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أوالا -مقدمة
تعد الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات اجملموعات األكثر عدداً وتنوعاً من الكائنات على وجه األرض .وه
-1
أقرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
تؤدي أدواراً مهمة يف كافة مراحل س ل ل ل ل لللس ل ل ل ل لللة القيمة ال ذائية .ويف عام ّ ،2007
(اهليئة) رمسياً ،يف دورهتا العادية احلادية عش للرة ،باملس للامهة املهمة اليت تقدمها الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف توفري
خللدمللات النظللام اجيكولوج واسل ل ل ل ل ل لتللدامللة الزراعللة واألمن ال للذائ وأدرجللت املوارد الوراثيللة من الكللائنللات احليللة الللدقيقللة
والالفقاريات كمسللار عمل يف برنامم عملها املتعدد السللنوات 1.وبعد مرور عشللر سللنوات ،طلبت اهليئة يف دورهتا األخرية
إىل منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) إعداد خطة عمل للعمل املس ل ل للتقبل بش ل ل للأن االس ل ل للتخدام املس ل ل للتدام للكائنات احلية
2
الدقيقة والالفقاريات وصوهنا.
تلخص هذه الوثيقة أنش للطة اهليئة يف اال الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات خالل الس للنوات العش للر املاض للية
-2
ّ
وتعرض مشروع خطة عمل لعمل اهليئة املستقبل يف هذا اجملال لتستعرضه اموعة العمل.

ثانياا -معلومات أساسية
نظرت اهليئة يف دورهتا العادية الثانية عشل ل ل للرة يف دراسل ل ل للتني اسل ل ل للتطالعيتني وجيزتني ت ل ل ل للفان الوظائف وا دمات
-3
الرئيسلية اليت توفّرها الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املهمة بالنسلبة إىل األغذية والزراعة 3.وشلددت اهليئة على احلاجة
إىل تقييم احلالة واالجتاهات ا اصة بالكائنات احلية الدقيقة املهمة بالنسبة إىل األغذية والزراعة .وطلبت إىل املنظمة القيام
بعمليات تقييم تسللتهدف بشللكل خاا احلالة واالجتاهات ا اصللة ب للون الكائنات احلية الدقيقة يف الرتبة واسللتخدامها،
وعوامل املكافحة البيولوجية والعوامل املمرض ل للة يف النباتات ال س ل لليما بالنس ل للبة إىل ا اص ل لليل املهمة 4.كما طلبت اهليئة إىل
املنظمة إجراء حتليالت ودراسل ل ل ل للات إضل ل ل ل للافية عن دور الكائنات احلية الدقيقة يف عملية اهلضل ل ل ل للم لدع اجملرتات والعمليات
الزراعية ال ل للناعية وجتهيز األغذية ،فض ل ل لالً عن توليف عامل للحالة واالجتاهات ا اص ل للة ودمات النظم اجيكولوجية اليت
5
توفرها الالفقاريات املهمة بالنسبة إىل األغذية والزراعة.
-4
رح بت اهليئة بالتق ّدم ا رز يف إعداد التقييمات املس ل ل ل ل ل للتهد فة وأخذت علماً
يف دورهتا العادية الثالثة عش ل ل ل ل ل للرةّ ،
6
ورحبت اهليئة أيض لاً بتض للمني
بالدراس للتني عن أثر ت ّري املناخ على املوارد الوراثية من الالفقاريات والكائنات احلية الدقيقة ّ .
الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف تقرير حالة التنوع البيولوج لألغذية والزراعة يف العامل (التقرير) .ووافقت اهليئة
1
2
3
4
5
6

