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 والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد ھیئة
 من جدول األعمال المؤقت 1البند 

 الدورة العادیة الثامنة عشرة

 2021أكتوبر/تشرین األول  1 –سبتمبر/أیلول  27

 المؤقتانجدول األعمال التفصیلي والجدول الزمني 
 

 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني :1البند 

جدول األعمال تتض������من ھذه الوثیقة و CGRFA-18/21/1یرد جدول األعمال المؤقت في الوثیقة 
یة لألغذیة والزراعة  كيل التفص������یلي والجدول الزمني المؤقتین ئة الموارد الوراث تنظر فیھما ھی

 .المرفق األول(الھیئة). ویرد الجدول الزمني المؤقت في 
اإلجراءات  المرفق الثاني وس�����وف تعقد الدورة العادیة الثامنة عش�����رة كاجتماع افتراض�����ي. ویبین

 الخاصة المقترحة لھذه الدورة.
برنامج عملھا المتعدد  ذلك ، بما في2027-2019للفترة  بخطتھا االس��تراتیجیةھیئة الویس��ترش��د عمل 

 2البنود من  تناولوقد ترغب الھیئة، لدى  1السنوات بصیغتھ التي نقحتھا الھیئة في دورتھا األخیرة.
یات الص�������ادرة عن أجھزتھا الفرعیة 15إلى  وكذلك  2على جدول األعمال، في مراعاة التوص������

 3مات الدولیة.الصكوك والمنظ الصادرة عنالمساھمات 
 المسائل القطاعیة المشتركة

دور التنوع البیولوجي لألغ���ذی���ة والزراع���ة في تحقیق األمن الغ���ذائي والتغ���ذی��ة  :2البند 
 وصحة اإلنسان 

یلحظ برنامج العمل المتعدد الس���نوات للھیئة أن تقوم في دورتھا العادیة الثامنة عش���رة باس���تعراض 
 طلبت الھیئةوقد   4.البیولوجي لألغذیة والزراعة وص����حة اإلنس����انمذكرة مفاھیمیة بش����أن التنوع 

                                                   
 .Report/19/17-CGRFAبالوثیقة  المرفق واو   1
 CGRFA-1.9/21/18و CGRFA-2.8/21/18و CGRFA-2.1.7/21/18و CGRFA-1.1.7/21/18و CGRFA-1.4/21/18ال����وث����ائ����ق   2
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 .CGRFA-18/21/15/INF.5و CGRFA-18/21/15/INF.4و
 .Report/19/17-CGRFA الوثیقةب واو مرفقال في 1الملحق   4
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من منظمة األغذیة والزراعة إعداد كتیب عن مس������اھمة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  كذلك
 5في األمن الغذائي وفي تحقیق أھداف التنمیة المستدامة ذات الصلة.

والتغذیة  تحقیق األمن الغذائي لألغذیة والزراعة في التنّوع البیولوجي دور" بعنوانالوثیقة  تفیدو
  "اإلنس�����������������������������������������������������ان وص�����������������������������������������������������ح�����������������������������������������������ة

یة  بش�������أنعم�ل الھیئ�ة في ) عن التق�دم المحرز CGRFA-18/21/2 (الوثیق�ة األمن الغ�ذائي والتغ�ذ
م مذكرة مفاھیمیة بش�����أن التنوع البیولوجي لألغذیة تقدّ ھي والص�����حة منذ انعقاد دورتھا األخیرة، و

والزراعة وص�حة اإلنس�ان لكي تنظر فیھا الھیئة. ویرد تقریر عن أنش�طة المنظمة في مجال التنوع 
البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة والموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة، واألمن الغ��ذائي والتغ��ذی��ة، 

ولوجي لألغذیة والزراعة وص�����حة اإلنس�����ان في إطار بیئة وأنش�����طة المنظمة في مجال التنوع البی
أنش��طة المنظمة في مجال التنوع البیولوجي  بعنوانفي الوثیقة الس��یاس��ات العالمیة الس��ریعة التغیر 

-CGRFA (الوثیق�ة  وص������ح�ة األنس�������ان لألغ�ذی�ة والزراع�ة ألغراض األمن الغ�ذائي والتغ�ذی�ة
18/21/2/INF.1.( 

بلغات األمم  "كیف یعتمد األمن الغذائي في العالم على التنوع البیولوجي" بعنوانوقد أتیح الكتیب 
 20206.المتحدة كافة في عام 

دور الموارد الوراثی���ة لألغ���ذی���ة والزراع���ة في التخفیف من وط���أة تغیر المن���اخ  :3البند 
 والتكیف معھ

اس���تقص���ائیة عن دور طلبت الھیئة في دورتھا األخیرة من منظمة األغذیة والزراعة إعداد دراس���ة 
الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في التكیف مع تغیر المناخ والتخفیف من وطأتھ، بما في ذلك 
الفجوات في مجال المعارف، مع مراعاة التقاریر الخاص������ة المقبلة بش������أن النظم البریة والبحریة 

أخرى متاحة ذات ص��لة، بما ومص��ادر  ،الص��ادرة عن الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ
العمل التابعة لھا  جماعاتالھیئة إلى في ذلك أمثلة من مختلف األقالیم والقطاعات الفرعیة. وطلبت 

اس���تعراض الدراس���ة وإذا اتض���ح لھا أنھ یتوجب إجراء تقییم عالمي لدور الموارد الوراثیة لألغذیة 
كما طلبت الھیئة إلى األمانة إعداد مس������ودة  7والزراعة، إعطاء توجیھات للھیئة إلجراء ھذا التقییم.

 لھ��ا الت��ابع��ة العم��ل جم��اع��اتخط��ة عم��ل، بم��ا في ذل��ك إلع��داد تقییم ع��المي تقوده البل��دان، تقوم 
 8.المقبلة دوراتھا في باستعراضھا

) CGRFA-18/21/3 (الوثیقة تغیّر المناخ والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة بعنوانوتقدم الوثیقة 
لمحة عامة عن العمل الس�������ابق للھیئة في مجال تغیر المناخ، وتقدم النتائج الرئیس������یة للدراس������ة 

)، وتصف كیف ینعكس تغیر المناخ حالیًا في عمل CGRFA-18/21/3/INF.1 (الوثیقةاالستقصائیة 
جماعات  قبل ا إلى التوجیھات الواردة منواس��تنادً  .الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة بش��أنالھیئة 

العمل، تقترح أنش���طة قد ترغب الھیئة في تناولھا كجزء من عملھا المقبل بش���أن تغیر المناخ. وترد 
ة  أعمالالص���لة ب يتفاص���یل العمل ذ الھیئة في إطار اس���تراتیجیة منظمة األغذیة والزراعة الخاص���ّ

 (الوثیقة المناخ تغیر بش�������أن والزراعة األغذیة منظمة أنش������طة بعنوانفي الوثیقة  ،بتغیُّر المناخ
CGRFA-18/21/3/INF.2(. 

 الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا :4البند 

                                                   
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  10الفقرة   5
ا على كیف یعتمد األمن الغذائي في العالم على التنوع البیولوجي: 2020منظمة األغذیة والزراعة   6 . روما. (متاح أیض�������ً

 ).http://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb0416arالرابط 
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  29الفقرة   7
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  30الفقرة   8
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تقریر الدورة الخامسة لفریق الخبراء الفنیین والقانونیین بشأن الحصول على الموارد  4-1
 وتقاسم منافعھا

عقدت الدورة الخامس���ة لفریق الخبراء الفنیین والقانونیین المعني بالحص���ول على الموارد وتقاس���م 
 (الوثیق��ة، وُعرض التقریر 2021یولیو/تموز  22إلى  20من��افعھ��ا (فریق الخبراء) في الفترة من 

CGRFA-18/21/4.1.على الھیئة لكي تنظر فیھ ( 

على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  األعمال الس������ابقة والمقبلة بش������أن الحص������ول 4-2
 والزراعة وتقاسم منافعھا

ألعمالھا  اذّكرت الھیئة في دورتھا األخیرة بأن برنامج عملھا المتعدد الس����نوات یتوقع اس����تعراض����ً 
بش��أن الحص��ول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاس��م منافعھا في دورتھا العادیة الثامنة 

 عشرة، وطلبت إلى أمینھا إعداد ما یلي:
اس��تعراض لعمل الھیئة الس��ابق في مجال الحص��ول على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  )1(

 والزراعة وتقاسم منافعھا؛
ناول النھج الحالیة في المجاالت التش������ریعیة واإلداریة تودراس������ة اس������تقص������ائیة محدثة ت )2(

والمتعلقة بالس���یاس���ات، بما في ذلك أفض���ل الممارس���ات، للحص���ول على الموارد الوراثیة 
وتق��اس������م من��افعھ��ا في مختلف القط��اع��ات الفرعی��ة للموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع�ة 

الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التي یملكھا الس������كان والمعارف التقلیدیة المرتبطة ب
األص�����لیون والمجتمعات المحلیة، بھدف تحدید النھج النموذجیة والدروس المس�����تفادة من 

