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 مقدمة -أوًل 
 
عقدت جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة )جمموعة العمل(  -1

. وترد أمساء أعضاء جمموعة العمل 2018مايو/أيار  10إىل  8دورهتا اخلامسة يف روما، إيطاليا، خالل الفرتة املمتدة من 
 1لمنظمة.اإللكرتوين لوقع امل. يف حني ميكن االطالع على قائمة املندوبني واملراقبني على باءاملرفق واملناوبني يف 

 
 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر -اثانيً 

 
 )بوركينا فاسو(، رئيس الدورة الرابعة جملموعة العمل، باملندوبني واملراقبني. Sibidou Sinaرّحب السيد  -2
 
وأشاااااارت إىل أن  ، مديرة شاااااعبة ساااااياساااااات وموارد الغابات، باملندوبني واملراقبني.Eva Müllerورّحبت السااااايدة  -3

اخلطة العاملية للتنمية املسااتدامة. وسااّلطت الضااوء  حيتالن مركز الصاادارةاإلدارة املسااتدامة للغابات والتنوع البيولوجم ما الاال 
األوىل من نوعها الت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم  2030-2017للفرتة  للغاباتخطة األمم املتحدة االسااااااارتاتيجية  على

املتعلقني بالغابات يكتسيان أمهية خاصة بالنسبة إىل املوارد  2و 1، وأشارت إىل أن اهلدفني العامليني 2017املتحدة يف عام 
 وارد الوراثية احلرجية واساااتخدامها املساااتدام وتنميتهاخطة العمل العاملية لصاااون املوشاااّددت على أن تنفيذ  .الوراثية احلرجية

بأمهية التوعية ا للغاية، وناشاادت األعضاااء واملراقبني مواصاالة ا من حيث التوقيت ومهمً )خطة العمل العاملية( ما الال مناساابً 
 املوارد الوراثية احلرجية.

 
 لألغذية والزراعة )اهليئة(، باملندوبني واملراقبني.، أمينة هيئة املوارد الوراثية Irene Hoffmannورّحبت السيدة  -4

وإىل تنفيذ السياسات  املوارد الوراثية احلرجية يف السيار األوسع للتنوع البيولوجممسألة وشّددت على احلاجة إىل معاجلة 
 كذلكملوارد الوراثية األخرى و املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجية مبا يتسق مع السياسات األخرى، مبا يف ذلك تلك الت تتناول ا

تقوم به اهليئة بشأن  الذيكما سّلطت الضوء على العمل اجلاري   .على حنو مستدامصون التنوع البيولوجم واستخدامه 
أن هذا التقرير يبنّي، باالستناد إىل التقارير القطرية،  إىل وأشارت، حالة التنوع البيولوجم لألغذية والزراعة يف العاملتقرير 

 والقطاعات. االختصاصاتاحلاجة إىل العمل املشرتك بني 
 
سوف تشارك  ،ا مع املادة الثالثة من النظام األساسم جملموعة العملمتاشيً  ،بأنه اوأحاط الرئيس جمموعة العمل علمً  -5

 ا عن فييت نام(،(، وباكستان )عوضً الكونغوو  الامبياو إريرتيا ا عن )عوضً بوركينا فاسو وغينيا االستوائية وكوت ديفوار  كّل من
ا عن اجلمهورية العربية السورية( (، وسلطنة عمان )عوضً فرنساو  السويدو االحتاد الروسم ا عن )عوضً النرويج و فنلندا و  إستونياو 
 أعضاء.كالدورة  هذه يف 
 
 من . وانتخبت كاًل رئيسااااااااااااااة)الواليات املتحدة األمريكية(  Randi Johnsonوانتخبت جمموعة العمل السااااااااااااايدة  -6

)بولندا(،  Czeslaw Koziol)سااااااااااري النكا(، والساااااااااايد  K.M.A Bandara)النيجر(، والساااااااااايد  Maman Adda الساااااااااايد
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)الربااليل(، والسااااااااااااايد دمدين األمني دمدين الفكم عبد ا  )الساااااااااااااودان(،  Luis Gustavo Asp Pacheco السااااااااااااايدو
 ا.مقررً  Addaا للرئيس. بينما انتخب السيد )بابوا غينيا اجلديدة( نوابً  Martin Golman والسيد

 
بدء كل شااااااااددت جمموعة العمل على أمهية إتاحة الوثائق على شاااااااابكة اإلنرتنت قبل أساااااااابوعني على األقّل من و  -7
 دوراهتا.  من
 
 .ألفاملرفق واعتمدت جمموعة العمل جدول األعمال على النحو الوارد يف  -8
 

 حالة تنفيذ خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية  -اثالثً 
 واستخدامها المستدام وتنميتها

 
املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصون  بعنواننظرت جمموعة العمل يف الوثيقة  -9

التقرير األويل األول عن تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية  بعنوانا بالوثائق وأخذت علمً  ،2املستدام وتنميتها
د الوراثية ومشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية إلعداد اسرتاتيجية وطنية للموار ، 3احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

 .5خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها تنفيذومشروع اسرتاتيجية متويل ، 4احلرجية
 
ا باألنشطة الت أشة إليها وأشادت بالتقّدم احملرال يف تنفيذ خطة العمل العاملية. كما وأخذت جمموعة العمل علمً  -10

بدعوة البلدان والشبكات اإلقليمية واملنظمات  وأوصت بالتقرير األويل األول عن تنفيذ خطة العمل العامليةا أخذت علمً 
 أوصت. و 2018أغسطس/آب  31الدولية املعنية الت مل تقّدم تقاريرها املرحلية بعد، إىل القيام بذلك يف موعد أقصاه 

على اهليئة يف دورهتا القادمة لكم  تنفيذ خطة العمل العاملية للتقرير األول عنجمموعة العمل كذلك بعرض نسخة ددثة 
 تنظر فيه.

 
جمموعة العمل إىل األمانة دعوة جهات االتصال الوطنية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية والشبكات اإلقليمية  وطلبت -11

 إلعداد اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية احلرجية اخلطوط التوجيهيةواملنظمات الدولية املعنية إىل تقدمي تعليقاهتا على مشروع 
 ، وتوحيدها يف ضوء التعليقات الواردة، لكم تنظر فيها اهليئة يف دورهتا املقبلة.2018يوليو/متوال  31حبلول 

 
. ورّحبت باقرتاح تعميم صون اسرتاتيجية متويل تنفيذ خطة العمل العاملية مبشروعا وأخذت جمموعة العمل علمً  -12

 الت توضع هبدف تعزيز تنفيذ اإلدارة املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام يف اإلجراءات واألنشطة األكثر مشواًل 
جمموعة العمل  طلبتمن خالل آليات متويل معتمدة. و والتخفيف من آثار تغة املناخ وتدابة التكّيف املستدامة للغابات 
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باألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إالالة  اإلطار اخلاص ضمن الوثيقة أن يُدرجإىل األمانة احلرص على 
ا إىل التعليقات الواردة أثناء الدورة، نسخة ددثة جمموعة العمل من األمانة أن تعد، استنادً  وطلبت .الغابات وتدهورها

 ملشروع اسرتاتيجية التمويل لكم تنظر فيها اهليئة يف دورهتا املقبلة.
 
جمموعة العمل اهليئة بدعوة البلدان إىل مواصلة تنفيذ خطة العمل العاملية، وتشجيعها على معاجلة نتائج  وأوصت -31

أيضا بأن تطلب اهليئة من املنظمة مواصلة تنسيق  وأوصت، حسب االقتضاء. التقرير األول عن تنفيذ خطة العمل العاملية
جمموعة العمل  أوصااااااااتالشاااااااابكات اإلقليمية واملنظمات الدولية املعنية. كما  تنفيذ خطة العمل العاملية بالتعاون مع ودعم

 بأن تشجع اهليئة اجلهات املاحنة على دعم تنفيذ خطة العمل العاملية واسرتاتيجية متويلها.
 

