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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

 

 احلكومية الدولية املعنيةالفنية ماعة العمل جل السابعةالدورة تقرير 

 باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

 

 

 1014 متوز/يوليو 11-9إيطاليا،  روما،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 1014روما، 



 

 

 

 

 

التابعة هليئة املوارد الوراثية  والزراعة لألغذية النباتية الوراثية باملوارد املعنية الدولية احلكوميةالفنية  العمل جلماعة السادسةتتاح وثائق الدورة 

 نرتنت:على العنوان التالي على اإل لألغذية والزراعة

 http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/7th/en/ 

 

 وميكن أيضا احلصول عليها من:

 Stefano Diulgheroffالسيد 

 الفريق املعين باملوارد الوراثية والبذور ،أمني

 شعبة اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 روما، إيطاليا 55100

 stefano.diulgheroff@fao.orgلكرتوني: الربيد اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وصاف املستخدمة يف هذه الوثيقة وطريقة عرض موضوعاتها ال تعرب عن أي رأى خاص ملنظمة األغذية األ
أو منطقة، أو فيما يتعلق والزراعة لألمم املتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة 

 بسلطاتها أو بتعيني حدودها وختومها.
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 بيان احملتويات

 
 

 الفقرات

 1 مقدمة -أوال

 8-2 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونّواب الرئيس واملقّرر -ثانيا

 20-9 لألغذية والزراعة ورصدها العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتيةتنفيذ خطة العمل  -ثالثا

 22-22 حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل إعداد التقرير الثالث عن -رابعا

 01-27 التنّوع الوراثي وتغّير املناخ -خامسا

 07-02 التنّوع البيولوجي والتغذية -سادسا

 09-08 طبيق وإدماج التكنولوجيا البيولوجيةت -سابعا

 20-25 وتقاسم منافعها احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -ثامنا

 27-22 تقارير املنظمات والصكوك الدولية -تاسعا

 28 ما يستجد من أعمال -عاشرا

 02-29 البيانات اخلتامية -حادي عشر

 

 املرفقات

 

 جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية السابعةجدول أعمال الدورة  -ألف

 لألغذية والزراعة

 قائمة الوثائق -باء

أعضاء مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الذين  -جيم

 عشرة الرابعةوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورتها العادية انتخبتهم هيئة امل
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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 جلماعة العمل احلكومية الدولية املعنية السابعةتقرير الدورة 

 باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 2512 متوز/يوليو 11-9روما، إيطاليا 
 

 مقدمة -أواًل

 

ُعقدت الدورة السابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية  -1

. 2512يوليو/متوز  11إىل  9لألغذية والزراعة )مجاعة العمل( يف روما، إيطاليا خالل الفرتة من 

املندوبني واملراقبني على موقع ويرد أعضاء مجاعة العمل يف املرفق جيم. وميكن االطالع على قائمة 

 .1زراعة )الفاو( على شبكة اإلنرتنتمنظمة األغذية وال

 

 راب الرئيس واملقّرونّو انتخاب الرئيسافتتاح الدورة و -ثانيًا

 

هليئة  عشرة )جزر كوك(، نائب رئيس الدورة اخلامسة William Wigmoreقام السّيد  -2

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )اهليئة(، بافتتاح الدورة وبالرتحيب باملندوبني واملراقبني. 

باإلجنازات املهمة اليت حققتها مجاعة العمل هذه واهليئة، مبا يف ذلك  Wigmoreوذّكر السّيد 

 .الزراعةمعايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية وإقرار 

 

  )إسبانيا( رئيسا، Luis Salaices Sanchezوقد انتخبت مجاعة العمل السّيد  -0

)إكوادور(،  Cesar Tapia)كمبوديا( والسّيد  Channa Ty)جنوب أفريقيا( و Natalie Feltmanو

 )الواليات املتحدة األمريكّية(  Julie Scottوالسّيدة هنّية األتربي )مصر(، والسّيدة 

 Mahendra Persaud)جزر كوك( نّوابا للرئيس. وانتخب السّيد  William Wigmore والسّيد

 .مقررًا)غيانا( 

 

توّليه منصبه، بالشكر إىل مجاعة العمل علىى   ، لدىLuis Salaices Sanchezوتوجه السّيد  -2

الثقة اليت وضعتها فيه. وأشار إىل العمل اهلام الذي ينتظر مجاعة العمل فيما يتعلىق بتوجيىه تنفيىذ    

خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )خطة العمل العاملية( ورصدها، 

                                                 
 :متاحة على املوقع CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.14الوثيقة   1

n/pgr/itwg/7th/e-themes/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/core 
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لقطاعات مبىا يف ذلىك احلصىول علىى املىوارد وتقاسىم منافعهىا وتغّيىر املنىاخ          واملسائل املشرتكة بني ا

والتنوع البيولوجي والتغذية. وشّدد على ضرورة أن تواصل مجاعة العمىل تقىديم التوجيىه إىل اهليئىة     

 لكي تنجز ما اعتمد حديثا من غايات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 

، مىدير شىعبة اإلنتىاج النبىاتي ووقايىة النباتىات لىدى        Clayton Campanholaوقام السىّيد   -0

الفاو، بالرتحيب باملنىدوبني واملىراقبني. وأشىار إىل أهميىة التوجيىه الىذي تقدمىه مجاعىة العمىل إىل          

األعمال الفنية اليت تضطلع بها الفاو وإىل عمل اهليئة. وشّدد علىى أن إطعىام وتغذيىة سىكان العىامل      

