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 مقدمة - أولً 

العادية السابعة عشرة، طلبت هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )الهيئة( في دورتها  -1
الخيارات تتضمن مختلف الخيارات )وتداعياتها المالية( لتنظيم عمل  من أمينها "إعداد وثيقة عن
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الهيئة المستقبلي في ما بين الدورات، لكي تنظر فيها جماعات العمل الفنية الحكومية الدولية )جماعات 
  العمل( والهيئة في دوراتها المقبلة من أجل:

"معالجة مسألة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بصورة متسقة ومتكاملة  (1)
 اريات؛ومتناغمة، بما في ذلك الموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفق

ن أجل موالبحث في كيفية تعزيز التنسيق والتواصل بين جماعات العمل التابعة للهيئة  (2)
ين بالفرعية وتعزيز االتساق بشأن المسائل المشتركة التوعية بالمسائل القطاعية 

 القطاعات للتعاطي على نحو فعال مع مهمة الهيئة وأهدافها".

وباعتمادها خطة العمل بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من  -2
غذية والزراعة )المنظمة( طلبت الهيئة من منظمة األ 1،نهاالكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وصو

أيًضا عرض الخيارات المتعلّقة بخصائص عمل الهيئة بشأن الموارد الوراثية من الكائنات الحية 
الدقيقة والالفقاريات المرتقب في دورتيها العاديتين التاسعة عشرة والعشرين، لمناقشتها في دورتها 

 2المقبلة.

 لدورات.يم الحالي لعمل الهيئة في ما بين اوتعطي هذه الوثيقة لمحة عامة موجزة عن التنظ -3
تاحة كما أنها تصف التحديات التي تعترض عمل الهيئة في ما بين الدورات وتعرض الخيارات الم

الموارد البشرية بلمواجهتها، مع اإلشارة إلى جملة أمور منها التداعيات المالية واإلدراية والمتعلّقة 
 المترتبة عن هذه التحديات.

  التنظيم الحالي لعمل الهيئة في ما بين الدورات - ثانيًا

وافق الذي  3/95النظام األساسي للهيئة استجابة للقرار  1995اعتمد مجلس المنظمة في عام  -4
عرف في حينها بهيئة الموارد الوراثية مؤتمر المنظمة بموجبه على توسيع نطاق والية ما كان ي  

وبموجب  ."مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةالنباتية لألغذية والزراعة "لتغطي جميع 
النظام األساسي، تضطلع الهيئة بدور تنسيقي وتعنى بمسائل السياسات والمسائل القطاعية والمشتركة 
بين القطاعات ذات الصلة بصون الموارد الوراثية التي تكتسي أهمية بالنسبة إلى األغذية والزراعة، 

  3واستخدامها المستدام.

ت ( جماعا1) ، تبلور عمل الهيئة في ما بين الدورات بشكل متزايد بفعل:1995ومنذ عام  -5
الوطنيين؛  ( وجهات التنسيق الوطنية/المنسقين2العمل واألجهزة الفرعية األخرى التابعة للهيئة؛ )

توجيه  في 2007( والمكتب الذي أدى دوًرا نشًطا جدًا منذ عام 4( وإسهامات األعضاء والمراقبين؛ )3)
 التحضيرات لدورات الهيئة.

 األجهزة الفرعية

مين ، أدخل المجلس بندين تمكينيين مه1995لدى اعتماده النظام األساسي للهيئة في عام  -6
 أن تنشئ:بة للهيئ ذلك سمحولقد  يؤديان حتى اآلن دوًرا أساسيًا في عمل الهيئة في ما بين الدورات.

  قطاعية )"جماعات عمل قطاعية"(، يتوافر فيها "جماعات عمل حكومية دولية فنية
التوازن الجغرافي المناسب، لتستعين بها في مجاالت الموارد الوراثية النباتية والحيوانية 

 4والحرجية والسمكية؛"

 5تساعدها على النهوض الفعال بمهامها" أخرى "ما تراه ضروريًا من أجهزة فرعية. 

                                                      
 .Report-CGRFA/17/19 من الوثيقة المرفق هاء  1
 .Report-CGRFA/17/19 من الوثيقة 95الفقرة   2
 .لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة يالنظام األساسالقسم الثاني من   3
 .النظام األساسى لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةالقسم الرابع من   4
 .والزراعةالنظام األساسى لهيئة الموارد الوراثية لألغذية القسم الخامس من   5

http://www.fao.org/3/I8636EN/i8636en.pdf
http://www.fao.org/3/I8636EN/i8636en.pdf
http://www.fao.org/3/I8636EN/i8636en.pdf
http://www.fao.org/3/I8636EN/i8636en.pdf
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عمل، واحدة للموارد الوراثية الحيوانية لألغذية  مجموعتي، أنشأت الهيئة 1997وفي عام  -7
عمل  جماعةوأنشأت الهيئة أيًضا  6والزراعة واألخرى للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

عمل مخصصة معنية بالموارد الوراثية  مجموعة، و2009في عام  7معنية بالموارد الوراثية الحرجية
  2019.9عمل عادية في عام  مجموعةأصبحت  2015في عام  8المائية لألغذية والزراعة

اتصال لمواصلة المفاوضات بشأن تعديل التعهد  مجموعة، أنشأت الهيئة 1999وفي عام  -8
إلى اعتماد المعاهدة الدولية بشأن  2001والتي أدت في عام  ،الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية

وعقدت الهيئة في سياق المفاوضات  10الدولية(. والزراعة )المعاهدةالموارد الوراثية النباتية لألغذية 
االتصال  لمجموعةوستة اجتماعات في ما بين الدورات  ،بشأن المعاهدة الدولية ست دورات استثنائية

فضاًل عن عدد من المشاورات غير  ،عمل مفتوحة العضوية لمجموعةواجتماع واحد  ،التابعة لها
 الرسمية.

عمل فنية مخصصة معنية بالحصول على الموارد  مجموعة 2011ة في عام وأنشأت الهيئ -9
تم استبدالها بعد عامين بفريق الخبراء الفنيين والقانونيين  11الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

مؤلفة من خبيرين اثنين من  أصغر مجموعة المعني بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها، وهو
  12كل إقليم.

،  ةرسميأقّل بطابع تتسم  مجموعاتوالتمست الهيئة في بعض األحيان المشورة أيًضا من  -10
جهات التنسيق الوطنية المعنية بحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة التي تم  مجموعةمثل 

جراءات المحددة في سياق الستعراض االحتياجات واإل 2017إنشاؤها على أساس مخصص في عام 
، وفريق الخبراء المعني بالموارد حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالمإعداد تقرير 

 2017الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات الذي تم إنشاؤه في عام 

 13لحصول على الموارد وتقاسم منافعها.الستعراض مسودة المذكرات التفسيرية الخاصة بعناصر ا

ت كل المتعلّقة بقطاعا النتائجواستعراض  ضيرتحوتؤدي جماعات العمل دوًرا أساسيًا في  -11
ن العمل الذي وما كان من الممكن تحقيق العديد من إنجازات الهيئة في العقدين األخيرين من دو منها.

