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 مقدمة -لا أو  

عقدت مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة )مجاعة العمل(  -1
وترد أمساء أعضرررراء  .2023يناير/كانون الثاين  20إىل  18دورهتا الثانية عشرررررة يف روما، إيطاليا خلل الفرتة املمتدة من 

 ةاإللكرتوني الصررررررررررررررفحةيف حني ميكن االطلع على قائمة املندوبني واملراقبني على  املرفق ابءمجاعة العمل واملناوبني يف 
 1للدورة.

 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر -اثنياا

جلماعة العمل، هذه الدورة نيابة عن السرررريد  افتتح السرررريد منّور مجايل )تونس(، انئي رئيس الدورة احلادية عشرررررة -2
Hongjie Yang  .الصني(، رئيس الدورة احلادية عشرة ورّحي ابملندوبني واملراقبني( 

، مدير شررررررعبة اإلنتاا احليواين وصررررررحة احليوان ابملندوبني واملراقبني. Thanawat Tiensinورّحي بدوره السرررررريد  -3
د على احلاجة إىل إحداث حتّول وشررررررررررردّ  احليوانية مشررررررررررررياا إىل التحدمت املاثلة أمامه.وذّكر املشررررررررررراركني لثية قطاع الثروة 

 مسررتدايف يف قطاع الثروة احليوانية مشرررياا إىل الدور احلاسررم األثية الذي يضررطلع به التنوع الوراثي احليواين يف هذا السرريا .
ترمجتها على شررررركل إجراءات على املسرررررتويني  د على أّن أي قرارات بشرررررأن السرررررياسرررررات على املسرررررتوى العاملي  يوشررررردّ 

الوطين واحمللي وتعّهد بتقدمي الدعم الكامل من جاني منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( ملؤازرة جهود البلدان يف سرررررررررررررربيل 
جدول وسرررّلل الضررروء على حسرررن توقيت البنود من  ون املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة واسرررتخدامها املسرررتدايف.صررر
عمال املطروحة للنقاش يف الدورة احلالية وعلى جدواها العالية، ليس ابلنسررربة إىل التنمية املسرررتدامة وصرررون املوارد الوراثية األ

 احليوانية فحسي، بل أيضاا ابلنسبة إىل قطاع الثروة احليوانية ككّل. 
 والزراعة )اهليئة(، ابملندوبني واملراقبني.، أمينة هيئة املوارد الوراثية لألغذية Irene Hoffmannورّحبت السرررررررررريدة  -4

دت على أّن أتثريات اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احليوانية تتخطى قطاع الثروة احليوانية وعلى أّن استدامة التحول وشدّ 
اإليكولوجي بضررررررررورة أن يكون عملية شررررررراملة تراعى فيها مجيع خدمات النظايف  طاملسرررررررتدايف لقطاع الثروة احليوانية مشررررررررو 

وخطة العمل العاملية إطار عمل اهليئة بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وابإلشارة إىل  املتصلة بنظم اإلنتاا احليواين.
ج النظم اإليكولوجية الزراعية، خاصررررررررةا ، شرررررررردّ )خطة العمل العاملية( للموارد الوراثية احليوانية ابلنسرررررررربة إىل  دت على أثية ُنه

مونرتمل العاملي للتنوع البيولوجي الذي جرى اعتماده  - وابإلشرررررررررررارة إىل تطبيق إطار كو ين  إدارة املوارد الوراثية احليوانية.
مؤخراا، حّثت األعضاء يف مجاعة العمل على احملافظة على الزخم نفسه وعلى تكثيف اجلهود يف سبيل صون املوارد الوراثية 

سررتخدامها على  و مسررتدايف بغية حتويل قطاع الثروة احليوانية يف ضرروء تبقي سرربع سررنوات فقل لتحقيق أهداف احليوانية وا
 التنمية املستدامة. 

يف مجاعة العمل بغريهم من أعضرررررررراء اهليئة  الغائبنيواسررررررررتبدلت مجاعة العمل، ابلتشرررررررراور مع األقاليم، األعضرررررررراء  -5
قطر واململكة العربية السررررررعودية االجتماع كأعضرررررراء يف و بنما وفرنسررررررا  وعليه، فقد حضرررررررت احلاضرررررررين يف هذا االجتماع.

 مجاعة العمل.

                                                           
1 detail/en/c/1603813-genetics/events/events-https://www.fao.org/animal 

https://www.fao.org/animal-genetics/events/events-detail/en/c/1603813


CGRFA/WG-AnGR-12/23/Report 2 

 

ا. Harvey Blackburnوانتخبت مجاعة العمل السرررررررريد  -6 ومت انتخاب  )الوالمت املتحدة األمريكية( رئيسررررررررا
)الربازيرل(  Samuel Rezende Paivaالسرررررررررررررريررد و )إسرررررررررررررربررانيررا(  Montserrat Castellanosالسرررررررررررررريرردة  كررل من
 (األردن) سررررامي عايد العوابدةوالسرررريد  )جنوب أفريقيا( Tlou Chokoe)تونغا( والسرررريد  Charles Kato والسرررريد
 مقرراا للدورة. Tripathi )اهلند( نواابا للرئيس. ومت انتخاب السيد Bhupendra Nath Tripathiوالسيد 

 .ألفاملرفق واعتمدت مجاعة العمل جدول األعمال كما يرد يف  -7

 حالة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية -اثلثاا

وأخذت  2اسررررررررررررررتعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةنظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -8
 .3الوراثية احليوانيةالتقرير املرحلي املوجز عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد علماا ابلوثيقة بعنوان 

وحتسررني إدارة املوارد الوراثية  مجاعة العمل لن تدعو اهليئة البلدان إىل مواصررلة تنفيذ خطة العمل العاملية وأوصررت -9
من أهداف  15و 2هبدف املسررررررررررررراثة يف حتقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية الريفية املسرررررررررررررتدامة وحتقيق اهلدفني  احليوانية

سررررررريما  لن تطلي اهليئة من املنظمة مواصرررررررلة دعم البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية، وال وأوصرررررررتمة. التنمية املسرررررررتدا
البلدان النامية والبلدان اليت متّر اقتصررراداهتا لرحلة انتقالية. وينبغي أن يشرررمل هذا الدعم حلقات عمل لبناء القدرات تهعقد 

لتعاون مع الشررربكات اإلقليمية وأصرررحاب املصرررلحة الوطنيني من أجل عرب اإلنرتنت وحضرررورما على حّد السرررواء، وذل  اب
االسررررتفادة من املعارف واخلربات اإلقليمية واحمللية. واقرتحت مجاعة العمل املواضرررريع التالية من بني املواضرررريع ذات االهتمايف 