املرفق واو من الوثيقة .CGRFA-11/07/Report
الفقرة  78من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الوثيقتان  CGRFA-12/09/15.1و.CGRFA-12/09/15.2
الفقرة  60من الوثيقة .CGRFA-12/09/Report
الفقرة  63من الوثيقة .CGRFA-12/09/Report
الدراستان األساسيتان رقم  54و.57
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على النظر ،يف املسل ل للتقبل ،يف إمكانية إعداد تقييمات عاملية عن الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ويف إمكانية إنشل ل للاء
اموعة عمل حكومية دولية فنية بشأن املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات.7
أخذت اهليئة علماً يف دورهتا العادية الرابعة عشللرة موموعة من الدراسللات األسللاسللية الشللاملة عن دور الكائنات
-5
احلية الدقيقة يف العمليات ال ذائية 8والزراعية ال للناعية 9ويف عملية اهلض للم لدع اجملرتات 10وعن دور الالفقاريات يف إنتاج
األرز 11والنظم القائمة على ا اصيل اجلذرية.12
اسللتعرضللت اهليئة يف دورهتا العادية ا امسللة عشللرة عملها ا اا بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات .وأ ّكدت
-6
التنوع الوراث للميكروبات والالفقاريات ،ما يف ذلك دور امللقحات ،بالنس ل ل ل ل ل للبة إىل الزراعة املس ل ل ل ل ل للتدامة
ادداً على أمهية ّ
واألمن ال ذائ والت ذية .كما أهنا أش ل ل للارت إىل ض ل ل للرورة إدراج املوارد الوراثية للوراثيم وا مائر والفطريات املس ل ل للتخدمة يف
جتهيز األغذية يف عمل اهليئة املس ل ل للتقبل  .13وش ل ل للددت اهليئة على احلاجة إىل أن يعار التقرير املس ل ل للائل املتعلّقة بالكائنات
احلية الدقيقة والالفقاريات وناشدت كافة أعضاء املنظمة بتوفري املعلومات ذات ال لة عند إعداد تقاريرهم القطرية .14كما
أهنا طلبت إىل املنظمة استعراض التخطيط لعملها بشأن صون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها املستدام
بعد عرض التقرير على اهليئة .15وأشللارت اهليئة أيض لاً ،عند النظر يف مشللروع التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية
والزراعة يف العامل ،إىل مشروع الدراسة األساسية املواضيعية عن املوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة ذات االستخدام احلايل

وا تمل يف تربية األحياء املائية.16

طلبت اهليئة يف دورهتا األخرية إىل األمني دعوة البلدان إىل تقدمي وجهات نظرها بشأن إعداد مشروع خطة عمل
-7
للعمل املس ل ل للتقبل بش ل ل للأن االس ل ل للتخدام املس ل ل للتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وص ل ل للوهنا .وقامت منظمة األغذية
والزراعة ،موجب الرسل ل ل ل للالة الدورية للحكومات  C/CBD-7املؤرخة  22مايو/أيار  ،2017بدعوة األعضل ل ل ل للاء واملراقبني إىل
تقدمي وجهات نظرهم كتابةً حبلول  30س ل للبتمو/أيلول  .2017وطلبت اهليئة أيضل ل لاً إىل املنظمة إعداد مش ل للروع خطة عمل
مع مراعاة نتائم تقرير حالة التنوع البيولوج لألغذية والزراعة يف العامل وأي معلومات أخرع ذات ص ل ل ل ل ل لللة ،ما يف ذلك
17
وعوت اهليئة ادداً عن أمهية
إسهامات األعضاء واملراقبني ،لك تستعرضها اموعات العمل واهليئة يف دوراهتا القادمة ّ .
 7الفقرتان  92و 94من الوثيقة .CGRFA-13/11/Report
 8الدراسة األساسية رقم .65
 9الدراسة األساسية رقم .64
 10الدراسة األساسية رقم .61
 11الدراسة األساسية رقم .62
 12الدراسة األساسية رقم .63
 13الفقرة  66من الوثيقة .CGRFA-15/15/Report
 14الفقرة  67من الوثيقة .CGRFA-15/15/Report
 15الفقرة  69من الوثيقة .CGRFA-15/15/Report

.Russell T. Hill, Genetic resources for microorganisms of current and potential use in aquaculture 16
مشروع (يناير/كانون الثاين )2017
 17الفقرة  78من الوثيقة .CGRFA/16/17/Report Rev.1
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امللقحات ،وال سلليما حنل العسللل ،والكائنات احلية الدقيقة املهمة بالنسللبة إىل عملية اهلضللم لدع اجملرتات وجتهيز األغذية
والعمليات الزراعية ال ل ل ل ل ل للناعية ،وعوامل املكافحة البيولوجية ،والكائنات احلية الدقيقة والالفقريات يف الرتبة ،وطلبت أن
تندرج هذه اجملموعات األساسية يف مشروع خطة العمل .18وشددت اهليئة على ضرورة أن تواصل منظمة األغذية والزراعة
بناء الش ل ل ل ل لراكات مع املنظمات واملبادرات الدولية األخرع حلش ل ل ل ل للد ا وات املتعلّقة بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات،
وطلبت إىل املنظمة أن تدرج ذلك يف مشروع خطة العمل.19

