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 املؤمتر
 التاسعة والثالثونالدورة 

 2015حزيران  يونيو/ 13-6روما، 

 تقرير الدورة العادية اخلامسة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 (2015يناير/كانون الثاني  23 -19)روما، 

 

 موجز
 

 )اهليئمة( املنعقممدة مممن  هليئممة املموارد الوراثيممة ل غذيمة والزراعممة  هممذه الوثيقمة تقريممر المدورة العاديممة ارامسمة عشممرة     تتضممن 

املموارد الوراثيمة ل غذيمة    . ونظرت اهليئة يف مجلة مواضيع منها التقرير الثاني عمن حالمة   2015يناير/كانون الثاني  23 – 19

 لدعم إدراج التنوع الوراثي يف التخطيط الوطين للتكيف مع تغّير املنما  أقّرت ارطوط التوجيهية الطوعية يف العامل. كما  والزراعة

يطلب وأن  ،بتقرير االجتماع، ودعت املدير العام إىل أن يلفت عناية املؤمتر إليها بهدف املوافقة عليها املرفق دالكما ينص عليه 

لتيسمري التنفيمذ   ألخرية بتنفيذ ارطوط التوجيهيمة همذه. ورّحبمت اهليئمة أيضماع بالعنا مر       دعوة إىل البلدان لتقوم االتوجه ب إليه

كمما همو    احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية ل غذيمة والزراعمة  

 إىل الرتحيب بها. فت عناية املؤمتر إليها وأن يدعوه ن يلبتقرير االجتماع، ودعت املدير العام إىل أ املرفق باءوارد يف 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب املؤمتر
 

. وقمد يرغمب أيضماع يف املوافقمة علمى ارطموط التوجيهيمة        هيئمة للقد يرغب املؤمتر يف إقرار تقرير الدورة العادية ارامسة عشرة 

لتيسمري التنفيمذ احمللمي    والرتحيمب بالعنا مر    ،ط الوطين للتكيف مع تغّير املنما  لدعم إدراج التنوع الوراثي يف التخطيالطوعية 

 .للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية ل غذية والزراعة

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 

 Linda Collette ةالسيد

 أمينة هيئة املوارد الوراثية ل غذية والزراعة

 +39 065705 52089اهلاتف: 
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 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 3095روما، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةعشر اخلامسةتتاح وثائق الدورة العادية 

 هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على العنوان التالي على اإلنرتنت:

http://www.org/nr/cgrfa-,eetomgs/cgrfa-comm/fifteenth-reg 
 

 وميكن أيضا احلصول عليها من:

ehT yTaeTrceS 
GCF AossmmmmoC oC FTCTrma RTmoueaTm roe GooF cCF CremaucrueT 

lcruecc RTmoueaTm tcCcrTsTCr cCF tCemeoCsTCr tTecersTCr  
GooF cCF CremaucrueT FercCmicrmoC or rhT dCmrTF lcrmoCm 

emccT FTccT eTesT Fm Acecacccc 
55100 RosT ,yrccS 

 

 Cgrfa@fao.org: الربيد اإللكرتوني

 

 

 

 

 

وصاف املستخدمة يف هذه الوثيقة وطريقة عرض موضوعاتها ال تعرب عن أي رأى خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة األ

 .تعلق بسلطاتها أو بتعيني حدودها وختومهافيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما ي
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 احملتويات

 

 الفقرات  

 9-1 افتتاح الدورة -أواًل

 10-15 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة -ثانيًا

 05-11 الغايات  واملؤشرات اخلاصة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة -ثالثًا

 00-01 لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها احلصول على املوارد الوراثية -رابعًا

 02-00 التنوع البيولوجي والتغذية -خامسًا

 تطبيق وإدماج التكنولوجيا البيولوجية من أجل صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة –سادسًا

 واستخدامها على حنو مستدام

 

02-00 

 00-00 عةتغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزرا -سابعًا

 10-02 املوارد الوراثية احليوانية -منًاثا

 14-11 املوارد الوراثية احلرجية -تاسعًا

 04-19 املوارد الوراثية النباتية -عاشرا

 20-09 املوارد الوراثية املائية -حادي عشر

 29-22 الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات -ثاني عشر

 22-25 املتعدد السنواتتنفيذ برنامج العمل  -ثالث عشر

 45-22 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية –رابع عشر 

 41 املراقبنيوضع  –خامس عشر

تشكيل وانتخاب مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية  –سادس عشر

 واحلرجية والنباتية

 

40-42 

 42 الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة موعد ومكان انعقاد -سابع عشر

 44 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر -ثامن عشر

 90-49 البيانات اخلتامية  -تاسع عشر

   

   املرفقات

  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة جدول أعمال الدورة اخلامسة عشرة العادية هليئة -ألف

لي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إ ى تختلف القطاعات عناصر لتيسري التنفيذ احمل -باء

 الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

وخطط العمل  لتعميم مفهوم التنّوع البيولوجي يف السياسات والربامجالطوعية اخلطوط التوجيهية  -جيم

 الوطنية واإلقليمية املتعّلقة بالتغذية
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لدعم إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط التكيف مع تغري املناخ على  الطوعية توجيهيةاخلطوط ال -دال

 املستوى الوطين

 

لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام  اسرتاتيجية تنفيذ خطة العمل العاملية -هاء

 وتنميتها

 

  النباتية لألغذية والزراعة يف العامل وراثيةالتقرير الثالث عن حالة املوارد الاملخطط املقرتح إلعداد  -واو

النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية  -زاي

 لألغذية والزراعة

 

  هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة جهات التنسيق الوطنية اختصاصات -حاء

عضاء املناوبون يف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية األعضاء واأل -طاء

 احليوانية لألغذية والزراعة

 

  قائمة الوثائق -ياء

  أعضاء هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -كاف
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 افتتاح الدورة - أوال
 
رد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف روما، إيطاليا، خالل انعقدت الدورة العادية اخلامسة عشرة هليئة املوا -1

. وميكن االطالع على قائمة املندوبني واملراقبني على موقع اهليئة على 0510يناير/كانون الثاني  00إ ى  19الفرتة من 

 اإلنرتنت.
 
ئيس ومقررا لدورتها العادية اخلامسة ونوابًا للرهلا ، طبقًا لالئحتها الداخلية، رئيسًا قد انتخبت يئةكانت اهلو -0

 وكان السيد عمار طهريي )املغرب( رئيس الدورة  .0510عشرة اليت انعقدت يف عام  عشرة خالل دورتها العادية الرابعة

 )الربازيل(،  Paula Rassi Brasil)اهلند(، والسيدة  Kailash C. Bansalالعادية اخلامسة عشرة. السيد 

 )بولندا(،  Elzbieta Martyniuk)الواليات املتحدة األمريكية(، والسيدة  Christine Dawsonوالسيدة 

بينما مت )جزر كوك(.  William Wigmore)مجهورية إيران اإلسالمية(، والسيد  Javad Mozafari Hashjinوالسيد 

 ( حمل )الربازيل Clarissa della Ninaمقررة. وحّلت السيدة  Elzbieta Martyniukانتخاب السيدة 

 . Paula Rassi Brasilالسيدة 
 
 وافتتح السيد طهريي الدورة ورحب باملندوبني واملراقبني. -0
 
، نائبة املدير العام ومنسقة املوارد الطبيعية، باملندوبني واملراقبني. Maria Helena Semedoورحبت السيدة  -1

معاهد البحوث واملزارعني وجهات أخرى تستمر يف  وأشارت إ ى وجود عدد كبري من املنظمات الدولية الشريكة، متثل

، األمني التنفيذي التفاقية Braulio Ferreira de Souza Diasاملساهمة يف عمل اهليئة، وعلى وجه اخلصوص السيد 

التنوع البيولوجي. وأبرزت عمل اهليئة على مدى العقود املاضية كعامل رئيسي يف وضع السياسات اهلامة وتنفيذها، 

يه التقييمات العاملية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تقودها البلدان، مبا يؤدي إ ى االرتقاء مبستوى الوعي وتوج

ولكنها شددت، رغم هذه اإلجنازات الكبرية، على ضرورة نفيذ الفعال للسياسات الوطنية. بني صانعي السياسات والت

ور، ـــت أفضل للنهوض بتنفيذ السياسات والصكوك، وللوصول إ ى اجلمهبذل املزيد من اجلهود للتواصل وإقامة شراكا

ال سيما على ضوء موضوع احلدث اخلاص األخري بشأن "األمن الغذائي والتنوع الوراثي"، الذي أقر بسيادة األمن الغذائي 

الغذائي.  وبعد ذلك عرضت وأكد  على أن التنوع الوراثي )واملوارد الطبيعية بشكل عام( حاسم األهمية بالنسبة لألمن 

التقرير الثاني عن حالة املوارد  بإجياز العمل الذي سيتم تناوله خالل الدورة: استعراض مشروع Semedoالسيدة 

الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل؛ ومناقشة حول التقييمات العاملية بشأن املوارد الوراثية املائية وحالة التنوع 

؛ واخلطوط التوجيهية لدعم تنفيذ خطط العمل العاملية اليت تعاجل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف العامل البيولوجي

النباتية واحليوانية واحلرجية؛ واستعراض الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ واملواضيع 

واحلراجة ومصايد األمساك، مثل إدراج التنوع الوراثي يف التخطيط للتكيف املشرتكة بني القطاعات ذات الصلة بالزراعة 

باعتباره يشكل نهاية األهداف اإلمنائية  0510كما سلطت الضوء على أهمية عام غري املناخ على املستوى الوطين. مع ت

 لأللفية وبداية عهد أهداف التنمية املستدامة.
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، األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، بالشكر إ ى Braulio Ferreira de Souza Diasوتوجه السيد  -0

اهليئة على إتاحة الفرصة له للتحدث أمام اهليئة.  وعرض على اهليئة معلومات بشأن األنشطة ذات الصلة حتت إطار 

ورة العادية األخرية التفاقية التنوع البيولوجي واهليئة اليت تنفذ منذ الد 0505-0511خطة العمل املشرتكة للفرتة 

علما باستعراض منتصف املدة للتقدم احملرز يف بلوغ أهداف أيشي املتعلقة بالتنوع  Diasللهيئة.  كما أحاط السيد 

البيولوجي، وشدد على أهمية تختلف عمليات االستعراض حتت إطار حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف 

من أهداف أيشي املتعلقة  10بالغة األهمية لتقييم التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف  العامل، اليت كانت مصادر معلومات

بالتنوع البيولوجي. وأعرب عن تقديره لعرض الفاو تأدية دور قيادي كجهة راعية للتنوع البيولوجي بالنسبة إ ى اهلدف 

واحليوانية واحلرجية ال زالت تتيح أطرا  من أهداف أيشي. وأوضح أن خطط العمل العاملية للموارد الوراثية النباتية 10

ن مهما جدا لرصد التقدم سيكو حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملهامة للعمل وأن االنتهاء من تقرير 

أيضا إ ى تعاون أمانتني بشأن قضايا أخرى، مثل احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛  Diasوأشار السيد احملرز. 

 . 0510نوع البيولوجي واألغذية والتغذية والصحة؛ أهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام والت
 
وأشارت إ ى أنه من واجب اهليئة ضمان  اهليئة باملندوبني واملراقبني. ، أمينةLinda Colletteورحبت السيدة  -2

ائي ألجيال احلاضر واملستقبل، ومن ثم فإنه ليس فقط صون املوارد الوراثية، وإمنا أيضا مساهمتها يف حتقيق األمن الغذ

  يمية والوطنية واحمللية. وأشارتينبغي تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات على املستويات الدولية واإلقل

إ ى األحداث العاملية األخرية ذات األهمية اخلاصة بالنسبة إ ى التنوع البيولوجي واهليئة: صياغة  Colletteالسيدة 

احلصول  بشأن وبدء نفاذ بروتوكول ناغويا؛ 0510العتمادها يف سبتمرب/أيلول  0510التنمية املستدامة ملا بعد أهداف 

يف  على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي

إ ى االجتماع احلادي والعشرين ملؤمتر  ةفاوضات بشأن تغري املناخ املؤدي؛ والتقدم احملرز يف امل0511أكتوبر/تشرين األول 

صانعو السياسات،  -واجب اهليئة ضمان أن مجيع اجلهات الفاعلة  وشددت على أنه من وأبرزت أنه مناألطراف. 

ن املوارد الوراثية وضرورة االستثمار يف صو اإلطالع على املزايا إطالع على مزاياعلى  –والسكان عموما واملستهلكون 

والتنوع البيولوجي الزراعي، نظرا إ ى أن ذلك هو السبيل إلحراز التقدم. وأشارت إ ى أن املناقشات بشأن القضايا 

املشرتكة بني القطاعات، مثل احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، وتغري املناخ، والتكنولوجيا البيولوجية، والتغذية، 

ال عن الغايات واملؤشرات اخلاصة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ستكتسي أهمية خاصة، والتنوع البيولوجي، فض

حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل ووضع الصيغة عن  الثانيإضافة إ ى التوصيات املتعلقة بإعداد التقرير 

مداخلتها بإعالن أن  Colletteواختتمت السيدة  ة يف العامل.النهائية حلالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراع

بلدا،  124يبلغ  يف اهليئة طاجيكستان قد انضمت اآلن إ ى اهليئة، وهو ما جيعل إمجالي عدد البلدان األعضاء

رة. كما وتوجهت بالشكر إ ى حكوميت إسبانيا وأملانيا على متويلهما مشاركة مندوبني من البلدان النامية يف هذه الدو

أعربت عن امتنانها حلكومات إسبانيا والنرويج والسويد وأملانيا وسويسرا لدعمها املالي لتنفيذ برنامج عمل اهليئة املتعدد 

 السنوات.
 
انعقاد الدورة األخرية للهيئة.  وأحاط الرئيس علما باألنشطة اليت نفذها املكتب خالل فرتة ما بني الدورات منذ -2

مرتني خالل فرتة ما بني الدورات للنظر، على وجه اخلصوص، يف جدول األعمال املؤقت هلذه الدورة  فقد اجتمع املكتب
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وملناقشة التحضري الجتماعات جمموعات العمل التابعة للهيئة وفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين باحلصول على 

كما استعرض املكتب خطة تنفيذ برنامج عمل اهليئة املوارد وتقاسم منافعها، واجلدول الزمين هلذه االجتماعات.  

 ورحب بها.  وبادر املكتب، خالل اجتماعه غري الرمسي الثاني الذي عقد يف 0500-0511املتعدد السنوات للفرتة 

 ، إ ى النظر بإجياز يف السبل الكفيلة بإدارة الدورة بطريقة فعالة وكفؤة.0510يناير/كانون الثاني  14
 
)جزر كوك(، نائب رئيس اهليئة، ملخصا موجزا عن االستنتاجات املنبثقة عن احلدث  Wigmoreد وقدم السي -4

، وحضره أكثر 0510يناير/كانون الثاني  12اخلاص بشأن "األمن الغذائي والتنوع الوراثي" الذي نظمته أمانة اهليئة يف 

ملوارد الوراثية يف حتسني احملتوى التغذوي بدور ا املشاركون وأقرك من جمموعة واسعة من اخللفيات. مشار 155من 

ل للمنتجات الغذائية. ومتثلت إحدى الرسائل الرئيسية يف أهمية إدراج اجلوانب التغذوية يف عمليات حتسني احملاصي

ملناسب وأشار إ ى أن مناقشة مساهمة املوارد الوراثية يف حتقيق األمن الغذائي تأتي يف الوقت اواملواد الوراثية احليوانية. 

بالنظر إ ى برنامج عمل التنمية املستدامة العاملي. وأوضح أن القضايا معقدة وينبغي معاجلتها باالستعانة بنهج متعددة 

وعالوة على ذلك، أشار إ ى أن بلورة طريقة توجد اهليئة يف وضع جيد لدعمها. التخصصات ومتعددة أصحاب املصلحة، 

وشجع البلدان على التفكري يف هذه حلوار، تعترب خطوة أو ى ضرورية. سق وتعزيز امشرتكة قائمة على األدلة، لدعم التنا

 املسألة خالل االجتماع. 
 
األوصاف املستخدمة يف هذه الوثيقة وطريقة .ألف املرفق يفوافقت اهليئة على جدول األعمال، حسبما يرد  -9

لألمم املتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد  عرض موضوعاتها ال تعرب عن أي رأى خاص ملنظمة األغذية والزراعة

 .أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيني حدودها وختومها
 

 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل - ثانيا
 

 1امل.وع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العنظرت اهليئة يف الوثيقة  املعنونة "مرحلة إعداد التقرير عن حالة التن -15

. وأقرت اهليئة بالتقدم 0510يناير/كانون الثاني  12وأخذت علمًا بالندوة اليت نظمتها األمانة بشأن هذا املوضوع يف 

 كونوأّكدت جمددًا أنه من املتوقع أن ت تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل.احملرز يف إعداد 

املعلومات أولّية وناقصة يف عدد من اجملاالت، وأنه من األهمية مبكان تقييم هذه الثغرات وتسليط الضوء عليها. وأقّرت 

بأن عملية مجع البيانات طرحت حتديات بالنسبة إ ى البلدان، وبأنه نظرًا إ ى طبيعتها، ينبغي توخي احلذر عند مجع 

 استخالص االستنتاجات. املعلومات من التقارير القطرية وعند 
 

البلدان رفع تقاريرها القطرية اليت رفعت تقاريرها القطرية ودعت البلدان األخرى إ ى وشكرت اهليئة البلدان  -11

مشروع التقرير العاملي قد  أنب العلم، مع 0510سبتمرب/أيلول  05 ويف موعد ال يتجاوز 0510يونيو/حزيران  05حبلول 

لة لدى عرضه على الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة. وأشارت اهليئة إ ى أنه بوسع البلدان ال يكون يف صيغته الكام
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اهليئة إ ى أمينها مواصلة العمل لوضع  طلبتاعتماد نهج مبسط الستكمال تقاريرهم القطرية يف الوقت املناسب. وقد 

 لتنظر فيه اهليئة يف دورتها العادية املقبلة.اللمسات األخرية على التقرير العاملي فضاًل عن تقديم مشروع ذي صلة 

 

اهليئة إ ى أمينها االستمرار يف تقديم التقارير عن حالة إعداد التقرير العاملي خالل االجتماعات الدولية  وطلبت -10

لتنوع ذات الصلة، وضمان أن يساهم ذلك يف جدول األعمال العاملي للتنوع البيولوجي، وال سيما اخلطة االسرتاتيجية ل

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ودعت البلدان إ ى إبراز النتائج الصادرة عن تقاريرها  0505-0511البيولوجي للفرتة 

القطرية، فضال عن أي أنشطة خاصة باملتابعة يف اسرتاتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي. ودعت 

 أصحاب املصلحة إ ى مواصلة تقديم املدخالت. 
 

ودعت اهليئة اجلهات املاحنة واملنظمات الدولية ذات الصلة إ ى توفري موارد مالية من خارج امليزانية،  -10

وإعداد التقارير  ، مبا يف ذلك من أجل عقد مشاورات إقليميةباإلضافة إ ى تقديم الدعم العيين إلعداد التقرير العاملي

 مبا يف ذلك من خالل عقد ندوات وحلقاتتقديم الدعم الفين إ ى البلدان، إ ى الفاو  طلبتالقطرية والتقرير العاملي. كما 

 تدريب.
 

 بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة اخلاصةالغايات واملؤشرات  -ثالثا 
 

ورحبت  .2الغايات واملؤشرات اخلاصة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةنظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة " -11

 لتنوعذات الصلة باالغايات واملؤشرات الدولية طوير احملرز يف هذا اجملال وبدور الفاو يف قيادة عملية ت بالتقدم

 البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامها. 
 

وشجعت اهليئة الفاو على مواصلة عملها لضمان التناسق واالتساق بني املنتديات والعمليات ذات الصلة،  -10

اون مع مؤسسات وعمليات أخرى ذات الصلة يف هذا اجملال. وطلبت إ ى أمينها توفري مدخالت فنية مبوازاة توطيد التع

، 0505-0511ني املخصص املعين مبؤشرات اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة فنيلعمل فريق اخلرباء ال

 .0510ومواصلة املساهمة يف عملية وضع أهداف التنمية املستدامة لفرتة ما بعد 
 

اهليئة إ ى الفاو املضي قدمًا يف حتديث قاعدة بيانات تركيبة األغذية للتنوع البيولوجي اخلاصة بالفاو  وطلبت -12

بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واختبارها  ووضع مؤشرات خاصةوبالشبكة الدولية لنظم البيانات اخلاصة باألغذية، 

 طلبتثي، وعلى مستويي األنواع والنظم اإليكولوجية، حيثما كان ذلك مناسبًا. كما وتطبيقها، وذلك على املستوى الورا

عمليات مسح استهالك األغذية للحصول بشكل اجراء  إجراءيف بالفعل  اليت بدأتإ ى الفاو أن تواصل مساعدة البلدان 

الصعوبات املتعّلقة جبمع بيانات منتظم على بيانات عن االستهالك الغذائي للتنوع البيولوجي. غري أنها أشارت إ ى 

 موثوقة.
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 الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

وشددت على  3الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.نظرت اهليئة يف الوثيقة " -12

باعتبارها أدوات قياس مصطنعة للتقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية  أهمية املؤشرات املركبة األرفع مستوى

، ولإلبالغ عن اإلجنازات احملرزة باجتاه )خطة العمل العاملية الثانية(الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

لزراعة، مبا يف ذلك إ ى الرأي العام. وقد أقّرت منوذج حتقيق الغايات الثالث املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية وا

 املؤشرات املركبة األرفع مستوى بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 
إ ى مجاعة العمل املنبثقة عنها أن ترصد بشكل متواصل تطبيق منوذج املؤشرات املركبة األرفع مستوى  وطلبت -14

استنادا إ ى البيانات الواردة من البلدان األعضاء، وذلك كجزء من عملية رصد خطة العمل العاملية  وتنقحه إذا لزم األمر،

اهليئة مجيع البلدان اليت مل تفعل ذلك بعد إ ى تعيني جهة اتصال وطنية معنية بإعداد التقارير بشأن  ودعتالثانية. 

 تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية.

 

 باملوارد الوراثية احلرجية صةالغايات واملؤشرات اخلا
 

ورحبت بالتقدم  4باملوارد الوراثية احلرجية" اخلاصةاألهداف واملؤشرات نظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة " -19

احملرز، وأقرت بضرورة القيام مبزيد من العمل إلجناز قائمة باملؤشرات اليت ميكن التحقق منها لرصد تنفيذ خطة العمل 

 .5املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها )خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية( العاملية لصون
 

مع شعبة  بالتشاوراهليئة إ ى الفاو مواصلة العمل على املؤشرات املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجية،  وطلبت -05

تنقيح قائمة املؤشرات اليت ميكن التحقق منها، وحتديد جمموعة من  اإلحصاء يف الفاو، وتنسيق عملية تشاورية ملواصلة

الغايات الرامية إ ى صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها، إ ى جانب وضع مشروع جدول زمين 

يف دورتيهما املقبلتني.  لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية، لتنظر فيها مجاعة العمل واهليئة

 وتقّدم بعض األعضاء بتعليقات ومقرتحات لتنظر فيها األمانة عند استعراض قائمة املؤشرات وتنقيحها.
 

 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها - رابعا
 

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها  مشروع عناصر لتيسري التنفيذ احمللينظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة  -01

 7.وثائق املعلومات ذات الصلةأخذت علمًا بو 6بالنسبة إ ى تختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

، رئيس فريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين (مجهورية إيران اإلسالمية) Javad Mozafari Hashjinوعرض السيد 
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وتوجهت اهليئة بالشكر إ ى كل من  8، التقارير اليت أعدها الفريق(فريق اخلرباء)صول على املوارد وتقاسم منافعها باحل

 . رئيس وأعضاء فريق اخلرباء على عملهم املمتاز

 

 :وإّن اهليئة -00
 

تختلف القطاعات  بالعناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إ ى رّحبت (1)

  باءاملرفق كما ترد يف ( عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها) الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 بالتقرير؛

املدير العام إ ى لفت عناية املؤمتر إ ى عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وإ ى دعوة املؤمتر  دعت (0)

 للرتحيب بها؛

إ ى األمني العمل، بناء على طلب احلكومات، على وضع مواد خاصة ألنشطة التوعية الستخدامها على  لبتط (0)

املستوى الوطين يف ما يتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف تختلف القطاعات الفرعية للموارد 

غذية والزراعة خارج مواقعها الطبيعية الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك أهمية صون املوارد الوراثية لأل

وفيها ويف املزرعة، وذلك بالتعاون مع الشركاء وأصحاب املصلحة املعنيني، على غرار املزارعني واجملتمعات 

 األصلية واحمللية؛ 

إ ى األمني العمل على توطيد التعاون بني القطاعني البيئي والزراعي وذلك من خالل استحداث أنشطة  طلبت (1)

وجهة لبناء القدرات واملساعدة الفنية على املستوى الوطين يف ما يتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها م

يف تختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، وذلك بالتعاون مع الشركاء وأصحاب املصلحة 

 لية؛املعنيني، على غرار املزارعني واجملتمعات األصلية واحمل

إ ى األمني مواصلة العمل مع أمانيت املعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي مبا يكفل مشاركة هذه األخرية  طلبت (0)

النشطة يف االجتماعات اليت تعنيها، مبا يف ذلك أنشطة بناء القدرات، اليت تنّظمها أمانتا املعاهدة واتفاقية 

املعاهدة ودعت أمانيت املعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي للمشاركة التنوع البيولوجي ملناقشة بروتوكول ناغويا و

ملناقشة مسألة  أمانة اهليئةيف االجتماعات اليت تعنيهما، مبا يف ذلك أنشطة بناء القدرات، اليت تنّظمها 

 احلصول على املوارد وتقاسم منافعها للموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛

يم معلومات عن أساليب االستخدام والتبادل ومدونات السلوك الطوعية واخلطوط األعضاء إ ى تقد دعت (2)

أو املعايري والربتوكوالت على مستوى اجملتمع احمللي املتعلقة /التوجيهية وأفضل املمارسات ذات الصلة و

ة وطلبت إ ى باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، خاصة ما يتعلق منها باملوارد الوراثية لألغذية والزراع

 األمني املضي قدمًا يف مجع هذه املعلومات لكي تنظر فيها جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية واهليئة؛ 
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البلدان إ ى دراسة عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها واستخدامها حسب االقتضاء وإبداء رأيها  دعت (2)

رير عن استخدام عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على إ ى األمني إعداد تق وطلبتعقب استخدامها 

 املستوى الوطين؛ 

إ ى جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية مواصلة العمل على بلورة عناصر خاصة للقطاعات الفرعية،  طلبت (4)

ية لألغذية والزراعة مبساعدة األمني، ومبا يشمل دراسة دور املعارف التقليدية املتصلة باملوارد الوراث

يف احلسبان، لكي ينظر فيها فريق األنشطة والعمليات اجلارية يف إطار املعاهدة  عوضوواستخدامها العريف 

 اخلرباء الذي أنشأته اهليئة يف دورتها األخرية؛ 

جمموعات طلبت إ ى فريق اخلرباء الدعوة إ ى عقد اجتماع جديد لبلورة النتائج اليت آلت إليها اجتماعات  (9)

العمل الفنية احلكومية الدولية وأي معلومات إضافية منبثقة عن الدراسات املتخصصة اليت ستطلب األمانة 

إجراءها حول القطاعات اليت ال تدخل ضمن نطاق عمل جمموعات العمل، ورفع تقرير عن ذلك إ ى اهليئة يف 

 دورتها املقبلة؛

ل اإللكرتونية وعقد اجتماع له ميتد لثالثة أيام شرط توافر املوارد املالية وطلبت إ ى فريق اخلرباء العمل بالوسائ ( 15)

 . الالزمة لذلك
 

 التنوع البيولوجي والتغذية - خامسا
 

وأكدت جمددًا على أهمية التنوع البيولوجي  9"التنوع البيولوجي والتغذيةنظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة " -00

 كافحة سوء التغذية ومعاجلته. وسّلطت الضوء على أهمية التنوع مليف ذلك لألمن الغذائي والتغذية، مبا 

 البيولوجي بالنسبة إ ى التغذية على ضوء النتائج الصادرة عن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، ال سيما 

 . 10من إطار العمل 10و 01و 05و 19و 15و 4التوصيات 
 

ة الطوعية لتعميم مفهوم التنوع البيولوجي يف السياسات والربامج وخطط العمل اخلطوط التوجيهياهليئة   وأقّرت -01

عن كيفية تنفيذ  وتوّفر اخلطوط التوجيهية الطوعية أمثلًة جيم، كما وردت يف املرفق الوطنية واإلقليمية املتعلقة بالتغذية

براهني  إ ىورة أن تستند عملية التنفيذ حسب االقتضاء. وشددت اهليئة على ضروقدراته التعميم وفق احتياجات كل بلد 

 ع االلتزامات الدولية ذات الصلة.علمية مبا يتسق م
 

وشجعت اهليئة احلكومات وأصحاب املصلحة على تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية، حيثما كان ذلك  -00

وأنواع تختلفة من النباتات أصناف  . ودعتهم إ ى دعم البحوث املتعلقة بالرتكيبة التغذوية لألغذية املستمدة منمالئمًا

ومن سالالت احليوانات، فضاًل عن أنواع برية ومهملة وغري مستغلة بالكامل. وطلبت إ ى الفاو تقديم تقرير عن تنفيذ 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية خالل دورتها العادية السابعة عشرة.
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ورهنًا بتوافر األموال الالزمة تقديم الدعم من أجل  وطلبت اهليئة إ ى الفاو نشر اخلطوط التوجيهية الطوعية، -02

تنفيذها، مبا يف ذلك تنمية القدرات، ومواصلة حتسني قاعدة الرباهني العلمية للتنوع البيولوجي والتغذية، فضاًل عن 

 البحث يف إمكانية وضع مؤشرات جديدة بشأن إنتاجية املغذيات مثاًل.
 

 لبيولوجية من أجل صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعةتطبيق وإدماج التكنولوجيا ا – سادسا

 واستخدامها على حنو مستدام

 
تطبيق وإدماج التكنولوجيات البيولوجية من أجل صون املوارد الوراثية نظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة " -02

 11".لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام
 

و أن تواصل تعزيز قدرات البلدان النامية الوطنية واإلقليمية على تطوير التكنولوجيا اهليئة إ ى الفا وطلبت -04

البيولوجية املناسبة لتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصونها واستخدامها، مع األخذ يف االعتبار القوانني 

 املتعلقة بتقييم املخاطر. والنظم الوطنية واإلقليمية والصكوك الدولية ذات الصلة مبا يف ذلك تلك
 

بصورة منتظمة املستندة إ ى الوقائع اهليئة أن تواصل الفاو أنشطتها الرامية إ ى نشر املعلومات احملدثة  وطلبت -09

 قواعدبشأن دور التكنولوجيا البيولوجية يف توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصونها واستخدامها عن طريق 

التطورات على الرأي العام  إطالعاملوجودة اخلاصة بها، مع التشديد أيضًا على  اإلخبارية كات والنشراتالبيانات والشب

 احلاصلة يف جمال التكنولوجيا البيولوجية.
 

جمال اهليئة إ ى الفاو تقييم االجتاهات والتقّدم احملرز يف عمليات تطبيق التكنولوجيا البيولوجية يف  وطلبت -05

الوراثية لألغذية والزراعة وصونها واستخدامها من خالل جتميع املعلومات املوجودة حسب االقتضاء ومبا  توصيف املوارد

توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصونها ليتماشى مع استعراض العمل بشأن التكنولوجيا البيولوجية 

 . 0500-0511لفرتة  واستخدامها يف برنامج العمل املتعدد السنوات ل
 

اهليئة إ ى الفاو مواصلة استكشاف آليات للتعاون مع منظمات دولية ذات صلة يف املستقبل، مبا يف ذلك  وطلبت -01

تطبيق التكنولوجيا من أجل تشجيع التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب، وبني بلدان اجلنوب، والتعاون الثالثي 

 غذية والزراعة وصونها واستخدامها.البيولوجية املناسبة لتوصيف املوارد الوراثية لأل
 

اقتصادية لعمليات تطبيق التكنولوجيا  - يف القيام بتحليالت اجتماعية نها قد يرغبوءوأقّرت اهليئة بأن أعضا -00

 .توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصونها واستخدامها حيثما كان ذلك مناسبًالالبيولوجية 
 

  

                                        
 CGRFA-15/15/7الوثيقة  .  11



9 CGRFA-15/15/Report 

 

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعةتغري املناخ و -سابعا 
 

وثيقة املعلومات أخذت علمًا بو 12نظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري املناخ -00

 13.ذات الصلة
 

ناخ على لدعم إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط التكيف مع تغري امل الطوعية اخلطوط التوجيهيةوأقّرت اهليئة  -01

املدير العام للفاو إ ى عرض هذه اخلطوط التوجيهية  ودعت، بهذا التقرير دالبالصيغة الواردة يف املرفق ، املستوى الوطين

. الطوعية على املؤمتر للمصادقة عليها يف دورته القادمة وإ ى دعوة املؤمتر إ ى مناشدة البلدان تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية

، بصيغتها املعتمدة من قبل املؤمتر، إ ى اتفاقية األمم الطوعية إ ى أن حييل رمسيا اخلطوط التوجيهيةأمني اهليئة  ودعت

 .املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ والصكوك واألجهزة الدولية األخرى ذات الصلة
 

. 051214إ ى  0510ثية للفرتة ووافقت اهليئة على التنقيح املقرتح لربنامج عملها بشأن تغري املناخ واملوارد الورا -00

 .إ ى أن تنفيذه ال ينبغي أن يؤثر على املفاوضات يف إطار اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ وأشارت
 

 

 املوارد الوراثية احليوانية -منا ثا
 

 تقرير الدورة الثامنة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية 

 نية لألغذية والزراعةباملوارد الوراثية احليوا
 

نظرت اهليئة يف تقرير الدورة الثامنة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية  -02

، نائب مجاعة العمل املعنية باملوارد الوراثية احليوانية، (سلوفينيا) Drago Kompan وقدم السيد.15.لألغذية والزراعة

جه بالشكر إ ى املكتب وأعضاء مجاعة العمل املعنية باملوارد الوراثية احليوانية على العمل املمتاز الذي وتو. التقرير

 .التقرير وأقرت. اضطلعوا به
 

 حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العاملالتقرير الثاني عن 
 

لثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف التقرير انظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة إعداد  -02

  17وثائق املعلومات ذات الصلةأخذت علنًا بو 16العامل
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التقرير ) العاملحالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف ورحبت اهليئة مبشروع التقرير الثاني عن  -04

من الفاو إتاحة الصيغة املنقحة  وطلبت. ة من حيث التوقيت وذات جودة عاليةباعتباره وثيقة شاملة ومناسب (الثاني

أيار /مايو 01األعضاء واملراقبني إ ى تقديم تعليقات حبلول  ودعت، 0510آذار /مارس 01ملشروع التقرير الثاني حبلول 

لصيغة النهائية للتقرير كذلك من الفاو وضع ا وطلبت. خبصوص هذه الصيغة املنقحة ملشروع التقرير الثاني 0510

الثاني، مع أخذ التعليقات الواردة بعني االعتبار، ونشره، إضافة إ ى نسخة موجزة جبميع لغات املنظمة، رهنا بتوافر 

وناشدت اهليئة احلكومات واجلهات املاحنة تقديم املوارد املالية الالزمة . 0510األموال الالزمة، قبل نهاية عام 

 .ني ونسخته املوجزة، ولنشرهما وطباعتهما وتوزيعهمالرتمجة التقرير الثا
 

 تنفيذ وحتديث خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
 

وأخذت علمًا . 18تنفيذ وحتديث خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةنظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة  -09

بالتقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية  ورّحبت  19باملعلومات األخرى ذات الصلة.

