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A 

 لمؤتمرا
 الدورة األربعون

 2017            يوليو/تم وز  8-3روما، 

  السادسة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةالعادية تقرير الدورة 
 (2017فبراير/شباط  3 –يناير/كانون الثاني  30)

 
 الموجز
 

       ا يئة(  )                                                  الساااااااااادساااااااااة عشااااااااارة  يئة املوارد الوراثية ل غذية والزراعة          العادية                                   حتتوي هذه الوثيقة على تقرير الدورة 
  .    7302           فرباير/شباط    0                     يناير/كانون الثاين إىل     03                    انعقدت خالل الفرتة من     اليت
 

           وجي ل غذية       البيول            حالة التنوع                                                              وقد نظرت ا يئة، ضااااامن ولة مواضااااايع أخرى عديدة، ق مشااااارع التقرير عن  
  .                                                   حالة املوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة ق العامل                  ومشروع التقرير عن        العامل   ق          والزراعة

 
   هو    ما                                                                                          واساااااتعرضاااااة ا يئة خلة العمل العاملية للموارد الوراثية اويوانية، ووافقة على مشاااااروع قرار، على  و 
                                          عرض مشروع القرار على املؤمتر للموافقة عليه.                       ، ودعة املدير العام إىل         املرفق باء       وارد ق 

 
                                                                                         ونظرت ا يئة، لدى اساااتعراضااايا وحتديثيا برنامل العمل املتعدد السااانوات ا اس مها، ق مساااا تيا ق حتقيق  

   ام                 ، ودعة املدير الع         املرفق دال                    على  و ما هو وارد ق    ،                                             أهداف التنمية املسااااااااااااااتدامة، ووافقة على مشااااااااااااااروع قرار
                       ى املؤمتر للموافقة عليه.       عرضه عل   إىل
 

                                                                                                      وطلبة ا يئة إىل األمانة أن تعقد، بالتعاون مع أمانيت املعاهدة الدولية بشااااااااااااااان املوارد الوراثية النباتية ل غذية  
    على                                                                                                          والزراعة )املعاهدة الدولية( واتفاقية التنوع البيولوجي حلقة عمل دولية ملسااااااعدة البلدان ق التنفيذ اللي لل صاااااول

                                                                                                             د الوراثية ل غذية والزراعة وتقاسم منافعيا بالنسبة إىل خمتلف القلاعات الفرعية للموارد الوراثية ل غذية والزراعة.      املوار 
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 المؤتمراإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب 

 
                                إن املؤمتر مدعو إىل القيام مبا يلي: 

 
                     السادسة عشرة للييئة؛        العادية                    إقرار تقرير الدورة     )أ(
    ارد                  ، على  و ما هو و                واملوافقة علييما                                                  والعمل، حساااال االقت،ااااء، على اساااتعراض مشاااروعي القرارين    )ب(

              ا                                                                  )"التاااكيااد ًاادداا على االلتزام العاااملي للااة العماال العااامليااة للموارد الوراثيااة اويوانيااة"(            املرفق باااء  ق 
          ستدامة"(؛                    قيق أهداف التنمية امل                                                       دال )"هيئة املوارد الوراثية ل غذية والزراعة ومسا تيا ق حت       واملرفق

       عقدها،      رتك ق  شااا                                                                      والرتحيال حبلقة العمل الدولية بشاااان اوصاااول على املوارد وتقاسااام منافعيا اليت سااات    )ج(
                                                                                               بتوافر املوارد من خارج امليزانية، أمانات كل من ا يئة واملعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي،       ا رهناا 
                        ا ة توف ر األموال الالممة.               مناشدة اجليات امل        النظر ق   و 

 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات عن م،مون هذه الوثيقة إىل:
 

 Irene Hoffmannالسيدة 
 أمينة هيئة املوارد الوراثية ل غذية والزراعة

 52796 06570 39+رقم:  ا اتف
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 عشرة السادسةتتاح وثائق الدورة العادية 
 هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على العنوان التايل على اإلنرتنت:

reg/-comm/sixteenth-meetings/cgrfa-http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa 
 

 
 ها من:وميكن أيضا احلصول علي

The Secretary 

FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture 

Natural Resources Management and Environment Department  

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy  

  

 cgrfa@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
 

 
 
 
 
 

يتعلق بالوضع  ام وصاف املستخدمة يف هذه الوثيقة وطريقة عرض موضوعاهتا ال تعرب عن أي رأى خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يفاأل
 ما يتعلق بسلطاهتا أو بتعيني حدودها وختومها. القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف

.

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/cgrfa-comm/sixteenth-reg/
mailto:cgrfa@fao.org
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 افتتاح الدورة -     أول  
 
                                                                                                           انعقدت الدورة العادية السادسة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف روما، إيطاليا، خالل الفرتة   - 1

                         ندوبني واملراقبني على املوقع                          . وميكن االطالع على قائمة امل    2017           فرباير/شبببببببببببببببا     3                     يناير/كانون الثاين إىل     30          املمتدة من 
              لكرتوين للهيئة.  اإل
 
  ،     2015                                                                                           وكانت اهليئة قد انتخبت، طبقا  لالئحتها الداخلية، يف دورهتا العادية اخلامسبببببببة عشبببببببرة ال  ع قدت يف عام   - 2

                             )مجهورية كوريا( رئيسبا  للدورة   Chang-Yeon Cho                 . وانت خب السبيد            ومقرر الدورة                                       رئيس دورهتا العادية السبادسبة عشبرة ونواب  
           )الكامريون(   Charles Nying                 )الربازيل( والسببببيد   Clarissa della Nina                                           العادية السببببادسببببة عشببببرة. وانت خب كل من السببببيدة 

                        )مجهوريببببببة إيران اإلسبببببببببببببالميببببببة(   Javad Mozafari Hashjin      السبببببببببببببيببببببد             )جزر كوك( و   William Wigmore       والسبببببببببببببيببببببد 
                                        )الواليات املتحدة األمريكية( كنواب للرئيس.   Christine  Dawson                 )سبببببببببويسبببببببببرا( والسبببببببببيدة   François Pythoud       والسبببببببببيد

                     )الربازيل( حمل  السيدة   Larissa Maria Lima Costa                     للدورة. وحل ت السيدة        كمقرر    Clarissa della Nina                وانت خبت السيدة 
Clarissa della Nina   وحل  السيد           Moungui Medi   الكامريون( حمل  السيد(                     Charles Nying.  

 
                                  الدورة مرح ب ا باملندوبني واملراقبني.  Chang-Yeon Cho             وافتتح السيد   - 3
 
           ارة املنظمة   إد                                                             ، نائب املدير العام للربامج، باملندوبني واملراقبني. وأشببار إىل إنشبباء Daniel Gustafson            ورح ب السببيد   - 4

             اتفاقيات ريو     صبببببببل ب         العمل املت                                                                   املناخ والتنو ع البيولوجي واألراضبببببببي واملياه ومباشبببببببرة عملها وهي سبببببببت مع بني                اجلديدة املعنية ب
                ك ل اجلهة املضيفة                                             افحة التصح ر واتفاقية التنوع البيولوجي، وستش                                                      الثالث، أي االتفاقية اإلطارية بشأن تغري  املناخ واتفاقية مك

   ئج  ا                                                                                                                     اجلديدة هليئة املوارد الوراثية وللمعاهدة الدولية بشببببببببأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة(. وباإلشببببببببارة إىل نت
                               على ضرورة التعاون من أجل تعميم   Gustafson         دد السيد                                                              الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، ش

        شدد على                                                                       نظرا  إىل أمهيت  يف حتقيق األمن الغذائي ووضع حد لفقدان التنوع البيولوجي. و      كافة                              التنوع البيولوجي يف القطاعات  
              ، مبوازاة حتقيق         القطاعات                                                                                       مواءمة برنامج عمل املنظمة مع أهداف التنمية املسبببببتدامة وعلى التزام املنظمة بتشبببببييد اجلسبببببور بني

                                                                               ج متكاملة ومشبببببببببببببرتكة بني القطاعات لتعميم التنوع البيولوجي يف قطاعات الزراعة والغابات                                التآزر ملواءمة األهداف واتباع ن  
                               ، األمني التنفيذي التفاقية التنوع Braulio Ferreira de Souza Dias                                        ومصبببببببببايد األتاك. كما توج   بالشبببببببببكر إىل السبببببببببيد 

                                                                                                ، على السنوات الطويلة من التعاون امللهم واملمتاز مع املنظمة ومتىن ل  دوام الن اح يف مساعي  املستقبلية.         البيولوجي
 
                                                              ، املدير العام املسببببببباعد يف إدارة املناخ والتنو ع البيولوجي واألراضبببببببي René Castro-Salazar      السبببببببيد          كد جمددا  وأ  - 5

      مزيد    ىل إ                        ، يف إطار اإلدارة اجلديدة،              اهليئة قد تدفع    أن         وأشببببببببببببببار إىل                                  لى طابع اهليئة املشببببببببببببببرتك بني القطاعات،  ع        واملياه، 
                                                         طبيعيببة مبوازاة احلفبباى على التعبباون اجلبباري مع اإلدارات الفنيببة  ال     وارد                         اجلوانببب األخرى من إدارة امل           الروابط مع       تطوير    من 

                                                              سؤولية تغري  املناخ يف الكثري من األحيان، من الضروري األخذ يف احلسبان                   رغم حتميل الزراعة م  ،               . وشدد على أن      األخرى
                                                                                                            أنا قد تشك ل جزءا  من احلل ل . وشدد على أن اإلدارة اجلديدة ستتيح أساليب مبتكرة للتعاون بني أمان  اهليئة واملعاهدة 

             تبطة بالتنوع                                 يسببباعد على تيسبببري تعميم املسبببائل املر                                                                الدولية والربنامج اخلاص بنظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية مما سببب
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                                                                                                     البيولوجي واملناخ واألراضببببببببببببببي واملياه ودعمها يف سببببببببببببببيان العمل الفا الذي تقوم ب  املنظمة، وبالتايل دعم حتقيق أهداف 
                  التنمية املستدامة.

 
      لدورة                      البيولوجي، عن نتائج ا                                ، األمني التنفيذي التفاقية التنو ع Braulio Ferreira de Souza Dias            وأفاد السبببببيد   - 6

                                                                                                            الثالثة عشبببرة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية ال  ع قدت مؤخرا  وشبببدد على أن االجتماع الرفيع املسبببتوى والدورة الثالثة عشبببرة 
   وع               تعميم حفظ التن     بشببببببببأن      نكون  ا      إعالن ك             وأشببببببببار إىل أن                                                    قد اسببببببببتفادا من العمل التحضببببببببريي وحظيا بدعم من املنظمة. 

           ، إمنا يشري ا                       ضمن القطاعات ويف ما بينه     دجم                                                         واستخدام  املستدام لرفاهية اإلنسان وقرار مؤمتر األطراف بشأن            البيولوجي
   اف                                                                                    املتعل قة باملوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية. كما أشببببببببببببببار إىل قرارات مؤمتر األطر        للهيئة                      إىل خطط العمل العاملية 

     عد ه                                                                              ة عن املوارد الوراثية، وإىل تداعيات تقييم امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذية الذي أ      الرقمي               علومات التسببلسببل         املتصببلة مب
                                                                                               املنرب احلكومي البدويل للعلوم والسببببببببببببببيباسبببببببببببببببات يف جمبال التنوع البيولوجي وخبدمبات النظبام اإليكولوجي. وشببببببببببببببكر اهليئبة 

  Cristiana Paşca Palmer               مع خلف  السببيدة                    ال  جتل ت سببتسببتمر                                         وأعرب عن ثقت  يف أن روح التعاون القوية          على عملها 

        مهامها.    ها         بعد استالم
 
                                      ، مبا فيها اعتماد خطة التنمية املسببتدامة      عديدة     ا                            ، أمينة اهليئة، إىل أن أحداثIrene Hoffmann       السببيدة        أشببارت  و   - 7

                                                                                                   وأهداف التنمية املسبببتدامة إىل جانب نتائج املؤمتر الثالث عشبببر لألطراف يف اتفاقية التنو ع البيولوجي، تبني  أن       2030     لعام 
                                                                                                           التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يت سبببببم بأمهية كبرية يف برنامج العمل العاملي. وشبببببددت على احلاجة إىل مواصبببببلة التعاون 

         إليكولوجي                                  التنو ع البيولوجي وخدمات النظام ا                                التوعية بأمهية األدوار ال  يؤديها              إلحراز تقدم يف                     باعتبار ذلك أسببببببببببباسبببببببببببيا  
                                   بالنسبة إىل عمل نظم اإلنتاج الزراعي.

 
    حلدث  ا                                                                                         وعرض الرئيس األنشبببطة ال  اضبببطلع تا املكتب خالل الفرتة الفاصبببلة بني الدورتني وقد م موجزا  عن نتائج   - 8

                  يناير/كانون الثاين    28            الذي ع قد يف                                                     البيولوجي لألغذية والزراعة يف تعزيز القدرة على الصبببببمود                        اخلاص بشبببببأن مسبببببامهة التنو ع 
     ادرة                                                                 بضببرورة التعل م من الطبيعة بدل التشببب   تا من أجل بناء نظم إنتاج ق          قد أقر وا                      املشبباركون يف احلدث اخلاص      كان  و   1 .    2017

   ات                                   وتوثيقها باسببببتخدام تقنيات وتكنولوجي         لتقليدية     رف ا    لمعا ا                                                 على الصببببمود. وسببببل ط احلدث الضببببوء على أمهية احلفاى على
                                                                                            تكنولوجيا املعلومات ومناذج األعمال الت ارية اجلديدة والتسبببببببببببويق والرتويج لريادة املشببببببببببباريع االجتماعية.          مبا يف ذلك        مبتكرة 

                                                                                                        كما مت اإلقرار بأن وضببببببع اسببببببرتاتي يات لتعزيز القدرة على الصببببببمود يتطل ب ن ا  شببببببامال  فضببببببال  عن تعاونا  بني القطاعات 
                  على املستوى الدويل.   ضل        بشكل أف         وتنسيق                                  ميس را  هاما  لتوطيد هذا التعاون       اهليئة   ت                                  على املستويني الدويل والوطا. واعت رب 

 
 تذه الوثيقة. املرفق ألفواعتمدت اهليئة جدول األعمال، كما يرد يف  -9
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 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم -       ثانيا  
 

 حالة اإلعداد
 

                   ورح بت اهليئة مبشروع  2.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملنظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان إعداد  -10
 طلبواو وأبدى أعضاء اهليئة تعليقاهتم على مشروع التقرير  3.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملالتقرير عن 

 إبرازها يف مشروع التقرير املنقح.
 

 على أمهية العمل على ضمان تقدمي أكرب عدد ممكن من التقارير القطرية. ودعت البلدان اهليئة وشددت  -11
                                               . ويف حني أن   باستطاعة البلدان أن ترفع تقاريرها 2017يونيو/حزيران  30ال  مل تقدم تقاريرها بعد إىل القيام بذلك قبل 

نسختها الكاملة                                       اهليئة إىل أن  استخدام اخلطو  التوجيهية بباستخدام اخلطو  التوجيهية املبسطة ال  أعدهتا األمانة، أشارت 
ل بإمكان البلدان ال  قدمت بالفعل تقاريرها القطرية أن ترفع نسخة منقحة منها قباتفقت على أن  هو اخليار املفضل. و 

 رهتا فيها.الت أجأن تطلع األمانة بشكل واضح على أي تعدي وطلبت إىل البلدان ال  تقرر ذلك 2017يونيو/حزيران  30
 

اهليئة إىل أمانتها إتاحة مشروع التقرير املنقح ومسودة نسخة موجزة عن  حبلول األول من مارس/آذار  وطلبت -12
 .2018يونيو/حزيران  16ودعوة األعضاء واملراقبني إىل إبداء تعليقاهتم يف موعد أقصاه  2018

 
ا مشروع                                                      ير التوليفية اإلقليمية باعتبارها وثائق مساندة متاما  كمكذلك إتاحة الدراسات املواضيعية والتقار   وطلبت -13

مع مراعاة التعليقات  2018إىل األمانة وضع التقرير بصيغت  النهائية خالل النصف الثاين من سنة  وطلبتالتقرير املنقح. 
 .األمم املتحدةونشرها جبميع لغات النهائي واملراقبني وإعداد نسخة موجزة من التقرير  عضاءالواردة من األ

 
لتقرير االلمسات األخرية على وناشدت اهليئة احلكومات واجلهات املاحنة إتاحة املوارد املالية الضرورية لوضع  -14

ة ذات إىل األمانة عرض التقرير النهائي يف اجتماعات دولي وطلبت. جبميع لغات األمم املتحدة وترمجت  ونشرهالنهائي 
 الستفادة من  يف جدول األعمال العاملي اخلاص بالتنوع البيولوجي واملسامهة في ، ال سيما يف ما يتعلق بتنفيذ أهدافالصلة ل

 التنمية املستدامة ذات الصلة.
 

