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 مقدمة -أوًل 
طلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف دورهتا العادية الساااااااااااااابعة عشااااااااااااارة، من أمينها  إعداد وثيقة  -1
اخليارات )وتداعياهتا املالية( لتنظيم عمل اهليئة املسااتقبلي يف ما بني الدورات، لكي تنظر فيها اخليارات تتضاامن لتل   عن

  مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية )مجاعات العمل( واهليئة يف دوراهتا املقبلة من أجل:
اغمة، مبا يف ذلك املوارد  معاجلة مساااااللة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بصاااااورة متساااااقة ومتكاملة ومتن (أ)

 الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت؛
والبحث يف كيفية تعزيز التنسااااااايق والتواصااااااال بني مجاعات العمل التابعة للهيئة من أجل التوعية ابملساااااااائل  (ب)

فعال مع مهمة القطاعية الفرعية وتعزيز االتساق بشلن املسائل املشرتكة بني القطاعات للتعاطي على حنو 
 1اهليئة وأهدافها .

وابعتمادها خطة العمل بشاااالن االسااااتتدام املسااااتدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة  -2
ا عرا اخليارات املتعلصقة  صاااااائ  عمل  2،هناوالالفقارايت وصاااااو  طلبت اهليئة من منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( أيضاااااً

اهليئة بشااالن املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت املرتق  يف دورتيها العاديتني التاساااعة عشااارة والعشااارين، 
 3ملناقشتها يف دورهتا املقبلة.

كمااا أهنااا تصاااااااااااااا   حملااة عااامااة موجزة عن التنظيم احلااايل لعماال اهليئااة يف مااا بني الاادورات. هااذا الوثيقااة راوتع -3
املاااليااة  مبااا يف ذلااك تااداعياااهتاااالتحاادايت الت تعرتا عماال اهليئااة يف مااا بني الاادورات وتعرا اخليااارات املتاااحااة ملواجهتهااا، 

حسااااااااانات اخليارات  النظر يفح عملية كفيلة بتمكني اهليئة من تتم هذا الوثيقة ابقرتا وتُ  واإلدراية واملتعلصقة ابملوارد البشااااااااارية.
 املتتلفة وسيئاهتا والتوصل إىل استنتاج بشلن هذا املسللة.

  التنظيم احلايل لعمل اهليئة يف ما بني الدورات -اثنًيا
 هاااانظاااامومبوجااا   .4 مجيع مكوانت التنوع البيولوجي لألغاااذياااة والزراعاااة  تغطي والياااة اهليئاااة 1995عاااام  مناااذ -4

عىن مبسااائل السااياسااات واملسااائل القطاعية واملشاارتكة بني القطاعات ذات الصاالة األساااسااي، تضااطلع اهليئة بدور تنساايقي وتُ 
  5بصون املوارد الوراثية الت تكتسي أمهية ابلنسبة إىل األغذية والزراعة، واستتدامها املستدام.

( مجاعات العمل واألجهزة الفرعية األخرى التابعة 1) بفعل: ،، تبلور عمل اهليئة بشااااااااكل متزايد1995ومنذ عام  -5
 ( واملكت .4( وإسهامات األعضاء واملراقبني؛ )3( وجهات التنسيق الوطنية/املنسقني الوطنيني؛ )2للهيئة؛ )

                                                      
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  97 الفقرة  1
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  املرفق هاء  2
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  95الفقرة    3
 .3/95مؤمتر املنظمة رقم  قرار  4
 .هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يالنظام األساسالقسم الثاين من   5

http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf
http://www.fao.org/3/I8636EN/i8636en.pdf
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 األجهزة الفرعية (1)
 ثانيةالفيما تعىن ملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة اب األوىل تعىن، أنشاالت اهليئة مجاعت عمل، 1997يف عام  -6
ويف عام  7بشلن املوارد الوراثية احلرجية عملأنشلت اهليئة مجاعة ، 2009يف عام و  6وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.ابمل

أصبحت مجاعة عمل عادية  ما لبثت أن 8والزراعةلصصة معنية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية أنشلت مجاعة عمل  2015
 2019.9يف عام 

جمموعة عمل فنية لصااااااصااااااة معنية ابحلصااااااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  2011وأنشاااااالت اهليئة يف عام  -7
وتقاسااااام منافعها،  مت اساااااتبداهلا بعد عامني بفريق اخللاء الفنيني والقانونيني املعو ابحلصاااااول على املوارد 10وتقاسااااام منافعها

 11مؤلفة من خبريين اثنني من كل إقليم. حجًما أصغرجمموعة  عبارة عن وهو
ا من جمموعات تتسااااااام بطابع  -8 ، مثل جمموعة جهات  ةرمسيأقلص والتمسااااااات اهليئة يف بعن األحيان املشاااااااورة أيضاااااااً

 2017ؤها على أساااااااااااا  لصااااااااااا  يف عام التنسااااااااااايق الوطنية املعنية  الة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة الت مت إنشاااااااااااا
، وفريق حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملجراءات احملددة يف سااياق إعداد تقرير السااتعراا االحتياجات واإل

 2018يف عاااام  اجتمعاخللاء املعو ابملوارد الوراثياااة لألغاااذياااة والزراعاااة من الكاااائناااات احلياااة الااادقيقاااة والالفقاااارايت الاااذ  
ابملطبوع  عناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها الستعراا مسودة املذكرات التفسريية اخلاصة 

 12.(عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاابلنسبة إىل لتل  القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  )
وما كان  كل منها.  والايتاملتعلصقة ب النتائجواسااااتعراا  ضااااريدورًا أساااااسااااًيا يف ح للهيئةاألجهزة الفرعية  قد أدتو  -9

ابلتايل، ال بد من أن تقوم و  .تلك األجهزة عملمن املمكن حقيق العديد من إجنازات اهليئة يف العقدين األخريين من دون 
سيكون من املهم  ويف الوقت نفسه، مشاركة مجاعات العمل.أ  عملية إلعادة تنظيم عمل اهليئة يف ما بني الدورات بتعزيز 

