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 مقدمة -ًل أو  
 
لدى قيامها بتنقيح برانمج عملها املتعدد السأأأأأنوات يف دور ا  ،رت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(قرّ  -1

لكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت من ا لألغذية والزراعة بشأأأأأن املوارد الوراثيةعملها العادية الرابعة عشأأأأرة، أن رسأأأأتعرض 
االسأأأأأأتخدام املسأأأأأأتدام للموارد ن بشأأأأأأأ واعتمدت اهليئة يف دور ا األخرية خطة العمل 1دور ا العادية الثامنة عشأأأأأأرة  خالل

هبذه الوثيقة ريسأأأأأأأأأأأأأأريًا  املرفقاليت ررد يف  2)خطة العمل(والالفقارايت الدقيقة  احلية لألغذية والزراعة من الكائناتالوراثية 
فقارايت والال احلية الدقيقة لألغذية والزراعة من الكائناتللرجوع إليها  وابلنسبة إىل خصائص العمل بشأن املوارد الوراثية 

 )املنظمة( غذية والزراعةإىل منظمة األ اهليئة ، طلبتللدوررني العاديتني التاسأأأعة عشأأأرة والعشأأأرين خطة العمل رلحظهالذي 
 3خالل الدورة احلالية  ألجل مناقشتهاعرض خيارات 

 
الكأأائنأأات احليأأة الأأدقيقأأة ورسأأأأأأأأأأأأأأتعرض هأأذه الوثيقأأة عمأأل اهليئأأة بشأأأأأأأأأأأأأأأأن املوارد الوراثيأأة لألغأأذيأأة والزراعأأة من  -2

والالفقارايت، ورعرض خيارات لكي رنظر فيها اهليئة يف ما يتعلق خبصائص عملها املستقبلي بشأن املوارد الوراثية لألغذية 
 عملها يف دورريها املقبلتني   اصةً خبو  ،والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت

 

 عمل اهليئة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة استعراض -اثنًيا
 من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت

 
للهيئة اتريخ طويل نسبًيا يف التعامل مع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت   -3

املسأأأتدامة للتنوع البيولوجي من أجل املكافحة البيولوجية يف  بعنوان اإلدارة 2007فقد ُوضأأأعت وثيقة دراسأأأة أسأأأاسأأأية عام 
 الكائنات احلية الدقيقةمت هذه الوثيقة معلومات بشأأأأأأأأأأن اسأأأأأأأأأتخدام دّ وقد قُ  4جمال األغذية والزراعة: احلالة واالحتياجات

أيًضا، قررت اهليئة يف دور ا العادية احلادية عشرة إدراج املوارد  2007والالفقارايت يف سياق املكافحة البيولوجية  ويف عام 
 5الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت كمسأأأأأأار عمل ضأأأأأأمن برانمج عملها املتعدد السأأأأأأنوات 

واخلدمات  وظائفرصأأأأأأأأفان ال اهليئة، خالل دور ا العادية الثانية عشأأأأأأأأرة، يف دراسأأأأأأأأتني نتصأأأأأأأأررني لتحديد النطاق حبثتو 
دت على ضرورة رقييم حالة وأكّ  6الرئيسية اليت رتيحها الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت ذات الصلة ابألغذية والزراعة 

نظمأة إعأداد رقييمأات هأادفأة للحأالة امل، وطلبأت إىل واجتأاهأا أا الأدقيقأة ذات الصأأأأأأأأأأأأأألأة ابألغأذيأة والزراعأة احليأة الكأائنأات
وعوامل املكافحة البيولوجية، وممرضات  احلية الدقيقة يف الرتبة،ت السائدة على صعيد صون واستخدام الكائنات واالجتاها

                                                      
 Report/13/14-CGRFAابلوثيقة  ملرفق األولا  1
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  95الفقرة   2
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  95الفقرة   3
  38وثيقة الدراسة األساسية رقم   4
 Report/07/11-CGRFAابلوثيقة  املرفق هاء  5
  CGRFA-2.15/09/12و CGRFA-1.15/09/12الوثيقتان   6
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نظمة إعداد املزيد من التحليالت والدراسأأأأأأأأات حول دور الكائنات املكما طلبت اهليئة من   7النبااتت يف احملاصأأأأأأأأيل اهلامة 
 عن رقرير جتميعي يف العمليات الزراعية الصأأأأأأأناعية وجتهيز األغذية، فضأأأأأأأاًل الدقيقة يف عملية اهلضأأأأأأأم لدى ا رتات، و احلية 

 8 واجتاها ا عاملي حلالة خدمات النظم اإليكولوجية اليت رتيحها الالفقارايت ذات الصلة ابألغذية والزراعة

 
كانت قد طُلبت يف دور ا بت اهليئة، يف دور ا العادية الثالثة عشأأأأأرة، ابلتقدم احملرع يف إعداد التقييمات اليت  ورحّ  -4

السأأأأأأأأأابقة، وأحاطت علما بدراسأأأأأأأأأتني حول أثر ردري املناث على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة 
حالة التنوع البيولوجي  بشأأأأأأأأأأأأأأأنبت إبدراج الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت يف نطاق التقرير كما رحّ   9والالفقارايت 

للكائنات احلية  يف إعداد رقييمات عاملية على أن رنظر مسأأأأأأأأأأأأأأتقباًل  يئة)التقرير(  ووافقت اهل 10والزراعة يف العامل لألغذية
والالفقارايت، ويف إنشاء مجاعة عمل فنية حكومية دولية معنية ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية  الدقيقة

 11 الدقيقة والالفقارايت

 
، يف دور ا العادية الرابعة عشرة، مبجموعة من واثئق الدراسات األساسية املستفيضة بشأن ااهليئة علمً وأحاطت  -5

 14ويف عمليات اهلضأأأأأأأم لدى ا رتات، 13الزراعية الصأأأأأأأناعيةالعمليات و  12دور الكائنات احلية الدقيقة يف العمليات الدذائية
 16والنظم القائمة على احملاصيل اجلذرية  15وكذلك بشأن دور الالفقارايت يف إنتاج األرع

 
دت والالفقارايت  وأكّ  لكائنات احلية الدقيقةواستعرضت اهليئة يف دور ا العادية اخلامسة عشرة عملها املتعلق اب -6