ثالثاا -نحو مشروع خطة العمل بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وصونها
أ-

األهداف

تش ل ل للكل املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات جزءاً من عدد من املبادرات والوامم واألنش ل ل للطة
-8
الدولية اجلارية املتّ ل لللة بالتنوع البيولوج لألغذية والزراعة .وتق ّدم منظمة األغذية والزراعة ،عن طريق الشل ل لراكة العاملية من
وتيسر
أجل الرتبة والعمل العامل بشأن خدمات التلقيح من أجل الزراعة املستدامة ،التوجيهات واملشورة الفنية إىل البلدان ّ
تيسر املنظمة تنفيذ املبادرات الدولية بشأن امللقحات 20والتنوع
عمليات اختاذ القرارات املتعلّقة بقضايا الرتبة والتلقيح .كما ّ
البيولوج للرتبللة 21املنبثقللة عن مؤ ر األطراف يف اتفللاقيللة التنوع البيولوج  .عالوة على ذلللك ،تعمللل املنظمللة منللذ وقللت
طويل يف اال املكافحة البيولوجية من خالل برنااها املتكامل ملكافحة اآلفات.
تسل ل ل للاهم منظمات أخرع ،مثل املنو احلكوم الدويل للعلوم والسل ل ل للياسل ل ل للات يف اال التنوع البيولوج وخدمات
-9
النظم اجيكولوجية (املنو احلكوم الدويل) ،إس للهاماً كبرياً يف تعزيز األس للة املعرفية لتحس للني وض للع الس للياس للات من أجل
اال ستخدام املستدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وخدمات النظام اجيكولوج اليت توفّرها ،وصوهنا .وقد نتم عن
تقرير التقييم بش ل للأن امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذية 22ال ل للادر عن املنو احلكوم الدويل اموعة واس ل للعة من منتوات
املتابعة واججراءات واملبادرات يف اال السللياسللات ،ما فيها الئحة تطول باسللتمرار باالسلرتاتيويات وخطط العمل الوطنية
املتعلّقة بالتلقيح ،اليت ترتكز على نتائم التقييم .23وتعد منظمة األغذية والزراعة ش ل ل لريكاً من الش ل للركاء التعاونيني األربعة يف
األمم املتحدة للمنو احلكوم الدويل.

 18الفقرة  79من الوثيقة .CGRFA/16/17/Report Rev.1
 19الفقرة  80من الوثيقة .CGRFA/16/17/Report Rev.1
 20امللحق الثاين من القرار  VI/5ال ادر عن مؤ ر األطراف السادس.
 21القرار  VIII/23ال ادر عن مؤ ر األطراف الثامن.

IPBES (2016). The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 22
Services on pollinators, pollination and food production. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, and H.T. Ngo, (eds.). Secretariat
of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany.
23

للمزيد من املعلومات ميكن االطالع على املوقعhttps://www.ipbes.net/deliverables/3a-pollination :
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 -10منذ عام  ،2007عززت اهليئة ب ل ل ل ل ل للورة مطردة عملها يف اال الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ،على النحو
امللخص أعاله .وتشللكل الالفقاريات الكبرية مكوناً مهماً من تربية األحياء املائية وم للايد األمسا( ( 23و 15يف املائة من
اجنتاج العامل على التوايل) ،ويتم تناوهلا بالتف ل ل ل ل ل لليل يف التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل لألغذية والزراعة،
وسل ل ل ل لليتم إدماجها يف إجراءات املتابعة ذات األولوية .وت ط هذه العملية أيض ل ل ل ل لاً بعة الكائنات احلية الدقيقة املائية مثل
الطحالب اجملهرية .باجض للافة إىل ذلك ،يتناول مش للروع التقرير املنقح عن حالة التنوع البيولوج لألغذية والزراعة يف العامل
الذي أع ّد بتوجيه من اهليئة والذي سل ل لليتم اسل ل للتكماله وإصل ل للداره قبل هناية عام  ،2018اسل ل للتخدام وصل ل للون الكائنات احلية
الدقيقة يف الرتبة ،وامللقحات ،وعوامل املكافحة البيولوجية ،فضل ل ل ل ل ل لالً عن اارس ل ل ل ل ل للات اجدارة اليت يعتقد أهنا مؤاتية لتقدمي
خدمات النظم اجيكولوجية من جانب الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ،من مجلة أمور أخرع.
-11

