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 مقدمة -أوالا 
 
على من الكائنات مجموعات األكثر عدداً وتنوعاً التعد الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات  -1

، 2007وجه األرض. وهي تؤدي أدواراً مهمة في كافة مراحل سلللللللسلللللللة القيمة العذائية. وفي عام 
 ً ية عشللرة، في دورتها العادية الحاد ،أقّرت هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )الهيئة( رسللميا

ظام  قاريات في توفير خدمات الن قة والالف لدقي نات الحية ا كائ ها ال قدم بالمسلللللللاهمة المهمة التي ت
اإليكولوجي واستدامة الزراعة واألمن العذائي وأدرجت الموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة 

عشللر سللنوات، طلبت وبعد مرور  1والالفقاريات كمسللار عمل في برنامع عملها المتعدد السللنوات.
إعللداد خطللة عمللل للعمللل  )المنظمللة( الهيئللة في دورتهللا األخيرة إلى منظمللة األغللذيللة والزراعللة

 2لكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وصونها.ل المستدام ستخدامشأن االب يالمستقبل
 
قاريات -2 قة والالف لدقي نات الحية ا كائ ئة في مجال ال طة الهي قة أنشلللللل هذه الوثي خالل  تلّخص 

السللللنوات العشللللر الماضللللية وتعرض مشللللروع خطة عمل لعمل الهيئة المسللللتقبلي في هذا المجال 
 لتستعرضه مجموعة العمل.

 

 معلومات أساسية -اثانيا 
 
ستطالعيتين وجيزتين تصفان  -3 ستين ا نظرت الهيئة في دورتها العادية الثانية عشرة في درا

ائنات الحية الدقيقة والالفقاريات المهمة بالنسللللبة إلى الوظائف والخدمات الرئيسللللية التي توفّرها الك
وشللللللددت الهيئة على الحاجة إلى تقييم الحالة واالتجاهات الخاصللللللة بالكائنات  3األغذية والزراعة.

بت إلى  بة إلى األغذية والزراعة. وطل بالنسلللللل قة المهمة  لدقي يات تقييم الالحية ا يام بعمل منظمة الق
واالتجاهات الخاصللللللة بصللللللون الكائنات الحية الدقيقة في التربة تسللللللتهدف بشللللللكل خا  الحالة 

واسلللتخدامها، وعوامل المكافحة البيولوجية والعوامل الممرضلللة في النباتات ال سللليما بالنسلللبة إلى 
كما طلبت الهيئة إلى المنظمة إجراء تحليالت ودراسلللللات إضلللللافية عن دور  4المحاصللللليل المهمة.

ة الهضللللللم لدى المجترات والعمليات الزراعية الصللللللناعية وتجهيز الكائنات الحية الدقيقة في عملي
األغذية، فضللللللالً عن توليف عالمي للحالة واالتجاهات الخاصللللللة بخدمات النظم اإليكولوجية التي 

 5ريات المهمة بالنسبة إلى األغذية والزراعة.اتوفرها الالفق
 
المحرز في إعداد التقييمات المستهِدفة بالتقدّم  رّحبت الهيئة في دورتها العادية الثالثة عشرة، -4

والكائنات الحية  تالالفقاريامن وأخذت علماً بالدراستين عن أثر تعيّر المناخ على الموارد الوراثية 
حالة التنوع ورّحبت الهيئة أيضللللاً بتضللللمين الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات في تقرير  6الدقيقة.

على النظر، في المسللللللتقبل، في  الهيئة )التقرير(. ووافقت العالمالبيولوجي لألغذية والزراعة في 
إمكانية إعداد تقييمات عالمية عن الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وفي إمكانية إنشلللللاء مجموعة 

 7عمل حكومية دولية فنية بشأن الموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات.
 

                                                      
 .Report-CGRFA/11/07من الوثيقة  المرفق 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
 .Report-CGRFA/13/11من الوثيقة  94و 92الفقرتان   7
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علماً في دورتها العادية الرابعة عشللللرة بمجموعة من الدراسللللات األسللللاسللللية أخذت الهيئة  -5
وفي عملية  9والزراعية الصللللللناعية 8الشللللللاملة عن دور الكائنات الحية الدقيقة في العمليات العذائية

والنظم القائمة على المحاصللللليل  11وعن دور الالفقاريات في إنتاج األرز 10الهضلللللم لدى المجترات
 12الجذرية.