تدامة  من جديد على أمهية التنوع الوراثي للميكروابت والالفقارايت، مبا يف ذلك دور امللقحات من أجل الزراعة املسأأأأأأأأأأأأأأ
ا وجور إدراج املوارد الوراثية من البكترياي واخلمواأل والفطرايت املسأأأأأأأأأأأأتخدمة يف  ائرمن الدذائي والتدذية  والحظت أيضأأأأأأأأأأأأً

لكائنات احلية دت اهليئة على ضأأأأأرورة أن يتناول التقرير املسأأأأأائل املتصأأأأألة ابوشأأأأأدّ  17أعماهلا املقبلة  ضأأأأأمنجتهيز األغذية، 
 18 املنظمة رقدمي معلومات ذات صأألة يف سأأياق إعداد رقاريرها القطرية يف عضأأاءاألوالالفقارايت، وانشأأدت مجيع  الدقيقة

ا إىل  والالفقارايت واسأأأتخدامها  الكائنات احلية الدقيقةنظمة أن رسأأأتعرض نططات عملها املتعلق بصأأأون املوطلبت أيضأأأً

                                                      
 Report/09/12-CGRFAمن الوثيقة  60الفقرة   7
 Report/09/12-CGRFAمن الوثيقة  63الفقرة   8
 57ووثيقة الدراسة األساسية رقم  54وثيقة الدراسة األساسية رقم   9

10  . J. Bélanger & D. Pilling, eds. FAO s Biodiversity for Food and Agriculture’The State of the World. 2019FAO. 

Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments. Rome.   ا  الأأأأأأأأأرابأأأأأأأأأ  عأأأأأأأأألأأأأأأأأأى)مأأأأأأأأأتأأأأأأأأأوفأأأأأأأأأر أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأً
https://doi.org/10.4060/CA3129EN ) 

 Report/11/13-CGRFAمن الوثيقة  94و 92الفقراتن   11
  65وثيقة الدراسة األساسية رقم   12
  64وثيقة الدراسة األساسية رقم   13
  61وثيقة الدراسة األساسية رقم   14
  62وثيقة الدراسة األساسية رقم   15
  63وثيقة الدراسة األساسية رقم   16
 Report/15/15-CGRFAمن الوثيقة  66الفقرة   17
 Report/15/15-CGRFAمن الوثيقة  67الفقرة   18
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وارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف حالة املوعند النظر يف مشأأأأأأأأروع التقرير عن  19املسأأأأأأأأتدام بعد رقدمي التقرير إىل اهليئة 
ذات االستخدام  للكائنات احلية الدقيقةاملوارد الوراثية ابلدراسة األساسية املواضيعية عن  اأيضً  ا، أحاطت اللجنة علمً العامل

 20 احلايل واحملتمل يف رربية األحياء املائية

 
نظمة إعداد مشروع خطة عمل بشأن االستخدام املستدام املوطلبت اهليئة يف دور ا العادية السادسة عشرة من  -7

ل إليها والنتائج اليت روصأأأأأأّ  21للكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت وصأأأأأأوهنا، مع مراعاة املراء املقدمة من جانا األعضأأأأأأاء
راضأها من جانا وأي معلومات أخرى ذات صألة، السأتع 22حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملالتقرير بشأأن 

العمل احلكومية الدولية )مجاعات العمل( واهليئة يف دورا ا املقبلة  وجرى اعتماد خطة العمل يف الدورة األخرية  مجاعات
وفريق اخلرباء املعين ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة من  25شأأأأأأأأأاركت فيها مجاعات العمل 24رشأأأأأأأأأاوريةعقا عملية  23للهيئة

 26 قيقة والالفقارايتالكائنات احلية الد

 
ا  -8 ورتناول خطة العمل الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت ابعتبارمها جمموعتني وظيفيتني وهي رلحظ اسأأأأأأأتعراضأأأأأأأً

 تعقدها اهليئة:س اليت قبلةاملعادية ال اتدور من ال  موعتني وظيفتني يف كلّ 
 

الأأأأأأأدورة الأأثأأأأأأأامأأنأأأأأأأة 
 لهيئة لعشرة 

 العسل حنل ذلك يف مبا امللقحات،
 احليوية واملنبهات البيولوجية املكافحة عوامل

الأأأدورة التأأأاسأأأأأأأأأأأأأأعأأأة 
 لهيئة لعشرة 

 على الرتكيز مع الرتبأأة، يف والالفقأأارايت الكأأائنأأات احليأأة الأأدقيقأأة

 املدذايت بتدوير رقوم اليت احلية والكائنات البيولوجي العالج
 لدى اهلضأأأأأأأأأأم عملية إىل ابلنسأأأأأأأأأأبة املهمة الدقيقة احلية الكائنات

 ا رتات

الأأدورة العشأأأأأأأأأأأأأأرون 
 لهيئة ل

 كمكوانت املسأأأأأأأتخدمة والالفقارايت لألكل الصأأأأأأأاحلة الفطرايت

 األعالف/لألغذية غذائية
 والعمليات األغذية جتهيز يف املسأأأأأأأأتخدمة الدقيقة احلية الكائنات

 الصناعية الزراعية
                                                      

 Report/15/15-CGRFAمن الوثيقة  69الفقرة   19
use in aquaculture Genetic resources for microorganisms of current and potential .  قريا الصأأأأأأأأأأأأأدوروالزراعة، منظمة األغذية   20

Rome. 
  1Rev. 1Inf./2.12/19/17-CGRFAالوثيقة   21
22  . J. Bélanger & D. Pilling, eds. FAO s Biodiversity for Food and Agriculture’The State of the World. 2019FAO. 

Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments. Rome.  ا يف الأأأأأأأأأأأرابأأأأأأأأأأأ  )مأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأأوفأأأأأأأأأأأر أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأً
https://doi.org/10.4060/CA3129EN ) 

 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  95الفقرة   23
  CGRFA-1.12/19/17الوثيقة   24
من الوثيقأأأأأة  31و 30؛ والفقراتن CGRFA-1.11/19/17من الوثيقأأأأأأة  23-21؛ والفقرات CGRFA-1.9/19/17من الوثيقأأأأأأة  49-45الفقرات   25

CGRFA-17/19/10.1 ، من الوثيقة  44-42والفقراتCGRFA-17/19/8.1 ، 
  2Inf. /2.3/19/17-CGRFAالوثيقة   26
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عا الفنية ذات الصأألة يف و  -9 ، املنظمةيف املرحلة األوىل من رنفيذ خطة العمل، قامت أمانة اهليئة، ابلتعاون مع الشأأُ

