي بكات الم ة، وش ي

ائل      . ومدونة السلوك الرشيد بشأن جمع المادة الوراثية النباتية ونقلها         آما تعرض الوثيقة بعض المس
ا                       أنها، بم ه بش تمس التوجي ل، وتل ة التي تتدارسها جماعة العم ذات العالقة بالموارد الوراثية النباتي

ذور وإآ م الب دعيم نظ ا ت ذلك  فيه تدام، وآ و مس ى نح تخدامها عل ات بغرض اس ار النبات الصندوق ث
 .االستئماني العالمي المعني بالتنوع المحصولى

 
ة في               ة النباتي وارد الوراثي ة الم اني عن حال ر الث تعرض الوثيقة األنشطة التحضيرية للتقري

ة ا                    اني عن حال ر الث ة اإلعداد للتقري ة    العالم، وآذلك التقدم المحرز في عملي ة النباتي وارد الوراثي لم
 . ، وذلك بهدف التماس التوجيه من الهيئة5لألغذية والزراعة في العالم

 
اني   ر الث دم التقري ا عن ايق ي ترعاه ع الطبيعي الت ة للمجموعات خارج الموق بكة الدولي لش
من  عرضا لما أحرز من تقدم في هذا الموضوع، وذلك بهدف التماس التوجيه بهذا الشأن                6المنظمة
 .الهيئة

 
 عمل جماعة العمل المعنية بالموارد الوراثية النباتية في المستقبل وانتخاب أعضائها 3-4
 

ن   ل م ة العم ألف جماع ل دورة  27تت ابهم خالل آ اليم يجري انتخ ن مختلف األق  عضوا م
ادة        ن إع ة، ويمك ة التالي دورة العادي اد ال ى انعق امهم حت ون مه ة، ويمارس ن دورات الهيئ ة م عادي

ة بأسماء               . خابهمانت ى قائم وتوجد وثيقة معلومات تحتوي على األنظمة األساسية لجماعة العمل وعل
ة التاسعة دورة العادي ين خالل ال ي 7.األعضاء المنتخب دد ف دعوة النتخاب األعضاء الج ة م  والهيئ

 .جماعة العمل
 

 وبالتالي فالهيئة توآل الهيئة مهاما محددة لجماعات العمل التابعة لها خالل آل فترة عامين،        
 .مدعوة إلى تحديد هذه المهام للفترة الزمنية القادمة

 
 الموارد الوراثية الحيوانية -4
 
4
 

 استعراض االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة 1-
ة     ة المعنون رض الوثيق وارد      "تع ة إلدارة الم تراتيجية عالمي ع اس ي وض رز ف دم المح التق

ات          8"لوراثية لحيوانات المزرعة  ا  أهم عناصر االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوان
ام   ي ع مها ف ة برس دأت المنظم ي ب ة الت أن  . 1993المزرع ة بش ن الهيئ ورة م ة المش تمس الوثيق وتل

ا                  ة، آخذة في االعتب ه   المجاالت ذات األولوية للمضي قدما في تطوير االستراتيجية العالمي ر التوجي
ة     ة المعني الصادر عن الجهاز الفرعي التابع للهيئة والمتمثل في جماعة العمل الحكومية الدولية الفني

ة ا الثالث ة والزراعة خالل دورته ة لألغذي ة الحيواني الموارد الوراثي ا . ب ة منفصلة م رد في وثيق وي
 والتقرير عن   ،لحيوانية في العالم  أحرز من تقدم في إعداد التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية ا           

  9.ويلتمس من الهيئة التوجيه للنجاح في تنفيذ هذه العملية الموجهة. األولويات االستراتيجية للعمل
 

                                        
 CGRFA-10/04/5/Add.1 الوثيقة  5
  CGRFA-10/04/6 الوثيقة  6
 .CGRFA-10/04/Inf.3  الوثيقة  7
 .CGRFA-10/04/7  الوثيقة  8
 .CGRFA-10/04/9  الوثيقة  9
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ة  4-2 الموارد الوراثي ة ب ة المعني ة الفني ة الدولي ل الحكومي ة لجماعة العم دورة الثالث ر ال تقري
 الحيوانية لألغذية والزراعة