                                                                                           ودعت البلدان إىل دراسببببببببببة نتائج تقاريرها القطرية لدى إقرار الربامج والسببببببببببياسببببببببببات واألنشببببببببببطة ذات الصببببببببببلة   -  15
                                          على املستويني الوطا واإلقليمي، حسب االقتضاء. 
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 الحتياجات واإلجراءات الممكنة
 
      وأخذت   4   كنة                       االحتياجات واإلجراءات املم   –                                 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة                             نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان   - 1 6

    15                      إىل إبببداء تعليقبباهتم قبببل          املراقبني  و         األعضببببببببببببببباء                  إىل أمني اهليئببة دعوة        وطلبببت  5                              علمببا بببالوثببائق األخرى ذات الصببببببببببببببلببة.
       جراءات                     واقرتاح احتياجات أو إ          بالوثيقة            املرفق األول                                          بشأن االحتياجات واإلجراءات املمكنة الواردة يف       2018            أبريل/نيسان 

   ئج  ا                                                                                                    ممكنة إضبببببافية لصبببببون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسبببببتخدامها على حنو مسبببببتدام، مع األخذ بعني االعتبار النت
                                              القيام، حسببببببببببب االقتضبببببببببباء، باسببببببببببتعراض مسببببببببببودة االحتياجات         األمانة   إىل        وطلبت                                املنبثقة عن مشببببببببببروع التقرير املنقح. 

                                                                                                        واإلجراءات املمكنة لصبببون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسبببتخدامها على حنو مسبببتدام، ومراجعتها يف ضبببوء ما ورد 
                              نبثقة عن مشروع التقرير املنقح.                                         من تعليقات واقرتاحات ومع مراعاة النتائج امل

 
                                                                     األقاليم إىل حتديد جهات االتصبببببال الوطنية ال  قد يصبببببل عددها إىل ثالث جهات لكي       كال من             ودعت اهليئة    - 7 1

                 الزراعة يف العامل                               حالة التنوع البيولوجي لألغذية و                                                                  تتوىل إعداد التقارير القطرية ال  سببببببببتسبببببببباهم بدورها يف إعداد التقرير عن 
     إبالغ   و                                                                                            للمشاركة يف االستعراض والتنقيح املعمقني، حسب االقتضاء، ملسودة االحتياجات واإلجراءات املمكنة بصددها، 

                         . ودعت كذلك أعضبببببببببباء املكتب     2017            سبببببببببببتمرب/أيلول    1                           بواسببببببببببطة أعضببببببببببائها يف املكتب قبل           بالتسببببببببببميات           أمني اهليئة 
                                          صببببببال الوطنية األخرى يف اإلقليم بشببببببأن االحتياجات                                                إىل دعم املرشببببببحني من خالل تيسببببببري اسببببببتشببببببراف آراء جهات االت

                  واإلجراءات املمكنة.
 

                                                                                               وطلبت اهليئة إىل أمينها الدعوة إىل عقد اجتماع جلهات االتصببببببال الوطنية ال  تسببببببميها األقاليم ميتد على ثالثة   - 8 1
               اسبببببببببتعراض مسبببببببببودة                               ، من أجل القيام، حسبببببببببب املقتضبببببببببى، ب      املوارد            ، شبببببببببر  توافر     2018                          أيام خالل شبببببببببهر يونيو/حزيران 

                                                                                                       االحتياجات واإلجراءات املمكنة ومراجعتها وعرضببببببها من    على اهليئة لكي تنظر فيها يف دورهتا السببببببابعة عشببببببرة العادية 
                                                                   ال  من شببببببأنا أن تسبببببباعد على ضببببببمان صببببببون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة                                 حبيث تؤازر النقاش بشببببببأن اإلجراءات

                         واستخدام  على حنو مستدام.
 

 في تحقيق األمن الغذائيلألغذية والزراعة دور الموارد الوراثية  -       ثالثا  
 
 6.التغذيةخيارات لرفع مستوى الوعي بدور املوارد الوراثية يف حتقيق األمن الغذائي و نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -91

 .                     أبعادمها األربعة مجيعا  بوشددت على أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنسبة إىل إنتاج األغذية وحتقيق األمن الغذائي 
 

                                                                                                   ودعت اهليئة البلدان إىل رفع مسببببتوى الوعي بأمهية صببببون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسببببتخدامها املسببببتدام   -  20
                                                                                     نافعها لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. كما دعت البلدان إىل إدراج املوارد الوراثية لألغذية                      واحلصبببببببببببببول عليها وتقاسبببببببببببببم م
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                                                                                                    والزراعة يف سببببياسببببات األمن الغذائي والتغذية لديها، مبا يف ذلك برامج البحث واإلرشبببباد العامة، وسببببياسببببات املشببببرتيات 
   ية                                           ىل سببببياسببببات داعمة لألمن الغذائي والتغذية الكاف                                                           العامة والتعليم، وتطوير األسببببوان وسببببلسببببلة القيمة، بغرض التوصببببل إ

  ت                                         إىل املنظمة مسبباعدة البلدان يف هذا الصببدد ودع      طلبت                                                           وصببون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسببتخدامها املسببتدام. و 
                                                                   اجلهات املاحنة واملنظمات الدولية املعنية إىل إتاحة املوارد املالية الالزمة.

 
                                                                                 املنظمة إعداد دراسببببببببببببببة تتناول مسببببببببببببببامهة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دعم ركائز األمن          اهليئة إىل        وطلبت  - 2 1

    الة  ح                                                                                                    الغذائي األربع وحتقيق أهداف التنمية املسبببتدامة ذات الصبببلة، إىل جانب عكس نتائج الدراسبببة يف التقرير املنق ح عن 
      مهاهتم                                                 اهليئة إىل املنظمة دعوة األعضبببببببببببببباء واملراقبني إىل تقدمي مسببببببببببببببا       وطلبت   .                                        التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل

  .    2017          مارس/آذار     31     قبل     مانة   األ   إىل 
 
                                                                                        اهليئة إىل املنظمة رفع تقارير منتظمة عن األنشببببببببببطة ال  تضببببببببببطلع تا للتوعية مبسببببببببببامهات املوارد الوراثية        وطلبت  - 2 2

                     يف حتقيق األمن الغذائي.                لألغذية والزراعة 
 
  لبتطوشددت اهليئة على أمهية تعاونا مع الل ان الفنية للمنظمة ومع جلنة األمن الغذائي العاملي. كما  -32

 إىل املنظمة مواصلة إدراج العمل اخلاص باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف برنامج العمل وامليزانية اخلاص باملنظمة.
 

 منافعها وتقاسم والزراعة لألغذية الوراثية الموارد على الحصول   -       رابعا  
 
منافعها  وتقاسم املوارد على لباحلصو  املعا والقانونيني الفنيني اخلرباء لفريق الثالثةتقرير الدورة نظرت اهليئة يف  -42

 نيالفني اخلرباء فريق، رئيس (مجهورية إيران اإلسالمية) Javad Mozafari Hashjinالسيد التقرير  وعرض 7.التابع للهيئة
األعضاء يف فريق  الشكر إىلوتوجهت اهليئة ب. (فريق اخلرباء الفنيني) منافعها وتقاسم املوارد على باحلصول املعا والقانونيني

 لتيسري        حتديدا   الفرعية اعاتبالقط اخلاصة العناصر وضعونظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان . على عملهم املمتازاخلرباء الفنيني 
 للموارد الفرعية لقطاعاتا خمتلف إىل بالنسبة منافعها وتقاسم والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على للحصول احمللي التنفيذ
 9وأخذت علما باملعلومات األخرى ذات الصلة. 8والزراعة لألغذية الوراثية

 
 :اهليئة      وإن   -25
 

       تقاسببببببببم  و           والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد     على       احلصببببببببول     جمال   يف       العمل                    إىل األمانة أن تواصببببببببل      طلبت  ( 1 )
    من       وغريها        نافعها م        وتقاسبببم        املوارد     على       احلصبببول             فيها املعنية ب              خمتلف السبببلطات  و         األعضببباء       توعية     تدف         منافعها

    ال       عها    مناف        وتقاسببببببم        املوارد     على       احلصببببببول       تدابري   يف   ،         أن ي ربزوا     على        األعضبببببباء        ملسبببببباعدة         املصببببببلحة،       أصببببببحاب
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       األمبببببببن      حتبببببببقبببببببيبببببببق   يف      اخلببببببباص        ودورهبببببببا          والبببببببزراعبببببببة        لبببببببألغبببببببذيبببببببة          البببببببوراثبببببببيبببببببة        املبببببببوارد        ، أمهبببببببيبببببببة      تبببببببتبببببببخبببببببذهبببببببا
       حتبببقبببيبببق               ببببغبببرض املسببببببببببببببببببببامهبببببببة يف          املبببخبببتبببلبببفبببببببة،         البببفبببرعبببيبببببببة          لبببلبببقبببطببببببباعبببببببات        املبببمبببيبببزة         والسببببببببببببببببمبببببببات         البببغبببببببذائبببي

     دية جم        بطريقة         املشبببببببببباركة    من         الفرعية          القطاعات      ومتكني          املسببببببببببتدامة         التنمية       أهداف    من   6 -  15 و   5 - 2         املقصببببببببببدين
     لية؛      والدو            واإلقليمية          والوطنية       احمللية          املستويات     على     صلة  ال     ذات        عمليات  ال   يف         التواصل      ش يع  وت
   أو  /                                                                                إىل املنظمة االستمرار يف مساعدة البلدان، بناء  على طلبها، على اختاذ إجراءات تشريعية و      طلبت  و   ( 2 )

              ية هذه املوارد     ىل أمه                                                                             أو سبببياسببباتية للحصبببول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسبببم منافعها نظرا  إ /        إدارية و
                                 ودورها اخلاص يف حتقيق األمن الغذائي؛

، يف سببببببببببيان      على       اتفقت  و   ( 3 )           نفيذ احمللي               عناصببببببببببر تيسببببببببببري الت                                            إعداد مذكرات تفسببببببببببريية غري توجيهية تبني 
         )العناصبببببر   10                                                                                        للحصبببببول على املوارد وتقاسبببببم منافعها ملختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

   رد            ا                                        السببببببببمات املميازة للقطاعات الفرعية املختلفة املعنية باملوا                                         اخلاصببببببببة باحلصببببببببول على املوارد وتقاسببببببببم منافعها(، 
                                                                                                  الوراثية لألغذية والزراعة وممارساهتا احملددة، مبا يكم ل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛

                                                     من أصحاب املصلحة إىل توفري املسامهات الالزمة إلعداد املذكرات                            ودعت األعضاء واملراقبني وغريهم   ( 4 )
  :                                                   التفسريية هذه عرب وسائل إلكرتونية مبا يف ذلك بشأن ما يلي

 
  جتارتم العملية يف جمال تنفيذ التدابري الوطنية للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 وتقاسم منافعها؛
  القطاعات الفرعية املعنية باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها            ا         السمات املمي زة ملختلف

 .وممارساهتا احملددة
                                                                              مانة أن تعقد، يف أقرب وقت ممكن بعد الدورة العادية السببادسببة عشببرة للهيئة وبالتعاون   األ   إىل       طلبت  و   ( 5 )

                نو ع البيولوجي،             واتفاقية الت  (      عاهدة  امل )                                                                       مع أمان  املعاهدة الدولية بشببببببببببببببأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
                                                  ا                                             حلقة عمل دولية ملسبببببببببببببباعدة البلدان على حتديد السببببببببببببببمات املميازة للقطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية 
                                                                                            لألغذية الزراعة وممارسبببببببباهتا احملددة يف سببببببببيان عناصببببببببر احلصببببببببول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسببببببببم 

  :                             تويف حلقة العمل الشرو  التالية         وجيب أن تس  .        منافعها
 

 أن تكون مفتوحة أمام كافة األعضاء يف اهليئة واملراقبني وأصحاب املصلحة املعنيني؛ (أ)
 ة تابعة للهيئأن حيضرها ممثل واحد على األقل عن كل مجاعة عمل فنية حكومية دولية  (ب)

                                           على أن يعي ن  أمني اهليئة بالتشاور مع املكتب؛ )مجاعات العمل( من كل إقليم،
 املواردب                                                                           أن حيضرها أيضا  سبعة خرباء يستوفون التمثيل اإلقليمي من القطاعات الفرعية اخلاصة  (ج)

 اور                                 ، على أن يعي نهم أمني اهليئة بالتشوالالفقاريات الدقيقة للكائنات والزراعة لألغذية الوراثية
 مع املكتب؛
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 ؛نافعهام وتقاسم املوارد على باحلصول املعا الفنيني اخلرباء فريق               أن حيضرها أيضا   (د)
أعاله ( 4)                                                                          أن تأخذ يف احلسبان املدخالت ال  سيتم تسل مها ردا  على الدعوة الواردة يف الفقرة  (هب)

 إىل جانب مدخالت أخرى من املشاركني؛
 ن تبادل املعلومات والت ارب واآلراء؛                                        أن تشك ل منتدى يتمك ن من خالل  املشاركون م (و)
، يف  (ز)                                                                              أن تقد م خمرجات إلعداد يف مرحلة الحقة املذكرات التفسريية غري التوجيهية ال  ستبني 

                                                                ا                    سيان العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، السمات املمي زة للقطاعات الفرعية 
 .ذية والزراعة وممارساهتا احملددةاملختلفة املعنية باملوارد الوراثية لألغ

 
                                                                                    إىل األمانة إتاحة مداوالت احللقة الدولية ونتائ ها أمام اهليئة ومجاعات العمل واخلرباء السبببببعة       طلبت  و   ( 6 )

     على        باحلصببببببببببببببول     ملعا ا                   وفريق اخلرباء الفنيني              والالفقاريات         الدقيقة          للكائنات          الوراثية       ملوارد                    املعي نني بالنسبببببببببببببببة إىل ا
                    لإلحاطة والنظر فيها؛         منافعها        وتقاسم        املوارد

                   ة املعلومات املسرتجعة     إتاح         منافعها        وتقاسم        املوارد     على        باحلصول      املعا                     إىل فريق اخلرباء الفنيني       طلبت  و   ( 7 )
      اخلرباء   و                                                                                         عن نتائج حلقة العمل إىل األمانة إلعداد مشروع املذكرات التفسريية لينظر فيها كل من مجاعات العمل 

  ؛                  وليسامهوا يف إعدادها             والالفقاريات         الدقيقة         لكائنات                         يف جمال املوارد الوراثية ل             السبعة املعينني
     ية،                       مشبببروع املذكرات التفسبببري                               ، خالل دوراهتا العادية القادمة،                         إىل مجاعات العمل أن تسبببتعرض      طلبت  و   ( 8 )

                                                  أعاله، بالنسبة إىل القطاع الفرعي الذي يعا كل  مجاعة؛  (  7 )                      كما يرد ذكره يف الفقرة 
         الدقيقة         لكائنات ل          الوراثية       ملوارد                                                       إىل األمانة عقد اجتماع للخرباء السبببببببببعة املعي نني بالنسبببببببببة إىل ا      طلبت  و   ( 9 )

                 أعاله، يف ما يت صبببل   (  7 )                                                                ليقوموا باسبببتعراض مشبببروع املذكرات التفسبببريية، كما يرد ذكرها يف الفقرة              والالفقاريات
                        بالقطاع الفرعي اخلاص تم؛

            لعمل واخلرباء         ومجاعات ا         منافعها        وتقاسبببببببم        املوارد     على        باحلصبببببببول      املعا        الفنيني                  وشببببببب  عت فريق اخلرباء   (  10 )
                   ونيا  طوال العملية                على العمل إلكرت              والالفقاريات         الدقيقة          للكائنات          الوراثية        املوارد    إىل         بالنسبببببببببببببة         املعي نني       السبببببببببببببعة 

     هذه؛
                                                                           إىل فريق اخلرباء الفنيني عقد اجتماع آخر ل  لت ميع مشببببببببببببببروع املذكرات التفسببببببببببببببريية لكافة       طلبت  و   (  11 )

          الوراثية      وارد مل                                                                                   القطاعات الفرعية، كما اسببببببتعرضببببببت  كل من مجاعات العمل واخلرباء السبببببببعة املعي نني بالنسبببببببة إىل ا
              السابعة عشرة؛                                       ، لتقوم اهليئة بت ميع  يف دورهتا العادية           والالفقاريات         الدقيقة          للكائنات

  :                                    ، بواسطة االستبيانات، على الشكل التايل        املعلومات    مجع        األمانة   إىل       طلبت  و   (  12 )
 

  سبتخدام  اال        ممارسبات      بشبأن       اآلخرين         املصبلحة        وأصبحاب        واحمللية        األصبلية          واجملتمعات         البلدان   من        
        الصبببببببببببلة     ذات          املمارسبببببببببببات       وأفضبببببببببببل         الطوعية           التوجيهية        واخلطو         السبببببببببببلوك         ومدونات          والتبادل