املبني يف املرفق ،إىل:
يهدف مشروع خطة عمل اهليئة ،على النحو ّ
()1
()2
()3

()4

توحيد أنشل ل للطة اهليئة وعملياهتا ذات ال ل ل لللة باالسل ل للتخدام املسل ل للتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات
وب وهنا ،والتخطيط بشكل متّسق لألنشطة املستقبلية يف هذا اجملال؛
إذكاء الوع وتعزيز املعارف والفهم حول أمهية الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات بالنس ل ل للبة إىل وظائف
النظام اجيكولوج  ،ونظم اجنتاج القادرة على ال مود واملستدامة ،واألمن ال ذائ  ،والت ذية؛
تعزيز األخذ بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف السل ل للياسل ل للات وعمليات وضل ل للع السل ل للياسل ل للات ا لية
والوطنية واجقليمية والدولية من أجل االس ل ل ل للتخدام املس ل ل ل للتدام للتنوع البيولوج لألغذية والزراعة وص ل ل ل للونه،
وإدارهتا على حنو مستدام؛
تعزيز التعاون بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمات واملبادرات الدولية األخرع ذات ال ل ل ل ل ل لللة حلش ل ل ل ل ل للد
ا وات املهمة بالنسل ل للبة إىل االسل ل للتخدام املسل ل للتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصل ل للوهنا وحتديد
اجملاالت ذات االهتمام املشرت(.
ب-

التحديات التي تعترض تقييم/إدارة الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات

 -12على الرغم من االعرتاف الواسللع بالدور املهم الذي تؤديه الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف توفري خدمات
النظام اجيكولوج وبأمهيتها بالنس ل ل للبة إىل األغذية والزراعة ،فإن املعلومات املتعلّقة بتنوعها ووظيفتها وتوزيعها غري متكافئة
وحملدودة جلداً وازأة يف الكثري من احللاالت .كملا أن أمهيلة الكلائنلات احليلة اللدقيقلة والالفقلاريلات بلالنسل ل ل ل ل ل لبلة إىل األغلذية
والزراعة ال تنعكة بشللكل واف يف األموال املخ ل للة للبحول ذات ال لللة وال يف السللياسللات وعمليات أخذ القرارات
ذات ال لة ،على النحو الذي أكده مشروع التقرير املنقح.
 -13يتعارض التنوع الت ل ل ل ل ل للنيف والوظيف ألنواع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات بش ل ل ل ل ل للكل ملحوظ مع األنواع
يف قطاعات النباتات واحليوانات وال ابات وم ايد األمسا( .وتشمل هذه األخرية عدداً قليالً نسبياً من األنواع اليت يكون
ت ل ل للنيفها مفهوماً جيداً .ونتيوة لذلك ميكن إدارة األنواع والس ل ل للالالت واألص ل ل للناف فالقطاعيةف بطريقة تلفة ،وميكن أن
تكون اسرتاتيويات ال ون مثالً قائمة على نوع واحد .ويواجه هذا النهم القائم على كل نوع على حدة صعوبات عملية
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كبرية يف حالة الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات نظراً إىل العدد الكبري من األنواع ،والطائفة الت ل ل ل ل ل للنيفية واجيكولوجية
املتنوعة جداً من هذه الكائنات احلية ،وبالتايل ،املوارد البشرية واملالية اليت يتطلبها هذا النهم.
ج-

التركيز على المجموعات الوظيفية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات

 -14قد تكون اس لرتاتيويات اجدارة ذات ال لللة بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املعتمدة على إطار شللامل يرّكز
على وظائف وخدمات النظام اجيكولوج اليت تس ل ل ل للاهم فيها هذه الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وعلى اارس ل ل ل للات
اجدارة اليت تعزز صل ل ل للوهنا واسل ل ل للتخدامها املسل ل ل للتدام ،أكثر فعالية وكفاءة من االس ل ل ل لرتاتيويات اليت تركز على الكائنات احلية
نفسها ،ال سيما بالنسبة إىل الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات اليت تدار ضمن نظم اجنتاج.
املبني يف املرفق ،تناول الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات
 -15بالتايل ،يقرتح مش ل ل ل ل ل للروع خطة العمل ،على النحو ّ
باعتبارها اموعات وظيفية كما حددهتا اهليئة يف دورهتا األخرية مع مراعاة عمل اهليئة الس ل ل ل ل ل للابق بش ل ل ل ل ل للأهنا :امللقحات،
وال سيما حنل العسل؛ الكائنات الدقيقة والالفقاريات يف الرتبة؛ عوامل املكافحة البيولوجية؛ الكائنات احلية الدقيقة املهمة
بللالنسل ل ل ل ل ل لبللة إىل عمليللة اهلض ل ل ل ل ل للم لللدع اجملرتات؛ الكللائنللات احليللة الللدقيقللة املهمللة بللالنسل ل ل ل ل ل لبللة إىل جتهيز األغللذيللة والعمليللات
الزراعية ال ناعية.24
 -16على ض للوء األنش للطة والتطورات األخرية على املس للتوع العامل يف ما يتعلّق بالتنوع البيولوج للرتبة 25والتلقيح،26
قد ترغب اهليئة باالستفادة من الدفع القائم وتناول هذه اجملموعات أوالً .ولكن قد تقرر اهليئة أيضاً أن تنظر يف اموعات
وظيفية إضل ل للافية ،مثل الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املسل ل للتخدمة كمكونات غذائية يف األغذية البش ل ل لرية واألعالف
احليوانية على السل ل لواء كالفطريات اجلاهزة للح ل للاد .وتس ل للث الالفقاريات الكبرية اليت تش ل للكل نس ل للبة كبرية من إنتاج تربية
األحياء املائية وم ل ل ل ل ل للايد األمسا( من هذه اجملموعة الوظيفية ذلك أنه يتم تناوهلا يف التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية
يف العامل لألغذية والزراعة ،يف حني أنه ميكن إدراج الكائنات احلية الدقيقة املائية اليت ال يتناوهلا التقرير (الطحالب الدقيقة
والعوالق احليوانية).
 -17باجض للافة إىل ذلك ،يقرتح مش للروع خطة العمل تناول اموعة وظيفية واحدة يف كل دورة من دورات اهليئة .فإن
السع إىل تناول مجيع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف آن واحد قد يكون مبالغ فيه نظراً إىل املوارد البشرية واملالية
ا دودة املتوافرة .وجتدر اجشارة إىل أن اجملموعات الوظيفية املختلفة تتطلب خوات تلفة جداً.

 24الفقرة  79من الوثيقة .CGRFA16/17/Report
 25مثل إعداد األطلة العامل للتنوع البيولوج للرتبة من جانب مركز البحول املش ل ل ل ل للرت( التابع للمفوضل ل ل للية األوروبية ،واملبادرة العاملية للتنوع البيولوج
للرتبة؛ والتزامات الش ل ل لراكة العاملية من أجل الرتبة واموعة ا واء الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة التابعة هلا بتعزيز التنوع البيولوج للرتبة؛ والتحالف
االسرتاتيو بني منظمة األغذية والزراعة واملبادرة العاملية للتنوع البيولوج للرتبة ،ما يشمل ندوة دولية طط هلا يف عام .2020
 26مثل إص للدار التقييم املواض لليع للمنو احلكوم الدويل للعلوم والس للياس للات يف اال التنوع البيولوج وخدمات النظم اجيكولوجية ،بش للأن امللقحات
والتلقيح وإنتاج األغذية.
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األنشطة الرئيسية

د-

 -18يس ل للّط مشل للروع التقرير املنقح واملعلومات الواردة من أعضل للاء اهليئة على مشل للروع التقرير رداً على الرسل للالة الدورية
للحكومات  ،C/CBD-7الضوء على احلاجة إىل القيام ما يل :
()1
()2
()3
()4

()5

-19
()1

()2
()3

وضل ل ل ل للع خطوة أسل ل ل ل للاس وطنية ال سل ل ل ل لليما بالنسل ل ل ل للبة إىل الكائنات احلية الدقيقة يف الرتبة والالفقاريات
وامللقحات؛
حتسني املعارف بشأن وظائف أنواع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف نظم اجنتاج وحوهلا؛
تقييم أثر اارس ل ل للات اجدارة على االس ل ل للتخدام املس ل ل للتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وص ل ل للوهنا
وعلى خدمات النظم اجيكولوجية اليت توفّرها ،وحتديد املمارسات األكثر مالءمة والتأكد من فعاليتها؛
إدراج صل ل للون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واسل ل للتخدامها املسل ل للتدام يف السل ل للياسل ل للات وعمليات
التخطيط القائم ة على املس ل ل ل ل ل للتويني ا ل والوطين وإدماج هذه العمليات يف نظم ا اس ل ل ل ل ل للبة واجبال
الوطنية؛
تقوية الشل ل لراكات وإض ل للفاء الطابع الرمس عليها وحتس ل للني تبادل وتقاس ل للم املعارف وأفض ل للل املمارس ل للات
املتعلّقة ب ون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها املستدام.