بتنسيق دراسات للخرباء بشأن حالة واجتاهات عمليات صون املوارد واستخدامها والوصول إليها ورقاسم منافعها ابلنسبة 
احلأاليأة: أي امللقحأات، مبأا فيهأا حنأل العسأأأأأأأأأأأأأأل، وعوامأل املكأافحأة البيولوجيأة  إىل ا موعتني الوظيفيتني املختأاررني للأدورة

واملنبهات احليوية  ورسأأأأأأأتند الدراسأأأأأأأات إىل مللفات علمية ورليل نتلف مصأأأأأأأادر البياانت، مبا يف ذلك االسأأأأأأأرتاريجيات 
يف املنظمة )فاوستات(،  املوضوعية قاعدة البياانت اإلحصائيةوخط  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وقواعد البياانت مثل 

جريت بتوجيه من اهليئة، ونتائج اسأأأأتبيان جرى رعميمه على مجيع األعضأأأأاء وأصأأأأحار املصأأأألحة واألعمال السأأأأابقة اليت أُ 
والوثيقة بشأأأأأأن   27االسأأأأأتخدام املسأأأأأتدام للملقحات وصأأأأأوهنا، مبا يف ذلك حنل العسأأأأألاملهتمني  والواقع أن الوثيقة بشأأأأأأن 

صأأان النتائج الرئيسأأية اليت روصأألت إليها رلخّ   28ملسأأتدام لعوامل املكافحة البيولوجية واملنبهات احليوية وصأأوهنااالسأأتخدام ا
 ا الني  الدراسات ورلتمسان مشورة اهليئة بشأن كيفية التقدم ابلعمل يف كال

 
نظمة يف جمال املوارد الوراثية لألغذية املكما أن اهليئة رتلقى ابنتظام رقارير عن األنشأأأأأطة احملددة اليت رضأأأأأطلع هبا  -10

، ررفع منظمة األغذية والزراعة رقاريرها إىل اهليئة عن 2007والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت  ومنذ عام 
وع البيولوجي للرتبة التن لصونواملبادرة الدولية  ،امللقحات واستخدامها املستدام حلفظالتقدم احملرع يف رنفيذ املبادرة الدولية 

التقرير املرحلي لتنفيذ واستخدامه املستدام اللتني أنشأمها ملمتر األطراف يف ارفاقية التنوع البيولوجي  ورصف الوثيقة بشأن 
التنوع  لصأأأونالدولية التقرير املرحلي لتنفيذ املبادرة والوثيقة بشأأأأن  29امللقحات واسأأأتخدامها املسأأأتدام حلفظاملبادرة الدولية 

 أنشطة املنظمة ابلنسبة إىل هذين املوضوعني منذ انعقاد الدورة األخرية للهيئة   30البيولوجي للرتبة واستخدامه املستدام

 
املاضية يف نتلف الدراسات املتعلقة ابملوارد الوراثية لألغذية  14ويف اخلتام، نظرت اهليئة على مدى السنوات الأأأأأأ  -11

خرية  وفيمأا أن هأذا العمأل كأان الأدقيقأة والالفقأارايت، واعتمأدت خطأة العمأل يف دور أا األ والزراعأة من الكأائنأات احليأة
لسأأياسأأات العامة يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات ل أن اهليئة مل رضأأع اسأأتجاابت ، إاّل مفيًدا بال شأأكّ 

 ى احلية الدقيقة والالفقارايت كما سبق أن فعلت يف قطاعات أخر 

 
 خيارات لتناول املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -اثلثًا

 من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت
 

، يف ما يتعلق خبصأأأائص عملها بشأأأأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية املنظمةطلبت اهليئة إىل  -12
لدورريها العاديتني التاسأأأأأعة عشأأأأأرة والعشأأأأأرين، أن رقدم خيارات ملناقشأأأأأتها يف الدورة احلالية   املررقاالدقيقة والالفقارايت 

ولذلك، قد ررغا اهليئة يف رناول السأأبل والوسأأائل الكفيلة إبشأأراء أعضأأاء اهليئة واملراقبني على حنو أفضأأل يف رنفيذ خطة 
                                                      

  CGRFA-1.11/21/18الوثيقة   27
  CGRFA-2.11/21/18الوثيقة   28
  1Inf. /3.11/21/18-CGRFAالوثيقة   29
  2Inf. /3.11/21/18-CGRFAالوثيقة   30
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اهليئة وأولواي م، واألهم من  أعضأأأأأأأأاءها وبني احتياجات بني األهداف الواجبة التنفيذ املتفق علي  الصأأأأأأأألةورسأأأأأأأأنيالعمل، 
ذلك، ريسأأأري صأأأياغة التوصأأأيات واعتمادها من قبل أعضأأأاء اهليئة واملراقبني  أما  ليات احلوكمة القادرة على رسأأأني عملية 

كون جزًءا من املناقشأأأأأأأأأة دمج املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت يف عمل اهليئة فسأأأأأأأأأت
 31 يف ما بني الدورات بشأن رنظيم عمل اهليئة مستقباًل 

 
 كل جمموعة وظيفية قيد النظر على أسأأأأأأأأأأأأأاا موجز حلالة واجتاهات صأأأأأأأأأأأأأون املوارد عالَ ورلحظ خطة العمل أن رُ  -13

الصأأأأألة، ورليل للثدرات واسأأأأأتخدامها والوصأأأأأول إليها ورقاسأأأأأم منافعها، ووضأأأأأع خارطة ابملنظمات احلكومية الدولية ذات 
ث يف التوصأأيات، أو أنشأأطة متابعة حعضأأاء ملعاجلتها  بيد أهنا ال رلحظ ررريبات للبألواالحتياجات، وإلمكانيات اهليئة وا

نشطة، على ممكنة منبثقة عن استعراض ا موعات الوظيفية األخرى يف الدورات السابقة للهيئة  وميكن أن رشمل هذه األ
، وعقد حلقات عمل أو أنشأأطة إصأأدارها يتماليت للواثئق عضأأاء واملراقبني قة من جانا األتعراضأأات معمّ سأأبيل املثال، اسأأ

  وميكن للحاجة صأأكوءل اخلطوط التوجيهية أو المة مثلبناء القدرات، أو وضأأع اسأأتجاابت على مسأأتوى السأأياسأأات العا
ضأأأأأافيتني، وكذلك النظر يف التوصأأأأأيات واألنشأأأأأطة الناشأأأأأئة احملتملة، يف الدورات املقبلة، إىل النظر يف جمموعتني وظيفيتني إ
لثر يف قدر ا على صأأأأأأأأأأأياغة رهد اهليئة و جتُ قد  كمية من العملعن اسأأأأأأأأأأأتعراض ا موعات الوظيفية األخرى، أن رلدي إىل  