     شببببببببببببببأن ب           النموذجية           التعاقدية        األحكام    عن       وكذلك        احمللية،         اجملتمعات            وبروتوكوالت       معايري    أو / و
         الزراعة؛  و         لألغذية          الوراثية        املوارد         حتديدا          تتناول     ال          منافعها        وتقاسم        املوارد     على       احلصول
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 احملليةو  األصلية اجملتمعات من علم عن املسبقة املوافقة على احلصول كيفية  عن لدانمن الب  
 احلصول تدابري من أي تنفيذ جمال يف اخلربات وعن القضائية، والياهتا ضمن ومشاركتها قبوهلا أو

 والزراعة؛ لألغذية الوراثية ملواردبا يف ما يتعلق منافعها وتقاسم املوارد على
  وجهات لكوكذ خرباهتا عن املصلحة أصحاب من وغريها املعنية واحمللية األصلية اجملتمعاتمن 

 وأ علم عن بقةواحمللية املس األصلية اجملتمعات ملسألة موافقة مبقاربة البلدان يتعلق يف ما نظرها
  تقليدية؛ معرفة نم بذلك يرتبط وما والزراعة لألغذية الوراثية املوارد        ما خيص   يف ومشاركتها قبوهلا

  ؛امنافعه وتقاسم املوارد على احلصول عناصر استخدام جمال يف خرباهتا عن البلدانمن 
   من أصحاب املصلحة املعنيني بشأن املمارسات القائمة يف خمتلف القطاعات الفرعية يف ما خيص                                                                              

 االستخدامات املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ال  تنطبق عليها تدابري احلصول 
 .على املوارد وتقاسم منافعها

 
                                           الذكر وإتاحتها على شببببببببببكل مدخالت إلعداد املذكرات                               إىل األمانة مجع املعلومات السببببببببببابقة       طلبت  و   (  13 )

                                                                                         التفسببببريية وإتاحتها للهيئة السببببتخدامها، حسببببب االقتضبببباء، يف عملها املسببببتقبلي يف جمال احلصببببول على املوارد 
                وتقاسم منافعها؛

      جهود   يف       التسبببببان ا       تعزيز      بغية                       مع أمني املعاهدة الدولية          التعاون       توطيد                     إىل أمني اهليئة مواصبببببلة      طلبت  و   (  14 )
         منافعها؛        وتقاسم        املوارد     على        باحلصول        يتعل ق    ما   يف    ها      وتنفيذ         اجلهازين     عمل      برامج      وضع

        لألغذية    ية      النبات          الوراثية         للموارد         املسبببببببببتمرة        حوكمت       إطار   يف                   للمعاهدة الدولية،         الرئاسبببببببببي       اجلهاز      ودعت  (  15 )
         املمي زة        السببببببببببببببمبات       ملعباجلبة       اهليئبة    مع     كثبب      عن         التنسببببببببببببببيق        مواصببببببببببببببلبة    إىل          املعباهبدة،    من   3        للمبادة        وفقبا            والزراعبة

        األنشببطة        العتبار   يف ا      األخذ    مع          تكميلية،                والزراعة بصببورة        لألغذية          النباتية          الوراثية         للموارد       احملددة             واالسببتخدامات
        األطراف       ملتعدد ا        النظام     عمل     حتسبببببببني    إىل         الرامية        احلالية         العملية     ذلك   يف    مبا          املعاهدة،      إطار   يف        اجلارية           والعمليات
        التنوع          واتفاقية         الدولية          للمعاهدة         املتناسببببببق         التنفيذ      لدعم       اجلاري          والتعاون    ها     منافع        وتقاسببببببم        املوارد     على        للحصببببببول
        ناغويا؛           وبروتوكول           البيولوجي

        النظببام      عزيز ت    إىل         الراميببة         العمليببة    عن                 مع اهليئببة بببانتظببام           املعلومببات       تبببادل    إىل         الرئبباسببببببببببببببي       اجلهبباز      ودعببت  (  16 )
  .     اجلهود   يف         زدواجية  اال       تفادي      بغرض        األطراف        املتعدد

 
 استعراض برنامج العمل بشأن تغير المناخ   -       خامسا  

 والموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 
 11 .                                                                    استعراض برنامج العمل بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة                            نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان   - 2 6
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                                                                                                           ورح بت اهليئة بالتقد م احملرز يف تنفيذ برنامج العمل بشبببببببببأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ووافقت على   - 7 2
          يئة يف جمال                          إىل املنظمة ضببمان دمج عمل اهل      طلبت  و    .                           برنامج عملها املتعدد السببنوات                                 دمج عمل اهليئة اخلاص بتغري  املناخ يف 

     ناخ.                                                                                  لزراعة وتغري  املناخ بشكل كامل يف اإلطار االسرتاتي ي للمنظمة واسرتاتي يتها اخلاصة بتغري  امل                         املوارد الوراثية لألغذية وا
 

                                                                                                        ودعت اهليئة أمينها إىل مواصبببببببببببببلة التوعية بأمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها احملتمل يف خل  تغري  املناخ  - 8 2
            واإلقليمي.                                                            امج والسياسات املرتبطة بتغري  املناخ مبا يف ذلك على املستويني الوطا                                     إىل جانب تعزيز تعميم هذه املوارد يف الرب   
 

   غري                                                                           تنفيذ اخلطو  التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط التكيف مع ت                       ودعت اهليئة البلدان إىل  - 9 2
       بلدان                    إىل املنظمة مسببببببببباعدة ال      طلبت           اهليئة. كما      أمني                              وتوفري تعليقاهتا يف هذا الصبببببببببدد إىل   12                      املناخ على املسبببببببببتوى الوطا

                                       على تنفيذ اخلطو  التوجيهية الطوعية هذه.
 

           تعلق بتغري                    يف التخطيط الوطا امل                لألغببذيببة والزراعببة                                                        ودعببت اهليئببة البلببدان إىل دمج مسبببببببببببببببألببة ت نو ع املوارد الوراثيببة   -  30
           مببببا يف ذلبببك   ،                                   ي ف مع تغري  املنببباخ والتخفيف من آثببباره                                                    املنببباخ، مع تنببباول اإلمكبببانبببات ال  تنطوي عليهبببا من حيبببث التك

  .                      ومع خطط التكيف الوطنية                                             مبا يتماشى مع املسامهات احملددة وطنيا  لكل  منها
 
ألغذية والزراعة من لدور املوارد الوراثية لتقدمي مقرتح إلعداد تقييم عاملي بقيادة البلدان  األمانةاهليئة إىل  وطلبت -13

رة أن تكون تنظر في  اهليئة خالل دورهتا املقبلة. وشددت على ضرو كي والتخفيف من آثاره، ل تغري املناخ مع       لتكي ف أجل ا
حسب االقتضاء مع و املعنية اهليئات الدولية أي عملية لرفع التقارير عملية طوعية وأن يتم االضطالع تا بالتعاون مع 

  استبيان بسيط ميكن استخدام  على املستوى الوطا.                              ويفض ل أن تستند العملية هذه إىلاحلكومات الوطنية، 
 

 استعراض تنفيذ الغايات والمؤشرات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة   -       سادسا  
 
 13 .                                                                     الغايات واملؤشرات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة: التطورات والتحديات                            نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان   - 3 2
 

       وأهداف       2030   ام  ع                            ي لألغذية الزراعة يف حتقيق خطة                                         بالدور األسببببباسبببببي الذي يؤدي  التنوع البيولوج             وأقر ت اهليئة   - 3 3
                                           على أكمل وج  يف اسرتاتي يات التنمية الوطنية.           هذا الدور                                     التنمية املستدامة وشددت على ضرورة عكس 

 
                                                                                             اهليئة إىل املنظمة مواصلة املسامهة يف وضع غايات ومؤشرات دولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة        وطلبت  - 3 4

                                                                                                 واسببببتخدامها، مبا يف ذلك املسببببامهة يف عمل فريق اخلرباء املشببببرتك بني الوكاالت املعا مبؤشببببرات أهداف التنمية املسببببتدامة 
                                                      العمليات ذات الصلة وتفادي االزدواجية عند رفع التقارير.                                        بغية ضمان االتسان والتناسق بني املنتديات و 

 

                                                   
12  250cec270867/-99a9-43df-98f3-http://www.fao.org/documents/card/en/c/290cd085  
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                 تنمية املسببببتدامة       بشببببأن ال                                                                       ودعت اهليئة البلدان إىل املشبببباركة بشببببكل نشببببط يف املنتدى السببببياسببببي الرفيع املسببببتوى  - 5 3
                                                                                 مبا يف ذلك من خالل إعداد استعراضات وطنية طوعية عن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

 
م  املنظمة إىل البلدان لتنفيذ خطط العمل العاملية        ورح بت  - 6 3                  وباملسببببببببببببببامهة القي مة    ،      للهيئة                                                                     اهليئة بالدعم الذي تقد 

                 من أهداف التنمية    5 - 2                                            اهليئة عرب نظم اإلبالغ القائمة من أجل رصد املقصد                    املنظمة بتوجيهات من                    للبيانات ال  مجعتها 
          املستدامة.

 
 المائيةالموارد الوراثية    -       سابعا  

 
 تقرير الدورة األولى لمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصة 

 لألغذية والزراعة المعنية بالموارد الوراثية المائية
 
               لوراثية املائية  ا                                                                      الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصببببببصببببببة املعنية باملوارد                 درسببببببت اهليئة تقرير   - 3 7

            نية احلكومية                                )ماليزيا(، رئيس جمموعة العمل الف  Mohd Fariduddin Othman              التقرير السبببببببيد      وعرض   14 .        والزراعة       لألغذية 
      قرير.       على الت        وصادقت             عملهم املمتاز                                 بالشكر إىل أعضاء جمموعة العمل على       اهليئة        توجهت                  الدولية املخصصة. و 

 
 حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالم

 
                   وأخذت علما  بوثائق   15                                                         إعداد حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل                          درسببببببببببببببت اهليئة الوثيقة بعنوان   -  38

 17                                    وبدراسات املعلومات األساسية املواضيعية.  16                  املعلومات ذات الصلة
 

             ال  مل تبادر   ،               . ودعت البلدان     العامل                                     حالة املوارد املائية لألغذية والزراعة يف                               ور حبت اهليئة مبشببببببببببببببروع التقرير عن   -  39
      2017             يونيو/حزيران     30                              وإىل تقدمي تقاريرها القطرية قبل                     بعد، إىل القيام بذلك                              إىل تسببببببببببببببمية جهات االتصببببببببببببببال الوطنية 

   ا.                                                         إتاحة نسخة منقحة منها، حسب املقتضى، ضمن املهلة الزمنية إياه     على                                         وش  عت البلدان ال  قدمت تقاريرها القطرية 
 

                                                                                              اهليئة إىل املنظمة إعداد مشبببببببببببببروع تقرير منقح تراعى في  املعلومات املضبببببببببببببم نة يف التقارير القطرية الواردة       طلبت  و   -  40
                                                                               ودراسبببات املعلومات األسببباسبببية املواضبببيعية واملعلومات ال  أتاحتها املنظمات الدولية، فضبببال        2017             يونيو/حزيران     30    قبل 

      مشبببروع                                      . ودعت البلدان إىل إبداء مالحظاهتا على            املنبثقة عنها       املخصبببصبببة                                       عن تعليقات وتوصبببيات اهليئة وجمموعة العمل 
  ع                                                                   كذلك إىل جلنة مصببايد األتاك وأجهزهتا الفرعية، حسببب املقتضببى، اسببتعراض مشببرو          وطلبت                           التقرير املنقح، فور توافره، 

                                    التقرير املنقح وإبداء مسامهتها بشأن .
                                                   

 Inf.1-CGRFA/016/17        الوثيقة     14
 CGRFA-16/17/11        الوثيقة     15
  .Inf.14-CGRFA/16/17 و  Inf.13-CGRFA/16/17          الوثيقتان     16
17    http://www.fao.org/fishery/AquaticGeneticResources/en 
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ٍ  اهليئة الدعوة إىل عقد اجتماع ثاٍن       طلبت  و   -  41           رير املنقح                  مراجعة مشببببروع التق    من        طلبت         املخصببببصببببة و             جملموعة العمل                              

                                 يف ضوء ما ورد من تعليقات ومسامهات.
 

ة وترمجت  ونشره وضع التقرير بصيغت  النهائيلوناشدت اهليئة احلكومات واجلهات املاحنة إتاحة املوارد املالية الالزمة  -42
 18وطباعت  وتوزيع .

 
 الوراثية الحيوانيةالموارد    -       ثامنا  

 
 تقرير الدورة التاسعة لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية 

 لألغذية والزراعة المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية
 

                                                                                                تقرير الدورة التاسببببببعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية            درسببببببت اهليئة   -  43
                                                  )ناميبيا(، رئيسبببببببببة مجاعة العمل. وتوجهت اهليئة بالشبببببببببكر   Deidre Januarie                        وقد عرضبببببببببت التقرير السبببببببببيدة   19 .        والزراعة

         التقرير.    على         وصادقت                                         إىل األعضاء يف مجاعة العمل على عملهم املمتاز
 

 تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية
 

ا بالوثائق   و   20                                                      حالة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية                            نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان   -  44                     أخذت علم 
 21 .               األخرى ذات الصلة

 
                                                                                              ودعت اهليئة البلدان إىل مواصببببببببببلة تنفيذ خطة العمل العاملية من أجل املسببببببببببامهة يف حتقيق األمن الغذائي العاملي   -  45

          إىل املنظمة    ت    وطلب                                                      إىل املنظمة املضببببببببببببي قدما  يف مؤازرة جهود البلدان تذا الصببببببببببببدد.        وطلبت                          والتنمية الريفية املسببببببببببببتدامة 
                                                                                                         مواصببلة السببعي إىل بناء شببراكات وحتالفات بغرض تعزيز تنفيذ خطة العمل العاملية. وشبب  عت اهليئة املنظمة والبلدان على 

            ة احليوانية.                                                                 توطيد التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين للنهوض بإدارة املوارد الوراثي
 

                                                                                                      وشد دت اهليئة على أمهية نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة بوصف  اآللية الدولية اخلاصة بتبادل   -  46
      لتحسببببني      كنة م        يارات امل  اخل       بلورة          إىل املنظمة        وطلبت                                                               املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية ورح بت بوضببببع نسببببخت  احملد ثة. 

                                                                                                                 الروابط القائمة بني هذا النظام وقواعد البيانات ولكي ت درج يف النسخ املقبلة من النظام بيانات مستمد ة من قواعد بيانات 
                                                                                                      بنوك اجلينات األخرى. وشببددت اهليئة على ضببرورة أن تعمد البلدان بشببكل منتظم على حتديث بياناهتا الوطنية يف النظام 

                                                   
 CGRFA-16/17/11         بالوثيقة               املرفق الثالث    18
 CGRFA-16/17/12الوثيقة   19
 CGRFA-16/17/13الوثيقة   20
 Inf.16-CGRFA/16/17و Inf.15-CGRFA/16/17الوثيقتان   21
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    عها                                                                                     التنوع البيولوجي حليوانات املزرعة، مبا يف ذلك املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية يف موق                       أو يف شبكة ن ظم معلومات 
        املنظمة  ىل        اهليئة إ       وطلبت                                                                          وخارج موقعها الطبيعي على حد  سبببببواء، فضبببببال  عن إتاحة معلومات عن تصبببببنيف السبببببالالت. 

     نظام                                  تزال حالة اخلطر اخلاصببببة تا جمهولة يف      ال  ال                                                 األسببببباب املمكنة السببببتمرار وجود نسبببببة عالية من السببببالالت      حتديد
                                                                                                      معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسبببببتأنسبببببة والنظر يف سببببببل معاجلة هذه املسبببببألة، على أن تبحث فيها مجاعة العمل. 

     ى من   ر                                                                                       اهليئة كذلك إىل املنظمة البحث يف إمكانية إدراج حنل العسبببببببببل املسبببببببببتأنس، مع إمكانية إضبببببببببافة أنواع أخ       وطلبت
                                                           امللقحات، يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة.