رابلنساااااابة إىل اما بني الدورات بطريقة تلز أمهية املسااااااائل املشاااااارتكة بني القطاعات  يف إعادة تنظيم عمل اهليئة  هليئة، وتيسااااااص
 بني القطاعات.يف ما احلوار بشلن هذا املسائل 

 الوطنيون املنسقون/جهات التنسيق الوطنية (2)
للهيئااة وللتنوع البيولوجي واملوارد الوراثيااة النباااتيااة واحليوانيااة  املنسااااااااااااااقون الوطنيون/جهااات التنساااااااااااااايق الوطنيااة تعنيص  -10

وابساااتثناء جهات التنسااايق الوطنية للهيئة، مت تعيني معظم جهات التنسااايق الوطنية  واحلرجية واملائية من جان  احلكومات.
، ولو أن العديد منها قد اضااااطلع احلالة يف العاملداد التقارير القطاعية عن يف األسااااا  لتنساااايق التقارير القطرية من أجل إع

 يف الوطنيون املنسااااقون/وابلرغم من الدور املهم الذ  تؤديه جهات التنساااايق الوطنية مبهام عديدة إضااااافية يف الوقت نفسااااه.
 التنسااايقهات جل مسًيا موجودة فقطن االختصااااصاااات املعتمدة ر حيث أ عمل اهليئة، فإن مساااامهتهم تفتقر إىل اعرتامس رمسي

 13الوطنية للهيئة.
                                                      

 .REP-CGRFA/7/97من الوثيقة  10الفقرة   6
 .tRepor12/09/-CGRFA من الوثيقة 55الفقرة   7
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  63الفقرة   8
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  51الفقرة   9

 .Report-CGRFA/13/11من الوثيقة  60الفقرة   10
 .Report-CGRFA/14/13من الوثيقة  40الفقرة   11
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  25 ةالفقر   12
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  املرفق حاء  13

http://www.fao.org/3/mc192e/mc192e.pdf
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 إسهامات األعضاء واملراقبني (3)
 تقدمي املعلومات والتعليقات كتابة لكي تنظر هيإىل لقد دعت اهليئة األعضاااااااااااء واملراقبني يف مناساااااااااابات عديدة  -11

 عمل اهليئةولقد ساااااعدت إسااااهامات األعضاااااء واملراقبني يف ما بني الدورات على توجيه  واألجهزة الفرعية التابعة هلا فيها.
لتبادل  ضاااافيةاإلوساااائل السااابل و للميكن و  آراء األعضااااء واملراقبني يف االعتبار لدى التحضاااري لدورات اهليئة. من أجل أخذ

 .أن تعزز عمل اهليئة بني الدورات الفاصلةتفاعلية خالل الفرتات التيسري املشاورات اآلراء و 
 املكت  (4)

 سااااااا  ما تن  عليه الالئحة الداخلية، يقدم مكت  اهليئة اإلرألاااااااادات لألمانة يف ما خ  التحضاااااااري لدورات  -12
 ما بني دورات اهليئة.يف . وابلتايل فإن املكت  يؤد  دورًا فاعال، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص 14وعقدها اهليئة

 عمل اهليئة يف ما بني الدورات إعادة تنظيم التحدايت املاثلة أمام -اثلثًا

 ما بني الدورات إىل أسباب متعددة، منها ما يلي: خالل فرتةتعزى احلاجة إىل إعادة النظر يف تنظيم عمل اهليئة  -13
  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وللموارد الوراثية من الكائنات  املخصصة ملسألةقلة األجهزة الفرعية

 احلية الدقيقة والالفقارايت
دة القائم على خطوات، زادت اهليئة من عدد أجهزهتا الفرعية على مدى السنوات تاملم تهامتاألًيا مع تنفيذ والي

الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة تتص  للنظر يف املوارد ماملاضية. بيد أهنا تفتقر إىل جهاز  25الا
 بني الدورات لتناول مسللة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بكليتها. منتدى يف ما إىل والالفقارايت وكذلك

  للهيئة الفرعيةقلة التفاعل بني األجهزة 
واحلرجية والنباتية وعلى الوصول إليها يف حني أن للهيئة أجهزة فرعية تركز على املوارد الوراثية احليوانية واملائية 

 وتقاسم منافعها، يبقى التفاعل بني هذا األجهزة حمدوًدا للغاية.
 الوطنيني قلة التفاعل )عرب القطاعات( ما بني جهات التنسيق الوطنية/املنسقني 

احليوانية واملائية  يف حني أن للهيئة جهات تنسيق وطنية تتبع هلا وتت  ابلتنوع البيولوجي وابملوارد الوراثية
، سواء أكان ذلك على املستوى تلك اجلهات عل القطاعات يف ما بني قليالً  التفاعل يبقىواحلرجية والنباتية، 

 الوطو أم الدويل، وهذا على الرغم من أن تبادل املعلومات والتجارب بني جهات التنسيق الوطنية/املنسقني
 ئة واعتمادها.أساسي لتحسني تنفيذ صكوك اهلي الوطنيني

 ضرورة تعزيز التآزرات مع املنتدايت األخرى العاملية املعنية ابلسياسات 
لتنوع البيولوجي إىل تغيريات جذرية. ا تخضع املشهد العاملي لسياسا، 1983منذ أتسيس اهليئة يف عام 

أن تتفاعل وتنسق بفعالية أكل مع املنتدايت الدولية للسياسات ذات  ،من أجل مصلحتها لهيئة،ل ينبغيو 

                                                      
 .5-اثلثًا املادة والزراعة، لألغذية الوراثية املوارد هليئة الداخلية الالئحة  14
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اسرتاتيجية منظمة األعمال ألخرى للمنظمة بشلن التنوع البيولوجي، مبا فيه العمل بشلن  نفضاًل ع الصلة
 15.األغذية والزراعة لتعميم التنوع البيولوجي عل لتل  القطاعات الزراعية

 لتعزيز عمل اهليئة يف ما بني الدوراتاخليارات املتاحة  -رابًعا

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف  التعاطي مع، ال بد من ومجاعات العمل التابعة هلا اهليئة أقرصت و سااا  ما -14
الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت، بطريقة متساااااقة ومتكاملة ومتناغمة وحساااااني التنسااااايق والتواصااااال  ذلك املوارد الوراثية من