 ة والالفقارايت ورنفيذ التوصيات وأنشطة املتابعة املتعلقة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيق

 
وقد ررغا اهليئة، لدى اسأأأأأتعراضأأأأأها خلصأأأأأائص عملها بشأأأأأأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية  -14

ز ضأأأأأأأأمن خطة العمل إلمكانية النظر يف التوصأأأأأأأأيات وأنشأأأأأأأأطة املتابعة الدقيقة والالفقارايت يف دورا ا املقبلة، يف  يئة حيّ 
ة اليت جرى اسأأتعراضأأها يف وقت سأأابق، ورقيًقا هلذه الداية، النظر يف خفا عدد ا موعات املتصأألة اب موعات الوظيفي

 كل دورة   خاللالوظيفية اليت يتوجا النظر فيها 

 
 الستخدام املستدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعةبشأن استعراض خطة العمل  -رابًعا

 وصوهنا يف ضوء التطورات األخريةمن الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت 
 

توقع قد ررغا اهليئة يف استعراض خطة العمل يف ضوء التطورات األخرية ذات الصلة اب موعات الوظيفية اليت يُ  -15
 الدوررني احلالية واملقبلة  خاللنظر فيها رأن 

 
املكافحة البيولوجية واملنبهات وخالل الدورة احلالية، ستنظر اهليئة يف امللقحات، مبا يف ذلك حنل العسل وعوامل  -16

قة لإلجراءات اليت ميكن أن رتخذها احليوية  ولدى اسأأأأأتعراض خطة العمل، قد ررغا يف إاتحة ا ال للقيام مبناقشأأأأأة معمّ 
(، مع مراعاة العمل الذي رقوم به منظمة 9)انظر الفقرة  تنيالوظيفي ارني ا موعتنياسأأأأأأأتجابة لنتائج الدراسأأأأأأأات املتعلقة هب

  االتغذية والزراعة حالًيا يف هذه ا األ
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الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت يف وابلنسأأبة إىل الدورة العادية التاسأأعة عشأأرة، رلحظ خطة العمل النظر يف  -17
، والكائنات احلية الدقيقة ذات الصأأأألة الرتبة، مع الرتكيز على العالج البيولوجي والكائنات احلية اليت رقوم بتدوير املدذايت

إصأأدار التقرير الرئيسأأي  ،لرتبةيف ابعملية اهلضأأم لدى ا رتات  ورشأأمل التطورات الرئيسأأية يف جمال الكائنات احلية الدقيقة 
ندوة وال 32مكانيات،املعارف بشأن التنوع البيولوجي للرتبة: الوضع والتحدايت واإل حالةبشأن  لصانعي السياسات واملوجز

اليت عقدت يف  33العاملية بشأأأأأأأأأأأن التنوع البيولوجي للرتبة بعنوان لفلنحافظ على حيوية الرتبة لكي حنمي رنوعها البيولوجيل
 Soilexقاعدة بياانت  وإطالق، 2021أبريل/نيسأأان  22إىل  19الفرتة من 

العاملية اليت  دف إىل ريسأأري احلصأأول على  34
سأأأأأأأأينظر االجتماع اخلاممت عشأأأأأأأأر مللمتر األطراف يف و املعلومات املتعلقة ابلصأأأأأأأأكوء القانونية حلماية الرتبة ومنع ردهورها  

بأأة التنوع البيولوجي للرت  لصأأأأأأأأأأأأأأونللمبأأادرة الأأدوليأأة  2030-2020خطأأة العمأأل للفرتة  ارفأأاقيأأة التنوع البيولوجي يف اعتمأأاد
 35 واستخدامه املستدام

 
ويف ما يتعلق ابلكائنات احلية الدقيقة ذات الصأأأألة بعملية اهلضأأأأم لدى ا رتات، جتدر اإلشأأأأارة إىل أنه يف سأأأأياق  -18

وعايدة  ،القلق املتزايد بشأأأأأن االسأأأأتخدام دون العالجي حملفزات النمو القائمة على املضأأأأادات احليوية يف أعالف احليواانت
  متزايدة منرقدير دور اإليكولوجيا امليكروبية للجهاع اهلضأأأأأأأأأأأأأأمي يف رديد إنتاجية احليواانت، يري حالًيا رطوير أعداد 

مأا يتعلق  ا يف  ورشأأأأأأأأأأأأأأمأل األعمأال اليت قأامأت هبأا املنظمأة ملخرً احليواانت ردأذيأةيف  واسأأأأأأأأأأأأأأتخأدامهأااملنتجأات الربوبيوريأة 
اايكروبيوات املعأأأدة األوىل لأأأدى احليواانتمبأأأ إنتأأأاجهأأأا و ثريهأأأا  -املعينأأأات احليويأأأة يف ردأأأذيأأأة احليواانت بعنوان  ، مطبوعأأأً

 36 ورنظيمها

 
الفطرايت الصاحلة لألكل والالفقارايت  لدورة العادية العشرين للهيئة، رلحظ خطة العمل النظر يفإىل اابلنسبة و  -19

املسأأأأتخدمة يف جتهيز األغذية والعمليات  الكائنات احلية الدقيقةاليت رسأأأأتخدم كمكوانت غذائية يف األغذية واألعالف، و 
على مواضأأأأأأأيع رتعلق ابحلشأأأأأأأرات الصأأأأأأأاحلة لألكل يف  2003رعمل منظمة األغذية والزراعة منذ عام و الزراعية الصأأأأأأأناعية  

مسأأأأأأأأأأأأأامهات منظمة األغذية والزراعة ا االت املواضأأأأأأأأأأأأأيعية التالية: روليد  دطيمن البلدان يف نتلف أحناء العامل  ور العديد
ابحلشأأأأأأأرات الصأأأأأأأاحلة لألكل؛ والتوعية  ا ختتصّ ياملعرفة وربادهلا من خالل املطبوعات واجتماعات اخلرباء، وبوابة على الو 

وسأأأأأأأأأائل اإلعالم )مثل الصأأأأأأأأأحف وا الت والتلفزيون(؛ ورقدمي الدعم إىل البلدان  مع بدور احلشأأأأأأأأأرات من خالل التعاون
األعضاء من خالل مشاريع ميدانية )مثل مشروع الوا للتعاون الفين(؛ وإقامة شبكات ورفاعالت متعددة التخصصات 