 
ة    ئت جماع ة      أنش ابعة للهيئ دورة الس الل ال ذآورة خ ة الم ة الفرعي ة الدولي ل الحكومي العم

ى                    ة والزراعة واستخدامها عل ة لألغذي ة الحيواني وارد الوراثي لمعالجة المسائل المتعلقة بصيانة الم
 .نحو مستدام

 
ة            ل المعني ة العم اع جماع رورة اجتم ة بض رت الهيئ عة، أق ة التاس دورة العادي الل ال وخ
ة       الوراثية الحيوانية لالستمرار في تقديم التوجيه لصياغة         بالموارد التقرير عن حالة الموارد الوراثي

ات                 الحيوانية في العالم   ة لحيوان وارد الوراثي ة إلدارة الم ، والمضي في تطوير االستراتيجية العالمي
 .المزرعة

 
ن      ل م ة العم ة لجماع دورة الثالث دت ال د عق ارس31وق ى / م لأ 2آذار إل ان ن/بري ، 2004يس

 10.ويعرض تقريرها على الهيئة للدراسة
 
الموارد                 4-3 ة ب التقدم المحرز منذ الدورة العادية التاسعة للهيئة، ويشمل جماعة العمل المعني

ر األول عن   داد التقري ة الع زات القطري ة ذات المرتك ة، وخاصة العملي ة الحيواني الوراثي
 حالة الموارد الوراثية الحيوانية فى العالم

 
ر األول عن                       ى التقري ة التاسعة أن ينتهي العمل عل ة  توقعت الهيئة خالل دورتها العادي حال

الم ة في الع ة الحيواني وارد الوراثي ام الم ة . 2006 في ع اء من العملي ة االنته ا نظرت في إمكاني آم
ة        ة الحيواني وارد الوراثي أن الم ي أول بش ي دول ؤتمر فن الل م ة،    . خ ن الهيئ ب م ى طل اء عل  وبن

دم خالل                    ا أحرز من تق استعرضت جماعة العمل التابعة لها والمعنية بالموارد الوراثية الحيوانية م
ة النظر في  مشروع                2004دورتها الثالثة في عام      ، وأوصت بجدول زمني معدل يستدعي من الهيئ

ه خالل   ، ويفضل أن يوافق ع    2006 في عام    التقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم        لي
وبالتالي فقد استخدم هذا الجدول الزمني المعدل  إلعداد      . 2007مؤتمر حكومي دولي فني سيعقد في       

ة في                    "الوثيقة المعنونة    ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ر األول عن حال التقدم المحرز في إعداد التقري
ل تراتيجية للعم ات االس ر عن األولوي الم والتقري ذه الوث11".الع دم ه ات عن الوضع  وتق ة معلوم يق

الحالي لهذه العملية، وتشير إلى الخطوات التالية والموارد المالية الالزمة لالنتهاء منها، آي يتسنى               
وارد     أن الم رح بش دولي المقت ي ال المؤتمر الفن ق ب ا يتعل ك م ي ذل ا ف أنها، بم رار بش اذ ق ة اتخ للهيئ

 .الوراثية الحيوانية
 

ؤتمر   "آذلك تقدم الوثيقة المعنونة    الجوانب الميزانية وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنظيم م
ة  ة الحيواني وارد الوراثي أن الم ل بش ي محتم ي دول "،فن

                                       

ي  12 ؤتمر الفن اري للم ة إش  مشروع ميزاني
 .الدولي المقترح، آما يقدم اقتراحات مختلفة عن آيفية تعبئة هذه الموارد

 
ا          مشروع مخطط للتقرير األول عن حالة ا      آما يقدم     الم، بم ة في الع لموارد الوراثية الحيواني