بني مجاعات العمل التابعة للهيئة وجهات التنسااااااااايق الوطنية/املنساااااااااقني الوطنيني من أجل التوعية ابملساااااااااائل القطاعية الفرعية 
 16وابلتايل، التعاطي على حنو فعال مع مهمة اهليئة وأهدافها.، اتالقطاعاملشرتكة بني وتعزيز االتساق بشلن املسائل 

 الوطنيني ينطو  هذا القساااااااام على اقرتاحات ملموسااااااااة هتدمس إىل تعزيز دور جهات التنساااااااايق الوطنية/املنسااااااااقني -15
. ويعرا القساااااااااااام كذلك ءللتلا افرتاضااااااااااااية وهجينة وتعزيز عمل اهليئة يف ما بني الدورات عل عقد اجتماعات غري رمسية

 ة من اخليارات إلنشاء أجهزة فرعية جديدة وإعادة تنظيم عمل األجهزة الفرعية القائمة للهيئة.عجممو 

 تعزيز دور جهات التنسيق الوطنية/املنسقني الوطنيني (1)
سااااعد يف توضااايي وتعزيز أن ي ، املنساااقني الوطنيني/هات التنسااايق الوطنيةجل موحدة ميكن العتماد اختصااااصاااات -16
يف ما بني جهات  لضااااااااارورة تعزيز التنسااااااااايق واالتصااااااااااإىل  وإذ أألاااااااااارت مجاعات العمل. يف عمل اهليئة هذا اجلهات دور

التنسااايق الوطنية/املنساااقني الوطنيني ضااامن القطاع والبلد الواحد ويف ما بني القطاعات والبلدان، رحبت مببادرة املواءمة بني 
هبذا الوثيقة مسااااااااااااودة  املرفق األولوترد يف  .17 الوطنينياملهام األساااااااااااااسااااااااااااية املتوقعة جلهات التنساااااااااااايق الوطنية/املنسااااااااااااقني

اختصاااااااااصااااااااات جهات التنساااااااايق الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية واملائية واحلرجية وابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
 حديد وتعزيز دورهم يف عمل اهليئة، مبا يف ذلك يف والت يتمثل الغرا منها يف ،واملنسقني الوطنيني للموارد الوراثية احليوانية

 تنفيذ صكوك اهليئة ورصدها.

 افرتاضية وهجينة للتلاء تعزيز عمل اهليئة يف ما بني الدورات من خالل اجتماعات غري رمسية (2)
أو اجتماعات  عقد مشاااااورات أو حلقات عملل، ميكن 19-اسااااتناًدا إىل اخللات املكتساااابة خالل جائحة كوفيد -17
أن يعزز عمل اهليئة يف ما  ،افرتاضاااااية/هجينة غري رمسية، مبا يف ذلك جلساااااات إحاطة للتحضاااااري لالجتماعات الرمسية خلاء

جهاااات التنساااااااااااااايق مباااا فيهاااا تلاااك الت ت  الجتمااااعاااات غري الرمسياااة االفرتاضااااااااااااااياااة أو اهلجيناااة لوميكن بني الااادورات. 
وقد رحبت مجاعات العمل إبمكانية عقد ندوات  اسااااام املعلومات وتنمية القدرات.أن تيسااااار تق الوطنية/املنساااااقني الوطنيني

املشاااااااركة الشاااااااملة  احلاجة إىل عل اإلنرتنت أو مشاااااااورات أو حلقات عمل إقليمية ابلطرق االفرتاضااااااية واهلجينة مع مراعاة

                                                      
 لتل  عل البيولوجي التنوع لتعميم والزراعة األغذية منظمة اسرتاتيجية. 2020األغذية والزراعة.  منظمة ؛CL 163/REPزا  من الوثيقة  10 الفقرة  15

 .http://www.fao.org/3/ca7722ar/CA7722AR.pdf) الرابط على أيًضا. )متاحة روما. الزراعية القطاعات
 ؛CGRFA-/21/9.118من الوثيقاااة  44والفقرة  ؛CGRFA-18/21/8.2من الوثيقاااة  46 والفقرة ؛Report-CGRFA/17/19من الوثيقاااة  97الفقرة   16

 .CGRFA-18/21/12.1من الوثيقة  66والفقرة  ؛CGRFA-18/21/10.1من الوثيقة  46والفقرة 
 .CGRFA-18/21/12.1 الوثيقة من 67 والفقرة ؛CGRFA-18/21/10.1 الوثيقة من 50 والفقرة ؛CGRFA-18/21/9.1من الوثيقة  50 الفقرة  17

http://www.fao.org/3/nb990en/nb990en.pdf
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ا أن تنظر يف عقد دورات ألجهزهتا الفرعية كاجتم .18واملتكافئة اعات هجينة ما يتيي لعدد أكل من وجيوز للهيئة أيضااااااااااااااً
 .املشاركني حضور تلك الدورات

 يف ما بني الدورات إعادة تنظيم اهليئةخيارات منوذج اإلدارة من أجل  (3)
لهيئة يف ما بني جهزة الفرعية لاأل عملإعادة تنظيم  خيارات لتلفة لنموذجإبجياز  الفرعي يعرا هذا القساااااااااااااام -18

هذا اخليارات لتستنري هبا املناقشات وال تدل على أ  تفضيل خليارات حمددة من جان  ويتم تقدمي  .يف املستقبل الدورات
 اخليارات مع خيارات أخرى. من لتل مجع عناصر  جيوزومن الواضي أنه  املنظمة أو أمانة اهليئة.

، مبراعاة ا بشاااااااااالن إعادة تنظيم عملها يف ما بني الدوراتداوالهتأوصاااااااااات مجاعات العمل ين تقوم اهليئة خالل م -19
وترد يف املرفق الثاين هبذا الوثيقة نبذة عامة عن تداعيات كل خيار على مستوى  .19املوارد احملدودة املتاحة للبلدان واألمانة

 املالية واملوارد البشرية.

