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 مقدمة -أوالا 
 
رض. وه  على وجه األمن الكائنات موعات األكثر عدداً وتنوعاً اجملتعد الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات  -1

، أقّرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 2007تؤدي أدواراً مهمة يف كافة مراحل سلللللللللللللسلللللللللللللة القيمة ال ذائية. ويف عام 
 توفري ية عشللللرة، باملسللللامهة املهمة اليت تقدمها الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يفيف دورهتا العادية احلاد ،)اهليئة( رمسياً 

خللدمللات النظللام اجيكولوج  واسللللللللللللللتللدامللة الزراعللة واألمن ال للذائ  وأدرجللت املوارد الوراثيللة من الكللائنللات احليللة الللدقيقللة 
عشلللر سلللنوات، طلبت اهليئة يف دورهتا األخرية وبعد مرور  1والالفقاريات كمسلللار عمل يف برنامم عملها املتعدد السلللنوات.

احلية  لكائناتل املسللللللللتدام سللللللللتخدامشللللللللأن االب  إعداد خطة عمل للعمل املسللللللللتقبل )املنظمة( إىل منظمة األغذية والزراعة
 2الدقيقة والالفقاريات وصوهنا.

 
لعشللللر املاضللللية خالل السللللنوات اتلّخص هذه الوثيقة أنشللللطة اهليئة يف اال الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات  -2

 وتعرض مشروع خطة عمل لعمل اهليئة املستقبل  يف هذا اجملال لتستعرضه اموعة العمل.
 

 معلومات أساسية -اثانيا 
 
نظرت اهليئة يف دورهتا العادية الثانية عشلللللللللرة يف دراسلللللللللتني اسلللللللللتطالعيتني وجيزتني ت لللللللللفان الوظائف وا دمات  -3

وشلددت اهليئة على احلاجة  3الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املهمة بالنسلبة إىل األغذية والزراعة.الرئيسلية اليت توفّرها 
نظمة القيام ملاإىل تقييم احلالة واالجتاهات ا اصة بالكائنات احلية الدقيقة املهمة بالنسبة إىل األغذية والزراعة. وطلبت إىل 

مها، واالجتاهات ا اصللة ب للون الكائنات احلية الدقيقة يف الرتبة واسللتخدابعمليات تقييم تسللتهدف بشللكل خاا احلالة 
كما طلبت اهليئة إىل   4وعوامل املكافحة البيولوجية والعوامل املمرضللللللة يف النباتات ال سلللللليما بالنسللللللبة إىل ا اصلللللليل املهمة.

ليات ة اهلضلللللللللللم لدع اجملرتات والعماملنظمة إجراء حتليالت ودراسلللللللللللات إضلللللللللللافية عن دور الكائنات احلية الدقيقة يف عملي
الزراعية ال للللللناعية وجتهيز األغذية، فضللللللالً عن توليف عامل  للحالة واالجتاهات ا اصللللللة ودمات النظم اجيكولوجية اليت 

 5ريات املهمة بالنسبة إىل األغذية والزراعة.اتوفرها الالفق
 
فة وأخذت ع رّحبت اهليئة يف دورهتا العادية الثالثة عشللللللللللللللرة، -4 لماً بالتقّدم ا رز يف إعداد التقييمات املسللللللللللللللتهد 

ورّحبت اهليئة أيضلللاً بتضلللمني  .6والكائنات احلية الدقيقة تالالفقاريامن بالدراسلللتني عن أثر ت رّي املناخ على املوارد الوراثية 
 اهليئة التقرير(. ووافقت) زراعة يف العاملحالة التنوع البيولوج  لألغذية والالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف تقرير 

                                                      
 .Report-CGRFA/11/07من الوثيقة  املرفق واو  1
 .Report-CGRFA/16/17من الوثيقة  78الفقرة   2
 .CGRFA-12/09/15.2و CGRFA-12/09/15.1الوثيقتان   3
 .Report-CGRFA/12/09من الوثيقة  60الفقرة   4
 .t12/09/Repor-CGRFAمن الوثيقة  63الفقرة   5
 . 57و 54الدراستان األساسيتان رقم   6
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على النظر، يف املسلللللللتقبل، يف إمكانية إعداد تقييمات عاملية عن الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ويف إمكانية إنشلللللللاء 
 .7اموعة عمل حكومية دولية فنية بشأن املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات

 
اهليئة علماً يف دورهتا العادية الرابعة عشللرة موموعة من الدراسللات األسللاسللية الشللاملة عن دور الكائنات أخذت  -5

وعن دور الالفقاريات يف إنتاج  10ويف عملية اهلضللللم لدع اجملرتات 9والزراعية ال للللناعية 8احلية الدقيقة يف العمليات ال ذائية
 .12والنظم القائمة على ا اصيل اجلذرية 11األرز
 
اسللتعرضللت اهليئة يف دورهتا العادية ا امسللة عشللرة عملها ا اا بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات. وأّكدت  -6

ادداً على أمهية التنوّع الوراث  للميكروبات والالفقاريات، ما يف ذلك دور امللقحات، بالنسللللللللللللللبة إىل الزراعة املسللللللللللللللتدامة 
شللللللللارت إىل ضللللللللرورة إدراج املوارد الوراثية للوراثيم وا مائر والفطريات املسللللللللتخدمة يف كما أهنا أ  .واألمن ال ذائ  والت ذية

وشللللللللددت اهليئة على احلاجة إىل أن يعار التقرير املسللللللللائل املتعّلقة بالكائنات  .13جتهيز األغذية يف عمل اهليئة املسللللللللتقبل 
كما   .14ريةلومات ذات ال لة عند إعداد تقاريرهم القطاحلية الدقيقة والالفقاريات وناشدت كافة أعضاء املنظمة بتوفري املع

أهنا طلبت إىل املنظمة استعراض التخطيط لعملها بشأن صون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها املستدام 
ائية لألغذية امل اثيةالور  حالة املواردوأشلللارت اهليئة أيضلللاً، عند النظر يف مشلللروع التقرير عن  .15بعد عرض التقرير على اهليئة

حلايل املوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة ذات االستخدام ا، إىل مشروع الدراسة األساسية املواضيعية عن والزراعة يف العامل
 .16وا تمل يف تربية األحياء املائية

 
شروع خطة عمل م إعدادبشأن  وجهات نظرهاالبلدان إىل تقدمي  دعوةطلبت اهليئة يف دورهتا األخرية إىل األمني  -7

لكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصللللللللوهنا. وقامت منظمة األغذية ل املسللللللللتدام سللللللللتخدامالاشللللللللأن للعمل املسللللللللتقبل  ب
، بدعوة األعضلللللللللللاء واملراقبني إىل 2017مايو/أيار  22 ةاملؤرخ C/CBD-7 الرسلللللللللللالة الدورية للحكوماتوالزراعة، موجب 

. وطلبت اهليئة أيضلللللاً إىل املنظمة إعداد مشلللللروع خطة عمل 2017سلللللبتمو/أيلول  30بًة حبلول كتا  وجهات نظرهمتقدمي 
 ذلك وأي معلومات أخرع ذات صلللللللللللللللة، ما يف حالة التنوع البيولوج  لألغذية والزراعة يف العاملمع مراعاة نتائم تقرير 

وعّوت اهليئة ادداً عن أمهية  .17إسهامات األعضاء واملراقبني، لك  تستعرضها اموعات العمل واهليئة يف دوراهتا القادمة

                                                      
 .Report-CGRFA/13/11من الوثيقة  94و 92الفقرتان   7
 .65الدراسة األساسية رقم   8
 .64الدراسة األساسية رقم   9

 .61الدراسة األساسية رقم   10
 .62الدراسة األساسية رقم   11
 .63الدراسة األساسية رقم   12
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  66الفقرة   13
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  67الفقرة   14
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  69الفقرة   15
16  Genetic resources for microorganisms of current and potential use in aquaculture Russell T. Hill,. 