 
تعرضت الهيئة في دورتها العادية الخامسة عشرة عملها الخا  بالكائنات الحية الدقيقة اس -6

والالفقاريات. وأّكدت مجدداً على أهمية التنّوع الوراثي للميكروبات والالفقاريات، بما في ذلك دور 
ى ضللرورة كما أنها أشللارت إل .الملقحات، بالنسللبة إلى الزراعة المسللتدامة واألمن العذائي والتعذية

ية للجراثيم والخمائر والفطريات المسللللللتخدمة في تجهيز األغذية في عمل  إدراج الموارد الوراث
وشللللددت الهيئة على الحاجة إلى أن يعالع التقرير المسللللائل المتعلّقة بالكائنات  13الهيئة المسللللتقبلي.

ات الصلللة عند إعداد الحية الدقيقة والالفقاريات وناشللدت كافة أعضللاء المنظمة بتوفير المعلومات ذ
كما أنها طلبت إلى المنظمة اسللتعراض التخطيل لعملها بشللأن صللون الكائنات  14تقاريرهم القطرية.

وأشللارت الهيئة  15الحية الدقيقة والالفقاريات واسللتخدامها المسللتدام بعد عرض التقرير على الهيئة.
مائية لألغذية والزراعة في ال الوراثية حالة المواردأيضللللللاً، عند النظر في مشللللللروع التقرير عن 

الموارد الوراثية من الكائنات الدقيقة ذات ، إلى مشللروع الدراسللة األسللاسللية المواضلليعية عن العالم
 16.االستخدام الحالي والمحتمل في تربية األحياء المائية

 
بشلللللللأن  وجهات نظرهاالبلدان إلى تقديم  دعوةطلبت الهيئة في دورتها األخيرة إلى األمين  -7

لكائنات الحية الدقيقة ل المسلللللتدام سلللللتخدامالاشلللللأن مشلللللروع خطة عمل للعمل المسلللللتقبلي ب إعداد
 الرسللللللالة الدورية للحكوماتوالالفقاريات وصللللللونها. وقامت منظمة األغذية والزراعة، بموج  

C/CBD-7 يار  22 ةالمؤرخ قديم 2017مايو/أ  وجهات نظرهم، بدعوة األعضلللللللاء والمراقبين إلى ت
. وطلبت الهيئة أيضاً إلى المنظمة إعداد مشروع خطة عمل مع 2017سبتمبر/أيلول  30لول كتابةً بح

وأي معلومات أخرى ذات  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالممراعاة نتائع تقرير 
صلللة، بما في ذلك إسللهامات األعضللاء والمراقبين، لكي تسللتعرضللها مجموعات العمل والهيئة في 

وعبّرت الهيئة مجدداً عن أهمية الملقحات، وال سلللللليما نحل العسللللللل، والكائنات  17ها القادمة.دورات
الحية الدقيقة المهمة بالنسللبة إلى عملية الهضللم لدى المجترات وتجهيز األغذية والعمليات الزراعية 

بة، وطلبت والكائنات الحية الدقيقة والالفقريات في التر ،الصللللللناعية، وعوامل المكافحة البيولوجية
وشللددت الهيئة على ضللرورة أن  18أن تندرج هذه المجموعات األسللاسللية في مشللروع خطة العمل.

تواصللل منظمة األغذية والزراعة بناء الشللراكات مع المنظمات والمبادرات الدولية األخرى لحشللد 
تدرج بت إلى المنظمة أن  قاريات، وطل قة والالف لدقي نات الحية ا كائ بال قة  لك في  الخبرات المتعلّ ذ

 19مشروع خطة العمل.
 

                                                      
 .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  potential use in aquacultureGenetic resources for microorganisms of current and  Russell T. Hill,. 