  اخليار ألف:
 الوضع القائم

لألغذية والزراعة وكون املوارد الوراثية نظرًا إىل الطبيعة املشااااااااااااارتكة بني القطاعات الت يتسااااااااااااام هبا التنوع البيولوجي  -20
ا يف إدارة مجيع املوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااةالكااائنااات احليااة الاادقيقااة والالفقااارايت  من  تعىن هباااالت  تؤد  دورًا مهمااً

د الوراثيااة من ، ميكن أن تتناااول اهليئااة مساااااااااااااااللت التنوع البيولوجي لألغااذيااة والزراعااة واملوار ابلفعاال مجاااعااات العماال القااائمااة
 الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت خالل الفرتة الفاصاااااااااااااالة بني الدورات من خالل مجاعات العمل القائمة التابعة هلا.

مع التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت مثلما  التعاطي تمابلتايل، سااااااي
مع املسائل املشرتكة بني القطاعات الت تقوم اهليئة يف الكثري من األحيان ابستشارة مجاعات العمل التابعة هلا تم التعاطي ي

ويف ما يتعلصق ابملساااااائل ذات الصااااالة ابملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت، ميكن أن تقرر اهليئة  بشااااالهنا.
 املعنية فقط على أسا  كل حالة على حدة.استشارة مجاعات العمل 

 اخليار ابء:
لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة/املوارد الوراثية من الكائنات احلية تعىن اب ( عمل إضافيةجمموعات) جمموعة

 الدقيقة والالفقارايت
ملعااااجلاااة املسااااااااااااااااائااال املتعلصقاااة ابلتنوع البيولوجي لألغاااذياااة والزراعاااة واملوارد الوراثياااة من الكاااائناااات احلياااة الااادقيقاااة  -21

 (1-)اخليار ابء املوضااااااااااااااوعني هذين لكل موضااااااااااااااوع من ةجديد مجاعة عملوالالفقارايت، ميكن أن تقوم اهليئة إبنشاااااااااااااااء 
 .(2-يار ابء)اخل املوضوعني كال  عن مسؤولةتكون  ةجديد اعة عملمج أو

                                                      
 ؛CGRFA-18/21/10.1من الوثيقااااة  47 والفقرة ؛CGRFA-1.18/21/9من الوثيقااااة  46والفقرة  ؛CGRFA-18/21/8.2من الوثيقااااة  47 لفقرةا  18

 .CGRFA-18/21/12.1من الوثيقة  70والفقرة 
 .CGRFA-18/21/10.1من الوثيقة  48والفقرة  ؛CGRFA-1.12/21/18من الوثيقة  65والفقرة  ؛CGRFA-18/21/9.1من الوثيقة  45 الفقرة  19
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 احلالية مجاعات العمل تكوين (اجلديداتن )أو مجاعتا العمل اجلديدة سااااااااااااااتتبع مجاعة العملومبوج  هذا اخليار،  -22
واملسااااائل  احلالةسااااتعراا كلصفان ابتكلص /سااااتساااانفسااااه، و  20التابعة للهيئة، مع العدد نفسااااه من األعضاااااء والتوازن اجلغرايف

والزراعة/املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت من أجل إسااااااااااااداء  الصاااااااااااالة ابلتنوع البيولوجي لألغذية ذات
و ث التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج عمل اهليئة وأ  مساااااااااائل أخرى حيلها ا املشاااااااااورة وتقدمي التوصااااااااايات إىل اهليئة بشااااااااالهن

 اهليئة. إليه/إليهما

 الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايتان للموارد تمنفصل مجاعتا عمل :1-اخليار ابء
 لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةلو 

مها ابلتنوع البيولوجي احدإ عىنت اعت عمل جديدتنيمج اهليئة، وفًقا للممارسة املتبعة يف السابق، تنشىء ميكن أن -23
 ية الدقيقة والالفقارايت.ابملوارد الوراثية من الكائنات احل ألخرىافيما تعىن لألغذية والزراعة 

 : مجاعة عمل واحدة تعىن ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وابملوارد الوراثية من الكائنات2-اخليار ابء
 والالفقارايت احلية الدقيقة

 بوسع اهليئة أيًضا أن تنشئ مجاعة عمل واحدة لكال املسللتني. -24

 اخليار جيم:
 للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة إلدارة املتكاملةمعين ابجهاز فرعي 

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت  التعاطي معبداًل من  -25
 ملسللتنياب تعنيانني تجديد اعت عملأو مج جديدة اعة عملمن خالل مجاعات العمل القائمة )اخليار أل ( أو إنشاء مج

ابإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  معوأن تنظر اهليئة يف إنشاااااااااااااء جهاز فرعي جديد  يار ابء(، ميكن)اخل
يكون من ألاااااااااااالنه معاجلة اإلندماج عل مجيع مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املوارد الوراثية النباتية 

يف التقاادم احملرز يف أن تنظر كااذلااك و  ،من الكااائنااات احليااة الاادقيقااة والالفقرايتاملوارد الوراثيااة يااة و واحليوانيااة واحلرجيااة واملااائ
 تنفيذ برانمج عمل اهليئة بشاااااااااااالن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت

اجلهاز الفرعي املعو ابإلدارة  التعاطي معإىل ذلك، ميكن إنشااااااااااء فريق خلاء صاااااااااغري من أجل  إضاااااااااافة .(1-)اخليار جيم
 (.2-ملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت )اخليار جيماملتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشلن ا

 املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةفرعي املعو ابإلدارة الهاز اجل :1-اخليار جيم

ساايتوىل اجلهاز الفرعي املعو ابإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة مسااؤولية رصااد تنفيذ االسااتجابة  -26
الساااياساااات حلالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل وساااريكصز على الُنهج املتكاملة الت تشاااجصع صاااون  على مساااتوى

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسااااتتدامه املسااااتدام، مع أخذ مسااااامهات وحدود كل قطاع من قطاعات املوارد الوراثية 
 لألغذية والزراعة يف االعتبار.