 
     نسبة                                                                       البلدان مواصلة التوعية بأمهية منت ي الثروة احليوانية وأنواعها وسالالهتا بال     دعت                  اهليئة إىل املنظمة و        وطلبت  -  47

   ت،                                                             إىل املنظمة والبلدان حتسني عملية رسم اخلرائط لتوزيع األنواع والسالال       وطلبت                                إىل توفري خدمات النظام اإليكولوجي. 
           لى املراعي،                       يف نظم اإلنتاج القائمة ع                                                                           حيثما أمكن ذلك، ووصبببببف التدابري النمطية الظاهرية والوخائف البيولوجية، خاصبببببة  

      سبببببببببببببباليب                 إعادة النظر يف األ           إىل املنظمة       وطلبت                                                      لكي تسببببببببببببببتهدف التدخالت على حنو أفضببببببببببببببل منت ي الثروة احليوانية. 
                                                                                                        املسبتخدمة لتحديد وتقييم خدمات النظام اإليكولوجي ال  توفرها سبالالت الثروة احليوانية، لكي تنظر فيها مجاعة العمل 
                                                                                                          يف دورهتا املقبلة. ودعت اهليئة املنظمة إىل إبراز دور أنواع الثروة احليوانية وسببببببببببالالهتا يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي 

  .                                             حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل         من تقرير  ض
 

     بيعة  ط                                                                                   اهليئة البلدان إىل توطيد العالقة القائمة بني صبببببببون السبببببببالالت واإلنتاج الزراعي املسبببببببتدام وصبببببببون ال      ودعت  -  48
                         نت ي الثروة احليوانية على         مشبببببببببباركة م           ، مبا يكفل      لغابات ا                                                                     والتعاون بني قطاع الزراعة/الثروة احليوانية مع قطاع البيئة/احلياة الربي ة/

                                                                                                          أكمل وج  مع إيالء عناية خاصة لصغار مريب املاشية والرعاة. وش  عت البلدان على النظر يف جدوى نظم التحفيز القائمة 
           مبا يتماشببببى   ،                                                                                             على النتائج لدعم مواصببببلة توفري خدمات النظام اإليكولوجي، مع إيالء عناية خاصببببة للسببببالالت املكي فة حمليا  

  .                                                                 مع أنظمة الت ارة الدولية وناشدت املنظمة وضع خطو  توجيهية تذا الصدد
 

                                                                                             اهليئة إىل املنظمة إعداد تقارير لإلفادة عن إجنازات املشاريع املنفذة يف إطار اسرتاتي ية متويل تنفيذ خطة        وطلبت  -  49
            اءات املقبلة                                لمنظمة. ووافقت، بالنسبببببببببببببببة إىل الند                                                                  العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية ونشببببببببببببببرها على املوقع اإللكرتوين ل

                                                                                                             لتقدمي اقرتاحات يف إطار اسببببببببرتاتي ية التمويل واملشبببببببباريع، على أن يتم  متويلها وفق طرن التمويل املعد لة الواردة يف النقا  
           اسببببببببببببرتاتي ية                                     . ودعت اهليئة اجلهات املاحنة إىل املسببببببببببببامهة يف CGRFA-16/17/13          يف الوثيقة     49          من الفقرة     21 و    18 و    16

                                                                            التمويل وإىل ختصيص التمويل الكايف لرصد املشاريع ودعمها وتوفري املساعدة الفنية هلا.
 

 استعراض خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية
 

                 ووافقت على مشببببببببببروع   22 .                                                   اسببببببببببتعراض خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية        بعنوان         الوثيقة   يف       اهليئة      نظرت  -  50
     باء      املرفق              نحو الوارد يف       على ال  ،                                                                            يعيد التأكيد على االلتزام العاملي خبطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية            القرار الذي 

                                                                   ودعت املدير العام إىل إحالت  إىل املؤمتر لكي يوافق علي  يف دورت  املقبلة.
 

                                                   
 CGRFA-16/17/14الوثيقة   22
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 الموارد الوراثية النباتية   -       تاسعا  
 

 تقرير الدورة الثامنة لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية 
 المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
تقرير الدورة الثامنة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية درست اهليئة  -51

)جزر كوك(، نائب رئيس مجاعة العمل. وتوجهت اهليئة بالشكر  William Wigmoreوعرض التقرير السيد  23.والزراعة
 على التقرير. صادقتإىل األعضاء يف مجاعة العمل على عملهم املمتاز و 

 
 تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
  24        والزراعة                                                                  تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية                 ثيقة بعنوان حالة                  نظرت اهليئة يف الو   -  52

                                                                   ورح بت بالتقدم احملرز باإلمجال من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية.  25                                      وأخذت علما  بوثائق املعلومات ذات الصلة.
 

 الوراثية النباتيةبشأن الموارد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية 
 على المستوى القطريلألغذية والزراعة 

 
                      باتية لألغذية والزراعة                         بشبببببببأن املوارد الوراثية الن                                 لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية                                 رح بت اهليئة بالتقييم الذي أ جري   -  53

                         أكرب من التقارير القطرية.                         وشد دت على احلاجة إىل عدد  26    2014 -    2012      للفرتة 
 

             اليا  املوارد                                 ال  يتعني  جتديدها وال  ال تتوافر ح             بنوك اجلينات                                    قلقها إزاء العدد الكبري من مسببببببببببببببتحوذات      وأبدت   -  54
                                                                                     إىل احلكومات واملنظمات الدولية املعنية إتاحة املوارد الالزمة لت ديد املسببببببببببببببتحوذات ودعت املنظمة       طلبت             الالزمة هلا. و 

                                   إىل املضي قدما  يف مراقبة هذه املسألة.
 

                                                                                        اهليئة إىل املنظمة مواصبببببلة تقدمي الدعم جلهات االتصبببببال الوطنية من أجل إعداد التقرير عن تنفيذ خطة       طلبت  و   -  55
                                                                              مجيع البلدان ال  مل تقدم بعد معلومات عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية بني شببببببببببببببهري      دعت                         العمل العاملية الثانية. و 

                                              إىل القيبببببببام ببببببببذلبببببببك يف أقرب وقبببببببت ممكن ويف مطلق األحوال       2014              ويونيو/حزيران       2012                  ينببببببباير/كبببببببانون الثببببببباين 

                                                   
 CGRFA-16/17/15الوثيقة   23

 CGRFA-16/17/16الوثيقة   24

  Inf.19-CGRFA/16/17و Inf.18-CGRFA/16/17و Inf.17.2-CGRFA/16/17و Inf.17.1-CGRFA/16/17الوثائق   25

 .CGRFA-16/17/Inf.21و CGRFA-16/17/Inf.20و

 Inf.17.2-CGRFA/16/17و Inf.17.1-CGRFA/16/17الوثيقتان   26
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                             للمعلومات واإلنذار املبكر بشببببببببببأن         العاملي                                    ، من خالل نظام رفع التقارير يف النظام     2017                 ديسببببببببببمرب/كانون األول     31    قبل 
 27                         املوارد الوراثية النباتية.

 
                   وذج إعداد التقارير                        اخليارات املتاحة لتبسيط من                                                      اهليئة إىل املنظمة التشاور مع أعضاء اهليئة واملراقبني بشأن      طلبت  و   -  56

                                                                                                      بقدر أكرب وإلعداد مقرتح ي عرض على مجاعة العمل لكي تنظر في . غري أنا أشببببببببببببببارت مع ذلك إىل أن  نظام رفع التقارير 
               م املؤشرات فحسب     تقيي        خيارات ل                                                  املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية يتضم ن بالفعل          واإلنذار          للمعلومات         العاملي         يف النظام 

           هات االتصببببببببببال  جل    ات      اخليار     هذه               ورح بت بإتاحة                                                            ويعطي شببببببببببرح ا للتقييم أو اإلبالغ عن اجملموعة الفرعية من املؤشببببببببببرات. 
                             الوطنية يف جولة الرصد احلالية.

 
                                                                                                  وأشببارت اهليئة إىل احلاجة إىل مواصببلة التعاون والتنسببيق مع املعاهدة ونظام املعلومات العاملي التابع هلا وشببددت   -  57

                                                                                                                    على دور النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة باعتباره نظاما  أسببببببباسبببببببيا  للمعلومات عن املوارد 
                            اهليئببة إىل املنظمببة إجنبباز عمليببة       طلبببت              من املعبباهببدة. و     17            تطبيق املببادة             يف مببا يتعلق ب       لزراعببة                            الوراثيببة النببباتيببة لألغببذيببة وا

                                                                                                          إعبادة هيكلبة النظبام العباملي للمعلومبات والقيبام عرب هبذا النظبام بنشببببببببببببببر معلومبات عن تنفيبذ خطبة العمبل العبامليبة الثبانية 
             ال  يسببببببببتضببببببببيفها   Genesys                   ري مع قاعدة بيانات                                               من أهداف التنمية املسببببببببتدامة. ورح بت بالتنسببببببببيق اجلا   5 - 2       واملقصببببببببد 

                             الصندون العاملي لتنوع احملاصيل.
 

                                                       أنشطة المنظمة دعما  لتنفيذ خطة العمل العالمية الثانية
 لألغذية والزراعة بشأن الموارد الوراثية النباتية

 
                                                                                                    اهليئة إىل كل  من املنظمة واجلهات املاحنة مواصلة مؤازرة جهود البلدان لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية  طلبت -58

والزراعة يف موقعها وداخل املزرعة؛ واحملافظة على بنوك اجلينات ملواصلة عملية مجع املادة الوراثية للمحاصيل وصونا 
 .ع وخارج املوقا؛ وتوطيد الروابط والتكامل بني عملي  الصون يف وتوصيفها وتقييمها واستخدامها وإتاحته

 
                                                                                     اهليئة إىل املنظمة املضي قدما  يف توفري الدعم للبلدان من أجل تعزيز قدراهتا يف جمال حتسني احملاصيل  طلبتو  -59

ية لبناء قدرات لشراكة العاملوتربية النباتات، مبا يف ذلك من خالل اآلليات املتعددة أصحاب املصلحة، على غرار مبادرة ا
الرتبية النباتية والربنامج املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفع تقرير إىل مجاعة العمل يف 

 دورهتا املقبلة عن تأثري تلك األنشطة.
 

وطنية و مراجعة سياساهتا وتشريعاهتا الاهليئة كذلك إىل املنظمة تقدمي الدعم للبلدان من أجل وضع أ طلبتو  -60
 28.بشأن وضع السياسات الوطنية اخلاصة بالبذورعن اهليئة  الدليل الطوعي الصادراخلاصة بالبذور مع مراعاة 

 

                                                   
27  http://www.fao.org/wiews/ar/ 
28  i4916e.pdf-http://www.fao.org/3/a  

http://www.fao.org/wiews/ar/
http://www.fao.org/3/a-i4916e.pdf
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                                                                                                          ودعت اهليئة إىل توفري مزيد من املوارد من خارج امليزانية ملؤازرة البلدان يف عملية تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية   -  61
                                                                                                         ورصببببببببدها، مبا يف ذلك من خالل وضببببببببع وتنفيذ اسببببببببرتاتي يات وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مع مراعاة 

   29 ،                                                                     ئة بشببببببببببببببأن وضببببببببببببببع اسببببببببببببببرتاتي ية وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                              اخلطو  التوجيهية الصببببببببببببببادرة عن اهلي
            حسب املقتضى.

 
                                                                   صون األنواع/الساللت األصلية للمزارعين واستخدامها وصون األقارب البري ة 

                                                       للمحاصيل والنباتات الغذائية البري ة على المستوى الوطني
 

ية وعية من أجل صون األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الرب اخلطو  التوجيهية الطاستعرضت اهليئة  -62
 إىل املنظمة نشرها. طلبتو        أقر هتاو 30على املستوى الوطا

 
 اخلطو  التوجيهية الطوعية لصون األنواع/السالالت األصلية للمزارعنيوأحالت اهليئة مشروع النسخة املنقحة من  -63

إىل مجاعة العمل ملزيد من االستعراض ودعت األعضاء واملراقبني وجهات االتصال  31الوطاواستخدامها على املستوى 
مراجعة مشروع اخلطو   املنظمةإىل  طلبت. و 2017يونيو/حزيران  1الوطنية إىل إبداء مالحظاهتا على هذه الوثيقة قبل 

 ستعراضها.التوجيهية الطوعية يف ضوء ما ورد من مالحظات، حبيث تقوم مجاعة العمل با
 

 إقامة الشبكات العالمية من أجل صون الموارد الوراثية النباتية في موقعها وإدارتها داخل المزرعة
 

  32 .    2016             يونيو/حزيران    7 و   6                                                                    أخذت اهليئة علما  باحلوار غري الرتي املتعدد أصبببحاب املصبببلحة الذي ع قد يومي   -  64

      وقعها                                                                العاملية من أجل صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف م              إقامة الشبكات                              واستعرضت املذكرة املفاهيمية عن 
                                                      وأحالتها إىل مجاعة العمل املنبثقة عنها ملزيد من املشاورات.  33                   وإدارهتا داخل املزرعة

 
                                                                                               اهليئة إىل املنظمة مواصببببببببلة العمل على تعزيز الشبببببببببكات الوطنية واإلقليمية لصببببببببون املوارد الوراثية النباتية       طلبت  و   -  65

                                                                          لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك من خالل أنشطة بناء القدرات وتيسري إقامة الشراكات.
  

                                                   
29  i4917e.pdf-http://www.fao.org/3/a  
 Inf.19-CGRFA/16/17قة الوثي  30

 .inf.18-CGRFA/16/17الوثيقة   31
 .Inf.21-CGRFA/16/17الوثيقة   32
 .Inf.20-CGRFA/16/17الوثيقة   33
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 العالم التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فيإعداد 
 

                                                                            حببالببة إعببداد التقرير الثببالببث عن حببالببة املوارد الوراثيببة النببباتيببة لألغببذيببة والزراعببة                             نظرت اهليئببة يف الوثيقببة بعنوان   -  66
            وتبسبببببيط نظام   35                                                                             املخطط الزما املراجع إلعداد التقرير الثالث ولرصبببببد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية       أقر ت  و   34 .       يف العامل

 36                              علما  بامليزانية املؤقتة املنقحة.      وأخذت               رفع التقارير. 
 

                                      ، حسببب املقتضببى واملالئم، والتشبباور مع مجاعة 37                                              اهليئة إىل املنظمة تصببويب قائمة الدراسببات املواضببيعية      طلبت  و   -  67
                                                    العمل واهليئة بشأن الدراسات املواضيعية قبل بدء العمل.

 
                                              خببارج امليزانيببة لببدعم إعببداد التقرير الثببالببث وضببببببببببببببمببان                                                 ودعببت اهليئببة اجلهببات املبباحنببة إىل توفري املوارد الالزمببة من   -  68

                                                                                                           مشبببباركة البلدان النامية، ال سببببيما األقل منوا  منها، يف عملية التحضببببري إلعداد عمليات تقييم للتنفيذ ووضببببع تقارير قطرية 
                                                      وتيسري إعداد الدراسات املواضيعية وإصدار التقرير الثالث.

 
                من مؤشبببببرات أهداف    1 - 5 - 2                                   البلدان إىل رفع تقرير سبببببنوي عن املؤشبببببر                                    وأوصبببببت اهليئة بأن تقوم املنظمة بدعوة  -  69

                                            وأوصببببببببببت بأن يسببببببببببل ط الربنامج اجلديد للنظام العاملي   .    2017                                                 التنمية املسببببببببببتدامة وذلك اعتبارا  من شببببببببببهر فرباير/شبببببببببببا  
                ة الثانية املتصببببل                 خبطة العمل العاملي   ة    اخلاصبببب    ات                                                                      للمعلومات واإلنذار املبكر بشببببأن املوارد الوراثية النباتية الضببببوء على املؤشببببر 

                                                                                     من مؤشببببرات أهداف التنمية املسببببتدامة ومتكني جهات االتصببببال الوطنية من رفع تقارير سببببنوية عن هذا    1 - 5 - 2       باملؤشببببر 
       املؤشر.

 
                                                                                           اهليئة كذلك إىل املنظمة مسبببببببببببببباعدة البلدان يف تقييم التزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير الوطنية وحتسبببببببببببببني      طلبت  و   -  70

          إىل األمانة       طلبت                                    من مؤشببببببرات أهداف التنمية املسببببببتدامة. و    1 - 5 - 2                                              البيانات والقدرات يف جمال رفع التقارير عن املؤشببببببر 
                                                                                              مواصبببببببلة التعاون مع شبببببببعبة اإلحصببببببباء يف املنظمة وإطالع اهليئة على أي مسبببببببت دات ذات الصبببببببلة مبا يف ذلك القرارات 

                                                                حدة بشأن اآللية العاملية لرفع التقارير عن أهداف التنمية املستدامة.                                          النهائية الصادرة عن هيئة اإلحصاء يف األمم املت
  

                                                   
 CGRFA-16/17/17الوثيقة   34
 CGRFA-16/17/17بالوثيقة  املرفق األول  35
 CGRFA-16/17/17بالوثيقة  املرفق الثاين  36
 CGRFA-16/17/17بالوثيقة  املرفق الثالث  37
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 الموارد الوراثية الحرجية -       عاشرا  
 

 تقرير الدورة الرابعة لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحرجية
 

                املوارد الوراثيبة                                            جلمباعبة العمبل الفنيبة احلكوميبة البدوليبة املعنيبة بب                     تقرير البدورة الرابعبة         بعنوان                     نظرت اهليئبة يف الوثيقبة   -  71
                                                                   )بوركينا فاسببببببببببو(، رئيس مجاعة العمل، عرض التقرير. وتوجهت اهليئة بالشببببببببببكر   Sibidou Sina           وتوىل السببببببببببيد   . 38      احلرجية

         التقرير.    على        صادقت  و       متاز،         عملهم امل                        إىل أعضاء مجاعة العمل على 
 

 لصون الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتهاتنفيذ خطة العمل العالمية 
 

      سبتدام                                                                       حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصبون املوارد الوراثية احلرجية واسبتخدامها امل        بعنوان   ة        يف الوثيق       اهليئة     نظرت   -  72
  40 .            دام وتنميتها                      احلرجية واسببتخدامها املسببت                                                 رصببد تنفيذ خطة العمل العاملية لصببون املوارد الوراثية         بعنوان   ة      الوثيق  و    ،39        وتنميتها

  ،     2030                                                                                          وناشبببببببببببببدت البلدان مواصبببببببببببببلة تنفيذ خطة العمل العاملية للمسبببببببببببببامهة يف اإلدارة املسبببببببببببببتدامة للغابات، وخطة عام 
                          ون. وشبببببببببببببب عببت اهليئببة البلببدان ك                                                                      وااللتزامببات الببدوليببة األخرى ذات الصببببببببببببببلببة املتعلقببة بببالغببابببات، مبببا يف ذلببك إعالن كببان

                                                                                    حسبببببببببب االقتضببببببببباء، الشببببببببببكات اإلقليمية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية، وأن تسببببببببباهم يف أنشبببببببببطة هذه              على أن تدعم، 
                                                                                                      الشبببببببببكات لتوطيد التعاون اإلقليمي بشببببببببأن املوارد الوراثية احلرجية. كما أوصببببببببت البلدان بإيالء االهتمام إىل الشبببببببببكات 

   ذ                                          لشبببببببببببببببكببات على تبببادل املعلومببات ذات الصببببببببببببببلببة بتنفيبب         عببت خمتلف ا                                             اإلقليميببة املعنيببة ببباألنواع الغببازيببة احلرجيببة، وشبببببببببببببب   
                   خطة العمل العاملية.