 إعداد التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم -ارابعً 
 
وأخذت  6إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل بعنواننظرت جمموعة العمل يف الوثيقة  -41

 مشااااااااااااااروع اخلطوط التوجيهياة إلعداد التقاارير القطرية للتقرير الثااين عن حالة املوارد الوراثياة احلرجياة  بعنوانا بالوثيقاة علماً 
 .7يف العامل

 
إعداد التقرير الثاين اخلاص باإلطار الزمين املقرتحة ورّحبت بباخلطوط العريضة علًما جمموعة العمل  أخذتو  -51

 باملوافقة عليها من قبل اهليئة. وأوصت
 
 أوضحبأن تشة بشكل  وأوصتواستعرضت جمموعة العمل مشروع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية،  -61

عملية إعداد  املتمثل يف توجيهختدم الغرض  أندرجة يف القساااااااااااااام الثاين )التقارير التكميلية( إىل أنه ينبغم للمسااااااااااااااائل امل
وأبدت جمموعة  (.1مبا يتجاوال توفة البيانات الت تقدم من خالل إجناال االسااااتبيان اإللكرتوين )القساااام  األقسااااام السااااردية

وأوصاات بأن  العمل قلقها إالاء كمية البيانات واملعلومات الت قد تثبط عزمية بعض البلدان بالنساابة إىل تقدمي تقارير قطرية.
 تسااااااااند املنظمة األولوية للبيانات واملعلومات املطلوبة للتقارير القطرية، ال ساااااااايما األساااااااائلة التوجيهية يف التقارير التكميلية.

ا إىل أن هذه البيانات وعة العمل كذلك بأن متتنع املنظمة عن مجع أي بيانات عامة عن املوارد احلرجية نظرً جمم وأوصاااااااااااات
ا إىل إنشاء جمموعة العمل باملبادرة أيضً  أوصتاملوارد احلرجية يف العامل. وباإلضافة إىل ذلك،  تقييم من خالل جتمع أصاًل 

يصدر النظام اإللكرتوين  أن وطلبت جمموعة العمل من األمانة احلرص علىنشرها. بوابة إلكرتونية لتقدمي التقارير القطرية و 
كذلك بأن متّكن اخلطوط التوجيهية اخلاصاااة برفع التقارير البلدان من   أوصاااتو نساااخة منها الساااتخدامها من قبل البلدان. 

وأوصااااااااات جمموعة العمل بإدخال مزيد من  تقدمي معلومات عن أنشاااااااااطة التنفيذ الت مل تسااااااااافر بعد عن نتائج ملموساااااااااة.
التحسااينات على مساارد املصااطلحات التقنية الذي سااةفق باالسااتبيان من أجل توضاايح عدد من املفاهيم من قبيل الصااون 

جمموعة العمل من األمانة دعوة جهات االتصاااااااال الوطنية املعنية باملوارد  وطلبت داخل املوقع يف سااااااايار الغابات املزروعة.
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، ووضااااااع اللمسااااااات األخةة 2018ساااااابتمرب/أيلول  15احلرجية إىل التعليق على مشااااااروع اخلطوط التوجيهية حبلول  الوراثية
 عليها يف ضوء التعليقات الواردة لكم تنظر فيها اهليئة يف دورهتا املقبلة.

 
 أن جية. وأشااااارت إىلإنشاااااء نظام عاملم للمعلومات بشااااأن املوارد الوراثية احلر  إمكانية ونظرت جمموعة العمل يف -17

وأشارت أيًضا جمموعة . للعمومأولوية إلتاحة البيانات الرئيسية املنبثقة عن التقارير القطرية  هينبغم اعتبار إنشاء هذا النظام 
جمموعة  أوصااتو العمل إىل أّن نظام املعلومات جيب أن ميّكن البلدان من إصاادار نساا  من التقارير السااتخدامها اخلاص. 

ا العمل بأن تطلب اهليئة من املنظمة الشاااااااروع يف إنشااااااااء نظام عاملم جديد للمعلومات بشاااااااأن املوارد الوراثية احلرجية، رهنً 
أيضاااا بأن تشاااجع اهليئة املنظمة على النظر يف السااابل الكفيلة بتعزيز نظم  وأوصاااتبتوافر موارد إضاااافية من خارج امليزانية. 

 يمية بشأن املوارد الوراثية احلرجية، مبا يف ذلك من خالل توفة املساعدة الفنية واملالية.املعلومات الوطنية واإلقل
 
لعت جمموعة العمل على اهتمام املنظمة الدولية للتنوع البيولوجم واملعهد األورويب للغابات يف املسااااااااااااااامهة يف اطّ و  -18

 تطوير نظام عاملم جديد للمعلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية ويف إعداد التقرير الثاين. 
 
عم املنظمة البلدان يف عملية رفع التقارير بأن تد وأوصتوشدّدت جمموعة العمل على احلاجة إىل تنمية القدرات  -91

 إلعداد التقرير الثاين.
 
 جمموعاااة العمااال باااأن تااادعو اهليئاااة البلااادان إىل تقااادمي تقااااريرهاااا القطرياااة إلعاااداد التقرير الثااااين حبلول وأوصاااااااااااااااات -20
ا بأن تطلب اهليئة إىل املنظمة دعوة الشااااااااابكات اإلقليمية املعنية باملوارد الوراثية أيضاااااااااً  أوصااااااااات. و 2020يونيو/حزيران  30

احلرجية واملنظمات الدولية املعنية إىل املساااااااااامهة يف إعداد التقرير الثاين. وأشاااااااااارت جمموعة العمل إىل احلاجة إىل موارد من 
 إعداد التقرير الثاين.بأن تدعو اهليئة اجلهات املاحنة إىل دعم  وأوصتخارج امليزانية، 

 
 الحصول على الموارد الوراثية الحرجية وتقاسم منافعها -اخامسً 

 
على  احلصولمسودة املالحظات التفسةية الت تصف، يف سيار عناصر نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -21

 عن ا بوثائق املعلومات ذات الصاااااااااااااالةعلمً وأخذت  8احلرجيةاملوارد وتقاساااااااااااااام منافعها، الساااااااااااااامات املميزة للموارد الوراثية 
ونتائج حلقة العمل  9مساااااامهات األعضااااااء واملراقبني بشاااااأن احلصاااااول على املوارد الوراثية لألغذية الزراعة وتشااااااطر منافعها

وجمريات حلقة العمل الدولية بشااااأن احلصااااول  10الدولية عن احلصااااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاساااام منافعها
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واملسااح اخلاص اهات االتصااال الوطنية بشااأن احلصااول على املوارد  11على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاساام منافعها
 .12لألغذية والزراعة وتقاسم منافعهاالوراثية 

 
وأكدت جمموعة العمل أمهية الساامات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنساابة إىل املوارد الوراثية احلرجية،  -22

، وقامت باسااااااااااااااتعراض وتنقيح املالحظات CGRFA/WG-FGR-5/18/4ة من الوثيق 1على حنو ما هو دّدد يف اجلدول 
املعين باحلصول الوثيقة، لكم ينظر فيها فريق اخلرباء الفنيني والقانونيني  هبذه جيماملرفق التفسةية، على حنو ما هو وارد يف 

 يف دوراهتما القادمة. واهليئةعلى املوارد وتقاسم منافعها 
 
وأشااارت جمموعة العمل إىل أن املالحظات التفسااةية ليساات إرشااادية، وأن الزيادات على املالحظات التفسااةية،  -23

فريق اخلرباء الفنيني بأن يعمل ، مهمة لفهم ساااياقها ومعناها. ولذلك أوصااات جمموعة العمل جيماملرفق كما هم واردة يف 
 عدم تغية سيار املالحظات التفسةية ومعناها لدى توحيدها. على ضمان والقانونيني

 
موعة جمموعة العمل إىل األمانة أن تتيح املالحظات التفسااااااااااةية يف أقرب وقت عكن جلميع أعضاااااااااااء جم طلبتو  -42

 العمل، بصيغتها الت استعرضها ونقحها فريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
 

 13معلومات التسلسل الرقمية"" -سادًسا
 
 استعراض مسودة الدراسة االستكشافية لتقصم احلقائق بشأن "معلومات بعنواننظرت جمموعة العمل يف الوثيقة  -25

  14.التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية األغذية والزراعة
 
استعراض مسودة الدراسة االستكشافية لتقصم احلقائق بعنوان وشكرت جمموعة العمل املنظمة إلتاحتها الوثيقة  -26

لعمل. ورحبت لكم تساااااتعرضاااااها جمموعة ا 15بشاااااأن "معلومات التسااااالسااااال الرقمية" بشاااااأن املوارد الوراثية األغذية والزراعة
  مبسودة الدراسة باعتبارها تقريراً شاماًل غنياً باملعلومات ومقدماً يف الوقت املناسب ومفيداً.
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 Inf.10-FGR-CGRFA/WG/5/18 الوثيقة  12

الصاااادر عن االجتماع الثالث عشااار ملطمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجم وهو موضاااع املزيد من النقا .  13/6 هذا املصاااطلح مأخوذ من املقرر  13
" ةلوراثيوأقر بتعدد املصااااطلحات املسااااتخدمة يف هذا اجملال )مبا فيها، على ساااابيل الذكر ال احلصاااار، "بيانات التساااالساااال الوراثم" و"معلومات التساااالساااال ا