                                                      
من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب،  5من آسااااااايا، و 5من أورواب، و 5من أفريقيا، و 5 دولة عضاااااااو من األقاليم التالية: 28ل  مجاعات العمل من لتت  20
 من جنوب غرب احمليط اهلادئ. 2من أمريكا الشمالية، و 2من الشرق األدىن، و 4و
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إقليم من كل  عن كلأن يتلل  مثالً من ممثل واحد  جي  واليته املشاااااااااااااارتكة عل القطاعات هازاجل يعكس ولكي -27
للتنوع البيولوجي  تكاااملااةمن مجاااعااات العماال احلاااليااة للهيئااة وممثاال واحااد عن كاال إقليم يتمتع مبعرفااة حمااددة عن اإلدارة امل

الفكرة  عملتكاااملااة للتنوع البيولوجي لألغااذيااة والزراعااة أن يتبعلى اجلهاااز الفرعي املعو ابإلدارة ا تعنيص لألغااذيااة والزراعااة. وي
 .201821يف عام  تأقيم تالعمل بشلن الوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها ال ةاألساسية حللق

ا إنشااااااااءواب -28  من  اجلهاز الفرعي املعو ابإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة كمجموعة لوساااااااع أيضاااااااً
عن كل  اثنني املوارد وتقاسااااااام منافعها الذ  يتلل  حالًيا من ممثلنيابلوصاااااااول إىل  مقارنتها بفريق اخللاء املعو نميك لاءاخل

يتمتع كل منهما ابخللة يف الوصاول إىل املوارد الوراثية وتقاسام منافعها ويفضال أن يكون ذلك يف جمال املوارد الوراثية إقليم  
 22لألغذية والزراعة. 

عو ابملوارد امللاء اخلعو ابإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وفريق املفرعي الهاز اجل :2-جيم اخليار
 الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت

ا للموارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايتال يقدم  1-اخليار جيممبا أن  -29 بوساااع اجلهاز  حاًل مكرصساااً
مبساااااااااااااااعدة من فريق خلاء معو ابملوارد  ابلتايل الفرعي املعو ابإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة أن حيظى
خبري واحد ابملوارد الوراثية من من مثاًل  يتلل  ،الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت يضاااااااااااااام ممثلني عن األقاليم

وبوساااااااااااع تسااااااااااامية اخللاء  سااااااااااا  األقاليم أن ترتكز على ا موعة أو  .ات احلية الدقيقة والالفقارايت عن كل إقليمالكائن
 ا موعات الوظيفية للموارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت الت على فريق اخللاء أن يتناوهلا.

 
 اخليار دال:

 اجلهاز الفرعي املشرتك

ة واملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت من معاجلة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعبداًل من  -30
للمساااااااااااااللتني )اخليار ابء(، أو  اثنتنيجديدة واحدة أو عمل خالل مجاعات عمل قائمة )اخليار أل (، أو إنشااااااااااااااء مجاعة 

ولوجي لألغذية والزراعة يتلل  من ممثل واحد عن كل إقليم جهاز فرعي معو ابإلدارة املتكاملة للتنوع البي إنشاااااااااااااااء
ملوارد اب( )وابإلضاااااااااااااافة إىل ذلك جمموعة خلاء معنية 1-من كل مجاعة عمل للهيئة، وجهاز منفصااااااااااااال )اخليار جيم

ا أن تقرر إقامة جهاز 2-)اخليار جيم الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت فرعي مشااااااارتك (، بوساااااااع اهليئة أيضاااااااً
معو ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يضاااااام مجيع أعضاااااااء مجاعات العمل التابعة هلا. وابإلضااااااافة إىل أعضاااااااء مجاعات 
العمل التابعة للهيئة، بوسع هذا اجلهاز الفرعي املشرتك أن يضم على سبيل املثال عضًوا واحًدا إضافًيا عن كل إقليم يتمتع 

رة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ويف هذا احلالة، بوسااع مجاعات العمل االلتقاء بشااكل ابملعرفة يف جمال اإلدا
مواز ليومني ويف اليوم الثالث يعقد اجلهاز الفرعي املشاااااااااااااارتك للنظر يف املسااااااااااااااائل املشاااااااااااااارتكة بني القطاعات مبا فيها التنوع 

عة العمل االكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت. ويف اليوم الرابع ميكن جلم البيولوجي لألغذية والزراعة و واملوارد الوراثية من
 أن تنظر يف تقرير اجتماعها واعتمادا صباًحا: وبوسع اجلهاز الفرعي املشرتك أن ينظر يف تقريرا خالل فرتة بعد الظهر.

                                                      
 .أعالا 22الفقرة  انظر  21
 .Report/13/14-CGRFA( من الوثيقة 13) 40 الفقرة  22
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 اخلطوات التالية -خامًسا

عمل فنية قطاعية حكومية دولية ) مجاعات عمل  ا لنظامها األسااااااااااااساااااااااااي، أن تنشااااااااااائ مجاعاتجيوز للهيئة طبقً  -31
ا أن تنشاائ ما تراا جيو  23قطاعية ( ملساااعدهتا يف جماالت املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية والساامكية. وز للهيئة أيضااً

 24تساعدها على النهوا الفعال مبهامها.أخرى ضروراًي من أجهزة فرعية 
لتقدير املدير العام ملدى توافر االعتمادات  آخر عمل قطاعية أو أ  جهاز فرعي جمموعةوخيضااااااااااااع إنشاااااااااااااء أ   -32

الالزماة يف البااب ذ  الصاااااااااااااالاة من ميزانياة املنظماة أو من مصااااااااااااااادر من خاارج امليزانياة، وقبال اتااذ أ  قرار ينطو  على 
من املدير العام بشااااالن اآلاثر اهليئة تقرير  على أجهزة فرعية، يعرا جمموعات عمل قطاعية أو مصاااااروفات تتصااااال إبنشااااااء

لتايل، يف حال رغبت اهليئة يف إنشااااااء جهاز فرعي إضاااااايف، اب 25اللاجمية واإلدارية واملالية املرتتبة على إنشااااااء هذا األجهزة.
 .ا اخلطواتيتعنيص عليها اتباع هذ

واملناقشااااااااة قبل اتاذ  أوصاااااااات مجاعات العمل ين تضااااااااع اخليارات الواردة يف هذا الوثيقة إىل املزيد من التحليل -33
. فيقرتح ابلتايل االتفاق على عملية تتيي لألعضااااااء حديد اخليارات ذات الصااااالة وحساااااناهتا وسااااايئاهتا واالتفاق على 26قرار

 إعادة تنظيم عملها يف ما بني الدورات.