ة               13،في ذلك التقرير عن األولويات االستراتيجية للعمل       ه الهيئ ى طلب وجهت اء عل ه بن د مراجعت  بع
ة              ه الهيئ ا، آي توافق علي ة، تدارست        . إلى جماعة العمل التابعة له ى طلب آخر من الهيئ اء عل وبن

ة مت             دء في تطبيق آلي ارات للب ة             جماعة العمل خي ات القطري ذ األولوي ة بهدف تشجيع ودعم تنفي ابع
وشددت جماعة العمل في توصيتها بوضع هذه اآللية في أقرب وقت ممكن، وطلبت من          . واإلقليمية

 
 CGRFA-10/02/8 (CGRFA/WG-AnGR-3/04/REP)  الوثيقة  10
  CGRFA-10/04/9  الوثيقة  11
 CGRFA-10/04/9Add.3 الوثيقة  12
 CGRFA-10/04/9Add.2وثيقة  ال 13
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ارات       ي الخي تها، وه ة لدراس ى الهيئ رض عل رى تع ارات أخ اف خي ي استكش ة المضي ف المنظم
ذ       "المعروضة في الوثيقة     ة تنفي دان      البدء في وضع آلية متابع ات االستراتيجية للعمل في مي  األولوي

".الموارد الوراثية الحيوانية

"

                                       

14 
 
 عمل جماعة العمل المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية في المستقبل وانتخاب أعضائها 4-4
 

ن   ل م ة العم ألف جماع ل دورة  27تت ابهم خالل آ اليم يجري انتخ ن مختلف األق  عضوا م
ة، ويم  ن دورات الهيئ ة م ادة      عادي ن إع ة، ويمك ة التالي دورة العادي اد ال ى انعق امهم حت ون مه ارس

ة بأسماء               . انتخابهم ى قائم وتوجد وثيقة معلومات تحتوي على األنظمة األساسية لجماعة العمل وعل
ة التاسعة          دورة العادي دعوة النتخاب األعضاء الجدد في             15.األعضاء المنتخبين خالل ال ة م  والهيئ

 .جماعة العمل
 

لهيئة مهاما محددة لجماعات العمل التابعة لها خالل آل فترة عامين، وبالتالي فالهيئة توآل ا 
ويلفت النظر إلى اقتراح أن تجتمع جماعة . مدعوة إلى تحديد هذه المهام للفترة الزمنية القادمة

م،  الستعراض مشروع التقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العال2006العمل في بداية 
وتقييم عمليات آلية المتابعة، وإعداد مشروع جدول أعمال لمؤتمر فني دول بشأن الموارد الوراثية 

 .الحيوانية، واستعراض ما أحرز من تقدم في رسم االستراتيجية العالمية
 
 دارسة سياسات المنظمة وبرامجها وأنشطتها في ميدان التنوع البيولوجي الزراعي -5
 

ر منتظمة عن برامجها وسياساتها وأنشطتها في ميدان الموارد قدمت المنظمة تقاري 
وقد طلبت الدورة السادسة . الوراثية لألغذية والزراعة، آي يتسنى للهيئة تقديم التوجيه بهذا الشأن

وتعرض هذه المعلومات في الوثيقة . إدراج هذه المسألة آبند على جدول أعمال الدورات العادية
ظمة األغذية والزراعة عن سياساتها وبرامجها وأنشطتها في ميدان التنوع تقرير من من"المعنونة 

 : الحيوي الزراعي
 

 المعلومات عن برامج المنظمة وأنشطتها المتعلقة 16"مسائل قطاعية"ترد تحت عنوان  •
بعدد من عناصر التنوع الحيوي الزراعي، آالمحاصيل وحيوانات المزرعة، والغابات، 

 .ومصايد األسماك، وحيويات التربة، والكائنات الدقيقة ذات الصلة بتجهيز األغذية
مة وأنشطتها ذات  وصف لبرامج المنظ17"مسائل مشترآة بين القطاعات"يرد تحت عنوان  •

 بالتنمية المستدامة، والتغذية، المسائل االقتصادية واالجتماعية، والمسائل القانونية، الصلة
 .والمعلومات