ة اإليكولوجية، وتربية النحل الرئيسررررررري: تعريف احليواانت وتسرررررررجيلها، والتحسرررررررني الوراثي، والصرررررررون خارا املوقع، والزراع
 .املستدامة، ووضع سلسل القيمة احليوانية ألصحاب احليازات الصغرية

مجاعة العمل لن تطلي اهليئة من املنظمة تكثيف جهودها يف جمال مجع األموال ودعوة اجلهات املا ة  وأوصررررت -10
 األموال حلسرررررررراب أمانة املنظمة. ودعت الوكاالت إىل املسرررررررراثة يف تنفيذ خطة العمل العاملية، لا يف ذل  عن طريق توفري

ملوارد الوراثية احليوانية وتنفيذها مع ضمان مشاركة واسعة النطا  الوطنية اخلاصة ابشاريع املالفنية واجلهات املا ة إىل وضع 
 )املنسقون الوطنيون(. ألصحاب املصلحة واملنسقني الوطنيني يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليواين

أصررررررررحاب املصررررررررلحة املعنيني إىل مواصررررررررلة إذكاء الوعي لثية املوارد الوراثية  ومجيعودعت مجاعة العمل املنظمة  -11
احليوانيرررة، وأدوار منتجي الثروة احليوانيرررة وأنواع احليواانت وسررررررررررررررلالهترررا ونظم إنتررراجهرررا من حيرررث توفري خررردمرررات النظرررايف 

 .اإليكولوجي

                                                           
 .AnGR-CGRFA/WG-12/23/3الوثيقة  2
 .Inf.1-AnGR-CGRFA/WG/12/23/3 لوثيقةا 3
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 وع املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةرصد تن -ارابعا 

ا ابلواثئق بعنوان  4رصررررررررررررررد تنوع املوارد الوراثية احليوانيةالوثيقة بعنوان يف مجاعة العمل  نظرت -12 حالة وأخذت علما
للحيواانت وتقرير مفصررررررررررررررررل عن تطوير نظرررايف معلومرررات التنوع الوراثي  5، 2022 -املوارد الوراثيرررة احليوانيرررة وا ررراهررراهترررا 

 7.وأساليي تقدير التغريات اجلينومية داخل اجملموعات 6، املستأنسة
، وسرررررررررّلطت  (DAD-IS)بت مجاعة العمل بتحديث نظايف معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسرررررررررتأنسرررررررررةورحّ  -13

لن تواصرررررررررل املنظمة تقدمي  وأوصرررررررررتالضررررررررروء على أثيته ابعتباره ةلية دولية لتبادل املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية. 
من الربانمج العادي والدعم الفين من أجل مواصررررررررررررررلة صرررررررررررررريانة وتطوير نظايف معلومات التنوع الوراثي للحيواانت  التمويل

املستأنسة وزمدة سهولة استخدامه، لا يف ذل  األدوات اليت تسّهل عرض عمليات التوزيع اجلغرافية جملموعات السلالت 
  لرررا يف ذلررر يف إدراا خررراانت بيررراانت الوطنيرررة، والنظر 

ه
أو معّرف السررررررررررررررجلت لقررراعررردة  (DOI) عرِّف كيررراانت رقميمل

 .من أجل زمدة إبراز نظايف معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة واستخدامه  PubMed IDالبياانت
ا لن تشرررررررردد اهليئة على حاجة البلدان إىل حتديث بياانهتا أوصررررررررتو  -14 الوطنية ابنتظايف يف نظايف  مجاعة العمل أيضررررررررا

معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسررررتأنسررررة، ال سرررريما البياانت املتعلقة بتصررررنيفات تكّيف السررررلالت والنحل اخلاضررررع 
 5-2و 4-2لإلدارة ألغراض األغذية والزراعة، لضررررررمان اختاذ قرارات بشررررررأن تنفيذ خطة العمل العاملية وحتقيق املقصرررررردين 

 .من أهداف التنمية املستدامة مسرتشدين لحدث البياانت واملعلومات املتاحة
الة من فعّ منخفضررة الكلفة و  مواصررلة تطوير و/أو تنقيح منهجياتاهليئة بدعوة املنظمة إىل مجاعة العمل  وأوصررت -15

تقدير أحجايف جمموعات حيث الكلفة لتقدير أحجايف جمموعات السررررررلالت الوطنية، وتقدمي الدعم الفين للبلدان من أجل 
 .السلالت والبياانت األخرى ذات الصلة لرصد تنوع سلالت املاشية وجمموعات النحل اخلاضع لإلدارة

لن  ري حتليلا بشررررررررررررأن معدل اإلبلد عن بياانت أداء السررررررررررررلالت يف نظايف املنظمة مجاعة العمل  وأوصررررررررررررت -16
وأن تواصررررل البلدان واملنظمة  فيه مجاعة العمل يف دورهتا القادمة معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسررررتأنسررررة لكي تنظر

العمل على قابلية التشررررغيل البيين لنظايف معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسررررتأنسررررة مع نظم املعلومات احلالية للبياانت 
 .اإلقليمية من أجل  ني ازدواجية اجلهود

ة وتطوير وحتسرررني املؤشررررات الوراثية و/أو املتعلقة ابلنسرررل و/أو مجاعة العمل لن تواصرررل املنظمة دراسررر وأوصرررت -17
الدميوغرافية للتنوع الوراثي داخل اجملموعات السرررتكشررراف األثر احملتمل للجمع بني تل  املؤشررررات وبياانت التعداد احلالية 

لحيواانت املسررررتأنسررررة، لكي على تصررررنيف املخاطر، واقرتاح جماالت البياانت ذات الصررررلة بنظايف معلومات التنوع الوراثي ل
 .تنظر فيها مجاعة العمل يف دورهتا القادمة
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ا  وأوصررررررت -18 ملعاجلة مجع البياانت ملؤشررررررر منخفضررررررة الكلفة ج جديدة ابسررررررتكشرررررراف ُنه املنظمة مجاعة العمل أيضررررررا
املنظمة على اسررررررتكشرررررراف إمكانية توسرررررريع نطا  مؤشررررررر أهداف التنمية  عت، وشررررررج1-4-2 أهداف التنمية املسررررررتدامة

مع فريق اخلرباء املشرررررت  بني الوكاالت املعين لؤشرررررات أهداف التنمية املسررررتدامة، ليشررررمل السررررلالت  2-5-2املسررررتدامة 
 .العابرة للحدود

 والزراعةالتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية إعداد  -خامساا
 يف العامل

التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان إعداد  -19
إعداد التقرير رير القطري الذي يدعم التق مسررررررررودة اسررررررررتبيان)التقرير الثالث( وأخذت علماا بوثيقة املعلومات بعنوان  8العامل