و"املوارد الوراثية غة املادية" و"احملاكاة باحلاساااااااااوب" وما إىل ذلك( وبأنه من الضاااااااااروري مواصااااااااالة النظر يف هذا املوضاااااااااوع لتحديد  و"املعلومات الوراثية"
 املصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها.
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" واسع جداً وأن استخدامه قد يطرح إشكالية معلومات التسلسل الرقميةوالحظت جمموعة العمل أن مصطلح " -27
مبواالاة التطورات العلمية املقبلة. وأشااااارت إىل أن التداعيات  لعدم وجود تعريف متفق عليه عاملياً، وألن املصااااطلح ساااايتطور

جتماع الرابع احملتملة لا "معلومات التسلسل الرقمية" بالنسبة إىل األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجم، ستناقش يف اال
 بيولوجم يف هذا اجملال.، وشجعت املنظمة على مواصلة العمل الوثيق مع اتفاقية التنوع العشر ملطمتر األطراف

 
والحظت جمموعة العمل أن فريق اخلرباء الفين املخصااااع املعين بالتساااالساااال الرقمم للموارد الوراثية التابع التفاقية  -28

التنوع البيولوجم، قد "اتفق على ضرورة إجراء مزيد من املناقشة حول املصطلحات املرتبطة هبذه املسألة إلجياد التواالن بني 
تكيفية ودينامية مبا يكفم السااااااتيعاب التغيةات يف جمال العلوم والتكنولوجيا والسااااااور وغةها من التغيةات، مصااااااطلحات 

  16وتكون يف الوقت نفسه واضحة ومتينة مبا فيه الكفاية لتوفة اليقني القانوين".
 
ودعت جمموعة العمل أعضاءها إىل تقدمي مزيد من األمثلة على استخدام "معلومات التسلسل الرقمية" يف جمال  -29

، للنظر فيها عند االنتهاء من الدراسااة االسااتكشااافية لتقصاام 2018يوليو/متوال  31املوارد الوراثية احلرجية إىل األمانة حبلول 
ات التساالساال الرقمية إىل دورهتا القادمة لكم تتمكن من النظر يف نتائج بتأجيل مناقشاااهتا بشااأن معلوم أوصااتو  .احلقائق

 االجتماع الرابع عشر ملطمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجم.
 

 مشروع خطة العمل بشأن الستخدام المستدام للموارد الوراثية  -سابًعا
 وصونهامن الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات لألغذية والزراعة 

 
مشااااااااروع خطة العمل بشااااااااأن االسااااااااتخدام املسااااااااتدام للموارد الوراثية من بعنوان نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة  -30

ورحبت مبشااااااااااااروع خطة العمل كاسااااااااااااتجابة يف الوقت . 17الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات لألغذية والزراعة وصااااااااااااوهنا
 احلية الدقيقة والالفقاريات وصلتها بقطاع الغابات.املناسب ألمهية املوارد الوراثية من الكائنات 

 
واستعرضت جمموعة العمل اجملاالت ذات األولوية الت حددهتا اهليئة يف دورهتا األخةة )أي امللّقحات، وال سيما  -31

احلية الدقيقة ذات يف الرتبة والالفقاريات، وعوامل املكافحة البيولوجية، والكائنات  الدقيقة حنل العساااااااااال، والكائنات احلية
بتنقيح قائمة  وأوصااااات، 18األمهية بالنسااااابة إىل عملية اهلضااااام لدى اجملرتات وجتهيز األغذية والعمليات الصاااااناعية الزراعية( 

   اجملموعات الوظيفية للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف مشروع خطة العمل على النحو املبني أدناه:
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 امللّقحات، وال سيما حنل العسل الدورة الثامنة عشرة للهيئة
 الكائنات احلّية الدقيقة والالفقاريات يف الرتبة الدورة التاسعة عشرة للهيئة

عوامل املكافحة البيولوجية والَنْبت الطَُفيلم الداخلم  الدورة العشرون للهيئة
 واملعايشات

الفطريات الصاحلة لألكل والت الكائنات احلية، مبا يف ذلك  الدورة احلادية والعشرون للهيئة
 تستخدم كمكونات غذائية يف األغذية/األعالف

 عمليات جتهيز األغذية والتخمة الصناعم الزراعم الدورة الثانية والعشرون للهيئة
 الكائنات الدقيقة ذات الصلة باهلضم احليواين الدورة الثالثة والعشرون للهيئة

 
 الستراتيجية لهيئة الموارد الوراثيةمشروع الخطة  -ثامًنا

 (2027 - 2018لألغذية والزراعة )
 
مشااروع اخلطة االساارتاتيجية املراجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بعنوان اسااتعرضاات جمموعة العمل الوثيقة  -32
  19وقامت بتنقيحها. (2027-2018)
 
بتنقيح  وأوصاااااااااااتوأحاطت جمموعة العمل علماً بالتقدم احملرال يف تنفيذ برنامج العمل املتعدد السااااااااااانوات للهيئة،  -33

. والحظت أن أهداف اهليئة املقرتحة واملشاااااارتكة بني القطاعات تسااااااتند إىل دالاملرفق ختطيط الدورة، على النحو الوارد يف 
وجماالت األولويات االساااااااارتاتيجية، واألهداف الطويلة األجل واألهداف  التقييمات العاملية الت أعدت مبوجب توجيهاهتا،

 الت وضعتها خطط العمل العاملية للهيئة، وغةها من أنشطة اهليئة املنفذة استجابة للتقييمات العاملية.
 
أساااااا  جمموعة العمل بأن تقوم اهليئة بتحديث خطة العمل املتعددة السااااانوات وختطيط الدورات على  وأوصااااات -43

منتظم، ومبراجعة اخلطة االسااارتاتيجية حساااب الضااارورة. وخصااات بالشاااكر حكومت ساااويسااارا والنرويج ملا قدمتاه من دعم 
بأن تقوم اهليئة بتشاااااجيع اجلهات  وأوصاااااتللصاااااندور االساااااتئماين متعدد املاحنني التابع لربنامج العمل املتعدد السااااانوات، 

 املاحنة األخرى على حذو حذومها.
 

 البيانات الختامية -تاسًعا
 
، املدير العام املساعد إلدارة الغابات، بالتهنئة إىل جمموعة العمل على ما حققته Hiroto Mitsugiتوجه السيد  -35

من إجناالات. وأشاااااااار إىل أّن مناقشاااااااات جمموعة العمل وتوصاااااااياهتا تشاااااااكل مساااااااامهات هامة لتطبيق خطة األمم املتحدة 
ارك يف الدورة الثالثة عشرة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، أضاف أّن تطبيق خطة وبعدما شاالسرتاتيجية للغابات. 
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العمل العاملية جمٍد للغاية من أجل تعزيز اإلدارة املسااااااااااااااتدامة للغابات. وأكد جمدًدا رغبة إدارة الغابات يف منظمة األغذية 
 عمل العاملية. والزراعة يف توفة الدعم الفين للبلدان من أجل تنفيذ خطة ال

 
بالشاااااكر إىل املندوبني واملراقبني على ما قدموه من مساااااامهات وعلى مشااااااركتهم  Hoffmannوتوجهت السااااايدة  -36

النشاااااااطة يف هذه الدورة. وأشاااااااارت إىل ضااااااارورة املضااااااام قدًما يف بذل اجلهود من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية. وأبدت 
 ارتياحها ملا حققته هذه الدورة من نتائج مشددة على أمهيتها بالنسبة إىل عمل اهليئة. 