ايد يتطلب ترمجة االلتزامات السياسية إىل إجراءات ونتائج علىى املسىتوى القطىري.    اآلخذين يف التز

على أّن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، من خالل الصىون للمىوارد    Campanholaكما شّدد السّيد 

الوراثية النباتية واستخدامها بشكل أمثل، سيساهم بشىكل كىبري يف يقيىق األهىداف االسىرتاتيجية      

 ديدة للفاو، وال سّيما جعل الزراعة واحلراجة والقطاع السمكي أكثر إنتاجية واستدامة.اجل

 

، أمىني اهليئىة بالرتحيىب باملنىدوبني واملىراقبني يف رومىا. وذّكىر        Dan Leskienوقام السّيد  -2

، العىامل  التقرير الثاني حلالة املىوارد الوراثيىة النباتيىة لألغذيىة والزراعىة يف     بإطالق  Leskienالسّيد 

وباعتماد خطة العمل العاملية الثانية. وأكد جمددًا على أّن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية ورصىدها  

يشكالن مهمة صعبة، وشّدد على أّن يويل املعارف املكتسىبة إىل إجىراءات ملموسىة علىى املسىتوى      

م ُنُهىج مبتكىرة.   القطري سيتطلب مشاركة جمموعىة واسىعة مىن أصىحاب املصىلحة، ورمبىا اسىتخدا       

 البلدان على تقديم التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية ورصدها. Leskienوحّض السّيد 

 

 االتصىال جهىات  بالشىكر إىل  ، أمني مجاعىة العمىل،   Stefano Diulgheroffالسّيد  وتوجه -7

القّيمة خالل فرتة  ومساهماتها املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على التزامهة املعنية باالوطني

 بني الدورات وأعرب عن استعداد األمانة ملواصلة التعاون.ما 

 

 .ألف املرفقمجاعة العمل على جدول األعمال كما يرد يف  ووافقت -8
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 للموارد الوراثية النباتية تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية -ثالثًا

 ورصدها لألغذية والزراعة
 

 العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتنفيذ خطة 

 

األنشطة الىيت تقىوم بهىا منظمىة األغذيىة والزراعىة       نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة املعنونة " -9

"، وأحاطىت علمىًا   2خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعىة  تنفيذلدعم 

مشروع اخلطوط التوجيهية لوضع اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتيىة لألغذيىة والزراعىة:    بى"

"؛ 3ترمجة خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل إجىراءات وطنيىة  

ن إقامىة الشىبكات   املىذكرة املفاهيميىة بشى    "؛ و"4لبىذور الوطنيىة ل سياسىات  المشروع دليل صىياغة  و"

 ."5العاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مواقعها الطبيعية وإدارتها يف املزارع

 

 صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

شّددت مجاعة العمل على أن صون املىوارد الوراثيىة النباتيىة لألغذيىة والزراعىة يف مواقعهىا        -15

مجاعة العمىل   وأوصتالطبيعية وإدارتها يف املزارع مهّمان ومكّمالن لصونها خارج مواقعها الطبيعية. 

ية النباتيىة لألغذيىة   مبواصلة بلورة املذكرة املفاهيمية بش ن إقامة الشبكات العاملية لصون املوارد الوراث

ب ن تنظر اهليئة يف الطلب مىن الفىاو عقىد     وأوصتوالزراعة يف مواقعها الطبيعية وإدارتها يف املزارع. 

حوار غري رمسي بني أصحاب املصلحة ملناقشىة واقىرتاح خيىارات بشى ن إنشىاء عليىة عامليىة إلقامىة         

ت امليزانيىة، وذلىك رهنىا بتىوافر     الشبكات مبا يف ذلك وظائف تلك اآللية وهيكل حوكمتهىا ومتطلبىا  

األموال الالزمة من خارج امليزانية. وطلبت مجاعة العمل أن يعقد هذا االجتماع مباشرة بعىد دورتهىا   

 التالية.

 

مجاعة العمل ب ن تطلب اهليئة من املنظمة أن تعزز دعمها الفين للبلدان فيمىا يتعلىق    أوصت -11

 .للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اجليناتبنوك بتنفيذ معايري 

 

  

                                                 
 CGRFA/WG-PGR-7/14/2 الوثيقة  2

 CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.1 الوثيقة  3

 CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.2الوثيقة   4

 CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.3الوثيقة   5
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 االستخدام املستدام

 

هت اجلماعة بعمل الفاو يف جمال تدعيم النظم الوطنية للبىذور لزيىادة تىوافر البىذور ومىواد      نّو -12

ب ن تىدعو اهليئىة الفىاو إىل االسىتمرار      وأوصتالغرس ذات اجلودة العالية، ال سيما لصغار املزارعني 

 يف عملها.

 

وأعربىت عىن    وطنيىة للبىذور  السياسىات  الدليل لصىياغة  المشروع واستعرضت مجاعة العمل  -10

. ووافقىت  واملىراقبني  بناء على التقارير الىواردة مىن البلىدان    الفاوتقديرها للمراجعات اليت قامت بها 

 قىىديم تعليقىىات خطيىىة إىل األمانىىة حتىىى  مواصىىلة تبني أعضىىاء اهليئىىة واملىىراق  ه بإمكىىانعلىىى أنىى

ستطاع، مىع  املقدر الدقة مقرتحة جديدة بإسهامات ب ن تتسم أي  وأوصت. 2512سبتمرب/أيلول  10

 يف  وأن جتمعهىىاقىىدر اإلمكىىان أو تقرتحهىىا للمناقشىىة،   األمانىىة وبىى ن تعتمىىدها   صىىياغة دقيقىىة، 

العاديىة  تهىا  خىالل دور مىن جانىب اهليئىة    وإقىراره  وضعه يف صيغته النهائيىة  شروع الدليل لململحق 

 اخلامسة عشرة.