 .9لة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العاملالثالث عن حا
لن تقويف اهليئة  وأوصررررررررررررررت ونظرت مجاعة العمل يف النطا  والنهج واخلطوط العريضررررررررررررررة املقرتحة للتقرير الثالث. -20

ابعتماد إطالة اجلدول الزمين وتقدمي التقرير الثالث للهيئة يف دورهتا احلادية والعشرين العادية. واقرتحت أن يتضمن اجلدول 
الزمين خطوة جديدة بعد انعقاد الدورة العشرررررررررررررررين العادية للسررررررررررررررماح للبلدان بتقدمي معلومات  ّدثة موجزة عن تقاريرها 

 التقرير الثالث يف صيغته النهائية. القطرية قبل وضع
يل الضرررررررروء على مشرررررررراركة املرأة والشررررررررباب وجمتمعات واقرتحت مجاعة العمل تعديل اخلطوط العريضررررررررة لتسررررررررلّ  -21

واقرتحت معاجلة "حالة العلويف والتكنولوجيا"  الشعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية يف إدارة املوارد الوراثية احليوانية.
، سرررّلطت مجاعة العمل الضررروء 3وضرررمن املواضررريع اخلاصرررة يف اجلزء  ملة املناقشرررة حول القدرات الوطنية.لتك 2يف اجلزء 

سرررررلالت  على أثية موضررررروع "القياسرررررات اجلينومية للختلف الوراثي ومسرررررتقبل اسرررررتخدايف مفهويف السرررررللة يف تكوين
مجاعة العمل إبدراا أوجه  وأوصررررت قها".جديدة" على موضرررروع "إنشرررراء برامج للرتبية يف البيئات الصررررعبة وتوسرررريع نطا

ضررررررررررررررعف املوارد الوراثيرة احليوانيرة أمرايف تغري املنراخ. واقرتحرت مجراعرة العمرل أيضررررررررررررررراا معراجلرة موضرررررررررررررروع التعرديرل الوراثي 
حول "االحتياجات  4كما دعت األمانة إىل إشرا  أعضاء مجاعة العمل يف بلورة اجلزء  والتكنولوجيات الناشئة األخرى.

يف إدارة املوارد الوراثية احليوانية" وإظهار التأثريات االقتصرررررررررررررررادية خلطة العمل العاملية بناءا على املعلومات  والتحدمت
 املقدمة من البلدان.

ومن  إبجراء تغيريات  ددة مت االتفا  عليها خلل الدورة. وأوصررتواسررتعرضررت مجاعة العمل االسررتبيان املقرتح  -22
سررئلة معّينة إىل اسررتبيان اهليئة املتعدد القطاعات بشررأن تغري املناخ، ودمج األسررئلة املماثلة، مجلة ما مت االتفا  عليه، نقل أ

وابإلضرررررافة إىل ذل ، مت  واسرررررتبدال بعا اإلجاابت احلرة ابخليارات املتعددة وذل  اسرررررتناداا إىل التقارير القطرية السرررررابقة.
معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسرررتأنسرررة، من خلل إضرررافة التوصرررل إىل اتفا  لتحسرررني تكامل االسرررتبيان مع نظايف 

خاانت إضرررافية للبياانت وتسرررهيل اسرررتخراا البياانت املتصرررلة لسرررئلة خاصرررة من نظايف معلومات التنوع الوراثي للحيواانت 
 ستعراضها.وستعرض النسخة املعّدلة من االستبيان على اهليئة يف دورهتا العادية التاسعة عشرة ال املستأنسة.
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اخلطوط العريضرررررررة والعملية واالسرررررررتبيان واجلدول الزمين  واعتماد مجاعة العمل لن تقويف اهليئة ابسرررررررتعراض وأوصرررررررت -23
املقرتحة إلعداد التقرير الثالث، ابلصرررررررريغة املراجعة اليت أعّدهتا األمانة يف ضرررررررروء التعليقات والتوصرررررررريات الصررررررررادرة عن مجاعة 

، وأن 2023على األعضاء حبلول األول من سبتمرب/ أيلول  عميمهيان بصيغته النهائية وتوضع االستبلن يتم  وأوصت العمل.
 تتم دعوة الشبكات اإلقليمية املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية واملنظمات الدولية املعنية للمساثة يف إعداد التقرير الثالث.

مجاعة العمل كذل  لن تشررررررّجع اهليئة البلدان على الشررررررروع يف مجع املعلومات والبياانت السررررررتكمال  وأوصررررررت -24
 .2024يونيو/ حزيران  30االستبياانت وتقدمي االستبياانت املستكملة بغرض إعداد التقرير الثالث حبلول 

ا لّن  وأوصررت -25 ىل دعم تنفيذ خطة العمل إالدولية اهليئة مجيع أعضرراء املنظمة واملنظمات  تدعومجاعة العمل أيضررا
العاملية واملسررراثة فيها، ولناشررردة مجيع أعضررراء املنظمة واصليات والصرررناديق واألجهزة الدولية ذات الصرررلة إلسرررناد األولوية 

 لثالث.بشكل فوري للتخصيص الفعال للموارد اليت ميكن التنبؤ هبا واملتفق عليها من أجل إعداد التقرير ا تنيوالعناية اللزم

 دور الكائنات احلية الدقيقة اهلامة لعملية اهلضم لدى اجملرتات -سادساا

 10، لرردى اجملرتات الكررائنررات احليررة الرردقيقررة اهلررامررة لعمليررة اهلضررررررررررررررموثيقررة العمررل بعنوان يف مجرراعررة العمررل  نظرت -26
مشرررررررروع الدراسرررررررة عن اسرررررررتخدايف الكائنات احلية الدقيقة اهلامة لعملية اهلضرررررررم لدى اجملرتات وأخذت علماا ابلوثيقة بعنوان 

وأقّرت لثية إنتاا احليواانت اجملرتة ابلنسرررررربة إىل حتديني مهمني اثنني يواجههما العامل، وثا . 11على  و مسررررررتدايف وصرررررروُنا
عددهم، وختفيف ةاثر تغري املناخ. وأشارت إىل احلاجة إىل إدارة التنوع  حتسني األمن الغذائي والتغذية لسكان العامل املتزايد

دت الوراثي املوجود يف السررلالت احمللية واألعلف وميكروابت املعدة لدى احليواانت اجملرتة وصرروُنا بطريقة متكاملة. وشرردّ 
ما يتعلق برتبية احليواانت  ة، ال سرررررررررريما يفعلى احلاجة إىل إجراء حبوث بشررررررررررأن إدارة ميكروبيويف املعدة لدى احليواانت اجملرت 