قوم أي عملية تبالتالي، ال بد من أن  .هاالتابعة لتضطلع به جماعات العمل واألجهزة الفرعية األخرى 
فسه، وفي الوقت ن إلعادة تنظيم عمل الهيئة في ما بين الدورات بتعزيز مشاركة جماعات العمل.

ها بيجب أن يعكس العمل الذي تضطلع به جماعات العمل أهمية العديد من المواضيع التي تعنى 
 ل ويحّسنأن يسهّ  الوراثية لألغذية والزراعة، وبالتالي الهيئة بالنسبة إلى جميع قطاعات الموارد

 بين القطاعات.في ما الحوار بشأن هذه المسائل 

 جهات التنسيق الوطنية

تية والحيوانية تعيّن جهات التنسيق الوطنية للهيئة وللتنوع البيولوجي والموارد الوراثية النبا -12
يين معظم وباستثناء جهات التنسيق الوطنية للهيئة، تم تع والحرجية والمائية من جانب الحكومات.

طاعية عن جهات التنسيق الوطنية في األساس لتنسيق التقارير القطرية من أجل إعداد التقارير الق
تؤدي جهات و ، ولو أن العديد منها قد اضطلع بمهام عديدة إضافية في الوقت نفسه.الحالة في العالم

 ه.ن األحيان دوًرا بالغ األهمية في تنفيذ خطط عمل الهيئة ورصدالتنسيق هذه في الكثير م

وبالرغم من الدور المهم الذي تؤديه جميع جهات التنسيق الوطنية في إعداد التقارير القطرية  -13
والصكوك السياساتية وفي مجال الرصد واإلبالغ، لم تعتمد الهيئة رسميًا سوى اختصاصات جهات 

                                                      
 .REP-CGRFA/7/97 من الوثيقة 10 الفقرة  6
  .Report-CGRFA/12/09 من الوثيقة 55 الفقرة 7
 .Report-CGRFA/15/15 من الوثيقة 63 الفقرة  8
  .Report-CGRFA/17/19 من الوثيقة 51 الفقرة  9

 .Rep-CGRFA/8/99من الوثيقة  7الفقرة   10
 .Report-CGRFA/13/11 من الوثيقة 60الفقرة   11
 .Report-CGRFA/14/13 من الوثيقة 40الفقرة   12
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17 من الوثيقة 25و 18و 17ات الفقر  13
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وال توجد بعد اختصاصات رسمية لجهات االتصال الوطنية المعنية  14الوطنية للهيئة. التنسيق
بالموارد المائية والحرجية والنباتية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وللمنسقين الوطنيين 

 للموارد الوراثية الحيوانية. 

 إسهامات األعضاء والمراقبين

عليقات كتابة تقديم المعلومات والتإلى لقد دعت الهيئة األعضاء والمراقبين في مناسبات عديدة  -14
قبين في ما ولقد ساعدت إسهامات األعضاء والمرا واألجهزة الفرعية التابعة لها فيها. لكي تنظر هي

أخذ تبين الدورات على توجيه المشاورات غير الرسمية في ما بين الدورات وسمحت لألمانة بأن 
عملية جدواها ولقد أثبتت هذه ال حضير لدورات الهيئة.آراء األعضاء والمراقبين في االعتبار لدى الت

ن النظر في بالتالي، يمك واحد. تواصاًل باتجاهفي توجيه إعداد الوثائق قبل الدورات، ولكنها شكلت 
 الدورات. بين الفاصلةسبل ووسائل إضافية وبديلة لتيسير المشاورات األكثر تفاعلية خالل الفترات 

 المكتب

على اعتماد الئحتها الداخلية، طلبت الهيئة أيًضا من مكتبها أن  2007عام لدى موافقتها في  -15
ولقد أدى المكتب منذ ذلك الحين دوًرا نشًطا في  15"يؤدي دوًرا نشًطا في التحضير للدورة القادمة".

وتجري استشارة  .لهاالتحضير لدورات األجهزة الفرعية التابعة  التحضير لدورات الهيئة، بما في ذلك
المكتب بشأن جدول األعمال المؤقت للدورات وترد إليه خالل االجتماعات في ما بين الدورات 

يقوم أعضاء  العمل، والتي جماعاتتقارير مفّصلة عن حالة التحضير للدورات، بما في ذلك دورات 
 بما يجري.المكتب عادة بتمريرها إلى األعضاء اآلخرين في إقليمهم إلبقائهم على اطالع 

  التحديات الماثلة أمام عمل الهيئة في ما بين الدورات - ثالثًا

( ليس لديها منتدى 1) تواجه الهيئة تحديات عديدة في ما يتعلّق بعملها في ما بين الدورات: -16
في ما يعقد الموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وال منتدى  متخصص للنظر في

( واالتصاالت والتفاعالت 2التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بمجمله؛ ) للتعاطي معبين الدورات 
واالتصاالت بين جهات التنسيق الوطنية  (3العمل المعنية بمختلف القطاعات محدودة؛ ) جماعاتبين 

جهات  والتجارب في ما بينداخل القطاعات وفي ما بينها غير كافية بالرغم من أن تبادل المعلومات 
بمزيد  التفاعل( وتحتاج الهيئة إلى 4ضروري لتحسين تنفيذ صكوك الهيئة واستيعابها؛ ) التنسيق هذه

استراتيجية منظمة األغذية من الفعالية مع عمل المنظمة في مجال التنوع البيولوجي، بما في ذلك 
، لكي يستفيد تنفيذ 16قطاعات الزراعيةوالزراعة الخاصة بتعميم التنوع البيولوجي عبر مختلف ال

 صكوك الهيئة منه.

ثية من عدم وجود منتديات في ما بين الدورات تعنى بالتنوع البيولوجي والموارد الورا
 الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات لألغذية والزراعة

 والزراعةحالة التنوع البيولوجي لألغذية يطرح وضع اللمسات األخيرة على التقرير عن  -17
على مستوى السياسات، مسألة ما إذا كان يجب لنتائجه واالتفاق المرتقب على استجابة  في العالم

على الهيئة أن تكيّف هياكل الحوكمة الخاصة بها في ضوء هذه التطورات، مثاًل من خالل إنشاء 
طرح استمرار كذلك، ي جهاز فرعي آخر يعنى بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بصورة خاصة.

اهتمام الهيئة بالموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات، كما يتبيّن من خطة العمل 
بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات 

                                                      
 .Report-CGRFA/15/15 من الوثيقة المرفق حاء 14
 .Report-CGRFA/11/07 من الوثيقة 100الفقرة  15
 .FAO Strategy on Mainstreaming Biodiversity across Agricultural FAO. 2020؛ CL 163/REP )ز( من الوثيقة10الفقرة  16

Sectors. Rome 

http://www.fao.org/3/nb990ar/nb990ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca7722en/ca7722en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7722en/ca7722en.pdf
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المشورة إلى الهيئة بشأن العمل  سداءمسألة ما إذا كان يجب إنشاء جهاز فرعي إل 17،نهاوصو
 المستقبلي في هذا "القطاع".