 
       قليمية                                          خطة العمل العاملية، بالتعاون مع الشببببببكات اإل       تنفيذ                           املنظمة أن تواصبببببل تنسبببببيق ودعم     إىل       اهليئة       وطلبت  -  73

لة.          واألجهزة                                        املعنية باملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات             نظمة إعداد           كذلك إىل امل      بت   وطل                             والعمليات الدولية ذات الصبببببببببببببب
   41        طط املقرتح               ، متاشببببببيا  مع املخ                                                                    خطو  توجيهية طوعية لوضببببببع اسببببببرتاتي ية وطنية خاصببببببة باملوارد الوراثية احلرجية      مشببببببروع 

                                                 وطنية وصببببببببببببياغة سببببببببببببياسببببببببببببة حرجية لتفادي ازدواجية العمل.       حرجية                                               ومع مراعاة اخلطو  التوجيهية احلالية إلعداد برامج 
                                                                          املنظمة مواصببببببببببببببلة التماس أموال من خارج امليزانية وبلورة اسببببببببببببببرتاتي ية التمويل لدعم     إىل      اهليئة       طلبت               وعالوة على ذلك، 

  .                                                                    البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية، وتش يع اجلهات املاحنة على تقدمي الدعم
 

            تخدم كأدوات         ال  سبببببببت سببببببب                                                      واملؤشبببببببرات وأدوات التحقق املقرتحة للموارد الوراثية احلرجية          الغايات              واعتمدت اهليئة   -  74
 43 .                                                            واعتمدت أيضا اجلدول الزما املقرتح لرصد وتنفيذ خطة العمل العاملية  42                                   تقييم لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية.
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       ىل خطو   إ                                                                         املنظمة إعداد مشببببببببببروع خطو  توجيهية إلعداد التقارير املرحلية القطرية، إضببببببببببافة      إىل      اهليئة        وطلبت  -  75
                     مة أن تتشببباور، بواسبببطة     املنظ    إىل     أيضبببا        وطلبت                                                                    توجيهية لرفع التقارير بالنسببببة إىل الشببببكات اإلقليمية واملنظمات الدولية. 

            حالة املوارد      قرير  ت                                     املعينة إلعداد التقارير القطرية من أجل                                                        الوسببببائل اإللكرتونية، مع مجاعة العمل وجهات التنسببببيق الوطنية 
       نهائية                                                                                بشببأن مشببروع اخلطو  التوجيهية إلعداد التقارير املرحلية القطرية قبل وضببعها يف صببيغتها ال         العامل                 الوراثية احلرجية يف

                                                                            ، مع مراعاة ضببببببرورة توضببببببيح متطلبات رفع التقارير بالتفصببببببيل وإدراج مسببببببرد للمصببببببطلحات     2017          مارس/آذار     31     حبلول 
           التقارير                                            املعلومات والبيانات، حسببببب االقتضبببباء، لتيسببببري تقدمي                                              الفنية. وشبببب عت اهليئة البلدان على حتضببببري نفسببببها جلمع 

       قببارير                                                            وطلبببت اهليئببة إىل املنظمببة النظر يف التفبباعببل القببائم بني نظم رفع الت   .                                   املرحليببة القطريببة األوىل يف الوقببت املنبباسبببببببببببببببب
                                                         عن املوارد الوراثية النباتية واحلرجية لتفادي تكرار اجلهود. 

 
                                                                                        ظمة السببعي إىل تأمني أموال من خارج امليزانية لدعم البلدان النامية، وال سببيما أقل البلدان منوا              اهليئة إىل املن       وطلبت  -  76

  ة                                                           املنظمببة دعوة الشببببببببببببببكببات اإلقليميببة املعنيببة ببباملوارد الوراثيببة احلرجيبب    إىل      طلبببت                                        على إعببداد التقببارير املرحليببة القطريببة؛ كمببا 
      اهليئة      لبت ط                                                  مسامهاهتا يف تنفيذ خطة العمل العاملية. وعالوة على ذلك،                                              واملنظمات الدولية ذات الصلة إىل تقدمي تقارير عن 

             ية وتنفيذها.                              البيانات يف رصد خطة العمل العامل         ال  تقدم                                                      املنظمة أن تتعاون مع التقييمات األخرى ذات الصلة واجلهات     إىل
 

                                    الكائنات الحي ة الدقيقة والالفقاريات   -حادي عشر
 

                                                                      حالة عمل اهليئة بشبببببأن صبببببون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واسبببببتخدامها        بعنوان                     نظرت اهليئة يف الوثيقة   -  77
                                                       ورحبت اهليئة بعمل املنظمة بشأن صون الكائنات احلية الدقيقة   45                                      وأخذت علم ا بوثائق املعلومات ذات الصلة.  44       املستدام

                                                        قديرها اخلاص إلدراج الكائنات احلية الدقيقة املسبببببببببتخدمة يف جتهيز                                            والالفقاريات واسبببببببببتخدامها املسبببببببببتدام، وأعربت عن ت
  .                                             حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل                                                      األغذية والعمليات الصناعية الزراعية يف مشروع التقرير عن 

 
                                                                 دعوة البلدان إىل تقدمي وجهات نظرها خبصبببببببببوص إعداد مشبببببببببروع خطة عمل لألنشبببببببببطة       األمني         اهليئة من        وطلبت  -  78

                     نظمة إعداد مشروع خطة   امل    إىل       وطلبت                                                                          املستقبلية يف جمايل صون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها املستدام. 
            أيببة معلومببات   و                            ي لألغببذيببة والزراعببة يف العببامل                    حببالببة التنوع البيولوج                                                   العمببل، مع مراعبباة وجهببات النظر هببذه ونتببائج التقرير عن 

                                                                أخرى ذات صلة، لكي تستعرضها مجاعات العمل واهليئة يف دوراهتا القادمة.
 

                                 ِ                                                            وأعادت اهليئة التأكيد على أمهية امللِقحات، السببببببببببيما حنل العسببببببببببل، وأمهية الكائنات احلية الدقيقة ذات األمهية   -  79
     جية،                                                                      جتهيز األغذية والعمليات الصبببببناعية الزراعية، وأمهية عوامل املكافحة البيولو                                   بالنسببببببة إىل عملية اهلضبببببم لدى اجملرتات و 

                                              إبراز هذه اجملموعات الرئيسية يف مشروع خطة العمل.      طلبت  و                         والكائنات احلية يف الرتبة، 
 

                                                   
 .CGRFA-16/17/21الوثيقة   44
 .Inf.23-CGRFA/16/17و Inf.22-CGRFA/16/17 الوثيقتان  45
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وشددت اهليئة على ضرورة أن تواصل املنظمة إقامة شراكات مع املنظمات واملبادرات الدولية األخرى من أجل  -80
 ة العمل.إىل املنظمة إبراز ذلك يف مشروع خط وطلبتحشد اخلربات الالزمة بشأن الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، 

 
 تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات   -عشر ثاني

 
     ي ية                                                             استعراض تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات ومشروع اخلطة االسرتات                                  نظرت مجاعة العمل يف الوثيقني بعنوان  -  11

   47                                            قيبباس التقببدم احملرز يف ضبببببببببببببوء غببايببات اخلطببة االسبببببببببببببرتاتي يبببة و    46 (    8082 -    8011 )                                     هليئببة املوارد الوراثيببة لألغببذيببة والزراعببة 
                                                               احملرز يف تنفيببذ برنببامج العمببل املتعببدد السبببببببببببببنوات على مببدى العقببد املبباضبببببببببببببي،                                      وأعربببت اهليئببة عن تقببديرهببا للتقببدم الكبري 

         الشركاء.            بالتعاون مع 

 
                              ال  اعتمدت خالل الدورة العادية   48                                                    اخلطة االسببببببببببببببرتاتي ية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة              ووافقت على أن   - 1 8

                      يف برنامج العمل املتعدد   (     8082 -    8011                واملعامل البارزة )         الرئيسببية                             ال تزال صبباحلة مع حتديث املخرجات                     الرابعة عشببرة للهيئة 
خالل الفرتة ليق إىل التعواملراقبني دعوة األعضببببببباء  األمنياهليئة من  وطلبت  .    جيم       املرفق                    على حنو ما هو وارد يف         السبببببببنوات 

 على مشروع اخلطة االسرتاتي ية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الذي عرض على اهليئة يف هذه الفاصلة بني الدورات
 ي للمنظمة.اإلطار االسرتاتي و ذات الصلة وإىل مراجعة الوثيقة يف ضوء التعليقات الواردة واملست دات الدولية الدورة 

 
      نمية                                                    د الوراثية لألغذية والزراعة ومسبببببببامهتها يف حتقيق أهداف الت      املوار       هيئة   عن                                ووافقت اهليئة على مشبببببببروع القرار  - 3 1

   ة.                                                                ، ودعت املدير العام إىل عرض  على املؤمتر للموافقة علي  يف دورت  املقبل   دال      املرفق                      ، على النحو الوارد يف         املستدامة

 
          ة وزيببادة                         الوراثيببة لألغببذيببة والزراعبب                                    مجع األموال من أجببل العمببل يف جمببال املوارد                              ونظرت اهليئببة يف الوثيقببة بعنوان   - 1 4

                                                                                     وأشببببببببببببببارت بقلق إىل أن  رغم توسببببببببببببببيع نطان واليتها وأنشببببببببببببببطتها مبوجب برنامج العمل املتعدد السببببببببببببببنوات،   49 .      كفاءت 
                                                                                              إال أن  التمويل مل يرتفع باملقدار عين . ورح بت بالتايل بالتدابري املقرتحة لزيادة الكفاءة التشغيلية. 

 
                                                     اآلخرين، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، إىل املسببببببامهة يف تنفيذ اخلطة         املصببببببلحة       وأصببببببحاب                   ودعت اجلهات املاحنة  - 5 1

                                                إىل املنظمة إنشببببببباء حسببببببباب أمانة متعدد املاحنني ومشبببببببرتك بني    ت    وطلب                                         االسبببببببرتاتي ية وبرنامج العمل املتعدد السبببببببنوات. 
              تنفيذ املشببببببباريع     لة    مواصببببببب        مبوازاة           امل البارزة                                                                      القطاعات لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السبببببببنوات، مبا يشبببببببمل مجيع النواتج واملع

            أنشطة حمددة.            بالنسبة إىل         الثنائية 
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   ية                     املوارد الوراثية لألغذ      بشببببببببأن   ة                      معلومات التسببببببببلسببببببببل الرقمي "                               اهليئة مسببببببببار عمل جديد بالنسبببببببببة إىل        أنشببببببببأت  و   - 1 6
     بشببببأن   ق      احلقائ       لتقصببببي           اسببببتكشببببافية                                                       األمانة أن تقوم، ضببببمن املوارد الالزمة املتاحة، بإجراء دراسببببة    من        وطلبت  50         والزراعة"

                                                                                                           "معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" إلعطاء معلومات عن مجلة أمور من بينها املصطلحات 
   اع   و                                                                                                           املستخدمة يف هذا اجملال واجلهات املعنية مبسألة "معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" وأن

                                                  تلك املعلومات ونطان استخدامها. ومن األمثلة على ذلك:
 

 التوصيف؛         

 والرتبية والتحسني الوراثي؛                         

 والصون؛        

 .وحتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة                                       

 
                                                                                                    فضببببال  عن أمهية "معلومات التسببببلسببببل الرقمية بشببببأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" بالنسبببببة إىل األمن الغذائي  

     وارد                  ل الرقمية بشبببأن امل               "معلومات التسبببلسببب                                                                    والتغذية، وذلك بغرض تيسبببري نظر اهليئة يف دورهتا املقبلة يف تأثريات اسبببتخدام
        واحلصبببول       لتبادل  ا                                      والزراعة واسبببتخدامها املسبببتدام، مبا يف ذلك         لألغذية                          " على صبببون املوارد الوراثية                         الوراثية لألغذية والزراعة

  .                                                   والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
 

 لتقصي افيةستكشاالأن يقوم، بعد استعراض املكتب، بعرض مسودة أولية للدراسة  األمنيوطلبت اهليئة إىل  -12
ال  وضعت مبوجب ة باعتبارها مسامهة يف الوقت املناسب يف العملي على األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي،احلقائق 
 (.CBD COP XIII/16الصادر عن االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ) 13/16املقرر 

 
من األمني دعوة األعضاء إىل تقدمي معلومات عن استخدام "معلومات التسلسل الرقمية بشأن اهليئة وطلبت  -88

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" واالنعكاسات احملتملة على صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو 
مات ف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومجع هذه املعلو مستدام، مبا يف ذلك التبادل واحلصول والتقاسم العادل واملنص

ب وتقدميها إىل األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، باعتبارها مسامهة يف الوقت املناسب يف العملية ال  وضعت مبوج
 (.CBD COP XIII/16الصادر عن االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ) 13/16املقرر 

 
                                                                                                     ودعبببت البلبببدان إىل النظر يف املوارد الوراثيبببة لألغبببذيبببة والزراعبببة يف تقببباريرهبببا الوطنيبببة املرفوعبببة إىل اتفببباقيبببة التنوع   - 9 1

  .  16 /  13      املقرر       مبوجب                                  البيولوجي حتت إطار العملية املوضوعة 

 

                                                   
  ) 1613CBD COP/( البيولوجيالصادر عن االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع  13/16هذا املصطلح مأخوذ من املقرر   50
مات و معل"و "لوراثي، "بيانات التسلسل اعلى سبيل الذكر ال احلصرموضع نقاش. ومثة إدراك بتعدد املصطلحات املستخدمة يف هذا اجملال )مبا فيها، هو و 

ذا املوضوع وما إىل ذلك( ومن الضروري مواصلة النظر يف ه، "احملاكاة باحلاسوب"و "املوارد الوراثية غري املادية"و "الوراثيةاملعلومات "و "التسلسل الوراثي
 د املصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها.لتحدي
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  51 ،             ة والالفقاريات                 ة للكائنات الدقيق              املوارد الوراثي         ينني بشبببأن  ع         السببببعة امل    رباء   اخل                       اهليئة من مجاعات العمل و        وطلبت  -  90
                    شأن املوارد الوراثية  ب         الرقمية        التسلسل          معلومات "   عن        احلقائق        لتقصي         ستطالعية  اال          ستكشافية  اال                      استعراض مشروع الدراسة 

                                             قبل عرض  على اهليئة للنظر في  يف دورهتا املقبلة.  52 "               لألغذية والزراعة

 
                                                                                    اهليئة من فريق اخلرباء املعا باحلصببببببببببول على املوارد وتقاسببببببببببم منافعها تقدمي تعليقات بشببببببببببأن الدراسببببببببببة        وطلبت  -  91
                                                  إىل اهليئة للنظر فيها يف دورهتا العادية السابعة عشرة.       احلقائق        لتقصي         ستطالعية  اال          ستكشافية  اال

 
 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية -عشر ثالث

 
                   التعاون مع املعاهدة                 والوثيقة بعنوان   53                                  التعاون مع الصببببببببببببببكوك واملنظمات الدولية                            نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان   - 9 2

               وتوج هت بالشبببببكر   55 .                                     وأخذت علم ا بوثائق املعلومات ذات الصبببببلة  54                                                     الدولية بشبببببأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
                    وجي لألغذية والزراعة                    حالة التنو ع البيول                               أنشطتها ورح بت مبسامهاهتا يف تقرير                                       إىل الصكوك واملنظمات الدولية إلبالغها عن

     صببلحة          وأصببحاب امل                                                       مواصببلة السببعي للحصببول على مسببامهات الصببكوك واملنظمات الدولية       األمني   إىل        وطلبت  .        يف العامل
          لتعاون مع                       وشبببببددت اهليئة على أمهية ا  .                                                                 بشبببببأن املواضبببببيع ذات األولوية يف الدورات العادية وإحاطة اهليئة علما  تا       اآلخرين 