 (2017مشروع )يناير/كانون الثاني 
 .CGRFA/16/17/Report Rev.1من الوثيقة  78الفقرة   17
 .CGRFA/16/17/Report Rev.1من الوثيقة  79الفقرة   18
 .CGRFA/16/17/Report Rev.1من الوثيقة  80الفقرة   19

http://www.fao.org/3/a-bt491e.pdf
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 ثيةلموارد الورال بشأن االستخدام المستدام مشروع خطة العملنحو  -اثالثا 
 لألغذية والزراعة

 وصونهامن الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات 
 

 األهداف (لف)أ
 
المبادرات تشكل الموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات جزءاً من عدد من  -8

والبرامع واألنشللللطة الدولية الجارية المتّصلللللة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتقدّم منظمة 
األغذية والزراعة، عن طريق الشللللللراكة العالمية من أجل التربة والعمل العالمي بشلللللللأن خدمات 

ر عمليات اتخاذ  التلقيح من أجل الزراعة المسلللتدامة، التوجيهات والمشلللورة الفنية إلى البلدان وتيسلللّ
ر المنظمة تنفيذ المبادرات الدولية بشلللللللأن  قة بقضلللللللايا التربة والتلقيح. كما تيسللللللّ القرارات المتعلّ

المنبثقة عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي.  21والتنوع البيولوجي للتربة 20الملقحات
فحة البيولوجية من خالل برنامجها عالوة على ذلك، تعمل المنظمة منذ وقت طويل في مجال المكا

 المتكامل لمكافحة اآلفات.
 
مثل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسللللياسللللات في مجال التنوع  ،تسللللاهم منظمات أخرى -9

، إسلللهاماً كبيراً في تعزيز األسللل  )المنبر الحكومي الدولي( البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
لكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات ل المستدام ستخدامالمن أجل ا المعرفية لتحسين وضع السياسات

الملقحات . وقد نتع عن تقرير التقييم بشللللللأن ، وصللللللونهاوخدمات النظام اإليكولوجي التي توفّرها
الصادر عن المنبر الحكومي الدولي مجموعة واسعة من منتجات المتابعة  22والتلقيح وإنتاج األغذية

واإلجراءات والمبادرات في مجال السللللياسللللات، بما فيها الئحة تطول باسللللتمرار باالسللللتراتيجيات 
وتعللد منظمللة األغللذيللة  23ترتكز على نتللائع التقييم.التي وخطل العمللل الوطنيللة المتعلّقللة بللالتلقيح، 

  للمنبر الحكومي الدولي. في األمم المتحدة الشركاء التعاونيين األربعة والزراعة شريكاً من

                                                      
 عن مؤتمر األطراف السادس.  الصادر VI/5من القرار  الملحق الثاني  20
 عن مؤتمر األطراف الثامن. الصادر 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-www.ipbes.net/deliverables/3a للمزيد من المعلومات يمكن االطالع على الموقع:  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
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عام  -10 نذ  قة 2007م لدقي نات الحية ا كائ ها في مجال ال ئة بصللللللورة مطردة عمل ، عززت الهي
ريات الكبيرة مكوناً مهماً من تربية األحياء اوالالفقاريات، على النحو الملخص أعاله. وتشكل الالفق

ويتم تناولها  ،في المائة من اإلنتاج العالمي على التوالي( 15و 23األسللللللما  ) المائية ومصلللللللايد
وسيتم إدماجها  ،حالة الموارد الوراثية المائية في العالم لألغذية والزراعةبالتفصيل في التقرير عن 

ائية في إجراءات المتابعة ذات األولوية. وتعطي هذه العملية أيضلللللاً بعا الكائنات الحية الدقيقة الم
حالة التنوع مثل الطحال  المجهرية. باإلضلللللللافة إلى ذلك، يتناول مشللللللروع التقرير المنقح عن 

عدّ بتوجيه من الهيئة والذي سلليتم اسللتكماله وإصللداره أ  الذي  البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم
ت، وعوامل ، اسللللللتخدام وصللللللون الكائنات الحية الدقيقة في التربة، والملقحا2018قبل نهاية عام 

المكافحة البيولوجية، فضللللللالً عن ممارسلللللللات اإلدارة التي ي عتقد أنها مؤاتية لتقديم خدمات النظم 
 اإليكولوجية من جان  الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات، من جملة أمور أخرى.