اجملرتة، وكفرراءة اإلنترراا، ومقرراومررة األمراض، والقرردرة على التكيف مع الظروف البيئيررة املتغرية، واصاثر احملتملررة للكررائنررات 
ا على االبتكارات يف جمال األعلف للتخفيف من حدة تغري  الدقيقة اهلامة على صرررررررررحة احليوان واإلنسررررررررران، ولكن أيضرررررررررا

 .املناخ
دت على وشرّجعت مجاعة العمل أصرحاب املصرلحة املعنيني، لا يف ذل  املؤسرسرات العلمية، على التعاون وشردّ  -27

 .والبلدان اليت متر اقتصاداهتا لرحلة انتقالية احلاجة إىل تنمية قدرات البلدان النامية
مشررررررروع الدراسررررررة عن سررررررة بشررررررأن ودعت مجاعة العمل األعضرررررراء واملراقبني إىل تقدمي تعليقات ومدخلت ملمو  -28

أبريل/نيسررررران  1حبلول  12 على  و مسرررررتدايف وصررررروُنااسرررررتخدايف الكائنات احلية الدقيقة اهلامة لعملية اهلضرررررم لدى اجملرتات 
، على اعتبار أن األمانة سرروف تتوىل مجع وإاتحة مجيع املسرراثات ابللغات اليت وردت هبا، وسررتقويف إبعداد مشررروع 2023

 واقرتحت مجاعة العمل حتديد اخلرباء الوطنيني واسرررتشرررارهتم يف .هذه التعليقات من أجل إحاطة اهليئة هباالدراسرررة يف ضررروء 
 سيا  حتضري التعليقات على هذه الدراسة.
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مجاعة العمل لن تدعو اهليئة البلدان إىل تعزيز االسررررررررتخدايف املسررررررررتدايف للكائنات الدقيقة اهلامة لعملية  وأوصررررررررت -29
اهلضرررررررررم لدى اجملرتات وصررررررررروُنا، وضرررررررررمان إيلء االعتبار الواجي هلا يف السرررررررررياسرررررررررات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية 

 .وعمليات وضع السياسات

 لألغذية والزراعة يف التخفيف احليوانيةدور املوارد الوراثية  -سابعاا

 من وطأة تغري املناخ والتكيف معه

ا ابلوثيقررة 13تغري املنرراخ واملوارد الوراثيررة لألغررذيررة والزراعررةنظرت مجرراعررة العمررل يف الوثيقررة بعنوان  -30 ، وأخررذت علمررا
 14 .عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخبعنوان 

والحظت احلاجة  15،مسودة استبيان بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغرّي املناخاستعرضت مجاعة العمل و  -31
االسرررررررررررتبيان  االنتهاء منمجاعة العمل لن تطلي اهليئة من األمانة  أوصرررررررررررت. و لثروة احليوانيةإىل إدراا مسررررررررررراثات قطاع ا

استبيان التقرير القطري  مسودة، جنباا إىل جني مع 2023 سبتمرب/أيلول األول من وتعميمه على املنسقني الوطنيني حبلول
هبدف إنشررررراء خل أسرررررا   16 الذي يدعم إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل،

لن تقويف األمانة إبعداد موجز للردود على االسررررررتبيان لكي تنظر فيه مجاعات  أوصررررررتللردود الوطنية جلميع القطاعات. و 
 العمل واهليئة يف دوراهتا املقبلة.

ا  تأوصررررو  -32 عقد حلقة عمل عاملية ألصررررحاب املصررررلحة املتعددين  من األمانة اهليئةلن تطلي مجاعة العمل أيضررررا
وال سرررررررررررررريما يف ما يتعلق واصراء واألولومت،  والتجاربحول تغرّي املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة لتبادل املعلومات 

اخلطوط  ومناقشررررررررررة التغيريات احملتملة يفو صررررررررررفات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته، بربامج الرتبية املوّجهة  
وابإلضررررررررررافة إىل  17.اا التنوع الوراثي يف ختطيل التكيّف مع تغرّي املناخ على املسررررررررررتوى الوطينالتوجيهية الطوعية لدعم إدر 

لن تطلي اهليئة من األمانة تنقيح اخلطوط التوجيهية الطوعية يف ضرررررررررررررروء نتائج حلقة العمل ومع مراعاة  أوصررررررررررررررتذل ، 
الردود اليت وردت على االسررتبيان. وينبغي أن يهنظر يف مشررروع اخلطوط التوجيهية الطوعية املنقحة يف املشرراورات اإلقليمية، 

 راهتا املقبلة.وأن تنظر فيها بعد ذل  مجاعات العمل واهليئة يف دو 
إدارة  مواصرررلة تنمية القدرات وتيسرررري التدريي يف جماللن تدعو اهليئة املنظمة إىل مجاعة العمل كذل   أوصرررتو  -33

لتكّيف مع تغرّي املنراخ والتخفيف من وطرأتره ابلتعراون مع األجهزة احلكوميرة الردوليرة املوارد الوراثيرة احليوانيرة يف مرا يتعلق اب
 ئمة.واألجهزة الدولية القا

مجاعة العمل لن تدعو اهليئة األعضررررراء إىل االسرررررتفادة من أدوات املنظمة وإرشررررراداهتا  أوصرررررتوعلوةا على ذل ،  -34
 ومساثاهتا احملددة وطنياا. بشأن التكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من وطأته عند وضع أو حتديث خططها الوطنية للتكيف
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 لألغذية والزراعة وتقاسم منافعهااحلصول على املوارد الوراثية  -اثمناا

، وأخذت 18احلصررررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسررررم منافعهانظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -35
ومسررررررودة ، 19أنواع التدابري القطرية -احلصررررررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسررررررم منافعهاا ابلوثيقتني بعنوان علما 

 20االستبيان بشأن تداعيات تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها وتبادهلا وتقاسم منافعها.
العمل علماا ابلتطورات احلاصررررررررررلة يف إطار االتفاقات والصرررررررررركو  الدولية األخرى ذات الصررررررررررلة  وأخذت مجاعة -36

ج االجتماع اخلامس عشررررررررررررررر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع ابحلصررررررررررررررول على املوارد وتقاسررررررررررررررم منافعها، لا يف ذل  نتائ
مونرتمل العاملي -يف مونرتمل، كندا. ورّحبت ابعتماد إطار كو ين  2022 الذي عقد يف ديسررررررررررمرب/كانون األول البيولوجي

سررررة، ويتطلي احلفاى على وأشررررارت مع التقدير إىل أن هذا اإلطار يتناول التنوع الوراثي لألنواع املسررررتأن ،للتنوع البيولوجي
التنوع الوراثي واسرررتعادته داخل جمموعات األنواع األصرررلية والربية واملسرررتأنسرررة ويف ما بينها من أجل احلفاى على إمكاانهتا 