 

مجاعة العمل بى ن تعيىد اهليئىة الت كيىد علىى احلاجىة إىل الىدعم الفىين يف جمىال           وأوصت -12

يسني احملاصيل وتعزيز التعاون على مستوى القدرة على تربية النباتات وتطوير نظم البىذور دعمىًا   

أيضىًا بى ن تىدعو     وأوصىت ادة السادسىة مىن املعاهىدة الدوليىة.     الثانية وامل خطة العمل العامليةلتنفيذ 

الدوليىة   املشىرتك بىني منظمىة األغذيىة والزراعىة والوكالىة       اهليئة إىل تقديم دعم مستمر إىل الربنىامج 

اجلماعىة بى ن يىّث اهليئىة      وأوصت. الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة للطاقة الذرية

ن املاحنة على توفري موارد من خارج امليزانية لتعزيز مشاركة البلدان إىل أقصى حد يف األنشىطة  البلدا

 .وبناء القدرات اتبادرة الشراكة العاملية لرتبية النباتمل ااملتعّلقة برتبية النباتات، مبا يف ذلك دعم

 

 البشرية والقدرات املستدامة املؤسسات بناء

 

نّوهت اجلماعة بعمل الفاو يف جمال إعداد مشىروع اخلطىوط التوجيهيىة لوضىع اسىرتاتيجية       -10

اخلطىوط   مشىروع  األمانىة بى ن تسىتعرض    وأوصىت وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعىة.  

التوجيهية بناء على املدخالت اليت مت تقدميها خىالل هىذه الىدورة وأن ترفىع الصىيغة املةراجعىة إىل       

 اهليئة إلقرارها خالل الدورة العادية اخلامسة عشرة.

 

وأعادت مجاعة العمل الت كيد على أن وضع اسرتاتيجيات وطنيىة للمىوارد الوراثيىة النباتيىة      -12

بىإبراز الطىابع الطىوعي للخطىوط التوجيهيىة بشىكل        وأوصىت مس لة سيادة وطنية  والزراعةلألغذية 

 صريح.
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اخلطوط التوجيهية، ال سيما يف ما مشروع ن م ا"ثالث"القسم عزيز مجاعة العمل بت وأوصت -17

ب ن ُتحسَّن اخلطوط التوجيهية  وصتأيرتبط بآلية التنسيق على املستوى الوطين. ويف هذا السياق، 

عن طريق اإلشارة إىل أن إشراك جمموعتني متباينتني من أصحاب املصلحة الوطنيني، أي أولئك 

الذين يضطلعون ب دوار تشغيلية وأولئك الذين يضطلعون ب دوار استشارية و/أو تنسيقية، من ش نه أن 

 ذها.على عملية وضع اسرتاتيجيات وطنية وتنفي بالفائدةيعود 

 

للتكّيف مع األهداف  قابلة ومع التشديد على أن اخلطوط التوجيهية جيب أن تكون -18

مجاعة العمل مبراجعتها لتسهيل استخدامها من خالل تسليط الضوء على العناصر  أوصتالوطنية، 

 طة العمل العاملية الثانية.خلالرئيسية واألنشطة ذات األولوية 

 

مجاعة العمل ب ن تطلب اهليئة إىل الفاو االستمرار يف توفري الدعم إىل البلدان النامية  وأوصت -19

توافر ب رهنايف جمال صياغة االسرتاتيجيات اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

 املوارد املالية.

 

 ية والزراعةخطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذ رصد

 

خطة العمل العاملية الثانية للموارد نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة املعنونة "رصد تنفيذ  -25

 ةاملتعلق شكل رفع التقارير"املعنونة  الوثيقةب" وأحاطت علما 6الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 ."7لألغذية والزراعة النباتيةخطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية برصد تنفيذ 

 

املتعلقة برصد تنفيذ خطة أحاطت مجاعة العمل علما بالصيغة النهائية لشكل رفع التقارير و -21

بإتاحة مسرد  أوصت، و8الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للمواردالعمل العاملية الثانية 

للمصطلحات واستبيان ذي صلة، من أجل تيسري رفع التقارير من قبل البلدان بش ن املؤشرات. 

ورّحبت مجاعة العمل بالنموذج املقرتح لبناء املؤشرات املركبة األرفع مستوى للموارد الوراثية النباتية 

دا من املعلومات بش ن املنهجية مزياألمانة ب ن تقدم  أوصتلألغذية والزراعة )املؤشرات املركبة( و

 هليئة يف دورتها العادية اخلامسة عشرة. ا إىل املؤشرات املركبة بالنسبة إىل احلسابية املعتمدة

 مجاعة العمل ب ن تصادق اهليئة على املؤشرات املركبة يف دورتها العادية اخلامسة عشرة. أوصتو
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إنشاء مجاعة العمل ب ن تلتمس اهليئة أمواال من خارج امليزانية لدعم البدان يف  أوصتو -22

من أجل رصد خطة العمل العاملية الثانية وتنفيذها، وجعل  بادل املعلوماتعلياتها الوطنية لتوتعزيز 

ميع التطبيق احلاسوبي احملّدث الذي ترد فيه النسخة األوىل خلطة العمل العاملية األوىل، متاحا جب

 اللغات.