، وصف 18"مجاالت األولوية للعمل المشترك بين التخصصات" يرد تحت عنوان  •
ولوية ومجاالت األ. لمجاالت األولويات المذآورة ذات العالقة بالتنوع الحيوي الزراعي

للعمل المشترك بين التخصصات هي نهج برمجي جديد يشجع الترآيز على قطاعات 
متعددة وعلى مواضيع معينة ضمن إطار العمل الذي تقوم به المنظمة، بما في ذلك 

 
 CGRFA-10/04/9Add.1 الوثيقة  14
 .CGRFA-10/04/Inf.3الوثيقة   15
 CGRFA-10/04/Inf.2 الوثيقة  16
 CGRFA-10/04/10/2الوثيقة  17

 CGRFA-10/04/10/3 الوثيقة  18
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مجاالت آالتنوع الحيوي، والتقانة الحيوية، واألمن الحيوي، والزراعة العضوية، 
 .اف، وأخالقيات األغذية والزراعةوالمفاوضات التجارية المتعددة األطر

 
آما تتضمن الوثيقة معلومات عن مشاورات المنظمة الفنية، والدورات وحلقات العمل في  

 19.ميدان التدريب، والمنشورات
 
ة -6 ات الدولي ارير من المنظم ي تق ذها ف ي تنف رامج والنشاطات الت  بشأن السياسات والب

 مجال التنوع البيولوجي الزراعي
 

ى  ا  تتلق اتها وبرامجه أن سياس ة ذات الصلة بش ات الدولي ن المنظم ارير م ام تق ة بانتظ  الهيئ
تدام                  ى نحو مس ة والزراعة واستخدامها عل . وأنشطتها ذات العالقة بصيانة الموارد الوراثية لألغذي

ة       ات الدولي ا والمنظم ة وهيئته ين المنظم ال ب ذا المج ي ه م ف ق الفه ي تعمي ارير ف ذه التق هم ه وتس
وبالتالي فقد دعت المنظمة إلى تقديم      . ى، آما تسهم في تطوير آليات مالئمة للتعاون والتنسيق        األخر

ة   ائق المعنون ة ضمن الوث ى الهيئ واردة عل ارير ال ة، وتعرض التق دورة الحالي ى ال ارير إل ذه التق ه
ذها في مجال                   " رامج والنشاطات التي تنف وع  تقارير من المنظمات الدولية بشأن السياسات والب التن

ة          وتشمل   20،"البيولوجي الزراعي  ، تقارير من األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولي
التابعة للفريق االستشاري المعني بالبحوث الزراعية   مراآز البحوث الزراعية الدوليةوتقارير من 

ارير من   21،الدولية ة     وتق ر الحكومي ة غي ة     22.المنظمات الدولي تتوافر أي ا س ا     آم رد الحق ارير ت  تق
 23.باللغة التي وردت فيها

 
وقد اقترحت الهيئة خالل دورتها العادية التاسعة إيجاد فرص خالل الدورات القادمة للحفز  

على مزيد من التفاعل بين األعضاء والمنظمات الدولية التي تساهم في الجهود الرامية إلى صيانة 
وقد أخذ الجدول الزمني المقترح هذا . مستدامالتنوع الحيوي الزراعي واستخدامه على نحو 

 .10/11/2004العنصر في االعتبار فأدرج خالل جلسة يوم األربعاء 
 
 التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي -7
 

ة          " على أن    24ينص النظام األساسي للهيئة     ين المنظم اون ب تسهل وتشرف على عالقات التع
ى         والهيئات الدولية الحكومية وغير الحك     ومية التي تضطلع بصيانة الموارد الوراثية واستخدامها عل

وجي      وع البيول ة التن ي اتفاقي راف ف ؤتمر األط ع م يما م تدام، الس و مس عى [...] ، و[...]نح أن تس
 ".لوضع اآلليات المالئمة للتعاون والتنسيق