، لا يف ذل  من خلل الصررون يف املوقع وخارجه ورارسررات اإلدارة املسررتدامة. وطلبت من األمانة إعداد يف جمال التكّيف
مونرتمل العرراملي للتنوع البيولوجي واملقررات األخرى -ميهررا إىل الرردورة املقبلررة للهيئررة بشرررررررررررررررأن ةاثر إطررار كو ين وثيقررة لتقررد

 الصادرة عن االجتماع اخلامس عشر ملؤمتر األطراف ابلنسبة إىل عمل اهليئة.
صرررون املوارد الوراثية ابلنسررربة إىل املوارد وتقاسرررم منافعها التأثري احملتمل للحصرررول على العمل إىل  مجاعة أشرررارتو  -37

احليوانية واسرررررتخدامها املسرررررتدايف، وشرررررّددت على حاجة احلكومات وأصرررررحاب املصرررررلحة املعنيني إىل اإلملايف هبذه املسرررررألة. 
ودعمت التعاون الوثيق املسررررررتمر مع املنظمات والصرررررركو  الدولية ذات الصررررررلة، وال سرررررريما املعاهدة الدولية بشررررررأن املوارد 

لنباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة( واتفاقية التنوع البيولوجي من أجل إذكاء الوعي يف صرررفوف أصرررحاب املصرررلحة الوراثية ا
 الرئيسيني وتوفري تنمية القدرات وبرامج التدريي اليت تتناول احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.

احلصررررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسررررم ة الوثيقة بعنوان مجاعة العمل لن  ري يف مقدم أوصررررتو  -38
توضرررررررريح أن التدابري القطرية املتعلقة ابحلصررررررررول على املوارد وتقاسررررررررم منافعها املذكورة يف  21أنواع التدابري القطرية -منافعها

ا بتصررررور  أوصررررتالوثيقة هي على سرررربيل املثال فقل وليس املقصررررود منها لي حال من األحوال أن تكون شرررراملة. و  أيضررررا
نافعها، على سرررربيل املثال عن طريق إضررررافة بعا عناصررررر التدابري القطرية احملددة املتعلقة ابحلصررررول على املوارد وتقاسررررم م

أشكال أو رسويف بيانية إىل الوثيقة. وقديف أعضاء مجاعة العمل تعليقات مفصلة على أقسايف  ددة من الوثيقة ليواصل فريق 
 اخلرباء املعين ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها النظر فيها.

وتقاسررررررم على املوارد تجريبية اللزمة لفهم ةاثر تدابري احلصررررررول األدلة ال يوّطدالعمل الذي  مجاعة العمل، تدأيّ و  -39
إعداد تقرير، بناءا على الردود على اسرررررتبيان مت اختباره مسررررربقاا، بشرررررأن ةاثر  اهليئة املتمثل يف. وأشرررررارت إىل طلي هامنافع

وتقاسررررررم  وصرررررروُنا،ذية والزراعة على اسررررررتخدايف املوارد الوراثية لألغ هاوتقاسررررررم منافععلى املوارد التدابري القطرية للحصررررررول 
مسرررودة االسرررتبيان بشرررأن تداعيات تدابري احلصرررول على منافعها. وقدمت مجاعة العمل تعليقات مفصرررلة ومدخلت على 

                                                           
 .AnGR-CGRFA/WG-8/12/23 الوثيقة 18
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 .Inf.2-AnGR-CGRFA/WG/12/23/8 الوثيقة 20
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CGRFA/WG-AnGR-12/23/Report 8 

 

أيضاا بتوضيح ما يلي:  أوصتوطلبت مراجعتها. و  22،املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها وتبادهلا وتقاسم منافعها
ودور السرررلطات الوطنية املختصرررة، واملنسرررقون الوطنيون/جهات االتصرررال التابعة ( 2)اجمليبون املسرررتهدفون الرئيسررريون   (1)

ويف مقدمة االسرررتبيان، يهذكر الغرض منه، وضررررورة مشررراركة بتلف أصرررحاب املصرررلحة فيه   (3)للهيئة واملعنية ابالسرررتبيان  
التقرير بشررررررررأن ةاثر التدابري القطرية املتعلقة ابحلصررررررررول على املوارد وتقاسررررررررم وإعداد  (5  )واجلدول الزمين للسررررررررتبيان (4)

 .و ارب املستخدمني يف ما خيّص تطبيقها منافعها
وأشارت مجاعة العمل إىل أنه ميكن تقدمي املزيد من التعليقات اخلطية بشأن مسأليت أنواع التدابري القطرية املتصلة  -40

عها واالسرررررتبيان، لكي تواصرررررل الدورة السرررررادسرررررة لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين ابحلصرررررول على املوارد وتقاسرررررم مناف
 ، النظر فيهما.2023 مايو/ أمر 4إىل  2ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت ستهعقد يف الفرتة من 

 معلومات التسلسل الرقمي واملوارد الوراثية احليوانية –اتسعاا
 لألغذية والزراعة

 أخذتو  23.معلومات التسرررررررررلسرررررررررل الرقمي واملوارد الوراثية لألغذية والزراعةبعنوان  وثيقةاليف مجاعة العمل نظرت  -41
: دور معلومات التسررررررلسررررررل الرقمي يف صررررررون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسررررررتخدامها املسررررررتدايف ابلوثيقة بعنوانعلماا 

 24الفرص والتحدمت.
تهسررررررتخديف بشرررررركل روتيين ويتم تبادهلا على  (DSI) معلومات التسررررررلسررررررل الرقميأن إىل  مجاعة العمل وأشررررررارت -42

لن تدعم  أوصرررت. و والفنيةوأن العامل احملدد األسررراسررري السرررتخدامها هو االفتقار إىل القدرات البشررررية  ،الصرررعيد العاملي
بناء القدرات الفنية واملؤسرررررررسرررررررية  من أجلاملنظمة البلدان، وال سررررررريما البلدان النامية واليت متر اقتصررررررراداهتا لرحلة انتقالية، 

 لألغذية والزراعة. يف البحث والتطوير املتعلقني ابملوارد الوراثية والبشرية اللزمة الستخدايف معلومات التسلسل الرقمي
 واملعاهدة الدولية، البيولوجي،، ابلتعاون مع اتفاقية التنوع تنظيم نونّوهت مجاعة العمل لا اضرررررررطلعت به اهليئة م -43
نو  اجلينات التابعة للجماعة االسرررررررتشرررررررارية للبحوث الزراعية ب، ومبادرة (CABI)املركز الدويل للزراعة والعلويف البيولوجية و 

اليت عهقدت ابلوسررررررررررائل  25حلقة العمل العاملية عن معلومات التسررررررررررلسررررررررررل الرقمية واملوارد الوراثية لألغذية والزراعةالدولية، 
لن تعقد اهليئة املزيد من الندوات عرب اإلنرتنت أو  أوصررررررررررررت. و 2022نوفمرب/تشرررررررررررررين الثاين  15و 14االفرتاضررررررررررررية يومي 

حلقات العمل إلبلد أعضررائها واملراقبني ابملسررائل املتعلقة لعلومات التسررلسررل الرقمي، لا يف ذل  التطورات التكنولوجية 
ا استمرار التعاون الوثيق والسياساتية، ولتيسري احلوار على املستومت الوطنية واإلقليمية  والعاملية. وأيدت مجاعة العمل أيضا

 بني اهليئة وبتلف املنتدمت املعنية لعلومات التسلسل الرقمي، لا يف ذل  اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة الدولية.