ودعت البلدان إ ى مواصلة تنفيذ خطة العمل العاملية من أجل املساهمة يف حتقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية الريفية 

 ذ خطة العمل العاملية.الفاو مواصلة تقديم الدعم للبلدان من أجل تنفيإ ى اهليئة  وطلبتاملستدامة. 

 

 وطلبت 20مشروع اخلطوط التوجيهية لتطوير نظم متكاملة متعددة األغراض لتسجيل احليواناتوأقّرت اهليئة  -15

  ى الفاو نشره وتوزيعه.إ
 

وأكدت اهليئة على ضرورة أن تقوم البلدان بصورة منتظمة بتحديث بياناتها الوطنية الرمسية عن السالالت  -11

 نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة أو يف أي نظام معلومات آخر ميكن من خالله تلقائيًا تشاطر املتاحة يف

إ ى الفاو البحث يف  وطلبتالبيانات مع النظام املذكور، هذا باإلضافة إ ى إعطاء معلومات عن تصنيف السالالت. 

املتعلق بنسبة  0غري احملددة لتسهيل عملية احتساب املؤشر خيارات احلصول على بيانات عن حجم جمموعات األنواع 

21جمموعة األنواع اإلمجالية احملسوبة ضمن السالالت املكيفة حمليًا والسالالت الغريبة
اهليئة على أهمية نظام  وأكدت .

إ ى  وطلبتة احليوانية معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة باعتباره اآللية الدولية الستعراض املوارد الوراثي

املاحنني إ ى تقديم دعم  ودعتن هذا النظام من موارد الربنامج العادي والفاو احلرص على توفري الدعم الطويل األجل لص

 تخصص لتطوير النظام، حسب املقتضى.
 

 22لوراثية احليوانيةالسرتاتيجية متويل تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد اواستعرضت اهليئة التكاليف اإلدارية  -10

واتفقت على أن تبحث يف دورتها القادمة يف إمكانية زيادة امليزانية القصوى املخصصة لكل من املشاريع الوطنية عند 
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توجيه الدعوات لتقديم االقرتاحات يف املستقبل. ودعت املاحنني للمساهمة يف تنفيذ خطة العمل العاملية مبا يف ذلك من 

 ربنامج حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة.خالل تقديم مساهمات ل
 

واتفقت اهليئة على املقاربة املؤلفة من مرحلتني الستعراض خطة العمل العاملية وهي مقاربة اقرتحتها جمموعة  -10

23العمل املعنية باملوارد الوراثية احليوانية
 إ ى الفاو تيسري هذه العملية.  وطلبت 

 

 حلرجيةاملوارد الوراثية ا -تاسعا 
 

 تقرير الدورة الثالثة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية
 

تقرير الدورة الثالثة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد نظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة  -11

)فرنسا(، رئيس مجاعة العمل الفنية  Pierre Nicolas Stéphane Bouillonوعرض السيد  24.الوراثية احلرجية

احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية التقرير. وتوجهت اهليئة بالشكر إ ى املكتب وإ ى األعضاء يف مجاعة 

أن تتيح على موقعها إ ى الفاو  وطلبتالتقرير  وأقّرتالعمل املعنية باملوارد الوراثية احلرجية على عملهم املمتاز. 

حالة املوارد الوراثية اإللكرتوني التقارير القطرية والدراسات املتخصصة اليت صدرت يف مرحلة إعداد التقرير عن 

 احلرجية يف العامل.
 

 متابعة خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية 

 واستخدامها املستدام وتنميتها
 

مشروع اسرتاتيجية لتنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية ة املعنونة نظرت اهليئة يف الوثيق -10

 .هاءاملرفق كما ترد يف  االسرتاتيجيةواعتمدت  25 واستخدامها املستدام وتنميتها
 

ستدام لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها امل خطة العمل العامليةودعت اهليئة البلدان إ ى تنفيذ  -12

وإ ى مساعدة بعضها البعض يف هذه العملية. وشددت على أهمية هذه االسرتاتيجية لتحقيق أهداف خطة العمل وتنميتها 

اهليئة إ ى الفاو  وطلبتالعاملية ودعت إ ى تنفيذ االسرتاتيجية بالتنسيق مع جلنة الغابات واملنظمات الدولية املعنية. 

 ة وناشدت املاحنني إتاحة التمويل الالزم.املساعدة يف تعبئة املوارد املالي
 

باعتباره منصة لتشاطر  REFORGENوأقّرت بأهمية نظام املعلومات العاملي بشأن املوارد الوراثية احلرجية  -12

إ ى الفاو مواصلة تطويره وحتديثه بالتنسيق مع قواعد البيانات ذات  وطلبتاملعارف حول املوارد الوراثية احلرجية 

 الصلة.
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إ ى أمينها  وطلبتكذلك إ ى الفاو املضي قدمًا يف دمج املوارد الوراثية احلرجية ضمن براجمها احلرجية  وطلبت -14

 رفع تقرير عن ذلك إ ى اهليئة.

 وراثية النباتيةاملوارد امل - عاشرا
 

 املعنيةالدولية جلماعة العمل الفنية احلكومية بعة تقرير الدورة السا

 لنباتية لألغذية والزراعةباملوارد الوراثية ا
 

 النباتية الوراثية باملوارد املعنية الدولية احلكومية الفنية العمل جلماعة الثانية الدورة تقريرنظرت اهليئة يف  -19

 باملوارداملعنية  العمل مجاعة رئيس ،(سبانياإ) zumm ycccmaTm ycCahTi السيدوقد عرض التقرير  26.والزراعة لألغذية

 لعملعلى ا النباتية الوراثية باملواردمجاعة العمل املعنية  وأعضاء املكتبإ ى  شكروتوجهت اهليئة بال. لنباتيةا الوراثية

 .التقرير قرتوأ. الذي اضطلعوا به املمتاز
 

 العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خطةاستعراض تنفيذ 
 

 تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةة املعنونة وثيقنظرت اهليئة يف ال -05

مبا يف ذلك منوذج اإلبالغ عن تنفيذ خطة  28علما بوثائق املعلومات ذات الصلة خذتوأ، 27)خطة العمل العاملية الثانية(

ووافقت على ضرورة إجراء  )خطة العمل العاملية الثانية(.راعة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والز

، مبا يؤدي إ ى واملنظمات عملها بشأن املوارد الوراثية النباتية بالتعاون مع الصكوك الدولية ذات الصلة، ال سيما املعاهدة

 تفادي االزدواجية يف العمل الذي تقوم به.
 

 ،هماوتنقيحالتاليني  فنيةال التوجيهيةطوط اخل يمشروع ى استعراض اهليئة مجاعة العمل التابعة هلا إ ودعت -01

 على للمحاصيل الربية األقارب صونو 29الوطين املستوى على واستخدامها األصلية األصنافصون : االقتضاء حسب

 الوراثية املوارد لصون العاملية الشبكات إقامةبشأن  املنقحةباملذكرة املفاهيمية  علمايئة اهل وأحاطت. 30الوطين املستوى

ووظائفها وحوكمتها واالحتياجات وامليزانية، ال سيما  31املزارع يف وإدارتها الطبيعية مواقعها يف والزراعة لألغذية النباتية

 بتوافر رهناو ،ماعة العملجل املقبلة الدورةفاو أن تقوم، قبل انعقاد ال من طلبتو. لضمان متويلها يف األجل الطويل

شبكة إقامة بشأن  املتاحة اخليارات ملناقشة املصلحة أصحابمتعدد  رمسي غري حواربتنظيم  امليزانية، رجخا من األموال

 تطلبوصون ال هجبني تختلف ن تكاملال علىيئة اهل وشددت. رعااملزة يف دارالطبيعية واإل قعااملوصون يف لل شبكتني أو

                                        
 1GRFA-15/15/1 الوثيقة .  26
 .CGRFA-15/15/15 الوثيقة  27
 CGRFA-15/15/Inf.9و CGRFA-15/15/Inf.24و CGRFA-15/15/Inf.23و CGRFA-15/15/Inf.22و CGRFA-15/15/Inf.21الوثائق   28

  CGRFA-15/15/Inf.25و 
 .CGRFA-15/15/ Inf.23الوثيقة   29
 .CGRFA-15/15/ Inf.24الوثائق   30
 CGRFA-15/15/Inf.22الوثيقة   31
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 واقرتاح 32والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد الطوعية يناتاجل بنوك معايري تنفيذ يف البلدان دعم مواصلةفاو ال من

 .تنفيذها لرصد آلية
 

ووافقت اهليئة على أنه ليس هناك أي شيء  33رللبذو الوطنية السياسات صياغةالدليل الطوعي لاهليئة  وأقرت -00

زارعني يف ادخار البذور املدخرة يف ر على أنه يهدف إ ى احلد من حقوق امليف هذا الدليل الطوعي ينبغي أن يفسَّ

واستخدامها وتبادهلا وبيعها، رهنا بالقانون الوطين وحسب االقتضاء. وعند استخدام الدليل  اإلكثار   مواداملزرعة/

البلدان إ ى أن تأخذ بعني االعتبار املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وحسب االقتضاء، الدور املهم  تدعىالطوعي، 

 اهليئة من الفاو مواصلة عملها بشأن تعزيز نظم البذور الوطنية. وطلبت. األصلية ألصنافخدام العريف للالست
 

وأكدت اهليئة جمددا على ضرورة تقديم الدعم الفين يف جمال حتسني احملاصيل وعلى تنمية القدرات على  -00

من املعاهدة. ودعت إ ى توفري األموال  2الثانية واملادة  تربية النباتات وتطوير نظم البذور دعما لتنفيذ خطة العمل العاملية

، مبا يف ذلك دعم مبادرة الشراكة العاملية لرتبية اتمن خارج امليزانية لزيادة مشاركة البلدان يف أنشطة تربية النبات

ية والزراعة املشرتك بني النباتات وبناء القدرات، وإ ى تقديم الدعم املستمر لربنامج استخدام التقنيات النووية يف األغذ

 .الذرية للطاقة الدولية الوكالةالفاو و
 

 34اخلطوط التوجيهية لوضع اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاهليئة  وأقرت -01

يف وضع  باعتبارها أداة مرجعية طوعية. وناشدت اجلهات املاحنة توفري أموال من خارج امليزانية لدعم البلدان

 اسرتاتيجيات وطنية لصون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها املستدام .
 

 حول حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملعن إعداد التقرير الثالث 
 

ة يف العامل لألغذية التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتينظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة إعداد  -00

 35)التقرير الثالث(. والزراعة
 

، وأحاطت علما بامليزانية 37وخطوطه العريضة 36دول الزمين للتقرير الثالثاجل وأقرت واستعرضت اهليئة -02

لية ورحبت اهليئة بالتكامل التام بني إعداد التقرير الثالث وعم. وأقرت املخطط العام كما هو وارد يف املرفق واو 38املؤقتة

رصد خطة العمل العاملية الثانية. وأوصت باستعراض قائمة الدراسات املواضيعية بعد تقييم تنفيذ خطة العمل العاملية 

تبادل املعلومات على  اهليئة باالرتقاء مبستوى تطبيقات احلاسوب آللية رحبتكما الثانية يف دورتها العادية املقبلة. 

                                        
 .i3704e.pf-http://www.fao.org/3/a وانظر أيضا Inf.21-CGRFA/15/15الوثيقة     32

 .CGRFA-15/15/Inf.25الوثيقة     33

 .CGRFA-15/15/Inf.21الوثيقة    34
  CGRFA-15/15/16الوثيقة    35
 CGRFA-15/15/16من الوثيقة  األولاملرفق    36
 CGRFA-15/15/16من الوثيقة  الثانياملرفق  .  37
 CGRFA-15/15/16من الوثيقة  الرابعاملرفق   38

http://www.fao.org/3/a-i3704e.pf
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ر س، وهو ما سييالنباتية الوراثية املوارد بشأن املبكر نذارواإل للمعلومات يالعامل نظامالوتكاملها التام مع  الصعيد الوطين

 نفيذ خطة العمل العاملية الثانية.رفع التقارير عن ت
 

اجلهات املاحنة إ ى توفري موارد من خارج امليزانية لدعم رصد خطة العمل العاملية الثانية وإعداد اهليئة  ودعت -02

 .الوطين الصعيد على املعلومات تبادل آليةث، مبا يف ذلك التقرير الثال
 

 الثانية، العاملية العمل خطةصد لر وطنية اتصال جهة بعد تعّينمجيع البلدان األعضاء اليت مل اهليئة  ودعت -04

إلعداد التقارير اهليئة من الفاو إتاحة اخلطوط التوجيهية  وطلبت. ذلك فعل إ ىوإعداد التقارير القطرية للتقرير الثالث 

 القطرية يف الوقت احملدد.
 

 املوارد الوراثية املائية - حادي عشر
 

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملتقرير حالة 
 

 املوارد)حالة  العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد إعداد حالةيف الوثيقة املعنونة نظرت اهليئة  -09

 40.علما بوثيقة املعلومات ذات الصلة توأخذ 39(املائية الوراثية
 

 الوراثية املواردحالة  إلعداد زمينال دولاهليئة اجل أقرتو. املائية الوراثية املواردحالة  مواصلةاهليئة  طلبت -25

 أن الفاو من اهليئة طلبتو 43.التكلفة اتتقديرو 42عيةيضااملواملعلومات األساسية  لدراسات اإلرشادية القائمةو ،41املائية

. العامل يف والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع حالةغرض ل أعدت اليت الوطنية التقارير يف الواردة املعلومات يف أيضا تنظر

 الصعيدين على لتعزيزهااملتاحة  الفرصحتديد الفاو  وطلبت إ ى ،قائمةال املعلومات نظم تعزيز ضرورة إ ىيئة اهل وأشارت

 .والعاملي قليمياإل
 

مبشاركة مجيع أصحاب  املائية الوراثية املواردالة البلدان إ ى إعداد التقارير الوطنية املتعلقة حباهليئة  ودعت -21

 ودعتحاجة إ ى املساعدة الفنية واملالية من أجل إعداد تقاريرها يف املصلحة املعنيني. وأشارت إ ى أن بعض البلدان 

ميكن أن تتضمن  املائية الوراثية املواردساهمة. وأحاطت اهليئة علما بأن أنشطة املتابعة حلالة اجلهات املاحنة إ ى امل

 العناصر ذات الصلة مبدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.
 

ا ، مباملائية الوراثية املواردحالة  تقرير املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية إ ى املساهمة يف إعداداهليئة  ودعت -20

 ك من خالل رفع تقارير إ ى الفاو.يف ذل
 
 

                                        
 .CGRFA-15/15/17الوثيقة   39
 .CGRFA-15/15/Inf.27الوثيقة   40
 .CGRFA-15/15/17من الوثيقة  الثانياملرفق     41
 .12CGRFA-15/15/12الوثيقة من  األولاملرفق   42
 .../12CGRFA-15/15الوثيقة املرفق الثالث من   43
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 مجاعة عمل فنية حكومية دولية خمصصة معنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةإنشاء 

نظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة إنشاء مجاعة عمل فنية حكومية دولية تخصصة معنية باملوارد الوراثية املائية  -20

 حالة) العامل والزراعة يف لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة عن التقرير إعداديسري تسعيا إ ى و 44لألغذية والزراعة.

 الوراثية باملوارد معنية تخصصة دولية حكومية فنية عمل مجاعة إنشاء علىيئة اهل وافقت ،(املائية الوراثية املوارد

 الوراثية املوارد حالة واستعراضالتقرير  إعدادعملية  توجيه مهمة التحديد وجه علىتناط بها  ،والزراعة لألغذية املائية

العمل  مجاعةوانتخبت األعضاء يف  زاي رفقامل يف واردما هو  حنو على األساسي النظاماهليئة  اعتمدتو. املائية

مر يف تماعة ستسه اجلهذما إذا كانت  املقبلة، ادورته يف ،يئةاهل ستنظرو.طاءاملرفق  املخصصة على النحو الوارد يف

 .الوجود
 

ضمان التكامل بني جلنة مصايد األمساك يف الفاو واهليئة، ال سيما فيما يتعلق باملوارد اهليئة من أمينها  وطلبت -21

وسيشمل ذلك حتسني االتصاالت حبيث يتم تبادل قرارات اهليئة مع جلنة مصايد األمساك وجلنتها . الوراثية املائية

 .بية األحياء املائيةالفرعية املختصة برت
 

جمموعة العمل املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات وأعادت اهليئة التأكيد على أهمية دعوة   -20

اهليئة  وطلبت. املائية الوراثية املوارد حالةالتابعة للجنة مصايد األمساك، عند انعقادها، إ ى املساهمة يف إعداد  الصلة

 جمموعة العمل املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصلةا، من خالل مكتبها، بإسهامات إحاطتها علم

 .التابعة للجنة مصايد األمساك
 

 الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات - ثاني عشر
 

 وثيقةو 45الالفقارياتو الدقيقة احلية الكائناتبشأن  العمل استعراضاملعنونة  وثيقةاهليئة يف النظرت  -22

 لزراعةبالنسبة إ ى ا الالفقارياتتنوع و امليكروبي التنوع أهميةوأكدت اهليئة جمددا على  46 الصلة ذات املعلومات

جتهيز  يف املستخدمة والفطريات واخلمائر البكترييا يتعني إدراجه أنكما أشارت إ ى . والتغذية الغذائي واألمن املستدامة

 .املستقبل يف يئةاهل عمل يفذية غاأل
 

تتناول  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملاهليئة إ ى أن عملية إعداد التقرير عن وأشارت  -22

القضايا ذات الصلة بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وناشدت مجيع األعضاء يف الفاو تقديم املعلومات ذات الصلة 

 .خالل إعداد التقرير
 

                                        
44

 .CGRFA-15/15/8 الوثيقة    
 .CGRFA-15/15/19 الوثيقة   45
 .CGRFA-15/15/Inf.28  الوثيقة   46



CGRFA-15/15/Report 16 

 

الكائنات احلية وتوصيف الدعم الفين واملالي للبلدان لتنفيذ املزيد من العمل بشأن صون ودعت اهليئة إ ى توفري  -24

، مبا يف ذلك، من خالل انشاء جمموعات بواسطة تربية األحياء رهنا بتوافر الدقيقة والالفقاريات واستخدامها املستدام

 املوارد املالية الالزمة.

 

 واستخدامها والالفقاريات الدقيقة احلية الكائنات صوناستعراض ختطيط عملها بشأن ة من الفاو اهليئ وطلبت -29

على اهليئة، ويستحسن أن يكون ذلك خالل  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملبعد عرض  املستدام

 .دورتها العادية السادسة عشرة

 السنوات تنفيذ برنامج العمل املتعدد – ثالث عشر

وأخذت علمًا بوثيقة املعلومات ذات   47تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنواتنظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة  - 25

 . 48الصلة

وأخذت اهليئة علمًا مبواءمة برنامج العمل املتعدد السنوات مع اإلطار االسرتاتيجي املراجع ملنظمة األغذية  - 21

ارد الوراثية تساهم يف حتقيق مجيع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة، وال سيما اهلدف ، وأقرت بأن املو49والزراعة

  . من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات : 0االسرتاتيجي 

 ودعتالعمل املتعدد السنوات،  وأقرت اهليئة بالدعم الذي تقّدمه املنظمة والبلدان املاحنة لتنفيذ برنامج - 20

لدعم تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات ومشاركة البلدان النامية يف  اجلهات املاحنة إ ى توفري موارد من خارج امليزانية

  . االجتماعات ذات الصلة

، مبا يف ذلك إنشاء اهليئة من أمينها استكشاف اخليارات للمساعدة يف استقطاب األموال وزيادة الكفاءة وطلبت - 20

حساب أمانة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، لتنظر فيها اهليئة يف دورتها العادية املقبلة. وشددت أيضًا على أهمية 

 االستناد إ ى الدروس املستفادة من القطاعات. 

مواصلة التوعية نوع الوراثي، االجتماع اخلاص عن األمن الغذائي والتمن أمينها، يف إطار متابعة  اهليئة وطلبت - 21

اهليئة من أمينها حتديد خيارات ألنشطة حمددة يف  طلبتبشأن أهمية دور املوارد الوراثية بالنسبة إ ى األمن الغذائي. و

هذا الصدد، لتنظر فيها اهليئة يف دورتها املقبلة يف سياق استعراض برنامج عملها املتعدد السنوات. كما دعت اهليئة 

  توطيد التعاون يف هذا اجملال مع جلنة األمن الغذائي العاملي.أمينها إ ى

                                        
 CGRFA-15/15/20.1الوثيقة    47

 CGRFA-15/15/Inf.29الوثيقة     48

 C 2013/7 الوثيقة  49
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خطة التنفيذ لربنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات وطلبت اهليئة من مكتبها إجراء تعديالت على وثيقة  - 20

 ، يف ضوء نتائج هذه الدورة.050050-0511باخلطة االسرتاتيجية  امللحق –( 0511-0500)

 .51جهات التنسيق الوطنية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةكذلك يف الوثيقة املعنونة ونظرت اهليئة  - 22

وأقرت بالدور الرئيسي جلهات التنسيق القطاعية يف عمل اهليئة وقررت إنشاء شبكة جلهات التنسيق الوطنية للهيئة. 

 ساس االختصاصات املنصوص عليها يفودعت اهليئة األعضاء إ ى تسمية جهات التنسيق الوطنية للهيئة على أ

 وطلبت من األمني نشر أمساء جهات التنسيق الوطنية على املوقع اإللكرتوني للهيئة على شبكة اإلنرتنت. ،حاءاملرفق 

 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية – رابع عشر

52.يةالتعاون مع الصكوك واملنظمات الدولنظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة  - 22
 

بشأن املواضيع اليت  53وأخذت اهليئة علمًا باملعلومات واملدخالت املقدمة من الصكوك واملنظمات الدولية - 24

اهليئة  وطلبتُأسندت هلا األولوية يف الدورة، وتوجهت بالشكر هلا على هذه املدخالت وعلى مساهمتها يف عمل اهليئة. 

التنوع البيولوجي ومنهاج العمل احلكومي يف جمال التنوع البيولوجي من أمينها مواصلة توطيد التعاون مع اتفاقات 

 وخدمات النظم اإليكولوجية.

اهليئة من أمينها مواصلة التماس مدخالت بشأن املواضيع اليت ُأسندت هلا األولوية يف الدورة، من  وطلبت - 29

 الصكوك واملنظمات الدولية وجعلها متاحة للهيئة لكي تطلع عليها. 

اهليئة من أمينها مواصلة توطيد التعاون مع أمني املعاهدة لتعزيز التماسك يف وضع وتنفيذ برامج عمل  وطلبت - 45

كل من اهليئتني. وذّكرت بعدم وجود توافق يف اآلراء بني أعضائها يف دورتها األخرية  بشأن نقل املهام أو األنشطة، 

الذي اعتمده اجلهاز الرئاسي خالل  1/0510اهليئة علمًا بالقرار واتفقت على إبقاء املسألة قيد االستعراض. وأخذت 

من أمينها تقديم معلومات إضافية، بالتعاون مع أمني املعاهدة، ال سيما يف ما يتعلق باآلثار  وطلبتدورته اخلامسة، 

قبلة للجهاز الرئاسي املالية واإلدارية، وهو أمر ضروري ملناقشة مستنرية بشأن نقل املهام واألنشطة إ ى الدورات امل

 واهليئة. 

                                        
 CGRFA-15/15/ Inf.29الوثيقة    50

 CGRFA-15/15/20.2الوثيقة    51

 CGRFA-15/15/ 21الوثيقة    52

 ;CGRFA-15/15/Inf.8;  CGRFA-15/15/Inf.26; CGRFA-15/15/Inf.30; CGRFA-15/15/Inf.31                     الوثائق   53
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 املراقبنيوضع  – خامس عشر

 ،54التطورات األخرية يف ما يتعلق باملراقبني احلاضرين اجتماعات املنظمةونظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة  - 41

  وأخذت علمًا بالتطورات األخرية املتعلقة مبشاركة املراقبني يف اجتماعات املنظمة.

 ل وانتخاب مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية املعنيةتشكي –عشر سادس 

 باملوارد الوراثية احليوانية واحلرجية والنباتية

تشكيل مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة ومشاركة نظرت اهليئة يف الوثيقة املعنونة   - 40

 55.املراقبني/املناوبني

علومات الواردة بشأن تشكيل مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة هلا وأخذت اهليئة علمًا بامل - 40

واملعنية باملوارد الوراثية احليوانية واحلرجية والنباتية، وبشأن مسألة حضور املراقبني واملناوبني يف دورات مجاعات 

 العمل الفنية احلكومية الدولية.

ساسي جلماعات العمل القطاعية العاملة املعنية باملوارد الوراثية احليوانية ووافقت اهليئة على تعديل النظام األ - 41

وهذا  يف كل من مجاعات العمل 1إ ى  0واحلرجية والنباتية، عن طريق تغيري عدد املقاعد يف إقليم الشرق األدنى من 

ى إغالق هذا البند من جدول . كما وافقت علالقرار ال يؤثر سلبا على تشكيل أى من األجهزة األخرى التابعة للفاو

األعمال ووافقت على أن أي مناقشة يف املستقبل بشأن تشكيل مجاعات العمل ال ميكن أن تتم إال يف حال النظر يف 

 املنهجية/املعايري الكاملة للتشكيل.

عنية باملوارد وعدلت اهليئة املادة الثالثة من النظام األساسي جلماعات العمل الفنية احلكومية الدولية امل - 40

 الوراثية احليوانية واحلرجية والنباتية على النحو التالي )النص املعدل باخلط املائل وحتته خط(: 

 ومدة واليتهم واألعضاء املناوبنيانتخاب األعضاء  –املادة الثالثة 

نعقاد ُينتخب أعضاء مجاعة العمل يف كل دورة عادية من دورات اهليئة، ويشغلون مناصبهم حتى ا ( 1)

وباإلضافة إ ى ذلك، تنتخب اهليئة يف كل دورة عادية الئحة مؤلفة مما الدورة العادية التالية للهيئة. 

يصل أقصاه إ ى عضوين مناوبني لكل إقليم. وينوب األعضاء املناوبون، بالرتتيب الذي يردوا فيه على 

 الالئحة، عن أي عضو يستقيل ويعلم األمانة بذلك.

                                        
 CGRFA-15/15/22 الوثيقة   54

 CGRFA-15/15/23الوثيقة    55
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 املنتخبني أن ُينتخبوا لوالية أخرى.  ولألعضاء املناوبني حيق لألعضاء ( 0)

ُيطلب من األعضاء تأكيد مشاركتهم يف اجتماع مجاعة العمل. وإن مل يكن أحد أعضاء مجاعة العمل  ( 0)

قادرًا على حضور االجتماع، وإذا أعلم األمانة بذلك، يتم استبدال ذلك العضو يف الوقت املناسب بأحد 

 وبني املنتخبني من نفس اإلقليم. األعضاء املنا

يف حال عدم حضور أحد األعضاء الجتماع مجاعة العمل، حيق جلماعة العمل، بالتشاور مع اإلقليم،  (1)

أن تستبدل ذلك العضو، على أساس تخصص، بعضو من اهليئة من نفس اإلقليم احلاضر يف 

 االجتماع. 

احلكومية الدوليات التابعة هلا واملعنية باملوارد الوراثية  وانتخبت اهليئة أعضاء مجاعات العمل الفنية - 42

، وطلبت من مجاعات العمل أن تعقد اجتماعًا هلا قبل ياءاحليوانية واحلرجية والنباتية، على النحو الوارد يف املرفق 

 الدورة العادية املقبلة للهيئة. 

 لهيئةموعد ومكان انعقاد الدورة العادية السادسة عشرة ل –سابع عشر

، يف موعد مناسب قبل 0512وافقت اهليئة على أن تعقد دورتها العادية السادسة عشرة يف روما، إيطاليا، عام  - 42

فرباير/شباط  0يناير/كانون الثاني إ ى  05التاريخ ك لالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة. وقد حدد أمني اهليئة يف ضوء ذ

 ادية السادسة عشرة للهيئة.  كموعد مبدئي النعقاد الدورة الع 0512

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر –عشر  ثامن

 Chang-Yeon Choانتخبت اهليئة رئيسها ونواب الرئيس لدورتها العادية السادسة عشرة. وانُتخب السيد  - 44

)الكامريون(،   Charles Nying)الربازيل(، والسيد  Clarissa della Nina)مجهورية كوريا( رئيسًا. والسيدة 

)مجهورية إيران اإلسالمية(،  Javad Mozafari Hashjin)جزر كوك(، والسيد  mmccmcs mmrsoeTوالسيد 

)الواليات املتحدة األمريكية( نوابًا للرئيس.  AhemmrmCT tcsmoC)سويسرا(، والسيدة  GecCtomm iSrhouFوالسيد 

 .مقررا Clarissa della Ninaالسيدة وانتخب 

 البيانات اخلتامية  -شرتاسع ع
 

الرئيس واملكتب واملندوبني واألمانة وموظفي الدعم وأعربوا  إ ى شكرالكلمة وتوجهوا بالن ون اإلقليميوملمثلأخذ ا -49

عن ارتياحهم لنتائج االجتماع. وتوجهوا بالشكر أيضًا إ ى احلكومات اليت قّدمت مساعدة مالية لدعم مشاركة مندوبني من 

 مية.البلدان النا
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 هذه الدورة يفنيابة عن منظمات اجملتمع املدني احلاضرة  جلنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائيةوأشار ممثل  -95

للهيئة، إ ى الدور اهلام الذي تؤديه اهليئة يف احلوكمة اإلمجالية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة مبختلف جوانبها. 

مشددًا على أهمية إشراك صغار  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل ورّحب بالتحضريات املقبلة لتقرير

 املنتجني من القطاعات الفرعية كافة يف هذه العملية واحلرص على أخر آرائهم وتطّلعاتهم بعني االعتبار.

 

ئة أثبتت مرة أخرى أنها منتدى اهليئة، عند نتائج االجتماع مشرية إ ى أّن اهلي ة، أمين Colletteوتوقفت السيدة  -91

حكومي دولي أساسي وأّن القرارات الصادرة عنها سوف تساعد يف وضع املوارد الوراثية يف صميم جداول األعمال العاملية. 

أيضًا إ ى أّن جناح عمل اهليئة يف املستقبل سيتوقف على التعاون مع جمموعة واسعة من  Colletteوأشارت السيدة 

وتوجهت بالشكر إ ى الرئيس واملكتب على عملهم خالل االجتماع ويف الفرتة الفاصلة بني الدورات،  أصحاب املصلحة.

كما شكرت مجيع املندوبني واملراقبني على مساهمتهم يف إجناح هذا االجتماع. وأعربت عن امتنانها أيضًا جلميع 

 املوظفني. 

 

دارات الفنية يف الفاو واملرتمجني الفوريني وسائر موظفي ، الرئيس، أمانة اهليئة واإليريطهوشكر بدوره السيد  -90

الدعم اآلخرين. وتوجه بالشكر أيضًا إ ى نواب الرئيس واملقرر وأعرب عن أطيب التمنيات للرئيس واملكتب العتيدين. 

 وشكر يف اخلتام املندوبني على عملهم الشاق ووضوحهم يف العمل ورغبتهم يف التوصل إ ى توافق.
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 ق ألفاملرف

 جدول أعمال الدورة اخلامسة عشرة العادية هليئة

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -1
 

 برنامج العمل املتعدد السنوات
 
 املسائل املشرتكة بني القطاعات -0
 

 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل 0-1

 ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ملؤشراتواالغايات  0-0

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها علىاحلصول  0-0

 والتغذية  البيولوجيالتنوع  0-1

التكنولوجيا البيولوجية من أجل صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها  وإدماجتطبيق  0-0
 امعلى حنو مستد

 املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة تغري 0-2
 
 املوارد الوراثية احليوانية -0
 

جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية  الثامنةتقرير الدورة  0-1

 والزراعة

 ألغذية والزراعة يف العاملالتقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية ل 0-0

 تنفيذ وحتديث خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 0-0
 

 املوارد الوراثية للغابات -1
 

 الدورة الثالثة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجيةتقرير  1-1

 د الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتهامتابعة خطة العمل العاملية لصون املوار 1-0
 

 املوارد الوراثية النباتية -0

لألغذية  النباتيةتقرير الدورة السابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية  0-1

 والزراعة

 نباتية لألغذية والزراعةتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية الاستعراض  0-0

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل حالة عنالتقرير الثالث إعداد  0-0
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 املوارد الوراثية املائية -2
 

 الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات -2
 

 تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات -4
 

 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية
 

 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية -9
 

 أسلوب عمل اهليئة 
 

 وضع اهليئة -15
 

 تشكيل مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية -11
 

 مسائل أخرى
 

 ما يستجد من أعمال -10
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة -10
 

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس -11
 

 د التقريراعتما -10
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 باء قاملرف

 عناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها 

 بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

 احملتويات

 الفقرات 

 10–1 معلومات أساسية –أواًل

 11 الغرض من هذه الوثيقة -ثانيًا

 وتقاسم منافعها ملوارد الوراثية لألغذية والزراعةاللحصول على  تدابرياعتبارات لوضع  -ثالثًا

 10 أو تكييفها أو تنفيذها 

تقييم القطاعات الفرعية املعنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك أنشطتها، وبيئاتها  -1

 االجتماعية االقتصادية، وممارسات استخدامها وتبادهلا.

املصلحة غري احلكوميني الذين حيتفظون مبوارد وراثية حتديد اجلهات احلكومية املعنية وأصحاب  -0

 لألغذية والزراعة أو يوفرونها أو يستخدمونها، والتشاور معهم.