 (2017مشروع )يناير/كانون الثاين 
 .CGRFA/16/17/Report Rev.1من الوثيقة  78الفقرة   17

http://www.fao.org/3/a-bt491e.pdf
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ألغذية ا امللقحات، وال سللليما حنل العسلللل، والكائنات احلية الدقيقة املهمة بالنسلللبة إىل عملية اهلضلللم لدع اجملرتات وجتهيز
لبت أن والكائنات احلية الدقيقة والالفقريات يف الرتبة، وط ،والعمليات الزراعية ال للللللللللللللناعية، وعوامل املكافحة البيولوجية

وشددت اهليئة على ضرورة أن تواصل منظمة األغذية والزراعة  .18تندرج هذه اجملموعات األساسية يف مشروع خطة العمل
بادرات الدولية األخرع حلشلللللللللللد ا وات املتعّلقة بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، بناء الشلللللللللللراكات مع املنظمات وامل

 .19وطلبت إىل املنظمة أن تدرج ذلك يف مشروع خطة العمل
 

 الزراعةلألغذية و  لموارد الوراثيةل بشأن االستخدام المستدام مشروع خطة العملنحو  -اثالثا 
 وصونهامن الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات 

 
 األهداف -أ

 
تشللللللللكل املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات جزءاً من عدد من املبادرات والوامم واألنشللللللللطة  -8

شللللللراكة العاملية من والزراعة، عن طريق الالدولية اجلارية املّت لللللللة بالتنوع البيولوج  لألغذية والزراعة. وتقّدم منظمة األغذية 
أجل الرتبة والعمل العامل  بشأن خدمات التلقيح من أجل الزراعة املستدامة، التوجيهات واملشورة الفنية إىل البلدان وتيّسر 

والتنوع  20مللقحاتا عمليات اختاذ القرارات املتعّلقة بقضايا الرتبة والتلقيح. كما تيّسر املنظمة تنفيذ املبادرات الدولية بشأن
املنبثقللة عن مؤ ر األطراف يف اتفللاقيللة التنوع البيولوج . عالوة على ذلللك، تعمللل املنظمللة منللذ وقللت  21البيولوج  للرتبللة

 طويل يف اال املكافحة البيولوجية من خالل برنااها املتكامل ملكافحة اآلفات.
 
مثل املنو احلكوم  الدويل للعلوم والسلللللللللياسلللللللللات يف اال التنوع البيولوج  وخدمات  ،تسلللللللللاهم منظمات أخرع -9

 ، إسللللهاماً كبرياً يف تعزيز األسللللة املعرفية لتحسللللني وضللللع السللللياسللللات من أجل)املنو احلكوم  الدويل( النظم اجيكولوجية
. وقد نتم عن وهنا، وصيكولوج  اليت توفّرهالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وخدمات النظام اجل املستدام ستخدامالا

ال للللللادر عن املنو احلكوم  الدويل اموعة واسللللللعة من منتوات  22امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذيةتقرير التقييم بشللللللأن 
طنية و املتابعة واججراءات واملبادرات يف اال السللياسللات، ما فيها الئحة تطول باسللتمرار باالسللرتاتيويات وخطط العمل ال

 يف وتعد منظمة األغذية والزراعة شللللللريكاً من الشللللللركاء التعاونيني األربعة .23ترتكز على نتائم التقييماليت املتعّلقة بالتلقيح، 
  للمنو احلكوم  الدويل. األمم املتحدة

                                                      
 .CGRFA/16/17/Report Rev.1من الوثيقة  79الفقرة   18
 .Rev.1 CGRFA/16/17/Reportمن الوثيقة  80الفقرة   19
 عن مؤ ر األطراف السادس.  ال ادر VI/5من القرار  امللحق الثاين  20
 الثامن.عن مؤ ر األطراف  ال ادر VIII/23القرار  21
22  Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem -The assessment report of the Intergovernmental Science IPBES (2016).