 
ة إل                      وجي المنظم وع البيول ة التن ؤتمر األطراف في اتفاقي ا م نين، دع ام  وعلى مر الس ى القي

ة               ين المنظم امج المشترك ب بعدد من األنشطة الرامية إلى دعم برامج عمله، السيما من خالل البرن
ا                   ذ حالي د التنفي ة قي اك أنشطة هام وي الزراعي، وهن د أحرز شوط      . واالتفاقية بشأن التنوع الحي وق

ى الهي                     ة، وستعرض عل ة واالتفاقي ين المنظم ة ب اون معدل ذآرة تع ا انتهى       آبير في إعداد م ة إذا م ئ
ا ل عليه ة،  . العم داف االتفاقي ق أه ي تحقي هم ف ة ستس ع االتفاقي اون م ة للتع ات العملي ا أن الترتيب آم

ة، وتحسين معيشة سكان          ة الزراعي وأهداف المنظمة، أي رفع مستويات التغذية، وتحسين اإلنتاجي
                                        

 CGRFA-10/04/10/Annex  الوثيقة19  
 CGRFA-10/04/11.1 الوثيقة   20
   CGRFA-10/04/11.2  الوثيقة  21
 CGRFA-10/04/11.3 الوثيقة   22
  CGRFA-10/04/11/Add.1 الوثيقة    23
  CGRFA-10/04/Inf.1  الوثيقة 24
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المي و االقتصاد الع هام في نم اف، واإلس ات ال. األري ا سيسمح للحكوم ة بتنسيق أنشطتها آم قطري
تخدام      رويج الس ود، والت ة الجه ب ازدواجي ة، وبتجن ة والزراع اعي البيئ ي قط و أفضل ف ى نح عل

 .الموارد القليلة على أفضل نحو ممكن
 

ة       وجي         "وتعرض الوثيقة المعنون وع البيول ة التن اون مع اتفاقي الي،      " التع وصفا للوضع الح
ة للم           ى التبعات الهام اه إل ا                 وتلفت االنتب ا فيه ة، بم ة المنظم امج عمل وميزاني ق ببرن ا يتعل وارد فيم

اون           . الموظفينمن  موارد  ال ى التع دة تنص خاصة عل اون الجدي ذآرة التع ى أن م آما تشير أيضا إل
ا           رامج المشترآة المتفق عليه ذ الب ة بهدف تنفي . بين المنظمتين في تعبئة الموارد من خارج الميزاني

 .فيما يخص جميع هذه المسائلويلتمس التوجيه من الهيئة 
 

آما يلفت االنتباه في الوثيقة إلى عدد من االلتماسات التي قدمها مؤتمر األطراف في اتفاقية  
التنوع البيولوجي مؤخرا إلى المنظمة والهيئة على نحو خاص، ويطلب التوجيه بشأن آيفية الرد 

 .على هذه االلتماسات
 
ة الس -8 ي عن مشروع مدون ر مرحل ة، من تقري ة الحيوي لوك الرشيد الخاصة بالتقان

 حيث عالقتها بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 خالل الجلسة العادية التاسعة، وسعيا لتفادي االزدواجية في مدونة السلوكعند تدارس  
 الجهود وتحديد الثغرات الحالية، طلبت الهيئة من األمانة إعداد دراسة لتحديد ما جرى تنفيذه في
. المنتديات األخرى، وما لم ينفذ بعد، وما هي المسائل ذات األهمية بالنسبة للمنظمة ولهيئتها خاصة

وقد طلب من األمانة التشاور وفقا للمقتضى مع المنظمات الدولية ذات الصالة، وأجريت الدراسة 
نة السلوك تقرير عما أحرز من تقدم في مشروع مدو"وأفيد عن مجرياتها ضمن الوثيقة المعنونة 

 وقد 25".الرشيد الخاصة بالتقانة الحيوية، وما يتعلق منها بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة
اعتبرت الهيئة أن هذه الدراسة قد تساعدها على تحديد ما ينبغي أن ترآز عليه من مسائل في 