إدماج تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع األمن الغذائي وسياسات واسرتاتيجيات التنمية  -0

 الزراعية املستدامة بشكل أوسع

 احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وتقييمها دراسة خيارات تدابري -1

 إدماج تنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع املشهد املؤسسي. -0

إبالغ مزودي املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدميها احملتملني وتوعيتهم بشأن تدابري احلصول  -2

 على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها

وتقاسم  التقييم والرصد املسبق لفعالية وأثر تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -2

 منافعها

 01-12 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها: اإلطار القانوني الدولي -رابعًا

 00-00 ية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعهااألساس املنطقي لتدابري احلصول على املوارد الوراث -خامسًا

 02-01 للموارد الوراثية لألغذية والزراعةة عناصر تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسب -سادسًا

 05-04 الرتتيبات املؤسسية  -1

 01 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها -0
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 11-00 األحكام املتعلقة باحلصول على املوارد تنطبق عليهااثية اليت فئات املوارد الور (1)

 00-10 اليت تؤدي إ ى تطبيق أحكام احلصول على املوارداالستخدامات  (0)

 20-00 إجراءات الرتخيص (0)

 20-20 احلصول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  -0

 قاسم العادل واملنصف للمنافعالت -1

 22-22 التزامات تقاسم املنافع نطاق (1)

 24 واإلنصاف العدل (0)

 21-29 املستفيدون (0)

 20-20 النقدية وغري النقدية الفوائد (1)

 21 املنافع من خالل الشراكات تقاسم (0)

 20 آلية عاملية متعددة األطراف لتقاسم املنافع (2)

 22-22 االمتثال والرصد -0

 

 املرفق: السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
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 معلومات أساسية -أواًل

 
 احلصول على املوارد وتقاسم منافعها واهليئة

 

ية والزراعة )املنظمة( واهليئة التابعة هلا بتاريخ طويل يف معاجلة القضايا املتصلة باملوارد األغذ منظمةتتمتع  -1

والزراعة، مبا يف ذلك احلصول عليها والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. ويف عام الوراثية لألغذية 

الذي وضع إطار السياسات والتخطيط  التعهد الدولي بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، اعتمد مؤمتر املنظمة 1940

. وخالل السنوات التالية، تفاوضت اهليئة بشأن مزيد من ذية والزراعةلألغ للهيئة فيما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية

مراجعة التعهد الدولي. ونتيجة هلذه العملية، اعتمد مؤمتر  1991القرارات اليت تفسر التعهد الدولي، وباشرت يف عام 

)املعاهدة الدولية(، وهي الصك  املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 0551املنظمة يف عام 

 الدولي التنفيذي األول وامللزم قانونا للحصول على املوارد وتقاسم املنافع بالنسبة للموارد الوراثية.

 

 اتفاقية التنوع البيولوجي 

 

 ، وهي أول اتفاقية عاملية تعاجل مسألة احلصول على املوارد1990يف عام  اتفاقية التنوع البيولوجياعتمدت  -0

وتقاسم منافعها يف أهدافها وأحكامها. وتعرتف االتفاقية باحلقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية وتؤكد على 

 السلطة اليت تتمتع بها احلكومات، رهنًا بتشريعاتها الوطنية، لتحديد احلصول على املوارد الوراثية.

 

 ناغويا بروتوكول

 

 عن النامجة للمنافع واملنصف العادل والتقاسم الوراثية املوارد على احلصول بشأن ناغويابروتوكول يشكل  -0

، اتفاقًا تكميليًا التفاقية التنوع البيولوجي. وهو يوفر (ناغويا بروتوكول) البيولوجي التنوع باتفاقية امللحق استخدامها

مثل يف التقاسم العادل واملنصف للمنافع اإلطار القانوني للتنفيذ الفعال للهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي، املت

النامجة عن استخدام املوارد الوراثية، مبا يف ذلك عن طريق احلصول على املوارد الوراثية، بهدف املساهمة يف حتقيق 

 اهلدفني اآلخرين التفاقية التنوع البيولوجي، وهما حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام ملكوناته.

 

 وليالنظام الد

 

وفقا ملا سلم به مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف اجتماعه العاشر، يتكون النظام الدولي للحصول  -1

على املوارد وتقاسم منافعها من اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا وكذلك صكوك تكميلية مبا يف ذلك، املعاهدة 

 56على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. خطوط بون التوجيهية بشأن احلصولو

 

  

                                        
 .15/1مؤمتر األطراف العاشر، القرار   56
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 السمات اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
من املسلم على نطاق واسع بالطبيعة اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة املدرجة يف التنوع البيولوجي  -0

زة ومشاكلها اليت تتطلب حلوال مميزة. وقد نظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف الزراعي، وبسماتها املمي

 ، يف السمات املميزة للتنوع البيولوجي الزراعي لتشمل ما يلي:0555اجتماعه اخلامس يف عام 

 

 تأمني سبل املعيشة.إن التنوع البيولوجي ضروري لتلبية االحتياجات البشرية األساسية لألمن الغذائي و )أ(

يدير املزارعون التنوع البيولوجي الزراعي؛ وتعتمد الكثري من مكونات التنوع البيولوجي الزراعي على هذا  )ب(

 التأثري البشري؛ وتشكل معرفة وثقافة السكان األصليني جزء ال يتجزأ من إدارة التنوع البيولوجي الزراعي؛

 جل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛هناك ترابط كبري بني البلدان من أ )ج(

بالنسبة للمحاصيل واحليوانات األليفة، فإن التنوع داخل األنواع هو على األقل بنفس أهمية التنوع بني  )د(

 األنواع وقد توسع بشكل كبري من خالل الزراعة؛

اإلنتاج يف اجلوهر باالستخدام  بسبب درجة اإلدارة البشرية للتنوع البيولوجي الزراعي، يرتبط صونه يف نظم )هـ(

 املستدام؛

 ومع ذلك، يتم حفظ الكثري من التنوع البيولوجي اآلن خارج املوقع يف بنوك اجلينات أو مواد املربني؛ )و(

 األيكولوجية النظم داخل املوقع يف تتم اليت اإلدارة وممارسات الوراثية واملوارد البيئة بني التفاعل يساهم )ز(

 57.للتنوع البيولوجي الزراعي دينامية حافظة إجياد يف الزراعية

 
هلذه الوثيقة. وتوفر هذه  امللحقنظرت اهليئة يف السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت ترد يف  -2

شارة على وجتدر اإل 58السمات املعلومات بشأن خصائص القطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

أن اهليئة قد اعرتفت باحلاجة إ ى مواصلة صقل قائمة السمات هذه والرتكيز على االستفادة من املوارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة.

 

 وارد الوراثية لألغذية والزراعةبروتوكول ناغويا وامل

 
 اخلاص وبالطابع الغذائي، األمن إ ى بةبالنس الوراثية املوارد بأهمية ديباجته، يف صراحة،يقّر بروتوكول ناغويا  -2

عتماد مجيع البلدان على يزة، إضافة إ ى امم حلواًل تتطّلب اليت واملشاكل املميزة ومساته الزراعي، البيولوجي للتنوع

                                        
 .0، الفقرة املرفق، 0/0مؤمتر األطراف اخلامس، القرار   57
ة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة" و"القطاعات الفرعية" يف هذه الوثيقة، ما مل تنص على خالف ذلك، على أنها تفهم "القطاعات الفرعي  58

( للموارد الوراثية احلرجية 0( للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة؛ )0( للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ )1القطاعات الفرعية )

( للموارد الوراثية 2( للموارد الوراثية للكائنات الدقيقة لألغذية والزراعة؛ )0( للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛ )1والزراعة؛ ) لألغذية

 .لالفقاريات لألغذية والزراعة
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 ما يتعّلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وطابعها اخلاص، وأهميتها لتحقيق األمن الغذائي يف العامل،بعضها في

بالدور الرئيسي  بروتوكول ناغوياوالتنمية املستدامة للزراعة يف سياق احلّد من الفقر وتغّير املناخ. ويف هذا الشأن، يقّر 

 الذي تؤديه كّل من املعاهدة واهليئة.

 
حكامه التنفيذية، من األطراف أن تنظر، لدى وضع وتنفيذ تشريعاتها أو متطلباتها أ يف الربوتوكول، يقتضيو -4

 اخلاص ودورها والزراعة لألغذية الوراثية املوارد أهمية يف املنافع، وتقاسم واردلتنظيمية املتعلقة باحلصول على املا

الظروف لتعزيز وتشجيع البحوث اليت تسهم يف حفظ  األطراف وباإلضافة إ ى ذلك، تهيئ 59.الغذائي لألمن بالنسبة

يف البلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل تدابري مبسطة بشأن احلصول  التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام، وال سيما

 60ث. ى معاجلة تغري النية هلذه البحوألغراض البحوث غري التجارية، مع مراعاة احلاجة إ

 

 . املنافع وتقاسمعلى املوارد  احلصول جمال يف األخرى الدولية لالتفاقات واسعا االجم ربوتوكولويرتك ال -9

 أخرى اتفاقات ذلك يف مبا ،هاوتنفيذ الصلة ذات أخرى دولية اتفاقاتوضع  من فيه األطراف الربوتوكول مينع الو

وال تتعارض  والربوتوكول االتفاقية أهداف تدعم أن شريطة املنافع، تقاسمو تتعلق باحلصول على املوارد متخصصة

 االتفاقية أهداف معويتماشى  املنافع وتقاسمعلى املوارد  احلصولدولي متخصص يتعلق ب صكينطبق  ماحيثو. 61معها

 املتخصص الصك يفاملتعاقدة  األطراف أواملتعاقد  لطرفيسري على ا ال الربوتوكولوال يتعارض معها، فإن  والربوتوكول

اليت يعرتف بها  الصكوكويتمثل أحد  62.وألغراضه املتخصص لصكاملشمول با ددباملورد الوراثي احمل يتعلق فيما

 على االنفتاح هذاإ ى  وباإلضافة. االتفاقية معاليت وضعت يف انسجام  الدولية املعاهدةيف  بشكل صريح وكولالربوت

 لةصال ذي واجلاري املفيد للعمل" الواجب االعتبار إيالءضرورة  على أيضا الربوتوكول ينص األخرى، الدولية الصكوك

 وعدم الربوتوكول وهذا االتفاقية ألهداف دعمها شريطة ملعنية،ا الدولية واملنظمات الدولية الصكوك مبوجب املمارسات

63".معها تعارضها
 

 

 بنود واستخدام وحتديث إعداد على املناسب، النحو على تشجع، بأن األطراف أيضا بروتوكول ناغوياويلزم  -15

 واملبادئ الطوعية السلوك ومدونات متبادلة بصورة عليها املتفق للشروط القطاعات ومتعددة قطاعية منوذجية تعاقدية

 األطراف مؤمتر ُيجريو 64 فيما يتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.املعايري أو/و املمارسات وأفضل التوجيهية

 السلوك، ومدونات النموذجية، التعاقدية البنود الستخدام دوريًا تقييمًا بروتوكول ناغويا يف لألطراف كاجتماع العامل

 65.املعايري أو/و املمارسات وأفضل يهيةالتوج واخلطوط

 

                                        
 .بروتوكول ناغويامن  )ج(4املادة   59
 )أ( من بروتوكول ناغويا.4املادة   60

 ناغويا. كولمن بروتو 0-1املادة   61

 ناغويا. من بروتوكول 1-1املادة   62

 ناغويا. من بروتوكول 0-1املادة   63

 بروتوكول ناغويا.من  1-05؛ 1-19املادتني   64

 من بروتوكول ناغويا. 0-05؛ 0-19املادتني   65
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 لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها تطوير عناصر 

 بالنسبة إ ى تختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة )العناصر(

 
 لألغذية الوراثية املوارد على للحصول تترتيبا إ ى احلاجة يف عشرة، الرابعة العادية دورتها يف اهليئة، نظرت -11

 يف نتيجتها تتمثل عملية اهليئة ووضعت. الصلة ذات الدولية للصكوك االعتبار يف األخذ مع منافعها، وتقاسم والزراعة

 للموارد الفرعية القطاعات تختلف إ ى بالنسبة منافعها وتقاسم املوارد على للحصول احمللي التنفيذ لتيسري العناصر هذه

 66.والزراعة لألغذية الوراثية

 
أنشأت اهليئة فريقًا من اخلرباء الفنيني والقانونيني يعنى باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها )فريق  -10

اخلرباء(، يتألف من ممثلني من كل إقليم من األقاليم السبعة ملنظمة األغذية والزراعة. وبناء على طلب اهليئة، قام فريق 

 يلي:اخلرباء مبا 
 

  التنسيق مبساعدة األمانة وبواسطة الوسائل اإللكرتونية حسب االقتضاء، للمساعدة يف إعداد اجتماعات

مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية، وباالستناد إ ى االسهامات الواردة من األقاليم، إعداد مواد مكتوبة 

 ة الدولية؛واقرتاح توجيهات بالنسبة إ ى مجاعات العمل الفنية احلكومي

 إثراء على للمساعدة الدولية، احلكومية الفنية العمل مجاعات اجتماعات من الصلة ذات األجزاء يف املشاركة 

 ؛بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ونتائجها الدولية احلكومية الفنية العمل مجاعات مناقشات

 الفنية العمل مجاعات نتائج لتجميع ألمانةا مع دولية حكومية فنية عمل مجاعة كل اجتماع بعد العمل 

 .العناصر مبشروع علمًا هلا التابعة األقاليم حييط وأن ،العناصر مشروع يف الدولية احلكومية

 
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وعمل مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة  عناصرد وضع واستن -10

67بناء على طلب اهليئة، من احلكومات وأصحاب املصلحة ذوي الصلة. للهيئة على مدخالت مّجعت
 

 

  

                                        
 AFRGC-11/10/RTeoer من الوثيقة 15الفقرة   66
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 الغرض من هذه الوثيقة -ثانيًا

 

يتمثل اهلدف العام من هذه الوثيقة يف مساعدة احلكومات على النظر يف مسألة وضع تدابري تشريعية وإدارية أو  -11

فيذها، مع األخذ يف االعتبار أهمية املوارد الوراثية لألغذية سياسية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تن

والزراعة، ولدورها اخلاص يف األمن الغذائي، ومساتها املميزة ملختلف القطاعات الفرعية واالمتثال، حسب االقتضاء، 

 للصكوك الدولية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها.

 

 لوراثية لألغذية والزراعةملوارد االلحصول على اعتبارات لوضع تدابري   -ثالثًا

 اأو تكييفها أو تنفيذهوتقاسم منافعها 
 

قد ترغب احلكومات، عند وضع تدابري للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها أو  -10

 تكييفها أو تنفيذها، يف النظر يف اختاذ اخلطوات التالية:
 

ألغذية والزراعة، مبا يف ذلك أنشطتها، املعنية للموارد الوراثية لتقييم القطاعات الفرعية  -1

 ية، وممارسات استخدامها وتبادهلااالقتصادووبيئاتها االجتماعية 
 

 السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  )أ(

قد ترغب احلكومات، كخطوة أو ى، يف حتليل السمات املميزة للقطاعات الفرعية للموارد 

حديد ة، على النحو الذي تظهر به يف بلدانها. وقد بذلت حماوالت لتالوراثية لألغذية والزراع

ي من قبل االجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف يف اتفاقية السمات املميزة للتنوع البيولوجي الزراع

. وشدد كّل منهما على التالي: 69، واهليئة يف دورتها العادية الرابعة عشرة68التنوع البيولوجي

ارد الوراثية لألغذية والزراعة على األمن الغذائي؛ اعتماد العديد من املوارد الدور األساسي للمو

الوراثية لألغذية والزراعة على التدخل أو التأثري البشري؛ الدرجة العالية من االعتماد املتبادل 

ية بني الدول فيما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ حقيقة أن العديد من املوارد الوراث

لألغذية والزراعة قد مت تشكيلها وتطويرها وتنويعها واحلفاظ عليها من خالل األنشطة 

واملمارسات البشرية على مّر األجيال؛ أهمية صون املوارد خارج مواقعها الطبيعية بدرجات 

تختلفة تبعًا للقطاع الفرعي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ أهمية صون مجيع املوارد 

ية لألغذية والزراعة يف مواقعها الطبيعية للحفاظ على حافظة دينامية للتنوع البيولوجي الوراث

 الزراعي. 

 
أشكال تختلفة الستخدام القطاعات الفرعية واالختالفات داخل القطاعات الفرعية للموارد  )ب(

 الوراثية لألغذية والزراعة

                                        
 .0، املرفق، الفقرة 0/0مؤمتر األطراف القرار   68
 أنظر املرفق هلذه الوثيقة. ،AFRGC-11/10/RTeoerالوثيقة من هاء  املرفق  69
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املختلفة واملمارسات القائمة اليت  قد ترغب احلكومات أيضا يف أن تأخذ يف االعتبار األشكال

 تستخدم فيها القطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة هذه املوارد. 

 
 التدابري القانونية واإلدارية وتلك املتعلقة بالسياسات، مبا يف ذلك املمارسات القائمة )ج(

ية والزراعة ممارسات حمددة الستخدام القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذ بعضوضعت 

وتبادل املوارد الوراثية ألغراض البحث والتطوير؛ وهناك قطاعات فرعية أخرى، مثل املوارد 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت تندرج يف إطار النظام املتعدد األطراف املتعلق باحلصول 

غطيها تدابري إدارية خاصة أو حتى يف بعض على املوارد وتقاسم منافعها مبوجب املعاهدة، ت

األحيان تدابري قانونية. ومن شأن حتليل املمارسات التجارية والبحوث القائمة، وكذلك 

التدابري التنظيمية اليت تتناول استخدام وتبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ألغراض 

للحصول على املوارد وتقاسم  البحوث والتطوير، أن يساعد احلكومات يف إعداد تدابري

منافعها، تستفيد من املمارسات احلالية وتتماشى معها، وبالتالي تتجنب قدر اإلمكان وحبسب 

ما هو مناسب خلق إجراءات إدارية إضافية. كما قد ترغب احلكومات يف أن تأخذ يف االعتبار 

لى املوارد وتقاسم منافعها، اإلطار القانوني الوطين ألهمية تنفيذ األحكام املتعلقة باحلصول ع

 مبا يف ذلك قانون امللكية وقانون العقود والقوانني األخرى حسب االقتضاء.

 
اآلثار احملتملة لنطاق تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مبا يف ذلك موضوعها  )د(

 والنطاق الزمين

بة على نطاق تدابري احلصول قد ترغب احلكومات يف حتليل، بشيء من التفصيل، اآلثار املرتت

على املوارد وتقاسم منافعها مبا يف ذلك موضوعها والنطاق الزمين. وفيما يتعلق بالنطاق الزمين 

لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، قد ترغب احلكومات يف النظر، على وجه 

وتقاسم منافعها على املواد اخلصوص، يف اآلثار املرتتبة على تطبيق تدابري احلصول على املوارد 

القادمة من البلدان األخرى اليت مت مجعها قبل بدء إنفاذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم 

 منافعها اخلاصة بها.

 
 تدفقات املواد الوراثية، مبا يف ذلك التدفقات الدولية، ضمن القطاعات الفرعية املختلفة )هـ(

للمادة الوراثية ونسبة التنوع الغريب ل احمللي خيتلف مدى التبادل التارخيي والتباد

ويف حني أن املوارد  املستخدم، بني القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

، قد ال ينطبق ذلك على نطاق واسع مت تبادهلاالوراثية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة 

بعض األنواع التجارية األكثر صلة نه قد مت نقل  حني أويف على القطاعات الفرعية األخرى.

، فإن هناك أنواع أخرى بدأت لتوها تستزرع يف تربية على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل

األحياء املائية، أو أنها تستخدم فقط يف بيئتها الطبيعية يف الغابات األصلية وال زال تبادهلا 

د وضع تدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافها حمدودًا حتى اآلن. وقد ترغب احلكومات عن
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أو تكييفها أو تنفيذها، يف النظر بعناية إ ى أهمية تدفق املواد الوراثية إ ى القطاعات الفرعية 

ذات الصلة باألغذية والزراعة يف بلدانها، وإ ى التغريات املستقبلية احملتملة لتدفقات املواد 

 الوراثية نتيجة لتغري املناخ.

 

 الثغرات احملتملة يف تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها )و(

قد ترغب احلكومات، عند استعراض التدابري احلالية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، يف 

حتديد أي ثغرات فيما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو األنشطة ذات الصلة بها، 

 إجياد تدابري تنظيمية إضافية. وباملثل، قد ترغب احلكومات يف حتديد ويف حتديد احلاجة إ ى

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو األنشطة ذات الصلة بها، اليت قد تستحق اإلقصاء من 

 التدابري أو تدابري معّدلة.

 

وارد احلكومية املعنية وأصحاب املصلحة غري احلكوميني الذين حيتفظون مب اجلهات حتديد -0

 معهم وراثية لألغذية والزراعة أو يوفرونها أو يستخدمونها، والتشاور
 

وقد ترغب احلكومات عند وضع التدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو 

استعراضها، يف حتديد واستشارة أصحاب املصلحة احلكوميني وغري احلكوميني الذين يوفرون أو 

الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املزارعني والسكان األصليني واجملتمعات يستخدمون املوارد 

، مبا يف ذلك كيانات القطاع اخلاص. البحوثاحمللية، وبنوك ومراكز جتميع اجلينات ومؤسسات 

ومن املهم بشكل خاص التشاور مع اجلهات احلكومية املسؤولة عن القطاعات الفرعية املختلفة للموارد 

هذه املشاورات متعدد األوجه مبا أنها: قد تساعد من اثية لألغذية والزراعة. وقد يكون الغرض الور

قد تسمح لصانعي السياسات والقرارات باحلصول  على رفع مستوى الوعي بني أصحاب املصلحة؛

على فكرة عامة عن خصوصيات القطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

مارسات القائمة الستخدام وتبادل املوارد الوراثية؛ قد تبلغ مستخدمي ومقدمي املعرفة التقليدية وامل

املرتبطة باملوارد الوراثية واملوارد الوراثية لدى السكان األصليني واجملتمعات احمللية احملتملني، 

حصول على املوارد بشأن حقوقهم وواجباتهم؛ قد تساعد على تيسري تنفيذ التدابري املستقبلية لل

 الوراثية وتقاسم منافعها. 
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إدماج تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع األمن الغذائي وسياسات واسرتاتيجيات  -0

 التنمية الزراعية املستدامة بشكل أوسع
 

اعية املستدامة ميكن النظر يف تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف السياق األوسع للتنمية الزر

واألمن الغذائي. ولن يكون أولئك املسؤولون عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها هم املسؤولون 

دائمًا عن اسرتاتيجيات التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي. ومن املهم التنسيق بني تختلف 

 ة وأوسع.جماالت السياسات واألهداف ودجمها يف اسرتاتيجية زراعية متسق

 

 دراسة خيارات تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وتقييمها -1
 

بناء على تقييم للقطاعات الفرعية املعنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك أنشطتها، 

زمة مع والبيئات االجتماعية واالقتصادية واستخدام وتبادل املمارسات، وبعد إجراء املشاورات الال

أصحاب املصلحة املعنيني والنظر يف اخليارات املختلفة لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، 

 قد ترغب احلكومات يف وضع تدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أو لتكييفها أو تنفيذها. 

 

 املؤسسي إدماج تنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافها مع املشهد -0
 

تتقاطع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع قطاعات تختلفة املوارد الوراثية واملوارد 

الوراثية لألغذية والزراعة اليت غالبًا ما تتحمل مسؤوليتها الوزارات واجلهات املختصة املختلفة. وقد 

طاعات والقطاعات الفرعية لتنفيذ ترغب احلكومات يف النظر يف استخدام البنى التحتية القائمة للق

تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، بدال من خلق طبقات إدارية جديدة وإضافية. وقد يسهل 

استخدام وتكييف اهلياكل القائمة واإلجراءات اإلدارية واملمارسات القطاعية، حسب االقتضاء، تفعيل 

تنفيذها بشكل سلس. ومن املهم تقليل تكاليف معامالت تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها و

التنفيذ واالمتثال ألية تدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، بالنسبة ملوفري املوارد 

 ومستخدميها.

 

إبالغ مزودي املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدميها احملتملني وتوعيتهم بشأن تدابري  -2

 ارد الوراثية وتقاسم منافعهااحلصول على املو
 

إن التواصل والتوعية بشأن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ملزودي املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة والذين حيتفظون بها ومستخدميها احملتملني أمر ضروري. وميكن النظر يف تختلف أدوات 

ل والتوعية الفعالة عادًة بني وسائل اتصال تختلفة، التواصل والتوعية. وجتمع اسرتاتيجيات التواص

 وتهدف إ ى توفري معلومات حمددة إ ى أصحاب املصلحة، كلما لزم األمر. 
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 املسبق لفعالية وأثر تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  والرصد التقييم -2

 وتقاسم منافعها
 

لة واآلثار اجلانبية والصعوبات يف التنفيذ من خالل االختبارات غالبًا ما ميكن توقع اآلثار احملتم

القائمة على السيناريوهات للتدابري املتعلقة بالسياسات. ونظرا للتحديات الكثرية واالبتكارات اليت قد 

تطرحها تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، قد ترغب احلكومات يف إجراء مثل هذه 

مراقبة اآلثار من خالل االتفاق على جمموعة من املؤشرات واآلليات ذات الصلة االختبارات و/أو 

 للوقوف على آراء أصحاب املصلحة. 

 

 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها:   -رابعًا

 اإلطار القانوني الدولي

 
ونية عند إنشاء إطاراتها الوطنية املعنية باحلصول يتعني على احلكومات أن تكون على علم بالتزاماتها القان -12

على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها. وهناك ثالثة صكوك أساسية تشكل اإلطار العاملية للحصول على 

إ ى أن هذه الصكوك  املوارد الوراثية وتقاسم منافعها: اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتكول ناغويا واملعاهدة. وجتدر اإلشارة

 70.الثالثة ملزمة قانونيًا فقط لألطراف املتعاقدة اخلاصة بها

 

 اتفاقية التنوع البيولوجي

 
تتطلب اتفاقية التنوع البيولوجي من كل طرف متعاقد فيها اختاذ التدابري التشريعية أو اإلدارية أو السياسية،  -12

ير واملنافع الناشئة عن االستخدام التجاري واالستخدامات حسبما هو مناسب، بهدف تقاسم نتائج البحث والتطو

وتنص على أن يكون احلصول على املوارد  71األخرى للموارد الوراثية مع األطراف املتعاقدة اليت توفر مثل هذه املوارد.

عليها وفقا التفاقية لم من الطرف املتعاقد الذي يقدم هذه املوارد، أو الذي حصل عالوراثية رهنًا باملوافقة املسبقة عن 

وينبغي أن يكون احلصول على املوارد، يف حال منحه،  72التنوع البيولوجي، إال إذا قرر هذا الطرف املتعاقد خالف ذلك.

وتشمل املنافع احملتملة اليت ينبغي تقامسها أيضا ما يلي: احلصول على   73وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة.

اليت  البيولوجيةاملوارد الوراثية ونقل هذه التكنولوجيا؛ املشاركة يف أنشطة حبوث التكنولوجيا  التكنولوجيا اليت تستخدم

 البيولوجيةتستند إ ى املوارد الوراثية؛ واألولوية يف احلصول على النتائج واملنافع الناشئة عن استخدام التكنولوجيا 

  74للموارد الوراثية.

                                        
 ، لربوتوكول ناغويا:hrre//:sss.abF.mCr/mCroescrmoC/ecermTm.mhrscلالطالع على الئحة األطراف، أنظر اتفاقية التنوع البيولوجي:   70

shtml.default/signatories/protocol-nagoya/abs/int.cbd.www://httpوللمعاهدة:؛ countries_of_list/org.planttreaty://http. 

 .البيولوجياتفاقية التنوع  من 2-10املادة   71

 .التنوع البيولوجي تفاقيةا من0-10و 0-10املادتني   72

 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 1-10املادة     73

 .من اتفاقية التنوع البيولوجي 01؛ 05؛19؛ 12؛ 2-10املواد   74

http://www.cbd.int/information/parties.shtml
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 بروتوكول ناغويا

 
ناغويا اتفاقا تكميليا التفاقية التنوع البيولوجي ويوفر اإلطار القانوني من أجل التنفيذ الفعال  يشكل بروتوكول -14

للهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن تقاسم املنافع لدعم هدفيها اآلخرين، وهما احلفاظ على التنوع 

املوارد الوراثية واملعرفة التقليدية املرتبطة بها.  البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام. وينطبق بروتوكول ناغويا على

ويهدف إ ى حتقيق التقاسم العادل واملنصف للمنافع، عن طريق وضع األحكام اليت تنظم احلصول على املوارد )لألطراف 

 املزيد من اليت تتطلب املوافقة املسبقة(، ونقل ومتويل التكنولوجيا املالئمة؛ كما حيدد أحكام االمتثال. )سيتم توفري

 املعلومات املفصلة بشأن بروتوكول ناغويا يف هذه الوثيقة(. 

 

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
كما هو احلال بالنسبة التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، تستند املعاهدة إ ى فرضية أن الدول تتمتع  -19

دة على املوارد الوراثية اخلاصة بها، وتعرتف بسلطة احلكومات الوطنية يف تقرير حق احلصول على هذه حبقوق السيا

املوارد. ومبوجب املعاهدة، مارست األطراف املتعاقدة حقها السيادي بإقامة النظام املتعدد األطراف، لتيسري احلصول 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، من  استخدامعن  على املوارد وتقاسم منافعها النقدية وغري النقدية الناشئة

حني أن املعاهدة تنطبق على يف خالل شروط موحدة على النحو املبني يف االتفاق املوحد لنقل املواد وتقاسم هذه املنافع. و

ى املوارد الوراثية النباتية لألغذية ، ينطبق النظام املتعدد األطراف فقط علوالزراعةمجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

 والزراعة الواردة يف املرفق األول للمعاهدة، واليت هي حتت إدارة وإشراف األطراف املتعاقدة ويف اجملال العام. 

 

 العالقة بني بروتوكول ناغويا والصكوك الدولية املتخصصة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

 
لى أنه حيثما ينطبق صك دولي متخصص للحصول على املوارد وتقاسم منافعها ينص بروتوكول ناغويا ع -05

ويتماشى مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا وال يتعارض معها، فإن بروتوكول ناغويا ال يسري على 

الوراثي احملدد املشمول بالصك  األطراف املتعاقدة أو الطرف املتعاقد يف هذا الصك الدولي املتخصص فيما يتعلق باملورد

وإن املعاهدة هي صك متخصص دولي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، وهي تتماشى مع  75املتخصص وألغراضه.

 وال تتعارض معها. أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا

 
ك الدولية األخرى ذات الصلة بطريقة داعمة وجتدر اإلشارة إ ى أنه ينبغي تنفيذ بروتوكول ناغويا مع الصكو -01

لبعضها البعض. وينبغي إيالء االعتبار الواجب للعمل املفيد واجلاري ذي الصلة أو املمارسات مبوجب الصكوك الدولية 

 76واملنظمات الدولية املعنية، شريطة دعمها ألهداف االتفاقية وبروتوكول ناغويا وعدم تعارضها معها.

 

                                        
 .من بروتوكول ناغويا 1-1املادة   75
 .ابروتوكول ناغوي من 0-1املادة   76
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 املنطقي لتدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية األساس  -خامسًا

 والزراعة وتقاسم منافعها

 
نظرًا إ ى أن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة هي جزء ال يتجزأ من نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي، وبالتالي  -00

ة، وإ ى أن التبادل الدولي للموارد الوراثية فهي تلعب دورا أساسيا لتحقيق األمن الغذائي والتنمية والزراعية املستدام

لألغذية والزراعة أمر ضروري لسري عمل القطاع، فإن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها قد يكون هلا دور 

أساسي يف تعزيز حتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية. وهناك إمجاع عام بأن األمن الغذائي والتغذوي يتطلب الصون 

فعال للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، وأن الصون الفعال للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يتطلب استمرار ال

استخدامها من قبل املزارعني )مبا يف ذلك أصحاب احليازات الصغرية(، والسكان األصليني واجملتمعات احمللية، 

ولذلك، ينبغي أن تهدف تدابري احلصول على املوارد  ومؤسسات البحوث، واملربني، وغريهم من أصحاب املصلحة.

وتقاسم منافعها الوصول إ ى حتقيق األمن الغذائي وصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بهدف تيسري وتشجيع 

 االستخدام املستمر للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادهلا وتقاسم منافعها، بشكل نشط. 

 
اتفاقًا على أن حفظ واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بطريقة مستدامة، هو أمر أساسي كما أن هناك  -00

لتحقيق التنمية املستدامة لإلنتاج الزراعي. وتعتمد اإلنتاجية والقدرة على التكيف ومرونة النظم اإليكولوجية الزراعية 

 على تنوع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 

 عناصر تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة    -سادسًا

 للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
ينبغي على األطراف، مبوجب بروتوكول ناغويا، أن ينظروا عند وضع تدابريهم للحصول على املوارد وتقاسم  -01

وتسلط  77لزراعة ودورها اخلاص بالنسبة لألمن الغذائي.منافعها وتكييفها وتنفيذها، إ ى أهمية املوارد الوراثية لألغذية وا

، الضوء على اجملاالت يف العناصر للتدابري الوطنية للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

حث والتطوير السياسات املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، اليت قد تستحق اهتمامًا خاصًا من وجهة نظر الب

 يف جمال األغذية والزراعة. 

ينبغي أن تكون تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها بسيطة ومرنة. وتشكل  -00

حتديا نظرا إ ى تعقيد هذه املسألة، ونظرا إ ى تنوع احلاالت اليت ميكن احلصول فيها على املوارد الوراثية  البساطة

أمر ضروري  املرونةية والزراعة، ونقلها إ ى اآلخرين، ومواصلة حتسينها واستخدامها يف البحث والتطوير. ولذا فإن لألغذ

للسماح للمسؤولني بضبط تنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع احلاالت والتحديات اجلديدة اليت مت 

وارد وتقاسم منافعها أن تتحلى باملرونة الكافية الستيعاب املواقف حتديدها حديثًا. وينبغي لتدابري احلصول على امل

اجلديدة واملواقف اليت مت حتديدها حديثًا من دون احلاجة إ ى إعادة النظر يف التشريع. ولذلك، ينبغي أن تسمح تدابري 

                                        
 .من بروتوكول ناغويا )ج(4املادة   77
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لى املوارد وتقاسم احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بنهج تنفيذ تطوري يسمح بتحسني تشغيل نظام احلصول ع

منافعها من خالل املمارسة، والكمال الذاتي واالبتكار. ويتعني على األطراف املتعاقدة يف بروتوكول ناغويا وضع تدابري 

كما  عمل متواصلشفافة وواضحة لتحقيق ذلك. وإن عملية وضع وتنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها هي 

 هذه.  ر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهالعناصهو األمر بالنسبة 

 
قد ترتافق التدابري الوطنية للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مع تكاليف كبرية للمعامالت بالنسبة  -02

 للمسؤولني وأصحاب املصلحة، وقد ترغب احلكومات يف تقييمها والتقليل منها عند وضع هذه التدابري أو تكييفها أو

 تنفيذها.