الهيئة ممارسة عادية إلنشاء جماعات عمل فنية حكومية دولية جديدة لهذه  ستتبعو -18
الحية الدقيقة  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والموارد الوراثية من الكائنات ولكن"القطاعات"، 
ل العم جماعاتئص تميّزهم بشكل ملحوظ عن القطاعات التي تغطيها بخصايتسمون والالفقاريات 

  القائمة.

 يئة؛ وهو فالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يمس جميع القطاعات التي تقع ضمن والية اله
وعلى  يشمل تنّوع النباتات والحيوانات والكائنات الحيّة الدقيقة على المستوى الوراثي

لحيواني نظم إنتاج المحاصيل واإلنتاج ا اإليكولوجي، الموجود في مستويي األنواع والنظام
ية الدقيقة وبالمثل، تؤدي الموارد الوراثية من الكائنات الح والحرجي والمائي وفي ما حوله.

عة التي تندرج جميع الموارد الوراثية لألغذية والزرا بالنسبة إلىوالالفقاريات دوًرا رئيسيًا 
 عمل القائمة.ال جماعاتضمن اختصاص 

  والزراعة  كل من التنوع البيولوجي لألغذيةلبالتالي تتطلب الطبيعة المشتركة بين القطاعات
أوسع مما  مجموعة من الخبرات ،الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات والموارد الوراثية من

لذا قد يواجه جهاز فرعي مسؤول عن هذين  يكون من المعقول توقعه من وفد قطري.
 ي معللتعاطمشكلة افتقار مندوبيه للخبرات الالزمة  ،"القطاعين" أو حتى عن واحد منهما

 جميع جوانب واليته.

عملها،  جماعات العمل القائمة والحاجة إلى تجنّب التداخل والتكرار في ةونظًرا إلى والي -19
اثية ارد الورسيتطلب إنشاء جماعات عمل مخصصة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة و/أو المو

بيعة المشتركة الط قد ترّجح ولكن .تحديد واليتها بشكل واضح من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات
ة في الكفّ  ،تعنى بهما التي الهيئاتبين القطاعات التي يتسم بها "القطاعان" والمجموعة الواسعة من 

والموارد  بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة معنيةنهاية المطاف لصالح عدم إنشاء جماعات عمل 
  القائمة. الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات تعمل بطريقة مماثلة لجماعات العمل

 القطاعاتمختلف الفتقار إلى التواصل والتفاعل المنتظمين بين 

ن الطلبات معددًا متزايدًا تلقت جماعات العمل التابعة للهيئة خالل فترات السنتين األخيرة  -20
د الوراثية نظرت في تأثير الحصول على الموار كما أنها للبحث في المسائل المشتركة بين القطاعات.
ل الرقمية، القطاعات التي تعنى بها، ومعلومات التسلس وتقاسم منافعها على استخدامها وتبادلها في

ولوجيات والتخفيف من آثاره، وتطبيق التكن ودور الموارد الوراثية في التكيّف مع تغيّر المناخ
  األحيائية، من جملة أمور أخرى.

 بين الدورات في أوقات مختلفة ولكن الشكل الراهن لالجتماعات التي تعقدها جماعات العمل -21
مناقشة  مثاًل ويعيق ذلك  دورات الهيئة. في الفترات الفاصلة بينال يسمح بإجراء حوار بين القطاعات 

ن هج اإلدارة المتكاملة لصون التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظم اإليكولوجية التي 
  18في سياق نظم اإلنتاج والنظم المحيطة بها.المستدام  اواستخدامهيوفّرها 

وتمثل تهيئة الفرص لعقد حوار بين القطاعات في الفترات التي تفصل بين دورات الهيئة تحٍد  -22
حلقة العمل الدولية بشأن الحصول على الموارد وشكلت  واضح أمام عمل الهيئة في ما بين الدورات.

بناء على طلب  2018عقدت في يناير/كانون الثاني  الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، التي
 ستكون هذه قة العملالهيئة أن حل وقررت ، مناسبة استثنائية تيّسر فيها قيام مثل هذا الحوار.الهيئة

مفتوحة أمام جميع أعضاء الهيئة والمراقبين فيها وأصحاب المصلحة المعنيين، ولكن يجب 
العمل التابعة  مجموعاتمن  مجموعةممثل واحد على األقل من كل إقليم، عن كل أيًضا يحضرها  أن

فضاًل عن سبعة خبراء يستوفون التمثيل اإلقليمي من القطاعات الفرعية الخاصة بالموارد  ،للهيئة
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وحققت حلقة العمل نتائج مهمة طّورتها جماعات  الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات.
موارد وتقاسم العمل في ما بعد بالتعاون مع فريق الخبراء الفنيين والقانونيين المعني بالحصول على ال

 منافعها على شكل مذكرات تفسيرية خاصة بعناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعها.

 بين جهات التنسيق الوطنية والفتقار إلى الختصاصات التصالتعدم كفاية 

خر ومن بلد آتتباين وتيرة االتصاالت بين جهات التنسيق الوطنية التابعة للهيئة من قطاع إلى  -23
دها شبكة بين جهات التنسيق الوطنية القطاعية، وح ةالمنتظم باالتصاالتيتعلّق  ما وفي إلى آخر.

إدارة الموارد تنّوع الحيوانات المستأنسة توفّر حاليًا منتدى مفتوًحا لمناقشة القضايا ذات الصلة ب
مشترك من  3 300وبلغ عدد المشتركين فيها  2005وتم إنشاء هذه الشبكة في عام  الوراثية الحيوانية.

ألخيرة اوتشارك معظم جهات التنسيق الوطنية في الشبكة، ولكن هذه  .2020حول العالم بحلول عام 
لعالمية بوصفها جهة التنسيق ا ،وتقوم المنظمة ألي شخص يرغب في االنضمام إليها. أيًضا مفتوحة

أن يساعد إنشاء  ويمكن م للبلدان.وتقديم الدع االتصاالتبتيسير  ،المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية
ين الشبكات، في حال عدم وجودها، أو قوائم التوزيع للقطاعات األخرى على تحسين التواصل ب

طاعي ال تتيح ولكن آليات التبادل الق دورات الهيئة. الفترات الفاصلة بينجهات التنسيق الوطنية في 
  التواصل بين القطاعات.

ملها في ما النهائية التي قد تتخذها الهيئة في ما يتعلّق بتنظيم عوبغض النظر عن القرارات  -24
يين وتحديده بين الدورات، فقد ترغب الهيئة في اإلقرار بدور جهات التنسيق الوطنية/المنسقين الوطن

 بشكل أفضل.