 
 ، إلى:المرفق األولعلى النحو المبيّن في  ،الهيئة ليهدف مشروع خطة عم -11
 

صلة با (1) شطة الهيئة وعملياتها ذات ال لكائنات الحية الدقيقة ل المستدام ستخدامالتوحيد أن
 صونها، والتخطيل بشكل متّسق لألنشطة المستقبلية في هذا المجال؛بوالالفقاريات و

إذكاء الوعي وتعزيز المعارف والفهم حول أهمية الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات  (2)
وظللائف النظللام اإليكولوجي، ونظم اإلنتللاج القللادرة على الصللللللمود بللالنسللللللبللة إلى 

 والمستدامة، واألمن العذائي، والتعذية؛
تعزيز األخذ بالكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات في السللللللياسللللللات وعمليات وضللللللع  (3)

لتنوع ل المسلللتدام سلللتخدامالالسلللياسلللات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية من أجل ا
 على نحو مستدام؛ ا، وإدارتهوصونه البيولوجي لألغذية والزراعة

تعزيز التعاون بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى  (4)
لكائنات الحية ل المسلللتدام سلللتخدامالذات الصللللة لحشلللد الخبرات المهمة بالنسلللبة إلى ا

 الت ذات االهتمام المشتر .الدقيقة والالفقاريات وصونها وتحديد المجا
 

 التحديات التي تعترض تقييم/إدارة الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات )باء(
 

على الرغم من االعتراف الواسللللللع بللالللدور المهم الللذي تؤديلله الكللائنللات الحيللة الللدقيقللة  -12
األغذية والزراعة، فإن والالفقاريات في توفير خدمات النظام اإليكولوجي وبأهميتها بالنسللللللبة إلى 

المعلومات المتعلّقة بتنوعها ووظيفتها وتوزيعها غير متكافئة ومحدودة جداً ومجزأة في الكثير من 
الحاالت. كما أن أهمية الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات بالنسبة إلى األغذية والزراعة ال تنعك  

 ال في السياسات وعمليات أخذ القراراتبشكل واٍف في األموال المخصصة للبحوث ذات الصلة و
 ، على النحو الذي أكده مشروع التقرير المنقح.ذات الصلة

 
ألنواع الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات بشللللللكل  وظيفييتعارض التنوع التصللللللنيفي وال -13

قطاعات النباتات والحيوانات والعابات ومصلللللايد األسلللللما . وتشلللللمل هذه  ملحوظ مع األنواع في
األخيرة عدداً قليالً نسللللللبياً من األنواع التي يكون تصللللللنيفها مفهوماً جيداً. ونتيجة لذلك يمكن إدارة 
ستراتيجيات الصون  سالالت واألصناف "القطاعية" بطريقة مختلفة، ويمكن أن تكون ا األنواع وال

عملية كبيرة مثالً قائمة على نوع واحد. ويواجه هذا النهع القائم على كل نوع على حدة صلللللعوبات 
في حالة الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات نظراً إلى العدد الكبير من األنواع، والطائفة التصللنيفية 
واإليكولوجية المتنوعة جداً من هذه الكائنات الحية، وبالتالي، الموارد البشرية والمالية التي يتطلبها 

 هذا النهع.
 

 من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات التركيز على المجموعات الوظيفية (يم)ج
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المعتمدة  قد تكون اسللللللتراتيجيات اإلدارة ذات الصلللللللة بالكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات -14
نات هذه الكائعلى إطار شللللللامل يرّكز على وظائف وخدمات النظام اإليكولوجي التي تسللللللاهم فيها 

تدام، أكثر اإلدارة التي تعزز صللونها واسللتخدامها المسللوعلى ممارسللات الحية الدقيقة والالفقاريات 
سلللللبة إلى فعالية وكفاءة من االسلللللتراتيجيات التي تركز على الكائنات الحية نفسلللللها، ال سللللليما بالن

 الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات التي تدار ضمن نظم اإلنتاج.
 