لتدذية واألعالف مع نتلف القطاعات داخل املنظمة وخارجها )مثال مع أصأأأأأأأأأأأأأأحار املصأأأأأأأأأأأأأألحة العاملني يف جماالت ا
التحدايت  -النظر إىل احلشأأأرات الصأأأاحلة لألكل من منظور سأأأالمة األغذية ورشأأأمل املطبوعات الرئيسأأأية والتشأأأريعات(  

                                                      
وأمانة ارفاقية التنوع البيولوجي منظمة األغذية والزراعة، وجمموعة اخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية ابلرتبة، واملبادرة العاملية للتنوع البيولوجي للرتبة،   32

 .State of knowledge of soil biodiversity - Status, challenges and potentialities, Report 2020. Rome, FAO 2020وجلنة التقييم  
 ( http://www.fao.org/3/cb1928en/CB1928EN.pdf)متوفر أيضاً على الراب  

 22–19الندوة العاملية بشأأأأأأأأأأأأأأأأن التنوع البيولوجي للرتبة،   ي  فلنحافظ على حيوية الرتبة لكي حنمي رنوعها البيولوج2021 .منظمة األغذية والزراعة  33
 ( /http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB6005ENوثيقة النتائج  )متاحة على الراب   – 2021أبريل/نيسان 

34  /1369390partnership/resources/highlights/detail/en/c/-soil-http://www.fao.org/global  
  /7L/24CBD/SBSTTAالوثيقة   35
36   , by Y.S. Bajagai, A.V. Klieve, P.J. DartProduction, impact and regulation –Probiotics in animal nutrition FAO. 2016. 

& W.L. Bryden. Editor H.P.S. Makkar. FAO Animal Production and Health Paper No. 179. Rome 
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واحلشأأأرات الصأأأاحلة  38دليل إرشأأأادي عملي -واإلرشأأأاد بشأأأأن الرتبية املسأأأتدامة للصأأأراصأأأري  37،والفرص اليت رواجه القطاع
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن احلشأأأأأأرات الصأأأأأأاحلة  39 ألغذية واألعالفلألكل: املفاق املسأأأأأأتقبلية ألمن ا

( عن احلشرات الصاحلة لألكل، 0 2لألكل لألغذية واألعالف، مبا يف ذلك الدليل العاملي ألصحار املصلحة )اإلصدار 
 40على املوقع اإللكرتوين للمنظمة 

 
ز على استعراض منهجي بارة عن فريق متعدد التخصصات يركّ إن شأأأأأأأأأأأأأبكة التعلم اخلاصأأأأأأأأأأأأأة ابملايكروبيوم هي عو  -20

للبحوث العلمية التحويلية عن دور املايكروبيوم يف التدذية والصأأأأأأأأأأأأأأحة، والنظم الزراعية والدذائية، واالقتصأأأأأأأأأأأأأأاد البيولوجي 
خالل سأأأأأأأألسأأأأأأأألة من الندوات وحلقات العمل االفرتاضأأأأأأأأية حول أحدث  2020وقد مت إنشأأأأأأأأالها يف يوليو/متوع  41 ككلّ 

نشأأر عدة اسأأتعراضأأات ملللفات بشأأأن نتلف   ومن املنتظر أن رُ والصأأناعةاملعارف بشأأأن املايكروبيوم وقضأأااي السأأياسأأات 
 النظم اإليكولوجية للمايكروبيوم )مثل مايكروبيوم الرتبة ومايكروبيوم األمعاء البشرية (

 
 لتوجيهات املطلوبةا -خامًسا

 
 قد ررغا اهليئة يف القيام مبا يلي: -21
 

 الرتحيا ابلتقدم احملرع يف رنفيذ خطة العمل؛ (1)
والطلا إىل منظمة األغذية والزراعة أن رواصأأأأأأأأأأأأأأل رقدمي رقاريرها إىل اهليئة عن التقدم احملرع يف رنفيذ املبادررني  (2)

التنوع البيولوجي للرتبة اللتني أنشأأأأمها ملمتر األطراف يف صأأأون و واسأأأتخدامها املسأأأتدام امللقحات  فظحلالدوليتني 
 ارفاقية التنوع البيولوجي؛

و يئة حيز ضأأأأأمن خطة العمل إلمكانية النظر يف التوصأأأأأيات وأنشأأأأأطة املتابعة املتصأأأأألة اب موعات الوظيفية اليت  (3)
ات الوظيفية اليت يتوجا النظر يف خفا عدد ا موعورقيًقا هلذه الداية،  ،جرى اسأأأأأأأتعراضأأأأأأأها يف وقت سأأأأأأأابق

  النظر فيها خالل كل دورة
واسأأأأأتعراض اختيار ا موعات الوظيفية اليت سأأأأأُينظر فيها خالل دورريها العاديتني التاسأأأأأعة عشأأأأأرة والعشأأأأأرين، مع  (4)

لية مراعاة التطورات األخرية يف منظمة األغذية والزراعة ويف حمافل أخرى، مبا يف ذلك التقدم احملرع يف املبادرة الدو 
 بشأن التنوع البيولوجي للرتبة؛

                                                      
37  . Rome. Looking at edible insects from a food safety perspective. Challenges and opportunities for the sectorFAO. 2021. 

https://doi.org/10.4060/cb4094en 
38  .. Bangkok, FAOA practical manual – Guidance on sustainable cricket farming. 2020Hanboonsong, A. & Durst, P.    متاح(

 ( https://doi.org/10.4060/cb2446eأيًضا على الراب  
39  Edible insects: . 2013van Huis, A., Van Itterbeeck, J., Klunder, H., Mertens, E., Halloran, A., Muir, G. & Vantomme, P.  

future prospects for food and feed security. FAO Forestry Paper No. 171. Rome, FAO.   ا عأأأأأأأألأأأأأأأأى الأأأأأأأأرابأأأأأأأأ )مأأأأأأأأتأأأأأأأأاح أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأً
http://www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e.pdf ) 

40  /insects/en-http://www.fao.org/edible  
41  . RomeMicrobiome: the missing link? Science and innovation for health, climate and sustainable food systemsFAO. 2019.  