 رىمواءمة عمل الهيئة في ما بين الدورات مع أنشطة منظمة األغذية والزراعة األخ

استراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة بتعميم   2019ظمة في عام اعتمد مجلس المن -25
هذه  20ن وضع خطة عمل لتنفيذويجري اآل 19.التنوع البيولوجي عبر مختلف القطاعات الزراعية

مختلف القطاعات الزراعية على  االستراتيجية التي تهدف إلى تعميم التنوع البيولوجي عبر
واإلقليمية والدولية بطريقة منظمة ومتناسقة، مع مراعاة األولويات واالحتياجات المستويات الوطنية 

لحدّ من ل دعم البلدان وترمي االستراتيجية إلى واللوائح والسياسات الوطنية وأطر البرمجة القطرية.
اآلثار السلبية للممارسات الزراعية على التنوع البيولوجي من أجل تشجيع الممارسات الزراعية 

 لمستدامة وصون التنوع البيولوجي ككّل وتعزيزه والمحافظة عليه واسترداده.ا

استراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة بتعميم التنوع البيولوجي عبر مختلف وتشير  -26
المنظمة توفّر بالفعل من خالل صكوك وأجهزة قائمة، بما فيها الهيئة،  أن إلى القطاعات الزراعية

واستخدامه ، لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، بما في ذلك الموارد الوراثيةإطاًرا عالميًا 
تنفيذ االستراتيجية دعم الهيئة في وضع خطط الخاصة ببالتالي، تقترح مسودة خطة العمل  .مستدامال

ودعم البلدان في تنفيذ خطط العمل العالمية المتفق  ،عمل عالمية جديدة والتوصل إلى اتفاق بشأنها
وسيكون من األهمية بمكان أن تحرص الهيئة على أن تؤدي االستراتيجية دور آلية دعم  21عليها.

 لعملها، بما في ذلك أنشطتها المضطلع بها في ما بين الدورات، ولتنفيذ صكوكها من جانب البلدان.

 عمل الهيئة في ما بين الدورات الخيارات المتاحة لتعزيز - رابعًا

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، بما في ذلك  التعاطي معكما أكدت الهيئة، ال بد من  -27
الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات، بطريقة متسقة ومتكاملة ومتناغمة والبحث  الموارد الوراثية من

في كيفية تحسين التنسيق والتواصل بين جماعات العمل التابعة للهيئة وجهات التنسيق 
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الوطنية/المنسقين الوطنيين من أجل التوعية بالمسائل القطاعية الفرعية وتعزيز االتساق بشأن 
  22، وبالتالي، التعاطي على نحو فعال مع مهمة الهيئة وأهدافها.اتالقطاعبين  المشتركةالمسائل 

 تعزيز دور جهات التنسيق الوطنية/المنسقين الوطنيين

ة المعنية بالموارد الوراثية المائييمكن العتماد اختصاصات جهات التنسيق الوطنية  -28
الوراثية  والحرجية والنباتية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والمنسقين الوطنيين للموارد

ين تبادل في عمل الهيئة وللبحث في كيفية تحس هذه الجهات أن يتيح الفرصة لتعزيز دورالحيوانية 
وثيقة مسودة بهذه ال المرفق األولوترد في  .وعبرهات داخل القطاعا في ما بينهاالمعلومات والتعاون 

ية وبالتنوع اختصاصات جهات التنسيق الوطنية المعنية بالموارد الوراثية النباتية والمائية والحرج
تمثل الغرض والتي ي ،البيولوجي لألغذية والزراعة والمنسقين الوطنيين للموارد الوراثية الحيوانية

 .تنفيذ صكوك الهيئة ورصدها ورهم في عمل الهيئة، بما في ذلك فيتحديد وتعزيز د منها في

 الدورات الفتراضية والهجينة

، يمكن النظر في المستقبل في عقد 19-استنادًا إلى الخبرات المكتسبة خالل جائحة كوفيد -29
مشاورات أو حلقات عمل افتراضية/هجينة غير رسمية، بما في ذلك جلسات إحاطة للتحضير 

ية أو ويمكن أن تقوم المنظمة بتيسير االجتماعات غير الرسمية االفتراض لالجتماعات الرسمية.
كما يمكن  .العالمي الهجينة لجهات التنسيق الوطنية/المنسقين الوطنيين على المستوى اإلقليمي و/أو

عقدها  فة إلىضابث الدورات الرسمية لجماعات العمل التابعة للهيئة وللهيئة نفسها على اإلنترنت باإل
 بحضور األشخاص في مقر المنظمة، ما يسمح لعدد أكبر من المشاركين بحضورها.

 إعادة تنظيم األجهزة الفرعية التابعة للهيئة

بلي في يعرض هذا القسم بإيجاز مختلف الخيارات المتاحة إلعادة تنظيم عمل الهيئة المستق -30
تستنير بها ويتم تقديم هذه الخيارات ل داخل بعض هذه الخيارات. المتغيّراتما بين الدورات ويحدد 

الواضح  ومن المناقشات وال تدل على أي تفضيل لخيارات محددة من جانب المنظمة أو أمانة الهيئة.
المرفق وترد في  أنه يمكن جمع بعض العناصر الواردة في بعض الخيارات مع خيارات أخرى.

 مة عن آثار كل خيار على الموارد المالية والبشرية.بهذه الوثيقة لمحة عا الثاني

  الخيار ألف:
 الوضع القائم

ذية والزراعة نظًرا إلى الطبيعة المشتركة بين القطاعات التي يتسم بها التنوع البيولوجي لألغ -31
إدارة جميع  تؤدي دوًرا مهًما فيالكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات  وكون الموارد الوراثية من

أن تتناول  ، يمكنبالفعل جماعات العمل القائمة تعنى بهاالتي  الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
حية الدقيقة الهيئة مسألتي التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والموارد الوراثية من الكائنات ال

بالتالي،  لها. ة التابعةوالالفقاريات خالل الفترة الفاصلة بين الدورات من خالل جماعات العمل القائم
لحية الدقيقة امع التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والموارد الوراثية من الكائنات  التعاطي تمسي

في الكثير من  مع المسائل المشتركة بين القطاعات التي تقوم الهيئةتم التعاطي والالفقاريات مثلما ي
لة بالموارد وفي ما يتعلّق بالمسائل ذات الص أنها.األحيان باستشارة جماعات العمل التابعة لها بش

عات العمل الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات، يمكن أن تقرر الهيئة استشارة جما
 المعنية فقط على أساس كل حالة على حدة.

الدقيقة وإذا أصبح التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والموارد الوراثية من الكائنات الحية  -32
والالفقاريات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جماعات العمل القائمة التابعة للهيئة، فإنه من المرجح 

وإعداد التقارير القطرية والتقييمات ه الصكوك السياساتية ذات الصلة واإلبالغ عن تنفيذ أن يقع رصد
الهيئة حاجة إلى استشارة أعضاء  ر  يولكن لم  العالمية واستعراضها ضمن والية هذه الجماعات أيًضا.
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 والتمسيولم  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالمجماعات العمل هذه بشأن إعداد تقرير 
وتتسم ن هج اإلدارة  رأيها بشأن االستجابات المحتملة على مستوى السياسات لنتائج هذا التقرير.