، تناول الكائنات المرفق األوليقترح مشللللللروع خطة العمل، على النحو المبيّن في  ،بالتالي -15

الحية الدقيقة والالفقاريات باعتبارها مجموعات وظيفية كما حددتها الهيئة في دورتها األخيرة مع 
ت سلليما نحل العسللل؛ الكائنات الدقيقة والالفقاريا مراعاة عمل الهيئة السللابق بشللأنها: الملقحات، وال

في التربة؛ عوامل المكافحة البيولوجية؛ الكائنات الحية الدقيقة المهمة بالنسللللللبة إلى عملية الهضللللللم 
للللدى المجترات؛ الكلللائنلللات الحيلللة اللللدقيقلللة المهملللة بلللالنسللللللبلللة إلى تجهيز األغلللذيلللة والعمليلللات 

 24الصناعية. الزراعية
 
ما يتعلّق بالتنوع على ضللللللوء األنشللللللطة والتطورات األخيرة على المسللللللتوى العالمي في  -16

، قد ترغ  الهيئة باالسللللللتفادة من الدفع القائم وتناول هذه المجموعات 26والتلقيح 25البيولوجي للتربة
أوالً. ولكن قد تقرر الهيئة أيضاً أن تنظر في مجموعات وظيفية إضافية، مثل الكائنات الحية الدقيقة 

 شللللرية واألعالف الحيوانية على السللللواءوالالفقاريات المسللللتخدمة كمكونات غذائية في األغذية الب
ريات الكبيرة التي تشللكل نسللبة كبيرة من إنتاج تربية االفطريات الجاهزة للحصللاد. وتسللثنى الالفقك

األحياء المائية ومصلللللايد األسلللللما  من هذه المجموعة الوظيفية ذلك أنه يتم تناولها في التقرير عن 
، في حين أنه يمكن إدراج الكائنات الحية لألغذية والزراعةالعالم  حالة الموارد الوراثية المائية في

 الدقيقة المائية التي ال يتناولها التقرير )الطحال  الدقيقة والعوالق الحيوانية(.
 
باإلضللافة إلى ذلك، يقترح مشللروع خطة العمل تناول مجموعة وظيفية واحدة في كل دورة  -17

ع الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات في آن واحد قد من دورات الهيئة. فإن السلللللعي إلى تناول جمي
يكون مبالغ فيه نظراً إلى الموارد البشللللللرية والمالية المحدودة المتوافرة. وتجدر اإلشللللللارة إلى أن 

  المجموعات الوظيفية المختلفة تتطل  خبرات مختلفة جداً.

                                                      
 .CGRFA16/17/Reportمن الوثيقة  79الفقرة   24
 ،مثل إعداد األطل  العالمي للتنوع البيولوجي للتربة من جان  مركز البحوث المشللللللتر  التابع للمفوضللللللية األوروبية  25

والمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للتربة؛ والتزامات الشلللللراكة العالمية من أجل التربة ومجموعة الخبراء الفنية الحكومية 
الدولية المعنية بالتربة التابعة لها بتعزيز التنوع البيولوجي للتربة؛ والتحالف االسللللللتراتيجي بين منظمة األغذية والزراعة 

 .2020نوع البيولوجي للتربة، بما يشمل ندوة دولية مخطل لها في عام والمبادرة العالمية للت
مثل إصلللدار التقييم المواضللليعي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسلللياسلللات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم   26

 اإليكولوجية، بشأن الملقحات والتلقيح وإنتاج األغذية.
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 األنشطة الرئيسية (ال)د
 
مشللروع التقرير  علىسلللّل مشللروع التقرير المنقح والمعلومات الواردة من أعضللاء الهيئة ي -18

 ، الضوء على الحاجة إلى القيام بما يلي:C/CBD-7 الرسالة الدورية للحكوماترداً على 
 

  وضلللللع خطوط أسلللللاس وطنية ال سللللليما بالنسلللللبة إلى الكائنات الحية الدقيقة في التربة
 ريات والملقحات؛اوالالفق

  تحسللللللين المعارف بشلللللللأن وظائف أنواع الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات في نظم
 اإلنتاج وحولها؛

 لكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات ل المستدام ستخدامالتقييم أثر ممارسات اإلدارة على ا
وصللللللونها وعلى خدمات النظم اإليكولوجية التي توفّرها، وتحديد الممارسللللللات األكثر 

 والتأكد من فعاليتها؛ مالءمة
  إدراج صللون الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات واسللتخدامها المسللتدام في السللياسللات

وعمليات التخطيل القائمة على المسللللللتويين المحلي والوطني وإدماج هذه العمليات في 
 نظم المحاسبة واإلبالغ الوطنية؛

  وإضفاء الطابع الرسمي عليها وتحسين تبادل وتقاسم المعارف وأفضل  الشراكاتتقوية
 الممارسات المتعلّقة بصون الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها المستدام.