Fonseca, and H.T. Ngo, (eds.). Secretariat -. S.G. Potts, V. L. ImperatrizServices on pollinators, pollination and food production
of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 

  pollination-https://www.ipbes.net/deliverables/3a للمزيد من املعلومات ميكن االطالع على املوقع:  23

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
http://www.ipbes.net/deliverables/3a-pollination
http://www.ipbes.net/deliverables/3a-pollination
http://www.ipbes.net/deliverables/3a-pollination
http://www.ipbes.net/deliverables/3a-pollination
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لى النحو ع، عززت اهليئة ب للللللللللللللورة مطردة عملها يف اال الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، 2007منذ عام  -10
يف املائة من  15و 23ريات الكبرية مكوناً مهماً من تربية األحياء املائية وم للايد األمسا) )اامللخص أعاله. وتشللكل الالفق
 ،لعامل لألغذية والزراعةحالة املوارد الوراثية املائية يف اويتم تناوهلا بالتف لللللللللللللليل يف التقرير عن  ،اجنتاج العامل  على التوايل(

وسللللللللللليتم إدماجها يف إجراءات املتابعة ذات األولوية. وت ط  هذه العملية أيضلللللللللللاً بعة الكائنات احلية الدقيقة املائية مثل 
 زراعة يف العاملحالة التنوع البيولوج  لألغذية والالطحالب اجملهرية. باجضللللافة إىل ذلك، يتناول مشللللروع التقرير املنقح عن 

، اسللللللتخدام وصللللللون الكائنات احلية 2018والذي سلللللليتم اسللللللتكماله وإصللللللداره قبل هناية عام عّد بتوجيه من اهليئة أ  الذي 
الدقيقة يف الرتبة، وامللقحات، وعوامل املكافحة البيولوجية، فضللللللللللللللالً عن اارسللللللللللللللات اجدارة اليت ي عتقد أهنا مؤاتية لتقدمي 

 ت، من مجلة أمور أخرع.خدمات النظم اجيكولوجية من جانب الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريا
 

 ، إىل:املرفقعلى النحو املبنّي يف  ،اهليئة ليهدف مشروع خطة عم -11
 

قاريات لكائنات احلية الدقيقة والالفل املسللللللتدام سللللللتخدامالتوحيد أنشللللللطة اهليئة وعملياهتا ذات ال لللللللة با (1)
  وهنا، والتخطيط بشكل مّتسق لألنشطة املستقبلية يف هذا اجملال؛بو 

إذكاء الوع  وتعزيز املعارف والفهم حول أمهية الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات بالنسلللللللبة إىل وظائف  (2)
 النظام اجيكولوج ، ونظم اجنتاج القادرة على ال مود واملستدامة، واألمن ال ذائ ، والت ذية؛

لية يات وضللللللع السللللللياسللللللات ا تعزيز األخذ بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف السللللللياسللللللات وعمل (3)
، صلللللللللونهو  لتنوع البيولوج  لألغذية والزراعةل املسلللللللللتدام سلللللللللتخدامالوالوطنية واجقليمية والدولية من أجل ا

 على حنو مستدام؛ اوإدارهت
تعزيز التعاون بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمات واملبادرات الدولية األخرع ذات ال لللللللللللللللة حلشللللللللللللللد  (4)

يد لكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصلللللللوهنا وحتدل املسلللللللتدام سلللللللتخدامالبالنسلللللللبة إىل ا ا وات املهمة
 اجملاالت ذات االهتمام املشرت).

 
 التحديات التي تعترض تقييم/إدارة الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات -ب

 
 خدمات احلية الدقيقة والالفقاريات يف توفريعلى الرغم من االعرتاف الواسللع بالدور املهم الذي تؤديه الكائنات  -12

النظام اجيكولوج  وبأمهيتها بالنسللللللللبة إىل األغذية والزراعة، فإن املعلومات املتعّلقة بتنوعها ووظيفتها وتوزيعها غري متكافئة 
 األغلذية نسللللللللللللللبلة إىلوحملدودة جلداً وازأة يف الكثري من احللاالت. كملا أن أمهيلة الكلائنلات احليلة اللدقيقلة والالفقلاريلات بلال