 ة والزراعة وخدمات النظم اإليكولوجية التي يوفّرهالتنوع البيولوجي لألغذياستخدام الالمتكاملة 
بأهمية كبيرة بالنسبة إلى جميع القطاعات، ولكن قد تفتقر جماعات العمل القائمة  استخداًما مستداًما

 هذه المسائل بطريقة شاملة. للتعاطي معالتابعة للهيئة، بموجب واليتها، للخبرات الالزمة 

ة مسألتي ولكن معالج مالية إضافية في ما يتعلّق باالجتماعات.ولن يتطلب الخيار ألف موارد  -33
لالفقاريات من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة وا

حالة التنوع  متسقة مع النهج الذي تتبعه الهيئة إلعداد تقريرلن تكون  ،خالل جماعات العمل القائمة
 السياسات. على مستوىوتطوير استجابة لنتائجه  لألغذية والزراعة في العالمالبيولوجي 

 الخيار باء:
ارد لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة/الموتعنى با ( عمل إضافيةمجموعات) مجموعة

 الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات

ثية من الكائنات لألغذية والزراعة والموارد الورالمعالجة المسائل المتعلّقة بالتنوع البيولوجي  -34
ن مالحية الدقيقة والالفقاريات، يمكن أن تقوم الهيئة بإنشاء جهاز فرعي جديد لكل موضوع 

  الموضوعين أو جهاز فرعي جديد واحد يعنى بالموضوعين.

النموذج  وبموجب هذا الخيار، سيتبع الجهاز الفرعي الجديد أو الجهازان الفرعيان الجديدان -35
نفسه،  23الخاص بجماعات العمل التابعة للهيئة، مع العدد نفسه من األعضاء والتوازن الجغرافي

الصلة بالتنوع البيولوجي لألغذية  والمسائل ذات الحالةاستعراض سيكلّف/سيكلّفان بو
المشورة وتقديم والزراعة/الموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات من أجل إسداء 

وبحث التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل الهيئة وأي مسائل أخرى ها التوصيات إلى الهيئة بشأن
 الهيئة. تحيلها إليه/إليهما

نات الحية الدقيقة جهازان فرعيان منفصالن للموارد الوراثية من الكائ :1-الخيار باء
 والالفقاريات والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

حدهما أ يعنى جهازين منفصلين الهيئة، وفقًا للممارسة المتبعة في السابق، تنشىء يمكن أن -36
دقيقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واآلخر بالموارد الوراثية من الكائنات الحية ال

  والالفقاريات.

 رياتوالالفقالموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة المعني با فرعيالجهاز ال

والالفقاريات  نظًرا إلى الدور المهم الذي تؤديه الموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة -37
لّة االهتمام وأهميتها بالنسبة إلى األغذية والزراعة من جهة وق ةفي توفير خدمات النظم اإليكولوجي

اضح ة أخرى، فإنه من الوالذي تحظى به في السياسات وعمليات صنع القرارات ذات الصلة من جه
الضوء  ناحية إلقاءللها  خصصأن تستفيد من إنشاء جهاز فرعي ملهذه الموارد الوراثية  أنه يمكن

  عليها وتوعية الجمهور بها.

ولكن العدد الهائل من األنواع والطائفة التصنيفية المتنوعة جدًا للموارد الوراثية من الكائنات  -38
لألغذية والزراعة وتعدد وظائفها واستخداماتها يتعارضون بشكل ملحوظ  الحيّة الدقيقة والالفقاريات

فتشمل هذه األخيرة  مع الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والحرجية والمائية لألغذية والزراعة.
ونتيجة لذلك، يمكن في  بشكل جيد. اعددًا أقل من األنواع التي يميل تصنيفها إلى أن يكون محدَّدً 

من األحيان إدارة األنواع "القطاعية" واألنواع المستزرعة والسالالت واألصناف وصونها  الكثير
)التوصيف والصون على مستوى  "التقليدية" وإن قضايا إدارة الموارد الوراثية على أساس فردي.

                                                      
من أمريكا  5، ومن آسيا 5من أوروبا، و 5من أفريقيا، و 5 دولة عضو من األقاليم التالية: 28لف جماعات العمل من أتت 23

 لهادئ.من جنوب غرب المحيط ا 2من أمريكا الشمالية، و 2من الشرق األدنى، و 4الالتينية والبحر الكاريبي، و
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 المواردفي ما يخص األنواع، والتحسين الوراثي، واختيار السالسالت/األصناف، إلخ.( أقل تطوًرا 
 أجزاء كبيرة منها. فيالوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وليست موجودة على اإلطالق 

وتزداد الفجوات في المعارف الفنية بفعل الميل عموًما إلى تجاهل الموارد الوراثية من الكائنات الحية 
 الدقيقة والالفقاريات وإهمالها.

اعة من م المستدام للموارد الوراثية لألغذية والزروتقوم خطة عمل الهيئة بشأن االستخدا -39
لالفقاريات الكائنات الحية الدقيقة وا بالتعاطي مع نهاالكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وصو

ة الكائنات الدقيقوالتالي: الملقحات، وال سيما نحل العسل؛ على النحو وظيفية  مجموعاتك
مة بالنسبة إلى الكائنات الحية الدقيقة المهوعوامل المكافحة البيولوجية؛ ووالالفقاريات في التربة؛ 

ية والعمليات الكائنات الحية الدقيقة المهمة بالنسبة إلى تجهيز األغذوعملية الهضم لدى المجترات؛ 
نظًرا و وتتطلب كل مجموعة من المجموعات الوظيفية هذه خبرات محددة جدًا. الزراعية الصناعية.

موعات كل دورة من دورات الهيئة ستنظر، وفقًا لخطة العمل، في مجموعة مختلفة من المج إلى أن
ءات لمتابعة إجراربما تتخذ الوظيفية للموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات )و

أخرى(، ية لنتائج التي حققتها الهيئة والتوصيات الصادرة عن الدورة األخيرة بشأن مجموعات وظيفا
الفقاريات أن سيتعيّن على الجهاز الفرعي المعني بالموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة وال

ذا ضح ما إاولكنه ليس من الو يبدي في كل اجتماع من اجتماعاته مجموعة مختلفة من الخبرات.
 ة.ذات الصل جماعات العمل ستضمن تواجد الخبراتعلى كانت إجراءات التعيين المطبقة حاليًا 

 لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةالمعني با فرعيالجهاز ال

ي لألغذية حالة التنوع البيولوجتتمثل واحدة من الخالصات الرئيسية التي توصل إليها تقرير  -40
م يقتضي صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه المستدا أن في والزراعة في العالم

لة في سياق نظم تتيح إدارة الموارد الوراثية واألنواع والنظم اإليكولوجية إدارةً متكاماعتماد ن هج 
لبيولوجي االتنوع أنواع  وفي ما يتعلق على وجه التحديد بالعديد من اإلنتاج والنظم المحيطة بها.

و في أ اإلدارة في الموقع إدماجواستخدامها المستدام  هاواألغذية البرية، يقتضي صونالمرافق 
  استراتيجيات على مستوى النظام اإليكولوجي أو المناظر الطبيعية. فيالمزرعة، 

 رغم وجود أجهزة مختلفة في المنظمة معنية ببعض جوانب التنوع البيولوجي لألغذيةو -41
جة إلى إنشاء جهاز فرعي معني بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة الحا والزراعة، سوف ي برز

وإضفاء  ه ضمن الهيئةصوناالستخدام المستدام لمجمل التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتعميم 
ومن جهة أخرى، قد يبدو إنشاء جهاز فرعي منفصل معني  الطابع المؤسسي عليه بشكل واضح.