 
تماشللللياً مع هذا التحليل، يقترح مشللللروع خطة العمل معالجة كل مجموعة من المجموعات  -19

 الوظيفية عبر:
 

 ريات اتجاهات الخاصلللللللة بصللللللون الكائنات الحية الدقيقة والالفقتلخيص الحالة واال
واستخدامها، باالستناد إلى عمل الهيئة السابق واألدبيات الموجودة ودراسة استقصائية 

، بصلللونها واسلللتخدامها المسلللتداممفتوحة يمكن أن تجمع أفضلللل الممارسلللات المتعلّقة 
 حس  االقتضاء؛

 دولية والمؤسللسللات األخرى المهمة بالنسللبة إلى وضللع خريطة بالمنظمات اإلقليمية وال
 لمجاالت االستراتيجية للتعاون المحتمل؛االمجموعة الوظيفية، وتحديد 

  تحديد الثعرات واالحتياجات واإلمكانات، بعد التشاور مع مجموعة )مجموعات( العمل
 ذات الصلة التابعة للهيئة، لتقوم الهيئة وأعضائها بمعالجتها.

 
 الشراكات (اء)ه

 
المستدام ستخدام اليقترح مشروع خطة العمل أن يتم تنفيذه بالشراكة مع المنظمات المعنية با -20
لكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وصللللونها. وينبعي إشللللرا  الشللللركاء، مثل أمانة اتفاقية التنوع ل

والمركز الدولي للزراعة والعلوم  ،والمجموعة االسللللتشللللارية للبحوث الزراعية الدولية ،البيولوجي
والمنظمة الدولية للمكافحة البيولوجية والمتكاملة، في أنشللللللطة محددة من خطة العمل  ،البيولوجية

  كلّما كان ذلك مناسباً.
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 الجدول الزمني (او)و
 
يقترح مشللللللروع خطة العمل أن تتناول الهيئة مجموعة وظيفية واحدة في كل فترة ما بين  -21

مجموعة ال( في 2021ويعني ذلك أن الهيئة سللللللتنظر في دورتها العادية الثامنة عشللللللرة )الدورات. 
 تم تحديدها. األولى التي وظيفيةال
 
تتوخى خطة العمل اسلللللتعراضلللللها على فترات منتظمة وللمرة األولى خالل الدورة العادية  -22

الهيئة، على ضللللللوء الدروس (. وفي هذه المرحلة، يمكن أن تبدّل 2023التاسللللللعة عشللللللرة للهيئة )
ناول المجموعات  رتي المسللللللتخلصلللللللة أو التطورات الجديدة، الت لذي ترغ  بموجبه في أن تت ا

الوظيفية من الموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات أو أن تعدّل بعا األنشللللللطة 
 ية.التي سيتم االضطالع بها في ما يخص كل مجموعة من المجموعات الوظيف

 

 التوجيهات المطلوبة -ارابعا 
 
إن مجموعة العمل مدعوة إلى إجراء اسللتعراض وتنقيح، حسلل  االقتضللاء، لمشللروع خطة  -23

على النحو الوارد في  ،لكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وصونهاالمستدام لستخدام الابشأن العمل 
الذي ينبعي أن تنظر الهيئة  رتي المحددة والت، وال سللليما الئحة المجموعات الوظيفية المرفق األول
  بموجبه فيها.
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 المرفق األول

لكائنات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من امشروع خطة العمل بشأن االستخدام المستدام 
 الحية الدقيقة والالفقاريات وصونها

 
على وجه من الكائنات مجموعات األكثر عدداً وتنوعاً التعد الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات 

، يقّر 2007األرض. وهي تؤدي أدواراً مهمة في كافة مراحل سلللللللسلللللللة القيمة العذائية. ومنذ عام 
قة  لدقي نات الحية ا كائ قدمها ال بالمسلللللللاهمة المهمة التي ت عدد السللللللنوات  ئة المت برنامع عمل الهي

 العذائي. اإليكولوجي واستدامة األغذية واألمنوالالفقاريات في توفير خدمات النظام 
 
بتوجيلله من الهيئللة، جرت تقييمللات مسللللللتهللدفللة لمختلف الكللائنللات الحيللة الللدقيقللة والالفقللاريللات و

 ولمساهماتها في األغذية والزراعة.
 