  عن التحدیات والحلول الممكنة؛تنفیذھا، فضًال 
عامة عن التطورات الحاص��لة في إطار االتفاقات والص��كوك الدولیة األخرى ذات  ولمحة )3(

 صلة بالحصول على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا.ال
الموارد وتقاس�م منافعھا  الحص�ول علىفي مجال  للھیئةواقتراح خیارات للعمل المس�تقبلي  )4(

 9في القطاعات الفرعیة المختلفة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة.
 مس����اھمات بعنوانالوثیقة ن األعض����اء بش����أن جمیع تلك القض����ایا في ترد المس����اھمات الواردة م

 (الوثیقة منافعھا وتقاس������م والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد على الحص������ول بش������أن األعض������اء
CGRFA-18/21/4.2/Inf.1( 

"الحص�����ول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاس�����م منافعھا:  بعنوانالوثیقة وتس�����تجیب 
  "وت��������������������������وق��������������������������ع��������������������������اتاس��������������������������������ت��������������������������ع��������������������������راض 

بش�����أن العمل  توجیھاتالواردة أعاله وتس�����عى إلى التماس  للطلبات )CGRFA-17/19/4.2 (الوثیقة
ًضا لعمل الھیئة في  ستعرا سم منافعھا. وھي تقدم: ا المستقبلي في مجال الحصول على الموارد وتقا

ة عن مجال الحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا على مدى العقدین الماض������یین؛ ولمحة عام
للدراس���ة االس���تقص���ائیة بش���أن التدابیر التطورات في المحافل األخرى؛ وموجًزا بالنتائج الرئیس���یة 

القطریة الخاص���ة بالحص���ول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاس���م منافعھا التي تراعي 
یدیة المرتبطة یة لألغذیة والزراعة والمعارف التقل مات الممیزة للموارد الوراث ھا  الس������ وثیقة (ب

 ).70الدراسة األساسیة رقم 

 "معلومات التسلسل الرقمیة" بشأن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة :5البند 

                                                   
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  19الفقرة   9
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وافقت الھیئة في دورتھا األخیرة على ضرورة إجراء المزید من المراجعة لـ�������"معلومات التسلسل 
الرقمی�ة" بش�������أن الموارد الوراثی�ة لألغ�ذی�ة والزراع�ة، وبخ�اص�������ة فرص االبتك�ار التي تتیحھ�ا 

بش��أن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، والتحدیات التي تعترض  "معلومات التس��لس��ل الرقمیة"
درة على الحص��ول علیھا واس��تخدامھا، وآثارھا على ص��ون الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة الق

واس����تخدامھا المس����تدام وتقاس����م المنافع المس����تمدة من الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة. 
أمثلة وطلبت من جماعات العمل التابعة لھا النظر في ھذه المس�������ائل في ما یتعلق بما ھو قائم من 

خاصة بالقطاعات الفرعیة ذات صلة بصون الموارد الوراثیة واستخدامھا المستدام وتنمیتھا واألمن 
یل  فات وأمراض المحاص������ حة آ كاف یة إلى م یة والجھود الرام یة وس������المة األغذ غذ غذائي والت ال

 10والحیوانات.
 ة:لألغذیة والزراع معلومات التس�����لس�����ل الرقمیة" بش�����أن الموارد الوراثیة" الوثیقة بعنوانوتنظر 

معلومات التسلسل  إمكاناتفي  ،)CGRFA-18/21/5(الوثیقة  والتداعیاتفرص االبتكار والتحدیات 
وتتناول بعض العوامل التي تحدد ما إذا كانت ھذه اإلمكانات قابلة  على ص������عید االبتكار، الرقمي

للتحقیق بالكامل. كما تناقش تداعیات معلومات التس������لس������ل الرقمیة على ص������ون الموارد الوراثیة 
وتلتمس مش��ورة الھیئة  ،لألغذیة والزراعة واس��تخدامھا المس��تدام والحص��ول علیھا وتقاس��م منافعھا

 بشأن العمل المستقبلي. 

اس�������تعراض العمل في مجال التكنولوجیات البیولوجیة من أجل ص�������ون الموارد  :6البند 
 واستخدامھا على نحو مستدام الوراثیة لألغذیة والزراعة 

في الدورة الحالیة "اس������تعراض العمل في  یُجرى یتوقع برنامج العمل المتعدد الس������نوات للھیئة أن
الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة واس�����تخدامھا بش�����كل لص�����ون  البیولوجیة مجال التكنولوجیات

 2011ولوجیة في عامي یوقد نظرت الھیئة في االس���تعراض���ین الس���ابقین للتكنولوجیا الب 11مس���تدام"
  2015.12و

التكنولوجی��ات البیولوجی��ة لص������ون الموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة " الوثیق��ة بعنوانتق��دم 
  واس��������������������������ت��������������������خ��������������������دام��������������������ھ��������������������ا ال��������������������مس��������������������������ت��������������������دام"

موجزة عن أنش����طة المنظمة في مجال التكنولوجیات البیولوجیة  لمحة) CGRFA-18/21/6 (الوثیقة
واس��تعراض��ات لعمل المنظمة وجماعات العمل التابعة للھیئة بش��أن تطبیق التكنولوجیات البیولوجیة 
وإدماجھا في ص�����ون الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة واس�����تخدامھا المس�����تدام، لكي تنظر فیھا 

. وتقدم 2020إلى أكتوبر/تش������رین األول  2014ة الممتدة من یولیو/تموز الھیئة. وتغطي الوثیقة الفتر
التكنولوجیات البیولوجیة لصون الموارد الوراثیة لألغذیة  آخر التطورات في مجال" الوثیقة بعنوان

لمحة عامة موجزة عن التقدم  )CGRFA-18/21/6/Inf.1الوثیقة ( "والزراعة واس��تخدامھا المس��تدام
لذي أحرز مؤخًرا  یة البیولوجیة في مجال بش�������أنا مات  الموارد التكنولوجیات البیولوجیة والمعلو

 الوراثیة لألغذیة والزراعة.

 التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة
 التنوع البیولوجي :7البند 
المعنیة بالتنوع البیولوجي تقریر االجتماع الثاني لمجموعة جھات االتص�������ال الوطنیة  7-1

 لألغذیة والزراعة

                                                   
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  23الفقرة   10
 .Report/19/17-CGRFA الوثیقةب واو المرفقفي  1الملحق   11
 .Report-CGRFA/15/15من الوثیقة  32إلى  27والفقرات  Report/11/13-CGRFAمن الوثیقة  47إلى  43الفقرات   12
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اجتماًعا مفتوح العض����ویة لمجموعة […] أن "یعقد  خالل دورتھا األخیرة وطلبت الھیئة من أمینھا
یة بالتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة بھدف اس������تعراض الوثیقة جھات التنس������یق الوطنیة المعن

 ]المنقح واإلجراءات الممكن��ة الحتی��اج��اتا عمش������رو -التنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة [
وتنقیحھا، حس�����ب االقتض�����اء، لكي تنظر فیھا الھیئة في دورتھا الثامنة عش�����رة، من أجل اعتمادھا 

وعقدت مجموعة جھات  13كخطة عمل عالمیة من قِبل مؤتمر المنظمة في دورتھ الثانیة واألربعین.
إلى  2االتصال الوطنیة المعنیة بالتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة اجتماعھا الثاني في الفترة من 

 فع تقریرا االجتم��اعین. وق��د رُ 2021م��ایو/أی��ار  27إلى  25وفي الفترة من  2021م��ارس/آذار  4
  CGRFA-18/21/7-1-1 (ال���������������������������وث���������������������������ی���������������������������ق���������������������������ت���������������������������ان

 ة لكي تنظر فیھما. ھیئإلى ال) CGRFA-18/21/7.1.2و

لة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة  7-2 حا یاجات واإلجراءات الممكنة رًدا على  االحت
 في العالم

حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في وافقت الھیئة خالل دورتھا األخیرة على أن تقریر "
خرى والتي تشیر أیضا إلى تراجع األمنتدیات ال"، جنبًا إلى جنب مع المستجدات الحاصلة في العالم

في الوقت المناس�ب عبر مختلف  التنوع البیولوجي ذي الص�لة باألغذیة والزراعة، یدعو إلى متابعة
 14القطاعات.

وطلبت الھیئة من أمینھا أن یلتمس من أعض��اء الھیئة والمراقبین فیھا نص��وص اقتراحات وتعلیقات 
 الحتیاجاتامش��روع  –والزراعة التنوع البیولوجي لألغذیة "ان ملموس��ة بش��أن الوثیقة بعنوخطیة 

بتجمیع التعلیقات الواردة في نس������خة منقحة للوثیقة. وكلفت وأن یقوم  "المنقّح واإلجراءات الممكنة
الوطنیة المعنیة بحالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة بأن تراجع  تص�������الاال مجموعة جھات

 15الھیئة.فیھا الوثیقة وتنقحھا لكي تنظر 
قة بعنوانص تلخّ و قدیر  –"التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة  الوثی قة ت المش������روع المنقح لوثی

نة جات واإلجراءات الممك یا قة  "االحت خذة نحو تطویر  )CGRFA-18/21/7-2(الوثی الخطوات المت
، حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العاللتقریر  على مستوى السیاسات استجابة عالمیة

الوطنیة المعنیة بحالة االتص��ال  بص��یغتھ المنقحة من قبل مجموعة جھات في المرفق النصوتض��م 
 التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة. 