  .                                                      صكوك ومنظمات أخرى ال سيما تلك املوجودة على املستوى القطري
 
             مرار يف تعزيز     االسببببت      األمني   إىل        وطلبت  .                                                               وقررت اهليئة إبقاء مسببببألة نقل أنشببببطة املعاهدة الدولية قيد االسببببتعراض  - 9 3

  :         ق مبا يلي                                           برامج عمل اجلهازين وتنفيذها، وخباصة يف ما يتعل                                                   التعاون مع أمني املعاهدة الدولية لتش يع االتسان يف وضع 
                  ل العاملية الثالثة                    ، والنظر يف خطة العم                                                                             إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل  (  أ )

             ذية والزراعة                                      الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغ                      رصببببببببببببببد خطة العمل العاملية   (  ب )                                           للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ 
      احمللية        لسبببببببالالت ا /                                                                                   وتنفيذها، مبا يف ذلك متابعة العمل على وضبببببببع مشبببببببروع اخلطو  التوجيهية الفنية حول صبببببببون األنواع

            والزراعة يف   ة                                                                                              للمزارعني واألقارب الربية للمحاصببببببببيل وإقامة الشبببببببببكات العاملية بشببببببببأن صببببببببون املوارد الوراثية النباتية لألغذي
   دة                                 نظام املعلومات العاملي اخلاص باملعاه  (  د )                                 احلصببببببببول على املوارد وتقاسببببببببم منافعها؛   (  ج )                            موقعها وإدارهتا داخل املزرعة؛ 

  .                         والغايات واملؤشرات العاملية  (   هب )   ؛                                      والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر
 

         بالنسبببببببببببة       عاهدة                              ألمهية نظم املعلومات التابعة للم             ئة واملعاهدة   اهلي                                        ورح بت اهليئة بإجراء حتليل مشببببببببببرتك بني أمان   - 4 9
                                                                                         دعم عملية رصببببببببببببببد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث، وأمهية النظام العاملي                     إىل اجلهود الرامية إىل 

                                       تقدمي الدعم لألطراف يف املعاهدة الدولية من                             بالنسبببببببببة إىل اجلهود الرامية إىل   Genesys      ونظام                         للمعلومات واإلنذار املبكر 

                                                   
 ()ج(.5)58أنظر الفقرة أعاله   51

 .16أنظر الفقرة أعاله   52

 Rev.116/17/24 -CGRFA الوثيقة  53

 .CGRFA-16/17/25الوثيقة   54

  Inf.27-CGRFA/16/17و Inf.26-CGRFA/16/17و Inf.25-CGRFA/16/17الوثائق   55
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               لوراثية لألغذية  ا                      بشببببببببببببأن احلصببببببببببببول على املوارد          الدولية                         كما أنا رح بت حبلقة العمل    .                                   أجل رفع التقارير عن تنفيذ املعاهدة
                    توافر األموال الالزمة  ب                                                                                      وتقاسم منافعها ال  ست عقد خالل فرتة السنتني احلالية أو يف بداية فرتة السنتني املقبلة، رهنا           والزراعة 

  .                من خارج امليزانية
 

                                                                                                   ورح بت اهليئة بإنشبببببببببببباء اإلدارة اجلديدة املعنية باملناخ والتنو ع البيولوجي واألراضببببببببببببي واملياه يف املنظمة وأشببببببببببببارت   - 5 9
       وطلبت  .     هليئة ا                                                                                              إىل أن ذلك سبيوط د التعاون وسبيفسبح اجملال بالتايل أمام مزيد من التكامل واالتسبان بني املعاهدة الدولية و 

  .                                                                             مواصلة توطيد أواصر التعاون هذا لتعزيز االتسان يف وضع برامج عمل اجلهازين وتنفيذها      األمني   إىل 
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة العادية السابعة عشرة للهيئة   –عشر رابع
 

يف املوعد املناسب قبل انعقاد  8019                                                                          اتفقت اهليئة على أن ت عقد دورهتا العادية السابعة عشرة يف روما، إيطاليا يف سنة  -96
 8019 فرباير/شبا  88إىل  11الدورة احلادية واألربعني ملؤمتر املنظمة. وأشار أمني اهليئة يف ضوء ما تقدم إىل الفرتة املمتدة من 

 رة العادية السابعة عشرة للهيئة.كموعد مبدئي النعقاد الدو 
 

 والمقررانتخاب الرئيس ونواب الرئيس    –عشر خامس
 في مجموعات العمل الفنية الحكومية الدولية المناوبونواألعضاء واألعضاء 

 
                                                                                 انتخببببببت اهليئبببببة رئيسبببببببببببببببببببا  هلبببببا ونواببببببا  للرئيس لبببببدورهتبببببا العببببباديبببببة السبببببببببببببببببببابعبببببة عشببببببببببببببرة. وقبببببد مت انتخببببباب   - 7 9

        )شببببببببببببببيلي(   Tamara Villanueva                                 )جزر كوك( رئيسببببببببببببببببببببا . وانتخببببببببت السببببببببببببببيبببببببدة   William Wigmore      السببببببببببببببيبببببببد 
          )سبببببببويسبببببببرا(   François Pythoud                 )ناميبيا( والسبببببببيد   Deidre Januarie                     )إندونيسبببببببيا( والسبببببببيدة  Yusral Tahir       والسبببببببيد 

                                                                   املتحدة األمريكية( والسببببببببببببيد معني علي أاد اجلرموزي )اليمن( نوابا  للرئيس.           )الواليات  Christine Dawson        والسببببببببببببيدة 
                    كية( كمقررة للدورة.                     )الواليات املتحدة األمري  Christine Dawson               وانتخبت السيدة 

 
جمموعات  من وطلبت ،هاءاملرفق ، على النحو الوارد يف املنبثقة عنها وانتخبت اهليئة األعضاء يف جمموعات العمل -89

 قبل الدورة العادية املقبلة للهيئة. العمل تلك عقد اجتماع هلا
 

 البيانات الختامية   -سادس عشر
 

، نائب املدير العام لشؤون املناخ واملوارد الوراثية، كال من الرئيس ونواب  Maria Helena Semedoهنأت السيدة  -99
 الرئيس واملندوبني على مسامهتهم يف إجناح الدورة السادسة عشرة العادية للهيئة. وتوجهت بالشكر إىل املندوبني 

خلتام إىل البيان األخري وأشارت يف اتهم على أرفع املستويات وعلى ثقتهم ال  وضعوها يف املنظمة ويف اهليئة. ركعلى مشا
                                                                                                       للمدير العام ملنظمة األغذية والزراعة الذي شدد في  على أن  املنظمة على أمت  االستعداد لتخصيص مزيد من الرتكيز 
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طالع ضعلى التنوع البيولوجي. ودعت اهليئة إىل املسامهة يف هذه العملية داعية اجلهات املاحنة إىل إتاحة املوارد الالزمة لال
 باألنشطة ال  اتفقت عليها اهليئة يف دورهتا احلالية. 

 
وألقى املمثلون اإلقليميون كلمات توجهوا فيها بالشكر إىل الرئيس واملكتب واملندوبني واألمانة وموخفي الدعم  -100

ساعدة املالية لدعم ها امل                                                                                      وأبدوا ارتياحهم ملا توصل إلي  االجتماع من نتائج. وتوجهوا بالشكر أيض ا للحكومات على توفري 
 حضور املندوبني من البلدان النامية. 

 
                                                                                                 وتوج  الرئيس بالشكر إىل اإلدارات الفنية يف املنظمة وإىل أمانة اهليئة، فضال  عن املرتمجني الفوريني والتحريريني  -101

ام،                                                                              أيض ا نواب الرئيس واملقرر وتوج  بأطيب التمنيات إىل الرئيس العتيد واملكتب. ويف اخلت وموخفي الدعم اآلخرين. وشكر
 هم يف العمل ورغبتهم يف التوافق.                    وروحهم الطي بة ووضوح املضاتوج  بالشكر إىل املندوبني على عملهم 
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 المرفق ألف
 لألغذية والزراعة جدول أعمال الدورة السادسة عشرة العادية لهيئة الموارد الوراثية

 
 جدول األعمال واجلدول الزما اعتماد -1
 

 برنامج العمل المتعدد السنوات
 
 املسائل القطاعية املشرتكة -2
 

 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل 2-1
 دور املوارد الوراثية يف حتقيق األمن الغذائي 2-2
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها علىاحلصول  2-3
 استعراض برنامج العمل بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 2-4
 استعراض تنفيذ الغايات واملؤشرات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 2-5

 
 املوارد الوراثية احليوانية -3
 

                                                                                            تقرير الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصببببببببببببببصببببببببببببببة املعنية باملوارد الوراثية املائية   1 - 3
                لألغذية والزراعة

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل حالة 3-2
 

 احليوانيةاملوارد الوراثية  -4
 

 لألغذية والزراعة حليوانيةاتقرير الدورة التاسعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية  4-1
 استعراض خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 4-2
 

 املوارد الوراثية النباتية -5
 

 غذية والزراعةدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألجلماعة العمل الفنية احلكومية ال الثامنةتقرير الدورة  5-1
 تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 5-2
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل حالة عنالتقرير الثالث إعداد  5-3
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 املوارد الوراثية املائية -6
 

 تقرير الدورة الرابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية 6-1
 تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها 5-2
 

 الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات -7
 
 السنواتتنفيذ برنامج العمل املتعدد  -8
 

 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية
 
 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية -9
 

 مسائل أخرى
 

 ما يست د من أعمال -10
 

 عشرة للهيئة السابعةموعد ومكان انعقاد الدورة العادية  -11
 

 واملقرر انتخاب الرئيس ونواب الرئيس -12
 

 اعتماد التقرير -13
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 باءالمرفق 
                                                                                  التأكيد مجددا  على اللتزام العالمي بخطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية

 مشروع قرار
 

             إن  المؤتمر،
 

ِ                          خبطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية( وبإعالن إنرتالِكن بوصببببببفهما م عل مني رئيسببببببيني           إذ يذك ر                                                                            
           اما  عادال                       وضبببببمان اسبببببتخدامها اسبببببتخد                لألغذية والزراعة                                                              اجلهود الدولية الرامية إىل إدارة وصبببببون املوارد الوراثية احليوانية    يف

        العامل؛   يف                                                           وحكيما  من أجل حتقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامة 
 

                   ء على أمهيت  لتحديد             ويسببببببببل ط الضببببببببو                       ذية والزراعة يف العامل                                                   بالتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغ           وإذ يرح ب
                                                                              ومعاجلة القضايا واالجتاهات اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛

 
                                                                                            أن  خطة العمل العاملية هي صك متني ال يزال يشكل اإلطار الرئيسي ملعاجلة هذه القضايا واالجتاهات اجلديدة           وإذ يؤكد

                                             شئة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؛     والنا
 

       ال سببببببببيما   ،      الصببببببببلة     ذات        العاملية                                                                          بالروابط اهلامة القائمة بني التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والصببببببببكوك واألطر            وإذ يقر  
                                  وغريها من الصكوك واألطر ذات الصلة.       2030                          خطة التنمية املستدامة لعام 

 
        ا يلي:                   األعضاء إىل القيام مب      يدعو

 
 القائم منها، من أجل إدارة املوارد الوراثية        تعزيز                                      سببببببياسببببببات واسببببببرتاتي يات وخطط عمل وطنية، أو      وضعععععع                                          

                                             احليوانية، مع تعزيز تنفيذ خطة العمل العاملية؛ 
 ؛   ها    ورصد    ها     وحصر                                 توصيف املوارد الوراثية احليوانية       تعزيز   أو          ومواصلة   
  و يف  أ                                                                                      مسبببببببببببببببألببة ت نو ع املوارد الوراثيببة احليوانيببة يف التخطيط الوطا املتعلق بببالتكي ف مع تغري  املنبباخ،   ج  ا   ر  د إ  و    

        لتكي ف                                  اإلمكانات ال  تنطوي عليها من حيث ا                                                     اجلهود األخرى املبذولة ملعاجلة مسألة تغري  املناخ، نظرا  إىل 
                                 مع تغري  املناخ والتخفيف من آثاره؛

 ي املتمثل يف تقلص قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة لإلنتاج احليواين عن طريق اختاذ جمموعة     للتحد        التصعععدي و                                                                               
                                                                          من التببدابري من بينهببا، حسبببببببببببببببمببا يكون منبباسبببببببببببببببببا ، حتسببببببببببببببني التخطيط السببببببببببببببتخببدام األراضببببببببببببببي واحلببد 

  ت  ال                                                                              من فقدان املوائل لصببببان اإلنتاج احليواين والسببببالالت ال  تسببببتخدم هذه املسبببباحات، ال سببببيما السببببال
                                                                                        املكي فببة حمليببا ؛ تعزيز مببا جملتمعببات الشببببببببببببببعوب األصببببببببببببببليببة أو للم تمعببات الرعويببة احملتفظببة بثروة حيوانيببة 
 كي فبة حمليبا  يف اإلدارة 

                      من حقون على أقباليمهبا وأراضببببببببببببببيهبا ومواردهبا الطبيعيبة؛ تعزيز أدوار السببببببببببببببالالت امل
                                                                      

       يوانية   ِ                             ارِكني يف إدارة املوارد الوراثية احل                                                     املسبببببتدامة لألراضبببببي، والنهوض بالتعاون بني أصبببببحاب املصبببببلحة املشببببب
                      ومنظمات حفظ الطبيعة؛ 
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 حليوانات        تربية ا       يف جمال                                                             قاعدة املوارد الوراثية احليوانية من خالل تشبببببببببببب يع املمارسببببببببببببات املناسبببببببببببببة        حماية و        
      صحة  ني                                                                                       للسيطرة على العوامل ال  تساهم يف تآكل تنوع املوارد الوراثية احليوانية وبذل اجلهود يف سبيل حتس

                نفون احليوانات؛      حاالت                          احليوان مع الرتكيز على خفض 
 تقدمي خدمات النظم اإليكولوجية، مع إيالء اعتبار خاص للسالالت   يف                     نظم الثروة احليوانية          استمرار     دعم و                                                       

 كي فة حمليا  
             امل
                ريق إبراز وحتسببببببني    عن ط               والرعاة، وذلك                     ، ال سببببببيما صببببببغار املرب ني       املاشببببببية   و   مرب            ال  حيتفظ تا   

                         وافز قائمة على النتائج؛  ح                                                         القيمة االقتصادية خلدمات النظم اإليكولوجية هذه واستحداث نظم 
 يعات احمللية       التشببببببببببببببر   يف                                                                       السببببببببببببببمات املميزة للقطاع الفرعي للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة         مراعاة و           

     تبار                مع األخذ بعني االع         مناسبببببا،         يكون ذلك       حيثما                                              اخلاصببببة باحلصببببول على هذه املوارد وتقاسببببم منافعها،
                                                        املست دات الدولية يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛

 
               القيام مبا يلي:        املنظمة    إىل     يطلب 

 
 رصبببد التحديات احلالية واجلديدة والناشبببئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية وتيسبببري عملية رفع         مواصعععلة                                                                                          

     عزيز  ت      واصببببببلة    ، م   منا          مجلة أمور     خالل،                                      القضببببببايا يف إطار خطة العمل العاملية، من                          التقارير عن هذا النوع من 
        ة تبادل                                   باعتباره أداة التواصببببببببببببل العاملية وآلي   ه                                                      نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسببببببببببببتأنسببببببببببببة وتطوير 

                                      املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية؛
  لعاملية ومدى مالءمتها وتوجهاهتا يف ضببببببببببببببوء التحديات                                التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل ا         اسعععععععععععتعراض  و                                            

                                                             والفرص اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛
  بالقضببببببببايا               ذلك ما يتعلق                                                             بلورة خطو  توجيهية وأدوات لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يف         مواصعععععععلة  و         

         الناشئة؛
  صبببلة، يف املقر الرئيسبببي وعلى املسبببتويني اإلقليمي والقطري،                                أن تكون مجيع أقسبببام املنظمة ذات ال      ضععمان  و                                                  

                                                                                             منخرطة ومنسبببببببقة بفعالية يف جمال النهوض بالعمل املتعلق باملوارد الوراثية احليوانية، ضبببببببمن معايري األهداف 
                    االسرتاتي ية للمنظمة؛

  جي يف قطاع الثروة    لو                                                                 تطوير وتنفيذ التدابري واألدوات الالزمة لتشبببببببببببب يع تعميم الت نو ع البيو            مواصععععععععععلة دعم   و                 
  ؛                             إىل نظم غذائية وزراعية مستدامة                                          احليوانية، بقصد دعم البلدان يف جمال التحو ل

  تطوير القبدرات، وبصببببببببببببببورة حمبددة يف مبا خيص البلبدان النباميبة، والتعباون يف مجيع اجملباالت املطلوبببة     دعم  و                                                                                 
                لوجيات اجلديدة؛                                                              من أجل التنفيذ املتكامل خلطة العمل العاملية، وخاصة يف جمال التكنو 