 
ا  -37 وتوجهت الرئيساااة بالشاااكر إىل األعضااااء واملراقبني على عملهم والتوصااايات الت صااادرت عنهم. وشاااكرت أيضاااً

 املقرر واألمانة فضاًل عن موظفم املنظمة على ما قدموه من مسامهات إلجناح هذه الدورة.
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 المرفق ألف

 
 جدول أعمال الدورة الخامسة

 لمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحرجية
  2018مايو/أيار  10-8روما، 

 
 
 انتخاب الرئيس ونائب )نواب( الرئيس واملقرر -1
 
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2
 
 حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها -3
 

 احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتهامشروع التقرير األويل عن تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية  3-1
 مشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية إلعداد اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية احلرجية  3-2
 مشروع اسرتاتيجية متويل تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها 3-3

 
  عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملالتقرير الثاينإعداد  -4
 
 احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها -5
 
 "معلومات التسلسل الرقمية" -6
 
مشااروع خطة العمل بشااأن االسااتخدام املسااتدام للموارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات لألغذية  -7

 والزراعة وصوهنا 
 
 (2027-2018مشروع اخلطة االسرتاجتية املراجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ) -8
 
 أية مسائل أخرى -9
 

 اعتماد التقرير -10
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 باءالمرفق 

 
 الفنية الحكومية الدولية مجموعة العملاألعضاء واألعضاء المناوبون في 

 الهيئة المعنية بالموارد الوراثية الحرجية الذين انتخبتهم
 في دورتها العادية السادسة عشرة

 
 التركيبة

 )عدد البلدان في كل إقليم(
 البلد

 الكونغو ( 5أفريقيا )
 إريرتيا
 املغرب
 النيجر
 الامبيا

 : توغوالعضو املناوب األول
 : سوااليلند العضو املناوب الثاين

 الصني (5آسيا )
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 مجهورية كوريا
 النكاسري 

 فييت نام
 : تايلندالعضو املناوب األول
 : إندونيسياالعضو املناوب الثاين

 فرنسا (5أوروبا )
 إيطاليا
 بولندا

 االحتاد الروسم
 السويد

 : فنلندا العضو املناوب األول
 : اململكة املتحدةالعضو املناوب الثاين

 األرجنتني (5أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )
 الربااليل
 كوبا

 إكوادور
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 بةو
 : كوستاريكا العضو املناوب األول
 : بنما العضو املناوب الثاين

 مجهورية إيران اإلسالمية (4الشرق األدنى )
 السودان

 اجلمهورية العربية السورية 
 اليمن

 : األردنالعضو املناوب األول
 : لبنان العضو املناوب الثاين

 كندا ( 2أمريكا الشمالية )
 الواليات املتحدة األمريكية 

 بابوا غينيا اجلديدة ( 2جنوب غرب المحيط الهادئ )
 فانواتو

 : فيجمالعضو املناوب األول
 : جزر سليمان العضو املناوب الثاين
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 جيمالمرفق 

المذكرات التفسيرية التي تبّين السمات الممّيزة للموارد الوراثية الحرجية في سياق عناصر الحصول على الموارد 
 وتقاسم منافعها

املالحظات التفساااةية على النحو الوارد أدناه لكم يواصااال فريق اخلرباء قامت جمموعة العمل باساااتعراض ومراجعة مشاااروع 
 الفنيني والقانونيني املعين باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها واهليئة النظر فيه يف دوراهتما املقبلة.

 
 السمات الممّيزة للموارد الوراثية الحرجية

 
من املوارد الوراثية احلرجية عند التعاطم مع مساااااألة احلصاااااول على قد ترغب احلكومات يف مراعاة اجلوانب التالية  -1

  املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها:
 

 غالًبا ما تكون املوارد الوراثية احلرجية من األنواع واجملموعات غة املستأنسة. 
 هتاجز األنواع احلرجية مبفردها )وإن كان ببطء( وال تعرف حدوًدا هلا. 
  حافل بشااااااااااااااأن انتقال األنواع حول ملتلف أحناء العامل. يعتمد العديد من برامج الزرع على األنواع  هناك تاري

 (.وسواها Gmelinaو Eucalyptusو Pinus مثل) الغريبة
   .العديد من املنافع الناشااااائة عن الغابات هم من فئة "خدمات النظام اإليكولوجم" ومن الصاااااعب حتديد قيمتها

 .اإلنتاج، من الصعب حتديد قيمة نقدية ملا قد ينتج عن برنامج ما للرتبية أو االسرتدادوخالفًا حملاصيل 
  سنة  15سنوات و 10ال تتجلى منافع تربية األشجار إال بعد عقود من الزمن. وترتاوح فرتات الرتبية الفاصلة بني

شااااجار يف الغابات املعتدلة قرابة ساااانة. ويسااااتغرر برنامج تربية األ 40ساااانوات و 8فيما قد يرتاوح سااااّن املزارع بني 
ساااااااااانة لكم تتجلى أي قيمة اقتصااااااااااادية فعلية نتيجة نقل املواد )قد تكون الفرتة أقّل من ذلك إذا أمكن بيع  35

 .البذور لقاء قيمة أعلى، غة أّن املنفعة االقتصادية غة موثّقة بالكامل(
 ديًدا كل عام لكن هناك عدد متزايد من املنتجات خالفًا للمحاصااااااااايل الزراعية، ال تنتج الغابة عادة دصاااااااااواًل ج

احلرجية العالية القيمة من غة األخشاب )مبا يف ذلك الثمار والبذور واملواد الورقية( الت من شأهنا أن تساهم يف 
 .حتقيق األمن الغذائم

 .وينبغم النظر يف اجلوانب التالية تعّد مقاومة األمراض مسة رئيسية غالًبا ما تفّسر احلاجة إىل املادة الوراثية الغريبة: 
 

o  قد تكون أحيانًا املنافع بكل بسااااطة إنشااااء غابة ساااليمة من دون وجود خطط جلين داصااايل منها يف بعض
 احلاالت؛ 

o  وغالًبا ما يكون مصاااادر املرض الذي هناك سااااعم ملقاومته من خالل برامج الرتبية املنطقة نفسااااها الت توجد
 .أّن مصدر املشكلة هو نفسه مصدر املقاومة( فيها املادة الوراثية )أي
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( إتاحة املعلومات األساااسااية ذات الصاالة لصااانعم السااياسااات 1ويهدف مشااروع املذكرات التفسااةية التايل إىل ) -2
الذين يعملون على وضاااااااع تدابة احلصاااااااول على املوارد وتقاسااااااام منافعها وتكييفها وتنفيذها يف البلدان الت تنّظم مواردها 

( وإيضاح بعض القضايا املطروحة يف العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها من حيث 2وراثية اخلاصة؛ )ال
 جدواها بالنسبة إىل املوارد الوراثية احلرجية، مع التشديد على الطابع الطوعم وغة اإللزامم هلذه املذكرات التفسةية.

 
 الحرجيةمعلومات أساسية عن الموارد الوراثية 

 
قد يعترب صااااانعو السااااياسااااات اخلاصااااة باحلصااااول على املوارد وتقاساااام منافعها أنه من املفيد احلصااااول على بعض  -3

 :وعليه، جيب أن توضح املذكرات التفسةية ما يلم 1املعلومات األساسية عن استخدام املوارد الوراثية احلرجية وتبادهلا.
 

وتقييمها وحركتها تاري  عريق يف القطاع احلرجم. وقد أظهرت أوىل إّن السااااااااااااااتكشاااااااااااااااف مواد التكاثر احلرجم 
التجارب على املصادر وجود "أعرار جغرافية" ضمن أنواع االشجار وبّينت أيًضا أّن للمصدر األساسم للبذور 

صااادر تأثة كبة على اسااتمرارية جهود الراعة األشااجار وأدائها. وقد ع وضااع العديد من التجارب الدولية على امل
بالنسبة إىل الكثة من أنواع األشجار الختبار أداء املادة الوراثية لألشجار من بلدان/أقاليم ملتلفة. وبالتايل، كان 
لنتائج التجارب على املصااااااااااادر هذه تأثة كبة على الطلب على بعض مصااااااااااادر البذور مقارنة مبصااااااااااادر أخرى 

ثية بني البلدان واألقاليم. وأعطت التجارب على املصااااادر وكانت السااااابب يف العديد من عمليات نقل املادة الورا
ا حوافز لصاااااون املوارد الوراثية احلرجية. ولكن االختبارات اخلاصاااااة باملصاااااادر غة مكتملة بالنسااااابة إىل مجيع  أيضاااااً

 .األنواع والبلدان
 

ويتمثل أحد أوجه االستخدام الرئيسية للموارد الوراثية احلرجية يف استخدامها املباشر كمادة للتكاثر )على شكل 
بذور وأجزاء مقطوعة وأجزاء أخرى من الشااجرة املسااتخدمة لركثار( لغرض التشااجة أو التحريج أو إنشاااء نظم 

رد الوراثية احلرجية يف برامج االسااااااااتكشاااااااااف والرتبية للحراجة الزراعية. ويرتاوح إىل حد كبة مدى اسااااااااتخدام املوا
سااااانة من  50املنهجية بني ملتلف أنواع األشاااااجار. وقد بدأت عمليات االساااااتكشااااااف والتحساااااني املنهجم قبل 

اآلن بالنساابة إىل عدد من أنواع األشااجار السااريعة النمو املسااتخدمة يف حراجة املساااحات املزروعة )مثل أشااجار 
نط و  األوكالبتو ( يف الزراعات الصااناعية والصااغةة. وكانت جهود االسااتكشاااف والتقييم قد بدأت الصاانوبر والسااّ