 

البلدان اليت مل تقم بعد بتسمية جهة تنسيق  كلمجاعة العمل ب ن تدعو اهليئة  أوصتو -20

ذلك من أجل رفع التقارير حول تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية واملساهمة يف إعداد إىل فعل وطنية 

 أوصتو )التقرير الثالث(. يف العاملالتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 نيإتاحة قائمة جهات التنسيق الوطنية على املوقعب ن تطلب اهليئة من الفاو مجاعة العمل 

جهات التنسيق الوطنية على اهليئة اهليئة ب ن تشّجع  وأوصتجلماعة العمل واهليئة.  اإللكرتونيني

العادية الرابعة  دورتهااهليئة يف عليه تنسيق عملية الرصد بناء على اجلدول الزمين الذي وافقت 

 .9عشرة

 

 إعداد التقرير الثالث عن -رابعًا 

 حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

 

حالة املوارد الوراثية عن التقرير الثالث إعداد نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة املعنونة " -22

 .الثالث ل املقرتح للتقرير" واستعرضت املخطط املفّص10النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

 

موجزا عن السياسات األكثر  التقرير الثالثيف مقدمة  األمانةمجاعة العمل ب ن تدرج  أوصتو -20

الوراثي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وهشاشتها.  التآكلصلة باإلضافة إىل قسم عن 

واقرتحت توسيع نطاق الدراسة املواضيعية املتعلقة بالت ثريات احلالية واملتوقعة لتغّير املناخ لكي 

كييف الزراعة مع تغّير املناخ. بالنسبة إىل تيشمل أهمية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

االستنساخ التكليف بإجراء دراسة مواضيعية عن صت أيضا ب ن تنظر اهليئة يف الطلب من الفاو وأو

الت كيد مجاعة العمل وأعادت  .لعينات املوجودة يف بنوك اجليناتلقصود املغري ستنساخ واال اآلمن

العاملية عملية رصد خطة العمل بشكل تام مع  للتقرير الثالثلعملية التحضريية على ضرورة تكامل ا

مبا يف  ،العادية اخلامسة عشرةتها دوريف هليئة ابتقديم جدول زمين مفصل إىل  أوصتوالثانية. 

 البلدان. تقاريراخلاصة ب النهائيةمعلومات عن املهل ذلك 
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مجاعة العمل ب ن تدعو اهليئة اجلهات املاحنة إىل تقديم املوارد الالزمة من خارج  أوصتو -22

 والبلدان األقل منوا. البلدان النامية مشاركة، وال سيما التقرير الثالثامليزانية لتيسري عملية إعداد 

 

 التنّوع الوراثي وتغّير املناخ -خامسًا

 

" وأحاطت علما 11التنّوع الوراثي وتغّير املناخ" نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة املعنونة -27

مبشروع اخلطوط التوجيهية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف التخطيط الوطين للتكيف مع تغّير 

 .12املناخ

 

توقيتها اخلطوط التوجيهية وأحاطت علما بمشروع وقامت مجاعة العمل باستعراض  -28

 يفالوثيقة اليت سرتفع إىل اهليئة يف هذه الدورة خالل بإدراج التعليقات املقدمة  أوصت. واملناسب

اخلطوط وأوصت بضرورة تبسيط مشروع  دورتها العادية اخلامسة عشرة من أجل املصادقة عليها.

 وتركيزه على األنشطة ذات الصلة.   التوجيهية

 

اعة يف وشددت مجاعة العمل على أهمية إدراج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزر -29

يل اخلطوط حيأن  أمينهاب ن تطلب اهليئة من  أوصتالتخطيط الوطين للتكيف مع تغّير املناخ و

 .اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ن تغري املناخالتوجيهية إىل 

 

عها ينشر اخلطوط التوجيهية وتوزالفاو ب ن تطلب اهليئة من  كذلكمجاعة العمل  أوصتو -05

لتوعية أوساط أصحاب القرار وأصحاب املصلحة املعنيني باحلاجة إىل إدراج التنوع على نطاق واسع 

مواد فنية ومواد الفاو إعداد ب ن تطلب اهليئة من  أوصتالوراثي يف التخطيط الوطين لتغّير املناخ. و

للتوعية من أجل تيسري تطبيق اخلطوط التوجيهية. ويف هذا السياق، شددت مجاعة العمل على 

التكيف مع  يف جمالة إىل تسليط الضوء على الدور احليوي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة احلاج

 األمن الغذائي. تغري املناخ، ال سيما يف ضوء

 

الضرورية املالية توفري املوارد إىل  ةاملاحناجلهات مجاعة العمل ب ن تدعو اهليئة  أوصتو -01

 .ر املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعةتنفيذ برنامج العمل اخلاص بتغّيملواصلة 
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 التنّوع البيولوجي والتغذية -سادسًا

 

مشروع ، مبا يف ذلك 13"التنوع البيولوجي والتغذيةنظرت مجاعة العمل يف الوثيقة املعنونة " -02

اخلطوط التوجيهية إلدراج التنوع البيولوجي يف السياسات وخطط العمل والتغذية الوطنية 

 .14واإلقليمية

 

مجاعة العمل ب ن تقوم اهليئة باملصادقة على مشروع اخلطوط التوجيهية يف دورتها  أوصتو -00

تنشر اخلطوط التوجيهية أن  الفاوأيضا ب ن تطلب اهليئة من  أوصتالعادية اخلامسة عشرة. و

 وتوزعها وتطّور مواد فنية ومواد للتوعية لتيسري تنفيذ اخلطوط التوجيهية.