  املاحنني   ع    تشعععععععجي                                                    وارد من خارج امليزانية لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية و  امل              السبببببببببعي إىل تأمني         مواصعععععععلة  و      
                         على توفري الدعم لتنفيذها.
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                                                                                مجيع الشببركاء وأصببحاب املصببلحة، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة واألوسببا  األكادميية ومؤسببسببات البحوث       ناشد ي 
                                                                                                  والشببببببببببعوب األصببببببببببلية والرعاة واجملتمعات األخرى احملتفظة بثروة حيوانية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين 

                                آلخرين، التعبببببباون من أجببببببل تنفيببببببذ خطببببببة    ا                                            ومريبا احليوانببببببات وأجهزة القطبببببباع اخلبببببباص وأصببببببببببببببحبببببباب املصببببببببببببببلحببببببة ا
               العمل العاملية.
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 جيمالمرفق 
 (2027-2018برنامج العمل المتعدد السنوات: المخرجات والمعالم البارزة )

 
 الدورة

 الحادية والعشرون
2027 

 الدورة
 العشرون

2025 

 الدورة
 التاسعة عشرة

2023 

 الدورة
 الثامنة عشرة

2021 

 الدورة
السابعة عشرة 

2019 

 

 المسائل القطاعية
  ة            اخلطة العاملي        اسببتعراض 

  ة                        للموارد الوراثية احليواني
                     التقرير الثبالبث حلبالة    عرض 

                         املببوارد الببوراثببيببببببببة احلببيببوانبيببببببببة 
                        لألغذية والزراعة يف العامل

   مل        خطة الع              اسببببببتعراض تنفيذ  
                         الببعبببببببباملببيببببببببة لببلببمببوارد الببوراثببيببببببببة 

         احليوانية

الموارد الوراثية  
 الحيوانية

   يبة              املوارد الوراث     حببالببة        متببابعببة  
   يف                 لألغببذيببة والزراعببة       املببائيببة 
      العامل

                املوارد الوراثيبببة      حببببالببببة        متببببابعببببة  
   يف                 لألغببببذيببببة والزراعببببة       املببببائيببببة 

      العامل

                     عرض الصبببيغة النهائية
       املوارد      حببببببببالببببببببة         لتقرير

     غذية   لأل       املائية          الوراثية 
        يف العامل          والزراعة

الموارد الوراثية 
 المائية

          خطببببة العمببببل         اسبببببببببببببببتعراض  
   ية                   لصون املوارد الوراث        العاملية 

                  احلرجيببببببة واسبببببببببببببببتخببببببدامهبببببا 
                 املستدام وتنميتها

    الة                التقرير الثاين حل    عرض 
                          املوارد الوراثية احلرجية يف

      العامل

   طة  خ              اسبببببتعراض تنفيذ  
                   العمل العاملية لصببببببببببون 
                       املوارد الوراثيببة احلرجيببة 
                   واسبببتخدامها املسبببتدام 

         وتنميتها

الموارد الوراثية 
 الحرجية

     املعا               اسبببببببببببببببتعراض العمببببببل  
                       ببببالكبببائنبببات احليبببة البببدقيقبببة 

            والالفقاريات

                   اسببببببببببببببببتببعببراض الببعببمببببببببل املبعبا  
                       ببببببالكبببببائنبببببات احليبببببة البببببدقيقببببة 

            والالفقاريات

الكائنات الحية  
الدقيقة 

 والالفقاريات
   طة  خ              اسبببببببببببتعراض تنفيذ 

   (  يبة     الثببان )              العمببل العببامليببة 
                           للموارد الوراثيبببة النبببباتيبببة

                لألغذية والزراعة

          خطببببة العمببببل         اسبببببببببببببببتعراض 
                الثبببببببانيبببببببة للموارد         العبببببببامليبببببببة 

                         الوراثيببببة النببببباتيببببة لألغببببذيببببة 
         والزراعة

               التقرير الثببببببببالببببببببث     عرض 
                     حلببببببببالببببببببة املوارد الوراثيببببببببة 
                         النبباتيبة لألغبذيبة والزراعبة 

        يف العامل

             اسببببببببببببببببتببعببراض حببببببببالببببببببة  
               سبببببببببببببببياسبببببببببببببببات البذور

         واجتاهاهتا

الموارد الوراثية 
 النباتية

 المسائل المشتركة بين القطاعات
              الببتببقببريببر الببثبببببببباين     عببرض 
  ي                التنوع البيولوج     حلبببالبببة 

                  لألغببببببذيببببببة والزراعببببببة يف 
      العامل

   جي                     حالة التنوع البيولو        متابعة  
                        لألغذية والزراعة يف العامل

            حبببببالبببببة التنوع        متبببببابعبببببة  
                 البيولوجي لألغببببببببذيببببببببة 

                 والزراعة يف العامل

حالة التنوع 
البيولوجي 

 لألغذية والزراعة
 في العالم

           العمل بشأن         استعراض  
                 احلصبببببببببببببببول على املوارد 

                وتقاسم منافعها 

           العمل بشببببببببببببببببأن         اسبببببببببببببببتعراض  
                        احلصببول على املوارد وتقاسببم 

         منافعها 

                     بلورة مذكرات تفسريية
                 لقطبببببباعببببببات الفرعيببببببة ل

                لببببببمببببببوارد الببببببوراثببببببيببببببببة  لبببببب
                 لبببألغببببببببذيببببببببة والبببزراعببببببببة
             لتكملببببببببة عنبببببببباصببببببببببببببببر 

           على املوارد       احلصببببببببببببول 
               وتقاسم منافعها

الحصول على 
الموارد الوراثية 
 وتقاسم منافعها
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   أن   بش    عمل   ال        استعراض  
              الببببببتببببببكببببببنببببببولببببببوجببببببيببببببببات
                        البيولوجية لصون املوارد
                البببببوراثبببببيببببببببة لبببببألغببببببببذيببببببببة 
                    والزراعة واسببببببببببببتخدامها 

        املستدام

     بشبببببببببببببببأن     عمل   ال        اسبببببببببببببببتعراض  
  ة          البيولوجيبببببببب              التكنولوجيببببببببات

                            لصببون املوارد الوراثية لألغذية 
                    والزراعببببببببة واسببببببببببببببببتخببببببببدامهببببببببا 

        املستدام

               اسبببببببببببببببتعراض األبعبببببببباد 
                 الفنية والسبببببببببببببببياسبببببببببببببببية 

     يويببة  حل              للتكنولوجيببات ا
            بالنسببببببببببببببة إىل       اجلديدة 

                       املوارد الوراثية لألغذية 
         والزراعة

التكنولوجيات 
 الحيوية

                البببببنبببببظبببببر يف اسببببببببببببببببببببتبببببخببببببببدام   
   ة                      معلومات التسبببلسبببل الرقمي "

                 املوارد الوراثية          ألغراض صبببون 
  ا        وتبببأثرياهتبب   "               لألغبببذيبببة والزراعبببة

                       احملتملة لصبببببببببببببببون تلك املوارد 
                        واحلصول عليها واستخدامها 

        منافعها       وتقاسم         املستدام 

                النظر يف اسبببببببببببببببتخبببدام  
                معلومات التسبببببلسبببببل  "

          ألغراض صببون    ة      الرقمي
                       املوارد الوراثية لألغذية 

         وتبببببببأثرياهتبببببببا    "        والزراعبببببببة
                احملتملة لصبببببببببببببببون تلك 
                    املوارد واحلصببول عليها 
                   واسبببتخدامها املسبببتدام 

               وتقاسم منافعها

معلومات 
التسلسل 

 الرقمية بشأن
لموارد الوراثية ا

لألغذية 
 *والزراعة

                   استعراض العمل بشأن  
        واملببببوارد           تببببغببببري املببببنبببببببباخ 

                البببببوراثبببببيببببببببة لبببببألغببببببببذيببببببببة 
         والزراعة

      قيادة  ب           تقييم عاملي          اسببتعراض
  خ     ملنبببببببا                   البلبببببببدان آلثبببببببار تغري ا

     وارد   امل         املتعلقببببببببة ببببببببب      تببببببببدابري   ال  و 
  ري      مع تغ   ف      لتكي   ل         الوراثيببببببببة 

                        املناخ والتخفيف من آثاره

                       اسببببتعراض العمل بشببببأن تغري 
  ة                       واملوارد الوراثية لألغذي      املناخ 

      لزرعة  وا

 تغير المناخ 

استعراض العمل بشأن 
املوارد الوراثية لألغذية 

 والتغذيةوالزراعة 
 والصحة

     وارد   امل                   استعراض العمل بشأن  
                         الوراثيببببببة لألغببببببذيببببببة والزراعببببببة 

       والصحة          والتغذية

                    مذكرة مفاهيمية بشببببببأن       بلورة 
                        التنوع البيولوجي لألغببببببببذيببببببببة 

                     والزراعة وصحة اإلنسان

              اسببببببببببببببببتبعبراض البعبمببببببببل 
                املوارد الوراثية      بشببببببببببببببأن 

                لبببألغببببببببذيببببببببة والبببزراعببببببببة 
         والتغذية

 ةوالصح التغذية

                    تقرير مرحلي/اسبببتعراض 
                اخلطة االسرتاتي ية

                     تقرير مرحلي/ اسببببببببببببببببتعراض  
                اخلطة االسرتاتي ية

              تبببببببقبببببببريبببببببر مبببببببرحبببببببلبببببببي/ 
             اسبببببببببببببببببتببعببراض اخلببطببببببببة 

           االسرتاتي ية

 اإلدارة

 
 

  

                                                   
( وهو CBD COP 13/16الصادر عن االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ) 13/16هذا املصطلح مأخوذ من املقرر   *

بتعدد املصطلحات املستخدمة يف هذا اجملال )مبا فيها، على سبيل الذكر ال احلصر، "بيانات التسلسل الوراثي" و"معلومات موضع نقاش. ومثة إدراك 
ظر يف هذا املوضوع لنالتسلسل الوراثي" و"املعلومات الوراثية" و"املوارد الوراثية غري املادية" و"احملاكاة باحلاسوب" وما إىل ذلك( ومن الضروري مواصلة ا

 لتحديد املصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها.
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 دالالمرفق 
 تحقيق أهداف التنمية المستدامةهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ومساهمتها في 

 مشروع قرار
 

 إن المؤتمر،
 

 السادسة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(؛العادية تقرير الصادر عن الدورة يف ال بعد أن نظر
 

ذات الصلة، ال سيما  ة                                                                                  على أمهية الروابط القائمة بني التنو ع البيولوجي لألغذية والزراعة والصكوك واألطر العاملي إذ يشدد
 واتفان باريس وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية؛ 2030خطة التنمية املستدامة لعام 

 
املائية ب  اهليئة من أجل إعداد التقارير عن حالة املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية و بأمهية العمل الذي تقوم           وإذ يقر  

 ؛مليات املتابعة اخلاصة بكل تقريرواالضطالع بع يف العامل، لألغذية والزراعة
 

ني إدارة املوارد الوراثية ة لتحسالختاذ إجراءات وطني    ا  باألمهية ال  تتسم تا خطط عمل اهليئة باعتبارها أطر  كذلك          وإذ يقر  
 النباتية واحليوانية واحلرجية لألغذية والزراعة على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.

 
 " ومتابعت ؛حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل عنتقرير الإعداد "ب          وإذ يرح ب

 
 سيان ومؤشرات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يفغايات بأمهية العمل الذي تضطلع ب  اهليئة من أجل وضع       يسل موإذ 

 للهيئة؛تنفيذ خطط العمل العاملية 
 

                                                                                          مبا تتمع ب  اهليئة من اختصببببباصبببببات واملنظمة من قدرات فنية يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،       كذلك           وإذ يسععععل م
ل شببببببببببببببريكبا  مهمبا  يف اجلهود الراميبة إىل حتقيق أهبداف التنميبة املسببببببببببببببتبدامبة، ال سببببببببببببببيما        يقر   و                                                                                             ببالتبايل ببأن اهليئبة تشببببببببببببببكب 

                        املتصل بالتنو ع الوراثي؛   5 - 2      املقصد 
 

                                                                                                 بالدور الذي ميكن أن تؤدي  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف جمايل التكي ف مع تغري  املناخ والتخفيف من        أخيرا            وإذ يذك ر
 آثاره؛

 
 األعضاء إىل القيام مبا يلي: يدعو

 
 تنفيذ خطط العمل العاملية الصبببادرة عن اهليئة، حبسبببب االقتضببباء، ضبببمن أولوياهتم يف سبببيان اجلهود        إدراج                                                                                 

                 ، إىل جانب غري ذلك  5 - 2                ، وال سببيما املقصببد         املسببتدامة                 من أهداف التنمية    2            لتحقيق اهلدف             ال  يبذلونا 
                                     من أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة؛



CGRFA-16/17/Report 32 

 

  الوطنية،                                                        باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة مبا يت سببببببببببببببق مع أولوياهتم   ة                         يف تقدمي مقرتحات متويل متعل ق       النظر  و         
      ألخضببببر ا         الصببببندون                                   إىل إجياد متويل من مصببببادر شببببذ، مبا يف ذلك                               وحبسببببب ما يقتضببببي  األمر عند السببببعي 

                                وغريها من آليات وأساليب التمويل؛      2020     أفق        برنامج  و         العاملية         البيئة      مرفق  و        للمناخ 
  التنو ع البيولوجي لألغذية والزراعة يف السببببببببببببببياسببببببببببببببات والربامج ويف خطط العمل الوطنية واإلقليمية        تعميم  و                                                                                    

                                                                                 املرتبطة بالزراعة وتغري  املناخ واألمن الغذائي والتغذية وغريها من القطاعات ذات الصلة.
 

 مة القيام مبا يلي:ظإىل املن ويطلب
 

 ية مبا يف ذلك من القطاع اخلاص، حسب االقتضاء، لدعم                                   السعي إىل تأمني أموال من خارج امليزان        مواصلة                                              
    هود                                               اجلهات املاحنة على توفري الدعم لتنفيذها ك زء من اجل       تشعععععععععععجيع                                 تنفيذ خطط العمل العاملية للهيئة، و

                        املتصل بالتنو ع الوراثي؛   5 - 2                                                            العاملية املبذولة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، ال سيما املقصد 
  املوارد الوراثيببببة لألغببببذيببببة والزراعببببة والتنو ع البيولوجي لألغببببذيببببة والزراعببببة يف اإلطببببار    ج   را  د إ   في        المضعععععععععععي  و                                                                           

      تغذية                                           القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني ال           مسامهاهتا يف      إبراز                           االسرتاتي ي للمنظمة من أجل
                         وتعزيز الزراعة املستدامة؛

  ان                                              ية لألغذية والزراعة واسببتخدامها املسببتدام يف البلد      الوراث        املوارد                              جهود تنمية القدرات اخلاصببة بصببون      دعم  و   
                                                                      النامية، مبا يف ذلك من خالل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛

  أعضبببببببببببببباء املنظمة لوضببببببببببببببع مشبببببببببببببباريع قطرية أو إقليمية أو دولية عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة      دعم  و                                                                                      
            املية ومصادر                              األخضر للمناخ ومرفق البيئة الع         الصندون               ارد ال  يتيحها                                 وتنفيذها، مبا يف ذلك باستخدام املو 

                                                     وآليات متويل أخرى، من ضمنها القطاع اخلاص، حسب االقتضاء؛
  التنو ع البيولوجي من خالل تعزيز خببدمببات النظببام اإليكولوجي ال  توف رهببا الزراعببة واملمببارسبببببببببببببببات        تعميم  و                                                                                    

                                                                                             الزراعية اإليكولوجية واالسببببببببببببتخدام املسببببببببببببتدام للتنوع البيولوجي من أجل األغذية والزراعة يف برامج املنظمة 
           ومشاريعها؛

  مية                        عملهم يف حتقيق أهداف التن                                                أوج  التآزر بني أصبببببببببحاب املصبببببببببلحة املعنيني الذين يسببببببببباهم       تشعععععععجيع  و    
           البيولوجي.          والتنو ع                                                          املستدامة املت صلة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة 
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 هاءالمرفق 
  العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية اعةجم واألعضاء المناوبون فيعضاء األ

 للهيئة ةعشر  السادسةلألغذية والزراعة المنتخبون في الدورة العادية 

 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية 
 المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة

 التشكيل
 البلد )عدد البلدان في كل إقليم(

 أفريقيا
(5) 

 بوركينا فاسو
 الكامريون

 كينيا
 ناميبيا
 تونس

 زمبابوي العضو املناوب األول:
 السنغال العضو املناوب الثاين:

 آسيا 
(5) 

 الصني
 اهلند

 الفلبني
 مجهورية كوريا

 تايلند
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية العضو املناوب األول:
 إندونيسيا العضو املناوب الثاين:

 أوروبا
(5) 

 هولندا
 النرويج
 بولندا

 سلوفينيا
 سويسرا

 فرنسا العضو املناوب األول:
 السويد العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
(5) 