سااانة من اآلن وإن كانت  200بالنسااابة إىل جمموعة ملتلفة من أنواع األشاااجار يف املناطق املعتدلة والشااامالية قبل 
دأت تربية األشاااااجار تشااااامل برامج التحساااااني املنهجم بقدر أكرب قد انطلقت خالل القرن العشااااارين. ومطخرًا، ب
ات  .جمموعة واسعة من تقنيات التكنولوجيا األحيائية مبا يف ذلك الرتبية مبساعدة وامسم

 
أما بالنسااااااااابة إىل الغالبية العظمى من أنواع األشاااااااااجار األخرى، فال تزال جهود التحساااااااااني ددودة وتقتصااااااااار يف 

وباإلمجال، تعاين تربية األشجار يف الغابات من معظمها على التجارب على املصادر واختيار جمموعات البذور. 
قيود بسااااااااابب طول الفرتات الفاصااااااااالة بني اجليل واآلخر ودورات تربيتها حبيث أّن معظم األنواع ال تزال ضااااااااامن 
األجيال األوىل من التحسااني الوراثم. غة أّن املكاسااب الوراثية قد تكون ملحوظة لكون أنواع األشااجار احلرجية 

                                                           
 44الدراسة األساسية رقم أنظر   1

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak565e.pdf
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تتميز بدرجات عالية من التنوع الوراثم، عا يتيح الفرصة لتكثيف عملية االنتقاء. وتسجل بعض غة مستأنسة و 
نط وبعض أنواع الصااااانوبر تقدًما ساااااريًعا نسااااابًيا بسااااابب قصااااار الفرتات  األنواع مثل األوكالبتو  االساااااتوائم والساااااّ

بكر. وقد تكون األحجام الفعلية الفاصااااالة بني اجليل واآلخر )أقّل من عشااااار سااااانوات عادة( وتقنيات االنتقاء امل
جملموعات جينات أنواع األشااااجار يف برامج الرتبية كبةة ومشااااتتة للغاية يف الغالب. وتبًعا ملسااااتوى التحسااااني، قد 
يكون باإلمكان احلصاااااااول على مواد التكاثر ألنواع األشاااااااجار احلرجية من مصاااااااادر منّوعة. فعلى سااااااابيل املثال، 

موعات الربيّة والطبيعية ألغراض اإلكثار املكّثف يف املساااااااااااااحات املزروعة أو إلعادة يزال جتميع البذور من اجمل ال
جتديد الغابات أمرًا شااااائًعا. وإضااااافة إىل ذلك، تتم إدارة حدائق البذور، وهم مرافق خاصااااة مرتبطة بربامج الرتبية 

ه احلدائق ختضااااااااااااااع عادة لالختبار واالنتقاء املنّظمة، إلنتاج البذور حتديًدا. واملادة الوراثية الت يتم إنتاجها يف هذ
بواسااااااااااطة جتارب عرب مواقع وظروف مناخية ملتلفة وباإلمكان إعدادها على النحو األمثل مبا يالئم مسات جتارية 
دددة كحجم اخلشب أو الغلة من الّلب أو الغلة من الكتلة األحيائية أو الزيوت الورقية. وغالًبا ما تتوىل شركات 

ّن أالت حكومية إدارة احلاضااانات الكربى إلنتاج شاااتالت األشاااجار و/أو قطع األشاااجار، يف حني كربى أو وكا
احلاضاانات الصااغةة يديرها املزارعون واجملتمعات احمللية وهم غالًبا ما تشااكل املصاادر الرئيساام لشااتالت األشااجار 

 .يةيف املناطق الريفية، خاصة املناطق الت ال توجد فيها حراجة لألغراض التجار 
 

وقد ّع تطوير بعض جمموعات املوارد الوراثية احلرجية خارج موقعها ألغراض الصااااااااااااااون واألحبا  وتديرها عادة 
مطسااسااات حبو  عامة أو شاابه عامة. ويف مقابل التاري  احلافل حلركة املوارد الوراثية احلرجية حول العامل والنساابة 

للزرع والتحريج، هناك اختالفات ملحوظة بني األنواع يف  العالية من مواد التكاثر احلرجم الغريبة املسااااااااااااااتخدمة
يتعلق مبشااركتها يف تبادل املادة الوراثية على املساتوى الدويل ومدى انتشاارها خارج نطاقات تواليعها الطبيعية.  ما

لبتو  فعلى سبيل املثال، جرى نقل عدد من األنواع املخصصة للزرع السريعة النمو مثل الّسنط والصنوبر واألوكا
بشااااااااااكل مكّثف يف ملتلف أحناء العامل وباتت تُزرع اآلن بعيًدا عن نطاقات تواليعها الطبيعية. وكذلك األمر، تتم 
الراعة بعض األنواع االسااتوائية املخصااصااة للخشااب والعالية القيمة مثل شااجرة املاهوغاين واألرال اإلسااباين وشااجر 

 .لدانالساج باعتبارها أشجارًا مستقدمة يف العديد من الب
 

ومع أّن تبادل بعض األنواع كتلك املستخدمة يف الزراعة احلرجية قد حصل رمبا على نطار أضيق، إال أّن تواليعها 
على البلدان إىل أبعد من نطاقاهتا األصاااااااالية قد أدى دورًا هاًما يف تطّور هذا القطاع. غة أّن تبادل املادة الوراثية 

دوًدا حىت اآلن وهو حيد  بشاااكل رئيسااام على املساااتوى اإلقليمم أو بني بالنسااابة إىل العديد من األنواع كان د
ا أنواع ملتلفة إىل حد كبة ضااااامن موائلها الطبيعية يف  البلدان الت لديها نفس األحوال املناخية. وُتساااااتخدم أيضاااااً

 .الغابات األصلية ويقتصر تبادهلا على حاالت معينة فقط، مثاًل ألغراض البحو  احملددة
 

اإلشاااااااارة يف مجيع هذه احلاالت إىل أّن مالحظة أي قيمة اقتصاااااااادية يتطّلب بعض الوقت. وخالفًا ملعظم  وجتدر
احملاصااايل الزراعية، ينبغم الراعة األشاااجار لسااانوات عديدة قبل حصااااد لارها على شاااكل غذاء أو ألياف. وغالًبا 

ظرا إىل ارتباطها بسااالمة الغابات وغةها من ما يكون من الصااعب حتديد الفوائد االقتصااادية لنقل املواد الوراثية ن
 .اإليكولوجم سلع وخدمات النظام
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  التدابير القانونية والسياساتية واإلدارية، بما في ذلك الممارسات القائمة
 
تشااااااة العناصاااااار اخلاصااااااة باحلصااااااول على املوارد وتقاساااااام منافعها إىل تدابة قانونية أو تشااااااريعية دددة قد تكون  -4

موجودة بالفعل هبذا الصااااااادد يف ما اع بعض القطاعات الفرعية من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ويشاااااااار حتديًدا إىل 
  :ية ما يلماملعاهدة. وعليه، جيب أن توضح املذكرات التفسة 

 
تشااااااااااااامل املعاهدة مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ويشااااااااااااامل كذلك النظام املتعدد األطراف اخلاص 

؛ [Malus] باملعاهدة للحصااااااااااااول على املوارد وتقاساااااااااااام منافعها عدًدا قلياًل من داصاااااااااااايل األشااااااااااااجار )التفاح
كفساااااااااااااااائاال جااذريااة ؛   Fortunellaو Poncirus مبااا يف ذلااك[؛ واحلااامض [Artocarpus] اخلبز وشااااااااااااااجرة

بعض أنواع العلف من أنواع نباتات خشااااااااابية. ومبوجب املعاهدة، يتاح احلصاااااااااول على ( و  [Cocos]اهلند وجوال
هذه املوارد الوراثية مبوجب اتفار موحد لنقل املواد ألغراض االسااااااااااااااتخدام والصااااااااااااااون لألحبا  والرتبية والتدريب 

شاااااااااااااامل هذا الغرض اسااااااااااااااتخدامات كيميائية و/أو صاااااااااااااايدالنية و/أو غةها من لألغذية والزراعة، شاااااااااااااارط أال ي
 .2االستخدامات الصناعية غة الغذائية/العلفية

 
وتشة أيًضا العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل املمارسات التجارية أو البحثية الستخدام  -5

وهو ما قد تكون بعض القطاعات الفرعية قد عمدت إىل تطويره بالفعل، وتشّجع املوارد الوراثية للبحث والتطوير وتبادهلا، 
لذا، جيب  3احلكومات على النظر إىل هذه املمارسااات عند وضااع التدابة اخلاصااة باحلصااول على املوارد وتقاساام منافعها.