 ( http://www.fao.org/3/ca6767en/CA6767EN.pdf)متاح أيًضا على الراب  
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والطلا إىل منظمة األغذية والزراعة واملنظمات الدولية ذات الصلة رعزيز الدعم الفين املقدم إىل البلدان النامية يف  (5)
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت  صأأأونما يتعلق جبهودها الرامية إىل رقيق 

 واستخدامها املستدام؛ 
 ودعوة املاحنني إىل املسامهة يف رنفيذ خطة العمل  (6)
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 املرفق
 الكائنات من والزراعة لألغذية الوراثية للموارد املستدام الستخدام بشأن العملخطة 

 42وصوهنا والالفقارايت الدقيقة احلية

 
 وهي  األرض وجه على الكائنات من اورنوعً  اعددً  األكثر ا موعات والالفقارايت الدقيقة احلية الكائنات رعد -1

 السأأأأأأأنوات املتعدد اهليئة عمل برانمج يقرّ  ،2007 عام ومنذ  الدذائية القيمة سأأأأأأألسأأأأأأألة مراحل كافة يف مهمة ارً أدوا رلدي

 األغذية واسأأأأتدامة اإليكولوجي النظام خدمات روفري يف والالفقارايت الدقيقة احلية الكائنات رقدمها اليت املهمة ابملسأأأأامهة

 .الدذائي واألمن
 
 األغذية يف وملسأامها ا والالفقارايت الدقيقة احلية الكائنات ملختلف مسأتهدفة رقييمات جرت اهليئة، من وبتوجيه -2

  43 والزراعة
 

 العمل خطة أهداف -ًل أو  
 
 واألنشأأأأأأطة والربامج املبادرات من عدد من اجزءً  والالفقارايت الدقيقة احلية الكائنات من الوراثية املوارد رشأأأأأأكل -3

 من العاملية الشأأأأأراكة طريق عن والزراعة، األغذية منظمة ورقّدم .والزراعة لألغذية البيولوجي ابلتنوع املّتصأأأأألة اجلارية الدولية

ر البلدان إىل الفنية واملشأأورة التوجيهات املسأأتدامة، الزراعة أجل من التلقيح خدمات بشأأأن العاملي والعمل الرتبة أجل  وريسأأّ

ر كما   والتلقيح الرتبة بقضأأااي املتعّلقة القرارات اختاذ عمليات  والتنوع 44امللقحات بشأأأن الدولية املبادرات رنفيذ املنظمة ريسأأّ

 طويل وقت منذ املنظمة رعمل ذلك، على عالوة  البيولوجي التنوع ارفاقية يف األطراف ملمتر عن املنبثقة 45للرتبة البيولوجي

 .املفات إلدارة املتكامل برانجمها خالل من البيولوجية املكافحة جمال يف
 
 خطة لوضأأأأأع اهليئة أخذ ا اليت ابملبادرة البيولوجي التنوع ارفاقية يف األطراف مللمتر عشأأأأأر الرابع االجتماع ورّحا -4

 روفري واستمرار للرتبة البيولوجي التنوع إىل ابلنسبة املهمة رلك ذلك يف مبا والالفقارايت، الدقيقة احلية الكائنات بشأن عمل

 املنظمة، دعت أهنا كما.46 املسأأأأأأأأأأتدامة للزراعة ضأأأأأأأأأأرورية رعد واليت الرتبة طريق عن وخدما ا اإليكولوجية النظم وظائف

 للرتبة البيولوجي ابلتنوع املتعّلقة املعارف حالة عن رقرير إعداد يف النظر إىل املوارد، بتوافر اورهنً  أخرى منظمات مع ابلتعاون

 2020 عام حبلول املتاحة واإلمكاانت والتحدايت الراهن الوضع يدطي

47  
 

                                                      
  Report/19/17-CGRFA ابلوثيقةاملرفق هاء   42
43  invertebrates/ar-and-http://www.fao.org/cgrfa/topics/microorganisms 
 السادا يف اجتماعه عن ملمتر األطراف  الصادر 6/5قرر من امل الثاين رفقامل  44
  يف اجتماعه الثامنعن ملمتر األطراف  الصادر 8/23قرر امل  45
  /30/14CBD/COP/DECمن الوثيقة  22الفقرة   46
  /30/14CBD/COP/DECمن الوثيقة  23الفقرة   47
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ورساهم منظمات أخرى مثل املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  -5
ت من أجل االسأأأتخدام املسأأأتدام للكائنات اإليكولوجية، إسأأأهاماً كبرياً يف رعزيز األسأأأمت املعرفية لتحسأأأني وضأأأع السأأأياسأأأا

احلية الدقيقة والالفقارايت وخدمات النظام اإليكولوجي اليت روفّرها، وصأأأأوهنا  وقد نتج عن رقرير التقييم بشأأأأأن امللقحات 
ادرات الصأأأأأادر عن املنرب احلكومي الدويل جمموعة واسأأأأأعة من منتجات املتابعة واإلجراءات واملب 48 والتلقيح وإنتاج األغذية

يف جمال السأأأياسأأأات، مبا فيها الئحة رطول ابسأأأتمرار ابالسأأأرتاريجيات وخط  العمل الوطنية املتعّلقة ابلتلقيح، ررركز على 
 ورعد منظمة األغذية والزراعة شريكاً من الشركاء التعاونيني األربعة للمنرب احلكومي الدويل  49 نتائج التقييم

 
بصأأأأأأأأأأأأورة مطردة عملها يف جمال الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت  ويتم رناول ، عزعت اهليئة 2007ومنذ عام  -6

يف املائة من اإلنتاج  15و 23الالفقارايت الكبرية اليت رشأأأأأأأأأأأأأأكل مكوانً مهماً من رربية األحياء املائية ومصأأأأأأأأأأأأأأايد األ اء )
وسأأأأأأأأأأأأأأيتم إدماجها يف  ئية لألغذية والزراعة يف العاملحالة املوارد الوراثية املاالعاملي على التوايل( ابلتفصأأأأأأأأأأأأأأيل يف التقرير عن 

إجراءات املتابعة ذات األولوية  وردطي هذه العملية أيضأأأأأأأأأأأأأأاً بعا الكائنات احلية الدقيقة املائية مثل الطحالا ا هرية  
اسأأأأأأأأأأأأأأتخدام وصأأأأأأأأأأأأأأون  الذي ُأعّد بتوجيه من اهليئة، حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملويتناول التقرير عن 

الكائنات احلية الدقيقة يف الرتبة، وامللقحات، وعوامل املكافحة البيولوجية، فضأأأأأأأأأأأأالً عن ممارسأأأأأأأأأأأأات اإلدارة اليت يُعتقد أهنا 
 ملارية لتقدمي خدمات النظم اإليكولوجية من جانا الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت، من مجلة أمور أخرى 