 
قد ترغب احلكومات عند تصميم التدابري التشريعية واإلدارية وعلى مستوى السياسات اليت تعكس  -02

االحتياجات اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، يف معاجلة جمموعة واسعة 

لي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة للقطاعات الفرعية من القضايا، املذكورة أدناه، لتيسري التنفيذ احمل

 املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة:
 

 الرتتيبات املؤسسية؛ (1)

 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها؛ (0)

 غذية والزراعة؛احلصول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية لأل (0)

 التقاسم العادل واملنصف للمنافع؛ (1)

 االمتثال والرصد.  (0)

 

 الرتتيبات املؤسسية -9

 
غالبًا ما حتدد تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها الرتتيبات املؤسسية إلدارة احلصول على املوارد  -04

تصة بإدارة تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، وتقاسم منافعها. وميكن تكليف سلطة واحدة أو عدة سلطات تخ

اعتمادًا على بنية الدولة وشكل احلكومة، والصكوك الدولية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تكون الدولة طرفًا 

تقاسم منافعها اليت مت فيها، وعند االقتضاء، التقسيم القانوني للمسؤولية، واعتمادًا على تدابري احلصول على املوارد و

اختيارها. وميكن أن تكون هذه السلطات سواء قائمة أو جديدة. وميكن أيضًا أن تشارك عدة سلطات داخل بلد واحد يف 

املسؤولية وفقًا للمنشأ اجلغرايف للمورد، والغرض من احلصول عليه واستخدامه، وإشراك املعارف التقليدية املرتبطة باملورد 

وق اليت قد يتمتع بها السكان األصليني واجملتمعات احمللية على املورد، أو أي معايري أخرى تبدو الوراثي، واحلق

 مالئمة وعملية.
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  يتعني على كل طرف يف بروتوكول ناغويا أن يعني نقطة اتصال وطنية واحدة مسؤولة عن االتصال مع أمانة

 78دمي الطلبات.اتفاقية التنوع البيولوجي وتوفري املعلومات ذات الصلة ملق

  يتعني أيضا على األطراف يف بروتوكول ناغويا تعيني سلطة وطنية تختصة واحدة أو أكثر، تكون مسؤولة عن

منح حق احلصول، واإلبالغ عن اإلجراءات واملتطلبات املنطبقة للحصول على املوافقة املسبقة عن علم وإبرام 

  79شروط متفق عليها بصورة متبادلة.

 80ه القيام بوظائف كل من نقطة االتصال والسلطة الوطنية املختصة.جيوز للكيان نفس 

  وحيثما يتم تعيني أكثر من سلطة وطنية تختصة لربوتوكول ناغويا )على سبيل املثال لقطاعات فرعية تختلفة

للموارد الوراثية لألغذية والزراعة(، يتعني على نقطة االتصال الوطنية توفري معلومات حول اختصاصات كل 

 نها ووالياتها.م

  مبوجب املعاهدة، يتم توفري احلصول امليسر وفقًا لالتفاق املوحد لنقل املواد الذي اعتمده اجلهاز الرئاسي

ويف املمارسة العملية، ملعظم األطراف يف املعاهدة نقاط اتصال وطنية ومؤسسة أو مؤسسات تقوم  81للمعاهدة.

د األطراف، وتقوم بذلك فقط بناء على قبول االتفاق املوحد لنقل بتوفري الوصول الفعلي إ ى مواد النظام املتعد

 املواد من قبل مستلم املادة. 

 
ولتوضيح الرتتيبات املؤسسية حول احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، قد ترغب  -09

 احلكومات يف:
 

  حيتمل أن تكون ذات صلة؛تقييم املؤسسات والرتتيبات املؤسسية القائمة اليت 

  البت يف توزيع املسؤولية املؤسسية ملختلف جوانب احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا أنها تنطبق على

 قطاعات فرعية تختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛

 وضع آليات و/أو إجراءات لالتصال والتنسيق بني املؤسسات املعينة؛ 

 ومات عن الرتتيبات املؤسسية النامجة عن ذلك. نشر وتوفري املعل 
 

ومهما كانت الرتتيبات املؤسسية اليت مت اختيارها، فإنه من األهمية مبكان أن تكون الرتتيبات املؤسسية  -05

واضحة وشفافة، وأن يكون هناك آليات كافية للتنسيق وتبادل املعلومات. وينبغي على مستخدمي املوارد الوراثية أن 

ا متى يكون طلب املوافقة املسبقة عن علم مطلوبًا، وممن عليهم أن يطلبوا طلب املوافقة املسبقة عن علم، ومع من يعرفو

ميكنهم التفاوض بشأن الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة، إذا كان هذا هو ما تتطلبه تدابري احلصول على املوارد 

                                        
 .كول ناغويامن بروتو 1-10املادة   78
 .من بروتوكول ناغويا 0-10املادة   79
 .من بروتوكول ناغويا 0-10املادة   80
 .من املعاهدة 1-10املادة   81
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ة بسرعة، حيثما تشارك سلطات متعددة، على سبيل املثال وتقاسم منافعها. وقد تصبح إجراءات الرتخيص معقد

الفيدرالية والدولة، يف نفس القرار، وقد تستغرق وقتًا طوياًل وقد تزيد تكلفة املعامالت إ ى حد كبري. ولتجنب الرتتيبات 

خدامها ملعاجلة املوافقة املؤسسية املرهقة بشكل مفرط، قد يكون من املفيد حتديد الرتتيبات الالزمة القائمة اليت ميكن است

املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة. وقد ترغب احلكومات، حيث تشارك العديد من السلطات يف 

إجراءات املوافقة، يف تعيني سلطة قيادية واحدة، أو مركز وطين لإلشراف على سلسلة كاملة من املوافقات اجلزئية، 

ويف نهاية املطاف منح إذن واحد، عندما تعطي كل السلطات املعنية الضوء األخضر  والتواصل مع مقدمي الطلبات،

 لذلك.  

 

 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها -3

 
عند وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها بالنسبة للحصول على املوارد  -01

 ألغذية والزراعة، من الضروري حتديد ما يلي:الوراثية ل
 

 فئات املوارد الوراثية اليت تنطبق عليها أحكام احلصول على املوارد؛ (1)

 االستخدامات املقصودة اليت تؤدي إ ى تطبيق أحكام احلصول على املوارد؛ (0)

 منه استخدام املورد. إجراءات الرتخيص املعمول بها، تبعًا لفئة املورد الوراثي والغرض املقصود (0)

 

 احلصول على املواردب األحكام املتعلقةفئات املوارد الوراثية اليت تنطبق عليها  (1)

 
حيدد بروتوكول ناغويا واتفاقية التنوع البيولوجي "املوارد الوراثية" على أنها "مادة وراثية هلا قيمة حالية  -00

ل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو أي أصل آخر حتتوي على وحدات حمتملة"، واملادة الوراثية تعين "أي مواد ذات أص

وينعكس هذا التعريف أيضا يف املعاهدة اليت تعرف "املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" بأنها  82وراثية وظيفية".

األطراف يف املعاهدة  وينبغي على 83"أي مواد وراثية من أصل نباتي ذات قيمة فعلية أو حمتملة لألغذية والزراعة".

 التأكد من أن إطار احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يتناول التزاماتهم مبوجب املعاهدة. 

  

                                        
 .من اتفاقية التنوع البيولوجي 0املادة   82
 .من املعاهدة 0املادة   83
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 النطاق الزمين لتدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 
الوطنية للحصول على  هناك نقاش دولي حول النطاق الزمين الذي ميكن أو ينبغي أن حتصل عليه التدابري -00

املوارد وتقاسم منافعها. وال مينع بروتوكول ناغويا أطرافه من تطبيق تدابريهم الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم 

منافعها الستخدامات املوارد الوراثية اليت تقع خارج نطاق الربوتوكول أو احلصول عليها، ما مل يكن هناك قواعد 

يتعلق باملوارد خارج نطاق بروتوكول ناغويا، ال يستطيع األطراف أن يعتمدوا بالضرورة على خبالف ذلك. بيد أنه فيما 

من بروتوكول ناغويا، أو تدابري االمتثال  14 - 10دعم تدابري االمتثال لالستخدام يف البلد، على النحو الوارد يف املواد 

 يف الدول غري األطراف. 

 
 املنشاء / البلدان اليت حصلت عليها وفقًا التفاقية التنوع البيولوجي املوارد الوراثية اليت توفرها بلدان

 
عادة ما تطبق األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي تدابري احلصول اخلاصة بها على املوارد الوراثية اليت تكون  -01

منشأ املوارد الوراثية" على أنه  هي بلد املنشأ هلا أو اليت حصلت عليها وفقا التفاقية التنوع البيولوجي. وحيدد "بلد

بأنها ظروف "ظروف املواقع الطبيعية" وتعرف  84 مواقعها الطبيعية.البلد الذي ميتلك تلك املوارد الوراثية يف ظروف 

تواجد املوارد الوراثية ضمن النظم اإليكولوجية واملوائل الطبيعية، ويف حالة األنواع املستأنسة أو املستزرعة، يف 

 85اليت اكتسبت فيها صفاتها املميزة.احمليطات 

 
قد يكون من الصعب حتديد بلد املنشأ على وجه اليقني بالنسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. وقد جرى  -00

تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على مدى فرتات زمنية طويلة وعلى نطاق واسع عرب املناطق والبلدان 

ساهم العديد من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك السكان األصليني واجملتمعات احمللية واملزارعني  واجملتمعات. وقد

والباحثني واملربني، يف تطوير املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، يف أماكن تختلفة ويف أوقات تختلفة من الزمن. ويف 

ية والزراعة على التدخل البشري املستمر، ويشكل الواقع، يعتمد صون وتطوير العديد من املوارد الوراثية لألغذ

 استخدامها املستدام يف البحوث والتطوير واإلنتاج أداة هامة لضمان احلفاظ عليها. 

 
ينبغي أن تكون تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها واضحة فيما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية  -02

 ام الوصول ذات الصلة. والزراعة اليت يتم تغطيتها بأحك

  

                                        
 .يولوجياتفاقية التنوع الب من 0املادة   84
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 املوارد الوراثية العامة مقابل املوارد الوراثية اخلاصة

 
يف حني أن النظام املتعدد األطراف التابع للمعاهدة يتناول املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت "ختضع إلدارة  -02

، فإن 87دة من قبل أصحاب املصلحة اآلخرينوكذلك املواد اليت جلبت ضمن نطاق املعاه 86وإشراف األطراف املتعاقدة"

 بروتوكول ناغويا ال يفرق بني املوارد الوراثية اخلاضعة إلدارة وإشراف احلكومات والفئات األخرى من املوارد الوراثية.

 
اع وبالنظر إ ى أن هناك كمية كبرية من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاصة، وال سيما يف قطاعات مثل قط -04

الثروة احليوانية، فإنه ينبغي على التدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تكون واضحة فيما إذا كانت تنطبق 

على القطاع اخلاص أو فقط على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة العامة. وقد يكون لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم 

وارد الوراثية لألغذية والزارعة مثل تلك. وقد حتتاج هذه القوانني أيضًا لتوضيح التسلسل منافعها أثر كبري على تبادل امل

 اهلرمي أو عالقة امللكية املختلفة، مبا يف ذلك امللكية الفكرية، وشبه امللكية وغريها من احلقوق املتعلقة باملوارد الوراثية. 

 
 املوارد الوراثية مقابل املوارد البيولوجية

 
ولكن، تتناول بعض التدابري للحصول على املوارد  88اول بروتوكول ناغويا "املوارد الوراثية" واستخدامها.يتن -09

وتقاسم منافعها أيضًا "املوارد البيولوجية" واستخدامها. وينبغي أن تعكس احلكومات سواء إذا كان هناك أي تأثري 

رد وتقاسم منافعها واالستفادة منها خارج نطاق االستخدام، على إلدراج املوارد البيولوجية يف التدابري للحصول على املوا

 النحو الوارد يف بروتوكول ناغويا، على االستخدام واحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 
 املوارد الوراثية اليت متلكها جمتمعات أصلية وحملية

 
رد الوراثية اليت متلكها جمتمعات أصلية وحملية. ويستلزم يتناول بروتوكول ناغويا أيضًا، كحالة خاصة، املوا -15

الربوتوكول من األطراف، يف هذه احلالة، اختاذ تدابري مبقتضى القانون احمللي، وعلى النحو املناسب، ترمي إ ى ضمان 

ى موارد وراثية احلصول على املوافقة املسبقة عن علم أو موافقة اجملتمعات األصلية واحمللية ومشاركتها يف احلصول عل

 89حيثما يسود احلق املكرس يف منح احلصول على هذه املوارد.

 
وقد تتوخى تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تنفذ بروتوكول ناغويا، إجراءات املوافقة املسبقة  -11

نح احلصول على هذه املوارد. عن علم أو موافقة وإشراك اجملتمعات األصلية واحمللية حيثما يسود احلق املكرس يف م

وبذلك، فإن مفهوم املوافقة املسبقة عن علم للمجتمعات هو حتد على الرغم من أنه ليس جديدا. وينبغي أن تتناول 

                                        
 الدولية. من املعاهدة 0-11املادة   86
 .من املعاهدة الدولية 0-11و 10املادتني   87
 .من اتفاقية التنوع البيولوجي 0املادة   88
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41 CGRFA-15/15/Report 

 

التدابري الوطنية كيفية احلصول على املوافقة املسبقة عن علم وإشراك اجملتمعات األصلية واحمللية، مع األخذ يف 

 صلية واحمللية والقوانني العرفية والربوتوكوالت واإلجراءات اجملتمعية، حسب االقتضاء. االعتبار للمجتمعات األ

 

 االستخدامات املقصودة اليت تؤدي إ ى تطبيق أحكام احلصول على املوارد - 0

 
 عةالبحث والتطوير بشأن التكوين الوراثي و/أو التشكيل الكيميائي البيولوجي للموارد الوراثية لألغذية والزرا

 
تنطبق بعض التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على استخدامات حمددة للموارد الوراثية،  -10

مثل استخدامها يف البحث والتطوير. ومبوجب بروتوكول ناغويا "يكون احلصول على املوارد الوراثية الستخدامها خاضعًا 

يوفر هذه املوارد، أي بلد املنشأ هلذه املوارد، أو البلد الذي حصل على  للموافقة املسبقة عن علم من قبل البلد الذي

"واستخدام املوارد الوراثية" يعين  90املوارد الوراثية وفقًا ألحكام االتفاقية )...(" إال إذا قرر هذا الطرف خالف ذلك.

د الوراثية، مبا يف ذلك من خالل "إجراء البحث والتطوير بشأن التكوين الوراثي و/أو الكيميائي البيولوجي للموار

 91استخدام التكنولوجيا اإلحيائية )...(".

 
وتغطي تدابري أخرى للحصول على املوارد وتقاسم منافعها املزيد من االستخدامات اليت تؤدي إ ى تطبيق أحكام  -10

راض معينة ختتلف عن احلصول على املوارد. ويف ظل هذه التدابري، قد يتطلب احلصول على املوارد الوراثية ألغ

البحوث والرتبية املوافقة املسبقة عن علم، على سبيل املثال، استخدام املوارد الوراثية الستخراج مركبات معينة. وكثريًا 

ما تشري التدابري إ ى "املوارد البيولوجية"، وهذا يعين أن املوارد ال تستخدم لرتكيبتها اجلينية، ولكن كمنتج نهائي أو 

األساس املنطقي هلذا التعريف الواسع هي اخلربة بأن املركبات املستخدمة يف صناعة املستحضرات سلعة. وإن 

الصيدالنية والتجميلية، غالبا ما يتم استخراجها من املنتجات الزراعية، ذات املصدر من خالل وسطاء من األسواق 

 ة الفعلية للمركبات املستخرجة.احمللية بأسعار حملية، واليت يف بعض األحيان ال تعكس القيمة السوقي

 
وسيعين تعريف واسع لألغراض، اليت من شأنها التقاط جمموعة كاملة من األنشطة اليت حتدث عادة وبشكل  -11

منتظم مع السلع الزراعية يف سياق إنتاج األغذية، أن أحكام احلصول على املوارد تنطبق على عدد كبري من املعامالت 

د يكون افرتاض مشرتي هذه السلع يف معظم البلدان، أنه يف مثل هذه احلاالت يظهر عقد حيث يف الوقت احلاضر ق

البيع اتفاق احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. ويف الواقع، قد يليب عقد البيع أو أنه قد ال يليب متطلبات احلصول 

 على املوارد وتقاسم منافعها وفقًا للتدابري الوطنية.

 
 ري األطراف يف بروتوكول ناغويا، هناك أيضًا خيار نهج تختلف.وبالنسبة لغ -10
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 تطوير املوارد الوراثية يف سياق اإلنتاج الزراعي

 
إذا اقتصرت األنشطة اليت تؤدي إ ى تطبيق أحكام احلصول على املوارد على "االستخدام" باملعنى املقصود يف  -12

دامات النموذجية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، على سبيل بروتوكول ناغويا، فإنه من الواضح أن بعض االستخ

املثال زراعة البذور الستخدام املنتجات احملصودة فيما بعد لالستهالك البشري، ال تنطبق عليها صفة استخدام، 

 وبالتالي ال تؤدي إ ى تطبيق أحكام احلصول على املوارد. 

 
ألخرى اليت تؤدى بانتظام فيما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية وهناك صعوبة أكرب يف تصنيف األنشطة ا -12

والزراعة. وقد ُتطرح مسألة ما إذا كان اختيار املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستنساخها من قبل مزارع 

". وباملثل، قد وجمتمع زراعي على أساس الصفات املظهرية من دون أي أساليب وراثية، يصنف على أنه "استخدام

تساهم تربية األمساك اليت ختدم غرض إنتاج أمساك لالستهالك البشري يف نفس الوقت يف التطوير الوراثي، وبالفعل يف 

تدجني األمساك، من خالل االنتقاء الطبيعي نظرا لبيئة التفريخ. وقد ختدم جتارب األصول، اليت تساعد على حتديد 

ة أفضل مع ظروف موقع الزراعة، غرض إعادة التحريج وإنتاج األخشاب على شتالت األشجار اليت تتكيف بطريق

املواقع اليت تشبه بيئة االختبار؛ ومن جهة أخرى، فإن جتارب األصول مهمة للرتبية املخطط هلا داخل وبني األنواع. 

اف، إنتاج األلبان واللحوم على وميكن اعتبار استخدام أجنة املاشية أو السائل املنوي البقري لالستنساخ، ويف نهاية املط

أنه يقع خارج حدود "االستخدام". ومع ذلك، قد ينطوي اختيار الثريان املاحنة للسائل املنوي واختيار ذرية لإلكثار، 

على جوانب من البحث والتطوير. ووفقًا للتدابري الوطنية، فإن افرتاض أصحاب املصلحة عند بيع املادة الوراثية يف شكل 

ي، وأجنة، وما إ ى ذلك، غالبا ما ستكون قيمته كمورد وراثي ينعكس بالفعل يف سعره، وأن املشرتي سيكون سائل منو

ولكن، إذا كان االستخدام املخطط هلذه املواد يصنف على أنه  92حرًا يف استخدامه ملزيد من البحوث والرتبية.

 احلصول على املوارد.  "استخدام" حبسب تعريف التدابري الوطنية، فعندها ستنطبق متطلبات

 
وجيري تشكيل العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتطويرها وحتسينها من خالل استخدامها املتواصل  -14

يف اإلنتاج الزراعي. وحيثما حيدث "البحث والتطوير" بالتوازي مع اإلنتاج الزراعي، قد يكون من الصـعب التمييـز بـني    

ة املتعلقة بإنتاج املنتجات الزراعية للبيع واالستهالك البشري. وميكن أن تـوفر تـدابري احلصـول    "االستخدام" من األنشط

على املوارد وتقاسم منافعها التوجيه ملعاجلة هذه احلاالت، على سبيل املثال، من خالل سرد أمثلة عن األنشـطة/أغراض  

عريـف "االسـتخدام". وسـيكون التوجيـه الفـين      االستخدام اليت تندرج حتت "االستخدام" وأمثلـة أخـرى تقـع خـارج ت    

 اإلضايف مهمًا لتسهيل تنفيذ التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها.
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 البحوث والتطوير لألغذية والزراعة

 
)ج( من بروتوكول ناغويا، بإمكان احلكومات النظر يف معاجلة مسألة احلصول على املوارد 4يف ضوء املادة  -19

وراثية واستخدامها بشكل تختلف، إذا كان املقصود من ذلك املساهمة يف البحوث والتطوير لألغذية والزراعة. ويتمثل ال

أحد اخليارات بالنسبة لبلد ما يف عدم طلب املوافقة املسبقة عن علم ملثل هذه املوارد. وبدال من ذلك، ميكن تطبيق 

ع، أو أنه بإمكان سلطة خاصة، على سبيل املثال، أن تكون مسؤولة عن متطلبات إجرائية خاصة أو معايري تقاسم املناف

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وبإمكان تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تراعي هذا التمييز النظر 

غري أن التمييز بني املنتجات  93يف ما إذا كان ينبغي أو ال ينبغي أن تشمل املنتجات الزراعية لغري األغذية/األعالف.

الزراعية لألغذية/األعالف واملنتجات الزراعية لغري األغذية/األعالف يواجه صعوبة وهي أنه غالبًا ما يكون غري معروف، 

خالل مرحلة البحث والتطوير، ما هو الغرض الذي ستستخدم من أجله النتيجة. وهناك العديد من املنتجات الزراعية 

م أو أنها تستخدم ألغراض األغذية أو غري األغذية على حد سواء. ومع ذلك، بإمكان تدابري احلصول اليت قد تستخد

على املوارد وتقاسم منافعها، على سبيل املثال، أن تعفي من "البحوث والتطوير لألغذية والزراعة" عمليات البحوث 

 والتطوير اليت تهدف إ ى خدمة األغراض لغري األغذية/األعالف.

 
 بحوث والتطوير التجاري/غري التجاريال

 
متيز تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أحيانا بني االستخدام التجاري وغري التجاري للموارد  -05

الوراثية. وغالبا ما يستفيد االستخدام غري التجاري من الليونة على متطلبات الرتخيص وإجراءات ترخيص أبسط. وغالبا 

فقة املسبقة عن علم مطلوبة لكال هذين الشكلني من االستخدام. غري أنه يف حالة االستخدام غري التجاري، ما تكون املوا

يعطى املتلقني أحيانا خيار عدم التفاوض على تقاسم املنافع النقدية على الفور، إذا وافقوا على العودة إ ى املزود 

. وينبغي أن تنظر الدول يف كيفية حتديد املشغالت اليت تشري إ ى والتفاوض على تقاسم املنافع النقدية، إذا تغريت نيتهم

 حدوث تغري يف النية وكيفية معاجلة هذه التغريات. 

 
قد يكون هناك تطبيق حمدود للتمييز بني االستخدام التجاري وغري التجاري، وهو أمر مهم بشكل خاص  -01

حالة جوانب معينة من البحوث الزراعية وعمليات التطوير  ، يف94للبحوث التصنيفية وأمر يشجع عليه بروتوكول ناغويا

ومع  اليت تهدف إ ى حتسني اإلنتاج الزراعي والغذائي، وبالتالي قد تتأهل، يف معظم احلاالت، لالستخدام التجاري.

ببات األمراض ذلك، فإن التمييز قد يكون كبريا بالنسبة للبحوث التصنيفية املستخدمة لبناء أطر للتمييز بني اآلفات ومس

 واألنواع الغريبة عن األصناف األصيلة، أو األنواع املفيدة أو املؤذية.
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 اإلعفاء من أنشطة حمددة

 
قد تعفي تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أيضا بعض االستخدامات للموارد الوراثية من أية  -00

املثال، ميكن إعفاء عمليات تبادل املوارد الوراثية داخل وبني  متطلبات للحصول على املوارد وتقاسم منافعها. على سبيل

اجملتمعات األصلية واحمللية وصغار املزارعني، وكذلك ممارسات التبادل ضمن شبكات البحوث املعرتف بها، من أية 

 متطلبات للحصول على املوارد، ورمبا كذلك من تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 

 

 اءات الرتخيصإجر (0)

 
ينص بروتكول ناغويا على أنه ينبغي أن خيضع احلصول على املوارد الوراثية الستخدامها لطلب املوافقة  -00

الطرف الذي يقّدم هذه املوارد ويكون بلد منشأ هذه املوارد، أو الطرف الذي يكتسب املوارد الوراثية  املسبقة عن علم من

 .95ما مل حيدد الطرف خالف ذلك ،مبقتضى اتفاقية التنوع البيولوجي

 
 املوافقة املسبقة عن علم

 
هناك العديد من اإلجراءات املختلفة ملنح الرتاخيص، وبالتالي قد ترغب احلكومات يف النظر يف مزايا وعيوب  -01

دة من اخليارات املختلفة وتكييف اإلجراءات مع الفئات املختلفة من املوارد الوراثية واألغراض املختلفة املقصو

استخدامها. وال يوفر بروتوكول ناغويا، بأي قدر من التفاصيل، كيف ينبغي منح املوافقة املسبقة عن علم، وبالتالي فهو 

من بروتوكول ناغويا، قدرا كبريا من املرونة فيما يتعلق بكيفية تصميم إجراءات  0-2يرتك لألطراف، ضمن حدود املادة 

ول ناغويا أيضا أن ينصوا على أنواع تختلفة من إجراءات الرتخيص اعتمادا على الرتخيص. وجيوز لألطراف يف بروتوك

املستخدم. وعلى أية حال، من املهم أن يتم تبسيط وتوضيح اإلجراءات للمزودين واملستخدمني على حد سواء. وإن 

 اجملموعة املختارة من األنواع املختلفة إلجراءات الرتخيص الواردة أدناه، ليست شاملة.

 
 املوافقة املسبقة عن علم املقياسية أو السريعة املسار

 
قد ترغب احلكومات يف وضع إجراءات موحدة، وباإلضافة إ ى ذلك، إجراءات سريعة املسار حلاالت معينة،  -00

على سبيل املثال من أجل احلصول على مواد معينة؛ بالنسبة للمواد اليت سيتم استخدامها ألغراض معينة، على سبيل 

ثال البحوث والتطوير لألغذية والزراعة؛ وللحصول على املوارد من قبل بعض أصحاب املصلحة، على سبيل املثال امل

 املزارعني؛ أو ملزيج من هذه السيناريوهات. 
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 املوافقة املسبقة عن علم الضمنية

 
املسبقة عن علم الضمنية ملواد  قد تنص تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أيضًا على إجراءات املوافقة -02

أو أغراض أو أصحاب مصلحة حمددين أو لغريها من احلاالت. ويف هذه احلالة، ميكن للحصول على املوارد الوراثية 

واستخدامها  أن ميضي قدما دون موافقة مسبقة عن علم واضحة من قبل السلطة املختصة. وإن املوافقة املسبقة عن علم 

إمكانية تقاسم املنافع. وميكن لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تنص، على سبيل الضمنية ال تستبعد 

املثال، على أنه يف حالة املوافقة املسبقة عن علم، على املتلقي أن يوافق مع السلطة املختصة على شروط وأحكام تقاسم 

 املنافع قبل تسويق منتج مشتق من املورد الوراثي. 

 
 اءات املوافقة املسبقة عن علم )والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة(توحيد إجر

 
بإمكان توحيد إجراءات احلصول على املوارد، والشروط واألحكام، أن يكون أحد الردود التنظيمية النموذجية  -02

ع األغذية والزراعة. وتضع الرتفاع عدد عمليات نقل املواد الوراثية لألغذية والزراعة وعمليات التبادل املتكررة يف قطا

 املعاهدة سابقة تعمل بشكل كامل هلذا النهج من خالل االتفاق املوحد لنقل املواد التابع هلا.

 
وميكن أن تكون جتمعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة القائمة، نقطة انطالق جيدة الستخدام إجراءات  -04

وك اجلينات، وشبكات وجمتمعات املزودين واملستخدمني. وقد توفر وشروط موحدة، على سبيل املثال جمموعات وبن

ممارسات التبادل اخلاصة بهم مناذج مفيدة لالستناد عليها، مبا أنها غالبًا ما تشمل استخدام جمموعة متفق عليها من 

 وادالشروط والطرائق، وأحيانًا تكون رمسية يف شكل مدونات سلوك ومبادئ توجيهية أو اتفاقات لنقل امل

 
قد تهيئ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها الظروف القياسية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها  -09

بالنسبة ملواد وأغراض وأصحاب مصلحة حمددين، أو حاالت قياسية أخرى. وسيكون على املتلقني الذين حيصلون على 

املثال ألغراض البحوث والتطوير احملددة، االلتزام مبجموعة من  املوارد الوراثية احملددة ويستخدمونها، على سبيل

شروط احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، احملددة مسبقًا يف تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. ونظرًا لتنوع 

ل على املوارد وتقاسم املوارد واألغراض اليت ميكن استخدامها من أجلها، وتنوع أصحاب املصلحة، فإن توحيد احلصو

منافعها قد ال يعمل كحل شامل جلميع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ولكن، بالنسبة ألنواع حمددة من استخدامات 

املوارد الوراثية اليت عادة ما تولد نطاق مماثل من الفوائد، قد يكون توحيد احلصول على املوارد وتقاسم منافعها خيارا 

وباإلضافة إ ى ذلك، أداة قوية جلذب املتلقني الذين يفضلون االلتزام مبجموعة من املعايري احملددة مسبقا  قابال للتطبيق،

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، بدال من التفاوض بشأن االتفاقات الثنائية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها 

 على أساس كل حالة على حدة.

 
ءات املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة، إذا كانت املعايري املتفق جيوز لتوحيد إجرا -25

عليها كافية وإذا مت تطويرها مبا يتماشى مع املمارسات القائمة وبناء على التشاور مع أصحاب املصلحة، أن تساعد على 

 ى تسريع عمليات صنع القرار اإلداري.ختفيض تكاليف املعامالت إ ى حد كبري، وميكن أيضا أن تساعد عل
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 إطار عمل املوافقة املسبقة عن علم )والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة(

 
مبا أن التبادل الدولي للمواد الوراثية هو ممارسة طويلة األمد يف قطاع األغذية والزراعة، فإن العديد من  -21

ات التجارية وفقا لذلك، وغالبا ما تتميز بالتخصص وتقسيم العمل أصحاب املصلحة يعتمد عليه وقد متت هيكلة املمارس

عرب احلدود الوطنية. ويرتابط تختلف أصحاب املصلحة الذين يديرون ويستخدمون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، 

لعديد من أصحاب املصلحة وغالبًا ما يتم تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف إطار تعاونيات وثيقة وشراكات مع ا

الذين يعملون كوسطاء يف سلسلة القيمة، أي أنهم ليسوا املزودين األصليني للموارد الوراثية لألغذية والزراعة أو 

 مستخدميها النهائيني.

 
 وقد تستوعب تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها هذه املمارسات من خالل توفري إمكانية إبرام اتفاقات -20

إطارية تسمح باحلصول على جمموعة حمددة من املوارد الوراثية واستخدامها، رمبا تقتصر على أغراض حمددة، شريطة 

أن يتم تقاسم املنافع يف الطريقة والوقت املتفق عليهما. ويف هذه احلالة، لن يضطر املستخدمني أن يطلبوا احلصول لكل 

ول واستخدام للبحوث والرتبية لتوفري اليقني القانوني للمستخدمني مورد وراثي على حدة، وقد خيطروا بكل حالة حص

وتسهيل رصد االمتثال التفاق إطار العمل. وقد يكون إطار عمل املوافقة املسبقة عن علم مناسبًا بشكل خاص بالنسبة 

ة القيمة خالل للقطاعات اليت تتبادل أعداد كبرية من املادة الوراثية بني تختلف أصحاب املصلحة على طول سلسل

 مرحلة البحث والتطوير.

 

 احلصول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة -2

 
يتعني على كل طرف، مبوجب بروتوكول ناغويا، ووفقا للقانون احمللي، اختاذ التدابري، حسب االقتضاء،  -20

ة باملوارد الوراثية مع احلصول على املوافقة املسبقة عن علم وإشراك بهدف ضمان احلصول على املعارف التقليدية املتصل

اجملتمعات األصلية واحمللية اليت متتلك مثل هذه املعارف التقليدية القبول واملشاركة من قبل اجملتمعات األصلية 

ت تنطبق على املعارف ومن املهم أن نالحظ أن هذه املتطلبا 96واحمللية، ووضع الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة.

 التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية بغض النظر عن ما إذا كان يتم إتاحة املوارد الوراثية يف نفس الوقت. 

 
ويتطلب بروتوكول ناغويا، وفقا للقانون احمللي، أن تتخذ األطراف بعني االعتبار القوانني العرفية للمجتمعات  -21

كوالت اجملتمعية واإلجراءات فيما يتعلق باملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية. وينبغي األصلية واحمللية، والربوتو

على نقاط االتصال الوطنيني، حيثما أمكن، أن يوفروا املعلومات عن إجراءات احلصول على املوافقة املسبقة عن علم أو 

حمللية. وقد يكون مطلوبًا املزيد من التوجيهات لكيفية املشاركة أو املوافقة، حسب االقتضاء، للمجتمعات األصلية وا

احلصول على املوافقة املسبقة عن علم أو موافقة ومشاركة اجملتمعات األصلية واحمللية. ويف حالة املعارف التقليدية 
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تمعات، وحتتاج  املرتبطة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ميكن أن يكون الكثري من هذه املعارف مشرتكا بني عدة جم

 التدابري الوطنية لتوضيح كيف ميكن يف مثل هذه احلاالت احلصول على موافقة صاحلة متاما.

 
من املعاهدة املعنية حبقوق املزارعني، تتضمن حكمًا بشأن محاية املعارف  9وجتدر اإلشارة إ ى أن املادة  -20

 والزراعة.  التقليدية ذات الصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية

 

 التقاسم العادل واملنصف للمنافع - 4
 

 نطاق التزامات تقاسم املنافع (1)

 
قد يكون هناك العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت مجعها قبل تطبيق التدابري الوطنية للحصول  -22

سؤال املطروح مل يعد ما إذا كان ميكن احلصول عليها على املوارد وتقاسم منافعها، بكثري. وبالنسبة هلذه املوارد،  فإن ال

وحتت أية شروط مبا أن ذلك قد حدث بالفعل. وينبغي لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تكون واضحة 

ملعارف فيما إذا كانت تتطلب تقاسم املنافع الناشئة عن استخدامات جديدة أو االستخدام املستمر للموارد الوراثية، أو ا

التقليدية املرتبطة بها اليت مت احلصول عليها قبل وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وكما ذكر أعاله، 

 هناك نقاش دولي بشأن النطاق الزمين لربوتوكول ناغويا. 

 
ل على املوارد وتقاسم وقد ترغب احلكومات يف النظر بعناية إ ى اآلثار املرتتبة على توسيع نطاق تدابري احلصو -22

منافعها إ ى املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت احلصول عليها سابقا أو املعارف التقليدية. ومبا أن معظم البلدان 

تستخدم املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت نشأت يف بلدان أخرى، فإن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

ي املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت احلصول عليها سابقا، قد تؤدي إ ى شكوك كبرية فيما يتعلق بوضع اليت تغط

مثل هذه املوارد، واألهم من ذلك، قد تثبط بشدة املستخدمني احملتملني عن استخدام هذه املوارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة للبحوث والتطوير. 