 

أو تعزيز السياسات والربامج  وضعمجاعة العمل ب ن تطلب اهليئة من املنظمة دعم  أوصتو -02

الوطنية والدولية اليت من ش نها تيسري إدراج التنوع البيولوجي يف التغذية ويف السياسات 

 والتدخالت املتصلة بالتغذية.

 

علمية للروابط بني التنوع اإلثباتات ال دراسةوشددت مجاعة العمل على احلاجة إىل مواصلة  -00

األحباث املتعلقة بتكوين األغذية املتنوعة فجوات اليت تشوب الوراثي والتغذية والصحة، وردم ال

اهليئة منظمات ب ن تناشد اعة العمل مج أوصتو. للمساواة بني اجلنسنيبيولوجيا، وإدراج منظور 

استخالصي يليل تدخالت يف جماالت أساسية ذات صلة، مبا يف ذلك التمويل دعم البحوث وال

 القائمة. لبيانات ل

 

تطوير وسائل مسح وخطوط توجيهية  الفاومجاعة العمل ب ن تطلب اهليئة من  أوصتكما  -02

من أجل تسجيل املعلومات بشكل أفضل حول  تلك املوجودةتعديل أو  جديدة لالستهالك الغذائي

مسوحات بالفعل يولوجي يف األمن الغذائي والتغذية، ومساعدة البلدان اليت جتري دور التنوع الب

  منتظم.بشكل توليد بيانات حول استهالك األغذية للتنوع البيولوجي لالستهالك األغذية 

 

نهج متعدد القطاعات والتدخالت القائمة اعتماد مجاعة العمل الضوء على أهمية طت سّلو -07

 همية التنوع البيولوجي لألمن الغذائي والتغذوي. بعلى املدارس، وتوعية املزارعني واملستهلكني 

لدولية املعنية إىل اخلطوط اجهزة مجاعة العمل ب ن تلفت اهليئة انتباه الصكوك واأل أوصتو

 التوجيهية.
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 البيولوجية طبيق وإدماج التكنولوجيات -سابعًا 

 

تطبيق وإدماج التكنولوجيا البيولوجية من أجل نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة املعنونة " -08

. وشددت اجلماعة على 15"صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام

زراعة، على غرار أهمية التكنولوجيا البيولوجية لتوصيف املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال

 تغّير املناخ. استخدام األدوات اجلزيئية لتوصيف املادة الوراثية يف بنوك اجلينات، وللتكّيف مع

املعلومات املتاحة املقدمة من بإدراج ، وأوصت اآلنفة الذكرالوثيقة مجاعة العمل  تاستعرضو

والقيم العملية صيلة نتائج واحلوالتابعة عملية املاحلكومات واملنظمات ذات الصلة إىل األمانة بش ن 

ينبغي جتميع و، حسب االقتضاء. البيولوجيةلألنشطة املقدمة والتطورات واستخدامات التكنولوجيا 

 العادية اخلامسة عشرة. ايف دورتههيئة هذه املعلومات من قبل األمانة وإتاحتها لل

 

 القيام  جهودها من أجل اجلماعة ب ن تطلب اهليئة إىل الفاو االستمرار يف بذل وأوصت -09

 مبا يلي:
 

 البيولوجية التكنولوجيا تطوير جمال يف واإلقليمية الوطنية النامية البلدان قدرات تدعيم )أ(

 وصونها والزراعة لألغذية الوراثية املوارد توصيف أجل من املناسب واستخدامها

 التشريعاتإضافة إىل  الصلة ذات واملخاطر املنافع االعتبار بعني األخذ مع واستخدامها،

 الوطنية؛

لمعلومات الفعلية احملّدثة بش ن دور التكنولوجيا املنتظم للتعميم لتعزيز أنشطتها  )ب(

توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصونها واستخدامها من خالل لغرض البيولوجية 

أيضًا على نقل  قواعد البيانات والشبكات والرسائل اإلخبارية املوجودة، مع الرتكيز

 التطورات احلاصلة يف جمال التكنولوجيا البيولوجية إىل عامة الناس؛ ناملعلومات بش 

عليات للتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة يف املستقبل، مبا يف ذلك لتعزيز  استكشاف )ج(

ا التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب وبني بلدان اجلنوب ملعاجلة منافع التكنولوجي

توصيف املوارد غرض البيولوجية وخماطرها واستخدام التكنولوجيا البيولوجية املناسبة ل

 وصونها واستخدامها. الوراثية لألغذية والزراعة
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 احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -ثامنًا

 وتقاسم منافعها

 

باحلصول  املعينفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني ُعقدت جلسة مشرتكة بني مجاعة العمل و -25

. 2512يوليو/مّتوز  9التابع للهيئة )فريق اخلرباء( بعد ظهر يوم  على املوارد وتقاسم منافعها

 Javad Mozafari Hashjinوتشارك كل من رئيس مجاعة العمل ورئيس فريق اخلرباء السيد 

 اجللسة.هذه ( يف رئاسة اإلسالمية)مجهورية إيران 

 

معلومات عن  ، من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،Kathryn Garforthوقّدمت السيدة  -21

بروتوكول ناغويا بش ن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن 

، من Kent Nnadozieاستخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي )بروتوكول ناغويا(. وقّدم السيد 

)املعاهدة(، حملة عامة عن  املعاهدة الدولية بش ن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةأمانة 

النظام املتعدد األطراف للحصول على املعاهدة، مبا يف ذلك العملية اجلارية يف إطارها لتعزيز عمل 

 .املوارد وتقاسم املنافع

 