 
 :ىلإ هذه العمل خطة و دف -7
 

روحيد أنشأأأأطة اهليئة وعمليا ا ذات الصأأأألة ابالسأأأأتخدام املسأأأأتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت وصأأأأوهنا،  (1)
 والتخطي  بشكل مّتسق لألنشطة املستقبلية يف هذا ا ال؛

ابلنسأأأأأأأبة إىل وظائف النظام وإذكاء الوعي ورعزيز املعارف والفهم حول أمهية الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت  (2)
 اإليكولوجي، وقدرة نظم إنتاج األغذية على الصمود، واألمن الدذائي، والتدذية؛

ورعزيز األخذ ابلكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت يف السأأأأأياسأأأأأات وعمليات وضأأأأأع السأأأأأياسأأأأأات احمللية والوطنية  (3)
البيولوجي لألغذية والزراعة وصأأأأأأأونه، وإدار ا على حنو واإلقليمية والدولية من أجل االسأأأأأأأتخدام املسأأأأأأأتدام للتنوع 

 مستدام؛
ورعزيز التعاون بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمات واملبادرات الدولية األخرى ذات الصأأأأأأأأأأأأألة حلشأأأأأأأأأأأأأد اخلربات  (4)

ا االت ذات املهمة ابلنسبة إىل استخدام الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت وصوهنا على حنو مستدام ورديد 
 االهتمام املشرتء 

  

                                                      
48  Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem -The assessment report of the Intergovernmental Science. 2016IPBES. 

Fonseca and H.T. Ngo, eds. Secretariat -. S.G. Potts, V.L. Imperatrizfood production Services on pollinators, pollination and
of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany 

 /pollination-a3www.ipbes.net/deliverables: للمزيد من املعلومات ميكن االطالع على املوقع  49

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
http://www.ipbes.net/deliverables/3a-pollination


12 CGRFA-18/21/11.3 

 

 والالفقارايت الدقيقة احلية الكائنات من الوظيفية اجملموعات على الرتكيز -ااثنيً 
 
على الرغم من االعرتاف الواسأأأأع ابلدور املهم الذي رلديه الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت يف روفري خدمات  -8

النظام اإليكولوجي وأبمهيتها ابلنسأأأأأأأبة إىل األغذية والزراعة، فون املعلومات املتعّلقة بتنوعها ووظيفتها وروعيعها غري متكافئة 
احلأاالت  كمأا أن أمهيأة الكأائنأات احليأة الأدقيقأة والالفقأارايت ابلنسأأأأأأأأأأأأأأبأة إىل األغأذيأة  وحمأدودة جأدًا وجمزأة يف الكثري من

والزراعة ال رنعكمت بشأأكل وافيف يف األموال املخصأأصأأة للبحوث ذات الصأألة وال يف السأأياسأأات وعمليات أخذ القرارات، 
 عامل حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العلى النحو الذي أكده التقرير عن 

 
ويتعارض التنوع التصأأأأأأنيفي والوظيفي ألنواع الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت بشأأأأأأكل ملحويف مع األنواع يف  -9

قطاعات النبااتت واحليواانت والداابت ومصأأأأأأايد األ اء  ورشأأأأأأمل هذه األخرية عدداً قليالً نسأأأأأأبياً من األنواع اليت يكون 
ميكن إدارة األنواع والسأأأأأأأالالت واألصأأأأأأأناف لالقطاعيةل بطريقة نتلفة، وميكن أن  رصأأأأأأأنيفها مفهوماً جيداً  ونتيجة لذلك

ركون اسرتاريجيات الصون مثاًل قائمة على نوع واحد  ويواجه هذا النهج القائم على كل نوع على حدة صعوابت عملية 
ألنواع، والطائفة التصأأأأأأأأأأأأأأنيفية واإليكولوجية كبرية يف حالة الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت نظراً إىل العدد الكبري من ا

 املتنوعة جداً من هذه الكائنات احلية، وابلتايل، املوارد البشرية واملالية اليت يتطلبها هذا النهج 
 

 يرّكز شأأامل إطار على املعتمدة والالفقارايت الدقيقة احلية ابلكائنات الصأألة ذات اإلدارة اسأأرتاريجيات ركون وقد -10

 ممارسأأأأأأأات وعلى والالفقارايت الدقيقة احلية الكائنات هذه فيها رسأأأأأأأاهم اليت اإليكولوجي النظام وخدمات وظائف على

 نفسها، احلية الكائنات على رركز اليت االسرتاريجيات من وكفاءة فعالية أكثر املستدام، واستخدامها صوهنا رعزع اليت اإلدارة

 .اإلنتاج نظم ضمن ردار اليت والالفقارايت الدقيقة احلية الكائنات إىل ابلنسبة سيما ال
 

 :كالتايل وظيفية جمموعات ابعتبارها والالفقارايت الدقيقة احلية الكائنات هذه العمل خطة رتناول وابلتايل، -11

 والالفقارايت الكائنات احلية الدقيقةو  احليوية؛ واملنبهات البيولوجية املكافحة وعوامل العسأأأأأل؛ حنل ذلك يف مبا امللقحات،

 املهمة الدقيقة احلية والكائنات املدذايت؛ بتدوير رقوم اليت احلية والكائنات البيولوجي العالج على الرتكيز مع الرتبة، يف

 غذائية كمكوانت املسأأأأأأأأأأتخدمة والالفقارايت لألكل الصأأأأأأأأأأاحلة والفطرايت ا رتات؛ لدى اهلضأأأأأأأأأأم عملية إىل ابلنسأأأأأأأأأأبة

 50 الصناعية الزراعية والعمليات األغذية جتهيز يف املستخدمة الدقيقة احلية والكائنات األعالف؛/لألغذية
 

 املكافحة وعوامل 51ابمللقحات يتعّلق ما يف العاملي املسأأأأأأأأأتوى على األخرية والتطورات األنشأأأأأأأأأطة ضأأأأأأأأأوء وعلى -12

 .أواًل  ا موعات هذه العمل خطة رتناول البيولوجية،
 

 .اهليئة دورات من دورة كل يف وظيفيتني جمموعتني العمل خطة رتناول ذلك، إىل وابإلضافة -13

                                                      
  Report/17/16CGRFAمن الوثيقة  79الفقرة   50
) Policy Platform on Biodiversity and -The assessment report of the Intergovernmental Science ).2016IPBESمأأأأأأأأثأأأأأأأأاًل   51