ء صون التنوع بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة متعارًضا مع الحاجة إلى اتباع ن هج متكاملة إزا
 البيولوجي هذا واستخدامه المستدام.

دقيقة والالفقاريات والتنوع جهاز فرعي للموارد الوراثية من الكائنات الحية ال :2-الخيار باء
 والزراعة البيولوجي لألغذية

غذية لتنوع البيولوجي لأليعنى بايمكن أن تقوم الهيئة أيًضا بإنشاء جهاز فرعي مشترك  -42
ن سيواجه مثل ولك .على السواء الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات منوالزراعة والموارد الوراثية 

  منفصالن.الجهازان الالتحديات التي يواجهها  مجموعة هذا الجهاز الفرعي

قسيم تومن المرجح أن يؤدي الخيار باء، بما في ذلك الخيارين الفرعيين فيه، إلى إدامة  -43
لتنوع اطاعات" بداًل من االستجابة إلى ضرورة دمج الموارد الوراثية لألغذية والزراعة إلى "ق

 البيولوجي لألغذية والزراعة في جميع قطاعات الموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 الخيار جيم:
 إلدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةمعني باجهاز فرعي 

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والموارد الوراثية من الكائنات  التعاطي معبداًل من  -44
الحية الدقيقة والالفقاريات من خالل جماعات العمل القائمة )الخيار ألف( أو إنشاء جهاز أو جهازين 
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 معنيأن تنظر الهيئة في إنشاء جهاز فرعي جديد  فرعيين جديدين معنيين بهما )الخيار باء(، يمكن
المتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يكون من شأنه معالجة اإلندماج عبر جميع باإلدارة 

مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، بما في ذلك الموارد الوراثية النباتية والحيوانية 
أن (، و1-ممن الكائنات الحية الدقيقة والالفقريات )الخيار جيالموارد الوراثية والحرجية والمائية و

في التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل الهيئة بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تنظر كذلك 
إلى ذلك، يمكن إنشاء فريق خبراء  إضافة والموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات.

من الكائنات الحية الدقيقة  المجموعات الوظيفية للموارد الوراثية التعاطي معصغير من أجل 
والالفقاريات ورفع التقارير إلى الجهاز الفرعي المعني باإلدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية 

 (.2-والزراعة )الخيار جيم

 لبيولوجي لألغذية والزراعةافرعي المعني باإلدارة المتكاملة للتنوع الجهاز ال :1-الخيار جيم

زراعة سيتولى الجهاز الفرعي المعني باإلدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية وال -45
لزراعة في السياسات لحالة التنوع البيولوجي لألغذية وا على مستوىمسؤولية رصد تنفيذ االستجابة 

واستخدامه راعة العالم وسيرّكز على الن هج المتكاملة التي تشّجع صون التنوع البيولوجي لألغذية والز
عة في المستدام، مع أخذ مساهمات وحدود كل قطاع من قطاعات الموارد الوراثية لألغذية والزرا

لعمل، ويمكن أن تقوم الهيئة بتكليف الجهاز الفرعي هذا بالنظر عوًضا عن جماعات ا االعتبار.
 مشتركة بين القطاعات.محددة باإلضافة إليها، في مسائل  أو

ويمكن أن تشكل حلقة العمل بشأن الحصول على الموارد وتقاسم منافعها التي عقدت في عام  -46
نموذًجا لتشكيل الجهاز الفرعي المعني باإلدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية  2018،24

وللتعبير عن وجهات نظر جميع قطاعات الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتشجيع  والزراعة.
إقليم، عن  كل وار المشترك بين القطاعات، يمكن أن يتألف الجهاز الفرعي من ممثل واحد منالح
العمل التابعة للهيئة، إضافةً إلى ممثل واحد أو اثنين يعيّنهما كل إقليم  مجموعاتمن  مجموعةكل 

فع العدد ويكونان ملّمين باإلدارة المتكالمة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، األمر الذي ير
 عضًوا. 42أو  35اإلجمالي ألعضاء الجهاز الفرعي إلى 

معني باإلدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة الفرعي الجهاز ال :2-الخيار جيم
 معني بالموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقارياتالخبراء الوفريق 

 كائنات الحية الدقيقة والالفقاريات.حاًل مكّرًسا للموارد الوراثية من ال 1-ال يقدم الخيار جيم -47
ألغذية بالتالي، يمكن أن يحظى الجهاز الفرعي المعني باإلدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي ل

بالموارد الوراثية من الكائنات  معنيء بمساعدة فريق خبرا ،1-، كما ينص عليه الخيار جيموالزراعة
ويمكن تحديد  وتقوم األقاليم بتسمية أعضائه.يستوفي التمثيل اإلقليمي الحية الدقيقة والالفقاريات 

تركيبة فريق الخبراء هذا على أساس مخصص مع مراعاة المجموعة )المجموعات( الوظيفية 
 يها في كل دورة.ت التي قررت الهيئة النظر فللموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريا

لزراعة أن ومن شأن الجهاز الفرعي المعني باإلدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية وا -48
المستدام وأن  يساعد في تنفيذ الن هج المتكاملة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه

  ت الموارد الوراثية لألغذية والزراعة.منتظم بين مختلف قطاعاالحوار اليسهل 

  الخيار دال:
  جهاز فرعي مشترك

ئة وإيجاد جماعات العمل التابعة للهي بينفي ما يمكن لتيسير الحوار المشترك بين القطاعات  -49
ستيات، جميع القطاعات الزراعية أن يؤدي، إذا ما سمحت اللوج عبرحيّز لدمج التنوع البيولوجي 

 .جماعات العمل من دون حرمانها من استقالليتها الوظيفية يجمع بينإلى إنشاء جهاز جديد 

                                                      
 أعاله. 22نظر الفقرة أ 24
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ن وفي ظل هذا السيناريو، يمكن أن تجتمع جماعات العمل في الوقت نفسه على مدى يومي -50
ذية والزراعة ز فرعي مشترك معني بالتنوع البيولوجي لألغوأن تلتقي في اليوم الثالث لعقد دورة لجها
ية والزراعة القطاعات، بما في ذلك التنوع البيولوجي لألغذ من أجل النظر في المسائل المشتركة بين

فرعي المشترك الجهاز ال لويمكن أن يشم والموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات.
تماع العمل في تقرير االج مجموعاتمن  مجموعةظر كل تنوفي اليوم الرابع،  مندوبين إضافيين.

لوجي لألغذية المعني بالتنوع البيو ويجتمع الجهاز الرئاسي المشترك الذي عقدته وتعتمده في الصباح.
يسمح هذا و في اليوم الثالث.الذي عقده جتماع البعد ظهر اليوم الرابع العتماد تقرير ا والزراعة

ل ر بإجراء حوار مشترك بين القطاعات وبالنظر بطريقة جامعة لعدة تخصصات في المسائالخيا
ي المسائل فمنتدى مناسبًا للنظر  أيًضا ح الجهاز الفرعييويت المهمة بالنسبة إلى جميع القطاعات.