 والزراعة ال تنعكة بشلللكل واف  يف األموال املخ للل لللة للبحول ذات ال للللة وال يف السلللياسلللات وعمليات أخذ القرارات
 ، على النحو الذي أكده مشروع التقرير املنقح.ذات ال لة

 
لحوظ مع األنواع مألنواع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات بشللللللللللللللكل  وظيف يتعارض التنوع الت للللللللللللللنيف  وال -13
قطاعات النباتات واحليوانات وال ابات وم ايد األمسا). وتشمل هذه األخرية عدداً قليالً نسبياً من األنواع اليت يكون  يف

ت لللللللنيفها مفهوماً جيداً. ونتيوة لذلك ميكن إدارة األنواع والسلللللللالالت واألصلللللللناف فالقطاعيةف بطريقة  تلفة، وميكن أن 
ى نوع واحد. ويواجه هذا النهم القائم على كل نوع على حدة صعوبات عملية  تكون اسرتاتيويات ال ون مثالً قائمة عل
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كبرية يف حالة الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات نظراً إىل العدد الكبري من األنواع، والطائفة الت للللللللللللللنيفية واجيكولوجية 
 اليت يتطلبها هذا النهم. املتنوعة جداً من هذه الكائنات احلية، وبالتايل، املوارد البشرية واملالية

 
 التركيز على المجموعات الوظيفية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات -ج

 
قد تكون اسللرتاتيويات اجدارة ذات ال لللة بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املعتمدة على إطار شللامل يرّكز  -14

لى اارسللللللللللات وعهذه الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات على وظائف وخدمات النظام اجيكولوج  اليت تسللللللللللاهم فيها 
ة ر فعالية وكفاءة من االسللللللللرتاتيويات اليت تركز على الكائنات احلياجدارة اليت تعزز صللللللللوهنا واسللللللللتخدامها املسللللللللتدام، أكث

 نفسها، ال سيما بالنسبة إىل الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات اليت تدار ضمن نظم اجنتاج.
 

يات الفقار ، تناول الكائنات احلية الدقيقة والاملرفقيقرتح مشللللللللللللللروع خطة العمل، على النحو املبنّي يف  ،بالتايل -15
باعتبارها اموعات وظيفية كما حددهتا اهليئة يف دورهتا األخرية مع مراعاة عمل اهليئة السللللللللللللللابق بشللللللللللللللأهنا: امللقحات، 

سيما حنل العسل؛ الكائنات الدقيقة والالفقاريات يف الرتبة؛ عوامل املكافحة البيولوجية؛ الكائنات احلية الدقيقة املهمة  وال
اجملرتات؛ الكللائنللات احليللة الللدقيقللة املهمللة بللالنسللللللللللللللبللة إىل جتهيز األغللذيللة والعمليللات  بللالنسللللللللللللللبللة إىل عمليللة اهلضللللللللللللللم لللدع

 .24ال ناعية الزراعية
 

، 26والتلقيح 25على ضللللوء األنشللللطة والتطورات األخرية على املسللللتوع العامل  يف ما يتعّلق بالتنوع البيولوج  للرتبة -16
موعات ذه اجملموعات أواًل. ولكن قد تقرر اهليئة أيضاً أن تنظر يف اقد ترغب اهليئة باالستفادة من الدفع القائم وتناول ه

وظيفية إضلللللللافية، مثل الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املسلللللللتخدمة كمكونات غذائية يف األغذية البشلللللللرية واألعالف 
برية من إنتاج تربية نسللللللبة ك ريات الكبرية اليت تشللللللكلاالفطريات اجلاهزة للح للللللاد. وتسللللللث  الالفقك  احليوانية على السللللللواء

ارد الوراثية املائية حالة املو األحياء املائية وم للللللللللللللايد األمسا) من هذه اجملموعة الوظيفية ذلك أنه يتم تناوهلا يف التقرير عن 
حالب الدقيقة ط، يف حني أنه ميكن إدراج الكائنات احلية الدقيقة املائية اليت ال يتناوهلا التقرير )الالعامل لألغذية والزراعة يف

 والعوالق احليوانية(.
 