 

 العدل واإلنصاف (0)

 
يشّكل التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية أحد املكّونات الرئيسية لتدابري  -24

يستلزم الربوتوكول أن و .وميكن أن تشمل املنافع الفوائد النقدية وغري النقدية .احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

املوارد الوراثية" وكذلك التطبيقات الالحقة والتسويق التجاري بطريقة عادلة  جيري تقاسم املنافع الناشئة عن "استخدام

ومتساوية مع الطرف الذي يقّدم هذه املوارد ويكون بلد منشأ هذه املوارد، أو الطرف الذي يكتسب املوارد الوراثية 

فق عليها بصورة متبادلة. وقد وينبغي أن يكون التقاسم هذا على أساس شروط مت 97.مبقتضى اتفاقية التنوع البيولوجي

تنطوي املفاوضات الثنائية على أساس كل حالة للشروط املتفق عليها بصورة متبادلة بالنسبة للموارد الوراثية لألغذية 
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والزراعة، على تكاليف معامالت عالية وبالتالي لن تكون عملية. ولذا، قد يرغب مزودي املوارد الوراثية لألغذية 

ميها يف االعتماد على شروط تعاقدية منوذجية ومدونات سلوك ومبادئ توجيهية وأفضل املمارسات و/أو والزراعة ومستخد

املعايري املوضوعة لقطاعهم أو قطاعهم الفرعي. وتشمل املنافع املشرتكة حتت النظام املتعدد األطراف التابع للمعاهدة: 

القدرات وتقاسم املنافع الناشئة عن تسويق املوارد الوراثية  تبادل املعلومات، واحلصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء

 ويتم حتديد بعض هذه الفوائد يف االتفاق املوحد لنقل املواد التابع للمعاهدة.  98النباتية لألغذية والزراعة.

 

 املستفيدون (0)

 
املوارد الوراثية لألغذية  قد يكون حتديد املستفيد أو املستفيدين الصحيحني أمرًا صعبًا بشكل خاص يف حالة -29

والزراعة. وتكون عادة عملية االبتكار للعديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وخاصة للموارد الوراثية النباتية 

واحليوانية، تدرجيية بطبيعتها وعلى أساس املساهمات اليت قدمها أشخاص عديدين تختلفني من أماكن تختلفة يف 

لزمن.  وال يتم تطوير معظم املنتجات من مورد وراثي واحد، ولكن مبساهمة من موارد وراثية عدة يف أوقات تختلفة من ا

 مراحل تختلفة من عملية االبتكار. 

 
ولذلك، قد يكون تقاسم املنافع بطريقة عادلة ومنصفة، وتقاسم املنافع مع املستفيد الصحيح، حتديًا كبريًا ملعظم  -25

رد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املوارد الوراثية املائية واحلرجية، حيث تلعب القطاعات الفرعية للموا

تكنولوجيات الرتبية دورا متزايد األهمية. واعتمادا على مدى مساهمة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بها يف 

املنصف للمنافع مع تختلف البلدان واجملتمعات األصلية املنتج النهائي، قد يصبح من الصعب حتديد التقاسم العادل و

واحمللية اليت ساهمت يف موارد وراثية و/أو معارف تقليدية. وحيث يكون من الصعب حتديد بلد املنشأ للموارد الوراثية 

ب خصائصه لألغذية والزراعة، قد تنشأ مسألة ما إذا كان ميكن اعتبار عدة بلدان كبلدان منشأ ملورد وراثي قد اكتس

 املميزة يف احمليط الطبيعي هلذه البلدان. 

 
وميكن النظر يف خيارات تختلفة الستيعاب الطبيعة التدرجيية لعملية االبتكار النموذجية لكثري من املوارد  -21

فع فيما الوراثية لألغذية والزراعة. وقد تكون هناك ظروف يكون فيها املزودين واملستخدمني يف موقف أفضل لتقاسم املنا

بينهم. وبدال من ذلك، ميكن على سبيل املثال، فصل املنافع عن املزودين الفرديني أو عمليات احلصول الفردية، 

وجتميعها يف صندوق وطين لتقاسم املنافع أو ترتيبات تعاونية أخرى وتوزيعها متاشيا مع السياسات املتفق عليها ومعايري 

لى وجه اخلصوص، لتوزيع املنافع بني املستفيدين املختلفني على املستوى الصرف. وميكن النظر يف هذا اخليار، ع

الوطين )على سبيل املثال، الدولة وتختلف اجملتمعات األصلية واحمللية(. ولكن، قد ترغب احلكومات، حيثما تنشأ 

ية يف مناذج تقاسم املنافع، املوارد الوراثية يف بلدان تختلفة، يف النظر يف كيفية عكس مصاحل ووجهات نظر البلدان املعن

 مبا يف ذلك استخدام حلول متعددة األطراف.
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 الفوائد النقدية وغري النقدية (1)

 
وغالبًا ما تعتمد شروط وأحكام تقاسم املنافع النقدية وغري النقدية على خصوصيات وخصائص للقطاع الفرعي،  -20

ع ذلك، فإن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واألنواع، واالستخدام احملدد املقصود، وما إ ى ذلك. وم

( من املعاهدة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وقد ترغب 1)10سيستفيد دائمًا يف حد ذاته كما نصت املادة 

قد يكون التبادل احلكومات يف النظر يف كيفية معاجلة أشكال االستخدام اليت تقيد احلصول الالحق على املوارد. و

املتبادل للموارد الوراثية لألغذية والزراعة خيارا قد ترغب احلكومات يف النظر فيه، مبا أنه سيسمح باحلصول على 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة دون احلاجة إ ى التفاوض على تقاسم املنافع النقدية، ولكنه سيوفر على الرغم من ذلك 

 نبني.فوائد كبرية لكال اجلا

 
ونظرا إ ى أهمية املنافع غري النقدية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مثل بيانات التوصيف، ونتائج  -20

البحوث، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا،  قد حتدد تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املنافع 

البحوث املوجهة  بروتوكول ناغوياويسرد بالنسبة إ ى قطاع األغذية والزراعة.  غري النقدية اليت تعترب ذات أهمية خاصة

حنو حتقيق األمن الغذائي، مع األخذ باالستخدامات احمللية للموارد الوراثية يف البلدان اليت توّفر املوارد الوراثية، 

 99.نقدية فضاًل عن الفوائد اليت تنعكس على أمن الغذاء وسبل العيش كمزايا حمتملة غري

 

 تقاسم املنافع من خالل الشراكات (0)

 
ومبا أن التبادل الدولي للمواد الوراثية هو ممارسة طويلة األجل يف قطاع األغذية والزراعة، فإن العديد من  -21

ط . ويرتابوفقا لذلكوكذلك شراكات التعاون العلمية وقد متت هيكلة املمارسات التجارية  أصحاب املصلحة يعتمد عليه،

وغالبًا ما يتم تبادل املوارد تختلف أصحاب املصلحة الذين يديرون ويستخدمون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، 

ات وثيقة وشراكات مع العديد من أصحاب املصلحة الذين يعملون كوسطاء يف يالوراثية لألغذية والزراعة يف إطار تعاون

وإلدارة  صليني للموارد الوراثية لألغذية والزراعة أو مستخدميها النهائيني.سلسلة القيمة، أي أنهم ليسوا املزودين األ

تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بها، قد تسمح تدابري احلصول على املوارد 

حبوث على نطاق أوسع. وقد تغطي مثل هذه وتقاسم منافعها برتتيبات لتقاسم املنافع تكون جزءا من اتفاقات شراكات 

( جمموعة واسعة من املوارد الوراثية. وخالفا لذلك، قد ترغب 20 - 21االتفاقات اإلطارية )أنظر أعاله الفقرتني 

ية احلكومات يف النظر يف تنظيم تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت ميكنها أن تؤثر سلبا على تنوع املوارد الوراث

 لألغذية والزراعة احمللية. 
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 آلية عاملية متعددة األطراف لتقاسم املنافع (2)

 
وافق األطراف يف بروتوكول ناغويا على عملية للنظر يف احلاجة إ ى آلية عاملية لتقاسم املنافع متعددة األطراف   -20

 100نظر يف طرائق هلا.قد تكون ذات صلة بتقاسم منافع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ولل

 

 االمتثال والرصد -5

 
هناك أنواع تختلفة من تدابري االمتثال يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يف ذلك: امتثال  -22

ا البلدان بصك دولي، مثل املعاهدة أو بروتوكول ناغويا؛ امتثال املستخدمني باملوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليه

يتطلب الربوتوكول بصورة متبادلة؛ واالمتثال للتشريعات احمللية للبلد املزود. وفيما يتعلق بالنوع الثالث من االمتثال، 

من كل طرف اختاذ التدابري التشريعية أو اإلدارية أو السياسية الالزمة والفعالة واملتناسبة لضمان الوصول إ ى استخدام 

بلد وفقًا للموافقة املسبقة عن علم وأن حتدد الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة، وفقًا املوارد الوراثية ضمن والية ال

للمتطلبات التشريعية أو التنظيمية احمللية اليت يضعها الطرف اآلخر يف ما يتعّلق باحلصول على املوارد وتقاسم 

ت عدم االمتثال مع تدابري االستخدام يف البلد كما تتخذ األطراف يف الربوتوكول التدابري الالزمة ملواجهة حاال منافعها.

االقتضاء،   ولدعم االمتثال، تتخذ األطراف املتعاقدة أيضًا تدابري، حسب  101.والتعاون يف حاالت االنتهاكات املزعومة

ة إ ى أنه . وجتدر اإلشار102لرصد وتعزيز الشفافية بشأن استخدام املوارد الوراثية، مبا يف ذلك تعيني نقطة تفتيش أو أكثر

 103.احلصول على املادة بسرعة وبدون احلاجة إ ى تتبع كل جمموعة فردية على حدةمبوجب املعاهدة، يتاح 

 
قد تشكل تدابري االمتثال حتديات لقطـاع األغذيـة والزراعـة إذا مل تكـن حالـة احلصـول علـى املـوارد وتقاسـم           -22

يف الرتبية معروفة للمستخدمني. وقد ترغب احلكومـات يف النظـر يف   منافعها للموارد الوراثية لألغذية والزراعة املستخدمة 

حلول متميزة هلذه املشكلة، مبا يف ذلك من خالل دعم تطوير وضع املعايري دون القطاعية باالستناد إ ى أفضل املمارسـات  

 احلالية، مثل إعفاء املربني، أو إجياد حلول متعددة األطراف.
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 امللحق

 104ارد الوراثية لألغذية والزراعةالسمات املميزة للمو

 

 نافعها للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تستدعي حلواًل مميزة للحصول عليها وتقاسم مُتعرض السمات املميزة 

ية والزراعة. وال لألغذ الفرعية القطاعات مجيع بني التوازن إظهار ذلك منت. واهلدف ما يلي ضمن سبع جمموعا يف

بالضرورة على مجيع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، لكن غالبًا ما تكون ملختلف القطاعات الفرعية  تنطبق كل مسة

 وباإلمكان التوسع أكثر يف بلورة السمات اخلاصة بكل قطاع فرعي. مسات تختلفة.

 

فرغم ية والزراعة. لألغذ ثيةالورا املوارد إ ى بالنسبة نوعها من فريدة بالضرورة ليست لكن ممّيزة هي مساتوهذه السمات 

إمكانية وجود بعض السمات املشرتكة املبّينة فيما يلي بني املوارد الوراثية األخرى واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، إال 

 أّن التمازج اخلاص هلذه السمات معًا ميّيز املوارد الوراثية لألغذية والزراعة عن سواها من املوارد الوراثية.
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احلكومية الدولية 

املعنية باملوارد 
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  107الزراعةلألغذية و

 يتجزأ ال جزء والزراعة لألغذية الوراثية ملواردا 1-ألف  + +

 دورًا تلعب وهي والغذائي، الزراعي اإلنتاج نظم من

مة لقطاع املستدا والتنمية الغذائي األمن حتقيق يف أساسيًا

 غذية والزراعة.األ

ألف: دور  جملموعةا

املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة يف األمن 

 ائيالغذ

 

تشكل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املتصلة  0-ألف  +

بالنباتات واحليوانات والالفقاريات والكائنات الدقيقة 

شبكة مرتابطة من التنوع الوراثي يف النظم اإليكولوجية 

 الزراعية. 

 يرتبط وجود معظم املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 1-باء  - 

النشاط البشري وميكن النظر إ ى العديد ارتباطًا وثيقًا ب

على أنها أشكال من املوارد الوراثية املعدلة من  منها

 جانب اإلنسان.

اجملموعة باء: دور 

 اإلدارة البشرية 
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تعتمد احملافظة على الكثري من املوارد الوراثية  0-باء + -

لألغذية والزراعة وتطورها على التدخل البشري املستمر، 

خدامها املستدام يف البحوث والتطوير واإلنتاج ويشكل است

 وسيلة هامة لضمان صونها.

جرى تارخييًا تبادل املوارد الوراثية لألغذية  1-جيم + - +

والزراعة على مدى فرتات زمنية طويلة وعلى نطاق واسع 

عرب اجملتمعات والبلدان املناطق، وجزء هام من التنوع 

الزراعة اليوم هو من أصول الوراثي املستخدم يف األغذية و

 غريبة. 

اجملموعة جيم: 

التبادل والرتابط على 

 املستوى الدولي

 

 

مثة ترابط بني البلدان فيما يتعلق باملوارد الوراثية  0-جيم  +

لألغذية والزراعة، فهي على حد سواء تقدم بعض املوارد 

 لألغذية والزراعة وتتلقى البعض اآلخر منها.  الوراثية

التبادل الدولي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  0-جيم + + +

ضروري لسري عمل هذا القطاع ومن املرجح أن تزداد 

 أهميته يف املستقبل.

عادة ما تكون عملية االبتكار اخلاصة باملوارد  1-دال + + +

الوراثية لألغذية والزراعة تدرجيية الطابع ونتيجة 

شخاص املختلفني، مبا يف مساهمات يقدمها العديد من األ

ذلك السكان األصليون واجملتمعات احمللية واملزارعون 

 والباحثون ومربو النباتات، يف أماكن وأوقات تختلفة.

اجملموعة دال: طبيعة 

 عملية االبتكار

ال يّطور العديد من منتجات املوارد الوراثية  0-دال  - +

ل لألغذية والزراعة من مورد وراثي مفرد، بل بفض

مساهمات من عدة موارد وراثية لألغذية والزراعة يف 

 مراحل تختلفة من عملية االبتكار.

ميكن أن تستخدم بدورها معظم املنتجات املطورة  0-دال  + +

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ملواصلة  باستخدام

البحث والتطوير، ما جيعل من الصعب رسم خط واضح 

 راثية لألغذية والزراعة ومتلقيها. بني مقدمي املوارد الو

يصل العديد من املنتجات الزراعية إ ى السوق  1-دال - + 

بشكل ميكن معه استخدامها كموارد بيولوجية وكموارد 

 وراثية على حد سواء.

حتتفظ باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  1-هاء + - +

 ومتنوعة جدًا من أصحاب واسعةوتستخدمها جمموعة 

 مزودياملصلحة. وهناك جمموعات متميزة من 

بالنسبة إ ى تختلف القطاعات  املوارد الوراثية ومستخدمي

 الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

اجملموعة هاء: 

احملتفظون باملوارد 

الوراثية لألغذية 

 والزراعة ومستخدموها 

 +  

 

 الذين هناك ترابط بني أصحاب املصلحة املختلفني 0-هاء

 يديرون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

حيتفظ القطاع اخلاص بقدر كبري من املوارد  0-هاء + - 

 والزراعة. لألغذيةالوراثية 
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ُيحفظ قسم هام من املوارد الوراثية لألغذية  1-هاء - - 

والزراعة خارج موقعها الطبيعي وميكن احلصول عليها 

 هناك.

ظ قسم هام من املوارد الوراثية لألغذية ُيحف 0-هاء + + 

الطبيعي ويف املزرعة ويف ظروف مالية  موقعهاوالزراعة يف 

 وفنية وقانونية تختلفة.

جتري عملية تبادل املوارد الوراثية لألغذية  1-واو + + +

والزراعة يف سياق ممارسات متعارف عليها وبني 

 ميها.من مقدمي املوارد ومستخد املوجودةاجملموعات 

اجملموعة واو: 

ممارسات تبادل املوارد 

الوراثية لألغذية 

  والزراعة 

 

يف البحث والتطوير، حتدث عملية نقل واسعة  0-واو + -

بني تختلف أصحاب املصلحة على امتداد  الوراثيةللمواد 

 سلسلة القيمة. 

مع أن املنافع اإلمجالية الناشئة عن املوارد  1-زاي  + +

غذية والزراعة مرتفعة للغاية، فمن الصعب الوراثية لأل

عند إجراء املبادلة تقدير املنافع املتوقعة من كل عينة من 

 عينات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

اجملموعة زاي: املنافع 

الناشئة عن استخدام 

املوارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة 
ية والزراعة قد إن استخدام املوارد الوراثية لألغذ 0-زاي  + 

 يدّر أيضًا منافع غري نقدية هامة.

قد يؤدي استخدام املوارد الوراثية لألغذية  0-زاي  + 

إ ى آثار خارجية تتجاوز بكثري املقدم الفرد  والزراعة

 واملتلقي الفرد لتلك املوارد.

ص املعين باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم يف استعراضها للسمات املميزة اليت حددها الفريق العامل الفين املخص : مالحظة

السمات ذات الصلة  منافعها، أبرزت جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية واحليوانية واملوارد الوراثية احلرجية،

مة يف اجلدول أعاله بعالمة بعالمة زائد ]+[( وتلك األقل صلة أو اليت ليست ذات صلة )معّلبشكل خاص بقطاعاتها الفرعية )معّلمة يف اجلدول أعاله 

 . [(-ناقص]
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 املرفق جيم
 

 لتعميم مفهوم التنّوع البيولوجي يف السياسات والربامجالطوعية اخلطوط التوجيهية 

 وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعّلقة بالتغذية

 

 اهلدف
 
ف من هذه اخلطوط التوجيهية يف دعم البلدان على دمج التنوع البيولوجي يف مجيع السياسات يكمن اهلد 

والربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية ذات الصلة، بهدف معاجلة سوء التغذية يف مجيع أشكاله، وتعزيز املعرفة 

ة كغذاء، فضال عن األنواع الربية املهملة وغري حتديدًا بشأن األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية املستخدم

 ، اليت تسهم يف الصحة والتغذية، وتعزيز صونها وتطويرها واستخدامها.بالكامل املستغلة
 

 املبادئ
 
وتدعم اخلطوط التوجيهية تطوير زراعة مراعية للتغذية تأخذ بعني االعتبار تركيبة املغذيات للتنوع البيولوجي  

)وال سيما األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية املستخدمة كغذاء، فضال عن األنواع الربية لألغذية والزراعة 

 ( ملعاجلة سوء التغذية جبميع أشكاله. بالكامل املهملة وغري املستغلة
 
الل وتدعم اخلطوط التوجيهية تطوير اسرتاتيجيات متعددة القطاعات لتحسني التغذية واألمن الغذائي من خ 

إشراك األطراف الفاعلة وأصحاب املصلحة على مجيع املستويات، على سبيل املثال صناعي القرار وواضعي السياسات 

واملمارسني. وينبغي وضع البنية املؤسسية الالزمة على املستوى الوطين لتنفيذ اخلطوط التوجيهية بنجاح. وينبغي أن 

سسات املعنية بالتغذية والصحة والزراعة )الغابات ومصايد األمساك تشمل اجلهات الفاعلة الرئيسية الوزارات واملؤ

والثروة احليوانية والبستنة وتربية األحياء املائية( والتعليم والبيئة والتجارة والتخطيط واحلد من الفقر واألمن الغذائي 

خرى؛ منظمات اجملتمع املدني والقطاع والتنمية الريفية واالقتصاد واملالية؛ منظمات األمم املتحدة والوكاالت الدولية األ

اخلاص. وينبغي على كّل جمتمع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وجمتمع التغذية على حٍد سواء، املشاركة يف هذه 

 العملية ويف توجيهها بنشاط.
 
تختلف ويكمن مفتاح تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية يف احلاجة إ ى العمل، على تختلف املستويات، مع  

املؤسسات واألفراد املشاركني يف التخطيط للسياسات والربامج ذات الصلة ويف تنفيذها. وال ينبغي أن تشمل هذه اجلهود 

قطاع الصحة وبرامج التغذية فحسب، بل أيضا قطاعات الزراعة والبيئة واألمن الغذائي والتعليم والتجارة واالقتصاد 

ذوي الصلة. وحتتاج السياسات والربامج إ ى التعزيز املتبادل بني القطاعات واحلماية االجتماعية وأصحاب املصلحة 

واإلدارات وينبغي أن تأخذ بعني االعتبار املساهمة احملتملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ولتكون فعالة، ينبغي 

لصلة، وبناء للقدرات والتحالفات، أن تكون هناك إرادة وقيادة سياسية قوية، وكذلك تعاون أفضل بني القطاعات ذات ا
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وتعبئة للموارد، وحتفيز وإقناع للمؤسسات ولصناعي القرارات بشأن الدور احلاسم الذي ميكن للتنوع البيولوجي أن يلعبه 

 بالنسبة لنواتج التغذية إذا ما مت تنفيذها يف السياسات والربامج اخلاصة بكل منها. 
 
تالية للتنفيذ الناجح للخطوط التوجيهية وينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار أثناء وقد مت صياغة املبادئ األساسية ال 

 مرحلة التخطيط: 
 

  حتديد مجيع القطاعات وأهداف التنمية ذات الصلة، اليت ميكن تعميم املشاغل بشأن التنوع البيولوجي

 لي الثاني املعين بالتغذية؛للتغذية فيها، مبا يف ذلك إجراءات املتابعة للبلدان املشاركة يف املؤمتر الدو

  وضع بنية مؤسسية فعالة، وخلق حوار وتعاون على مجيع املستويات، وحتديد نقاط الدخول ذات

 الصلة؛

 حتديد قضايا سوء التغذية والنقص يف املغذيات الدقيقة اليت ينبغي معاجلتها؛ 

 ملوارد وتصميم نظام وضع خطة عمل وطنية يشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة، وتشمل أيضا تعبئة ا

 للرصد والتقييم؛

  تعزيز قاعدة لألدلة العلمية تثبت قيمة التنوع البيولوجي بالنسبة لنواتج التغذية وختلق الوعي حول أهمية

 إنشاء زراعة أكثر مراعاة للتغذية؛ 

  ،وكذلك زيادة الوعي على مجيع املستويات بشأن دور األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية

، وتكوين املغذيات الفريدة اخلاص بها، يف معاجلة قضايا بالكامل األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة

 سوء التغذية؛

 .تعزيز القدرات الفردية واملؤسسية 

 

 وتنقسم اخلطوط التوجيهية إ ى ثالثة عناصر أساسية وهي: 
 

دام تختلف األصناف واألنواع والسالالت النباتية البحوث: تهدف إ ى حتسني املعرفة بشأن فوائد استخ –ألف

ملعاجلة سوء التغذية؛ تقييم الفرص  بالكامل واحليوانية، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة

ملعاجلة قضايا التغذية اخلاصة بكل بلد من خالل التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة؛ ملء الفجوات يف 

تعلق بتكوين األغذية من تختلف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا جمال البحوث فيما ي

 يف ذلك التحليل االستخالصي للبيانات القائمة؛

التنفيذ: يهدف إ ى تنفيذ األنشطة اليت من شأنها دمج التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف السياسات  –باء

 غذية؛والربامج التغذوية وتلك املتعلقة بالت

التوعية: تهدف إ ى تعزيز الوعي لدى عامة الناس وتختلف أصحاب املصلحة بشأن أهمية األغذية من  –جيم

 تختلف األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة

 ، يف معاجلة سوء التغذية. بالكامل
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تطبيق الدمج حبسب احتياجات كل بلد وقدراته، حسب االقتضاء. ومن املفهوم أّن التطبيق  يف ما يلي أمثلة على كيفية

 سيكون استنادًا إ ى الرباهني العلمية وباالتساق مع االلتزامات الدولية ذات الصلة.

 

 البحوث  ألف:
 

النباتية واحليوانية، دعم البحوث املتعلقة باحملتوى من املغذيات من تختلف األصناف واألنواع والسالالت  (1)

، مبا يف ذلك األغذية املتأتية من الغابات واملوارد الوراثية بالكامل وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة

 املائية.
 

 مثل) املوجودة البيانات قواعد واستخدام والدولي، الوطين املستويني على الشراكات إقامة ذلك ويشمل )أ(

 واملؤلفات ،(باألغذية اخلاصة البيانات لنظم الدولية والشبكة الفاو بني شرتكةامل البيانات قاعدة

 حيرزه الذي األثر إلظهار وحتليلها اجلديدة وجتميعها يف قاعدة بيانات، البيانات وإنتاج العلمية،

 على مستوى الوقاية من سوء التغذية ومعاجلته. لألغذية والزراعة ع البيولوجيالتنّو

 األساسية القضايا حتديد عملية أو القطري، احمللي املستوى على تدعم، أن البحوث على ويتعّين )ب(

 بالتغذية املتعّلقة وتلك التغذوية والربامج السياسات طريق عن معاجلتها واملمكن التغذية، بسوء املتعّلقة

ستخدامها ملعاجلة هذه اليت من املرّجح ا غذيةنّوع البيولوجي، إ ى جانب األنواع و/أو األبالت ذات الصلة

 القضايا.

التعاون مع األجهزة اإلقليمية والدولية يف جمال متويل الدورات الدراسية اإلقليمية املتعلقة بتنمية قواعد بيانات  (0)

تركيبة األغذية، والتنوع البيولوجي اليت تسعى إ ى احلصول على معلومات بشأن تأثري نظم اإلنتاج، والرتبة، 

عالف، وإدماج األغذية على مستوى أقل من األنواع )على سبيل املثال األصناف واألنواع واملواسم، واأل

والسالالت(. وينبغي إيالء اهتمام خاص لتحليل حمتوى األغذية من الفيتامينات واملعادن، خاصة يف املنتجات 

 احليوانية، مبا أن تلك البيانات ال تزال نادرة. 

 وي الصلة إلدماج التنوع البيولوجي يف عمليات املسح املتعلقة باستهالك األغذية. التعاون مع أصحاب املصلحة ذ (0)

دعم تربية األنواع النباتية واحليوانية على أساس التنوع البيولوجي القائم من أجل احلصول على البيانات  (1)

 عية اإلجيابية.الالزمة للمغذيات ملعاجلة قضية سوء التغذية القائمة مع احلفاظ على اخلصائص الزرا

دعم البحوث املتعلقة بنظم اإلنتاج املراعية للتغذية بشأن حتديد وتوصيف وصون وتطوير واستخدام األصناف  (0)

والسالالت، مبا يف ذلك احملاصيل والثروة احليوانية واألغذية املتأتية من الغابات واملوارد الوراثية املائية، اليت 

 لقضايا احلالية لسوء التغذية. ميكن أن تكون مفيدة يف معاجلة ا

استكشاف اآلليات لتحسني نظام إنتاج البذور لألصناف النباتية اليت حتتوي على العناصر الغذائية املناسبة  (2)

 إلدماجها يف اإلنتاج على نطاق واسع.

حتتوي على دعم البحوث احمللية لدراسة تطوير نظم األسواق لألغذية من تختلف األصناف والسالالت اليت  (2)

 العناصر الغذائية املناسبة بغية حتديد سبل الرتويج هلذه املنتجات يف صفوف املستهلكني. 

 إنشاء اآلليات والنظم دعمًا لوجود التنوع البيولوجي حتى يف األسواق ذات درجات التنافس العالية.  (4)
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الصحية لألغذية من تختلف األصناف تشجيع ودعم االستثمارات يف البحوث املتعلقة بامليزات التغذوية و (9)

، مبا يف ذلك بالكامل واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة

القطاع اخلاص وصناعات األغذية بهدف إنتاج البيانات واملعلومات. وميكن أن يشمل ذلك حتليل استخالصي 

 وحبوث يف صفوف املستهلكني. 

 

 التنفيذ باء:
 

دعم خدمات اإلرشاد الزراعي املراعية للتغذية ونظم االبتكار الزراعي إلنشاء نظم املوارد الوراثية وبنوك  (1)

األصناف ذات العناصر التغذوية اليت ميكن أن تكون مفيدة، بالتعاون مع الباحثني الوطنيني واملزارعني 

ات صغار منتجي األغذية احمللية اليت تتمتع بالعناصر التغذوية واجملتمعات احمللية. توفري الدعم لتعزيز قدر

 املناسبة، من خالل إتاحة القروض امليسرة والدعم الفين إ ى جانب تكنولوجيات اإلنتاج. 

 الفواكه لزراعة بها احمليطة واألراضي املنازل خلف احلدائق زراعة إدخال إلعادة اآلليات حتديد وإنشاء (0)

التقليدية والرتويج هلا، وحيثما أمكن، دمج الزراعة املنزلية مع مزارع األمساك وإدارة /احمللية واخلضر

، ضمان توفري بذور/نصب األصناف ذات القيمة الزراعياحليوانات الصغرية. ومن خالل خدمات اإلرشاد 

 ة. التغذوية العالي

فر البذور توا ضمان مع خاص، بشكل ةالتقليدي/احمللية اخلضروات وإنتاج احلضرية تشجيع وتعزيز الزراعة (0)

 وبشكل ميّسر للمجموعات واألفراد املعنيني.

تعزيز دمج املوارد الوراثية اليت تتمتع بالعناصر التغذوية املناسبة يف السياسات والربامج الزراعية الواسعة  (1)

 ل منتجي البذور. النطاق على املستويني الوطين والدولي، مبا يف ذلك املعنيون يف القطاع اخلاص مث

دعم وتشجيع املبادرات على غرار احلدائق/املزارع املدرسية وتعزيزها بصفتها حمرك لتعليم اليافعني عن فوائد  (0)

األغذية من األنواع والسالالت احملددة، مبا يف ذلك النظر يف إضفاء الطابع املؤسسي عليها لضمان بقائها 

 واستدامتها. 

األغذية من األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية احملددة املستخدمة تشجيع وتعزيز إدراج  (2)

، يف األنشطة املتصلة بالتغذية )مثل تركيبة بالكامل كأغذية، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة

 السياسات وتطوير الغذائية النظم وتقييم التغذوية، والرتبية األغذية، على القائمة التوجيهية األغذية، واخلطوط

 وإنتاجها، البذور وانتقاء السالالت، وتربية البحوث مثل) ويف أنشطة الزراعة ذات الصلة ،(بالتغذية اخلاصة

 .  نتاج الواسع النطاق(واإل

ة، تعزيز النهج القائمة على األغذية وعلى استخدام األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية املختلف (2)

 ، ملكافحة سوء التغذية. بالكامل وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة

دعم إنشاء البنى األساسية ألسواق األغذية الربية أو لألصناف والسالالت احملددة اليت تتمتع بعناصر تغذوية  (4)

 ولة للسكان. مناسبة، بغية متكني هذه األغذية من الوصول إ ى األسواق وبالتالي إتاحتها بسه
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حماذاة مبادرات التعميم مع أولويات احلكومات، وكذلك مع جهود التعميم الدولية، مثل اتفاقية التنوع  (9)

 البيولوجي وغريها من العمليات احلكومية الدولية ذات الصلة.  

 

 التوعية  جيم:
 

 عنوان حتت إذاعية حوارية اليت تشمل عناصر مثل استحداث برامج 108دعم تطوير محالت التوعية الوطنية (1)

 األغذية استهالك عليها ينطوي اليت والتغذوية الصحية امليزات تربز اليت التلفزة وبرامج ،"تأكل ما اعرف"

املتنّوعة من تختلف األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري 

  .يوميًا املعّدة الوجبات يف خدامهااست ، وإمكانية بالكامل املستغل

وعلى مراحل دورية، دعم تنظيم املبادرات مثل حلقات العمل السياسية اخلاصة بالدعوة، ومناقشات حول  (0)

واجتماعات أصحاب املصلحة بغية تعزيز وعي القطاع العام وصانعي القرارات بشأن أهمية  املستديرةاملوائد 

نواع والسالالت النباتية واحليوانية، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري األغذية من تختلف األصناف واأل

، ودورها يف ضمان التغذية اجليدة واألمن الغذائي. باإلضافة إ ى ذلك، تشكل القطاعات بالكامل املستغلة

ذه املبادرات الرامية إ ى املرتبطة بالزراعة والصحة والتعليم والتنمية الريفية والبيئية واملالية أهدافًا مهمة ملثل ه

 تعزيز الوعي.

تنظيم حلقات عمل وطنية وإقليمية تهدف إ ى تعزيز التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بالتعاون من الشركاء  (0)

 مثل الفاو واجلامعات ومؤسسات البحث وجمموعات املزارعني واجلمعيات اخلاصة بهم.

 البيولوجي التنّوع لتدريس ة التغذوية يف املدارس االبتدائية إلدراج منهجتوسيع نطاق منهج الفاو احلالي للرتبي (1)

القائم على النظم الغذائية احمللية/التقليدية مبا يف ذلك موارد األغذية املائية واحليوانية،  والزراعة غذيةلأل

 ي.تنّوع البيولوجواستخداماتها يف النظم الغذائية والتغذية، فضاًل عن محاية الصحة والرتويج مليزات ال

األصناف والسالالت النباتية  تختلف عن صور وضع وتشجيع تعزيز الناس، وعامة وكأداة تعليمية لألطفال (0)

على أغلفة الكتب املدرسية واملصنفات وكتب التمارين مع إضافة رساالت قصرية وسهلة  ةاحمللي واحليوانية

م دورات عملية للطبخ والتذّوق لألطفال وذويهم بهدف االستيعاب بشأن ميزاتها التغذوية والصحية، وتنظي

 يف أساليب األكل وحتضري الطعام. البيولوجيتعزيز اندماج التنوع 

 املؤمترات خالل من والبيئة والصحة والزراعة بالتغذية اخلاصة العلمية اجملتمعات ضمن البحوث نشر نتائج (2)

 .املثال سبيل على التوجيهية ئقوالوثا العلمية واملقاالت االلكرتونية واملواقع

تنظيم أحداث خاصة تتعلق بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة مثل املعارض واملهرجانات أو "اليوم التقليدي  (2)

للتنوع البيولوجي". وغالبا ما يكون هناك العديد من املنظمات العاملة يف جمال األنشطة واملبادرات املماثلة، 

 تآزر بينها من خالل تيسري التعاون والتواصل. ولذا ميكن تطوير ال

  

                                        
 .Lois Englberger الدكتورخطوط توجيهية لتعزيز أغذية جزر احمليط اهلادئ. أعدها  Let’s Go Local ". 0511منظمة األغذية والزراعة،   108
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 املرفق دال

 لدعم إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط التكيف مع الطوعية اخلطوط التوجيهية

 تغري املناخ على املستوى الوطين

 

 

 

 

 

 احملتويات بيان 

 الفقرات 

 2-1 مقدمة  –أواًل 

 11-4 األساس املنطقي  –ثانيًا 

 11-10 ملبادئ األهداف وا –ثالثًا 

 20-10 العناصر واخلطوات  –رابعًا 

 أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ. ألف: امللحق

إجراءات تختارة تتعلق بتنفيذ  –خطط العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية واحلرجية والنباتية  :باء امللحق

  اخلطوط التوجيهية.