                                                           
 .Inf.2-AnGR-CGRFA/WG/12/23/8 الوثيقة 22
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ل الرقمي يف دور معلومات التسررررلسرررروالحظت مجاعة العمل مع التقدير احملتوى الفين ملشررررروع الدراسررررة بشررررأن  -44
وأبدت تعليقات فنية مفصررلة بشررأن  26صررون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسررتخدامها املسررتدايف: الفرص والتحدمت.

مشررررروع الدراسررررة، لا يف ذل  هيكلها، ملواصررررلة النظر فيها، والحظت عديف التوازن بني األقسررررايف املتعلقة ابملوارد الوراثية 
يف جمال تطوير املوارد الوراثية احليوانية  معلومات التسررررررررررررررلسرررررررررررررررل الرقمي إببراز تطبيقات أوصرررررررررررررررتاحليوانية والنباتية  و 

 .واستخدامها على  و أوسع
بشررررررررررأن معلومات  15/9وأخذت مجاعة العمل علماا ابلتطورات األخرية يف املنتدمت األخرى، وال سرررررررررريما املقرر  -45

وأشررررررارت إىل أن األطراف يف  27االجتماع اخلامس عشررررررر ملؤمتر األطراف.الذي اعتمده  التسررررررلسررررررل الرقمي للموارد الوراثية
مونرتمل العاملي للتنوع البيولوجي، إنشرررررررررررررراء ةلية متعددة األطراف -اتفاقية التنوع البيولوجي قررت، كجزء من إطار كو ين 

  صرررندو  عاملي. وأخذت علماا لتقاسرررم املنافع من اسرررتخدايف معلومات التسرررلسرررل الرقمي بشرررأن املوارد الوراثية، لا يف ذل
صصة مفتوحة العضوية معنية بتقاسم املنافع النامجة عن استخدايف معلومات التسلسل الرقمي بأيضاا إبنشاء جمموعة عمل 

 من أجل مواصلة تطوير اصلية املتعددة األطراف.
معلومات التسلسل  بشأنمجاعة العمل لن تواصل األمانة الرصد واملساثة، حسي االقتضاء، يف العمل  أوصتو  -46

صرصرة مفتوحة العضروية معنية بتقاسرم بالرقمي يف املنتدمت األخرى، لا يف ذل  من خلل املشراركة يف عمل جمموعة عمل 
املنافع النامجة عن اسررررتخدايف معلومات التسررررلسررررل الرقمي، هبدف النظر يف اصاثر احملتملة على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

ا لن تلفت األمانة عناية أعضررررررررراء اهليئة إىل الدعوة املوجهة من مؤمتر األطراف إلبداء  أوصرررررررررتتقرير إىل اهليئة. و رفع و  أيضرررررررررا
ملواصررررررلة النظر فيها، ودعوة األعضرررررراء إىل تضررررررمني مسرررررراثاهتم  15/9وجهات النظر بشررررررأن مسررررررائل واردة يف امللحق ابملقرر 

  صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدايف.معلومات التسلسل الرقمي يف معلومات بشأن دور
التدابري الوطنية للحصررررررررول ، يف حال كانت مجاعة العمل لن تطلي اهليئة من األمانة دعوة األعضرررررررراء أوصررررررررتو  -47

ا على املوارد وتقاسررم منافعها وةاثرها  التدابري، إىل تقدمي معلومات بشررأن هذه على معلومات التسررلسررل الرقمي تنطبق أيضررا
 الفعلية أو احملتملة على صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدايف.

 اخلطة السرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة –عاشراا

لألغررذيررة والزراعررة اخلطررة االسرررررررررررررررتاتيجيررة هليئررة املوارد الوراثيررة نظرت مجرراعررة العمررل يف الوثيقررة بعنوان اسررررررررررررررتعراض  -48
العمل املتعدد السرررررنوات منذ الدورة السرررررادسرررررة عشررررررة  برانمجعلماا مع التقدير ابلتقديف احملرز يف تنفيذ  وأخذت 28وحتديثها

 العادية للهيئة.
 واسرررررررررررررتعرضررررررررررررررررت مجررراعرررة العمرررل مشرررررررررررررروع اخلطرررة االسررررررررررررررتاتيجيرررة هليئرررة املوارد الوراثيرررة لألغرررذيرررة والزراعرررة للفرتة -49

اإلشررررررررارات إىل "التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، لا يف ذل  املوارد الوراثية"  مجيع ابسررررررررتبدال أوصررررررررت، و 2031 - 2023
" يف األقسرررررررررررررررايف الترراليررة للخطررة البيولوجي لألغررذيررة والزراعررةتنوع مجيع أشررررررررررررركررال الابصيت "املوارد الوراثيررة لألغررذيررة والزراعررة و 

من جدول األعمال،  5اشررياا مع اسررتنتاجات مجاعة العمل بشررأن البند واألهداف واألسررا  املنطقي. ومت االسرررتاتيجية: املهمة
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خطة العمل  واسررررررتعراض التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العاملإبرجاء إصرررررردار  أوصررررررت
 .(2027/2026)العادية للهيئة  الدورة احلادية والعشرينالعاملية للموارد الوراثية احليوانية إىل 

اجلديدة والناشرررررئة إلدراجها يف  املسرررررائلمن األمانة اقرتاح إجراء لتحديد  اهليئةمجاعة العمل لن تطلي  أوصرررررتو  -50
ا أوصرررررررتالعمل املتعدد السرررررررنوات. و  برانمج تعدد املا ني املمانة األملسررررررراثة يف حسررررررراب إىل ابدعوة اجلهات املا ة  أيضرررررررا
 .برانمج العمل املتعدد السنواتشرت  بني القطاعات لتنفيذ املو 

 أية مسائل أخرى –عشر حادي

تنظيم عمل اهليئة يف املسرررررررتقبل يف ما بني الدورات، ونظرت يف إب از النقاش اجلاري بشرررررررأن مجاعة العمل  حبثت -51
 وأوصرررررتخلل الدورات املاضرررررية.  التوازن بني املسرررررائل املتعلقة ابملوارد الوراثية احليوانية واملسرررررائل املشررررررتكة بني القطاعات

تعزيز عملها يف املسائل بمجاعة العمل، أثناء النظر يف املسائل املشرتكة بني القطاعات ابعتبارها ذات صلة ومهمة لواليتها، 
املتعلقة مباشرررررة بصررررون املوارد الوراثية احليوانية واسررررتخدامها املسررررتدايف. وشررررّجعت البلدان على أن تقرتح، يف سرررريا  اخلطة 

، املواضرررررررررررريع املهمة ذات الصررررررررررررلة ابملوارد الوراثية 2031- 2023االسرررررررررررررتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للفرتة 
مجاعة العمل ابلرتكيز على اسرررررررررتعراض التقرير الثالث  وأوصرررررررررت احليوانية ألغراض العمل املسرررررررررتقبلي للهيئة ومجاعة العمل.