اشياً مع هذا التحليل ،يقرتح مشروع خطة العمل معاجلة كل اموعة من اجملموعات الوظيفية عو:
تلخيص احلالة واالجتاهات ا اصلة ب لون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واسلتخدامها ،باالسلتناد إىل عمل
اهليئة الس للابق واألدبيات املوجودة ودراس للة اس للتق للائية مفتوحة ميكن أن جتمع أفض للل املمارس للات املتعلّقة ب للوهنا
واستخدامها املستدام ،حسب االقتضاء؛
وض ل للع خريطة باملنظمات اجقليمية والدولية واملؤسل ل لس ل للات األخرع املهمة بالنس ل للبة إىل اجملموعة الوظيفية ،وحتديد
اجملاالت االسرتاتيوية للتعاون ا تمل؛
حتديد الث رات واالحتياجات واجمكانات ،بعد التش ل ل ل ل ل للاور مع اموعة (اموعات) العمل ذات ال ل ل ل ل ل لللة التابعة
للهيئة ،لتقوم اهليئة وأعضائها معاجلتها.
هـ-

الشراكات

 -20يقرتح مش ل للروع خطة العمل أن يتم تنفيذه بالشل ل لراكة مع املنظمات املعنية باالس ل للتخدام املس ل للتدام للكائنات احلية
الدقيقة والالفقاريات وصللوهنا .وينب إش لرا( الشللركاء ،مثل أمانة اتفاقية التنوع البيولوج  ،واجملموعة االسللتشللارية للبحول
الزراعية الدولية ،واملركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية ،واملنظمة الدولية للمكافحة البيولوجية واملتكاملة ،يف أنش ل ل ل ل ل للطة
حمددة من خطة العمل كلّما كان ذلك مناسباً.
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و-

الجدول الزمني

 -21يقرتح مشل ل ل ل ل للروع خطة العمل أن تتناول اهليئة اموعة وظيفية واحدة يف كل فرتة ما بني الدورات .ويعين ذلك أن
اهليئة ستنظر يف دورهتا العادية الثامنة عشرة ( )2021يف اجملموعة الوظيفية األوىل اليت مت حتديدها.
 -22تتوخى خطة العمل اسل ل للتعراضل ل للها على فرتات منتظمة وللمرة األوىل خالل الدورة العادية التاسل ل للعة عشل ل للرة للهيئة
( .)2023ويف هذه املرحلة ،ميكن أن تب ّدل اهليئة ،على ض ل للوء الدروس املس ل للتخل ل للة أو التطورات اجلديدة ،الرتتيب الذي
ترغب موجبه يف أن تتناول اجملموعات الوظيفية من املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات أو أن تع ّدل
بعة األنشطة اليت سيتم االضطالع هبا يف ما خيص كل اموعة من اجملموعات الوظيفية.

رابعا -التوجيهات المطلوبة
ا
 -23إن اموعة العمل مدعوة إىل إجراء استعراض وتنقيح ،حسب االقتضاء ،ملشروع خطة العمل بشأن اال ستخدام
املس للتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وص للوهنا ،على النحو الوارد يف املرفق ،وال س لليما الئحة اجملموعات الوظيفية
ا ددة والرتتيب الذي ينب أن تنظر اهليئة موجبه فيها.

10

CGRFA/WG-FGR-5/18/6

المرفق
مشروع خطة العمل بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات الحية الدقيقة
والالفقاريات وصونها
تعلد الكلائنلات احليلة اللدقيقلة والالفقلاريلات اجملموعلات األكثر علدداً وتنوعلاً من الكلائنلات على وجله األرض .وه تؤدي
يقر برنامم عمل اهليئة املتعدد الس للنوات باملس للامهة
أدواراً مهمة يف كافة مراحل س لللس لللة القيمة ال ذائية .ومنذ عام ّ ،2007
املهمللة اليت تقللدمهللا الكللائنللات احليللة الللدقيقللة والالفقللاريللات يف توفري خللدمللات النظللام اجيكولوج واسل ل ل ل ل ل لتللدامللة األغللذيللة
واألمن ال ذائ .
وبتوجيه من اهليئة ،جرت تقييمات مستهدفة ملختلف الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وملسامهاهتا يف األغذية والزراعة.