 . أنشطة إرشادية معروضة للنظر يف خطة التنفيذ :جيم قامللح
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 مقدمة –أواًل 

أعادت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، خالل دورتها العادية الرابعة عشرة اليت عقدت يف  - 1

ملناخ وضرورة رفع الوعي ، التأكيد على أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ملواجهة تغري ا0510أبريل/نيسان 

بأدوارها احملتملة. واعتمدت اهليئة خالل تلك الدورة برنامج عملها اخلاص بتغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية 

  ووافقت على وضع خطوط توجيهية إلدراج اعتبارات التنوع الوراثي يف ختطيط التكيف مع تغري املناخ. ،109والزراعة

ن البلدان بالفعل يف وضع خطط لدعم مساهمة عملية صون واستخدام املوارد الوراثية ولقد شرعت العديد م - 0

 لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ. وغالبًا ما ترتبط هذه اخلطط بعمليات أخرى للتكيف على املستوى الوطين. 

ملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ مكّنت عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، ضمن اتفاقية األمم ا - 0

 مع تغري املناخ. 110)االتفاقية(، البلدان األقل منوًا من حتديد ومعاجلة األولويات امللّحة والفورية فيما يتعلق بالتكيف

 واستكمااًل للتخطيط على املدى القصري، وضعت االتفاقية عملية إلعداد خطط التكيف الوطنية، وقد شرعت العديد من

البلدان يف صياغة خطط التكيف الوطنية اخلاصة بها. وتشجع هذه العملية البلدان على االنتقال من خربات التكيف 

القصرية املدى واخلربات الفردية األخرى إ ى التخطيط الشامل واملتوسط والطويل املدى للتكيف مع تغري املناخ. وستكون 

ت وأولويات التكيف على املستوى الوطين. وتهدف عملية إعداد خطط خطة التكيف الوطنية البيان الرئيسي الحتياجا

 ؛111التكيف الوطنية إ ى: )أ( احلد من التعرض آلثار تغري املناخ، من خالل بناء القدرة على التكيف والصمود

 و)ب( تسهيل إدراج التكيف مع تغري املناخ يف السياسات والربامج واألنشطة اجلديدة والقائمة ذات الصلة. 

                                        
 sss.rco.oer/Ce/arerc/aeomm-mTaroemcc/acmscrT-ahcCrT :أنظر أيضًا املرفق دال.، AFRGC-11/10/RTeoer التقرير  109

110
ولوجية واالجتماعية واالقتصادية أو يف عمليات السياسات، وذلك استجابة للمحفزات املناخية التكيف: تعديالت يسببها اإلنسان يف األنظمة اإليك 

تقل واملخطط الفعلية وآثارها. وميكن التمييز بني أنواع تختلفة من التكيف، مبا يف ذلك االستباقي والتفاعلي، والتكيف اخلاص والعام، والتكيف املس

: 10 . اخلطوط التوجيهية الفنية خلطط التكيف الوطنية، الصفحة0510 املتحدة املعنية بتغري املناخ له. تعريف االتفاقية اإلطارية لألمم

ccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/application/pdf/naptechguidelinhttp://unf

es_eng_low_res.pdf  
111

ضعف هو درجة تعرض النظام إ ى اآلثار السلبية لتغري املناخ، أو عدم قدرته على التعامل معها، مبا يف ذلك تقلب املناخ وتطرفه. والالضعف:   

دالة على طبيعة وحدم ومعدل تباين املناخ الذي يتعرض له النظام، وحساسيته وقدرته على التكيف. وبالتالي سيشمل التكيف أيضًا أي جهود 

املناخ وتطرفه(  )فيم يتعلق بتأثريات املناخ(: قدرة النظام على التكيف مع تغري املناخ )مبا يف ذلك تقلب القدرة على التكيف:للتصدي هلذه املكونات. 

قدرة نطام اجتماعي أو بيئي على استيعاب القدرة على الصمود: وذلك لتخفيف األضرار احملتملة، لالستفادة من الفرص أو للتعامل مع النتائج. 

اد والتغيري. التعاريف االضطرابات مع احلفاظ على اهليكل األساسي نفسه وطرق العمل، والقدرة على التنظيم الذاتي والقدرة على التكيف مع اإلجه

 . 10 . اخلطوط التوجيهية الفنية خلطط التكيف الوطنية، الصفحة0510 كما هي واردة يف االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cross-sectorial/climate-change
http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/application/pdf/naptechguidelines_eng_low_res.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/application/pdf/naptechguidelines_eng_low_res.pdf
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توفر نهجًا  112ووضعت جمموعة اخلرباء املعنية بالبلدان األقل منوًا التابعة لالتفاقية خطوطًا توجيهية فنية - 1

وتتمتع  شاماًل ميكن ان تستخدمه البلدان لتحديد تدابري التكيف اليت تساعد على االستجابة آلثار تغري املناخ وتنفيذها.

بنفس اهليكل كتلك اليت أعدتها جمموعة اخلرباء املعنية بالبلدان األقل منوًا،  اخلطوط التوجيهية الواردة يف هذه الوثيقة

حبيث ميكنها استكمال واإلسهام يف عملية إعداد خطط التكيف الوطنية، ومعاجلة البعد املتعلق باملوارد الوراثية 

 والتخطيط للتكيف. 

غذية والزراعة مع ختطيط التكيف الوطين العام يف وتسعى اخلطوط التوجيهية لضمان مالءمة املوارد الوراثية لأل - 0

بلد ما، من خالل حتديد أهداف واضحة لصون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة كجزء من عملية التكيف 

الوطنية مع تغري املناخ، وضمان أقصى مستوى من املشاركة جلميع أصحاب املصلحة. وتسمح العملية بتحديد أهداف 

جيدًا، ووضع خطط لتحقيقها. وبهذه الطريقة، ميكن أن تدعم اخلطوط التوجيهية حتديد اجملاالت ذات  حمددة

 األولوية لالستثمارات املستقبلية يف جمال صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 

ملناخ، مثل وثائق الدراسات وتستند اخلطوط التوجيهية، يف مجلة أمور، إ ى عمل اهليئة السابق بشأن تغري ا - 2

الدروس املستفادة عن   ، واملعلومات اليت مت احلصول عليها من خالل املسح العاملي بشأن25و 02و 00األساسية رقم 

سبل ووسائل صون التنوع الوراثي واستخدامه لبناء القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ يف النظم الغذائية 

عتبار خطط العمل العاملية للموارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية )أنظر املرفق باء(، وتأخذ بعني اال؛ 113والزراعة

وقد متت مراجعتها خالل حلقة عمل للخرباء ومن قبل  .114والوثائق ذات الصلة اليت تغطي املوارد الوراثية املائية

 املوارد الوراثية احليوانية واحلرجية والنباتية. مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة واملعنية ب

وتأخذ اخلطوط التوجيهية يف االعتبار خصائص موارد وراثية لألغذية والزراعة تختلفة، تواجه حتديات وفرص  - 2

لة تختلفة فيما يتعلق بتغري املناخ. ومع ذلك، تهدف اخلطوط التوجيهية أيضًا إ ى أن تأخذ يف احلسبان الطبيعة املتداخ

 واملتشعبة للعديد من جوانب عملية الصون واالستخدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، وفوائد اعتماد نهج متكامل.

 األساس املنطقي –ثانيًا 

إن معاجلة تغري املناخ أمر أساسي لتحقيق مستقبل مستدام لسكان العامل اآلخذين يف التزايد، وجيب أن يكون  - 4

قلب هذه اجلهود. ويعرض تغري املناخ الزراعة والغابات ومصايد األمساك لتهديدات وحتديات كبرية.  األمن الغذائي يف

                                        
 ، اخلطوط التوجيهية الفنية خلطط التكيف الوطنية:0510االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة   112

hrre//:uCraaa.mCr/cFcercrmoC/soeomreTcsm/CcrmoCccncFcercrmoCneccCm/mrTsm/2502.ehe  

113  CGRFA-15/15/Inf.16 
اخلطوط التوجيهية  .http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm؛ مدونة السلوك بشأن الصيد الرصيد. 5991الفاو  114

 تربية األحياء املائية؛ إدارة املوارد الوراثية: ؛ 0 امللحق؛ 0الفنية للمنظمة بشأن الصيد الرشيد؛ اجمللد 

http://www.fao.org/docrep/011/i0283e/i0283e00.htm  

http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_plans/items/6057.php
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm
http://www.fao.org/docrep/011/i0283e/i0283e00.htm
http://www.fao.org/docrep/011/i0283e/i0283e00.htm
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ويشكل ارتفاع درجات احلرارة وتغري أمناط سقوط األمطار والزيادة يف تقلب املناخ وزيادة تواتر األحداث املناخية 

ة ويزيد من هشاشتها. وقد شدد تقرير التقييم اخلامس املتطرفة، تخاطرا على نظم اإلنتاج والنظم اإليكولوجية الطبيعي

، أن تغري املناخ يؤثر بالفعل على مجيع جوانب األمن الغذائي، 115الصادر عن الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ

  مما يوحي بأن هناك حاجة إ ى إسراع وترية التكيف. 

يولوجي لألغذية والزراعة تنوع واختالف احليوانات والنباتات وتشمل املوارد الوراثية اليت تشكل التنوع الب - 9

والكائنات احلية الدقيقة اليت حتافظ على هياكل النظام اإليكولوجي ووظائفه وعملياته يف نظم اإلنتاج وحوهلا، واليت 

حوهلا، أو التأثري عليه، من توفر املنتجات الغذائية والزراعية غري الغذائية. ومّتت إدارة التنوع املوجود يف نظم اإلنتاج و

قبل الرعاة وسكان الغابات وصيادي األمساك لعدة مئات من األجيال، ويعكس ذلك تنوع األنشطة البشرة والعمليات 

الطبيعية على حد سواء. وشكل املوارد الزراعية لألغذية والزراعة املادة اخلام اليت يعتمد عليها الباحثني واجملتمعات 

 وعية وتخرجات اإلنتاج الغذائي. احمللية لتحسني ن

ويؤثر تغري املناخ على مدى املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتوزيعها وعلى التنوع الوراثي اخلاص بها. وهو  - 15

يهدد استمرار وجود أنواع وأصناف وسالالت تتواجد يف أجزاء كثرية من العامل، كما أنه يغري طبيعة نظم اإلنتاج حيث 

ك. ويف نفس الوقت، ينطوي التكيف مع تغري املناخ على زيادة استخدام التنوع الوراثي املتواجد يف هذه املوارد تتواجد تل

للحفاظ، يف مجلة أمور، على اإلنتاج الزراعي، ودعم مواصلة تقديم خدمات النظام اإليكولوجي واحلفاظ على سبل 

لألغذية والزراعة أو الفشل يف استخدام إمكاناتها الكاملة من  العيش يف ظل ظروف متغرية. وحيد فقدان املوارد الوراثية

قدرة البشر على التكيف مع تغري املناخ. ويسط املرفق ألف الضوء على أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للتكيف 

 مع تغري املناخ. 

ية لألغذية والزراعة وتعبئتها بشكل مستمر إن تغري املناخ هو عملية مستمرة، وينبغي احلفاظ على املوارد الوراث - 11

ملواجهة التحديات اجلديدة مع تغري الظروف على مدى العقود املقبلة. وجيب أن تصبح تدابري التكيف اليت جتعل 

استخدام اإلمكانات الكاملة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، جزءا ال يتجزأ من عملية التخطيط للتكيف على املستوى 

ين، املرتبطة بأهداف التنمية الوطنية، واملنسقة مع خطط التكيف للزراعة والغابات ومصايد األمساك والبيئة الوط

 والصحة. 

  

                                        
  hrreciisss.meaa.ah: .  تقرير التقييم اخلامس0511الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ    115

http://www.ipcc.ch/
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 األهداف واملبادئ –ثالثًا 

 األهداف

 أهداف اخلطوط التوجيهية هي التالية:  - 10

املناخ ودعم إدراجها يف التخطيط الوطين استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري تعزيز  (1)

 للتكيف مع تغري املناخ؛

 لألغذية الوراثية املوارد وفرص حتديات وحتديد املناخ تغري مع بالتكيف واملعنيني الوراثية املوارد خرباءدعم  (0)

 وتناوهلا؛ التكيف عملية مع والزراعة

  عملية التخطيط الوطنية للتكيف مع تغري املناخ. تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة يف املوارد الوراثية يف (0)

 املبادئ

 :116عملية إدراج التنوع الوراثي يف التخطيط الوطين للتكيف مع تغري املناخ، وفقًا ملبادئ عملية التكيف الوطين - 10

ليست مقيدة. إن اخلطوط التوجيهية هي صك طوعي ميكن أن يساعد البلدان على اختاذ اخلطوات  ( 1)

نشطة اليت ميكنها أن تضمن التكيف الفعال. ووفقًا ملستوى التقدم يف وضع وتنفيذ خطط التكيف، واأل

 بإمكان البلدان أن ختتار اخلطوات واألنشطة اليت تود االضطالع بها من أجل املضي قدمًا؛

ذل تسعى إ ى تعزيز متاسك عملية التكيف وتطوير التخطيط هلا ضمن البلدان، بدال من تكرار ب ( 0)

 اجلهود؛ 

تسهيل اإلجراءات اليت تقوم بها البلدان واليت حتقق مصاحلها. تتمتع البلدان بامللكية الكاملة لعملية  ( 0)

ختطيط التكيف على املستوى الوطين يف بلدانها. وتسعى العملية إ ى تسخري القدرات على املستوى 

 قتضاء؛الوطين واالستناد إليها، بدعم من تختلف الشركاء، وحسب اال

مصممة حبيث ميكن للبلدان رصدها ومراجعتها بانتظام، وحتديث خطط التكيف اخلاصة بها بطريقة  (  1)

متكررة. وهذا األمر مهم، نظرًا إ ى أن بيانات وتوقعات أفضل نوعية تتعلق باملناخ، وكذلك أي 

م آثار تغري املناخ معلومات أخرى مفيدة لعملية التخطيط، ستصبح متاحة على حنو متزايد، وسيتم فه

 على املديني املتوسط والطويل بطريقة أفضل؛

 مصممة لتحديد الثغرات يف القدرات والتكيف على حنو مستمر، وملعاجلتها.  ( 0)

  

                                        
 .12وجيهية الفنية خلطط التكيف الوطنية، ص. . اخلطوط الت0510االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ    116
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 وتسعى العملية أيضًا:  - 11

إدراج التكيف مع تغري املناخ يف عمليات التخطيط الوطنية القطاعية للموارد الوراثية لألغذية  (1)

 لزراعة، واسرتاتيجياتها وعمليات رصدها؛وا

اعتماد نهج شامل يضمن املشاركة الكاملة لعديد من أصحاب املصلحة املعنيني بصون واستخدام املوارد  (0)

 الوراثية لألغذية والزراعة. ومن املرجح أن تشمل هذه: الوكاالت واملنظمات واملؤسسات ذات الصلة؛ 

اك وسكان الغابات واملنظمات اليت متثلهم؛ أصحاب املعارف املزارعني والرعاة وصيادي األمس

 التقليدية والعلماء؛ وجمموعات املستهلكني. 

األخذ يف االعتبار للجهود الوطنية القائمة يف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية ذات الصلة، واالستناد  (0)

وحتقيق أقصى قدر من التآزر بني إ ى اجلهود الوطنية لتنفيذ خطط العمل العاملية املتفق عليها، 

 تختلف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛

 جتربة نهج تعزز عملية تكرارية وتستند على األدلة؛ (1)

 عكس األبعاد الدولية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتعزيز التعاون فيما بني البلدان؛ (0)

راثية لألغذية والزراعة وتوافرها واستخدامها، واليت تعكس نهج مشل تدابري تعزز صون املوارد الو (2)

 النظام اإليكولوجي إلدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 

 العناصر واخلطوات –رابعًا 

لتسهيل الروابط املباشرة مع عملية التخطيط الوطنية للتكيف، تّتبع اخلطوط التوجيهية نهج وهيكل اخلطوط  - 10

ة التقنية خلطة التكيف الوطنية. وتنطوي العملية على أربعة عناصر حيتوي كل منها على عدد من اخلطوات التوجيهي

املقرتحة. وينبغي النظر إ ى العناصر واخلطوات كجزء من عملية تكرارية متصلة حيث يتم رصد النجاحات أو 

 . 1الشكل اإلخفاقات، ويتم تغذية النتائج يف العملية مرة أخرى، كما هو موضح يف

 

 حملة عامة عن العناصر واخلطوات 

فيما يلي تلخيص عن األنشطة الرئيسية اليت سُيضطلع بها يف اخلطوات املختلفة. ويتم وصف اخلطوات مبزيد  - 12

 من التفصيل يف القسم التالي. 
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 طين للتكيف: العناصر واخلطوات إلدراج املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الو9الشكل 

 
 

، واستعراضه، واإلفادة رصد التقرير –دال 

 واإلبالغ عنه

 

 وضع أساس العمل ومعاجلة الثغرات –ألف 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحضرييوضع اإلطار  – باء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضع اسرتاتيجية التنفيذ – جيم

التقييم  :2ألف   

 

: بدء وإطالق مساهمة املوارد الوراثية 1ألف 

لألغذية والزراعة يف التخطيط الوطين 

 للتكيف

تغري  ة اآلثار املرتتبة على: مراجع5باء 

والتشريعات  املناخ على األهداف اإلمنائية

 والسياسات واخلطط الوطنية

املناخ يف الوقت الراهن وتغري  تغري : حتليل سيناريوهات1باء 

 املناخ يف املستقبل

 

: وضع خطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية 1باء 

 والزراعة 

املناخ وحتديد خيارات التكيف نقاط ضعف : تقييم 0باء   

 

: استعراض وتقييم خيارات التكيف0باء   

 تعزيز القدرة على التخطيط للتكيف وتنفيذه: 0جيم 

ألولوية املناسبة للموارد الوراثية لألغذية ضمان ا: 1جيم 

 والزراعة يف التخطيط الوطين للتكيف

 تعزيز التنسيق والتآزر: 1جيم 

وضع اسرتاتيجية التنفيذ خلطة التكيف الوطنية : 0جيم 

 للموارد الوراثية لألغذية والزراعة والشروع بها 

: التواصل1دال   

 

 

تقدم احملرز وفعالية التنفيذ وحتديد : استعراض ال0دال 

  الثغرات

 

حتديث خطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية : 0دال 

 لألغذية والزراعة واسرتاتيجية تنفيذها

: رصد التنفيذ1دال   

: معاجلة الثغرات يف القدرات ونقاط الضعف يف 0ألف 

 االضطالع بالعملية

 

املناخ واحتياجات  نقاط ضعف: حتديد الروابط بني 1 ألف

 التكيف واألهداف اإلمنائية الوطنية
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 الثغرات  ومعاجلة العمل أسس وضع - العنصر ألف

 الوطين للتكيف التخطيط يف والزراعة لألغذية الوراثية املوارد مساهمة بدء وإطالق: 9 ألف

ف. وتعزيز لوطين للتكيتيبات املؤسسية الالزمة لتعزيز دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط اإنشاء الرت

 نقاط وحتديد أخرى، أمور مجلة بني من والنباتية، واحلرجية واملائية احليوانية الوراثية املوارد قطاعاتالتعاون بني 

صال االت جهات مع والتواصل املناخ تغري مع للتكيف الوطين التخطيط يف والزراعة لألغذية الوراثية املوارد دخول

 املناخ. يني بتغريوصانعي السياسات املعن

 

 : التقييم 3ألف 

 الوراثية للموارد الراهنة واالستخدام الصون حلالة واألخطار والفرص والضعف القوة نقاط حتليل ذلك يف مبا تقييم إجراء

 املناخ.  تغري مع التكيف سياق يف والزراعة لألغذية

 

 عملية: معاجلة الثغرات يف القدرات ونقاط الضعف يف االضطالع بال2ألف 

 الالزم بالعمل لالضطالع القطرية القدرات يف الثغرات لتحديد واألخطار والفرص والضعف القوة نقاطاستخدام حتليل 

 املناخ.  تغري مع التكيف سياق يف والزراعة لألغذية الوراثية املوارد واستخدام صون لدعم

 

 يف واألهداف اإلمنائية الوطنية : حتديد الروابط بني نقاط الضعف يف املناخ واحتياجات التك4ألف 

 بعني التقييم، عملية خالل حتديدها مت اليت والزراعة، لألغذية الوراثية املوارد واستخدام صون تخاوف تأخذضمان أن 

 الريفية والتنمية والصحة والتغذية الغذائي األمن مثل الصلة، ذات اجملاالت يف الوطنية اإلمنائية األهداف االعتبار

 البيئية.  واإلدارة

 وضع اإلطار التحضريي  –العنصر باء 

 : حتليل سيناريوهات تغري املناخ يف الوقت الراهن وتغري املناخ يف املستقبل9باء 

 مع والزراعة لألغذية الوراثية للموارد املتوقع باألثر يتعلق فيما املناخ تغري سيناريوهات بشأن املتاحة علوماتاستعراض امل 

 الريفية.  اجملتمعات على واالقتصادية االجتماعية وآثارها الوراثية املوارد قطاعات لفتخت تخاوف مراعاة

 

 : تقييم نقاط ضعف املناخ وحتديد خيارات التكيف 3باء 

 غري الصلة ذات للتغريات املتوقعةاختاذ قرار بشأن نطاق تقييمات نقاط الضعف واملخاطر والقيام بها. حتديد اآلثار 

 خيارات وتقييم حتديد والزراعة؛ لألغذية الوراثية املوارد على املناخ لتغري املضاف املتوقع واألثر املناخ بتغري املرتبطة

 والزراعة.  لألغذية الوراثية باملوارد املتعلقة املخاطر وإدارة لرصد عمليات وإقامة التكيف

 



67 CGRFA-15/15/Report 

 

 : استعراض وتقييم خيارات التكيف2باء 

. املوارد هذه واستخدام صون من بكّل يتعلق فيما والزراعة لألغذية الوراثية املواردب الصلة ذات التكيفحتديد خيارات 

 يف املقرتحة أو اجلارية التكيف خطط االعتبار بعني واألخذ عليها املتفق املعايري من جمموعة مقابل اخليارات مراجعة

 .والزراعة لألغذية الوراثية املوارد استخدام تعزيز تتطلب أن شأنها من اليت ،(الغذاء إنتاج مثل) الصلة ذات اجملاالت

 

 : وضع خطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة4باء 

 الوطين بالتخطيط مرتبط متكرر تشاركي نهج باستخدام والزراعة لألغذية الوراثية للموارد وطنيةال كيفالت طةوضع خ

والزراعة، مع مراعاة  لألغذية الوراثية املوارد واستخدام صون من كّل لدعم الالزمة اإلجراءاتللتكيف. حتديد  الشامل

خطط العمل العاملية القائمة للموارد الوراثية أو غريها من اخلطط ذات الصلة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ولفرص 

 .والزراعةاختاذ إجراءات منسقة يف مجيع قطاعات املوارد الوراثية لألغذية 

 

 تغري املناخ على األهداف اإلمنائية والتشريعات والسياسات واخلطط الوطنيةعلى مراجعة اآلثار املرتتبة  :5باء 

 املقايضات أو احملتملة والصراعات التآزر، أوجه حتديد والسياسات؛ والتشريعات الوطنية، اإلمنائية األهداف مراجعة 

  للتكيف. الوطين التخطيط جوانب من وغريها لزراعةوا لألغذية الوراثية للموارد الوطنية التكيف خطة بني

 

 العنصر جيم: وضع اسرتاتيجية التنفيذ

 : ضمان األولوية املناسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الوطين للتكيف9جيم 

 املستويني على السياسات صانعي مع واالخنراط الوطنية األولويات يف والزراعة لألغذية الوراثية املواردوصف مساهمة 

 .والزراعة لألغذية الوراثية للموارد املناسبة األولوية إعطاء لضمان والوطين احمللي

 : وضع اسرتاتيجية التنفيذ خلطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة والشروع بها3جيم 

 لتحقيق املسارات األولويات، حتديد معايري التنسيق، ياتآل ذلك يف مبا التنفيذ السرتاتيجية الرئيسية العناصر صياغة

 اخلطة مع التطابق لدعم اآلليات املوارد، تعبئة املصلحة، أصحاب إشراك التنفيذ، إجراءات والنتائج، الرئيسية النواتج

 االسرتاتيجي. موارد الوراثية وغريها من عمليات التخطيط لل العاملية العمل خطط للتكيف، الوطنية

 : تعزيز القدرة على التخطيط للتكيف وتنفيذه 2م جي

 مجاعات تختلف الحتياجات خصيصًا ومصمم األوجه متعدد القدرات لتنمية برنامج باستخدام التنفيذ لدعم القدرة تعزيز 

 العامة، اإلدارة ومسؤولي السياسات، وصانعي الغابات، وسكان األمساك، وصيادي املزارعني، ذلك يف مبا) املصاحل

 (.اإلرشاد جمال يف والعاملني
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 : تعزيز التنسيق والتآزر 4جيم 

الة مع برامج الفع الروابطتطوير وتعزيز الروابط مع العمليات اإلقليمية والدولية املناسبة واألنشطة اليت تدعمها. وضمان 

تاج الغذائي، ومحاية البيئة، الوزارات والوكاالت واملنظمات ذات الصلة، مبا يف ذلك العاملني يف جماالت الزراعة واإلن

 .املياهوالصحة، واستخدام الطاقة وإدارة 

 

 ، واستعراضه، واإلفادة واإلبالغ عنه التقريررصد  –العنصر دال 

 رصد التنفيذ: 9دال 

 ونتائج تخرجات حتقيق ويف التوجيهية اخلطوط هذه تنفيذ يف احملرز التقدم وتقييم للرصد ومؤشراتوضع إجراءات 

 .يفالتك خطة

 

 استعراض التقدم احملرز وفعالية التنفيذ وحتديد الثغرات: 3دال 

 بشأن املتاحة اجلديدة املعلومات مع جنب إ ى جنبًا الرصد نتائج واستخدام حتديدها مت اليت االستعراض عملية تطوير 

 الوطنية التكيف وخطة يهيةالتوج اخلطوط هذه تنفيذ يف والفعالية احملرز التقدم الستعراض معه، والتكيف املناخ تغري

 التنفيذ.الثغرات وأوجه الضعف يف  وحتديد والزراعة لألغذية الوراثية للموارد

 

 حتديث خطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واسرتاتيجية تنفيذها : 2دال 

 الرصد نتائج إ ى استنادًا تنفيذها واسرتاتيجية والزراعة لألغذية الوراثية للموارد الوطنية التكيف خطةحتديث 

 تنفيذها. مت اليت التكيف إجراءات ونتيجة اجلديدة واملعلومات واالستعراض

 
 : التواصل 4دال 

جيهية وخطة التكيف التو اخلطوط هذه تنفيذ نتائج عن األوسع واجلمهور املصلحة وأصحاب السياسات صانعي  إبالغ

 الصلة. لزراعة وتوفري املدخالت للعمليات الدولية ذات الوطنية للموارد الوراثية لألغذية وا
 

 وصف العناصر واخلطوات 

 

 وضع أسس العمل ومعاجلة الثغرات  –العنصر ألف 

يركز العنصر األول هذا على اخلطوات الالزمة لوضع إطار مفاهيمي وتشغيلي مناسب، لتحديد نقاط دخول  - 12

تخطيط الوطين للتكيف مع تغري املناخ وضمان اعرتاف هيئات صنع السياسات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف ال

 ذات الصلة بأهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من أجل التكيف. 
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 الوطين للتكيف التخطيط يف والزراعة لألغذية الوراثية املوارد مساهمة : بدء وإطالق9ألف 
 

 : ينبغي االضطالع باألنشطة التالية - 14

بدء التعاون وتعزيزه بني، يف مجلة أمور، قطاعات املوارد الوراثية احليوانية واملائية واحلرجية  (1)

 والنباتية؛

 حتديد الرتتيبات القائمة لتخطيط التكيف الوطين ومراجعتها؛  (0)

صنع  االخنراط مع نقاط االتصال واملخططني وصانعي السياسات املعنيني بتغري املناخ يف عمليات (0)

السياسات لتحسني االعرتاف باملساهمة احملتملة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف 

 الوطين؛

حتديد نقاط الدخول احلالية ملنظورات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعلومات ضمن العملية  (1)

 الوطنية للتكيف وتقييم فعاليتها؛ 

رتتيبات املؤسسية اليت تضمن انعكاس أجزاء خطة التكيف الوطنية ذات حتديد والسعي إلقامة ال (0)

 الصلة يف خطط واسرتاتيجيات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ودعم: 

o  التنسيق والرتابط بني تختلف املنظمات والوكاالت والوزارات املعنية يف جمال صون واستخدام

 ال التكيف مع تغري املناخ؛املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ويف جم

o  حتليل وتقييم أوجه الضعف واملخاطر وحتديد خيارات التكيف؛ 

o  إجراءات التنفيذ اليت ستضطلع بها جمموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة على املستويات الوطنية

 واإلقليمية واحمللية؛

o تنمية القدرات لضمان القدرة على تلبية الظروف املتغرية باستمرار؛ 

o ج اخليارات القائمة على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتعميمها يف التكيف مع تغري إدرا

 املناخ، وكذلك منظورات تغري املناخ يف صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ 

o وضع وتنفيذ اسرتاتيجية للتواصل لزيادة تسليط الضوء على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  . 

ومن املرجح أن يعزز نهج جيمع بني قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من فعالية مساهمة املوارد  - 19

الوراثية لألغذية والزراعة واالعرتاف على نطاق أوسع بقيمتها يف جمال التكيف من قبل صانعي السياسات. ويف الوقت 

ئص املختلفة للموارد الوراثية واملؤسسات املعنية يف صونها واستخدامها. نفسه، على الرتتيبات املوضوعة أن تراعي اخلصا

وميكن للنهج املتبنى أن يستند إ ى خطط العمل العاملية القائمة، والرتتيبات التعاونية املوضوعة إلعداد التقارير القطرية 

ينبغي أن يأخذ يف االعتبار الرتتيبات حلالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل، أو صكوك أخرى مناسبة، و

املؤسسية املختلفة اليت تربط بني قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والوكاالت أو الكيانات الوطنية للزراعة 

 والبيئة والصحة والتخطيط. 
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 : التقييم 3ألف 

ين للتكيف، ووضع خطة للتكيف للموارد سيتطلب إدراج املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الوط - 05

الوراثية لألغذية والزراعة، تقييم الوضع احلالي فيما يتعلق بتغري املناخ وصون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة. وينبغي أن يتضمن التحليل تقييم ما يلي: 

ع البيولوجي لألغذية والزراعة املرتبط حالة قطاعات تختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة والتنو (1)

بها، مبا يف ذلك األمناط احلالية لصون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، على سبيل املثال 

 يف املوقع وخارج املوقع )بنوك اجلينات(؛

لزراعة، مبا يف املؤسسات والرتتيبات املؤسسية اليت تدعم صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية وا (0)

 ذلك أدوار منظمات اجملتمع املدني واملؤسسات احمللية وغري الرمسية مثل األسواق احمللية؛

 أهمية توافر املوارد الوراثية على الصعيد الدولي وتدفقها بالنسبة للبلد؛  (0)

 آثار تغري املناخ امللحوظة واملتوقعة بشكل عام يف البلد؛ (1)

 أو املتوقعة أمام تغري املناخ؛ نقاط الضعف احلالية  (0)

 البحوث ذات الصلة املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وبتغري املناخ؛ (2)

 املعارف التقليدية بشأن صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها، ذات الصلة بالتكيف؛ (2)

 إجراءات التكيف املاضية واحلالية؛ (4)

أو الربامج ذات الصلة بالتكيف مثل تلك املتخذة لتنفيذ خطط العمل العاملية أو لتحقيق  اإلجراءات (9)

 .أهداف أيتشي للتنوع البيولوجي

حلالة املوارد الوراثية  117وتشمل مصادر املعلومات لعملية التقييم التقارير الوطنية اليت ُأعدت للتقييمات العاملية - 01

، 118نظم املعلومات الوطنية والنظم العاملية مثل النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكرالنباتية واحليوانية واحلرجية، و

، والنظام العاملي 119املعين باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ونظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة

ات املكتسبة من تنفيذ خطط العمل العاملية أيضًا عنصرًا . وستشكل اخلرب120للمعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية

أساسيًا يف استخالص املعلومات واخلربات املاضية. وستأتي املعلومات عن الضعف إزاء تغري املناخ من املساهمات الوطنية 

ستوفر الربامج الدولية، والدولية يف الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ، ومن التقييمات الوطنية لتغري املناخ. و

                                        
 hrre//:sss.rco.oer/Ce/arerc/arerc-rcobcc/arerc-rcobcmm: هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، منظمة األغذية والزراعة 117

 hrre//:ceem0.rco.oer/smTsm/smTsm.pme لومات واإلنذار املبكر:النظام العاملي للمع  118

   /hrre//:FcF.rco.oer نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة:  119

   /hrre//:roemm.rco.oer/eTroerTC وارد الوراثية احلرجية:النظام العاملي للمعلومات عن امل 120

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-globass
http://apps3.fao.org/wiews/wiews.jsp
http://dad.fao.org/
http://foris.fao.org/reforgen/
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مثل برنامج اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية املعين بتغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي، معلومات ذات 

 صلة، خاصة فيما يتعلق بالبحوث اجلارية. 

ن أن تثري وتعزز ينبغي أن تشمل عملية التقييم حتليال لنقاط القوة والضعف والفرص واألخطار اليت ميك - 00

أعاله. وستساعد عملية حتليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار يف  1-األنشطة املوضوعة يف إطار اخلطوة ألف

حتديد الشواغل ذات األولوية والثغرات يف القدرات واحلواجز املؤسسية. ويتمثل هدف رئيسي يف جلب املعلومات معا 

ألغذية والزراعة خللق منظور شامل للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يأخذ يف من تختلف قطاعات املوارد الوراثية ل

االعتبار بشكل كامل ملساهمات التكيف املختلفة اليت ميكن أن تقدمها تختلف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية 

املصلحة من مجيع قطاعات والزراعة. وستحتاج عملية حتليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار إ ى إشراك أصحاب 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومن جمموعة واسعة من املؤسسات واملنظمات املختلفة. وينبغي أن تشمل املنظمات اليت 

متثل املزارعني والرعاة والصيادين وسكان الغابات، ولكن أيضًا أقسام أخرى من اجملتمع املدني والقطاع اخلاص والعلماء 

املعنيني مهنيًا يف جماالت الزراعة ومصايد األمساك والغابات. وستوفر عملية حتليل نقاط القوة والضعف وغريهم من 

 والفرص واألخطار فرصًا هلذه اجملموعات املختلفة للمشاركة بشكل كامل ولتوفري املدخالت استنادًا إ ى خرباتهم الفعلية.  