"تقریر الرئیس����ین المش����اركین عن المش����اورات غیر الرس����میة بش����أن التنوع  بعنوانالوثیقة وتقدم 
المش������روع المنقح لوثیقة تقدیر االحتیاجات واإلجراءات الممكنة"  –البیولوجي لألغذیة والزراعة 

 5و 4في  ت) نت��ائج المش��������اورات غیر الرس������می��ة التي عق��دCGRFA-18/21/7.2/Inf.1 (الوثیق��ة
  .2021أغسطس/آب 

                                                   
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  47الفقرة   13
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  44الفقرة   14
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  47الفقرة   15
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 الموارد الوراثیة المائیة :8د البن
 حالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في العالمعرض  8-1

قدم المحرز في إعداد بالت مائیة  تقریر أقرت الھیئة خالل دورتھا األخیرة  لة الموارد الوراثیة ال حا
منظمة األغذیة والزراعة بإعداد النس������خة أن تقوم وطلبت  ،(التقریر) لألغذیة والزراعة في العالم

 201916.النھائیة من التقریر ونسختھ الموجزة وإصدارھما ونشرھما على نطاق واسع خالل سنة 
" النسخة النھائیة لحالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في العالم" الوثیقة بعنوانوتصف 

 (ال������������������������������������������������������وث������������������������������������������������������ی������������������������������������������������������ق������������������������������������������������������ة
CGRFA-18/21/8.1تقریر وتقدم لمحة موجزة عن محتواه. وعالوة على ذلك، تقدم ) عملیة إعداد ال

لمحة عامة عن األنش����طة التي تض����طلع بھا منظمة األغذیة والزراعة لنش����ر التقریر واإلبالغ عن 
 النتائج التي توصل إلیھا.

تقریر الدورة الثالثة لمجموعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة  8-2
 المائیة لألغذیة والزراعة 

فع وق��د رُ  2021یونیو/حزیران  3إلى  1ُعق��دت ال��دورة الث��الث��ة لمجموع��ة العم��ل خالل الفترة من 
 (ال����������������������وث����������������������ی����������������������ق����������������������ةت����������������������ق����������������������ری����������������������رھ����������������������ا 

CGRFA-18/21/8.2.إلى الھیئة لكي تنظر فیھ ( 
العادیة المقبلة، فس������یتعین علیھا انتخاب  امجموعة العمل قبل دورتھ تنعقدأن  إذا رغبت الھیئة فيو

 العمل. مجموعة أعضاء

 مشروع خطة العمل العالمیة بشأن الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة  8-3

حالة الموارد اس����تمرار الزخم في أعقاب إعداد تقریر  بض����رورةمت الھیئة في دورتھا األخیرة س����لّ 
وطلبت إلى منظمة األغذیة والزراعة أن تس��تعرض  17الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في العالم.

وأن تعد مش�����روع خطة  18األھداف المقترحة والھیكل العام وقائمة أولویات المتابعة االس�����تراتیجیة
شأن اعمل عالمیة  الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة (خطة العمل العالمیة) لكي تنظر فیھا لموارد ب

مجموعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة خالل 
 19دوراتھا المقبلة.

مائیة لألغذیة مشروع خطة العمل العالمیة بشأن صون الموارد الوراثیة ال" الوثیقة بعنوانص وتلخّ 
التي اتبعت من  العملیة) CGRFA-18/21/8.3 (الوثیقة "والزراعة واس��تخدامھا المس��تدام وتطویرھا

الخطوات التالیة المقترحة لوضعھا في صیغتھا  بیّنتھي و ،أجل إعداد مشروع خطة العمل العالمیة
 بالوثیقة لكي تنظر فیھ الھیئة. المرفق األولالنھائیة. ویرد مشروع خطة العمل العالمیة في 

عد مشروع خطة العمل العالمیة بالتشاور مع األقالیم وبالتعاون مع لجنة أُ  20على طلب الھیئة، وبناءً 
وأجھزتھا الفرعیة ذات الص��لة. ویبیّن مش��روع خطة العمل العالمیة المس��اھمات  األس��ماكمص��اید 

 CGRFA-18/21/8.3/INF.2 (الوث���ائقوالتعلیق���ات التي وردت خالل حلق���ات العم���ل اإلقلیمی���ة 

                                                   
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  54الفقرة   16
. منظمة األغذیة والزراعة. حالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في العالم: 2019منظمة األغذیة والزراعة   17

ا على الرابط  الت�ابع�ة لمنظم�ة األغ�ذی�ة والزراع�ة تقییم�ات ھیئ�ة الموارد الوراثی�ة لألغ�ذی�ة والزراع�ة روم�ا. (مت�اح أیض��������ً
http://www.fao.org/3/ca5256en/CA5256EN.pdf.( 

 .CGRFA-3.8/19/17بالوثیقة  المرفق  18
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  55الفقرة   19
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  56الفقرة   20
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  CGRFA-18/21/8.3/INF.3و
) وت���ل���ك CGRFA-18/21/8.3/INF.6و CGRFA-18/21/8.3/INF.5و CGRFA-18/21/8.3/INF.4و

الص����ادرة عن مجموعة العمل االس����تش����اریة المعنیة بالموارد الوراثیة المائیة والتكنولوجیات ذات 
 األسماك)، ولجنة مصاید CGRFA-18/21/8.3/INF.7 (الوثیقة األسماكالصلة التابعة للجنة مصاید 

)، واللجنة الفرعیة المختص�������ة بتربیة األحیاء المائیة التابعة CGRFA-18/21/8.3/INF.8 (الوثیقة
 (الوثیقة) واألعض������اء والمراقبین CGRFA-18/21/8.3/Inf.9 (الوثیقة األس������ماكللجنة مص������اید 

CGRFA-18/1/8.3/Inf.10.( 
تقریر الدورة الثانیة لمجموعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد  المص���ادقة على ولدى

"نظام عالمي للمعلومات ووض��ع س��جل  إلنش��اء األخض��ر الض��وءأعطت الھیئة  21الوراثیة المائیة،
حلي التقریر المر" الوثیقة بعنوانوتقوم  22باألنواع المس����تزرعة، وكذلك أرص����دة األقارب البریة".

عن إنش��اء نظام عالمي للمعلومات خاص باألنواع المس��تزرعة من الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة 
في مجال المعارف التي یمكن  بتحدید الفجوات )CGRFA-18/21/8.3/INF.1 (الوثیقة "والزراعة

واألقارب البریة  24المتعلقة باألنواع المس����تزرعة 23أن یس����دھا الس����جل والنظام العالمي للمعلومات
الع�المي ظ�ام التق�دم المحرز في إنش�������اء الس������ج�ل والن توجزھي ألنواع تربی�ة األحی�اء الم�ائی�ة، و

قلیمیة إللمعلومات، وتقترح خطوات تالیة في تطویر نظام المعلومات. وقد قدمت حلقات العمل ال
 المذكورة أعاله مساھمات ھامة في إنشاء السجل. 

 الوراثیة الحرجیةالموارد  :9البند 
تقریر الدورة السادسة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة  9-1

 الحرجیة

فع وقد رُ  2021أبریل/نیس������ان  15إلى  13ُعقدت الدورة الس������ادس������ة لجماعة العمل خالل الفترة من 
 ت������������������������������������������������������ق������������������������������������������������������ری������������������������������������������������������رھ�������������������������������������������������������ا 

 فیھ.) إلى الھیئة لكي تنظر CGRFA-18/21/9.1 (الوثیقة
جماعة العمل قبل انعقاد دورتھا العادیة المقبلة، فس������یتعین علیھا  تنعقدوإذا رغبت الھیئة في أن 

 انتخاب أعضاء جماعة العمل.

تنفیذ خطة العمل العالمیة لص�����ون الموارد الوراثیة الحرجیة واس�����تخدامھا المس�����تدام  9-2
 وتنمیتھا

خطة العمل  تنفیذ والزراعة أن تواص��ل تنس��یق طلبت الھیئة في دورتھا األخیرة إلى منظمة األغذیة
العالمیة للموارد الوراثیة الحرجیة (خطة العمل العالمیة) ودعمھ، بالتعاون مع الش������بكات اإلقلیمیة 
المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة والمنظمات الدولیة ذات الص������لة. كما ش������جعت المنظمة على 

المیزانیة لدعم البلدان النامیة في تنفیذ خطة العمل  موارد من خارجب إلى اإلتیان الس�����عيمواص�����لة 
 25العالمیة.