احلصول على املوارد الوراثية ونظرت مجاعة العمل وفريق اخلرباء يف الوثيقة املعنونة " -22

الواردة من  والتقارير" وأحاطت علما بالوثائق، 16وتقاسم منافعها لألغذية والزراعة النباتية

احلكومات بش ن الشروط اليت يتم يف ظلها تبادل موارد وراثية حمددة لألغذية والزراعة 

مدونات السلوك الطوعية واخلطوط الواردة من أصحاب املصلحة بش ن  والتقارير؛ 17واستخدامها

فعها بالنسبة التوجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري اليت تتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منا

واملالحظات التفسريية بش ن ، 18إىل مجيع القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 .19السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

، الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوذّكرت اجلماعة بعملها اخلاص بالسمات املميزة للموارد  -20

. وأحاطت مجاعة العمل علمًا 20التقرير الصادر عن اهليئة يف دورتها العادية الرابعة عشرةكما يبّينه 

  . إطار املعاهدةيت بالعملية اجلارية 
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 ن يقوم مجاعة العمل ب أوصتويف ما يتعّلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  -22

 ا يلي:مب مشروع العناصر
 

أن يشري إىل املعاهدة وأن يشّجع البلدان اليت مل تصادق على املعاهدة أو مل تنضم إليها  -1

يف ذلك من  مبابعد، على النظر يف إمكانية فعل ذلك، بغية تعزيز تنفيذها بشكل كامل، 

خالل تشجيع القطاع اخلاص على إدراج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام 

املتعدد األطراف، وعلى اإلقرار ب همية دعم البلدان هلذا الغرض، ال سيما عن طريق أنشطة 

 بناء القدرات؛

ضمن، أن تع البلدان على بع اخلاص للتنوع البيولوجي الزراعي وأن يشّجاوأن يشري إىل الط -2

 ا)أ( اإلقرار بهذ أنظمتها احمللية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، ما يلي:إطار يف 

العاملي  الغذائيبع اخلاص بشكل مناسب؛ )ب( دعم اهلدف املتمثل يف يقيق األمن االط

يف ذلك على  والتنمية الزراعية املستدامة؛ )ج( إشراك الوزارات املعنية بشكل وثيق، مبا

مستوى املسائل املرتبطة بالزراعة واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، يف وضع أنظمة 

حملية للحصول على املوارد الوراثية بشكل عام وتقاسم منافعها؛ )د( وضع أنظمة حملية 

يف ذلك للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالتعاون مع أصحاب املصلحة املناسبني، مبا 

مستخدمو املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عرب خمتلف القطاعات الفرعية، 

)هى( تعزيز تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية  للتكيف مع ممارسات التبادل القائمة؛

تعزيز  والزراعة عرب احلدود الوطنية نظرًا إىل أهميتها بالنسبة إىل األمن الغذائي العاملي؛ )و(

البلدان النامية على استخدام املوارد الوراثية  اتبناء القدرات ونقل التكنولوجيا لزيادة قدر

لألغذية  لموارد الوراثية النباتيةلالسمات املميزة وصف النباتية لألغذية والزراعة؛ )ز( 

وأخذها القطاعات الفرعية األخرى للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، ب، مقارنة والزراعة

استخدام هذه املوارد الوراثية النباتية معاجلة )ح( ؛ االعتبار، حسب االقتضاءبعني 

ألغراض غري تلك املتعّلقة باألغذية والزراعة كجزء من نظم أوسع للحصول على املوارد 

، واالمتثال والشروط املتفق عليها املوافقة املسبقة عن علمائل مستعاجل وتقاسم منافعها 

بالنسبة للحصول لتقاسم املنافع  نقديةوضع ترتيبات نقدية وغري )ط(  ؛االقتضاءحسب 

على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها خارج النظام املتعدد 

( اإلقرار باألهمية اليت تكتسبها األقارب الربية للمحاصيل ي؛ )، حسب االقتضاءاألطراف

تبسيط  (ك) ؛يق األمن الغذائي والزراعة املستدامة وتعزيز استخدامهايف جمال الرتبية لتحق

 . معامالت منخفضةمع تكاليف  حلصول على املوارد وتقاسم منافعهاوتعميم عقود ا

املنافع  لتقاسموأن يرتك االعتبارات املتعّلقة باحلاجة إىل علية عاملية متعددة األطراف  -0

من بروتوكول ناغويا، لعناية األطراف  15املادة هو مشار إليه يف ، كما وضعها طرائقو

 املتعاقدة يف الربوتوكول.
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النظام املتعدد األطراف للمعاهدة يوّفر أداًة ملعاجلة إن وأن ي خذ بعني االعتبار ما يلي: )أ(  -2

ملنش ؛ )ب( ضرورة توحيد بلدان اأو أكثر من يديد بلد واحد املتمثلة يف عقدة املس لة امل

القياسات اخلاصة بإجراءات احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بغية 

دعم التدفق الدولي هلا واستخدامها، فضاًل عن توفري احللول للمؤسسات الصغرية 

 املزارعني؛ )ج( أهمية مراعاة ممارسات التبادل املعتمدة يف وصغارواملتوسطة احلجم 

، واخلطوط يف شكل مدونات السلوك، مبا يف ذلك هامستخدميمقدمي املوارد وجمتمعات 

شروط تعاقدية ؛ )د( اخليارات لوضع نقل املادة الوراثيةل القطاعية تفاقاتالتوجيهية واال

واستخدامها بالنسبة إىل بعض جمموعات  نقل املادة الوراثيةل معيارية اتفاقاتأو  منوذجية