 التوجيهات املطلوبة -سادًسا

 قد ترغ  اهليئة يف: -34
الوثيقة،  هبذا املرفق األولية/املنسقني الوطنيني الواردة يف الوطن قاستعراا ومراجعة اختصاصات جهات التنسي (1)

 ؛حس  االقتضاء
الرتحي  إبمكانية عقد ندوات عل االنرتنت أو مشاورات أو حلقات عمل إقليمية افرتاضية وهجينة، مع و  (2)

 مراعاة احلاجة إىل الشمولية وإىل املشاركة املتكافئة؛
 مكتبها إبجراء مشاورات غري رمسية مفتوحة هبدمس:  وتوصية (3)

 ؛تطوير معايري، كتطوة أوىل، تقيصم مبوجبها اخليارات املتتلفة إلعادة تنظيم عمل اهليئة يف مابني الدورات 
  من أجل وضع جمموعة من اخليارات ،  س  االقتضاء، هاوتنقيحواستعراا اخليارات الواردة يف هذا الوثيقة

 ع آراء األعضاء ومجاعات العمل بشلن إعادة تنظيم عمل اهليئة؛ الت تعكس مجي
  وتقييم جمموعة من اخليارات ا معة مقارنة ابملعايري احملددة من أجل املوافقة على توصيات بشلن إعادة تنظيم

 بني الدورات، لكي تنظر فيها اهليئة لدى دورهتا العادية التاسعة عشرة. عمل اهليئة يف ما
  

                                                      
 .هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة األساسيالنظام القسم الثالث من   23
 .هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة األساسيالنظام القسم اخلامس من   24
 .هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة األساسيالنظام القسم الساد  من   25
 .CGRFA-18/21/9.1والوثيقة  ؛CGRFA-1.10/21/18من الوثيقة  49 الفقرة  26

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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 األولرفق امل
 مسودة اختصاصات جهات التنسيق الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية واملائية واحلرجية

 وابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، واملنسقني الوطنيني للموارد الوراثية احليوانية
 

ن و واحلرجية وابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملنسقؤد  جهات التنسيق الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية واملائية ت
 وطنية مع املنظمة ومع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(التصال الن للموارد الوراثية احليوانية، دور نقطة او الوطني

كما أهنم يؤدون دورًا تنسيقًيا  البيولوجي املعنية.يف ما يتعلصق ابلعمل ذ  الصلة ابملوارد الوراثية أو مكوانت التنوع  التابعة هلا
على املستوى الوطو، مبا يف ذلك يف ما يتعلصق إبعداد اإلسهامات يف التقييمات العاملية للهيئة وتنفيذ خطط العمل العاملية 

 خالل وجيوز جلهات التنسيق الوطنية/املنسقني الوطنيني والصكوك األخرى ذات الصلة ورصدها، حس  االقتضاء.
 تنفيذ/ممارسة مهمتهم أن يفوضوها إىل املناوبني عنهم أو إىل أصحاب املصلحة اآلخرين. 

  تشمل مهام جهات التنسيق الوطنية واملنسقني الوطنيني ما يلي:قد و 
 االستجابة لطلبات اهليئة واقرتاحات كل من األجهزة الفرعية التابعة للهيئة واملنظمة، مبا يف ذلك من خالل تنسيق 

 االستجاابت املشرتكة من أصحاب املصلحة املعنيني على املستوى الوطو، حس  االقتضاء؛
 وتنسيق إعداد اإلسهامات يف التقييمات العاملية للهيئة )التقارير القطرية(؛ 
  ودعم وتيسري التنفيذ الوطو خلطط العمل العاملية والصكوك األخرى ذات الصلة، حس  االقتضاء، على املستويني

ذات  سياسي والفو، مبا يف ذلك وضع أو استعراا اسرتاتيجية وخطط عمل وطنية وسياسات وبرامج أخرىال
 قطاعية ومشرتكة بني القطاعات وإنشاء ألبكات ألصحاب املصلحة الوطنيني أو تعزيزها، حس  االقتضاء؛ صلة

 خرى ذات الصلة، وتنسيق إعداد اإلسهامات الوطنية لرصد تنفيذ خطط العمل العاملية والصكوك األ
 االقتضاء؛ حس 

 عملية مجع وإدارة البياانت الوطنية املتعلصقة ابملوارد الوراثية ومكوانت التنوع البيولوجي ذات الصلة  وتنسيق
ذلك البياانت املتعلصقة برصد مقاصد أهدامس التنمية املستدامة ذات الصلة( واإلبالغ عن هذا البياانت  يف )مبا

 ؛، حس  االقتضاءالعاملي عن طريق نظم املعلومات املناسبة وإدارهتا على املستوى
  وتنسيق التحضريات الوطنية الجتماعات األجهزة الفرعية املعنية التابعة للهيئة، حس  االقتضاء، مبا يف ذلك

خالل ضمان إعالم أصحاب املصلحة املعنيني )املسؤولون الوزاريون، واخللاء الفنيون، ومنظمات املنتجني،  من
.( يف الوقت املناس  بتواريخ هذا االجتماعات وجدول أعماهلا، وغريهمالسكان األصليون، وا تمعات احمللية، و 

 ؛هلمذات الصلة، وتنظيم أ  مشاورات ضرورية  مواحلصول على إسهاماهت
 ريها اهليئة وتنسيق تعيني اخللاء وأصحاب املصلحة للمشاركة يف االجتماعات واملشاورات وعمليات التقييم الت جت

 أو أجهزهتا الفرعية أو املنظمة، حس  االقتضاء؛
  وتقدمي الدعم ملكات  األجهزة الفرعية املعنية التابعة للهيئة من أجل ضمان االتصاالت الفعالة يف االجتاهني

 املستويني الوطو واإلقليمي؛ بني
 نسيق الوطنية/املنسقني الوطنيني اآلخرين لتعزيز هليئة وجهات التد يف البالوتقوية الروابط مع جهة التنسيق الوطنية ل