                                                   
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  50الفقرة   21
 .Report/18/2-AqGR-CGRFA/WGمن الوثیقة  28الفقرة   22
األوس��ع الذي یقوم بجمع البیانات ویتیحھا للمس��تخدمین كمعلومات ض��من جملة من أنس��اق إن نظام المعلومات ھو النظام   23

التقاریر. أما الس�������جل فھو عبارة عن وحدة لجمع البیانات وإدارتھا وتجھیزھا تدیرھا منظمة األغذیة والزراعة وھو الركن 
 األساسي لنظام المعلومات.

حالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في قدمھ التقریر عن  إن "النوع المس���تزرع" ھو مص���طلح جدید نس���بیًا،  24
وھو یش������یر إلى كائن مائي مس������تزرع قد یكون س������اللة، أو نوًعا مظھریًا أو ھجینًا أو ثالثي المجموعة أو مجموعة  العالم،

 أحادیة الجنس وأي شكل آخر محّور وراثیاً أو نوًعا بریًا.
 .Report/19/17-RFACGمن الوثیقة  76الفقرة   25

http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/AqGenRes/ITWG/2018/MX047ar.pdf
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وطلبت الھیئة أیًضا إلى منظمة األغذیة والزراعة أن تشرع في وضع نظام عالمي جدید للمعلومات 
بش����أن الموارد الوراثیة الحرجیة، وش����جعت المنظمة على النظر في س����بل لتعزیز نظم المعلومات 

 26ني والمالي.فالموارد الوراثیة الحرجیة، بما في ذلك عبر تقدیم الدعم الالوطنیة واإلقلیمیة بشأن 
ح��ال��ة تنفی��ذ خط��ة العم��ل الع��المی��ة لص������ون الموارد الوراثی��ة الحرجی��ة " الوثیق��ة بعنوانتلخص و

األنشطة التي اضطلعت بھا المنظمة  )CGRFA-18/21/9-2 (الوثیقة"واستخدامھا المستدام وتنمیتھا
الوثیقة منذ الدورة األخیرة للھیئة لدعم تنفیذ خطة العمل العالمیة بالتعاون مع ش������ركائھا. وتعرض 

-CGRFA (الوثیقة "الحرجیة الوراثیة الموارد بش��أن للمعلومات جدید عالمي نظام إنش��اء" بعنوان
18/21/9.2/INF.1(  الخلفیة واألنش����طة المخطط لھا من أجل إنش����اء نظام المعلومات العالمي بش����أن

 الموارد الوراثیة الحرجیة.

 حالة الموارد الوراثیة الحرجیة في العالمحالة إعداد التقریر الثاني عن  9-3

التقریر الثاني إلعداد  28والجدول الزمني 27اعتمدت الھیئة في دورتھا األخیرة الخطوط العریض������ة
 29(التقریر الثاني)، فض������الً عن الخطوط التوجیھیةعن حالة الموارد الوراثیة الحرجیة في العالم 

إلعداد التقاریر القطریة. وطلبت الھیئة إلى منظمة األغذیة والزراعة أن تدعو الش������بكات اإلقلیمیة 
إلى المس���اھمة في إعداد التقریر المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة والمنظمات الدولیة ذات الص���لة 

 الثاني.
قدم و قة بعنوانت عالم" الوثی یة الحرجیة في ال لة الموارد الوراث ثاني عن حا عداد التقریر ال لة إ  "حا

 (ال������������������������������������������������������وث������������������������������������������������������ی������������������������������������������������������ق������������������������������������������������������ة
CGRFA-18/21/9.3 ً������باألنش������طة المض������طلع بھا إلعداد التقریر الثاني، والحالة الراھنة  ا) ملخص

 .الھیئة افیھلكي تنظر للعملیة التحضیریة والخطوات التالیة، 

 الموارد الوراثیة الحیوانیة :10البند 
تقریر الدورة الحادیة عش������رة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد  10-1

 الحیوانیة لألغذیة والزراعةالوراثیة 

وقد رفع  2021مایو/أیار  21إلى  19ُعقدت الدورة الحادیة عش������رة لجماعة العمل خالل الفترة من 
 ) إلى الھیئة لكي تنظر فیھ.CGRFA-18/21/10.1 (الوثیقةتقریرھا 

انتخاب  العمل قبل دورتھا العادیة المقبلة، فس������یتعین علیھاأن تنعقد جماعة وإذا رغبت الھیئة في 
 أعضاء جماعة العمل.

 تنفیذ خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة 10-2

 (الوثیقة "اس�����تعراض تنفیذ خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة" الوثیقة بعنوانتلخص 
CGRFA-18/21/10.2( ) یة یة الحیوان یة للموارد الوراث عالم یذ خطة العمل ال لة تنف خطة العمل حا

العالمیة)، بما في ذلك أنش����طة منظمة األغذیة والزراعة منذ انعقاد الدورة العادیة الس����ابعة عش����رة 
 التنوع معلومات نظام تطویر"حالة  بعنوان الوثیقةللھیئة دعًما لتنفیذ خطة العمل العالمیة. وتقدم 

معلومات عن أنش������طة  )CGRFA-18/21/10.2/INF.3 (الوثیقة"  المس������تأنس������ة للحیوانات الوراثي

                                                   
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  79الفقرة   26
 .CGRFA-3.10/19/17بالوثیقة  المرفق األول  27
 .CGRFA-3.10/19/17بالوثیقة  المرفق الثاني  28
 .1Inf./3.10/19/17-CGRFAالوثیقة   29
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المستأنسة منذ الدورة  منظمة األغذیة والزراعة المتصلة بنظام معلومات التنوع الوراثي للحیوانات
 األخیرة للدورة. 

 30خیرة البلدان إلى مواصلة تنفیذ خطة العمل العالمیة واإلبالغ عنھا.ة في دورتھا األكما دعت الھیئ
 العمل خطة تنفیذ عن تجمیعي مرحلي تقریر"  بعنوان الوثیقةاإلبالغ في  ةعملیویرد موجز بنتائج 

 )CGRFA-18/21/10.2/Inf.5 (الوثیقة 2020 -الحیوانیة الوراثیة للموارد العالمیة
دراس���ة تحلیلیة داخلیة بش���أن العوامل المؤثرة في عملیة  أن تجريمن المنظمة  كذلك وطلبت الھیئة

 المعروفة، غیر الحالة عن التقاریر برفع المتعلقة عواملرفع التقاریر عن الس������الالت بما في ذلك ال
واس����تجابة لھذا الطلب، أعدت  31لخفض نس����بة الس����الالت التي ال تعرف حالتھا.  حلوًال  تقترح وأن

 التقاریر رفعتحلیل تفص���یلي للعوامل المؤثرة في عملیة  " الوثیقة بعنوانمنظمة األغذیة والزراعة 
  "المس������تأنس������ة للحیوانات الوراثي التنوع معلومات نظام في بالس������الالت المتعلقة المعلومات عن

 .)CGRFA-18/21/10.2/INF.4 (الوثیقة
تس����ترش����د وطلبت الھیئة كذلك معلومات عن حجم الجماعات وتص����نیف الس����الالت، لض����مان أن 

واس�����تنادًا إلى  32المتعلقة بتنفیذ خطة العمل العالمیة بأحدث البیانات والمعلومات المتاحة. المقررات
بالس������الالت الوطنیة في نظام معلومات التنوع الوراثي  تحدیثات البیانات والمعلومات الخاص�������ة

 "2020 – واتجاھاتھا الحیوانیة الوراثیة الموارد حالة" الوثیقة بعنوانتوفر للحیوانات المس���تأنس���ة، 
 .المطلوبة المعلومات) CGRFA-18/21/10.2/INF.6 الوثیقة(

قةأعدت  وقد العملي بش�������أن االبتكارات في مجال حفظ  لدلیلل المنقح"المش������روع " بعنوان الوثی
 بعنوان الوثیق���ةو )CGRFA-18/21/10.2/INF.1 الوثیق���ة(الموارد الوراثی���ة الحیوانی���ة ب���التجمی���د 

 (الوثیقة "الدلیل العملي المنقح بش�������أن الوص������ف الجیني للموارد الوراثیة الحیوانیة مش������روع"
CGRFA-18/21/10.2/INF.2 مع مراع��اة التعلیق��ات والمس��������اھم��ات الواردة من جم��اع��ة العم��ل (

 واألعضاء.
  