 الدقيقة المتعلّقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والموارد الوراثية من الكائنات الحية
  والالفقاريات.

لصغيرة اولكن اجتماع جماعات العمل األربع في الوقت نفسه سيضع عبئًا كبيًرا على الوفود  -51
ماعات ج جتماعاتال التحضيرتدعم عادةً أمانات جماعات العمل كافة في  وعلى أمانة الهيئة التي

يريين قد كما أن توافر غرف االجتماع والمترجمين الفوريين والتحر الخدمات إليها.م بوتقد العمل
 قابل للحل.غير يشكل تحٍد كبير وربما 

 نشاء األجهزة الفرعيةالمتبع إل اإلجراء - خامًسا

ا لنظامها األساسي، أن تنشئ جماعات عمل فنية قطاعية كما ذكر أعاله، يجوز للهيئة طبقً  -52
قطاعية"( لمساعدتها في مجاالت الموارد الوراثية النباتية والحيوانية حكومية دولية )"جماعات عمل 

أخرى جوز للهيئة أيًضا أن تنشئ ما تراه ضروريًا من أجهزة فرعية يو 25والحرجية والسمكية.
عمل قطاعية أو أي جهاز  مجموعةولكن يخضع إنشاء أي  26تساعدها على النهوض الفعال بمهامها.

العام لمدى توافر االعتمادات الالزمة في الباب ذي الصلة من ميزانية لتقدير المدير  آخر فرعي
المنظمة أو من مصادر من خارج الميزانية، وقبل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات تتصل 

الهيئة تقرير من المدير العام بشأن اآلثار البرامجية واإلدارية  على بإنشاء أجهزة فرعية، يعرض
حال رغبت الهيئة في إنشاء جهاز فرعي  التالي، في ب 27ى إنشاء هذه األجهزة.والمالية المترتبة عل

 إضافي، يتعيّن عليها اتباع هذا اإلجراء.

 التوجيهات المطلوبة - سادًسا

 العمل مدعوة إلى: مجموعةإن  -53

رات الواردة النظر في التنظيم المستقبلي لعمل الهيئة في ما بين الدورات مع مراعاة الخيا (1)
 الوثيقة؛في هذه 

ي ما فإلى الهيئة بشأن تنظيم عملها المستقبلي في مجال اختصاصها وتقديم التوجيهات  (2)
 بين الدورات؛

 الوطنية/المنسقين الوطنيين الواردة قالتنسي تواستعراض ومراجعة اختصاصات جها (3)
  الوثيقة، حسب االقتضاء. بهذه المرفق األولفي 

  

                                                      
 .  النظام األساسى لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةالقسم الثالث من  25
 .  النظام األساسى لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةالقسم الخامس من  26
   .النظام األساسى لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةالقسم السادس من  27

http://www.fao.org/3/I8636EN/i8636en.pdf
http://www.fao.org/3/I8636EN/i8636en.pdf
http://www.fao.org/3/I8636EN/i8636en.pdf
http://www.fao.org/3/I8636EN/i8636en.pdf
http://www.fao.org/3/I8636EN/i8636en.pdf
http://www.fao.org/3/I8636EN/i8636en.pdf
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 مرفق األولال

التنسيق الوطنية المعنية بالموارد الوراثية النباتية والمائية مسودة اختصاصات جهات 
والحرجية وبالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، والمنسقين الوطنيين للموارد الوراثية 

 الحيوانية
 

ؤدي جهات التنسيق الوطنية المعنية بالموارد الوراثية النباتية والمائية والحرجية وبالتنوع البيولوجي ت
وطنية مع التصال الن للموارد الوراثية الحيوانية، دور نقطة اون الوطنيوية والزراعة والمنسقلألغذ

في ما يتعلّق بالعمل ذي  التابعة لها المنظمة ومع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )الهيئة(
دوًرا تنسيقيًا على  كما أنهم يؤدون الصلة بالموارد الوراثية أو مكونات التنوع البيولوجي المعنية.

المستوى الوطني، بما في ذلك في ما يتعلّق بإعداد اإلسهامات في التقييمات العالمية للهيئة وتنفيذ 
 خطط العمل العالمية والصكوك األخرى ذات الصلة ورصدها، حسب االقتضاء.

 وتشمل مهام جهات التنسيق الوطنية والمنسقين الوطنيين ما يلي:

 لهيئة واقتراحات كل من األجهزة الفرعية التابعة للهيئة والمنظمة، بما في االستجابة لطلبات ا
ذلك من خالل تنسيق االستجابات المشتركة من أصحاب المصلحة المعنيين على المستوى 

 الوطني، حسب االقتضاء؛

 وتنسيق إعداد اإلسهامات في التقييمات العالمية للهيئة )التقارير القطرية(؛ 

 فيذ الوطني لخطط العمل العالمية والصكوك األخرى ذات الصلة، حسب ودعم وتيسير التن
االقتضاء، على المستويين السياسي والفني، بما في ذلك وضع أو استعراض استراتيجية 

قطاعية ومشتركة بين القطاعات  ذات صلة وخطط عمل وطنية وسياسات وبرامج أخرى
 ، حسب االقتضاء؛وإنشاء شبكات ألصحاب المصلحة الوطنيين أو تعزيزها

  وتنسيق إعداد اإلسهامات الوطنية لرصد تنفيذ خطط العمل العالمية والصكوك األخرى ذات
 االقتضاء؛ الصلة، حسب

 عملية جمع وإدارة البيانات الوطنية المتعلّقة بالموارد الوراثية ومكونات التنوع  وتنسيق
مقاصد أهداف التنمية المستدامة  ذلك البيانات المتعلّقة برصد في البيولوجي ذات الصلة )بما

ذات الصلة( واإلبالغ عن هذه البيانات وإدارتها على المستوى العالمي عن طريق نظم 
 ؛حسب االقتضاء، المعلومات المناسبة

  وتنسيق التحضيرات الوطنية الجتماعات األجهزة الفرعية المعنية التابعة للهيئة، حسب
عالم أصحاب المصلحة المعنيين )المسؤولون خالل ضمان إ االقتضاء، بما في ذلك من

الوزاريون، والخبراء الفنيون، ومنظمات المنتجين، والسكان األصليون، والمجتمعات 
المحلية، إلخ.( في الوقت المناسب بتواريخ هذه االجتماعات وجدول أعمالها، والحصول على 

 ؛لهمذات الصلة، وتنظيم أي مشاورات ضرورية  همإسهامات

 عيين الخبراء وأصحاب المصلحة للمشاركة في االجتماعات والمشاورات وعمليات وتنسيق ت
 التقييم التي تجريها الهيئة أو أجهزتها الفرعية أو المنظمة، حسب االقتضاء؛