  األرجنتني
 كوستاريكا

 كوبا
 غواتيماال

 بنما
 الربازيل العضو املناوب األول:
 جامايكا العضو املناوب الثاين:

 الشرق األدنى
(4) 

 األردن
 السودان

 اجلمهورية العربية السورية
 اليمن

 مجهورية إيران اإلسالميةالعضو املناوب األول: 
 العرانالعضو املناوب الثاين: 

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 جنوب غرب المحيط الهادئ
(2) 

 في ي
 تونغا

 فانواتو العضو املناوب األول:
 ساموا العضو املناوب الثاين:
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية 
 المخصصة المعنية بالموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة

 
 التشكيل

 )عدد البلدان في كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا
(5) 

 اجلزائر
 الكامريون
 جزر القمر

 جنوب أفريقيا
 توغو

 مالوي العضو املناوب األول:
 املغربالعضو املناوب الثاين: 

 آسيا
(5) 

 اهلند
 إندونيسيا

 اليابان
 ماليزيا

 سري النكا
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية العضو املناوب األول:
 الفلبنيالعضو املناوب الثاين: 

 أوروبا
(5) 

 تشيكيا
 أملانيا

 هنغاريا
 بولندا

  النرويج
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

(5) 
  األرجنتني

 الربازيل
 إكوادور

 بنما
 مجهورية فنزويال البوليفارية

 سانت لوسيا العضو املناوب األول:
 باراغوايالعضو املناوب الثاين: 

 الشرق األدنى
(4) 

 مجهورية مصر العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العران
 الكويت

 اليمن العضو املناوب األول:
 قطر العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 جنوب غرب المحيط الهادئ
(2) 

 باالو
 تونغا

 جزر سليمان العضو املناوب األول:
 جزر مارشال العضو املناوب الثاين:
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية 
 الحرجيةالمعنية بالموارد الوراثية 

 
 التشكيل

 )عدد البلدان في كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا
(5) 

 الكونغو
 إريرتيا
 املغرب
 الني ر
 زامبيا

 توغو العضو املناوب األول:
  سوازيلند العضو املناوب الثاين:

 آسيا 
(5) 

 الصني
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 مجهورية كوريا
 سري النكا

 فييت نام
 تايلند األول:العضو املناوب 

 إندونيسيا العضو املناوب الثاين:
 أوروبا

(5) 
 فرنسا
 إيطاليا
 بولندا

 االحتاد الروسي
 السويد

 فنلندا العضو املناوب األول:
 اململكة املتحدة العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
(5) 

  األرجنتني
 الربازيل
 كوبا

 إكوادور
 بريو

 كوستاريكا  املناوب األول:العضو 
 بنما العضو املناوب الثاين:

 الشرق األدنى
(4) 

 مجهورية إيران اإلسالمية
 السودان

 اجلمهورية العربية السورية
 اليمن

 األردنالعضو املناوب األول: 
 لبنان العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 المحيط الهادئجنوب غرب 
(2) 

 بابوا غينيا اجلديدة
 فانواتو

 في ي العضو املناوب األول:
 جزر سليمان العضو املناوب الثاين:
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية 
 المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 التشكيل

 إقليم()عدد البلدان في كل 
 البلد

 أفريقيا
(5) 

 اجلزائر
 أنغوال

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 غانا

 أوغندا
 مدغشقر العضو املناوب األول:
 الني ر العضو املناوب الثاين:

 آسيا 
(5) 

 أفغانستان
 بوتان
 اليابان
 ماليزيا
 نيبال

 اهلند العضو املناوب األول:
 الشعبيةمجهورية الو الدميقراطية  العضو املناوب الثاين:

 أوروبا
(5) 

 تشيكيا
 فنلندا
 إيطاليا
 هولندا
 النرويج

 السويد العضو املناوب األول:
 فرنسا العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
(5) 

 الربازيل
 شيلي

 كوستاريكا
 إكوادور
 جامايكا

 املكسيك العضو املناوب األول:
 األرجنتني العضو املناوب الثاين:

 الشرق األدنى
(4) 

 مجهورية مصر العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 لبنان
 اململكة العربية السعودية
 األردن العضو املناوب األول:
 السودان العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 جنوب غرب المحيط الهادئ
(2) 

 جزر كوك
 ساموا

 بابوا غينيا اجلديدة املناوب األول:العضو 
 في ي العضو املناوب الثاين:
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 واوالمرفق 
 قائمة بالوثائق

 
 وثائق العمل

 
CGRFA-16/17/1 جدول األعمال املؤقت                  

CGRFA-16/17/2 

Rev.1 
                                          جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزما املؤقتان

CGRFA-16/17/3  والزراعة يف العامل                              حالة التنوع البيولوجي لألغذية      إعداد                 

CGRFA-16/17/4  االحتياجات واإلجراءات املمكن اختاذها   –                                 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة                                 

CGRFA-16/17/5 خيارات لرفع مستوى الوعي بدور املوارد الوراثية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية                                                                          

CGRFA-16/17/6  ا ببباحلصببببببببببببببول على املوارد    املع                   الفنيني والقببانونيني                                 تقرير الببدورة الثببالثببة لفريق اخلرباء                    
               وتقاسم منافعها

CGRFA-16/17/7 وضبببببع العناصبببببر اخلاصبببببة بالقطاعات الفرعية حتديدا  لتيسبببببري التنفيذ احمللي للحصبببببول                                                                     
                                                                            على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسببببببم منافعها بالنسبببببببة إىل خمتلف القطاعات 

                      راثية لألغذية والزراعة                    الفرعية للموارد الو 

CGRFA-16/17/8 استعراض برنامج العمل بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة                                                                     

CGRFA-16/17/9 الغايات واملؤشرات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة: التطورات والتحديات                                                                      

CGRFA-16/17/10  املوارد                                احلكومية الدولية املخصببببببببصببببببببة املعنية ب                                     تقرير الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية       
                                الوراثية املائية لألغذية والزراعة

CGRFA-16/17/11 إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل                                                                     

CGRFA-16/17/12 لوراثية  ا                                                                        تقرير الدورة التاسببببببببببببببعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد        
                         احليوانية لألغذية والزراعة

CGRFA-16/17/13 حالة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية                                                       

CGRFA-16/17/14 استعراض خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية                                                    

CGRFA-16/17/15  رد الوراثيببة             املعنيببة ببباملوا                                                        تقرير الببدورة الثببامنببة جلمبباعببة العمببل الفنيببة احلكوميببة الببدوليببة            
                         النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA-16/17/16 حالة تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                                                                               

CGRFA-16/17/17  التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل           حالة إعداد                                                                        



CGRFA-16/17/Report 38 

 

CGRFA-16/17/18  تقرير الببدورة الرابعببة جلمبباعببة العمببل الفنيببة احلكوميببة الببدوليببة املعنيببة ببباملوارد الوراثيببة                                                                                
       احلرجية

CGRFA-16/7/19  حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصبببببون املوارد الوراثية احلرجية واسبببببتخدامها املسبببببتدام                                                                            
         وتنميتها

CGRFA-16/17/20  م                                              لصببببون املوارد الوراثية احلرجية واسببببتخدامها املسببببتدا                            رصببببد تنفيذ خطة العمل العاملية  
         وتنميتها

CGRFA-16/17/21  حالة عمل اهليئة بشبببببببببأن صبببببببببون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واسبببببببببتخدامها                                                                     
        املستدام

CGRFA-16/17/22  استعراض تنفيذ برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات ومسودة اخلطة االسرتاتي ية هليئة                                                                          
   (     2027 -    2018                                 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )

CGRFA-16/17/23  مجع األموال من أجل العمل يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وزيادة كفاءت                                                                           

CGRFA-16/17/24 Rev.1 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية                                   

CGRFA-16/17/25  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                                التعاون مع املعاهدة الدولية بشأن                                         
 

 وثائق معروضة لإلحاطة
 

CGRFA-16/17/Inf.1 Information note for participants 

CGRFA-16/17/Inf.2 النظام األساسي هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة                                                   

CGRFA-16/17/Inf.3  لألغذية والزراعة                                     الالئحة الداخلية هليئة املوارد الوراثية                

CGRFA-16/17/Inf.4  النظام األسبببببببباسببببببببي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية                                                                                  
                                                                    لألغذية والزراعة واألعضاء املنتخبني يف الدورة العادية اخلامسة عشرة للهيئة

CGRFA-16/17/Inf.5  يوانية                                       مية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احل                                      النظام األسببببباسبببببي جلماعة العمل الفنية احلكو       
                                                                    لألغذية والزراعة واألعضاء املنتخبني يف الدورة العادية اخلامسة عشرة للهيئة

CGRFA-16/17/Inf.6  النظام األسبببببباسببببببي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية                                                                                
                                          نتخبني يف الدورة العادية اخلامسة عشرة للهيئة                          لألغذية والزراعة واألعضاء امل

CGRFA-16/17/Inf.7  النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية                                                                                
        العادية           يف الدورة                   املناوبون املنتخبون                                       املائية لألغذية والزراعة واألعضبببببببببببببباء واألعضبببببببببببببباء 

                   اخلامسة عشرة للهيئة

CGRFA-16/17/Inf.8 Statement of competence and voting rights submitted by the European 

Union (EU) and its Member States (MS) 
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CGRFA-16/17/Inf.9 Submissions by international organizations on biodiversity for food and 

agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.10 The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture (Draft) 

CGRFA-16/17/Inf.11.1 Report of the informal regional consultation on the state of Africa's 

biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.11.2 Report of the informal regional consultation on the state of Asia's 

biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.11.3 Report of the informal regional consultation on the state of Europe's 

and Central Asia's biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.11.4 Report of the informal regional consultation on the state of biodiversity 

for food and agriculture in Latin America and the Caribbean 

CGRFA-16/17/Inf.11.5 Report of the informal regional consultation on the state of the Near 

East's and North Africa's biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.11.6 Report of the informal regional consultation on the state of the Pacific 

Region's biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.12 Use and exchange practices, relevant voluntary codes of conduct, 

guidelines and best practices, and/or standards and community 

protocols on access and benefit-sharing specifically addressing genetic 

resources for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.13 The State of the World’s Aquatic Genetic Resources for Food and 

Agriculture - Draft Report 

CGRFA-16/17/Inf.14 Report of the First Session of the Committee on Fisheries Advisory 

Working Group on Aquatic Genetic Resources and Technologies 

CGRFA-16/17/Inf.15 Status of Animal Genetic Resources - 2016 

CGRFA-16/17/Inf.16 ت املاشية يف توفري خدمات النظم اإليكولوجية                 مسامهات أنواع وسالال                                       

CGRFA-16/17/Inf.17.1  اعة                                                                                       التقييم املوجز لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزر    
     2014 -    2012      للفرتة 

CGRFA-16/17/Inf.17.2 Assessment of the implementation of the Second Global Plan of Action 

for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2012-2014 

CGRFA-16/17/Inf.18 National level conservation and use of farmers’ varieties/landraces: 

Revised draft voluntary guidelines 

CGRFA-16/17/Inf.19 National level conservation of crop wild relatives and wild food plants: 

Revised draft voluntary guidelines 

CGRFA-16/17/Inf.20 Global networking on in situ conservation and on-farm management of 

plant genetic resources for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.21 Report of the informal multistakeholder dialogue on global networking 

on in situ conservation and on-farm management of plant genetic 

resources for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.22 Progress of the International Initiative for the Conservation and 

Sustainable use of Pollinators 

CGRFA-16/17/Inf.23 Progress of the International Initiative for the Conservation and 

Sustainable use of Soil Biodiversity 
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CGRFA-16/17/Inf.24 Measuring progress against the targets of the Strategic Plan 

CGRFA-16/17/Inf.25 Report from the Secretariat of the Convention on Biological Diversity 

CGRFA-16/17/Inf.26 Report from the Global Crop Diversity Trust 

CGRFA-16/17/Inf.27 Report from the International Treaty on Plant Genetic Resources for 

Food and Agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.28 قائمة بالوثائق               

CGRFA-16/17/Inf.29 قائمة باملندوبني واملراقبني                        
 

 وثائق أخرى
 

African Union Practical Guidelines for the Coordinated Implementation of the Nagoya Protocol in 

Africa 

African Union Strategic Guidelines for the Coordinated Implementation of the Nagoya Protocol on 

Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their 

Utilisation 

The Second Report on the State of the World’s Animal Genetic Resources 

The Second Report on the State of the World’s Animal Genetic Resources in brief 

Guidelines: Development of integrated multipurpose animal recording systems  

Voluntary guidelines to support the integration of genetic diversity into national climate change 

adaptation planning  

Elements to facilitate domestic implementation of access and benefit-sharing for different 

subsectors of genetic resources for food and agriculture 

Voluntary guidelines for mainstreaming biodiversity into policies, programmes and national and 

regional plans of action on nutrition 

Voluntary guide for national seed policy formulation 

Individual chapters and their executive summaries of the thematic assessment on pollinators, 

pollination and food production (deliverable 3(a)) 

                                                                            موجز لواضعي السياسات عن التقييم املواضيعي حول امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذية
Evaluation of FAO’s Contribution to the Conservation and Sustainable use of Genetic Resources for 
Food and Agriculture 

 
  



41 CGRFA-16/17/Report 

 

 زايالمرفق 
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعةأعضاء هيئة الموارد 

 
 أفريقيا
 اجلزائر
 أنغوال
 بنن

 بوتسوانا
 بوركينا فاسو

 بوروندي
 الكامريون

 كابو فريدي
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 تشاد
 جزر القمر

 الكونغو
 كوت ديفوار

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 غينيا االستوائية

 إريرتيا
 إثيوبيا
 غابون
 غامبيا
 غانا
 غينيا
 بيساو-غينيا
 كينيا

 ليسوتو
 ياليرب 

 مدغشقر
 مالوي

 مايل
 موريتانيا

 موريشيوس
 املغرب

 موزامبيق
 ناميبيا
 الني ر
 ني رييا
 رواندا

 وبرينسييبسان تومي 
 السنغال
 سيشيل
 سرياليون

 جنوب أفريقيا
 سوازيلند

 توغو
 تونس
 أوغندا

 مجهورية تنزانيا املتحدة
 زامبيا

 زمبابوي

 آسيا
 أسرتاليا

 بنغالديش
 بوتان

 كمبوديا
 الصني

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
 في ي
 اهلند

 إندونيسيا
 اليابان

 كازاخستان
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ماليزيا
 ملديف
 منغوليا
 ميامنار
 نيبال

 باكستان
  الفلبني

 مجهورية كوريا
 سري النكا

 تايلند
 فييت نام

 
 الشرق األدنى

 
 فغانستانأ

 العربية مصرمجهورية 
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العران
 األردن

 الكويت
 قريغيزستان

 لبنان
 ليبيا

 عمان
 قطر

 اململكة العربية السعودية
 السودان

 اجلمهورية العربية السورية
 طاجيكستان

 اإلمارات العربية املتحدة
 اليمن

 أوروبا
 ألبانيا
 أرمينيا
 النمسا

 أذربي ان
 بيالروس
 بل يكا

 البوسنة واهلرسك
 بلغاريا
 كرواتيا
 قربص

 تشيكيا
 الدامنرك
 إستونيا

 االحتاد األورويب
 فنلندا
 فرنسا

 جورجيا
 أملانيا

 اليونان
 هنغاريا
 آيسلندا
 آيرلندا

 إسرائيل
 إيطاليا
 التفيا
 ليتوانيا

 لكسمربغ
 مالطة

 اجلبل األسود
 هولندا
 النرويج
 بولندا

 الربتغال
 مجهورية مولدوفا

 رومانيا
 االحتاد الروسي

 سان مارينو
 صربيا

 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 إسبانيا
 السويد
 سويسرا

 مجهورية مقدونيا
 اليوغوسالفية السابقة

 تركيا
 أوكرانيا

 اململكة املتحدة

 ريبيوالبحر الكا أمريكا الالتينية
 أنتيغوا وباربودا

 األرجنتني
 جزر البهاما

 بربادوس
 بليز

 دولة بوليفيا املتعددة القوميات
 الربازيل
 شيلي

 كولومبيا
 كوستاريكا

 كوبا
 دومينيكا

 اجلمهورية الدومينيكية
 إكوادور

 السلفادور
 غرينادا

 غواتيماال
 غيانا
 هاي 

 هندوراس
 جامايكا
 املكسيك
 نيكاراغوا

 بنما
 باراغواي

 بريو
 سان كيتس ونفيس

 سانت لوسيا
 سان فنسنت وغرينادين

 سورينام
 ترينيداد وتوباغو

 أوروغواي
 مجهورية فنزويال البوليفارية

 
 أمريكا الشمالية

 
 كندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 

 جنوب غرب المحيط الهادئ
 أسرتاليا

 جزر كوك
 في ي

 جزر مارشال
 نيوزيلندا

 باالو
 بابوا غينيا اجلديدة

 ساموا
 جزر سليمان

 تونغا
 فانواتو

 .                     بلدا  والتحاد األوروبي 178، أصبح مجموع أعضاء الهيئة 2017يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من 