 

 يف االضطالع بالعملية : معاجلة الثغرات يف القدرات ونقاط الضعف 2ألف 

، بتحديد الثغرات ونقاط 0-تسمح عملييت التقييم وحتليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار يف ألف - 00

الضعف يف القدرة على االضطالع باإلجراءات املختلفة اليت ترتافق مع صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

. وقد تكون هذه الثغرات ونقاط الضعف مؤسسية أو فنية يف طبيعتها، وقد تتعلق بالرتتيبات لدعم التكيف مع تغري املناخ

اليت ميكن أن تدعم دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، أو أنها قد تتعلق مبشاركة أصحاب املصلحة واجلمهور 

مل أنشطة تدريبية تهدف إ ى توفري األوسع. وستنطوي هذه اخلطوة على معاجلة الثغرات املؤسسية والفنية، وستش

املهارات الالزمة للمنظمات الرئيسية للمشاركة بشكل كامل يف األنشطة املختلفة. وميكن معاجلة نقاط الضعف يف 

الرتتيبات الداعمة املتاحة من خالل إنشاء أنظمة التشغيل الالزمة ودعم السياسات والربامج. وميكن تعزيز قدرات 

ارد الوراثية واجلمهور األوسع لالخنراط يف إجراءات التكيف من خالل أنشطة االتصال املناسبة ومن أصحاب املصاحل للمو

خالل النهج التشاركية اليت تدعم إشراك أكرب عدد ممكن من أصحاب املصلحة وخاصة املزارعني والرعاة وصيادي 

األنشطة املضطلع بها يف الرتتيبات املؤسسية (. وينبغي أن تنعكس 0-نظر أيضًا اخلطوة جيم ااألمساك وسكان الغابات )

  (1 –املنشأة مبوجب اخلطوة ألف 
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 : حتديد الروابط بني نقاط الضعف يف املناخ واحتياجات التكيف واألهداف اإلمنائية الوطنية 4ألف 

لموارد الوراثية أساسًا لضمان أن تأخذ تدابري التكيف، اليت مت حتديدها ل 0-كما توفر عملية التقييم يف ألف - 01

لألغذية والزراعة، أهداف التنمية الوطنية باالعتبار بشكل كايف. ومن املرجح أن تشمل األهداف ذات الصلة حتسني 

األمن الغذائي والتغذية، وسبل املعيشة الريفية والدخل، واالستدامة، والصحة البيئية، وتعزيز القدرة الوطنية على 

اهم فيها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف هذه األهداف إ ى أن تكون واضحة، الصمود. وستحتاج الطرق اليت تس

وجيب حتديد ووصف التحديات والفرص اليت يوفرها تغري املناخ لتأمني مساهمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف هذه 

اعة، فيما يتعلق مبساهماتها يف أهداف التنمية األهداف. وينبغي وضع التآزر بني قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزر

والفرص املتاحة لتعزير املساهمات، يف السياق الوطين، وأن تأخذ يف االعتبار التحديات اخلاصة اليت تواجهها البلدان 

 بصفة فردية. 

هامة لنجاح هذه وسيشكل الوعي املتزايد لصانعي السياسات بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مساهمة  - 00

اخلطوة. وينبغي إعداد مواد السياسات ذات الصلة، وحتديد السياسات ذات الصلة القائمة أو اليت سيكون هناك حاجة 

هلا. وتوفر خطط العمل العاملية والتقارير بشأن حالة املوارد الوراثية يف العامل إرشادات بشأن تعزيز مساهمة املوارد 

يف حتقيق األمن الغذائي وغريها من األهداف ذات الصلة، وينبغي أن ُتستخدم لدعم نتائج الوراثية لألغذية والزراعة 

 حتليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار يف إعداد مثل هذه املواد. 

 وضع اإلطار التحضريي –العنصر باء 

ديدات املتعلقة به، وخيارات يهدف هذا العنصر إ ى ضمان وجود معرفة بتوقعات تغري املناخ، واملخاطر والته - 02

التكيف معه. وبناء على هذه املعرفة ميكن وضع خطة تكيف وطنية لصون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 تضمن مساهمة فعالة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الوطين للتكيف. 

 

 لوقت الراهن وتغري املناخ يف املستقبل : حتليل سيناريوهات تغري املناخ يف ا9باء 

تشمل هذه اخلطوة تقييمًا للسيناريوهات املختلفة املتاحة لتغري املناخ يف املستقبل. وينبغي أن تأخذ يف االعتبار  - 02

ول أوجه عدم اليقني اليت مت االعرتاف بها واليت تكمل أنشطة التخطيط الوطنية األخرى من خالل الرتكيز يف املقام األ

على اجلوانب املرجح أن تكون أكثر أهمية لصون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وينبغي أن تنظر يف اآلثار 

احملتملة لسيناريوهات تختلفة لقطاعات تختلفة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وما إذا كانت اخلطط املتوقعة 

ني( ال تزال واقعية. وينبغي أن ينظر التقييم أيضًا يف اآلثار االجتماعية واالقتصادية للقطاعات )مثل منو اإلنتاج احليوا

 بالنسبة للمجتمعات الريفية وأن تأخذ يف االعتبار اخلطط احلكومية للتخفيف من حدتها أو خطط ختفيض الكربون.  
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ستويات العاملية واإلقليمية. غري أن يتعلق الكثري من العمل على سيناريوهات تغري املناخ بالتغريات على امل - 04

هناك أدلة متزايدة على ضرورة النظر يف عواقب تغري املناخ على املستويات احمللية. وقد توفر تختلف املناطق الزراعية 

 ونظم اإلنتاج احلالية يف بلد ما املقاييس ذات الصلة واملفيدة لعملية التقييم.  121اإليكولوجية

 

 املناخ وحتديد خيارات التكيف  : تقييم نقاط ضعف3باء 

قائمة من األنشطة املختلفة ليتم تضمينها يف تقييم املخاطر ونقاط الضعف وحتديد خيارات  0 ترد يف الشكل - 09

التكيف، وتشمل: حتديد إطار ونطاق التقييم؛ إجراء عمليات التقييم املطلوبة لنقاط الضعف واملخاطر؛ حتديد اآلثار 

األخرى والتأثري اإلضايف املتوقع لتغري املناخ؛ حتديد وتقييم خيارات التكيف؛ وإنشاء عمليات لرصد املتوقعة للتغريات 

وإدارة املخاطر املتعلقة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وستتطلب اجلوانب التقنية للتقييم إشراك مؤسسات البحوث 

ركها قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واليت ميكن أن الوطنية واجلامعات وينبغي أن تتضمن اخلربات اليت تتشا

توفر مدخالت بشأن العواقب احملتملة بالنسبة للغذاء واملاء والصحة. وينبغي تشجيع وتسهيل مشاركة املزارعني والرعاة 

 وصيادي األمساك وسكان الغابات وجمتمعاتهم ومنظماتهم، والقطاع اخلاص. 

التقييم بعني االعتبار املخاطر أمام صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وال تعود وينبغي أن يأخذ  - 05

املوارد الوراثية املعرضة للخطر متاحة لالستخدام يف املستقبل، وقد حيد ذلك من خيارات التكيف. وينبغي أن تقوم 

لتنوع الوراثي داخل نظام اإلنتاج، يف احلفاظ على عملية تقييم املخاطر ونقاط الضعف بتقييم املخاطر اليت تواجه ا

 الصفات الرئيسية واملعرفة املرتبطة بها )وخاصة املعارف التقليدية(. 

ويف الكثري من احلاالت سيكون هناك نقص يف املعلومات املتعلقة باملخاطر اليت تواجه موارد معينة أو قدرتها  - 01

حليل أية معلومات متوفرة، وأن حيدد الثغرات الكبرية يف املعلومات والطرق على التكيف. ولذلك ينبغي أن يستخدم الت

اليت ميكن من خالهلا احلصول على املعلومات الناقصة، وكيف ميكن إدراجها عندما تصبح متوفرة. وينبغي استكشاف 

 لغرض. السبل اليت ميكن من خالالها تكييف النظم الوطنية القائمة إلدارة املعلومات من أجل هذا ا

 على ذلك وسينطوي. املخاطر من للعديد املرتابطة الطبيعة االعتبار يف واملخاطر الضعف تقييم يأخذ أن وينبغي - 00

 اآلفات توزيع يف التغريات تزيد قد املثال، سبيل على. حتديدها مت اليت التغيريات من العديد وآثار طبيعة استكشاف

 احلرارة درجات يف مباشرة لتغريات عرضة أيضًا هي اليت واألصناف السالالتو األنواع من العديد تعرض من واألمراض

 تكون وقد. به املرتبط البيولوجي التنوع االعتبار يف يأخذ إيكولوجي نظام نهج باتباع ويوصى. األمطار هطول أمناط أو

                                        
121

 نظر:ااملناطق الزراعية اإليكولوجية هي مناطق متجانسة ومتجاورة تتمتع خبصائص تربة وأرض ومناخ مماثلة. للمزيد من املعلومات   

http://www.fao.org/nr/gaez/programme/en/#sthash.CLjkW9wQ.dpuf  

للخطوط التوجيهية إلعداد  0لقد مت وضع تصنيف مناسب لنظم اإلنتاج إلعداد التقرير األول حلالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل )املرفق 

 لتقارير القطرية حلالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل( ا
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/Guidelines_SOWBFA_E.pdf  

http://www.fao.org/nr/gaez/programme/en/#sthash.CLjkW9wQ.dpuf
http://www.fao.org/nr/gaez/programme/en/#sthash.CLjkW9wQ.dpuf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/Guidelines_SOWBFA_E.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/Guidelines_SOWBFA_E.pdf
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 يم املخاطر ونقاط الضعف اليت قدالقطاعات املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة قد طورت أساليب تختلفة لتقي

ترغب باستخدامها، ولكن مع ذلك ينبغي أن تسعى إ ى دمج النتائج اليت توصلت إليها باستخدام األساليب اليت مت 

 اختبارها على نطاق واسع واليت ميكن أن تساعد عملية التحليل بني القطاعات حيثما كان ذلك ممكنًا. 

 لتكيف : استعراض وتقييم خيارات ا2باء 

ما أن يتم تصنيف نقاط الضعف واملخاطر جيب حتديد خيارات التكيف للتصدي هلا. وميكن أن تشمل  - 00

خيارات التكيف اليت تنطوي على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اإلدارة واالسرتاتيجيات التنفيذية والتغريات يف 

تلك اليت تقدم التكيف مع  –يرجح أن تكون من نوعني رئيسيني البنية التحتية وتعديل السياسات أو بناء القدرات، و

تغري اجتاهي معني )مثل زيادة درجة احلرارة، وتكرار حدوث اجلفاف أو الفيضانات(، وتلك اليت تساعد على التعامل 

اخية متطرفة(. مع حالة عدم اليقني )مثل أمناط هطول األمطار املتغرية، والتقلبات يف درجات احلرارة أو وقوع أحداث من

وقد حتتاج تدابري التكيف العتماد نهج يتناول هذه اجلوانب املختلفة. وهناك عنصر أساسي وهو حتديد التدابري الرامية 

 إ ى حتسني القدرة على التكيف اليت ميكن أن تساعد على ضمان معاجلة املزيد من التغيريات املتعلقة باملناخ. 

ة إسهامًا كبريًا يف حتديد خيارات التكيف. وغالبا ما تشكل املمارسات احمللية كما ستسهم املعارف التقليدي - 01

عنصرًا هامًا من تدابري التكيف وينبغي التشجيع على حتديد وتقييم وجتميع هذه املمارسات مع املشاركة الكاملة 

 للمجتمعات األصلية واحمللية. 

ت والتشريعات الوطنية أو الدولية على اعتماد خيارات وجيب النظر يف الطرق اليت قد تؤثر فيها السياسا - 00

التكيف املختلفة. وهذه هو احلال بالنسبة للوائح اليت حتكم احلصول على أصناف وسالالت احملاصيل والثروة 

غوب احليوانية واألنواع احلرجية وتخزون األمساك، وتبادهلا، ويف نفس الوقت منع نقل األنواع الغريبة الغازية وغري املر

فيها. وستكون السياسات الداعمة العتماد اإلنتاج الصديق للمناخ ذات صلة بشكل خاص، وكذلك تلك اليت تدعم 

التكثيف املستدام. ومن األمثلة على ذلك، السياسات اليت تساعد على زيادة استخدام الزراعة احلرجية، وتطوير النظم 

حياء املائية باستخدام أنواع حمسنة من األمساك. وبالنظر إ ى الرعوية احلرجية، وتطوير وحتسني ممارسات تربية األ

  الطابع الدولي لصون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ينبغي أيضًا إدراج السياسات التجارية يف التحليل.

فق عليها لتحديد وجيب إعادة النظر يف خيارات التكيف اليت مت حتديدها، مقابل جمموعة من املعايري املت - 02

األولويات لتدابري التنفيذ الواعدة. وتشمل املعايري اهلمة هلذا التقييم الكفاءة والفعالية واإلنصاف والطابع امللح واملرونة 

وينبغي أن يشمل التقييم أيضًا تقييمًا لدرجة عدم اليقني املرتبط  .122والقوة والتطبيق العملي والشرعية واملنافع املشرتكة

 عف مت حتديدها وبالفعالية احملتملة ألي خيار تكيف. بنقاط ض

                                        
 :حملة عامة عن النهج: تقييم تكاليف وفوائد خيارات التكيف: 0515اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ : نظراد من املعلومات للمزي 122

hrre//:uCraaa.mCr/eTmoueaT/Foam/eubcmacrmoCm/eubnCsenaomrmnbTCTrmrmncFcercrmoC.eFr  

http://unfccc.int/resource/docs/publications/pub_nwp_costs_benefits_adaptation.pdf
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والتكيفتقييم نقاط الضعف – 3الشكل 

 

 حتديد إطار ونطاق التقييم، مبا يف ذلك:    -1

 حتديد املنطقة اجلغرافية ذات االهتمام 

 حتديد املسائل اليت ينبغي معاجلتها واخلطوات املطلوبة 

 حتديد سياق السياسات 

إنشاء فريق للمشروع وعملية التشغيل 

ضمان مشاركة أصحاب املصلحة  

ضع إجراءات أو خطة االتصال و 

 حتديد املخاطر املتأتية من تقلب املناخ وتغريه –إجراء تقييم نقاط الضعف   -2

)حتليل سيناريوهات تغري املناخ احلالية واملستقبلية على املستويات األكثر أهمية )على سبيل املثال القطرية ودون القطرية 

ينية احلالية و/أو احملفوظة يف املنطقة احملددة تقييم املخاطر املباشرة على املوارد اجل 

تقييم املخاطر على الزراعة واحملاصيل والثروة احليوانية واألمساك وإنتاج األنواع واحلرجية 

تقييم املخاطر اليت تهدد البيئة واليت هي ذات صلة بصون واستخدام املوارد الوراثية 

بل املعيشة الريفية والدخل والصحة، اليت هي ذات صلة بصون واستخدام املوارد تقييم املخاطر على األمن الغذائي والتغذية وس

 تقييم اآلثار – 3

 حتليل التأثريات املتوقعة للتغريات التنموية وغريها من التغيريات بغض النظر عن تغري املناخ 

حتليل األعباء اإلضافية لتغري املناخ 

 فحتديد وتقييم خيارات التكي – 4

 )حتديد وتقييم خيارات الصون مبا يف ذلك خارج املوقع، ويف املوقع، وخالل نقل املوارد )مبا يف ذلك عرب احلدود 

 حتديد وتقييم خيارات لتغيري مكونات نظم اإلنتاج أو طرقه 

وتقييم اخليارات إلدارة التغريات البيئية حتديد 

فيذ برامج التكيفوضع خيارات للسياسات اليت سيكون هناك حاجة هلا لتن 

حتديد املوارد املالية الالزمة ملواجهة حتديات التكيف 

 إنشاء عملية تكرارية لرصد وإدارة املخاطر املتعلقة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  – 5

يف االعتبار التغريات يف نقاط الضعف ونتائج إجراءات التكيف ذتطوير برنامج للرصد والتقييم ميكن أن يأخ 

  وضع عملية للحصول على معلومات مرتدة من أجل تقييم وتعديل تقييم الضعف والتكيف 



CGRFA-15/15/Report 76 

 

 : وضع خطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 4باء 

سيكون هناك حاجة إ ى خطة وطنية للتكيف لصون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، من أجل  - 02

اهمة املوارد الزراعية لألغذية والزراعة يف التكيف، يف مجلة أمور، واملساعدة على ضمان مالءمة املوارد الوراثية توجيه مس

لألغذية والزراعة يف التخطيط الوطين، وتوفري برنامج عمل متماسك ومتكامل وحتديد نطاق املوارد املطلوبة. وينبغي أن 

بعاد السياسات واألهداف الوطنية. ولن تستجيب مباشرة فقط إ ى ختطيط تعكس اخلطة نتائج عملية التقييم، وحتليل أ

التكيف املعني، ولكن أيضا إ ى اهلدف الطويل املدى لتحسني القدرة على الصمود والتكيف واالستدامة يف البالد. وينبغي 

اخ وتقلبه واألحداث املناخية أن حتدد األولويات األكثر إحلاحا وأن تضع نهجًا ميكن أن يأخذ بعني االعتبار تغري املن

املتطرفة. وينبغي أن تكون اخلطة جزءا من خطة البلد العامة للتكيف على املستوى الوطين، وعند االقتضاء أن تكون 

 جزءا من خطة التكيف الوطنية للبلد. 

البلد، استنادا إ ى  وسيتم حتديد عملية وضع اخلطة الوطنية للتكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من قبل - 04

السياق الوطين واالحتياجات الوطنية وطبيعة املؤسسات والربامج الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. وينبغي 

استخدام نهج متكرر يف تطوير اخلطة يضمن مشاركة املنظمات اليت متثل املزارعني والرعاة وصيادي األمساك وسكان 

خرى من اجملتمع املدني واجلماعات النسائية والقطاع اخلاص والعلماء املعنيني مهنيا يف الغابات، فضال عن أقسام أ

جماالت الزراعة ومصايد األمساك والغابات. وينبغي أن يكون متكامال وشامال لوجهات نظر مجيع قطاعات املوارد 

 الوراثية لألغذية والزراعة. وينبغي أن تشمل خطة املراجعة ما يلي: 

اط القائمة الستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف الزراعة والبيئة وخصوصيات الزراعة األمن  -1

 والغابات ومصايد األمساك يف البلد؛

آليات احلوكمة والتعاون من أجل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف جماالت الزراعة ومصايد   – 0

 األمساك والغابات؛

 اتها لدعم إجراءات التكيف املقرتحة؛القدرات واحتياج  – 0

 تقييم الضعف واملخاطر؛  – 1

 برامج الرصد والبحوث املستمرة؛  – 0

 ممارسات االتصال والفرص واالحتياجات؛ – 2

 االستعداد للطوارئ واالستجابة هلا؛ – 2

 إجراءات الرصد والتقييم واملعلومات املرتدة.  – 4
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 االعتبار ملا يلي: وينبغي أن تأخذ اخلطة بعني  - 09

 مساهمة القطاعات املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة والتكامل فيما بينها –ألف 

يف حني أن كل قطاع للموارد الوراثية لألغذية والزراعة سيقوم بتحديد تدابري التكيف ذات الصلة مبوارده 

شاف التكامل والتآزر والتبادل بني قطاعات احملددة، ينبغي أن تعتمد اخلطة نهجا متكامال. وينبغي استك

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، والطرق اليت سيتطلب فيها التكيف العام لتحقيق أهداف أوسع تدابريًا 

 تنطوي على أنواع تختلفة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 

 خرى للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ذات صلة.  خطط العمل الوطنية القائمة أو اخلطط واإلرشادات األ –باء 

لقد وضعت العديد من البلدان خطط للموارد الوراثية لألغذية والزراعة تشمل إجراءات ذات صلة بالتكيف مع 

تغري املناخ. وهناك أيضا خططا دولية وخطوط توجيهية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وهي حتدد 

ات األولوية، على سبيل املثال خطط العمل العاملية. وينبغي أن تكون اإلجراءات ذات اإلجراءات اهلامة ذ

 الصلة احملددة يف هذه الصكوك مضمنة يف خطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.  

 املستويات املختلفة اليت قد تكون تدابري التكيف متناسبة معها   –جيم 

ابري التكيف على التدخل على مستويات تختلفة، وعلى سبيل املثال، قد تستهدف مستوى غالبًا ما تنطوي تد

مزرعة أو قرية أو جمتمع أو منظر أو بلد. وحتد األنواع املختلفة من التكيف من الضعف، وحتسن القدرة على 

 ويات. الصمود على مستويات تختلفة، وينبغي أن تعكس اخلطة أهمية التدخالت على مجيع هذه املست

 املساهمة النسبية لتدابري التكيف مع صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتوافرها واستخدامها –دال 

تشكل عمليات صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتوافرها واستخدامها، جوانب أساسية للتكيف مع تغري 

ملساهمة احملددة ألي تدابري مقررة يف هذه اجلوانب املناخ وينبغي أن تكون مضمنة يف أي خطة. وجيب حتديد ا

 املختلفة، لضمان معاجلة مجيعها بشكل كاف. 

وينبغي أال تسعى اخلطة إ ى حتديد تدابري التكيف اليت يتعني االضطالع بها فقط، ولكن أيضًا كيف ميكن  - 15

مساهمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف إدماجها وتعميمها على املستوى القطري. وستكون أداة ختطيط رئيسية لدعم 

خطة التكيف الوطنية للبلد وسوف تدعم التواصل الفعال مع صانعي السياسات واجملتمع األوسع ألصحاب املصلحة 

الذي ال يشمل فقط املشاركني يف اإلنتاج ولكن أيضًا املستهلكني. وسيتطلب التعميم الفعال إشراك اجملتمعات الريفية يف 

يع أحناء البلد ولذا فإن إشراكهم يف تطوير خطة التكيف أمر ضروري. ومن املستحسن أن تتضمن اخلطة تقييمًا مج

للتكاليف الشاملة والحتياجات تنمية القدرات لتنفيذ اخلطة وكذلك تقييم للفوائد احملتملة. وجيب أن يأخذ حتليل 

فية على نطاق أوسع، فضال عن توفري التقديرات االقتصادية حيثما التكاليف واملنافع باالعتبار املنافع االجتماعية والثقا

 كانت هذه ممكنة. 
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 : مراجعة اآلثار املرتتبة لتغري املناخ على األهداف اإلمنائية والتشريعات والسياسات واخلطط الوطنية 5باء 

التخطيط للتكيف على نطاق  وقد بدأت عملية إدراج التخطيط للتكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف - 11

أوسع والربط مع األهداف التنمية، ضمن إطار العنصر ألف. وينبغي أن يعكس التخطيط للتكيف للموارد الوراثية لألغذية 

هذه العملية السابقة، وستكون عملية لعدة سنوات وتشمل تختلف أصحاب املصلحة لضمان  1 –والزراعة احملدد يف باء 

ياجات واألهداف الوطنية، وأن تأخذ هذه يف االعتبار املساهمات احملتملة للموارد الوراثية أن اخلطة تعكس االحت

 لألغذية والزراعة.  

ولتسهيل إدراج ختطيط التكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف عمليات التخطيط األخرى، ينبغي إجراء  - 10

ئية والتشريعات والسياسات واخلطط الوطنية. وينبغي أن يقيم مراجعة آلثار تغري املناخ بالنسبة لألهداف اإلمنا

االستعراض التآزر والتكامل أو التضارب احملتمل مع جوانب أخرى من التخطيط للتكيف الوطين. وعند االقتضاء، 

ية جيب حتديد عمليات التبادل والعواقب بتحليل التكاليف واملنافع ذات الصلة. ومن املرجح أن يكون ذلك ذات أهم

خاصة فيما يتعلق مبساهمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف األهداف اجملتمعية األوسع مثل التغذية والصحة، 

وستحتاج إ ى أن تأخذ يف االعتبار عواقب خطط التكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، فيما يتعلق مثال بتوفري 

 الطاقة، والنقل، وإدارة املياه. 

 وضع اسرتاتيجية التنفيذ –يم العنصر ج

 يهدف هذا العنصر إ ى تطوير اسرتاتيجية لدعم تنفيذ خطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.  - 10

 

 : ضمان األولوية املناسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الوطين للتكيف9جيم 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للتكيف يف السياق األوسع لتخطيط التنمية  ستساعد عملية حتديد مساهمة - 11

الوطنية صناع السياسات وأصحاب املصلحة املعنيني على اإلقرار بأهمية تدابري التكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

طنية واملعايري املستخدمة لتحديدها، ووصف بالنظر إ ى احتياجات التنمية املتنافسة. وسيشمل ذلك حتديد األولويات الو

املساهمة اليت ميكن أن تقدمها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة هلذه اإلجراءات ذات األولوية. وسيكون من املهم 

 االخنراط مع صانعي السياسات على املستويات احمللية والوطنية لفهم عملية حتديد األولويات واإلجراءات امللموسة اليت

ميكن اختاذها لضمان إدراج منظورات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وستوفر املعايري املستخدمة لتقييم خيارات 

 إطارا مناسبا لتحديد اإلجراءات.  0-التكيف يف باء
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 : وضع اسرتاتيجية التنفيذ خلطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة والشروع بها 3جيم 

وتصف اسرتاتيجية التنفيذ اليت سيتم وضعها يف إطار هذه اخلطوة النهج الذي ميكن استخدامه لتحقيق  - 10

األهداف واملخرجات احملددة يف اخلطة الوطنية للتكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. وسوف حتدد اآلليات اليت 

 حتديدها يف اخلطة، مبا يف ذلك أدوار القطاعات املختلفة ميكن استخدامها لتأمني تنفيذ األنشطة املختلفة اليت مت

للموارد الوراثية لألغذية، واملؤسسات واجلهات املعنية األخرى. وستوفر االسرتاتيجية التوجيه بشأن السبل اليت ميكن 

املبادرات املتعلقة من خالهلا ربط باألنشطة اجلديدة باملبادرات اجلارية اليت تدعم بالفعل التكيف، وحتديد كيفية ربط 

باملوارد الوراثية لألغذية جبهود التكيف الوطنية األخرى، يف اجملاالت مثل الزراعة واإلنتاج الغذائي وإدارة املياه 

 والصحة واستخدام الطاقة. 

وينبغي وضع االسرتاتيجية بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة )مبا يف ذلك العلماء، واملرشدين،  - 12

واملزارعني، ومنظمات مصايد األمساك والغابات، واجلماعات النسائية، ومنظمات اجملتمع املدني ذات الصلة، 

ومجعيات السالالت والقطاع اخلاص(. ومن الضروري حتديد اآلليات اليت ميكن أن تضمن استمرار مشاركة أصحاب 

 املصلحة املناسبني الختاذ تدابري حمددة.  

الرئيسية اليت جيب أن تعاجلها االسرتاتيجية، ضمان احلصول الكايف على التنوع الوراثي وتشمل العناصر  - 12

اإلضايف وتوفره. ومن املرجح أن تشمل األنشطة ذات الصلة يف خطة التكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، حتسني 

أن تكون أكثر تكيفا مع الظروف املتغرية ومع توافر السالالت واألصناف التقليدية، واألنواع احلرجية اليت من املرجح 

جمموعات أنواع األمساك اليت لديها خصائص تكيف مرغوبة. وينبغي أن تأخذ االسرتاتيجية يف االعتبار حقيقة أن 

العديد من املوارد الالزمة قد تأتي من أجزاء أخرى من العامل. وبالتالي، فإنه ينبغي أن تتضمن إجراءات واضحة تسهل 

 املواد ودعم التعاون اإلقليمي والدولي. حركة 

وجيب أن تعكس االسرتاتيجية االسرتاتيجيات الوطنية، واخلطط الوطنية لتنفيذ خطط العمل العاملية، والتدابري  - 14

حتسني الصون يف : وتشمل بعض أهم األنشطة اليت ينبغي أن تدعم تنفيذها االسرتاتيجية. احملددة فيها، بشكل كامل

خارجه؛ توصيف وتقييم املواد احملفوظة؛ إدخال أنواع وأصناف وسالالت جديدة؛ تعزيز قدرة نظام اإلنتاج على املوقع و

التكيف والصمود من خالل التنويع؛ حتسني نوعية دعم وتنظيم خدمات النظم اإليكولوجية مثل التلقيح ومكافحة اآلفات 

 تنوع جديد؛ وتربية أصناف جديدة من احملاصيل واألمراض ونوعية املياه؛ تطوير أساليب أفضل للوصول إ ى

وجيب إدراج سبل لبناء القدرات وحتسني توافر املواد واملعلومات وزيادة . واحليوانات والغابات واألمساك والسالالت

ت ذات ويسرد املرفق باء بعض اإلجراءا. الوعي لقيمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لدجمها يف اسرتاتيجية التنفيذ

ويسرد املرفق جيم جمموعة تختارة . الصلة احملددة يف خطط العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية واحلرجية والنباتية

 . من تدابري التكيف اليت قد حتتاج االسرتاتيجية لضمان تنفيذها، ويسرد املرفق أيضا املخرجات اليت ميكن توقعها منها
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ن إ ى أن العديد من البلدان تواجه قيودا خطرية فيما يتعلق بتعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ وتشري التجربة حتى اآل - 19

تدابري التكيف. ولذلك، ينبغي على اسرتاتيجية التنفيذ أن تعاجل مسألة تعبئة املوارد. ومن املرجح أن تشمل العناصر 

خالل مرفق البيئة العاملي والوكاالت الدولية األخرى، سبال لتعبئة املوارد املالية الوطنية، واستخدام الدعم الدولي من 

وسبال حلشد التمويل من القطاع اخلاص. وإن املوارد املالية ليست هي املوارد الوحيدة اليت ميك تعبئتها لدعم خطة 

عومة علنا التنفيذ. فقد يكون هناك فرصا من خالل محالت التوعية العامة وغريها من األساليب لتطوير برامج الرصد املد

 أو برامج االختبار للمواد اجلديدة باستخدام نهج حشد املوارد على سبيل املثال.  

 

 : تعزيز القدرة على التخطيط للتكيف وتنفيذه 2جيم 

بني أصحاب سيكون من الضروري تعزيز القدرة على دعم التنفيذ. وينطوي ذلك على تطوير وحتسني التقدير  - 05

لآلثار احملتملة لتغري املناخ على صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية  ارد الوراثية وتغري املناخ،املصلحة املعنيني باملو

والزراعة وإلسهامات التكيف اليت ميكن أن تقدمها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وسيكون هناك حاجة إ ى برنامج 

اجلماعات املختلفة. وميكن أن تشمل األمثلة على أنشطة متعدد األوجه لتنمية القدرات مصمم خصيصا الحتياجات 

 مناسبة لبناء القدرات التالي: 

العمل مع املزارعني وصيادي األمساك وسكان الغابات بطرق تشاركية لتحديد اإلجراءات ذات الصلة  ( 1)

 استنادًا إ ى جتاربهم اخلاصة وإنشاء عمليات الرصد احمللية؛

 ات املوارد الوراثية بني صانعي السياسات واإلدارة العامة يف الزراعة والبيئة والصحة؛ تعزيز التقدير ملساهم ( 0)

 توفري التدريب للعاملني يف اإلرشاد واملسؤولني احملليني لدعم التدابري اليت تشكل جزء من خطة التنفيذ. ( 0)

 

 : تعزيز التنسيق والتآزر 4جيم 

زمة )أو أكثرها( سيتم تنفيذها يف إطار الربامج القطاعية للموارد الوراثية ويف حني أن العديد من التدابري الال - 01

لألغذية والزراعة، ينبغي إنشاء آلية تنسيق على املستوى القطري لإلشراف على عملية التنفيذ املرتبطة، عند االقتضاء، 

املتخذة على مدى عدد من  بآليات خطط التكيف الوطنية، ولتنسيقها. ومبا أن عملية التنفيذ ستشمل اإلجراءات

 السنوات، فينبغي على آلية التنسيق أن تكون قادرة على مراقبة ورصد التقدم احملرز على أساس مستمر. 

وينبغي إدراج منظورات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة عرب القطاعية وروابطها مبجاالت أخرى مثل الزراعة  - 00

جلوانب اإلقليمية أو املتعددة البلدان السرتاتيجية التنفيذ. وينبغي أن تتضمن هذه والبيئة والصحة يف عملية تطوير ا

العناصر التعاونية لالسرتاتيجية امللكية الكاملة جلميع املشاريع من قبل مجيع الدول والكيانات اإلقليمية املعنية، 

 ومشولية أوسع ومشاركة من مجيع الشركاء املعنيني. 
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يف االعتبار لألبعاد اإلقليمية والدولية يف وضع اسرتاتيجيات التنفيذ. وال يقتصر توزيع األنواع ومن املهم األخذ  - 00

املهمة على بلد واحد، ويشكل ضمان احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتوافرها عنصرا أساسيا يف أي 

ة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، وهناك جمموعة اسرتاتيجية للتنفيذ. وجيب األخذ يف االعتبار لالتفاقيات الدولي

واسعة ومتنوعة من اآلليات اإلقليمية اليت تدعم صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها، واليت تشتمل برامج 

 عملها على مشاغل التكيف مع تغري املناخ. 

 عنه  رصد التقدم، واستعراضه، واإلفادة واإلبالغ –العنصر دال 

يهدف هذا العنصر إ ى تطوير إجراءات لتقييم التقدم احملرز يف التنفيذ للسماح باستعراض وحتديث تختلف  - 01

 العناصر واإلجراءات املتخذة، ولدعم اإلبالغ عن التقدم إ ى مجيع أصحاب املصلحة واهليئات الدولية املناسبة. 

 

 : رصد التنفيذ9دال 

موعة من املقاييس لرصد وتقييم العملية بطريقة مرضية. وجيب أن تكون هذه ستكون هناك حاجة إ ى جم - 00

املقاييس حمددة بشكل جيد مع جمموعة واضحة من التدابري، ومفهومة من قبل مجيع املعنيني، ومرتبطة بالعمليات 

تخدمة قليلة العدد نسبيًا، األخرى للتكيف والرصد والتقييم على املستوى القطري. ومثاليًا، ينبغي أن تكون املقاييس املس

وسهلة اجلمع على أساس مستمر، وأن تتناسب مع عمليات الرصد واملراجعة األخرى )مثل تلك اليت ترتبط برصد تقدم 

خطط العمل العاملية أو تلك اليت تعمل على حتقيق أهداف آيتشي للتنوع الوراثي(. وينبغي أن تركز بوضوح على تقييم 

ألغذية والزراعة واستخدامها يف سياق التكيف مع تغري املناخ، وأن تشمل تدابري التغري يف املخاطر صون املوارد الوراثية ل

 والضعف. 

 وميكن متييز ثالثة مستويات من الرصد والتقييم بشكل مفيد وإدراجها يف عملية التقييم:  - 02

يذ اخلطوط التوجيهية. ينبغي أن يكون هناك عملية حمددة بوضوح لرصد عملية تنف رصد العملية: (1)

وسيحتاج ذلك إ ى أن يكون مبوجب العنصر ألف وينبغي أن يشمل رصد إ ى أي مدى تصبح التدابري 

 املتعقلة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، جزءا من التخطيط الوطين العام للتكيف. 

دابري التكيف وينبغي تقييم سيؤدي تنفيذ اخلطوط التوجيهية إ ى عدد من أنشطة وترصد املخرجات:  ( 0)

 إ ى أي مدى قد حققت هذه األنشطة والتدابري املخرجات املنشودة.

إن رصد مدى توفري تدابري التكيف املنفذة التكيف مع تغري املناخ هو رمبا اجلزء األكثر  رصد النتائج: ( 0)

جة بشكل كامل يف تعقيدا وصعوبة من عملية الرصد. ومن املستحسن أن تكون عملية الرصد هذه مدر

  عملية رصد التكيف العام على الصعيد الوطين.
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نقطة انطالق لعمية تطوير جمموعة  123توفر املؤشرات اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة بتوجيه من اهليئة - 02

 التوجيهية. مناسبة ملراقبة تدابري التكيف املعتمدة، وميكن مجعها مع غريها من املؤشرات لرصد تنفيذ هذه اخلطوط 

 

 : استعراض التقدم احملرز وفعالية التنفيذ وحتديد الثغرات 3دال 

سيولد تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية والعمليات األخرى ذات الصلة، مثل خطط العمل العاملية، معرفة جديدة  - 04

لتكيف الوطين. وستؤدي حول أفضل السبل لصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها كجزء من ختطيط ا

نتائج الرصد أيضا إ ى معلومات حول مدى جناح اإلجراءات املختلفة يف احلد من املخاطر والضعف إزاء تغري املناخ. 