                                                   
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  86و 85الفقرتان   30
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  90الفقرة   31
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  89الفقرة   32
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 الموارد الوراثیة من الكائنات الحیّة الدقیقة والالفقاریات :11البند 

اعتمدت الھیئة في دورتھا األخیرة خطة العمل بش��أن االس��تخدام المس��تدام للموارد الوراثیة لألغذیة 
وبالنسبة إلى ھذه الدورة، تلحظ خطة  33.حیة الدقیقة والالفقاریات وصونھالوالزراعة من الكائنات ا

ما في ذلك نحل العس�������ل مل المكافحة  ،العمل معالجة مجموعتین وظیفتین: أي الملقحات ب وعوا
  34.البیولوجیة والمنبھات الحیویة

 الملقحات، بما في ذلك نحل العسل  11-1

الالفقاریات واس����تخدامھا المس����تدام، بما في ذلك نحل  ص����ون الملقحات من" الوثیقة بعنوانوتوفر 
قاریات CGRFA-18/21/11.1 (الوثیقة "العس�������ل لة الملقحات من الالف ) معلومات محدثة عن حا

د الثغرات واالحتیاجات واتجاھاتھا، وترسم خرائط بالمبادرات اإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة، وتحدّ 
 بكیفیة التقدم بالعمل في ھذا المجال.وتلتمس توجیھات الھیئة في ما یتصل 

 واس����تخدامھا الالفقاریات من الملقحات ص����ون بش����أن الدراس����ة مش����روع" الوثیقة بعنوانوتس����تند 
 بدورھا ترتكز التي ،")CGRFA-18/21/11.1/INF.1 (الوثیقة العس�����ل نحل ذلك في بما المس�����تدام،

 األعض������اء جمیع إلى أرس������ل اس������تبیان نتائج وعلى للبیانات، وتحلیل للمؤلفات اس������تعراض على
 الوطنیة العمل وخطط االس����تراتیجیات لبیانات نوعي تحلیل وإلى المھتمین، المص����لحة وأص����حاب

  .البیولوجي للتنوع

 عوامل المكافحة البیولوجیة والمنشطات البیولوجیة  11-2

ریة االمیكروبیة والالفقاالس������تخدام المس������تدام لعوامل المكافحة البیولوجیة " الوثیقة بعنوانتقدم 
) لمحة عامة عن الوض��ع الراھن CGRFA-18/21/11.2 (الوثیقة "وص��ونھاوالمنش��طات البیولوجیة 

لعوامل المكافحة البیولوجیة والمنش��طات البیولوجیة وإدارتھا، وتوجز حالة الس��یاس��ات والص��كوك 
لة،  قانونیة ذات الص������ قدم وتحدّ ال د الثغرات واالحتیاجات وتلتمس توجیھات الھیئة حول كیفیة الت

الدراس��ة عن االس��تخدام المس��تدام  مش��روع" الوثیقة بعنوانبالعمل في ھذا المجال. وھي تس��تند إلى 
-CGRFA (الوثیقةلعوامل المكافحة البیولوجیة المیكروبیة والالفقاریة والمنبھات الحیویة وصونھا 

18/21/11.2/INF.1(. 

 استعراض العمل بشأن الموارد الوراثیة للكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات 11-3

رت الھیئة في دورتھا العادیة الرابعة عش������رة، لدى تنقیح برنامج عملھا المتعدد الس������نوات أن قرّ 
للكائنات الحیة الدقیقة  الوراثیةتس����تعرض في دورتھا العادیة الثامنة عش����رة عملھا بش����أن الموارد 

منظمة األغذیة والزراعة أن تقدم خیارات كما طلبت الھیئة في دورتھا األخیرة إلى  35والالفقاریات.
 الذيفي ما یتعلق بخص������ائص العمل بش������أن الموارد الوراثیة للكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات 

 36رین.خطة العمل لدورتیھا العادیتین التاسعة عشرة والعش تلحظھ
اس������تعراض العمل بش�������أن الموارد الوراثیة للكائنات الحیة الدقیقة " الوثیقة بعنوانتس������تعرض و

قاریات قة "والالف ئة في CGRFA-18/21/11.3 (الوثی نات  مجال الموارد) عمل الھی كائ یة لل الوراث
وتعرض خیارات لكي تنظر فیھا الھیئة في ما یتعلق بخص����ائص عملھا  ،الحیة الدقیقة والالفقاریات

                                                   
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  95الفقرة   33
 .Report/19/17-CGRFAبالوثیقة  المرفق ھاء  34
 .Report/13/14-CGRFAبالوثیقة  المرفق األول  35
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  95الفقرة   36
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في دورتیھا خاص���ة عملھا بالمس���تقبلي بش���أن الموارد الوراثیة للكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات و
 المقبلتین.
تنفیذ المبادرة الدولیة لصون الملقحات واستخدامھا  بشأن المرحلي التقریر" الوثیقة بعنوانوتصف 

تنفیذ  بش������أن المرحلي التقریر" بعنوان الوثیقةو) CGRFA-18/21/11.3/Inf.1 (الوثیقة "المس������تدام
-CGRFA (الوثیقة "الدولیة لص������ون التنوع البیولوجي للتربة واس������تخدامھ المس������تدام المبادرة

18/21/11.3/Inf.2 ھذین الموض������وعین منذ انعقاد الدورة األخیرة  یخصفي ما ) أنش������طة المنظمة
 للھیئة والتقدم المحرز في تنفیذ المبادرات الدولیة. 

 الموارد الوراثیة النباتیة :12البند 
تقریر الدورة العاش�رة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة  12-1

 النباتیة لألغذیة والزراعة

وق�د رفع  2021یونیو/حزیران  24إلى  22من في الفترة ُعق�دت ال�دورة الع�اش������رة لجم�اع�ة العم�ل 
 ) إلى الھیئة لكي تنظر فیھ.CGRFA-18/21/12.1 (الوثیقةتقریرھا 

جماعة العمل قبل دورتھا العادیة المقبلة، فس������یتعین علیھا انتخاب أن تنعقد وإذا رغبت الھیئة في 
 أعضاء جماعة العمل.

 تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 12-2

دعم البلدان في تنفیذ  مواص������لةطلبت الھیئة خالل دورتھا األخیرة إلى منظمة األغذیة والزراعة 
ثانیة) خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة (خطة العمل العالمیة ال

 من المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة. 6والمادة 
 بما یلي: القیاموطلبت الھیئة كذلك إلى منظمة األغذیة والزراعة 

) ص��ون األقارب البریة للمحاص��یل والنباتات الغذائیة 1عقد ندوتین دولیتین بش��أن: ( •
للمزارعین على  األص��لیةاألنواع/الس��الالت ارة ) وإد2البریة في موقعھا الطبیعي؛ (

 37مستوى المزرعة
ومواص����لة تقدیم الدعم إلى بنوك الجینات الوطنیة في ما تبذلھ من جھود بھدف جمع  •

 38للمحاصیل وصونھا وتجددھا وإكثارھا وتوصیفھا وتقییمھا؛ الوراثیة المواد
 لألغذیة النباتیة الوراثیة للموارد الجینات بنوك معاییر الس����تخدام عملیة أدلة وإعداد •

 39والزراعة.
بش������أن الموارد  ومواص������لة تطویر بوابة النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر •

عالمي لإلعالم عن الموارد الوراثیة  ،الوراثیة النباتیة وتعزیز التعاون مع النظام ال
تقریر لتفادي ازدواجیة الجھود؛ وإعداد  Genesysونظام  ،النباتیة لألغذیة والزراعة

على جم��اع��ة العم��ل الفنی��ة  ، یعرضلقواع��د البی��ان��ات ھ��ذهیبیّن األدوار المح��ددة 
یة المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في دورتھا  لدول الحكومیة ا

 40ة.من أجل تبسیط عملیة رفع التقاریر القطریة إلى الھیئة والمعاھد ،القادمة

                                                   
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  62الفقرة   37
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  65الفقرة   38
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  65الفقرة   39
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  66الفقرة   40
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والزراعة لدعم تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة  األغذیة"أنش���طة منظمة  الوثیقة بعنوانوتس���تجیب 
یة لألغذیة والزراعة بات یة الن قاریر CGRFA-18/21/12.2 (الوثیقة "للموارد الوراث بات والت ) للطل

منظمة األغذیة  المذكورة أعاله لكي تنظر فیھا الھیئة، في ما یتعلق باألنش������طة التي تض������طلع بھا
) 1والزراعة دعًما لتنفیذ األنواع األربعة من األنش�����طة ذات األولویة لخطة العمل العالمیة الثانیة: (

) وبناء 4) واالس����تخدام المس����تدام؛ (3) والص����ون خارج الموقع؛ (2الص����ون واإلدارة في الموقع؛ (
 المستدامة. القدرات المؤسسیة والبشریة 

الندوة الدولیة األولى المتعددة أصحاب المصلحة عن  تقریر " وثیقة بعنوانالویرد تقریر الندوة في 
 ).CGRFA-18/21/12.2/INF.3 (الوثیقةالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 

في ضوء التعلیقات  التي نقحت بصیغتھ الجینات بنوك معاییر الستخدام العملیة األدلة مشروع ویرد
 لتطبیق العملیة األدلة مش������اریع" بعنوان الوثیقةالدورة العاش������رة لجماعة العمل، في  عقب واردةال

-CGRFA (الوثیق���ة "والزراع���ة لألغ���ذی���ة النب���اتی���ة الوراثی���ة للموارد الجین���ات بنوك مع���اییر
18/21/12.2/INF.1(. 