  وتقديم الدعم لمكاتب األجهزة الفرعية المعنية التابعة للهيئة من أجل ضمان االتصاالت الفعالة
 ن الوطني واإلقليمي؛المستويي في االتجاهين بين

 لهيئة وجهات التنسيق الوطنية/المنسقين د في البالوتقوية الروابط مع جهة التنسيق الوطنية ل
 الوطنيين اآلخرين لتعزيز التواصل والتعاون بين الوكاالت والقطاعات؛

  والتعاون، حسب االقتضاء، مع جهات التنسيق الوطنية والمنسقين الوطنيين في بلدان أخرى
القطاعي والمشترك بين  لجهات التنسيق والشبكات اإلقليمية حيثما تتواجد لتيسير العمومع 

 القطاعات، بما في ذلك على وجه الخصوص عمل الهيئة وتنفيذ الصكوك التي تضعها الهيئة؛
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 وع البيولوجي ودعم وتيسير تحضير المواد اإلعالمية المتعلقة بالموارد الوراثية ومكّونات التن
، بمن تحقيق األمن الغذائي والتنمية الريفية، ألصحاب المصلحة ومساهمتها في ذات الصلة

 .حسب االقتضاء، فيهم المسؤولين الحكوميين والمنتجين ووسائل اإلعالم وعامة الناس
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 المرفق الثاني

اآلثار المترتبة على الموارد  :الخيارات المتاحة لتنظيم عمل الهيئة في ما بين الدورات
 المالية والبشرية

 

 تكاليف الجتماعات )الوحدات(

  
الخيار 

 ألف
-الخيار جيم 2-الخيار باء 1-الخيار باء

1 
 الخيار دال 2-الخيار جيم

 
دورة 

 مجموعة
 العمل

ل جهاز 
 جديد

جهازان 
جديدان على 

طراز 
 مجموعة

 العمل
)التنوع 

البيولوجي 
لألغذية 

والزراعة/الم
وارد الوراثية 
من الكائنات 
الحية الدقيقة 
 والالفقاريات(

جهاز جديد 
على واحد 

طراز 
 مجموعة

 العمل
)التنوع 

البيولوجي 
لألغذية 

والزراعة 
والموارد 

الوراثية من 
الكائنات الحية 

الدقيقة 
 والالفقاريات(

 جهاز جديد
 واحد

)الجهاز 
الفرعي 
المعني 
باإلدارة 
المتكاملة 
للتنوع 

البيولوجي 
لألغذية 
 والزراعة(

 يدجهاز جد
 واحد

)الجهاز الفرعي 
المعني باإلدارة 

المتكاملة 
للتنوع 

البيولوجي 
لألغذية 

والزراعة( 
والخبراء 
المعنيون 
بالموارد 

الوراثية من 
الكائنات الحية 

الدقيقة 
 والالفقاريات

 جهاز جديد
 واحد

)الجهاز الفرعي 
المشترك 

المعني باإلدارة 
المتكاملة 
للتنوع 

البيولوجي 
لألغذية 
 (والزراعة

الترجمة 
 6 الفورية في

 لغات
 دورات 5

4*5 
 دورات 5*5 دورات 5*5 دورات 5*5 دورات 5*6 دورات

دورات  4*2.5
 دورات 3 +

غرف 
االجتماع، 

الس عاة، و
الفنيون، و
الوقت و

اإلضافي، 
 ألمنوا

 أيام 4 أيام 3*5 أيام 3*5 أيام 3*5 أيام 3*6 أيام 3*4 أيام 3

الترجمة 
التحريرية 
لوثائق 
 مجموعة
العمل 

 وتقريرها

 سيطلب كل جهاز جديد إعداد وثائق إضافية وتقرير إضافي.  
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 الموارد البشرية )الوحدات(

 
الخيار 

 ألف
 الخيار دال 2-الخيار جيم 1-الخيار جيم 2-الخيار باء 1-الخيار باء

 
ل جهاز 

 جديد

جهازان جديدان 
على طراز 

 العمل مجموعة
)التنوع 

البيولوجي 
لألغذية 

والزراعة/الموا
رد الوراثية من 
الكائنات الحية 

الدقيقة 
 والالفقاريات(

واحد جهاز جديد 
على طراز 

 العمل مجموعة
)التنوع 

البيولوجي 
لألغذية والزراعة 
والموارد الوراثية 
من الكائنات الحية 

الدقيقة 
 والالفقاريات(

 جهاز جديد
 واحد

)الجهاز 
الفرعي 
المعني 
باإلدارة 
المتكاملة 
للتنوع 

البيولوجي 
لألغذية 
 والزراعة(

 واحد جهاز جديد
)الجهاز الفرعي 
المعني باإلدارة 
المتكاملة للتنوع 

البيولوجي 
لألغذية 

والزراعة( 
والخبراء 
المعنيون 

بالموارد الوراثية 
من الكائنات الحية 

الدقيقة 
 والالفقاريات 

 جهاز جديد
 واحد

)الجهاز 
المشترك 

المعني باإلدارة 
لة المتكام

للتنوع 
البيولوجي 
لألغذية 
 والزراعة(

 4-األمانة )فئة ف

 فترة السنتين(/
- 

وظيفة جديدة 
 واحدة

وظيفة جديدة 
 واحدة

وظيفة جديدة 
 واحدة

وظيفة جديدة 
 واحدة

وظيفة جديدة 
 واحدة

 

 عدد األعضاء

  
الخيار 

 ألف
-الخيار جيم 2-الخيار باء 1-الخيار باء

1 
 الخيار دال 2-الخيار جيم

 
 مجموعة

 العمل

ل جهاز 
 جديد:

جماعات  4
 عمل

جهازان 
جديدان على 

طراز 
 مجموعة

 العمل
)التنوع 

البيولوجي 
لألغذية 

والزراعة/الم
وارد الوراثية 
من الكائنات 
الحية الدقيقة 
 والالفقاريات(

جهاز جديد 
على طراز واحد 

 العمل مجموعة
)التنوع 

البيولوجي 
لألغذية 

والزراعة 
والموارد 

ة من الوراثي
الكائنات الحية 

الدقيقة 
 والالفقاريات(

 جهاز جديد
 واحد

)الجهاز 
الفرعي 
المعني 
باإلدارة 
المتكاملة 
للتنوع 

البيولوجي 
لألغذية 
 والزراعة(

 جهاز جديد
 واحد

)الجهاز الفرعي 
المعني باإلدارة 

المتكاملة 
للتنوع 

البيولوجي 
لألغذية 

والزراعة( 
والخبراء 
المعنيون 
بالموارد 

ثية من الورا
الكائنات الحية 

الدقيقة 
 والالفقاريات

 جهاز جديد
 واحد

)الجهاز 
الفرعي 
المشترك 
المعني 
بالتنوع 

البيولوجي 
لألغذية 
 والزراعة(

 5 5 5 5 6 4 1 الجماعات

العدد اإلجمالي 
لألعضاء، بما 
في ذلك أعضاء 
جماعات العمل 

 القائمة

28 112 168 140 
140 

(112+28) 

147 

(112+28+7) 

147 

(112+28+7
) 

 

 


