
June 2016 CGRFA/WG-AqGR-1/16/1 Add.1 Rev.1 

 

يرجى من السادة .  املناخ من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 .www.fao.org  :على العنوان التالي

MQ583/A 

 A 

 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة

 من جدول األعمال 3البند 

 اييةاملاملعنية باملوارد الوراثية صة صاملخ مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية

 لألغذية والزراعة 

 األوىلالدورة 

 2016 حزيران/يونيو 22-20روما، 

 واجلدول الزمين املؤقتانالتفصيلي األعمال جدول 

 

 الدورة افتتاح -1
 

 ملوارد الوراثية املائية لألغذيةاملعنية بااملخصصة العمل الفنية احلكومية الدولية ماعة لدورة األوىل جلأعمال ا ستفتتح

 .2016 /حزيرانيونيو 20يوم صباح من  10:00لساعة عند متام االعمل( مجاعة والزراعة )

 

 الرييس واملقرر( نواب)انتخاب الرييس ونايب  -2
 

يف  من بني ممثلي أعضاا  مجاعاة العمال   أو أكثر رئيس "تنتخب مجاعة العمل رئيسها ونائب  ،مبوجب النظام األساسي

ينتخباوا   هلام أن ق يا و ،لجماعاة لانعقاد الادورة التالياة   حتى يف مناصبهم هيئة املكتب أعضا  بقى كل دورة. ويبداية 

 .مقررتعيني أيضا يف مجاعة العمل رغب ". وقد تلوالية أخرى

 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -3
 

هاذه  ب 1يرد جادول ممام مؤقات يف املل اق     و. CGRFA/WG-AqGR-1/16/1يف الوثيقة املؤقت جدول األعمال يرد 

 . جدول األعمال املؤقتاليت تقدم تفاصيل عن  الوثيقة
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 إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املايية لألغذية والزراعة يف العامل -4
 

 مجع وتقاسمعلى أن حتسني  ،احلادية عشرة العادية يف دورتها ،هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(وافقت 

تقريار حالاة املاوارد الوراثياة املائياة       عالياة، وأدرجات إعاداد   املعلومات عن املوارد الوراثية املائية هو أمر يتسم بأولوية 

ونظارت اهليئاة بشاكل خاا ، يف دورتيهاا العااديتني        .1لألغذية والزراعة يف العامل يف برنامج عملها املتعادد السانوات  

 امل وقاررت يف النهاياة  الثالثة عشرة والرابعة عشرة، يف نطاق تقرير حالة املوارد الوراثية املائية لألغذياة والزراعاة يف العا   

ودعيت البلدان أيضا إىل  "أن يتمثل نطاق التقرير يف األنواع املائية املستزرعة وأقاربها الربية ضمن حدود الوالية الوطنية.

ويارد مشاروع    .2تقديم قائمة بأنواع املوارد الوراثية املائية اهلامة وطنيا من املصايد الطبيعية ضمن حدود الوالية الوطنياة" 

إن و. CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.1الوثيقة العامل يف تقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف ال

 لعادية السادسة عشرة.تها ايف دوريئة توصيات لتنظر فيها اهلرفع التقرير و شروعممدعوة إىل استعراض العمل مجاعة 
 

االستشارية التابعة للجنة مصايد األمساك واملعنيةة بةاملوارد الوراثيةة    تقرير الدورة األوىل جملموعة العمل  -5

  املايية والتكنولوجيات املتصلة بها
 

اجتماعها  األمساكالتابعة للجنة مصايد املتصلة بها عقدت جمموعة العمل املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات 

 براميليااا، الربامياال. وياارد مااوجز لتقرياار االجتماااع يف الوثيقااة      يف  2015 /تشاارين األولأكتوبر 2و 1يااومي األول 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/3متااااااااح باعتبااااااااره الوثيقاااااااة   الجتمااااااااعالكامااااااال لتقريااااااار . وإن ال 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.3 . املوارد الوراثياة  با التقرير من حيث صلته وقد ترغب مجاعة العمل يف استعراض

 .اخربتهال يف جمقديم إسهامات املائية وت

 

 وضةةع عنا ةةر  ا ةةة بقفاعةةات فرعيةةة لةةددة للاصةةول علةةة املةةوارد الوراثيةةة لألغذيةةة والزراعةةة         -6

   وتقاسم منافعها
 

 عناصر لتيسري التنفياذ اللاي لل صاول علاى املاوارد وتقاسام منافعهاا بالنسابة         البرحبت اهليئة، يف دورتها األخرية، 

. ورحاب  3)عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها( للموارد الوراثية لألغذية والزراعةإىل خمتلف القطاعات الفرعية 

 مؤمتر املنظمة الحقا، خالل دورته التاسعة والاثالثني، بعناصار احلصاول علاى املاوارد وتقاسام منافعهاا ودعاا األعضاا           

بروتوكاول ناغوياا بشاأن    ماع  ل عمال اهليئاة   . وأشار املؤمتر أيضاا إىل تكاما  4إىل النظر فيها واستخدامها حسب االقتضا 

احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها املل ق باتفاقية التنوع البيولوجي 

ولياة  . وطلبت اهليئة من مجاعات العمل الفنية احلكومية الد5نافعهاميف ما يتعلق باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم 

                                        
 CGRFA-11/07/Reportمن الوثيقة  5الفقرة   1
 CGRFA-13/11/Reportمن الوثيقة  102الفقرة   2
 CGRFA-15/15/Reportمن الوثيقة  22الفقرة   3
 .C 2015/REPمن الوثيقة  52الفقرة   4
 .C 2015/REPمن الوثيقة  52الفقرة   5
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التابعة هلا مواصلة العمل، مبساعدة األمني، على بلورة عناصر لل صول على املوارد وتقاسم منافعها خاصاة بالقطاعاات   