 : أن توضح املذكرات التفسةية ما يلم
 

ميع موارد املتعاونني من خالل برامج للرتبية املشاااااااااااااارتكة. قد ترغب تتوىل أحيانًا التعاونيات تربية األشااااااااااااااجار لتج
احلكومات يف إبراال أسلوب العمل املشرتك هذا للرتبية احلديثة لألشجار يف تدابةها اخلاصة باحلصول على املوارد 

نافع الناشئة عن وتقاسم منافعها بغية تشجيع جتميع املوارد الوراثية احلرجية، ودعمه من خالهلا، وتيسة تشاطر امل
 .استخدامها، مبا يف ذلك من خالل اتفاقات التعاون الت ال تقتصر على احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

 
تحديد األجهزة الحكومية ذات الصللللللة وأصلللللحاب المصللللللحة غير الحكوميين الذين يحو ون على الموارد الوراثية 

 دامها، والتشاور معهملألغذية والزراعة أو يقومون يتوفيرها أو استخ
 
وتوصاااااام العناصاااااار اخلاصااااااة باحلصااااااول على املوارد وتقاساااااام منافعها بالتشاااااااور مع اهليئات احلكومية وأصااااااحاب  -6

وجيب أن  4املصااالحة غة احلكوميني الذين حيوالون على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو يقومون بتوفةها أو اساااتخدامها.
  :توضح املذكرات التفسةية ما يلم

 

                                                           
 )أ( من املعاهدة. 3-12املادة   2
 من العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.( ج) أوالً -15الفقرة   3
 ثانًيا من العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.-15الفقرة   4
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ال تكون يف معظم األحيان السااااالطة املختصاااااة املساااااطولة عن احلصاااااول على املوارد وتقاسااااام منافعها هم نفساااااها 
السااااالطة املساااااطولة عن القطاع احلرجم. ومبا أّن معارف معظم أصاااااحاب املصااااالحة يف القطاع احلرجم ددودة يف 

وتقاسااااام منافعها وتأثةاهتا على قطاعهم، قد تسااااااعد املشااااااورات يف توعية أصاااااحاب جمال احلصاااااول على املوارد 
املصااااااالحة وقد متّكن صاااااااانعم الساااااااياساااااااات والقرارات من االطالع على خصاااااااائع البحث والتطوير يف القطاع 

 .احلرجم وعارسات االستخدام والتبادل القائمة على مستوى القطاع الفرعم
 

ارد وتقاسللم منافعها نللمن سللياسللات واسللتراتيجيات األمن النذائي والتنمية الزراعية دمج تدابير الحصللول على المو 
 المستدامة األوسع نطاقًا

 
توصااام العناصااار اخلاصاااة باحلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها بالنظر إىل احلصاااول على املوارد الوراثية لألغذية  -7

. لذا، جيب أن تشااااااة املذكرات 5الزراعية املسااااااتدامة واألمن الغذائموالزراعة وتقاساااااام منافعها يف الساااااايار األوسااااااع للتنمية 
التفساااةية بشاااكل صاااريح إىل الساااياساااات والتشاااريعات احلرجية احملددة الت بإمكاهنا إما أن تتضااامن األحكام ذات الصااالة 

 :باحلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها أو أن تشة إليها
 

هاًما للمساااااااااامهة يف حتقيق األمن الغذائم. وهم نادرًا ما توفر يطًا غذائًيا متكامالً غة أّن  دورًا األشاااااااااجارتطدي 
تتيحه من فاكهة وجواليات وأورار حاساااااااام األمهية السااااااااتكمال اإلنتاج الزراعم، خاصااااااااة يف حاالت اجلفاف  ما

ا لب قاء ساااااااكان الغابات، مبا يف ذلك واجملاعة والكوار  والنزاعات. وتتسااااااام الغابات الطبيعية بأمهية حامسة أيضاااااااً
العديد من الشاااااااااااعوب األصااااااااااالية. وتوفر الغابات سااااااااااالًعا وخدمات رئيساااااااااااية للمجتمع احمللم الزراعم من حيث 
مساااااعدهتا يف تأمني املياه النظيفة لألراضاااام الزراعية وتوفة املوائل للملقحات. ويعزال املزارعون األمن الغذائم من 

األراضم الزراعية وتشجيع جتديدها الطبيعم وغر  األشجار والنباتات احلرجية خالل احملافظة على األشجار يف 
األخرى. ويعتمد الرعاة يف األراضاام اجلافة وشاابه اجلافة خالل القساام األكرب من الساانة على األشااجار كمصاادر 

ائم والتغذية للعلف ملاشاااااااايتهم. وتساااااااااهم بالتايل الغابات واألشااااااااجار ونظم الزراعة احلرجية يف حتقيق األمن الغذ
بطرر عديدة وإن كانت هذه املسااااااااااامهات ال تربال يف معظم األحيان يف االساااااااااارتاتيجيات الوطنية للتنمية واألمن 
الغذائم. ولة قدرة على احلد من الفقر واليادة األمن الغذائم من خالل احلراجة لألغراض التجارية. وعليه، جيب 

احلرجية وتقاساااام منافعها جزًءا من اعتبارات أوسااااع نطاقًا خاصااااة  أن تشااااكل تدابة احلصااااول على املوارد الوراثية
 .باألمن الغذائم ومن السياسات احلرجية ذات الصلة

 
وتوفر الغابات خدمات متنوعة على صاااااااعيد النظام اإليكولوجم وتتسااااااام املوارد الوراثية احلرجية باألمهية من أجل 
التكيف مع تغة املناخ واحلد من تأثةاته على السواء. وتتسم بعض السمات املتصلة بالتكيف، مثل القدرة على 

ة، مبا يف ذلك بالنسااااابة إىل برامج االنتقاء والرتبية ذات مقاومة اجلفاف، باألمهية، ال بل إهنا تكتسااااام أمهية متزايد
الصاااالة الت تسااااتخدم فيها مواد دلية وغريبة. ويف هذا الساااايار، يتساااام سااااكان الغابات اهلامشااااية بأمهية خاصااااة 
لصاااااااااااااون املوارد الوراثية احلرجية القّيمة واساااااااااااااتخدامها. وتعّد البحو  يف جمال التنوع الوراثم حامسة لقدرهتا على 

                                                           
 ثالثًا من العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. -15الفقرة   5
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يسااااة حتديد واسااااتخدام املواد األنسااااب يف مشاااااريع التشااااجة واالساااارتداد، عا يساااااهم يف احلد من تأثةات تغة ت
 .املناخ يف املستقبل

 
وغالًبا ما يكون خطر انتشااااااار اآلفات واألمراض عرب نقل املادة الوراثية لألشااااااجار خطرًا جساااااايًما. وال يزال احلد 

حتديًا رئيساااًيا وهدفًا لتدابة الصاااحة النباتية. وقد تشاااة هذه التدابة،  من انتشاااار تلك اآلفات واألمراض يشاااكل
إضااااااااافة إىل مدونات املمارسااااااااات، إىل احلصااااااااول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاساااااااام منافعها للحد من العبء 

 .البةوقراطم وتبسيط اإلجراءات اإلدارية
 

 منافعها نمن المشهد المؤسسيإدماج تطبيق تدابير الحصول على الموارد وتقاسم 
 
غالًبا ما تتداخل تدابة احلصاااااااول على املوارد وتقاسااااااام منافعها مع قطاعات فرعية ملتلفة واملوارد الوراثية لألغذية  -8

والزراعة والت غالباً ما تكون من مسااطولية والارات وساالطات ملتصااة ملتلفة. وتشااة العناصاار اخلاصااة باحلصااول على املوارد 
نافعها إىل البحث يف إمكانية اسااااتخدام البد اإلدارية القائمة يف القطاعات الفرعية لتطبيق تدابة احلصااااول على وتقاساااام م

 .املوارد وتقاسم منافعها، عوًضا عن خلق طبقات إدارية جديدة وإضافية
 

ة باحلصااااااول على وباإلمكان اسااااااتخدام الرتتيبات املوجودة حالًيا حلوكمة الغابات من أجل تطبيق التدابة اخلاصاااااا
املوارد الوراثية احلرجية وتقاسااااااااااام منافعها. ويدّل النظر يف املمارساااااااااااات القائمة واملاضاااااااااااية على أّن تطبيق التدابة 
اخلاصاة باحلصاول على املوارد وتقاسام منافعها اتلف إىل حد كبة بني البلد واآلخر والكيان واآلخر ضامن البلد 