باجضللللافة إىل ذلك، يقرتح مشللللروع خطة العمل تناول اموعة وظيفية واحدة يف كل دورة من دورات اهليئة. فإن  -17
املالية و السع  إىل تناول مجيع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف آن واحد قد يكون مبالغ فيه نظراً إىل املوارد البشرية 

  ا دودة املتوافرة. وجتدر اجشارة إىل أن اجملموعات الوظيفية املختلفة تتطلب خوات  تلفة جداً.

                                                      
 .CGRFA16/17/Reportمن الوثيقة  79الفقرة  24 

ة العاملية للتنوع البيولوج  واملبادر  ،مثل إعداد األطلة العامل  للتنوع البيولوج  للرتبة من جانب مركز البحول املشللللللللللللرت) التابع للمفوضللللللللللللية األوروبية  25
تنوع البيولوج  للرتبة؛ والتحالف لللرتبة؛ والتزامات الشلللللللراكة العاملية من أجل الرتبة واموعة ا واء الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة التابعة هلا بتعزيز ا

 .2020نوع البيولوج  للرتبة، ما يشمل ندوة دولية  طط هلا يف عام االسرتاتيو  بني منظمة األغذية والزراعة واملبادرة العاملية للت
لقحات مثل إصللللدار التقييم املواضلللليع  للمنو احلكوم  الدويل للعلوم والسللللياسللللات يف اال التنوع البيولوج  وخدمات النظم اجيكولوجية، بشللللأن امل  26

 والتلقيح وإنتاج األغذية.
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 األنشطة الرئيسية -د
 

لرسللللالة الدورية امشللللروع التقرير رداً على  علىسللللّلط مشللللروع التقرير املنقح واملعلومات الواردة من أعضللللاء اهليئة ي -18
 الضوء على احلاجة إىل القيام ما يل :، C/CBD-7 للحكومات

 
ريات اوضلللللللللللع خطوة أسلللللللللللاس وطنية ال سللللللللللليما بالنسلللللللللللبة إىل الكائنات احلية الدقيقة يف الرتبة والالفق (1)

 وامللقحات؛
 حتسني املعارف بشأن وظائف أنواع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف نظم اجنتاج وحوهلا؛ (2)
لكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصلللللللوهنا ل املسلللللللتدام سلللللللتخدامالتقييم أثر اارسلللللللات اجدارة على ا (3)

 وعلى خدمات النظم اجيكولوجية اليت توفّرها، وحتديد املمارسات األكثر مالءمة والتأكد من فعاليتها؛
إدراج صلللللللون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واسلللللللتخدامها املسلللللللتدام يف السلللللللياسلللللللات وعمليات  (4)

ة على املسللللللللللللللتويني ا ل  والوطين وإدماج هذه العمليات يف نظم ا اسللللللللللللللبة واجبال  التخطيط القائم
 الوطنية؛

وإضلللللفاء الطابع الرمس  عليها وحتسلللللني تبادل وتقاسلللللم املعارف وأفضلللللل املمارسلللللات  الشلللللراكاتتقوية  (5)
 املتعّلقة ب ون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها املستدام.

 
 مع هذا التحليل، يقرتح مشروع خطة العمل معاجلة كل اموعة من اجملموعات الوظيفية عو: اشياً  -19
 
اد إىل عمل ريات واسلتخدامها، باالسلتناتلخيص احلالة واالجتاهات ا اصلة ب لون الكائنات احلية الدقيقة والالفق (1)

 لللوهنا باهليئة السلللابق واألدبيات املوجودة ودراسلللة اسلللتق لللائية مفتوحة ميكن أن جتمع أفضلللل املمارسلللات املتعّلقة 
 ، حسب االقتضاء؛واستخدامها املستدام

فية، وحتديد الوظيوضللللللع خريطة باملنظمات اجقليمية والدولية واملؤسللللللسللللللات األخرع املهمة بالنسللللللبة إىل اجملموعة  (2)
 جملاالت االسرتاتيوية للتعاون ا تمل؛ا

حتديد الث رات واالحتياجات واجمكانات، بعد التشللللللللللللللاور مع اموعة )اموعات( العمل ذات ال لللللللللللللللة التابعة  (3)
 للهيئة، لتقوم اهليئة وأعضائها معاجلتها.