Fonseca, and H.T. Ngo, (eds.). -. S.G. Potts, V. L. Imperatrizd food productionEcosystem Services on pollinators, pollination an
Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
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 :والالفقارايت الدقيقة احلية الكائنات من التالية الوظيفية ا موعات القادمة، دورا ا يف اهليئة، وستتناول -14
 

 الثأأأأأأأامنأأأأأأأة الأأأأأأأدورة

 للهيئة عشرة
 (أ)العسل حنل ذلك يف مبا امللقحات،

 احليوية واملنبهات البيولوجية املكافحة عوامل
 التاسأأأأأأأأأأأأأأعة الدورة

 للهيئة عشرة
 على الرتكيز مع الرتبأأأة، يف والالفقأأأارايت الكأأأائنأأأات احليأأأة الأأأدقيقأأأة

 (ر)املدذايت بتدوير رقوم اليت احلية والكائنات البيولوجي العالج
 لدى اهلضأأأأأأأأأأأأأم عملية إىل ابلنسأأأأأأأأأأأأأبة املهمة الدقيقة احلية الكائنات

 (ج)ا رتات
 العشأأأأأأأأأأأرون الدورة

 للهيئة
 كمكوانت املسأأأأأأأأأأتخدمة والالفقارايت لألكل الصأأأأأأأأأأاحلة الفطرايت

 (د)األعالف/لألغذية غذائية
 والعمليات األغذية جتهيز يف املسأأأأأأأأأأأأأتخدمة الدقيقة احلية الكائنات

 (ه)الصناعية الزراعية
 :مالحظات

 
(أ)

 إنتاج يف أدواره من بداًل  التلقيح عملية يف يلديها اليت األدوار العمل هذا سأأأأيتناول العسأأأأل، بنحل يتعلق ما يف 

 .احليوانية الوراثية املوارد إطار رت معاجلته يتم األخري فهذا .والشمع العسل
(ر)

 .العمل هذا نطاق يف الداخلي، النابوت ذلك يف مبا املتكافلني، إدراج ينبدي 
(ج)

  61.رقم األساسية الدراسات وثيقة إىل العمل هذا يستند أن ينبدي 
(د)

 يتم أنه إىل نظرًا الدراسأأأة، هذه يف الطحالا، مثل األغذية، إلنتاج املسأأأتخدمة املائية احلية الكائنات ردرج لن 

 .والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد إطار رت رناوهلا
(ه)

 65.و 64 رقم األساسية الدراسات وثيقيت إىل العمل هذا يستند أن ينبدي 

 
 الرئيسية األنشطة -اثلثًا

 
 :إىل املاسة احلاجة على العامل يف والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع حالة عن التقرير أّكد -15
 

 وامللقحات؛ والالفقارايت الرتبة يف الدقيقة احلية الكائنات إىل ابلنسبة سيما ال وطنية أساا خطوط وضع 
 وحوهلا؛ اإلنتاج نظم يف والالفقارايت الدقيقة احلية الكائنات أنواع ووظائف خدمات بشأن املعارف رسني 
 خدمات وعلى وصأأوهنا والالفقارايت الدقيقة احلية للكائنات املسأأتدام االسأأتخدام على اإلدارة ممارسأأات أثر رقييم 

 فعاليتها؛ من والتأكد مالءمة األكثر املمارسات ورديد روفّرها، اليت اإليكولوجية النظم

 التخطي  وعمليات السأأياسأأات يف املسأأتدام واسأأتخدامها والالفقارايت الدقيقة احلية الكائنات صأأون ورعزيز إدراج 

 الوطنية؛ واإلبالغ احملاسبة نظم يف العمليات هذه وإدماج والوطين احمللي املستويني على القائمة

 بصأأون تعّلقةامل املمارسأأات وأفضأأل املعارف ورقاسأأم ربادل ورسأأني عليها الر ي الطابع وإضأأفاء الشأأراكات ورقوية 

 املستدام؛ واستخدامها والالفقارايت الدقيقة احلية الكائنات
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 حيوية أمهية يكتسأأأأي ما وهو والالفقارايت، الدقيقة احلية الكائنات قطاع إىل ابلنسأأأأبة التصأأأأنيفي العمل ومواصأأأألة 

 .الداعية الدريبة األنواع ذلك يف مبا واألمراض، املفات رصد إىل ابلنسبة

 
 :إىل ابالستناد الوظيفية ا موعات من جمموعة كل هذه، العمل خطة إطار يف اهليئة، ستتناول -16
 

 عليها واحلصأأأأول واسأأأأتخدامها والالفقارايت الدقيقة احلية الكائنات بصأأأأون اخلاصأأأأة واالجتاهات احلالة عن موجز 

 ميكن مفتوحة استقصائية ودراسة املوجودة واألدبيات السابق اهليئة عمل إىل ابالستناد عنها، الناشئة املنافع ورقاسم

 االقتضاء؛ حسا املستدام، واستخدامها بصوهنا املتعّلقة املمارسات أفضل جتمع أن
 للمجاالت ورديد الوظيفية، ا موعة إىل ابلنسبة املهمة األخرى وامللسسات والدولية اإلقليمية ابملنظمات خريطة 

 احملتمل؛ للتعاون االسرتاريجية
 مبعاجلتها فيها واألعضاء اهليئة قيام وإلمكانية واالحتياجات للثدرات رليل. 

 
 الشراكات -ارابعً 

 
سأأأأأأأأأأيتم رنفيذ خطة العمل هذه ابلشأأأأأأأأأأراكة مع املنظمات املعنية ابالسأأأأأأأأأأتخدام املسأأأأأأأأأأتدام للكائنات احلية الدقيقة  -17

رنفيذ أنشأأطة حمددة من خطة العمل حيثما كان والالفقارايت وصأأوهنا  وينبدي إشأأراء شأأركاء اهليئة وأصأأحار املصأألحة يف 
 ذلك مناسباً 

 
 الستعراض -اخامسً 

 
سأأأأأأأتسأأأأأأأتعرض اهليئة خطة العمل هذه يف إطار اسأأأأأأأتعراض عملها حول املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة  -18

ثيق جنًبا إىل جنا مع والالفقارايت، حسأأأأأا ما هو مقرر يف برانمج العمل املتعدد السأأأأأنوات، وسأأأأأيتم رصأأأأأدها بشأأأأأكل و 
 رفاداًي العدواجية اجلهود  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملأنشطة متابعة 

 