شرف إحدى السلطات املركزية على تطبيق التدابة اخلاصة باحلصول على الواحد. ويف بعض البلدان، ميكن أن ت
املوارد وتقاساااااااام منافعها، كما باإلمكان تفويض ساااااااالطة احلصااااااااول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاساااااااام منافعها 
 للوكالة الوطنية للغابات أو معهد البحو  احلرجية ملا يتمتع به من خربة ومعارف بشااااااااااأن أصااااااااااحاب املصاااااااااالحة
ومسااااطوليته عن تنفيذ اللوائح أو األنظمة األخرى املتصاااالة باملوارد الوراثية احلرجية. وال تكون تلك الساااالطة مركزية 
يف بلدان أخرى وترتاوح إىل حد كبة تدابة احلصااااااول على املوارد وتقاساااااام منافعها، بدًءا باسااااااتخدام شااااااهادات 

  .شروط االنتفاعالصحة النباتية فحسب وصواًل إىل االتفار الرمسم على 
 

 تدفقات المادة الوراثية، بما في ذلك التدفقات الدولية
 
توصم العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها لدى وضع التدابة ذات الصلة وتكييفها وتطبيقها  -9

 : وجيب أن توضح املذكرات التفسةية ما يلم 6مبراعاة جدوى تدفقات املادة الوراثية.
 

خالل املئت سااااانة املاضاااااية، ّع بشاااااكل مطرد نقل املوارد الوراثية لألشاااااجار احلرجية ضااااامن هوامش التواليع األصااااالية 
لألنواع وخارجها ألغراض احلراجة وللبحث والتطوير. وجرى نشااااااااار املادة الوراثية املنقولة من أجل الراعة األشاااااااااجار 

 اخلشبية وصوالً إىل توفة خدمات النظام اإليكولوجم من ألغراض عديدة انطالقًا من إنتاج املنتجات اخلشبية وغة
 .قبيل اسرتداد الغابات من أجل صون التنوع البيولوجم والتخفيف من وطأة تغة املناخ وإدارة مستجمعات املياه

 
                                                           

 ا من العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. (ه) أوالً -15الفقرة   6



CGRFA/WG-FGR-5/18/Report 18 

 

 Eucalyptus من آسيا وأوسيانيا إىل أفريقيا اجلنوبية. وع إدخال أنواع األوكالبتو  السنطوجرى تصدير بذور 
camaldulensis  وEucalyptus globulus  من البلدان األخرى على التوايل. وع  37و 91من أسااااارتاليا إىل

املناطق االسااتوائية اجلديدة إىل املناطق االسااتوائية يف أفريقيا وآساايا اعتبارًا من  منTheobroma cacao  إدخال
القرن السااااااااد  عشااااااار. وشاااااااهد القرن املاضااااااام إجراء جتارب على املصاااااااادر مشلت عادة بذورًا من بلدان ملتلفة 

اثية لألشااااااااااااااجار معتمدة يف بلدان أخرى. ورغم التحساااااااااااااان يف اآلونة األخةة يف توثيق عمليات نقل املادة الور 
املساااااااااتخدمة يف الزراعة احلراجية لدعم املمارساااااااااات الزراعية، ال تزال الكثة من املعلومات، خاصاااااااااة يف ما يتعلق 

 .مبصادر اجلهات الوافدة منها، جمهولة
 

 النعكاسات المحتملة على نطاق التدابير الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 
باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها على ضرورة أن تكون التدابة ذات الصلة واضحة تشدد العناصر اخلاصة  -10

بالنسبة إىل أنواع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الت تشملها أحكام ذات الصلة بشأن احلصول عليها وتلك غة املشمولة 
املوارد وتقاسم منافعها من حيث الزمان واملوضوع.  ويسري هذا االعتبار أيًضا على نطار تدابة احلصول على 7بأي منها.

 : وجيب أن توضح املذكرات التفسةية ما يلم
 

غالًبا ما تصااااال املوارد الوراثية احلرجية إىل األساااااوار بشاااااكل يتيح اساااااتخدامها كسااااالع )مثالً للزرع أو كأغذية( أو 
املطاف السلع الت يتم احلصول عليها من للبحث والتطوير. وتبدي بعض البلدان قلقها يف أن ُتستخدم يف هناية 

دون موافقة مساااااااااااااابقة عن علم ومن دون شااااااااااااااروط متفق عليها ألغراض البحث والتطوير. وبالتايل، فإّن التدابة 
اخلاصاااة باحلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها تنّظم احلصاااول على املوارد الوراثية لكال الفئتني أي الساااتخدامها 

ر. غة أّن تنظيم احلصااااول على املوارد الوراثية احلرجية املسااااتخدمة كساااالعة قد يكون له كساااالعة وللبحث والتطوي
أثر كبة على جتارة مواد التكاثر احلرجية. ويف حال مل تنّظم التدابة اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

م منافعها يف حال تغّة احلصاااول على السااالع، قد تساااتوجب مع ذلك من مساااتخدمها احلصاااول على إذن وتقاسااا
 .القصد منها وع استخدام السلع ألغراض البحث والتطوير

 
 التجارب على المصادر من أجل "الستخدام"؟

 
إّن احلصاااول على املوارد الوراثية من أجل "اساااتخدامها"، حبساااب تعريف بروتوكول ناغويا، يطدي عادة إىل تطبيق  -11

وتقاسم منافعها. ويعين "االستخدام" حبسب بروتوكول ناغويا " إجراء البحث والتطوير تدابة خاصة باحلصول على املوارد 
 8بشااأن التكوين اجليين و/أو الكيميائم البيولوجم للموارد اجلينية، مبا يف ذلك من خالل اسااتخدام التكنولوجيا األحيائية".

وتشاااة العناصااار اخلاصاااة باحلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها إىل أنه قد يكون من الصاااعب يف بعض احلاالت البت يف 

                                                           
 من العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 36الفقرة   7
 من بروتوكول ناغويا.  2املادة   8
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. وجيب أن توضااااح املالحظات 9اسااااتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ضاااامن نطار املعد املقصااااود يف بروتوكول ناغويا
 : التفسةية ما يلم

 
ت تساعد على حتديد الشتالت األفضل الت تتكيف مع الظروف اخلاصة مبوقع الرع ددد إّن اختبارات املصدر ال

قد تصاااالح بكل بساااااطة ألغراض التشااااجة وإنتاج املنتجات اخلشاااابية وغة اخلشاااابية يف مواقع شاااابيهة بالبيئة الت 
األشااااجار وغالًبا  جرى فيها االختبار. ومن جهة أخرى، يعّد البحث عن املصاااادر عنصاااارًا هاًما من عناصاااار تربية

لذا، جيب أن حتدد التدابة اخلاصاااااااااااة باحلصاااااااااااول على املوارد وتقاساااااااااام  10يُعترب يف نطار "البحث والتطوير". ما
منافعها بوضااااااااااااااوح اخلط الفاصاااااااااااااال بني األنشااااااااااااااطة املتصاااااااااااااالة باملوارد الوراثية احلرجية الت ميكن اعتبارها من فئة 

 ."االستخدام" وتلك الواقعة خارج هذه الفئة
 

  الترتيبات الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 
تشااااة العناصاااار اخلاصااااة باحلصااااول على املوارد وتقاساااام منافعها إىل أنّه غالًبا ما يتم تبادل املوارد الوراثية لألغذية  -12

الوسااطاء يف ساالساالة والزراعة يف إطار التعاون وشااراكات العمل الوثيق مع العديد من أصااحاب املصاالحة الذين يطدون دور 
القيمة، أي أهنم ال يكونون ال اجلهة املزّودة األصااااااالية وال املساااااااتخدم النهائم ملورد وراثم ددد لألغذية والزراعة. وجيب أن 

 : توضح املذكرات التفسةية ما يلم
 

م ضااامن فئة يف حال اعتربت التدابة اخلاصاااة باحلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها أّن جتارب حتديد املصااادر ه
"االستخدام"، ميكنها أن تشمل مع ذلك هذا الشكل احملدد من البحث والتطوير من خالل إتاحة إمكانية إبرام 
اتفاقات إطارية جتيز احلصااااااااااااااول على جمموعة من املوارد الوراثية احلرجية واسااااااااااااااتخدامها هلذا النوع من التجارب 

 .كاء الذين يسامهون يف التجاربومعاجلة مسألة تقاسم املنافع بالنسبة إىل مجيع الشر 
 

 تقاسم المنافع بالنسبة إلى الموارد الوراثية الحرجية
 
قد تتخذ املنافع النقدية الت ينبغم تشاااااااطرها مبوجب الرتتيبات اخلاصااااااة باحلصااااااول على املنافع وتقاساااااام منافعها  -13

