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 المقدمة -أوالً 
 
ـــة احلاديـــة عشـــرة، 2007يف عـــام  -1 ـــاً، يف دورهتـــا العادي ـــة والزراعـــة (اهليئـــة) رمسي ـــة املـــوارد الوراثيـــة لألغذي ، أقـــّرت هيئ

احليـة الدقيقـة والالفقاريـات يف تـوفري خـدمات النظـام اإليكولـوجي واسـتدامة الزراعـة باملسامهة املهمة اليت تقدمها الكائنات 
واألمـن الغــذائي وأدرجــت املـوارد الوراثيــة مــن الكائنـات احليــة الدقيقــة والالفقاريـات كمســار عمــل يف برنـامج عملهــا املتعــدد 

ظمـة األغذيـة والزراعـة (املنظمـة) إعـداد مشـروع . وبعد مرور عشر سنوات، طلبت اهليئة يف دورهتا األخـرية إىل من1السنوات
خطة العمل لألنشطة املستقبلية يف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثيـة لألغذيـة والزراعـة مـن الكائنـات احليـة الدقيقـة 

 .2(مشروع خطة العمل) والالفقاريات وصو�ا
 
 3.أدى إىل وضع مشروع خطة العمل موجزاً عن النهج التشاوري الذيعرًضا هذه الوثيقة  تقّدم -2
 

 العملللعملية التشاورية التي أدت إلى وضع مشروع خطة  عرض -ثانًيا
 للموارد الوراثية لألغذية والزراعة االستخدام المستدام بشأن

 من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وصونها
 
املنظمـة إعـداد مشـروع خطـة العمـل بشـأن العمـل املسـتقبلي طلبت اهليئة، يف دورهتا العادية السادسـة عشـرة، إىل  -3

ا مـــن حــول االســـتخدام املســتدام للمـــوارد الوراثيــة للكائنـــات الدقيقــة والالفقاريـــات لألغذيــة والزراعـــة وصــو�ا وطلبـــت أيًضــ
 طلبت على وجه التحديد:قد ، و هذا املنظمة اتّباع �ج تشاوري حمدد إلعداد مشروع خطة العمل

 
العمــل  عمــل بشــأنمــن أمينهــا دعــوة البلــدان إىل تقــدمي وجهــات نظرهــا خبصــوص إعــداد مشــروع خطــة  )1(

 املستقبلي حول االستخدام املستدام للموارد الوراثية للكائنات الدقيقة والالفقاريات وصو�ا؛

البيولــوجي لألغذيــة حالــة التنــوع مــن املنظمــة إعــداد مشــروع خطــة العمــل، مــع مراعــاة نتــائج التقريــر عــن  )2(
وأية معلومات أخرى ذات صلة مبا يشمل املدخالت اليت يقّدمها األعضـاء واملراقبـون،  والزراعة يف العامل
 4عات العمل واهليئة يف دوراهتا املقبلة؛و مجملكي تستعرضها 

العمـل وهـي:  اجملموعات الوظيفية الرئيسية للكائنات احليـة الدقيقـة والالفقاريـات يف مشـروع خطـة إدراج )3(
ـــة اهلضـــم لـــدى  ـــة الدقيقـــة املهمـــة بالنســـبة إىل عملي امللقحـــات، وال ســـيما حنـــل العســـل؛ والكائنـــات احلي
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اجملــرتات وجتهيــز األغذيــة والعمليــات الزراعيــة الصــناعية؛ وعوامــل املكافحــة البيولوجيــة؛ والكائنــات احليــة 
 5يف الرتبة؛ توالالفقارياالدقيقة 

ة بناء الشراكات مع املنظمـات واملبـادرات الدوليـة األخـرى حلشـد اخلـربات املتعّلقـة من املنظمة إدراج أمهي )4(
 6بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، يف مشروع خطة العمل.

 
، بـدعوة األعضـاء 2017مايو/أيـار  22املؤرخـة  C/CBD-7وقامت املنظمة، مبوجب الرسالة الدورية للحكومـات  -4

ردود وقد أدرجت هذه اآلراء يف الوثيقة املعنونـة  .2017سبتمرب/أيلول  30واملراقبني إىل تقدمي وجهات نظرهم كتابًة حبلول 
األعضاء واملراِقبني حول مشروع خطة العمل بشـأن العمـل املسـتقبلي حـول االسـتخدام املسـتدام للمـوارد الوراثيـة للكائنـات 

 7.ريات لألغذية والزراعة وصو�االدقيقة والالفقا
 
ــــة بـــاملوارد الوراثيــــة احليوانيــــة واملائيــــة واحلرجيــــة والنباتيــــة و مجماستعرضـــت و  -5 عــــات العمــــل احلكوميــــة الدوليــــة املعنّي
وباإلضـافة إىل ذلـك، قـام أمـني اهليئـة بالتشـاور مـع فريـق اخلـرباء التـابع للهيئـة  8.عات العمل) مشروع خطة العملو مجم(

خطــة  مشــروع حــول(فريــق اخلــرباء)  ملوارد الوراثيــة مــن الكائنــات احليّــة الدقيقــة والالفقاريــات لألغذيــة والزراعــةبــا واملعــين
ـــنهم األمـــني بالتشـــاور مـــع املكتـــب ، بغـــرض 9العمـــل. وقـــد مت إنشـــاء فريـــق اخلـــرباء املؤلـــف مـــن ســـبعة خـــرباء إقليميـــني يعّي

القطاعــات الفرعيــة للمــوارد الوراثيــة لألغذيــة والزراعــة وذلــك يف  اســتعراض الســمات املميــزة واملمارســات احملــددة ملختلــف
عناصر تيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلـف القطاعـات الفرعيـة للمـوارد سياق 

السياق، عقد فريق اخلرباء  (العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها). ويف هذا 10الوراثية لألغذية والزراعة
. وخالل هذا االجتماع، استعرض فريق اخلرباء مشروع 2018أكتوبر/تشرين األول  5إىل  3األول يف روما من  هاجتماع

عات العمل التابعة للهيئة لكي تنظـر فيهـا اهليئـة يف و مجمخطة العمل فضًال عن التوصيات ذات الصلة اليت تقّدمت هبا 
 11.السابعة عشرةدورهتا العادية 

 
حالــة التنــوع ويــرد مشــروع خطــة العمــل مبــا يشــمل وجهــات نظــر األعضــاء واملــراقبني املوّحــدة، ونتــائج التقريــر عــن  -6

 امللحــقفريــق اخلــرباء، يف العمــل التابعــة للهيئــة و عــات و مجم، والتوصــيات الصــادرة عــن البيولــوجي لألغذيــة والزراعــة يف العــامل
ـــة مـــن الكائنـــات احليّـــة الدقيقـــة  الوثيقـــة املعنونـــة مـــن األول العمـــل املســـتقبلي يف جمـــال االســـتخدام املســـتدام للمـــوارد الوراثي

 12.والالفقاريات لألغذية والزراعة وصو�ا
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 المطلوبة التوجيهات -ثالثًا

 
االســتخدام  العمــل بشــأنة إىل أخــذ العلــم بالعمليــة التشــاورية الــيت أدت إىل وضــع مشــروع خطــة إّن اهليئــة مــدعوّ  -7

 املستدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصو�ا.