 التواصل والتعاون بني الوكاالت والقطاعات؛
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  والتعاون، حس  االقتضاء، مع جهات التنسيق الوطنية واملنسقني الوطنيني يف بلدان أخرى ومع جهات التنسيق
القطاعي واملشرتك بني القطاعات، مبا يف ذلك على وجه  لوالشبكات اإلقليمية حيثما تتواجد لتيسري العم

 اخلصوص عمل اهليئة وتنفيذ الصكوك الت تضعها اهليئة؛
  ودعم وتيسري حضري املواد اإلعالمية املتعلقة ابملوارد الوراثية ومكوصانت التنوع البيولوجي ذات الصلة ومسامهتها

ألصحاب املصلحة، مبن فيهم املسؤولني احلكوميني واملنتجني ووسائل حقيق األمن الغذائي والتنمية الريفية،  يف
 .، حس  االقتضاءاإلعالم وعامة النا 
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 املرفق الثاين

 اآلاثر املرتتبة على املوارد املالية والبشرية :اخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة يف ما بني الدورات

 

 تكاليف الجتماعات )الوحدات(

 اخليار دال 2-اخليار جيم 1-اخليار جيم 2-اخليار ابء 1-اخليار ابء اخليار ألف 
ل جهههههههههههههههههاز  اجلماعات

 جديد
عههههمههههههل  اعههههتههههههاجهههههه

)التنوع  جهههديهههد ن
البيولوجي لألغذية 
والههههزراعههههههة/املههههوارد 
الهههههههوراثهههههههيهههههههة مهههههههن 
الكهههههائنهههههات احليهههههة 
الهههههههههههدقهههههههههههيهههههههههههقهههههههههههة 

 والالفقارايت(

عههههههمههههههل  جههههههاعههههههة
)التنوع  ةجههههههديههههههد

البيولوجي لألغذية 
والزراعههههههة واملوارد 
الهههههههوراثهههههههيهههههههة مهههههههن 
الكهههههائنهههههات احليهههههة 
الهههههههههههدقهههههههههههيهههههههههههقهههههههههههة 

 والالفقارايت(

جههههههاز جهههههديهههههد 
واحهههههد )اجلههههههاز 
الههفههرعههي املههعههين 

ابإلدارة 
املتكاملة للتنوع 
الهههههبهههههيهههههولهههههوجهههههي 
لهههههههههههألغهههههههههههذيهههههههههههة 

 والزراعة(

 جههههاز جهههديهههد واحهههد
)اجلهاز الفرعي املعين 
ابإلدارة املتكههههههاملههههههة 

الههبههيههولههوجههي لههلههتههنههوع 
لألغههههذيههههة والزراعههههة( 
واخلههههرباء املههههعههههنههههيههههون 
ابملوارد الوراثيههههههة من 
الههكههههههائههنههههههات احلههيههههههة 
 الدقيقة والالفقارايت

 جههههاز جهههديهههد واحههد
)اجلهههههههههههاز الههههفههههرعههههي 
املشهههههههههههههههرتك املهههههعهههههين 

لههتههنههوع الههبههيههولههوجههي اب
 لألغذية والزراعة(

 مجااااااياااااع عاااااااادد
 الت الاااااادورات
 فاااياااهااااااااا تاااتاااااااااح
 الرتمجااة خاادمااة
 الفورية

 عمل)مجاعة  25 (5*5) 25 (5*6) 30 (5*4) 20
اجلاااااااااااهااااااااااااز  5*4

الاااافاااارعااااي املااااعااااو 
ابإلدارة املتكاملة 
للتنوع البيولوجي 
لاااااااااااااااألغاااااااااااااااذياااااااااااااااة 

 (5*1: والزراعة

: عماااااال)مجاااااااعااااااة  25
اجلهاااااااااز الفرعي  5*4

املاااااااااااااااااعاااااااااااااااااو ابإلدارة 
املاااتاااكااااااااامااالااااااااة لااالاااتاااناااوع 
البيولوجي لألغااااااااذيااااااااة 

 (5*1 والزراعة:

: عماااااال)مجاااااااعااااااة  23
اجلهاااااااااز الفرعي  5*4

لتنوع اباملشاااااارتك املعو 
البيولوجي لألغااااااااذيااااااااة 

 (3*1والزراعة 

 أايم 2.5*4 أايم 2.5*5 أايم 2.5*5 أايم 2.5*5 أايم 2.5*6 أايم 2.5*4 املدة
 أايم 1.5*1

 سيطل  كل جهاز جديد إعداد واثئق إضافية وتقرير إضايف.  الرتمجة
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 املوارد البشرية )الوحدات(
 اخليار دال 2-اخليار جيم 1-جيم اخليار 2-اخليار ابء 1-اخليار ابء اخليار ألف 
ل جهههههههههههههاز  اجلماعات

 جديد
جههههازان جهههديهههدان 
على طراز جههههاعههههة 
 عهههههههههههههههههههههههههمهههههههههههههههههههههههههل
)التنوع البيولوجي 
لههههههههههههههألغههههههههههههههذيههههههههههههههة 
والهههههزراعهههههة/املهههههوارد 
الهههههههوراثهههههههيهههههههة مهههههههن 
الكهههههائنهههههات احليهههههة 
الهههههههههههدقهههههههههههيهههههههههههقهههههههههههة 

 والالفقارايت(

 جديدة عمل جاعة
)الهههههتهههههنهههههوع  واحههههههدة

البيولوجي لألغهههذيهههة 
والههههزراعههههههة واملههههوارد 
 الههههههههوراثههههههههيههههههههة مههههههههن
الهكههههههائهنههههههات احلهيههههههة 
الههههههههههههدقههههههههههههيههههههههههههقههههههههههههة 

 والالفقارايت(

 جههههههاز جهههههديهههههد
)اجلهههههاز  واحههههد

الههفههرعههي املههعههين 
ابإلدارة 

املتكاملة للتنوع 
الهههههبهههههيهههههولهههههوجهههههي 
لههههههههههألغههههههههههذيههههههههههة 