ثية النباتية لألغذية والزراعة؛ )هى( أهمية التعاون الدولي لتعزيز بناء القدرات املوارد الورا

 يكمإدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها، واملمارسات اليت جمال يف 

التبادل الدولي للموارد يف سياق هذا التعاون الدولي، )و( احلاجة إىل مراعاة االستخدامات 

 رد الوراثية لألغذية والزراعة لدى وضع اإلجراءات احمللية ذات الصلة، العرفية للموا

ال سيما استخدامها من قبل اجملتمعات التقليدية واحمللية، واحلصول عليها الستخدامات 

خاصة/غري التجارية، واستخدامها من قبل صغار املزارعني ومربي الثروة احليوانية ويف 

التجمعات املشرتكة وشبكات البحث؛ )ز( إمكانية فك االرتباط القائم بني احلصول على 

عها بغية احلؤول دون عمليات معّقدة تفرض َنسب استخدام كل املوارد املوارد وتقاسم مناف

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف منتج معني إىل مصادر فردية؛ )ح( أهمية األشكال غري 

النقدية لتقاسم املنافع واحلاجة إىل االنفتاح هلذه األشكال لدى وضع التدابري الوطنية 

 ثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.للحصول على املوارد الورا

 

مجع مدونات السلوك واخلطوط مواصلة  من الفاومجاعة العمل ب ن تطلب اهليئة  صتووأ -20

، و/أو املعايري والشروط التعاقدية النموذجية ذات الصلة التوجيهية وأفضل املمارسات الطوعية

راعة وتقاسم منافعها، مبا يف ذلك وبشكل املتعّلقة باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والز

 .خاص، املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

 تقارير املنظمات والصكوك الدولية -تاسعًا

 

. وشكرت 21"تقارير املنظمات والصكوك الدولية" املعنونة نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة -22

الصندوق العاملي لتنوع و 22النباتية لألغذية والزراعةاملعاهدة الدولية بش ن املوارد الوراثية 
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، على رفع التقارير بش ن 24حلماية األصناف النباتية اجلديدة يالدول االيادو 23احملاصيل

أنشطتهم املتعّلقة باملوارد الوراثية النباتية، وأعادت الت كيد على أهمية تعزيز أوجه التآزر وتدعيم 

 الشريكة. التعاون بني اهليئة واملنظمات

 

لتسهيل  املنظمات والصكوك الدوليةمجاعة العمل ب ن تستمر اهليئة يف تلقي تقارير  وأوصت -27

، على ها املتعدد السنوات. ودعت منظماتعملها بش ن املوارد الوراثية النباتية ضمن برنامج عمل

املنظمة مبا يف ذلك  ،يةاجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولوغرار اتفاقية التنوع البيولوجي 

 األنشطة ذات الصلة. عنإىل رفع التقارير  ،الدولية للتنوع البيولوجي

 

 ما يستجد من أعمال -عاشرًا

 

أحيطت اهليئة علمًا ب نه سيتم القيام بالتقييم املستقل للعمل الذي تنّفذه الفاو يف جمال  -28

. وسُيرفع تقرير عن نتائج هذا التقييم إىل 2510و 2512 ياملوارد الوراثية لألغذية والزراعة بني عام

. ودعا الفريق املعين بالتقييم البلدان األعضاء يف 2510لفاو خالل خريف عام ا يف الربنامججلنة 

 اهليئة إىل التعاون يف هذه العملية.
 

 البيانات اخلتامية -حادي عشر

 

عقد لتمكنهم من الرئيس واألمانة وموظفي الدعم بالشكر إىل  واتوجهوالكلمة  وناإلقليمي ونمثلتناول امل -29

املوارد الوراثية النباتية املتعلق بعمل مجاعة العمل بالنسبة للنهوض بالعلى أهمية نتائج أكدوا اجتماع مثمر جدا. و

. وشدد تإجنازاعلى ما حققوه من واملراقبني مجاعة العمل  Campanholaهن  السيد ويف بلدانهم. لألغذية والزراعة 

ال سيما فيما يتعلق واألهداف االسرتاتيجية للمنظمة، تحقيق ولالفاو على أن نتائج هذا االجتماع ضرورية لتوجيه عمل 

على مجيع املندوبني واملراقبني واألمانة وزراعة. وشكر الرئيس النظم اإلنتاج وخمتلف بتعزيز إنتاجية واستدامة 

مجاعتان من خالله صعب للغاية اجتمعت أسبوع إىل  Leskienالسيد ر وأشامساهماتهم يف إجناح هذا االجتماع. 

اخلرباء الفنيني فريق مع تني اجلماعتني ااجتماعات مشرتكة هل أثناءهانعقدت و ةدوليال ةكومية احلفنيالعمل مجاعات ال

ة شاركعلى امل اورئيسه إىل مجاعة العملشكر كما توجه بال. والقانونيني املعين باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها

الرئيس  Diulgheroff. وشكر السيد هاوتقاسم منافععلى املوارد خالل االجتماع املشرتك بش ن احلصول النشطة وامللتزمة 

مواصلة التعاون مع البلدان الفاو استعداد عاد الت كيد على . وأهذا االجتماع الفاو إلجناحهماملندوبني واملراقبني وموظفي و

 لألغذية والزراعة.املوارد الوراثية النباتية تها املتعلقة بأنشطبش ن 
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اليت وجهتها مجاعة العمل إىل دعوة بال املنظمة الدولية للتنوع البيولوجيرحب ممثل و -05

املوارد الوراثية ذات الصلة باجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية لإلبالغ عن األنشطة 