 الثالثة عشرة والرابعة عشرة املقبلتني.  وخطة العمل العاملية خلل دورتيها

 البياانت اخلتامية –عشر اثين

عن السيد بديع بسبا ، رئيس فرع اإلنتاا واملوارد  ةأمني مجاعة العمل، ابلنياب ،Paul Boettcherهّنأ السيد  -52
الوراثية احليوانية، مجاعة العمل على إجنازاهتا واجتماعها املثمر. وأّكد التزايف شررررعبة اإلنتاا احليواين وصررررحة احليوان، وفرع 

طة العمل العاملية. وشررّدد اإلنتاا احليواين واملوارد الوراثية احليوانية خصرروصرراا، ابلعمل مع األعضرراء ملواصررلة دعم تنفيذ خ
على توفري الدعم الفين لعملية مجع البياانت بغرض إعداد التقرير الثالث. وذّكر لثية املوارد الوراثية احليوانية يف حتويل 
قطاع الثروة احليوانية على  و مسررررررررررررررتدايف، وأبل  املشرررررررررررررراركني عن انعقاد املؤمتر العاملي لتحويل الثروة احليوانية على  و 

. واختتم كلمته شاكراا حكومة أملانيا على دعمها املايل السخّي والبلدان األخرى على 2023أيلول  ستدايف يف سبتمرب/م
 مساثاهتا العينية.

، أمينة Irene Hoffmann، كبري مسؤويل االتصاالت يف أمانة اهليئة، ابسم السيدة Dan Leskienوهّنأ السيد  -53
لبنود جدول األعمال، وال سرررررررريما يف ما خيّص املسررررررررائل املتعلقة ابملوارد الوراثية احليوانية  اهليئة، مجاعة العمل على معاجلتها

واملشررررررتكة بني القطاعات على السرررررواء بفعالية ملحوظة، مشررررررياا إىل أّن هذا سررررريشرررررّكل توجيهاا للهيئة ومصررررردر إهلايف لعمل 
ود املتصرررررررررررلة ابملوارد الوراثية احليوانية ألغراض العمل املنظمة الفين. وشرررررررررررّجع مجاعة العمل على حتديد بواسرررررررررررطة اهليئة، البن

املسرررررتقبلي. وتوّجه ابلشررررركر إىل حكومات كندا وأملانيا وهولندا والنرويج وسرررررويسررررررا على دعمها املايل لتنفيذ برانمج عمل 
وه من توجيهات خلل اهليئة املتعدد السرررنوات، واختتم كلمته معرابا عن امتنانه جلماعة العمل ورئيسرررها واملقرر على ما قدم

 هذا االجتماع. 



11 CGRFA/WG-AnGR-12/23/Report 

 

 ر هبا هذه الدورة.اعه ابحلكمة، وللتوجيهات اليت تقديف هبا، والطريقة اليت أدلتمتّ وأعربت اهليئة عن امتناُنا للرئيس  -54
ا أعربت و  املقرر. وتوّجهت اهليئة  مها نواب الرئيس، وللعمل املتفاين الذي قايف بهعن تقديرها للتوجيهات اليت قدّ أيضررررررررررررررا

ابلشرركر إىل األمانة ومجيع املوظفني على اجلهود اليت بذلوها قبل الدورة وخلهلا، مع اإلشررارة إىل أثية املوظفني كافة الذين 
 أاتحوا إمكانية انعقاد هذه الدورة.

لى مسرررررراثاهتم يف إجناح وتوّجه الرئيس ابلشرررررركر إىل مجيع املندوبني واملقرر، فضررررررلا عن األمانة وموظفي الدعم ع -55
احليوانية الذين يعملون على  و دؤوب والذين  الثروةهذه الدورة. وذّكر اجلميع بضرررررررورة أال ينسرررررروا مسررررررؤوليتهم  اه مرّ  

يديرون مباشررررررةا املوارد الوراثية احليوانية. ودعا كذل  مجاعة العمل إىل مواصرررررلة جهودها، ال بل إىل مضررررراعفتها، من أجل 
ة املوارد الوراثيرة احليوانيرة على املسررررررررررررررتوى احمللي. واختتم كلمتره ابلتعبري عن فرحره ابجتمراع مجراعرة العمرل جمردداا توجيره إدار 

 ابحلضور الشخصي عقي اجلائحة العاملية ومتّّن جلميع املشاركني رحلة ساملة إىل بلدهم. 
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 املرفق ألف

 عشرة الثانيةجدول أعمال الدورة 
 جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية 

 ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
 2023 كانون الثاين/يناير 20 - 18

 
 انتخاب الرئيس وانئي )نواب( الرئيس واملقرر -1
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2
 ةحالة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليواني -3
 رصد تنوع املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة -4
 التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد  -5
  لعملية اهلضم لدى اجملرتات اهلامةدور الكائنات احلية الدقيقة  -6
 التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معهدور املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف  -7
 احلصول على املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -8
 معلومات التسلسل الرقمي" واملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة" -9

 اخلطة االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -10
 أية مسائل أخرى -11
 تماد التقريراع -12
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 املرفق ابء

 األعضاء واألعضاء املناوبون يف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية
 ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة املنتخبون يف الدورة العادية

 عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الثامنة

 التشكيل
 إقليم()عدد البلدان لكل 

 البلد

 أفريقيا
(5) 

 تونس
 جنوب أفريقيا

 كينيا
 ملوي
 انميبيا

 أوغندا: العضو املناوب األول
 الكامريوناين: العضو املناوب الث

 آسيا
(5) 

 مجهورية كورم
 الصني
 الفلبني
 ماليزم 
 اهلند

 بنغلديش: العضو املناوب األول
 اتيلند: العضو املناوب الثاين

 أورواب
(5) 