 والزراعة(

 واحهههد جههههاز جهههديهههد
)اجلهاز الفرعي املعين 
ابإلدارة املههتههكهههههامههلهههههة 
لههلههتههنههوع الههبههيههولههوجههي 
لألغههههذيههههة والزراعههههة( 
واخلههههرباء املههههعههههنههههيههههون 
ابملوارد الوراثيهههههة من 
الهههكهههههائهههنهههههات احلهههيهههههة 
 الدقيقة والالفقارايت 

 واحد جهاز جديد
 اجلههههههههاز الهفهرعي)
 عينامل شههههههههههههرتكامل
لتنوع البيولوجي اب

 لألغذية والزراعة(

 4-األمانة )فئة مس
 السنتني( فرتة/

وظيفااااااااة جاااااااادياااااااادة  -
 واحدة

وظيفااااة جاااادياااادة  وظيفة جديدة واحدة
 واحدة

وظيفااااااااة جاااااااادياااااااادة  وظيفة جديدة واحدة
 واحدة

 
 عدد األعضاء

 اخليار دال 2-اخليار جيم 1-اخليار جيم 2-اخليار ابء 1-اخليار ابء اخليار ألف  
 جهههههههههاعهههههههههة اجلماعات

 العمل
ل جهههههههههههههههاز 

 جديد:
جهههاعهههات  4

 عمل

عمههههههل  جههههههاعتهههههها
ن )التنوع  جديد

الههههههبههههههيههههههولههههههوجههههههي 
لههههههههههههألغههههههههههههذيههههههههههههة 
والههزراعههههههة/املههوارد 
الههههههوراثههههههيههههههة مههههههن 
الكهههائنهههات احليهههة 
الههههههههههدقههههههههههيههههههههههقهههههههههة 

 والالفقارايت(

 عمهههههل جهههههاعهههههة
 ةواحهههد جهههديهههدة

)الههههههههههههتههههههههههههنههههههههههههوع 
الهههههبهههههيهههههولهههههوجهههههي 
لهههههههههههألغهههههههههههذيهههههههههههة 
والزراعة واملوارد 
الهههههوراثهههههيههههههة مهههههن 
الكههائنههات احليههة 
الهههههههههدقهههههههههيهههههههههقهههههههههة 

 والالفقارايت(

 جهههههاز جههههديههههد
)اجلههههاز  واحهههد

الههفههرعههي املههعهين 
 ابإلدارة

املهههههتهههههكههههههامهههههلههههههة 
لهههههههههلهههههههههتهههههههههنهههههههههوع 
الههههبههههيههههولههههوجههههي 
لههههههههههألغههههههههههذيهههههههههة 

 والزراعة(

 جههههاز جهههديهههد
)اجلهههاز  واحههد

الفرعي املعين 
ابإلدارة 

املههههتههههكههههههامههههلههههههة 
لههههههههلههههههههتههههههههنههههههههوع 
الههههبههههيههههولههههوجههههي 
لهههههههههألغهههههههههذيهههههههههة 
والهههههههههههزراعهههههههههههة( 
واخلهههههههههههههههههههههههههههرباء 
املهههههههعهههههههنهههههههيهههههههون 
ابملوارد الوراثية 
من الكهههائنهههات 
احليهههة الهههدقيقهههة 
 والالفقارايت

 جههههههاز جهههههديههههد
)اجلهههههاز  واحههههد

الفرعي املشرتك 
ابلههتههنههوع  املههعههين

الهههههبهههههيهههههولهههههوجهههههي 
لههههههههههألغههههههههههذيههههههههههة 
 والهههههههههههههزراعهههههههههههههة(
وخهرباء ابلهتههنههوع 
الهههههبهههههيهههههولهههههوجهههههي 
لههههههههههألغههههههههههذيههههههههههة 

 والزراعة

 5 5 5 5 6 4 1 اجلماعات عدد

 أعضااااااااااااااااااااااء عااااااادد
 أو اجلااااااااااامااااااااااااعاااااااااااة

 اجلااااااااااااامااااااااااااااعاااااااااااااات
 اجلديدة

 كااال  عن 7) 35 28 56  
 7+ عمل مجاعة
 ابلاتااناوع ماعااناايااني

 الاااااااباااااااياااااااولاااااااوجاااااااي
 لااااااااااااااألغااااااااااااااذيااااااااااااااة

 (والزراعة

42 (35 +7 
ملوارد معاناياني اب
مااااان  الاااااوراثااااايااااااااة

الكائنات احلية 
الااااااااااادقاااااااااااياااااااااااقاااااااااااة 
 والالفقارايت(

لكااااال  28) 117
 7مجاعة عمل +
مااعااناايااني ابلااتاانااوع 
الاااااااباااااااياااااااولاااااااوجاااااااي 
 لاااااااااااااااألغاااااااااااااااذياااااااااااااااة

 (والزراعة
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الااعاااااااادد اإلمجااااااااايل 
يف  لااااااألعضاااااااااااااااااااااااء
، مبا يف اجلماعات

ذلااااااك مجاااااااعااااااات 
 العمل القائمة

28 112 168 140 147 
(112+35) 

154 
(112+42) 

231 
(112+112+7) 

 

 1-جيم ان)اخليار  اجلهاز الفرعي املعو ابإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة أناجلداول الواردة أعالا مت االفرتاا  لغاايت: مالحظة
 اإلدارة يف حمددة  لة يتمتع إقليم كلعن   واحد وممثل ،للهيئة احلالية العمل مجاعات من كل  من إقليم كلعن   واحد ممثل من يتلل ( 2-وجيم

 ملوارد الوراثيااااة من الكااااائنااااات احليااااة الاااادقيقااااة والالفقااااارايتاب املعو اخللاء فريق أن االعتبااااار ومت. والزراعااااة لألغااااذيااااة البيولوجي للتنوع املتكاااااملااااة
 ()اخليار دال والزراعة اجلهاز الفرعي املشرتك املعو ابلتنوع البيولوجي لألغذية أن( يتلل  من خبري واحد عن كل إقليم. ومت االعتبار 2-)اخليار جيم
البيولوجي  للتنوعكل إقليم يتمتع  لة حمددة بشااااااااااااالن اإلدارة املتكاملة عن  ومن خبري واحد  هيئةيع أعضااااااااااااااء مجاعات العمل التابعة للمجيتلل  من 

 لألغذية والزراعة. 