ويف حالة املوارد الوراثية احلرجية، قد تكون الفرتة أشاااااااكاالً ملتلفة كالرساااااااوم وعمليات الدفع املقّدم واألجور وما إىل ذلك. 
  :الزمنية الفاصلة بني احلصول على املوارد وتوليد املنافع طويلة للغاية. وجيب أن توضح املذكرات التفسةية ما يلم

 
لنقدية يف حني أّن الرتتيبات اخلاصاااة باحلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها قد تساااتوجب أحيانًا تقاسااام املنافع ا

عند توفرها، قد تنظر بعض البلدان يف فرص تقاسااااااام املنافع غة النقدية على اعتبار أّن الفرتات الزمنية الفاصااااااالة 
بني احلصاااااااااااااول على املوارد الوراثية احلرجية وتوليد املنافع قد تكون طويلة للغاية. ويعّد تقاسااااااااااااام البيانات إحدى 

                                                           
  من العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 48إىل  46الفقرات من   9

 ،Navarro, C.و ،Kjaer, E.D.و، Loo, J.و، Dawson, I.K.و، Bush, D.، وDvorak, W.، وVinceti, B.و، J, Koskela.اناااااااااظااااااااار   10
 Utilization and transfer of forest genetic resources: a global review. Forest Ecology .2014وآخرون، ، .Bordács, S، و.Padolina, Cو

and Management, 333: 22–34 
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حلاالت. وقد ترغب البلدان يف النظر يف اإلعفاءات النامجة عن تقاسم الطرر املتاحة لتوفة القيمة يف الكثة من ا
 .املنافع لتشجيع العمل يف جمال أنواع األشجار املهددة

 
 ونع تدابير تشريعية وإدارية وسياساتية للحصول على الموارد الوراثية الحرجية وتقاسم منافعها

 
املوارد وتقاسم منافعها يف البلدان الت تقوم بتنظيم مواردها الوراثية يف حال كانت التدابة اخلاصة باحلصول على  -14

تضااااااع قواعد دددة لقطاعات فرعية معّينة للموارد الوراثية، على غرار املوارد الوراثية احلرجية، ساااااايتطّلب ذلك حتديد نطار 
  :تطبيق تلك القواعد. وجيب أن توضح املذكرات التفسةية ما يلم

 
تدابة التشاااااريعية أو اإلدارية أو الساااااياسااااااتية اخلاصاااااة باحلصاااااول على املوارد وتقاسااااام منافعها يف يف حال كانت ال

البلدان الت تقوم بتنظيم مواردها الوراثية تضاااااااع قواعد دددة لقطاع املوارد الوراثية احلرجية الفرعم، سااااااايتعنّي على 
شاامل القضااايا الت ينبغم النظر فيها معرفة ما إذا وت. صااانعم السااياسااات النظر يف نطار "املوارد الوراثية احلرجية"

كانت تدابة احلصاااااول على املوارد وتقاسااااام منافعها اخلاصاااااة باملوارد الوراثية احلرجية جيب أن تساااااري على ساااااائر 
املوارد الوراثية احلرجية الت تساهم بصورة مباشرة أو غة مباشرة يف حتقيق األمن الغذائم. وعليه، ميكن أن تشمل 

وارد الوراثية احلرجية مجيع عارسااات االسااتخدام والتبادل القائمة بالنساابة إىل مواد التكاثر واملواد الوراثية احلرجية امل
)على غرار البذور والشااااااااااااااتالت واألجزاء املتجّذرة واجلينات( الت ترتاوح بني أنواع األشااااااااااااااجار املثمرة وغةها من 

نب املاشية و/أو األنواع الت توفر نوًعا آخر من اخلدمات املتصلة املنتجات الصاحلة لالستهالك البشري ومن جا
باألغذية والزراعة )على غرار مراقبة التآكل؛ ختزين املياه وترشاااايحها؛ وحتسااااني خصااااوبة الرتبة؛ والوقاية من الرياح؛ 

ك( لألشاااجار وصاااون التنوع البيولوجم؛ وتوفة علف النحل إلنتاج العسااال؛ وتثبيت النرتوجني؛ والظّل وساااوى ذل
الت متّكن رعاة األحراج من توليد الدخل بفضاااال املنتجات احلرجية غة الغذائية )مثل اخلشااااب واأللياف وامللبس 
وامللجأ والطاقة ومواد الدباغة والصمغ والسياحة اإليكولوجية وما إىل ذلك(. وسوف ختدم الغابات بطبيعة احلال 

ّن الغرض املرجو منها يف األسا  سيتغة، عا قد يطرح مسألة أأو  يف حاالت كثةة أغراًضا عدة يف الوقت نفسه
 .كيفية تنظيم احلصول على املوارد الوراثية احلرجية لالستخدام يف مثل هذه احلاالت
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 دال المرفق

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد لهيئة عشرة التاسعة للدورة السابقة لالجتماعات التخطيط
 

 المسائل القطاعية
يف  لألغذية والزراعة احليوانيةللتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية اإلعداد املسبق   الموارد الوراثية الحيوانية

 العامل وتقرير مرحلم عنه

  إعاااداد وثيقاااة عن تنفياااذ خطاااة العمااال العااااملياااة )الثاااانياااة( للموارد الوراثياااة احليوانياااة
 وإمكانية حتديثها

 ة للموارد إعداد تقرير مرحلم ملنظمة األغذية والزراعة عن تنفيذ خطة العمل العاملي
 الوراثية احليوانية

  إعداد تقرير موجز عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتا 

 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد إجراءات متابعة عن   الموارد الوراثية المائية

  الوراثية املائية لألغذية والزراعة حالة املوارد إعداد النساااخة املقتضااابة من التقرير عن
 يف العامل

  حالة املوارد الوراثية املائية نشاااااار التقارير القطرية املقدمة من أجل إعداد التقرير عن
 لألغذية والزراعة يف العامل

إعاااداد التقرير املرحلم ملنظماااة األغاااذياااة والزراعاااة عن تنفياااذ خطاااة العمااال العااااملياااة   الموارد الوراثية الحرجية
 للموارد الوراثية احلرجية

  والتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملعرض تقرير التنفيذ الثاين 

ة اللللدقيقلللة  الكلللائنلللات الحيلللّ
 والالفقاريات

 استعراض العمل بشأن الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات 

  متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة هبذا الصدد 

إعداد تقرير مرحلم ملنظمة األغذية والزراعة عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية   الموارد الوراثية النباتية
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية إعداد حتديث عن إعداد التقرير الثالث عن
 والزراعة يف العامل

 القطاعية المشتركةالمسائل 
بيولوجي  ل تنوع ا ل حللللللالللللللة ا
 لألغذية والزراعة في العالم

  حااالااة التنوع البيولوجم إعااداد تقرير مرحلم عن تنفيااذ إجراءات املتااابعااة بشاااااااااااااااأن
 لألغذية والزراعة يف العامل 
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اللحصللللللللللللول علللى اللملوارد 
 وتقاسم منافعها

  املوارد وتقاسااااام إعداد اساااااتعراض للصاااااكوك املتاحة حالًيا من أجل احلصاااااول على
 منافعها وتأثةها على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وحتديد العمل يف املستقبل

  متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة هبذا الصدد 

اسااااااتعراض العمل اخلاص بالتكنولوجيات البيولوجية من أجل صااااااون املوارد الوراثية   التكنولوجيات البيولوجية 
 لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام 

"معلوملللات التسللللللللللللسلللللللللللللل 
 الرقمية"

  متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة هبذا الصدد 

حالة إعداد التقييم العاملم لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من أجل التكّيف   تنّير المناخ
 مع تغة املناخ والتخفيف من وطأة تأثةاته 

  متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة هبذا الصدد 

األمن النلللللذائي والتنلللللذيلللللة 
 والصحة 

  متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة هبذا الصدد 

  مذكرة مفاهيمية بشأن التنوع البيولوجم لألغذية والزراعة وصحة اإلنسان 

إعداد تقرير مرحلم عن اخلطة االساااااااااااااارتاتيجية واسااااااااااااااتعراض برنامج العمل املتعدد   اإلدارة 
 السنوات 

إىل اإلفادة عن عملها الرامم إىل دعم أنشاااااطة  دعوة الصاااااكوك واملنظمات الدولية  المسائل األخرى
 اهليئة وجتميع مسامهاهتا
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