 الخاصة العالمیة المعلومات نظم بین التعاون تعزیز" بعنوان الوثیقةعدت أُ  41الھیئة لطلب واستجابة
 أج��ل من )CGRFA-18/21/12.2/Inf.2 (الوثیق��ة "والزراع��ة لألغ��ذی��ة النب��اتی��ة الوراثی��ة ب��الموارد
المبكر بش��أن الموارد الوراثیة  نذارواإل للمعلومات العالمي النظام من لكل المحددة األدوار توض��یح

  .Genesys ونظامالنباتیة، والنظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 

 تأثیرات السیاسات والقوانین واألنظمة الخاصة بالبذور 12-3

ب��الب��ذور ح��ال��ة الس������ی��اس�������ات الخ��اص�������ة " الوثیق��ة بعنوانخیرة في نظرت الھیئ��ة في دورتھ��ا األ
منظمة األغذیة والزراعة  الذي أجري. وطلبت إلى 43، وأحاطت علما باالس������تعراض42"واتجاھاتھا

أن تض��طلع، بالتنس��یق مع المعاھدة وبالتش��اور مع االتحاد الدولي لحمایة األص��ناف النباتیة الجدیدة، 
 بدراسات حاالت معمقة.

-CGRFA (الوثیقة "ح الخاص�����ة بالبذور"آثار الس�����یاس�����ات والقوانین واللوائ الوثیقة بعنوانقدم وت
"أثر تنفیذ دراس����ة بعنوان ل، النتائج الرئیس����یة لظر فیھاكي تنل الھیئة المعروض����ة على) 18/21/12.3

 (الوثیقة التش������ریعات الخاص�������ة بالبذور على تنوع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة"
CGRFA-18/21/12.3/Inf.1.( 

لة إعداد  12-4 یة لألغذیة والزراعة في حا بات یة الن لة الموارد الوراث ثالث عن حا التقریر ال
 العالم

ئة للفترة  عدد الس������نوات للھی قدیم  2027-2019یلحظ برنامج العمل المت لة ت لث عن حا ثا "التقریر ال
لتاسعة (التقریر الثالث) خالل الدورة العادیة ا الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العالم"

الوطنیة تقدیم تقریر في الفترة  التص�����ال، طلبت الھیئة إلى جھات ا2019وفي عام  44عش�����رة للھیئة.
عن تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للفترة  2020بین ینایر/كانون الثاني ودیس������مبر/كانون األول 

من خالل أداة اإلبالغ التابعة للنظام  2019إلى دیس������مبر/كانون األول  2014الممتدة من یولیو/تموز 
 العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشأن الموارد الوراثیة النباتیة.

                                                   
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  66الفقرة    41
 .CGRFA-3.9/19/17الوثیقة   42
 .1Inf. /3.9/19/17-CGRFAالوثیقة   43
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 الموادوطلبت الھیئة من المنظمة اقتراح دراس���ات أس���اس���یة مواض���یعیة، بما في ذلك بش���أن تبادل 
معلومات المس���تخدمة العالمي من بنوك الجینات وإلیھا، من أجل اس���تكمال ال على الص���عید الوراثیة

 45إلعداد التقریر الثالث.
التقریر الثالث عن حالة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في إعداد  الوثیقة بعنوانوتقدم 
التقدم المحرز في إعداد التقریر الثالث،  المعلومات عن) آخر CGRFA-18/21/12.4 (الوثیقةالعالم 
ومض��مونھا وأجزاء التقریر الثالث د الغرض من الدراس��ات األس��اس��یة المواض��یعیة المقترحة وتحدّ 

كما تتض���من میزانیة الس���تكمال التقریر الثالث  المرفق األول).تلك الدراس���ات ( افیھ س���تس���ھم يتال
ة. ) وتناقش، على س��بیل متابعة التقریر الثالث، اس��تعراض خطة العمل العالمیة الثانیالمرفق الثاني(
قة و باتیة  بعنوانترمي الوثی لة الموارد الوراثیة الن ثالث عن حا قاریر القطریة للتقریر ال "إعداد الت

عالم عة في ال یة والزرا قة "لألغذ إلى إرش�������اد جھات  )CGRFA-18/21/12.4/Inf.1 Rev.1 (الوثی
التقریر  خص إعدادیاالتص���ال الوطنیة بش���أن اإلبالغ عن البیانات والمعلومات ذات الص���لة في ما 

 . الثالث

 أسلوب عمل الھیئة
 تنظیم العمل في ما بین الدورات في المستقبل :13البند 

طلبت الھیئة في دورتھا األخیرة إلى األمین "إعداد وثیقة عن الخیارات المتاحة تتض������من مختلف 
 ومن خالل 46بین الدورات في المس������تقبل. في ما الخیارات (وتداعیاتھا المالیة) لتنظیم عمل الھیئة

خطة العمل بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة من الكائنات الحیة  اعتماد
ا إلى منظمة األغذیة والزراعة أن تقدم خیارات  47،الدقیقة والالفقاریات وص��ونھا طلبت الھیئة أیض��ً

الموارد الوراثیة من الكائنات الحیّة الدقیقة والالفقاریات  بشأن الھیئة عملفي ما یتصل بخصائص 
 48المرتقب في دورتیھا العادیتین التاسعة عشرة والعشرین، لمناقشتھا في دورتھا المقبلة.

 (الوثیقة"إمكانیة إعادة تنظیم عمل الھیئة المس������تقبلي في ما بین الدورات"  الوثیقة بعنوانوتقدم 
CGRFA-18/21/13ة عن التنظیم الحالي لعمل الھیئة في ما بین الدورات. وتص������ف ) لمحة موجز

التحدیات التي تواجھ عمل الھیئة في ما بین الدورات، وتقدم الخیارات الالزمة للتصدي لھا، بما في 
ذلك آثارھا المالیة واإلداریة والمتعلقة بالموارد البش������ریة. وتخلص الوثیقة إلى اقتراح عملیة تمّكن 

 ر في حسنات مختلف الخیارات وسیئاتھا، ومن التوصل إلى نتیجة بشأن ھذه المسألة.الھیئة من النظ

 التطورات في المنتدیات األخرى والتعاون
 التطورات في المنتدیات األخرى  :14البند 

إلى أم�انتھ�ا مواص������ل�ة تعزیز التع�اون مع أم�ان�ة اتف�اقی�ة التنوع طلب�ت الھیئ�ة في دورتھ�ا األخیرة 
 202049.البیولوجي، وال سیما في سیاق إعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

روابط الھیئ��ة مع اس������تراتیجی��ة منظم��ة األغ��ذی��ة والزراع��ة لتعمیم التنوع " الوثیق��ة بعنوانوتق��دم 
 "2020الزراعیة واإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام  البیولوجي عبر مختلف القطاعات

یات  )CGRFA-18/21/14 (الوثیقة عال مة عن الف یاتلمحة عا بالتتنوع  والعمل لة  فة المتص������ المختل
المقرر عقدھا في الفترة  من البیولوجي لألجھزة والصكوك والمنظمات األخرى التي عقدت أو كان

                                                   
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  70الفقرة   45
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  97الفقرة   46
 .Report/19/17-CGRFAبالوثیقة  المرفق ھاء  47
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  95الفقرة   48
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  105الفقرة   49
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تعمیم التنوع البیولوجي الخاص��ة بوتوجز الوثیقة اس��تراتیجة منظمة األغذیة والزراعة . 2020/2021
العمل لتنفیذھا. كما تبلغ عن حالة التحضیرات لإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام  وخطة
لما  وتحدد الروابط بین عمل الھیئة واس����تراتیجیة المنظمة واإلطار العالمي للتنوع البیولوجي 2020

 لإلحاطة ولكي تنظر الھیئة فیھا. 2020بعد عام 

 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولیة :15البند 

خیرة إلى أمینھا مواص������لة الس������عي إلى جمع مدخالت من الص������كوك في دورتھا األ ھیئةطلبت ال
للھیئة وإتاحتھا والمنظمات الدولیة بش������أن مواض������یع الدورات العادیة التي أُس������ندت إلیھا األولویة 

 50.ا علًماتھحاطإل
) CGRFA-18/21/15 (الوثیقة "التعاون مع الص������كوك والمنظمات الدولیة" الوثیقة بعنوانوتقدم 

الص�����كوك والمنظمات الدولیة من خاللھا بتقدیم المعلومات إلى  قامتمعلومات بش�����أن العملیة التي 
 ھذه الدورة. 

وإن التعلیقات والمس����اھمات الواردة من قبل الص����كوك والمنظمات الدولیة بش����أن المواض����یع ذات 
مس��اھمات الص��كوك والمنظمات الدولیة بش��أن التنوع " الوثیقة بعنواناألولویة لھذه الدورة ترد في 
ووردت تقاریر إض�������افیة من  ).CGRFA-18/21/15/INF.1 (الوثیقة البیولوجي لألغذیة والزراعة

)، والص������ن���دوق الع���المي لتنوع CGRFA-18/21/15/INF.2 (الوثیق���ةف���اقی���ة التنوع البیولوجي ات
)، ومنظمة منظومة الجماعة االس���تش���اریة للبحوث CGRFA-18/21/15/INF.3 (الوثیقةالمحاص���یل 

والمعاھدة الدولیة بش������أن الموارد الوراثیة  ،)CGRFA-18/21/15/INF.4 (الوثیقةالزراعیة الدولیّة 
 .)CGRFA-18/21/15/Inf.5 (الوثیقة النباتیة لألغذیة والزراعة

التع��اون مع المع��اھ��دة ال��دولی��ة بش�������أن الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة " الوثیق��ة بعنوانوتق��دم 
) معلومات حول تعاون الھیئة مع الجھاز الرئاس���ي CGRFA-18/21/15/INF.6 (الوثیقة "والزراعة

 واألمانة التابعین للمعاھدة إلحاطة الھیئة علًما بھا. 