 األهداف
 

 تهدف خطة العمل هذه إلى:
 

صلة با (1) شطة الهيئة وعملياتها ذات ال لكائنات الحية الدقيقة المستدام لستخدام التوحيد أن
 والالفقاريات وصونها، والتخطيل بشكل متّسق لألنشطة المستقبلية في هذا المجال؛

إذكاء الوعي وتعزيز المعارف والفهم حول أهمية الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات  (2)
لى الصلللللمود، ع القادرة بالنسلللللبة إلى وظائف النظام اإليكولوجي، ونظم إنتاج األغذية

 واألمن العذائي، والتعذية؛
تعزيز األخذ بالكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات في السللللللياسللللللات وعمليات وضللللللع  (3)

التنوع البيولوجي  صلللللونالسلللللياسلللللات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية من أجل 
 ؛ وإدارتها على نحو مستدام؛واستخدامه المستدام لألغذية والزراعة

تعزيز التعاون بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى  (4)
لكائنات الحية ل المسلللتدام سلللتخدامالذات الصللللة لحشلللد الخبرات المهمة بالنسلللبة إلى ا

الدقيقة والالفقاريات وصللونها، وتحديد المجاالت ذات االهتمام المشللتر  بهدف تقوية 
 التعاون فيها.

 
 لوظيفية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقارياتالمجموعات ا

 
سللللللتتنللاول الهيئللة في دوراتهللا القللادمللة المجموعللات الوظيفيللة التللاليللة من الكللائنللات الحيللة الللدقيقللة 

 والالفقاريات، على النحو اآلتي:
 

الللدورة الثللامنلة 
 عشرة للهيئة

 الملقحات، وال سيما نحل العسل

الدورة التاسللعة 
 عشرة للهيئة

 الكائنات الدقيقة والالفقاريات في التربة

اللللللللللللللللللللللدورة 
الللللعشللللللللللرون 

 للهيئة

الكائنات الحية المستخدمة كمكونات غذائية في األغذية/ 
 عالفاأل

الدورة الحادية 
واللللعشلللللللللرون 

 للهيئة

 عوامل المكافحة البيولوجية
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الللدورة الثللانيللة 
واللللعشلللللللللرون 

 للهيئة

 تجهيز األغذية والعمليات الزراعية الصناعية

الللدورة الثللالثللة 
واللللعشلللللللللرون 

 للهيئة

الكائنات الحية الدقيقة المهمة بالنسللبة إلى عملية الهضللم 
 المجترات لدى

 
 األنشطة الرئيسية

 
 ستتناول الهيئة كل مجموعة من المجموعات الوظيفية باالستناد إلى:

 
 خاصلللللللة بصللللللون هات ال جا لة واالت حا قة والالفقريات موجز عن ال لدقي نات الحية ا كائ  ال

واسلللتخدامها، باالسلللتناد إلى عمل الهيئة السلللابق واألدبيات الموجودة ودراسلللة اسلللتقصلللائية 
المسللتدام، حسلل   واسللتخدامها مفتوحة يمكن أن تجمع أفضللل الممارسللات المتعلّقة بصللونها

 االقتضاء؛
  خريطة بالمنظمات اإلقليمية والدولية والمؤسلللسلللات األخرى المهمة بالنسلللبة إلى المجموعة

 ، وتحديد للمجاالت االستراتيجية للتعاون المحتمل؛الوظيفية
 بمعالجتها. وأعضائها الهيئة لتقوم اتياإلمكانتحليل للثعرات واالحتياجات و 
 

 الشراكات
 

لكائنات الحية ل المسللللتدام سللللتخدامالسلللليتم تنفيذ خطة العمل هذه بالشللللراكة مع المنظمات المعنية با
 الدقيقة والالفقاريات وصونها.

 
 االستعراض

 
سلللليتم اسللللتعراض خطة العمل هذه ومراجعتها، حسلللل  االقتضللللاء، في الدورات التاسللللعة عشللللرة 

 والعشرين للهيئة. والحادية والعشرين والثالثة