األهداف
هتدف خطة العمل هذه إىل:
()1
()2
()3

()4

توحيد أنشل ل للطة اهليئة وعملياهتا ذات ال ل ل لللة باالسل ل للتخدام املسل ل للتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات
وصوهنا ،والتخطيط بشكل متّسق لألنشطة املستقبلية يف هذا اجملال؛
إذكاء الوع وتعزيز املعارف والفهم حول أمهية الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات بالنس ل ل للبة إىل وظائف
النظام اجيكولوج  ،ونظم إنتاج األغذية القادرة على ال مود ،واألمن ال ذائ  ،والت ذية؛
تعزيز األخذ بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف السل ل للياسل ل للات وعمليات وضل ل للع السل ل للياسل ل للات ا لية
والوطنية واجقليمية والدولية من أجل صل ل ل ل للون التنوع البيولوج لألغذية والزراعة واسل ل ل ل للتخدامه املس ل ل ل ل لتدام؛
وإدارهتا على حنو مستدام؛
تعزيز التعاون بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمات واملبادرات الدولية األخرع ذات ال ل ل ل ل ل لللة حلش ل ل ل ل ل للد
ا وات املهمة بالنس ل للبة إىل االس ل للتخدام املس ل للتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وص ل للوهنا ،وحتديد
اجملاالت ذات االهتمام املشرت( هبدف تقوية التعاون فيها.

المجموعات الوظيفية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات
ستتناول اهليئة يف دوراهتا القادمة اجملموعات الوظيفية التالية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ،على النحو اآليت:
ال ل ل للدورة ال لث ل ل للام لن ل ل للة امللقحات ،وال سيما حنل العسل
عشرة للهيئة
الللدورة التللاسل ل ل ل ل ل لعللة الكائنات الدقيقة والالفقاريات يف الرتبة
عشرة للهيئة
الللدورة العش ل ل ل ل ل للرون الكائنات احلية املستخدمة كمكونات غذائية يف األغذية /األعالف
للهيئة
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ال ل ل للدورة احل ل ل للادي ل ل للة عوامل املكافحة البيولوجية
والعشرون للهيئة
ال ل ل للدورة الل لث ل ل للانل لي ل ل للة جتهيز األغذية والعمليات الزراعية ال ناعية
والعشرون للهيئة
ال ل ل للدورة الل لث ل ل للالل لث ل ل للة الك للائن للات احلي للة ال للدقيق للة املهم للة ب للالنسل ل ل ل ل ل لب للة إىل عملي للة اهلض ل ل ل ل ل للم
والعشرون للهيئة لدع اجملرتات

األنشطة الرئيسية
ستتناول اهليئة كل اموعة من اجملموعات الوظيفية باالستناد إىل:





موجز عن احلالة واالجتاهات ا اصة ب ون الكائنات احلية الدقيقة والالفقريات واستخدامها ،باالستناد إىل
عمل اهليئة السابق واألدبيات املوجودة ودراسة استق ائية مفتوحة ميكن أن جتمع أفضل املمارسات املتعلّقة
ب وهنا واستخدامها املستدام ،حسب االقتضاء؛
خريطة باملنظمات اجقليمية والدولية واملؤس ل ل ل لسل ل ل للات األخرع املهمة بالنسل ل ل للبة إىل اجملموعة الوظيفية ،وحتديد
للمواالت االسرتاتيوية للتعاون ا تمل؛
حتليل للث رات واالحتياجات واجمكانيات لتقوم اهليئة وأعضائها معاجلتها.

الشراكات
س ل لليتم تنفيذ خطة العمل هذه بالشل ل لراكة مع املنظمات املعنية باالس ل للتخدام املس ل للتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات
وصوهنا.

االستعراض
سل ل ل لليتم اسل ل ل للتعراض خطة العمل هذه ومراجعتها ،حسل ل ل للب االقتضل ل ل للاء ،يف الدورات التاسل ل ل للعة عشل ل ل للرة واحلادية والعش ل ل ل لرين
والثالثة والعشرين للهيئة.