 المسائل األخرى
 ما یستجد من أعمال :16البند 

 موعد ومكان انعقاد الدورة العادیة التاسعة عشرة للھیئة :17البند 

 انتخاب الرئیس ونواب الرئیس والمقرر :18البند 

 اعتماد التقریر :19البند 
  

                                                   
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثیقة  102و 101الفقرتان   50
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 المرفق األول
 الجدول الزمني المؤقت

البند على  التوقیت
جدول 
 األعمال

 وثائق العمل العنوان

 2021سبتمبر/أیلول  27ثنین، اإل
 الفترة الصباحیة 

الس��������اع��ة 
10:00–
13:00 

  افتتاح الدورة 

 CGRFA-18/21/1 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني 1
CGRFA-18/21/1 Add.1 

 المشتركة القطاعیة المسائل 
دور التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في  2 

تحقیق األمن الغ���ذائي والتغ���ذی���ة وص������ح���ة 
 اإلنسان

CGRFA-18/21/2 

دور الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في  3 
 التخفیف من وطأة تغیر المناخ والتكیف معھ

CGRFA-18/21/3 

الموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة الحص������ول على  4 
 والزراعة وتقاسم منافعھا

 

تقریر الدورة الخامس�������ة لفریق الخبراء  4-1  
الفنیین والق��انونیین المعني ب��الحص������ول على 

 الموارد وتقاسم منافعھا

CGRFA-18/21/4.1 

األعمال السابقة والمقبلة بشأن الحصول  4-2  
على الموارد الوراثی���ة النب���اتی���ة لألغ���ذی���ة 

 والزراعة وتقاسم منافعھا

CGRFA-18/21/4.2 

"معلومات التسلسل الرقمیة" بشأن الموارد  5 
 الوراثیة لألغذیة والزراعة

CGRFA-18/21/5 

 2021 أیلول/سبتمبر 27ثنین، اإل
 بعد الظھر فترة

الس��������اع��ة 
15:00–
18:00 

اس������تعراض العم��ل في مج��ال التكنولوجی�ات  6
الوراثیة البیولوجیة من أجل ص�����ون الموارد 

لألغذیة والزراعة واس������تخدامھا على نحو 
 مستدام

CGRFA-18/21/6 
 

 والزراعة لألغذیة البیولوجي التنوع
  التنوع البیولوجي
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تقریر االجتماع الثاني لمجموعة جھات  7-1 7
االتص������ال الوطنیة المعنیة بالتنوع البیولوجي 

 لألغذیة والزراعة

CGRFA-18/21/7.1.1 
CGRFA-18/21/7.1.2 

االحتی��اج��ات واإلجراءات الممكن��ة ردًا  7-2
بیولوجي لألغ���ذی���ة على  ل لتنوع ا ح���ال���ة ا

 والزراعة في العالم

CGRFA-18/21/7.2 
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البند على  التوقیت
 جدول األعمال

 وثائق العمل العنوان

 2021سبتمبر/أیلول  28الثالثاء، 
 الفترة الصباحیة

الس��������اع��ة 
10:00–
13:00 

 الوراثیة المائیةالموارد  8
ح��ال��ة الموارد الوراثی��ة الم��ائی��ة عرض  8-1 

 لألغذیة والزراعة في العالم
CGRFA-18/21/8.1 

تقریر ال��دورة الث��الث��ة لمجموع��ة العم��ل  8-2  
الفنی���ة الحكومی���ة ال���دولی���ة المعنی���ة ب���الموارد 

 الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة

CGRFA-18/21/8.2 

عالمیة بش�������أن  مش������روع خطة العمل 8-3   ال
 الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة

CGRFA-18/21/8.3 

 2021سبتمبر/أیلول  28الثالثاء، 
 بعد الظھرفترة 

الس��������اع��ة 
15:00–
18:00 

 الموارد الوراثیة الحرجیة 9
تقریر الدورة الس����ادس����ة لجماعة العمل  9-1 

الفنی���ة الحكومی���ة ال���دولی���ة المعنی���ة ب���الموارد 
 الوراثیة الحرجیة

CGRFA-18/21/9.1 

تنفی��ذ خط��ة العم��ل الع��المی��ة لص������ون  9-2  
الموارد الوراثیة الحرجیة واس�تخدامھا المس�تدام 

 وتنمیتھا

CGRFA-18/21/9.2 
 

ح��ال��ة إع��داد التقریر الث��اني عن ح��ال��ة  9-3  
 الموارد الوراثیة الحرجیة في العالم

CGRFA-18/21/9.3 

 2021سبتمبر/أیلول  29األربعاء، 
 الفترة الصباحیة

الس��������اع��ة 
10:00–
13:00 

 الموارد الوراثیة الحیوانیة 10
تقریر الدورة الحادیة عش������رة لجماعة  10-1 

العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد 
 الوراثیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة

CGRFA-18/21/10.1 
 

الع���المی���ة للموارد تنفی���ذ خط���ة العم���ل  10-2 
 الوراثیة الحیوانیة

CGRFA-18/21/10.2 

 2021سبتمبر/أیلول  29األربعاء، 
 بعد الظھر فترة

الس��������اع��ة 
15:00–
18:00 

 الموارد الوراثیة من الكائنات الحیّة الدقیقة والالفقاریات 11
 CGRFA-18/21/11.1 الملقحات، بما في ذلك نحل العسل 11-1 
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المكافحة البیولوجیة والمنشطات عوامل  11-2  
 البیولوجیة

CGRFA-18/21/11.2 

استعراض العمل بشأن الموارد الوراثیة  11-3  
 للكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات

CGRFA-18/21/11.3 
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البند على  التوقیت
 جدول األعمال

 وثائق العمل العنوان

 2021سبتمبر/أیلول  30الخمیس، 
 الفترة الصباحیة

الس��������اع��ة 
10:00–
13:00 

 الموارد الوراثیة النباتیة 12
عاش������رة لجماعة  12-1  لدورة ال تقریر ا

العم��ل الفنی��ة الحكومی��ة ال��دولی��ة المعنی��ة 
ب���الموارد الوراثی���ة النب���اتی���ة لألغ���ذی���ة 

 والزراعة

CGRFA-18/21/12.1 

ثانیة  12-2   عالمیة ال تنفیذ خطة العمل ال
تی���ة  نب���ا ل ثی���ة ا لورا لموارد ا لألغ���ذی���ة ل

 والزراعة

CGRFA-18/21/12.2 

تأثیرات الس������یاس�������ات والقوانین  12-3  
 واألنظمة الخاصة بالبذور

CGRFA-18/21/12.3 

ح��ال��ة إع��داد التقریر الث��ال��ث عن  12-4  
ح��ال��ة الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة 

 والزراعة في العالم

CGRFA-18/21/12.4 

 2021سبتمبر/أیلول  30، الخمیس
 بعد الظھر فترة

الس��������اع��ة 
15:00–
18:00 

 الھیئة عمل أسلوب
تنظیم العم���ل في م���ا بین ال���دورات في  13

 المستقبل
CGRFA-18/21/13 

 التطورات في المنتدیات األخرى والتعاون -14 
 CGRFA-17/19/14 التطورات في المنتدیات األخرى 14 
 CGRFA-17/19/15 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولیة 15 
 مسائل أخرى 
  ما یستجد من أعمال 16 
موع���د ومك���ان انعق���اد ال���دورة الع���ادی��ة  17 

 التاسعة عشرة للھیئة
 

  انتخاب الرئیس ونواب الرئیس والمقرر 18 
 2021أكتوبر/تشرین األول  1الجمعة، 

 بعد الظھر فترة
الس��������اع��ة 

15:00–
18:00 

  اعتماد التقریر 19
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 الثانيالمرفق 
 الخاصة لعقد اجتماع افتراضي لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة اإلجراءات

 بصفة استثنائیة في دورتھا العادیة الثامنة عشرة
تسري اإلجراءات المبینة في ھذه الوثیقة بصفة استثنائیة على الدورة العادیة الثامنة عشرة  -1

لتدابیر الرامیة إلى احتواء جائحة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (الھیئة) في ض������وء ا
افتراضي لعقد ھذه الدورة. وال یشكل اعتماد ھذه اإلجراءات أسلوب وما یترتب علیھا من  19-كوفید
 اجتماعاتھا في المستقبل. في ما یخصعمل الھیئة أو أي من أجھزتھا الفرعیة ألسالیب سابقةً 