 
 الشراكات -هـ

 
كائنات احلية لاملسلللللتدام لسلللللتخدام الع املنظمات املعنية بايقرتح مشلللللروع خطة العمل أن يتم تنفيذه بالشلللللراكة م -20

ة االسللتشللارية للبحول واجملموع ،الدقيقة والالفقاريات وصللوهنا. وينب   إشللرا) الشللركاء، مثل أمانة اتفاقية التنوع البيولوج 
 أنشللللللللللللللطة واملنظمة الدولية للمكافحة البيولوجية واملتكاملة، يف ،واملركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية ،الزراعية الدولية

  حمددة من خطة العمل كّلما كان ذلك مناسباً.
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 الجدول الزمني -و
 

يقرتح مشللللللللللللروع خطة العمل أن تتناول اهليئة اموعة وظيفية واحدة يف كل فرتة ما بني الدورات. ويعين ذلك أن  -21
 مت حتديدها. األوىل اليت وظيفيةالموعة اجمل( يف 2021الثامنة عشرة )اهليئة ستنظر يف دورهتا العادية 

 
تتوخى خطة العمل اسلللللللتعراضلللللللها على فرتات منتظمة وللمرة األوىل خالل الدورة العادية التاسلللللللعة عشلللللللرة للهيئة  -22
الذي  تيباجلديدة، الرت (. ويف هذه املرحلة، ميكن أن تبّدل اهليئة، على ضللللللوء الدروس املسللللللتخل للللللة أو التطورات 2023)

ترغب موجبه يف أن تتناول اجملموعات الوظيفية من املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات أو أن تعّدل 
 بعة األنشطة اليت سيتم االضطالع هبا يف ما خيص كل اموعة من اجملموعات الوظيفية.

 
 التوجيهات المطلوبة -ارابعا 

 
تخدام سالابشأن ة العمل مدعوة إىل إجراء استعراض وتنقيح، حسب االقتضاء، ملشروع خطة العمل إن اموع -23

وعات الوظيفية ، وال سلللليما الئحة اجملماملرفقعلى النحو الوارد يف  ،لكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصللللوهنااملسللللتدام ل
  الذي ينب   أن تنظر اهليئة موجبه فيها. تيبا ددة والرت 
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 المرفق 
ة لكائنات الحية الدقيقللموارد الوراثية لألغذية والزراعة من امشروع خطة العمل بشأن االستخدام المستدام 

 والالفقاريات وصونها
 

تؤدي  على وجله األرض. وه من الكلائنلات موعلات األكثر علددًا وتنوعلًا اجملتعلد الكلائنلات احليلة اللدقيقلة والالفقلاريلات 
، يقّر برنامم عمل اهليئة املتعدد السلللنوات باملسلللامهة 2007أدواراً مهمة يف كافة مراحل سللللسللللة القيمة ال ذائية. ومنذ عام 

املهمللة اليت تقللدمهللا الكللائنللات احليللة الللدقيقللة والالفقللاريللات يف توفري خللدمللات النظللام اجيكولوج  واسللللللللللللللتللدامللة األغللذيللة 
 ال ذائ . واألمن

 
 بتوجيه من اهليئة، جرت تقييمات مستهدفة ملختلف الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وملسامهاهتا يف األغذية والزراعة.و 
 

 األهداف
 

 هتدف خطة العمل هذه إىل:
 

ات قاريلكائنات احلية الدقيقة والالفاملسللللللتدام لسللللللتخدام التوحيد أنشللللللطة اهليئة وعملياهتا ذات ال لللللللة با (1)
 وصوهنا، والتخطيط بشكل مّتسق لألنشطة املستقبلية يف هذا اجملال؛