 إسبانيا
 بولندا
 سويسرا
 النرويج
 هولندا

 فرنسا: العضو املناوب األول
 سلوفينيا: العضو املناوب الثاين
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 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
(5) 

 األرجنتني
 أوروغواي
 الربازيل
 بريو

 كوستاريكا
 شيلي :العضو املناوب األول
 كولومبيا :العضو املناوب الثاين

 الشرق األدىن
(4) 

 األردن
 السودان
 العرا 
 اليمن

 ملكة العربية السعوديةامل :العضو املناوب األول
 اجلمهورية العربية السورية :العضو املناوب الثاين

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الوالمت املتحدة األمريكية

 جنوب غرب احمليط اهلادئ
(2) 

 فيجي
 تونغا

 : فانواتوالعضو املناوب األول
 : سامواالعضو املناوب الثاين
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 جيماملرفق 

 قائمة ابلواثئق

 العنوان رمز الوثيقة

CGRFA/WG-AnGR-12/23/1  الرئيس وانئب )نواب( الرئيس واملقررانتخاب 

CGRFA/WG-AnGR-12/23/1/Inf.1  الدولية املعنية ابملوارد النظايف األسررررررررراسررررررررري جلماعة العمل الفنية احلكومية
األعضررررررررررررررراء واألعضررررررررررررررراء املنرراوبون ، و الوراثيررة احليوانيررة لألغررذيررة والزراعررة

 عشرة للهيئة الثامنةاملنتخبون يف الدورة العادية 

CGRFA/WG-AnGR-12/23/1/Inf.2 مذكرة إعلمية للمشاركني 

CGRFA/WG-AnGR-12/23/2 جدول األعمال املؤقت 

CGRFA/WG-AnGR-12/23/2/Inf.1 قائمة ابلواثئق 

CGRFA/WG-AnGR-12/23/2 Add.1 جدول األعمال التفصيلي املؤقت واجلدول الزمين املؤقت 

CGRFA/WG-AnGR-12/23/3 الوراثية احليوانية العاملية للمواردعمل استعراض تنفيذ خطة ال 

CGRFA/WG-AnGR-12/23/3.Inf.1  التقرير املرحلي املوجز عن تنفيرررذ خطرررة العمرررل العرررامليرررة للموارد الوراثيرررة
 احليوانية

CGRFA/WG-AnGR-12/23/4 رصد تنوع املوارد الوراثية احليوانية 
CGRFA/WG-AnGR-12/23/4/Inf.1  2022 -حالة املوارد الوراثية احليوانية وا اهاهتا 
CGRFA/WG-AnGR-12/23/4/Inf.2  تقرير مفصرررررررررررررررررل عن تطوير نظررررايف معلومررررات التنوع الوراثي للحيواانت

 املستأنسة
CGRFA/WG-AnGR-12/23/4/Inf.3  التغريات اجلينومية داخل اجملموعاتأساليي تقدير 
CGRFA/WG-AnGR-12/23/5  التقرير الثددالددث عن حددالددة املوارد الوراثيددة احليوانيددة لألغددذيددة إعددداد

 والزراعة يف العامل
CGRFA/WG-AnGR-12/23/5/Inf.1  التقرير الثالث عنمسرررررررررودة اسرررررررررتبيان التقرير القطري الذي يدعم إعداد 

 حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل

https://www.fao.org/3/nk978en/nk978en.pdf
https://www.fao.org/3/cc3702en/cc3702en.pdf
https://www.fao.org/3/nk818en/nk818en.pdf
https://www.fao.org/3/cc3757en/cc3757en.pdf
https://www.fao.org/3/nk977en/nk977en.pdf
https://www.fao.org/3/nl152en/nl152en.pdf
https://www.fao.org/3/cc3703en/cc3703en.pdf
https://www.fao.org/3/nl061en/nl061en.pdf
https://www.fao.org/3/cc3705en/cc3705en.pdf
https://www.fao.org/3/cc3706en/cc3706en.pdf
https://www.fao.org/3/cc3758en/cc3758en.pdf
https://www.fao.org/3/nl084en/nl084en.pdf
https://www.fao.org/3/cc3707en/cc3707en.pdf
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CGRFA/WG-AnGR-12/23/6 دور الكائنات احلية الدقيقة اهلامة لعملية اهلضم لدى اجملرتات 
CGRFA/WG-AnGR-12/23/6/Inf.1  الدقيقة اهلامة لعملية مشرررررررررروع الدراسرررررررررة عن اسرررررررررتخدايف الكائنات احلية

 على  و مستدايف وصوُنااهلضم لدى اجملرتات 
CGRFA/WG-AnGR-12/23/7 تغري  املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
CGRFA/WG-AnGR-12/23/7/Inf.1  املناخعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغرّي  
CGRFA/WG-AnGR-12/23/8 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها 
CGRFA/WG-AnGR-12/23/8/Inf.1 أنواع  :احلصرررررررررررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسرررررررررررم منافعها

 التدابري القطرية
CGRFA/WG-AnGR-12/23/8/Inf.2  مسرررررودة االسرررررتبيان بشرررررأن تداعيات تدابري احلصرررررول على املوارد الوراثية

 الألغذية والزراعة واستخدامها وتبادهلا وتقاسم منافعه
CGRFA/WG-AnGR-12/23/9  والزراعةمعلومات التسلسل الرقمي واملوارد الوراثية لألغذية 
CGRFA/WG-AnGR-12/23/9/Inf.1  معلومات التسلسل الرقمي يف صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة دور

 : الفرص والتحدمتواستخدامها املستدايف
CGRFA/WG-AnGR-12/23/10  اسددددتعراض اخلطة السددددرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 وحتديثها

 

 واثئق أخرى

 عمليدليل  - حفظ املوارد الوراثية احليوانية بواسطة التربيداالبتكارات يف 

 عمليدليل  - التوصيف الوراثي للموارد الوراثية احليوانية

 - وتقدير بياانت حجم اجملموعات لتصرررررررنيف املخاطر يف نظايف معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسرررررررتأنسرررررررةميع  
 ابللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والصينية

 

https://www.fao.org/3/nl116en/nl116en.pdf
https://www.fao.org/3/cc3910en/cc3910en.pdf
https://www.fao.org/3/nk987en/nk987en.pdf
https://www.fao.org/3/cc3852en/cc3852en.pdf
https://www.fao.org/3/nl129en/nl129en.pdf
https://www.fao.org/3/cc3761en/cc3761en.pdf
https://www.fao.org/3/cc3885en/cc3885en.pdf
https://www.fao.org/3/nl180en/nl180en.pdf
https://www.fao.org/3/cc3797en/cc3797en.pdf
https://www.fao.org/3/nl012en/nl012en.pdf