 اختصاصات ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

تتناول مس������ائل في مجال ھي ، وفقًا لنظامھا األس������اس������ي، دوًرا تنس������یقیًا، وھیئةمارس الت -2
السیاسات والقطاعات ومسائل مشتركة بین القطاعات تتصل بصون الموارد الوراثیة ذات الصلة 

 :أما اختصاصاتھا فھي التالیةباألغذیة والزراعة واستخدامھا المستدام. 
أن تبقي قید االس����تعراض المس����تمر جمیع المس����ائل المتص����لة بس����یاس����ات منظمة األغذیة  )1(

والزراعة وبرامجھا وأنش��طتھا في مجال الموارد الوراثیة ذات الص��لة باألغذیة والزراعة، 
بما في ذلك ص��ونھا واس��تخدامھا المس��تدام والتقاس��م العادل والمنص��ف للمنافع المس��تمدة من 

لجانھا الفنیة بما إلى شورة إلى المدیر العام والمجلس وعند االقتضاء، استخدامھا، وتقدیم الم
 ن تلك المسائل؛أ، بشاألسماكمصاید  نةلجالغابات و نةلجالزراعة و نةفیھا لج

والتوص��یة بأي تدابیر، بقدر ما یكون ذلك ض��روریًا أو محبذًا، لض��مان تطویر نظام عالمي  )2(
الموارد الوراثیة ذات الص�����لة باألغذیة ش�����امل (أو عدة نظم)، حس�����ب االقتض�����اء، بش�����أن 

والزراعة، ورص�����د تش�����غیل مكونات ھذا النظام (أو ھذه النظم) بص�����ورة متناغمة، حیثما 
 ینطبق ذلك، مع اتفاقیة التنوع البیولوجي وغیرھا من الصكوك الدولیة ذات الصلة؛

و واإلش����راف على وض����ع اتفاقات أو تعھدات أ ،حكومي دولي للمفاوض����ات محفلوإتاحة  )3(
الوراثیة ذات الص�����لة باألغذیة  مدونات س�����لوك أو ص�����كوك أخرى دولیة تتص�����ل بالموارد

 والزراعة، بناء على طلب األجھزة الرئاسیة للمنظمة، ورصد تشغیل ھذه الصكوك؛
شؤون تتعاطى  التيواألجھزة الدولیة وغیر الحكومیة األخرى وتیسیر التعاون بین المنظمة  )4(

 وال س��یما مؤتمر األطراف ،علیھواإلش��راف  واس��تخدامھا المس��تدامص��ون الموارد الوراثیة 
في اتفاقیة التنوع البیولوجي ولجنة األمم المتحدة للتنمیة المس������تدامة، والس������عي إلى تطویر 

 آلیات مناسبة للتعاون والتنسیق بالتشاور مع تلك األجھزة؛ 
ستجابة للطلبات المقدمة من ورھنًا بموافقة األجھزة الرئاسیة للمنظمة، حسب االقتضاء، اال )5(

 ذيالوراثی��ة مؤتمر األطراف في اتف��اقی��ة التنوع البیولوجي في المج��ال المح��دد للموارد 
باألغذیة والزراعة، بما في ذلك تقدیم المعلومات والخدمات األخرى إلى مؤتمر  الص������لة

ما في مجاالت نظم اإلنذار المبكر، والتقییم الفرعیة، األطراف وأجھزتھ ا عالمي ال س������ی ل
، وبخاص��ة، حس��ب االقتض��اء، من خالل النظام العالمي والمرافق العالمیة لتبادل المعلومات

 واستخدامھا. لألغذیة والزراعة لصون الموارد الوراثیّة النباتیّة
ثامنة عش������رة للھیئة  -3 عادیة ال لدورة ال ًیا من  باألس������لوبوإن عقد ا االفتراض������ي ال یغیر أ

 ه.اختصاصات الھیئة المبینة أعال

 إجراءات عقد الدورات
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 .Zoomمنص����ة تُعقد جمیع الجلس����ات العامة للدورة العادیة الثامنة عش����رة للھیئة من خالل  -4
واس����تخدامھا، بما  Zoomوس����یمنح أعض����اء الھیئة ومراقبوھا فرص����ة متكافئة للدخول إلى منص����ة 

في االجتماع االفتراض��ي، ومخاطبة  اآلخرین رؤیة المش��اركینیض��من قدرتھم على الظھور وعلى 
 الھیئة.

) في Raise Hand( رفع األیديألعض����اء والمراقبین طلب الكلمة باس����تخدام وظیفة ل یجوزو -5
إلى تناول  المش��اركینوس��یش��ّكل ذلك قائمة بالمتحدثین س��یس��تخدمھا الرئیس لدعوة  .Zoomمنص��ة 
 .الكلمة.

رة العادیة الثامنة للمنظمة خالل الدو متاحة باللغات الس���ت كافة الترجمة الفوریةوس���تكون  -6
 عشرة للھیئة.

االفتراض�����ي والحاجة إلى  باألس�����لوبونظًرا إلى عقد الدورة العادیة الثامنة عش�����رة للھیئة  -7
شجع جمیع بنود جدول األعمال، یُ  إلتمامتبسیط اإلجراءات لضمان إتاحة الوقت الكافي أثناء الدورة 

على ثالث دقائق، وأن تقتص������ر مدة  مقتص������رة مدة مداخالتھم جعلعلى األعض������اء والمراقبون 
نیابة عن األقالیم اقتص������ادًا في الوقت بالالمداخالت اإلقلیمیة على خمس دقائق. ویحبذ إلقاء بیانات 

 المخصص للمداوالت.
ا على تیس������یر خدمات الترجمة الفوریة وإعداد التقاریر -8 األعض������اء ، یطلب من وحرص������ً

 cgrfa@fao.orgوإلى  Interpretation@fao.org-FAO خطیة عن بیاناتھم إلى:نسخ  إرسال نیوالمراقب
 .ببطء أثناء إلقائھا قراءھاوقبل تالوتھا، 

لتبادل المعلومات.  Zoom) داخل منصة Chatوظیفة الدردشة (ویجوز للمشاركین استخدام  -9
ولكن ینبغي خالل الدورة اإلعراب بش���كل ش���فھي عن اآلراء التي ینبغي مراعاتھا عند إعداد تقریر 

 االجتماع.

 جدول األعمال والجدول الزمني والوثائق

 51.وفقًا للممارسة المتبعة على اإلنترنت ھیئةالدورة متاحة على موقع ال وثائقجمیع  -10
توقیت المنطقة الزمنیة المعتمد  ھو) UTC +2( ألوروبا الوس�طىالتوقیت الص�یفي وس�یكون  -11

المنطقة الزمنیة نفس�����ھا للمقر الرئیس�����ي لمنظمة األغذیة  فھيللدورة العادیة الثامنة عش�����رة للھیئة. 
 لو أنھ منعقد بحضور المشاركین.  االجتماع كماوالزراعة لألمم المتحدة ولموقع 

صباًحا إلى الساعة  10:00الدورة العادیة الثامنة عشرة للھیئة من الساعة اجتماعات ستعقد  -12
. وفي األول من مس��اءً  18:00من بعد الظھر إلى الس��اعة  15:00من بعد الظھر ومن الس��اعة  13:00

 15:00جلس��ة بعد الظھر من الس��اعة فیما س��تمتد  ،جلس��ة ص��باحیةأي أكتوبر/تش��رین األول لن تعقد 
 ر غیر ذلك.  في حال تقرّ إّال  ،18:00إلى الساعة 

تص���ل إلى عش���ر دقائق في أي وقت اس���تراحة قص���یرة ویجوز لرئیس الھیئة أن یدعو إلى  -13
 خالل الجلسة. 

الھیئة المفص������لة في ھذه المذكرة والتي تتص������ل بجدول األعمال طرائق عمل أما س������ائر  -14
الوثائق فتسري على الدورة العادیة الثامنة عشرة للھیئة بالتماشي مع الممارسة وبالجدول الزمني وب

 المعتادة. 

 التقاریر والسجالت

                                                   
51  http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1414751 

mailto:FAO-Interpretation@fao.org
http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1414751/


CGRFA-18/21/1 Add.1 Rev.2 23 

 

ة مسودة تقریر االجتماع وسیعممھا بواسطة البرید اإللكتروني على جمیع ھیئر السیعد مقرّ  -15
في الساعة  2021أكتوبر/تشرین األول  1المشاركین، وسیتیحھا على الصفحة اإللكترونیة للھیئة في 

 لعقد الدورةمن بعد الظھر. وس������یقوم المقرر بتس������جیل موافقة الھیئة على الطرائق المعدلة  13:30
 الواردة بالتفصیل في ھذه المذكرة. 

وس������تطبق س������ائر طرائق عمل الھیئة المبینة في ھذه المذكرة، في ما یتعلق بتقاریر الدورة  -16
 العادیة الثامنة عشرة للھیئة وفقًا للممارسة المتبعة. ومحاضرھا، على الدورة
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