 يف الدورة املقبلة. والزراعة  لألغذيةالنباتية 

 

عمل وشجعهم على مواصلة العمل على ما أجنزوه من املندوبني على  Salaicesهن  السيد و -01

على مساهمتهم مجيع املندوبني واملراقبني ونفس املنوال وبنفس احلماس. وشكر نواب الرئيس واملقرر 

ساهمات املنظمات الدولية خالل عن تقديره مل وأعرببيئة عمل مثمرة وممتعة طوال الدورة. يف تهيئة 

توجه العمل يف املستقبل. ومجاعة إىل مواصلة تقديم تقارير عن أنشطتها يف دورات  ااالجتماع ودعاه

 التحريريون والفوريون على ن والفاو واألمانة وموظفي الدعم، وال سيما املرتمجبالشكر إىل يف النهاية 

 .املقدمة املمتازةات اخلدم
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 املرفق ألف
 

 

 مجاعة العمل احلكومية الدولية املعنية

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعةباملوارد 
 

 السابعةالدورة 
 

 2512 متوز/يوليو 11-9روما، إيطاليا 
 

 جدول األعمال

 

 انتخاب الرئيس ونائب )نواب( الرئيس واملقرر -1

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2

 والزراعةتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية  -0

 التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةإعداد  -2

 التنوع الوراثي وتغري املناخ -0

 التنوع البيولوجي والتغذية -2

 تطبيق وإدماج التكنولوجيا البيولوجية -7

 احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها  -8

 تقارير املنظمات والصكوك الدولية  -9

  ما يستجد من أعمال -15

 اعتماد التقرير -11
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 املرفق باء
 
 

 قائمة الوثائق
 

 وثائق العمل
 

 
 

CGRFA/WG-PGR-7/14/1 جدول األعمال املؤقت 

CGRFA/WG-PGR-6/14/1 Add.1 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤقتان 

CGRFA/WG-PGR-7/14/2 أنشطة منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية  

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-7/14/3 لثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية رصد تنفيذ خطة العمل العاملية ا

 والزراعة

CGRFA/WG-PGR-7/14/4  التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إعداد

 يف العامل

CGRFA/WG-PGR-7/14/5 التنوع الوراثي وتغّير املناخ 

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

CGRFA/WG-PGR-7/14/7  تطبيق وإدماج التكنولوجيا البيولوجية من أجل صون املوارد الوراثية

 لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام

CGRFA/WG-PGR-7/14/8 احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها 

CGRFA/WG-PGR-7/14/9 املنظمات والصكوك الدولية تقارير 
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 وثائق املعلومات

 

CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.1  مشروع اخلطوط التوجيهية لوضع اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية

النباتية لألغذية والزراعة: ترمجة خطة العمل العاملية الثانية للموارد 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل إجراءات وطنية

CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.2  بذورللسياسات الوطنية الدليل صياغة مسودة 

CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.3  املذكرة املفاهيمية بش ن إقامة الشبكات العاملية لصون املوارد الوراثية

 النباتية لألغذية والزراعة يف مواقعها الطبيعية وإدارتها يف املزارع

CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.4 ع التقارير املتعلقة برصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية شكل رف

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.5  مشروع اخلطوط التوجيهية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف التخطيط

 ف مع تغّير املناخالوطين للتكّي

CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.6  الواردة من احلكومات بش ن الشروط اليت يتم يف ظلها تبادل التقارير

 موارد وراثية حمددة لألغذية والزراعة واستخدامها

CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.7 Rev.1  التقارير الواردة من أصحاب املصلحة بش ن مدونات السلوك الطوعية

واخلطوط التوجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري اليت تتعلق 

باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل مجيع القطاعات 

 الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.8  املالحظات التفسريية بش ن السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية

 والزراعة

CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.9  مجاعة العمل إىل  لتنوع احملاصيل الصندوق العامليتقرير مقدم من

الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية 

 والزراعة

CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.10  إىل  حلماية األصناف النباتية اجلديدة ياالياد الدولتقرير مقدم من

الوراثية املائية الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد مجاعة العمل 

 لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.11  تقرير مقدم من املعاهدة الدولية بش ن املوارد الوراثية النباتية لألغذية

الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد  والزراعة إىل مجاعة العمل

 الوراثية املائية لألغذية والزراعة
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CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.12  النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد

 الوراثية املائية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.13 قائمة الوثائق 
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 جيماملرفق 
 
 

 والزراعة لألغذية أعضاء مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية

 عشرة الرابعةالوراثية لألغذية والزراعة يف دورتها العادية  الذين انتخبتهم هيئة املوارد
 

 2512 متوز/يوليو 11-9روما، إيطاليا، 
 

 التشكيل

 كل إقليم( من)عدد البلدان 

 

 البلد

 اجلزائر (5أفريقيا )

 بنن

 مجهورية أفريقيا الوسطى

 كينيا

 جنوب أفريقيا

 كمبوديا (5آسيا )

 اليابان

 باكستان

 الفلبني

 سري النكا

 هنغاريا (5أوروبا )

 هولندا

 بولندا

 سبانياإ

 تركيا

 األرجنتني (5الالتينية والبحر الكارييب ) أمريكا

 إكوادور

 غيانا

 باراغواي

 ترينيداد وتوباغو

 مصر (3الشرق األدنى )

 الكويت

 اليمن

 كندا (1أمريكا الشمالية )

 الواليات املتحدة األمريكية

 جزر كوك (1) اهلادئجنوب غرب احمليط 

 فيجي
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