الفرعية، مبا يشمل دراسة دور املعارف التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعاة واساتخدامها العاريف ووضاع     

يف احلسابان، لكاي ينظار     طار املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذياة والزراعاة  العمليات اجلارية يف إ وأاألنشطة 

 .6فيها فريق اخلربا  املعم باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها الذي أنشأته اهليئة يف دورتها العادياة الرابعاة عشارة   

رعي لل صاول علاى املاوارد الوراثياة لألغذياة والزراعاة       وضع العناصر املعنية حتديدًا بالقطاع الف"وتقدم الوثيقة املعنونة 

موجزة بشأن هذا املوضوع، وال سيما عناصر احلصول علاى   (، مقدمة CGRFA/WG-AqGR-1/16/4 ")وتقاسم منافعها

مجاعة العمل خبصاو  قضاايا تات أهمياة خاصاة بالنسابة إىل احلصاول علاى        لتمس مشورة املوارد وتقاسم منافعها، وت

 لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها. املائيةراثية املوارد الو

 

ومشةرو  اطفةة االسةياتيجية ةيئةة املةوارد الوراثيةة        عمل املتعةدد النةنوات  البرنامج تنفيذ استعراض  -7

 (2027-2018لألغذية والزراعة )
  

عباارة عان    املتعادد السانوات، وهاو   ، برناامج عملاها   2007 عام يفاملعقودة يف دورتها العادية احلادية عشرة  ،اعتمدت اهليئة

برناامج العمال   ويادد  . سنوات وتغطي خمتلف جوانب التنوع البيولوجي لألغذياة والزراعاة   10تستغرق متجددة خطة عمل 

عاامل  املوالناواتج  ، 2013يف عاام  املعقاودة  يف دورتهاا العادياة الرابعاة عشارة     بل اهليئة بصيغته املعدلة من ِقاملتعدد السنوات، 

2023و 2014بني عامي ها إىل حتقيقيئة تهدف اهلاليت رئيسية ال
إبقا  برنامج العمل املتعادد السانوات قياد    يئة . وقررت اهل7

وثيقاة  وتعارض ال  هيئاة. العادياة السادساة عشارة لل    ةلادور إجرا  االستعراض القاادم خاالل ا  االستعراض املستمر. ومن املتوقع 

ومشروع اخلطاة االسارتاتيجية هليئاة املاوارد الوراثياة لألغذياة        املتعدد السنواتعمل البرنامج استعراض تنفيذ املعنونة "

( التقدم الرم يف تنفياذ برناامج العمال املتعادد     CGRFA/WG-AqGR-1/16/5 Rev.1) "(2027-2018والزراعة )

ومشاروع اخلطاة   اساتعراض التقادم الارم     مجاعة العمل يفرغب تقد و. 2027-2018للفرتة  كنًامم ًاالسنوات وحتديث

 .اخربتهجمال يف قديم إسهامات وت املائيةاملوارد الوراثية ب، من حيث صلته 2027-2018للفرتة  االسرتاتيجية

 

 ما ينتجد من أعمال -8

 

 اعتماد التقرير -9

                                        
 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  40الفقرة   6
 CGRFA-14/13/Report من الوثيقة 109الفقرة   7
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 اجلدول الزمين املؤقت -1امللاق 
 

 التاريخ

 والتوقيت

بند 

جدول 

 األعمال

 وثيقة العمل العنوان

 2016 حزيران/يونيو 20، االثنني

 الفرتة الصباحية

 

10:00–

13:00  
  افتتاح الدورة 1

انتخةةاب الةةرييس ونايةةب )نةةواب( الةةرييس  2

 واملقرر

 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين 3
CGRFA/WG-AqGR-1/16/1 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/1 Add. 1 Rev.1 

إعةةداد التقريةةر عةةن حالةةة املةةوارد الوراثيةةة   4

 املايية لألغذية والزراعة يف العامل

CGRFA/WG-AqGR-1/16/2 Rev.1 

 2016 حزيران/يونيو 20، االثنني

 فرتة بعد الظهر

 

15:00–

18:00 
إعةةداد التقريةةر عةةن حالةةة املةةوارد الوراثيةةة   4

 املايية لألغذية والزراعة يف العامل

CGRFA/WG-AqGR-1/16/2 Rev.1 

 2016 حزيران/يونيو 21الثالثا ، 

 الفرتة الصباحية

10:00–

13:00 
تقريةةةر الةةةدورة األوىل جملموعةةةة العمةةةل     5

 االستشارية التابعة للجنة مصةايد األمسةاك  

واملعنيةةةةةة بةةةةةاملوارد الوراثيةةةةةة املاييةةةةةة 

 .والتكنولوجيات املتصلة بها

 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/3 
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وضع عنا ر  ا ة بقفاعات فرعيةة لةددة    6

ألغذيةةة للاصةةول علةةة املةةوارد الوراثيةةة ل  

 والزراعة وتقاسم منافعها  

CGRFA/WG-AqGR-1/16/4 

 2016 حزيران/يونيو 21الثالثا ، 

 فرتة بعد الظهر

 

15:00–

18:00 
عمةةل املتعةةدد  البرنةةامج تنفيةةذ اسةةتعراض  7

ومشةةرو  اطفةةة االسةةياتيجية    النةةنوات

ةيئةةة املةةوارد الوراثيةةة لألغذيةةة والزراعةةة 

(2018-2027) 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/5 Rev.1 

  ما ينتجد من أعمال 8

 2016 حزيران/يونيو 22األربعا ، 

 بعد الظهرفرتة 

 

15:00–

18:00 
  اعتماد التقرير 9

 