إذكاء الوع  وتعزيز املعارف والفهم حول أمهية الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات بالنسلللللللبة إىل وظائف  (2)
 على ال مود، واألمن ال ذائ ، والت ذية؛ القادرة النظام اجيكولوج ، ونظم إنتاج األغذية

تعزيز األخذ بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف السللللللياسللللللات وعمليات وضللللللع السللللللياسللللللات ا لية  (3)
؛ تدامواسلللللللللللتخدامه املسللللللللللل التنوع البيولوج  لألغذية والزراعة صلللللللللللونوالوطنية واجقليمية والدولية من أجل 

 وإدارهتا على حنو مستدام؛
ملنظمات واملبادرات الدولية األخرع ذات ال لللللللللللللللة حلشللللللللللللللد تعزيز التعاون بني منظمة األغذية والزراعة وا (4)

ديد لكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصللللللوهنا، وحتل املسللللللتدام سللللللتخدامالا وات املهمة بالنسللللللبة إىل ا
 اجملاالت ذات االهتمام املشرت) هبدف تقوية التعاون فيها.

 
 والالفقارياتالمجموعات الوظيفية من الكائنات الحية الدقيقة 

 
 ستتناول اهليئة يف دوراهتا القادمة اجملموعات الوظيفية التالية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، على النحو اآليت:

 
اللللللللدورة الللثلللللللامللنلللللللة 

 عشرة للهيئة
 امللقحات، وال سيما حنل العسل

اللللدورة التلللاسللللللللللللللعلللة 
 عشرة للهيئة

 الكائنات الدقيقة والالفقاريات يف الرتبة

الللدورة العشللللللللللللللرون 
 للهيئة

 عالفالكائنات احلية املستخدمة كمكونات غذائية يف األغذية/ األ
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اللللللللدورة احللللللللاديلللللللة 
 والعشرون للهيئة

 عوامل املكافحة البيولوجية

اللللللللدورة اللللثلللللللانللليلللللللة 
 والعشرون للهيئة

 جتهيز األغذية والعمليات الزراعية ال ناعية

اللللللللدورة اللللثلللللللاللللثلللللللة 
 والعشرون للهيئة

احليلللة اللللدقيقلللة املهملللة بلللالنسللللللللللللللبلللة إىل عمليلللة اهلضلللللللللللللم  الكلللائنلللات
 اجملرتات لدع

 
 األنشطة الرئيسية

 
 ستتناول اهليئة كل اموعة من اجملموعات الوظيفية باالستناد إىل:

 
 ستناد إىل واستخدامها، باال الكائنات احلية الدقيقة والالفقريات موجز عن احلالة واالجتاهات ا اصة ب ون

عمل اهليئة السابق واألدبيات املوجودة ودراسة استق ائية مفتوحة ميكن أن جتمع أفضل املمارسات املتعّلقة 
 املستدام، حسب االقتضاء؛ واستخدامها ب وهنا

 وحتديد  ،خريطة باملنظمات اجقليمية والدولية واملؤسللللللللسللللللللات األخرع املهمة بالنسللللللللبة إىل اجملموعة الوظيفية
 للمواالت االسرتاتيوية للتعاون ا تمل؛

  معاجلتها. وأعضائها اهليئة لتقوم اتياجمكانحتليل للث رات واالحتياجات و 
 

 الشراكات
 

الالفقاريات لكائنات احلية الدقيقة و ل املسلللللتدام سلللللتخدامالسللللليتم تنفيذ خطة العمل هذه بالشلللللراكة مع املنظمات املعنية با
 وصوهنا.

 
 اضاالستعر 

 
سللللللللليتم اسلللللللللتعراض خطة العمل هذه ومراجعتها، حسلللللللللب االقتضلللللللللاء، يف الدورات التاسلللللللللعة عشلللللللللرة واحلادية والعشلللللللللرين 

 والعشرين للهيئة. والثالثة