ة خطوات المستقبل، وذلك فيما يتعلق بصياغة مدونة سلوك، أو خطوط توجيهية، أو اتخاذ أي
 .ويطلب من الهيئة تقديم التوجيه بشأن هذه التساؤالت. أخرى

 
 عمل الهيئة في المستقبل -9
 

ى مر                    ة عل ة الزراعي وارد الوراثي لعبت الهيئة دورا أساسيا في تطوير السياسات الدولية للم
ة، و             . السنين د    ويواآب انعقاد الدورة العادية العاشرة مرور عشرين عاما على إنشاء الهيئ الي فق بالت

تقبلية                     ا الماضية وأن ترسي األساس ألنشطتها المس ى إنجازاته أن تعكف عل ة  . ترغب الهيئة ب وثم
ة           ديات الدولي ي المنت دا ف دة تعقي ورات المتزاي ة التط يح مواآب تقبل تت حة للمس ة واض ة لرؤي حاج

 .األخرى ذات الصلة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

ى    ى دراسة      وإذ انتهى العمل عل ة في أن تعكف اآلن عل د ترغب الهيئ ة، ق دة الدولي  المعاه
ق بالعناصر      ا يتعل ا فيم ى عاتقه اة عل ات الملق ار المهم ي االعتب ذة ف تقبلي، آخ ا المس امج عمله برن

ة              26الداعمة للمعاهدة الدولية،   ة الحيواني وارد الوراثي ة الم  والعملية الجارية لصياغة التقرير عن حال
ة التنسيق مع                   وق 27.في العالم  د يسهل عملي دة ق امج عمل لسنوات عدي ة أن وضع برن ر الهيئ د تعتب

ة                   28اتفاقية التنوع البيولوجي،   ى نحو آامل لتوجيهات الهيئ ار وعل  وأن ذلك سيتيح األخذ في االعتب
                                        

 CGRFA-10/04/13   الوثيقة 25
 CGRFA-10/04/3     الوثيقة 26
 CGRFA-10/04/9   الوثيقة 27
 CGRFA-10/04/13  الوثيقة 28
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ا وضمن    ذة حالي ة المتوسطة األجل المنف ة المنظم ات، ضمن خط دان السياس ي مي ة ف ى المنظم إل
 . امج والميزانيةعملية وضع البرن

 
ة    ة المعنون تعرض الوثيق ة   "تس ة لألغذي وارد الوراثي دان الم ي مي تقبلي ف ة المس ل الهيئ عم
ة في ضوء اختصاصاتها والتطورات        29"والزراعة  هذه األسئلة، ومسألة توسيع نطاق عمل الهيئ

ق ب              . العلمية والفنية والسياسية الجارية    ا يتعل ة فيم ه من الهيئ تمس النوجي ا تل امج عمل      آم إعداد برن
 . يمتد على سنوات عدة، آي تعمد إلى دراسته خالل دورتها العادية الحادية عشر

 
 مسائل أخرى -10
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة العادية القادمة -11
 

 الموافقة على التقرير -12

                                        
 CGFRA-10/04/14  الوثيقة 29
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 الجدول الزمني المؤقت

 
البن دالموع

 د 
 وثائق العمل  العنوان 

 8/11/2004 ،اإلثنين
 صباحا
  انتخاب الرئيس ونوابه وحفل االفتتاح 12.001 – 10.00
الموافقة على جدول األعمال والجدول  2 12.00-13.00

 الزمني
CGRFA-10/04/2 

 8/11/2004 ،اإلثنين
 بعد الظهر

  الموارد الوراثية النباتية 3 
استعراض النظام العالمي في المنظمة  3-1 15.00-17.00

د الوراثية النباتية لألغذية لصيانة الموار
والزراعة واستخدامها المستدام، 
ومساهمته المحتملة فى تنفيذ المعاهدة 
الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية 

 لألغذية والزراعة

CGRFA-10/04/3 

تقرير الدورة الثانية لجماعة العمل الفنية  3-2 17.00-18.00
 الحكومية الدولية المعنية بالموارد

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA-10/04/4 
(CGRFA/WG-PGR-
2/REPORT) 

التقدم المحرز منذ الدورة العادية التاسعة  3-3 
 ذلك جماعة العمل المعنية فيللهيئة، بما 

 بالموارد الوراثية النباتية 

CGRFA-10/04/5       
CGRFA-10/04/5 Add.1 

 9/11/2004 ،الثالثاء
 صباحا

التقدم المحرز منذ الدورة العادية التاسعة  3-3 9.30-11.00
 ذلك جماعة العمل المعنية فيللهيئة، بما 

 بالموارد الوراثية النباتية 

CGRFA-10/04/5       
CGRFA-10/04/5 Add.1 

عمل جماعة العمل المعنية بالموارد  3-4 
 فى المستقبل، وانتخاب  الوراثية النباتية

 .أعضائها

CGRFA-10/04/inf. 3       

  الموارد الوراثية الحيوانية 4 
استعراض االستراتيجية العالمية إلدارة  4-1 11.00-12.30

 .الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة
CGRFA-10/04/7        

 CGRFA-10/04/8تقرير الدورة الثالثة لـجماعة العمل الفنية  4-2 
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البن دالموع
 د 

 وثائق العمل  العنوان 

الحكومية الدولية المعنية بالموارد 
 يوانية لألغذية والزراعةالوراثية الح

(GRFA/WG-AnGR-
3/REPORT) 

 9/11/2004 ،الثالثاء
 بعد الظهر

التقدم المحرز منذ الدورة العادية التاسعة  4-3 15.00-18.00
للهيئة، ويشمل جماعة العمل المعنية 
بالموارد الوراثية الحيوانية، وخاصة 
 العملية ذات المرتكزات القطرية العداد

حالة الموارد الوراثية التقرير األول عن 
 الحيوانية فى العالم

CGRFA-10/04/5       
CGRFA-10/04/5 Add.1 
CGRFA-10/04/5 Add.2     
CGRFA-10/04/5 Add.3 

عمل جماعة العمل المعنية بالموارد  4-4 
الوراثية الحيوانية  فى المستقبل، وانتخاب 

 .أعضائها

CGRFA-10/04/inf. 2       

 10/11/2004 ،األربعاء
 صباحا

تقرير مرحلى عن مشروع مدونة السلوك  8 9.30-11.30
بشأن التكنولوجيا الحيوية من حيث 
عالقتها بالموارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة 

CGRFA-10/04/13       

تقارير من المنظمات الدولية بشأن  6 11.30-12.30
السياسات والبرامج والنشاطات التى 

نفذها فى مجال التنوع البيولوجى ت
 الزراعى

CGRFA-10/04/11.1    
CGRFA-10/04/11.2     
CGRFA-10/04/11.3          
CGRFA-10/04/11 Add.1  

 10/11/2004 ،األربعاء
 بعد الظهر

تقارير من المنظمات الدولية بشأن  6 15.00-17.00
السياسات والبرامج والنشاطات التى 

لتنوع البيولوجى تنفذها فى مجال ا
 الزراعى

 

 CGRFA-10/04/12 التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجى 7 

 11/11/2004 ،الخميس
 صباحا

دراسة سياسات المنظمة وبرامجها  5 9.30-12.30
وأنشطتها فى مجال التنوع البيولوجى 

 الزراعى

CGRFA-10/04/10.1    
CGRFA-10/04/10.2     
CGRFA-10/04/10.3          
CGRFA-10/04/10 Annex  
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البن دالموع
 د 

 وثائق العمل  العنوان 

 11/11/2004 ،الخميس
 بعد الظهر

 CGRFA-10/04/14 عمل الهيئة فى المستقبل 9 15.00-18.00

   مسائل أخرى- 3 10 
  موعد الدورة القادمة ومكان انعقادها 11 

 12/11/2004الجمعة 
 بعد الظهر

   الموافقة على التقرير- 5 12 15.00-18.00
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