وستأتي املعارف اجلديدة أيضا من البحوث الدولية أو جهود التكيف. وسيساهم استعراض هذه النتائج من املصادر 

رز يف عملية التنفيذ وحتديد الثغرات اليت حتتاج إ ى إجراءات جديدة. وينبغي وضع عملية املختلفة يف تقييم التقدم احمل

حمددة لضمان إجراء استعراض بطريقة منسقة على أساس منتظم وبإشراك كامل ألصحاب املصلحة. وينبغي إعالن نتائج 

 حتليل املعلومات اجلديدة املقرتحات. 

 

 وارد الوراثية لألغذية والزراعة واسرتاتيجية تنفيذها : حتديث خطة التكيف الوطنية للم2دال 

إن التكيف مع تغري املناخ عملية مستمرة، وهناك العديد من الشكوك فيما يتعلق بتدابري التكيف األنسب الذي  - 09

ف جديدة ينبغي اعتمادها وإ ى أي مدى توفر التدابري املختلفة التكيف املطلوب. ومن املرجح أن تظهر تخاطر ونقاط ضع

 ستتطلب إجراءات جديدة. 

وينبغي استخدام نتائج عملييت الرصد واالستعراض إلدخال التعديالت املناسبة على خطة التكيف للموارد  - 25

الوراثية لألغذية والزراعة وعلى اسرتاتيجية تنفيذها. وقد حتتاج التعديالت إ ى األخذ يف االعتبار للنواتج احملددة، 

د من التغيري يف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تعكس استمرار تغري املناخ، أو لالستناد على لتعكس آثار املزي

 التجارب الناجحة من اإلجراءات األخرى يف البلد أو يف أي مكان آخر. 

 

 : التواصل 4دال 

وطنية للموارد الوراثية ينبغي إبالغ النتائج من عملييت الرصد واالستعراض والتحديثات خلطة التكيف ال - 21

لألغذية والزراعة أو عملية تنفيذ اسرتاتيجيتها، إ ى مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة. ويشمل ذلك وحدة إدارة خطة 

التكيف الوطنية على املستوى القطري حيث مت إنشاؤها، والوزارات ذات الصلة، والعمليات الدولية، وكذلك اجلهات 
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غ عن التقدم احملرز هو جزء أساسي لتحديد أفضل املمارسات ولدعم تعميمها. وينبغي إدراج املعنية األخرى. وإن اإلبال

 . 1-برامج التوعية يف اسرتاتيجية االتصال ووضعها يف إطار اخلطوة ألف

ال ينبغي أن تقتصر خطط التوعية وأنشطتها على إبالغ النتائج ألصحاب املصلحة. وينبغي وضع خطة اتصاالت  - 20

ة تضمن استمرار تدفق املعلومات بشكل مستمر لصانعي السياسات واجلمهور األوسع، وتشكل جزءا مستمّرا من متكامل

 العمل املعين بتنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية. 
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 ألف امللحق

 أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنسبة للتكيف مع تغري املناخ

 

حلكومي الدولي املعين بتغري املناخ إ ى أن تغري املناخ يؤثر على مجيع جوانب األمن خلص تقرير التقييم اخلامس للفريق ا

الغذائي والزراعة، وإ ى أن اآلثار على احملاصيل الزراعية واضحة بالفعل يف عدة مناطق من العامل. وهذا يعين أن جيب 

 التعجيل يف وترية التكيف مع تغري املناخ. 

 

غذية والزراعة دورًا حموريًا يف مواجهة حتديات تغري املناخ أمام حتقيق األمن الغذائي وستلعب املوارد الوراثية لأل

والتغذية، و يف صون وحتسني اإلنتاجية الزراعية وسبل املعيشة الريفية واالستدامة والقدرة على الصمود. وبالتالي فإنه 

 العاملي للتكيف مع تغري املناخ. من الضروري تأمني هذه املوارد وتعبئتها كجزء من التخطيط الوطين و

 

 التحدي املتمثل يف تغري املناخ 

يعرض تغري املناخ الزراعة والغابات ومصايد األمساك لتهديدات وحتديات كبرية. ويشكل ارتفاع درجات احلرارة وتغري 

أمناط سقوط األمطار وزيادة تقلبات املناخ وارتفاع 

تطرفة، مستويات البحر وزيادة تواتر األحداث امل

تخاطرا على نظم اإلنتاج وزيادة يف نقاط ضعفها. 

وتتطلب التغريات اليت حتدث أنواعا جديدة 

وتختلفة من احملاصيل واحليوانات والغابات 

واألمساك يف العديد من نظم اإلنتاج، إن مل يكن يف 

معظمها. وختلق توليفات جديدة من درجات 

العديد من احلرارة وتوافر الرطوبة وطول األيام، يف 

أحناء العامل، بيئات لإلنتاج مل ُتشهد سابقًا وقد ال 

يكون هناك مواد مكيفة هلا. وسيؤدي ارتفاع مستوى 

سطح البحر إ ى فقدان العديد من املناطق األكثر 

إنتاجًا، أو إ ى زيادة امللوحة وفقدان القدرة اإلنتاجية 

 يف نظم هامة ومثمرة للغاية يف أغلب األحيان. 

 

 

شدد تقرير التقييم اخلامس للفريق احلكومي الدولي املعين 

 بتغري املناخ على التالي: 

  يؤثر تغري املناخ على وفرة املياه العذبة احلالية

 وعلى حماصيل األمساك البحرية.وتوزيعها 

 ات األخرية يف األسعار باألحداث تتعلق الطفر

 املناخية املتطرفة يف مناطق اإلنتاج الرئيسية. 

  يؤثر تغري املناخ على نوعية التغذية وسالمة

 الغذاء. 

  يؤثر تغري املناخ بشكل كبري على احملاصيل

االستوائية والثروة احليوانية ومصايد األمساك؛ 

ويصدف أن مناطق التعرض الرئيسي لتغري املناخ 

هي مناطق يرتفع فيها معدل انتشار الفقر 

 وانعدام األمن الغذائي.

  يزيد التعرض ملخاطر املناخ من ضعف األسر

 واألفراد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي.
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 ارد الوراثية لألغذية والزراعة املو

تشمل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تنوع واختالف احليوانات والنباتات والكائنات احلية الدقيقة اليت توفر لنا 

املنتجات الغذائية والزراعية غري الغذائية، واليت حتافظ على هياكل النظام البيئي ووظائفه وعملياته يف نظم اإلنتاج 

ا. وقد أدار املزارعني والرعاة وسكان الغابات وصيادي األمساك هذه املوارد وأثروا عليها، وهي أعطت اإلنسان وحوهل

القدرة على التأقلم مع التغريات البيئية واالجتماعية على مدى مئات األجيال. وتوفر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

ه للتصدي لتغري املناخ يف عامل حمدود املوارد حيث تزداد أهمية حتسني التنوع البيولوجي الذي سيكون هناك حاجة إلي

 االستدامة والقدرة على الصمود.  

 

 استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للتكيف مع تغري بيئات اإلنتاج

مطلوبة ملواجهة تغري  جيب أن تتأتى أصناف احملاصيل والسالالت احليوانية أو السمكية واألنواع احلرجية اليت ستكون

املناخ من جتمع حالي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. وسيكون هناك حاجة إ ى زيادة القدرة على حتمل اإلجهاد 

الالحيوي )مثل احلرارة، واجلفاف، والفيضانات، والصقيع، وارتفاع دراجات حرارة املياه( وجيري العمل على تطوير 

ة تتكيف مع درجات احلرارة األعلى لإلنتاج، ومع زيادة أو نقصان كميات هطول أصناف وسالالت وأنواع جديد

األمطار. ومن الصعب التنبؤ ببعض اخلصائص اليت سيكون هناك حاجة إليها أو أنها أكثر تعقيدًا. ويغري ارتفاع درجات 

مكن أن تغري وترية وشدة األوبئة، احلرارة واألمناط اجلديدة هلطول األمطار من توزع وتردد اآلفات وامُلمرضات، ومن امل

مما يسبب يف زيادة اخلسائر خالل مرحليت إنتاج الغذاء والتخزين. وغالبًا ما سيكون هناك حاجة إ ى أصناف جديدة من 

احملاصيل واملاشية واألمساك واألنواع احلرجية، وسيعتمد تطويرها على صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

ناجح. وحتدث التغريات أيضًا يف توزيع امللقحات وخصائصها وغريها من األنواع اليت تسهم بطريقة أساسية يف  بشكل

اإلنتاج من خالل خدمات النظام اإليكولوجي اليت تقدمها. وكان من املقدر أن قيمة التلقيح على املستوى العاملي تصل إ ى 

% من احملاصيل الغذائية الرئيسية العاملية، 25ل يف كمية وجودة ، وتساهم على األق0510124مليار يورو يف عام  100

وسيكون هناك حاجة إ ى أصناف جديدة  .125وخاصة يف العديد من حماصيل الفاكهة واخلضر اهلامة من الناحية التغذوية

ولتوفري القدرة من احملاصيل والثروة احليوانية واألمساك واألنواع احلرجية ألخذ التغريات اليت حتدث يف االعتبار، 

على التكيف الالزمة للتغري يف املستقبل. وستعتمد قدرتنا على تطوير هذه األصناف اجلديدة إ ى حد كبري على مدى جناح 

 عملية صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتوصيفها واستخدامها. 

  

                                        

 124  Gallai, N ,.Salles, J.-M ,.J ,.ecmmm J., Vaissière ,B.t .0559 . التقييم االقتصادي لضعف الزراعة العاملية مقابل اخنفاض امللقحات .

taoc .taoC .24 :415-401. 

125  Klein, A., Steffan Dewenter, I. and Tscharntke, T. 2003.  يزداد مع تنوع النحل امللقح. اجلمعية امللكية إمثار أشجار النب يف املرتفعات، 

270: 955-961 
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 التكيف مع التقلب املتزايد

نتاج الذي نشهده يف أجزاء كثرية من العامل هو أكثر صعوبة. وهناك حاجة أكثر إن التكيف مع التقلب املتزايد يف نظم اإل

من قبل إ ى أنواع وأصناف احملاصيل وأنواع وسالالت احليوانات والغابات واألمساك اليت ميكنها التصدي لنطاق أكرب 

جئة يف درجات احلرارة يف سنة من الظروف. فقد يكون هناك تغريات سريعة يف املياه املتاحة يف سنة ما وتغريات مفا

أخرى. وقد تزيد االختالفات بني السنوات حبيث أن األصناف والسالالت واألنواع املتكيفة يف سنة ما غري مناسبة يف 

السنة التالية. وغالبًا ما ُيعترب أنه مقارنة باألصناف احلديثة، تظهر األصناف والسالالت التقليدية نوعا من التكيف 

ي للظروف املتغرية أكثر فأكثر، وللتكيف مع جمموعة واسعة من ظروف اإلنتاج اليت غالبًا ما تكون دون الالزم للتصد

املثلى. ويف كثري من احلاالت، تستخدم اجملتمعات الريفية بالفعل األصناف التقليدية واملعارف التقليدية للمساعدة على 

 التكيف مع الظروف املتغرية اليت متر بها. 

 

 درة على التكيفتعزيز الق

إن تغري املناخ عملية مستمرة وسيكون التكيف معه عملية مستمرة مبا أن درجات احلرارة آخذة باالرتفاع والظروف 

األخرى بالتغري. وحتى بعد وإذا استقرت درجات احلرارة، ستستمر التغريات يف التأثري على نظم اإلنتاج على مدى 

من املرجح أن تصبح ذات أهمية متزايدة يف نظم اإلنتاج، القدرة على التكيف العقود الالحقة. وتشمل اخلصائص اليت 

مع مرور الوقت )القدرة على التكيف(، والقدرة على توفري فوائد اإلنتاج ضمن نظام واحد )قيم اخليارات(، وقدرة 

صر )التكامل وتأثريات العناصر املختلفة يف نظم اإلنتاج على التعويض عندما تكون الظروف غري مواتية لبعض العنا

احملفظة(، والقدرة على معاودة النشاط بعد سلسلة من التحديات املناخية وتطوير قدرات جديدة يف مواجهة التغري 

 )القدرة على الصمود(.  

 

 تأمني التنوع الوراثي الالزم

والزراعة فإنها ستكون موجودة. هناك تخاطر حقيقية يف االفرتاض بأنه مبجرد وجود حاجة إ ى املوارد الوراثية لألغذية 

فإن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تواجه هي أيضًا اخلطر من جراء تغري املناخ. وهناك بعض األصناف والسالالت 

واألنواع اليت قد ال تكون قادرة على التكيف مع تغري البيئات يف األماكن اليت توجد فيها حاليا وهناك حاجة إ ى جهود 

 ونها.  إضافية لص

 

ويتطلب صون وتعبئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للتأكد من أنها متاحة وميكن استخدامها ملواجهة حتديات تغري 

 املناخ، إجراءات وحمددة ومركزة. وجيب أن تشمل هذه اإلجراءات ما يلي: 

 أقاربها الربية املعرض للخطر واليت الصون الفعل يف املوقع وخارج املوقع لألصناف والسالالت واألنواع املفيدة و

 لديها اخلصائص الالزمة للتكيف مع تغري املناخ واحلد منه؛ 



87 CGRFA-15/15/Report 

 

  حتسني املعلومات بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وخصائص املواد املختلفة؛ 

  تعزيز توافر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة داخل البلدان وفيما بينها؛ 

  االستفادة اليت تسمح بتطوير وتوزيع املواد املكيف اجلديدة، واالستناد على األدوار اليت حتسني مسارات

تلعبها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف األمن الغذائي والتغذية، وسبل املعيشة الريفية، وخدمات النظام 

 اإليكولوجي، واالستدامة، والقدرة على الصمود. 

 

 على الصمودبناء االستدامة القدرة 

ستشكل زيادة التنوع داخل نظم اإلنتاج جانبًا أساسيًا من جوانب التكيف مع تغري املناخ. وميكن أن يتخذ ذلك أشكاال 

عديدة: اجلمع بني أنواع تختلفة من اإلنتاج )احملاصيل والغابات واألمساك واحليوانات( بطرق تختلفة؛ وزيادة أعداد 

ختلفة، وزيادة استخدام املواد اليت تشكل حبد ذاتها تنوعا وراثيًا مثل حماصيل اخلطوط األنواع واألصناف والسالالت امل

املتعددة. وستساعد هذه النهج املختلفة على توفري التكامل، وقيم اخليارات، واسرتاتيجيات جتنب املخاطر اليت ستصبح 

ة التنوع مع متطلبات إنتاج املستقبل أحد ذات أهمية متزايدة يف املستقبل. ويشكل إجياد طرق لدمج اسرتاتيجيات غني

التحديات الكربى يف املستقبل، وسيكمن حتسني صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف قلب مواجهة هذا 

 التحدي. 

 

 مسعى تعاوني

سعى تعاوني. ويتم من إن تأمني وتعبئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لدعم ختطيط التكيف الوطين والعاملي هو م

خالل عمل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، إجراء تقييم دوري حلالة املوارد ورصدها، وقد مت وضع خطط عمل 

عاملية للموارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية، تتناول القضايا املتعلقة بتغري املناخ يف جمال صون واستخدام املوارد 

. وختلق "اخلطوط التوجيهية لدعم إدماج التنوع الوراثي يف التخطيط 126لألغذية والزراعة )أنظر املرفق باء(الوراثية 

الوطين للتكيف مع تغري املناخ" إطارًا ميكنه أن يساعد على بناء التعاون بني مجيع الشركاء الذين جيب أن يشاركوا، 

 تسهم بشكل كامل وفعال يف التخطيط الوطين للتكيف.  كما أنها تضمن أن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

  

                                        

 
126

 .http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm: 1990ملصايد األمساك، راجع مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، الفاو، 

 اثية: ؛ تنمية تربية األحياء املائية؛ إدارة املوارد الور0؛ املرفق 0اخلطوط التوجيهية الفنية للمنظمة بشأن الصيد الرشيد؛ اجمللد 

hrre//:sss.rco.oer/FoaeTe/511/m5040T/m5040T55.hrs 

 

https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=42vO5iO9MEapbk2F5WBSty8Q5Wy4QNFI0k3YkXvXlGsvww8wjHA8sQ9I2ZkxwR0RbmyL5nP2Ibk.&URL=http%3a%2f%2fwww.fao.org%2fdocrep%2f005%2fv9878e%2fv9878e00.htm
http://www.fao.org/docrep/011/i0283e/i0283e00.htm
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 باء امللحق

 –خطط العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية واحلرجية والنباتية 

 اإلجراءات املختارة ذات الصلة بتنفيذ اخلطوط التوجيهية

 

ملية اليت تسعى إ ى خلق نظام فعال لصون تتفاوض هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( على خطط العمل العا

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام. وتهدف خطط العمل العاملية إ ى أن تكون أطرا شاملة لتوجيه 

وحتفيز العمل على مستوى اجملتمع واملستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل حتسني التعاون والتنسيق 

ط وتعزيز القدرات. وهي حتتوي على جمموعات من التوصيات واألنشطة ذات األولوية اليت تستجيب والتخطي

لالحتياجات واألولويات احملددة يف التقييمات العاملية: التقارير عن حالة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف العامل. 

املعنية يف منظمة األغذية والزراعة، أي مؤمتر املنظمة ويتم اعتماد خطط العمل العاملية من قبل اهليئات الرئاسية 

واجمللس، أو عن طريق مؤمترات حكومية دولية خاصة تعقد بناء على طلبها. وتشرف اهليئة على تنفيذ خطط العمل 

 العاملية وتقوم برصدها وتقييمها. 

 

 خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية (9)

الدولي املعين باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، الذي عقد يف انرتالكن يف سويسرا يف عام اعتمد املؤمتر الفين 

وإعالن انرتالكن. وأيد مؤمتر املنظمة الحقا نتائج مؤمتر  127، خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية0552

ن التنوع البيولوجي الزراعي. وطلب مؤمتر املنظمة من اهليئة انرتالكن كمساهمة رئيسية يف اإلطار الدولي الشامل بشأ

، اعتمدت اهليئة اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ 0559اإلشراف على عملية تنفيذ خطة العمل العاملية وتقييمها. ويف عام 

 خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية.  

اإلجراءات املتعلقة بصون واستخدام املوارد الوراثية احليوانية. وتشمل وتسرد جماالت األولوية االسرتاتيجية عددا من 

  :128هذه يف سياق تغري املناخ ما يلي

  

                                        
127

 : خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية: 0552منظمة األغذية والزراعة، هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1404e/a1404e00.pdf 
يف سياق ، حيث يتم وضع أنشطة تختارة من خطة العمل العاملية 0511للهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  00استخرجت األمثلة من وثيقة الدراسة اخللفية الورقة  128

 (hrre//:sss.rco.oer/FoaeTe/sTTrmCr/500/sb042T.eFr)تغري املناخ:  

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1404e/a1404e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb386e.pdf
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 : التوصيف واحلصر ورصد االجتاهات واملخاطر املرتبطة بها9 جمال األولوية االسرتاتيجية

  احليوانية، وضمان رصد املخاطر حتديد املخاطر احملتملة ذات الصلة بتغري املناخ بالنسبة للموارد الوراثية

الطويلة األجل )مثل التغريات البيئية التدرجيية( واختاذ إجراءات عاجلة ملعاجلة املخاطر املباشرة )مثل 

 اجملموعات الصغرية املعرضة للخطر الشديد بسبب الكوارث املناخية(؛  

 اإلجراءات املذكورة أعاله وتسهيل  حتسني معرفة التوزيع اجلغرايف احلالي للسالالت وبيئات اإلنتاج لدعم

 التخطيط لتدابري التكيف مع تغري املناخ واسرتاتيجيات صون املوارد الوراثية احليوانية؛

  حتسني توافر املعرفة املذكورة أعاله، مبا يف ذلك عن طريق نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات

 وراثية احليوانية؛املستأنسة والنظم األخرى للمعلومات عن املوارد ال

  التأكد من أن اسرتاتيجيات ونظم الرصد واإلنذار املبكر للموارد الوراثية احليوانية حساسة للتغريات

 واالجتاهات واملخاطر املتعلقة بتغري املناخ. 

 : االستخدام املستدام والتنمية3جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مر ملراعاة آثار تغري املناخ. مراجعة أهداف الرتبية، وتكييفها إذا لزم األ 

 : الصون 2 جمال األولوية االسرتاتيجية

  ضمان مراعاة اسرتاتيجيات الصون آلثار تغري املناخ امللحوظة واملتوقعة، مبا يف ذلك التغريات اإليكولوجية

 الزراعية وتخاطر الكوارث، وآثار سياسات احلد من آثار تغري املناخ إذا كانت ذات صلة؛

  تكون اجملموعات خارج املوقع شاملة مبا فيه الكفاية، وتتم إدارتها بشكل جيد، ويف مواقع ضمان أن

 جيدة لتوفري التأمني ضد الكوارث املناخية وغريها من الكوارث )مبا يف ذلك إنشاء عينات احتياطية(. 

 : السياسات واملؤسسات وبناء القدرات4جمال األولوية االسرتاتيجية 

 يجيات الوطنية وخطط العمل للموارد الوراثية احليوانية تراعي آثار تغري املناخ وميكن ضمان أن االسرتات

 مراجعتها وتعديلها عند الضرورة ملراعاة التطورات املستقبلية املرتبطة باملناخ؛ 

  تعزيز تبادل املعلومات بشأن اسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ بالنسبة لنظم الثروة احليوانية وإدارة

 املوارد الوراثية احليوانية، والتكيف اخلاص بالسالالت وإداءها يف بيئات اإلنتاج اجلديدة؛

  حتسني استخدام السالالت العابرة للحدود، وخاصة السالالت اإلقليمية اليت تتكيف بشكل جيد مع

 البيئات القاسية. 
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 ( خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية3)

يف دورتها العادية  ،129خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها بشكل مستدامى وافقت اهليئة عل

. وتشمل جماالت العمل األولوية حتسني توافر املعلومات بشأن املوارد 0510الرابعة عشرة واعتمدها مؤمتر املنظمة يف عام 

ثية احلرجية يف املوقع وخارجه؛ واستخدام املوارد الوراثية الوراثية احلرجية واحلصول عليها؛ وصون املوارد الورا

 احلرجية وتنميتها وإدارتها بشكل مستدام؛ والسياسات واملؤسسات وبناء القدرات.   

وتتناول إحدى األولويات االسرتاتيجية خلطة العمل العاملية املسائل املتعلقة بتغري املناخ واملوارد الوراثية احلرجية بشكل 

 خاص. 

. دعم التكيف مع تغري املناخ واحلد من آثاره من خالل اإلدارة السليمة االستخدام 94األولوية االسرتاتيجية 

 السليم للموارد الوراثية احلرجية

األساس املنطقي: يشكل القلق احلالي املتزايد بشأن تغري املناخ وآثاره على النظم اإليكولوجية وأداء نظم اإلنتاج 

ة، حتديًا ألصحاب املصلحة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احلرجية لفهم األنواع احلرجية احلرجية ذات الصل

وآليات التكيف مع التغريات املناخية احلالية واملستقبلية بشكل أفضل. وهناك حاجة للتنوع الوراثي من أجل ضمان 

تاجية. وبالتالي، فإن التنوع الوراثي، مبا تكيف األنواع، وكذلك للسماح باالنتقاء االصطناعي والرتبية لتحسني اإلن

يف ذلك التنوع بني األنواع، هو أمر رئيسي لقدرة النظم اإليكولوجية احلرجية على الصمود ولتكيف األنواع احلرجية 

 مع تغري املناخ. 

ة، لتحديد اإلجراء: تطوير أساليب معيارية وخطوط توجيهية على املستويات الوطنية الفرعية والوطنية واإلقليمي

واختيار واستخدام وحدات الصون جملموعات األنواع، استنادا إ ى العوامل البيئية واالجتماعية الثقافية، اليت تشكل 

 احملددات الرئيسية حلالة تنوع النظام اإليكولوجي للغابات واحلراجية الزراعية. 

احلرجية واستخدامها بشكل مستدام يف مواجهة  مساعدة البلدان يف جهودها الرامية إ ى حتسني صون املوارد الوراثية

 تغري املناخ من خالل: 

  تشجيع أفضل املمارسات يف جمال إدارة املوارد الوراثية احلرجية، وحتديدا يف جماالت الصون

 واالستكشاف واالختبار والرتبية واالستخدام املستدام؛ 

 ة البيئية من خالل تطوير واستخدام املواد وتعزيز مساهمات املوارد الوراثية احلرجية لتحقيق االستدام

 الوراثية املالئمة بصورة جيدة. 

  

                                        
129

هليئة  11املرفق واو من التقرير . خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية: 0510منظمة األغذية والزراعة، هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،   

 www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdfاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة: 

http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf
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 ( خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة2)

هي إطار عمل اسرتاتيجي لصون التنوع  130إن خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

لوراثي النباتي واستخدامه بشكل مستدام. وقد مت اعتمادها من قبل جملس املنظمة يف نوفمرب/تشرين الثاني من عام ا

، وهي تعيد التأكيد على التزام احلكومات بتعزيز املوارد الوراثية النباتية باعتبارها عنصرا أساسيا لألمن الغذائي، 0511

 ري املناخ. من خالل الزراعة املستدامة يف مواجهة تغ

حتدد مقدمة خطة العمل العاملية العناصر االسرتاتيجية التالية حلماية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 : 131واستخدامها على النحو األمثل للمساعدة على التصدي لتغري املناخ

 ،وخاصة األقارب الربية  الرتكيز بدرجة أكرب على الصون يف داخل املوقع للمجموعات املتنوعة وراثيًا

 للمحاصيل، للسماح باستمرار التطور، وبالتالي للسماح بتوليد صفات التكيف بشكل مستمر؛

  برنامج موسع بشكل كبري بشأن الصون يف خارج املوقع، وخاصة لألقارب الربية للمحاصيل، لضمان

وف القاسية وتلك اليت هي من احلفاظ على تنوع األنواع واألصناف، مبا يف ذلك تلك اليت تتكيف مع الظر

 مناطق يتوقع أن تتأثر بشدة من تغري املناخ؛

  زيادة البحوث وحتسني توافر املعلومات بشأن خصائص املواد اليت يتم حفظها يف خارج املوقع واليت

 ستصبح مفيدة يف ظل ظروف مناخية جديدة؛ 

 راعة ونقلها، لتلبية الرتابط األكرب بني زيادة الدعم من أجل احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والز

 البلدان الناتج عن الظروف البيئية اجلديدة؛ 

  مزيد من الدعم لبناء القدرات يف جمال تربية النباتات وإدارة نظم البذور اليت جتعل استخدام املوارد

 الوراثية لألغذية والزراعة فعااًل ومستدامًا. 

 اجملتمعات الزراعية يف األنشطة الوطنية واحمللية لتحسني زيادة اإلشراك املستهدف للمزارعني و

 احملاصيل، مبا يف ذلك دعم البحوث التشاركية وتربية النباتات.  

 وترد هذه العناصر ضمن األنشطة األولوية ذات الصلة اخلاصة خبطة العمل العاملية. 

 

  

                                        
130

 العاملية الثانية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة: . خطة العمل 0559منظمة األغذية والزراعة، هيئة املوارد الزراعية لألغذية والزراعة،   

hrre//:sss.rco.oer/cremaucrueT/aeoem/aoeT-rhTsTm/rhTsT/mTTFm-ere/rec/TC/ 

 . 15املرجع نفسه، الفقرة   131

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/gpa/en/
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 جيم  امللحق

 األنشطة اإلشارية ليتم دراستها يف خطة التنفيذ

 

 األنشطة اإلشارية واتج اإلشاريةالن

 ( الصون 9)

 األنواع" أيضًا) األولوية ذات األنواعمت تعريف 

 واملرتبطة"( وإجراءات الصون. املستهدفة

حتديد األولويات لألنواع واألصناف والسالالت والقطعان )مبا يف ذلك 

األقارب الربية املفيدة( من أجل الصون، على أساس توقعات تغري 

خ، مبا يف ذلك األنواع ذات األهمية االجتماعية واالقتصادية املباشرة املنا

واألنواع املرتبطة ذات الصلة بتوفري خدمات النظم اإليكولوجية )فيما 

 يلي "األنواع املستهدفة واملرتبطة"(

مت حتديد األنواع واألصناف والسالالت املعرضة 

 للخطر بالنسبة لألنواع املستهدفة واملرتبطة

املعلومات بشأن توزيع ووترية األنواع ذات األولوية، وأصناف  مجع

احملاصيل، والسالالت احليوانية والتجمعات احلرجية والسمكية؛ 

حتديد املخاطر ونقاط الضعف من جراء تغري املناخ احلالي أو املستقبلي 

 لكل من األنواع املستهدفة واملرتبطة 

 مت حتديد االستخدام احلالي واحملتمل يف

 التكيف

مجع املعرفة العلمية والتقليدية ذات الصلة بتكيف واستخدام األنواع 

 واألصناف والسالالت والقطعان

تطوير الطرق املعيارية للتحديد أو االتفاق عليها، واختيار واستخدام  مت حتديد واستخدام الطرق املعيارية

الالت املواد اليت حيتمل أن تكون ذات قيمة لألنواع واألصناف والس

 املستهدفة واملرتبطة يف سياق تغري املناخ 

مت صون األنواع واألصناف والسالالت يف خارج 

املوقع وتوفري املعلومات عن املواد احملفوظة 

 خارج املوقع

وضع وتنفيذ خطط الصون خارج املوقع لألنواع واألصناف والسالالت 

زيز نظم املعلومات املستهدفة واملرتبطة )مبا يف ذلك األقارب الربية( وتع

 لالستجابة الحتياجات خيارات التكيف مع تغري املناخ

اخلصائص اإليكولوجية اجلغرافية متت إتاحة 

وغريها من اخلصائص املتعلقة بالتكيف مع تغري 

 املناخ للمواد احملفوظة خارج املوقع 

تعزيز البيانات األساسية يف جوازها يف خارج املوقع من خالل حتسني 

  ف اإليكولوجي اجلغرايف واخلصائص ذات الصلة بالتكيفالتوصي
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مت صون األنواع واألصناف والسالالت والقطعان 

 يف داخل املوقع

وضع وتنفيذ خطط الصون يف داخل املوقع لألنواع واألصناف والسالالت 

 املستهدفة واملرتبطة )مبا يف ذلك األقارب الربية(

راعية ذات مت حتديد ودعم النظم اإليكولوجية الز

األولوية حيث من املرجح أن تستمر املوارد 

الوراثية لألغذية والزراعة يف التطور استجابة 

لتغري املناخ )على سبيل املثال مواقع نظم الرتاث 

 الزراعي ذات األهمية العاملية(

حتديد األنظمة اإليكولوجية الزراعية اليت تتضمن مستويات عالية من 

 وتنفيذ آليات لصونهاالتنوع البيولوجي ووضع 

وضع برامج للرصد على املستويات الوطنية والوطنية الفرعية واحمللية  املعلومات املستمرة بشأن املخاطر ونقاط الضعف

لتقييم املخاطر ونقاط الضعف بالنسبة لألنواع واألصناف والسالالت 

 املستهدفة واملرتبطة ولقياس فعالية تدابري الصون القائمة

 قدرة نظام اإلنتاج على التكيف والصمود ( حتسني3)

مت حتديد أصحاب املصلحة إلجراءات التكيف 

 على املستوى احمللي؛

زيادة اعتماد إجراءات التكيف على املستوى 

 احمللي؛زيادة مشاركة املرأة؛

تعميم الرصد التشاركي آلثار تغري املناخ وتقييم 

 احملاصيل والثروة احليوانية واألمساك واألشجار

والعوامل احليوية اليت مت تكييفها؛ وصول 

اجملتمع إ ى التكنولوجيا؛ رصد تغري املناخ 

وآثاره؛ حتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 املفيدة لتدابري التكيف وتعزيزها واستخدامها.

حتديد وتعزيز املؤسسات احمللية ذات الصلة بإدارة املوارد الوراثية 

عزيز مشاركة اجملتمعات احمللية يف التخطيط لألغذية والزراعة؛ ت

للتكيف مع الرتكيز على مشاركة املرأة ودعم استخدام املعارف 

 التقليدية

مت حتسني الشراكات بني املنظمات اجملتمعية 

واملنظمات املتخصصة اليت تعاجل قضايا تغري 

  املناخ والزراعة

ية والدولية اليت إنشاء وتعزيز الروابط بني املنظمات احمللية والوطن

تشارك يف التخطيط للتكيف وتنفيذه باستخدام املوارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة

الدعم املباشر وغري املباشر لتطوير واستخدام التنوع 

على مستوى املزارع  ىالبيولوجي يف اإلنتاج الزراع

واملناظر الطبيعية؛ االستثمارات يف البحث 

وضع السياسات وزيادة االستثمارات لدعم حتديد وتوافر واستخدام 

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت تكييفها وزيادة التنوع
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إ ى املنافع  والتطوير؛ اإلصالحات للوصول

وتقاسهما، ومراقبة اجلودة، والتسويق، ولوائح 

التأمني، وغريها، لدعم توافر واستخدام تنوع 

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

مت حتديد ووضع تدابري تهدف إ ى حتسني القدرة 

على التكيف واالستدامة والصمود يف أنظمة 

 اإلنتاج؛ 

 حتسني خيارات سبل العيش بالنسبة للمنتجني

حتديد ووضع تدابري لدعم تنويع نظم اإلنتاج على مستويات املناظر 

الطبيعة والقرى أو اجملتمعات أو املزارع. وميكن أن تشمل 

 الدعم ملا يلي: اإلجراءات

 ؛احلراجة الزراعية وتعزيز استخدام األنواع املعمرة 

 ؛إدخال حماصيل جديدة 

 ؛إدخال األنواع والسالالت احليوانية اجلديدة 

 ؛الزراعات املختلطة يف الغابات 

  صون التجمعات املختلطة وإدخال مواد جديدة يف مصايد

 األمساك. 

ئف مت حتديد وتنفيذ التدابري لدعم وصون وظا

 وخدمات النظام اإليكولوجي

دعم محاية واستعادة أنظمة اإلنتاج املختلفة بهدف احلد من الضعف 

 وتعزيز القدرة على التكيف. وميكن أن تشمل إجراءات الدعم ما يلي: 

 زيادة استخدام األصناف والسالالت التقليدية؛ 

 احلراجة الزراعية وصيانة مناطق الغابات التقليدية؛ 

 تقليدية إلدارة مصايد األمساك.املمارسات ال 

املمارسات لتحسني تقديم خدمات النظم مت تنفيذ 

 اإليكولوجية وخصوصا خواص الرتبة 

دعم اعتماد املمارسات احملسنة إلدارة الرتبة على أساس حتسني إدارة 

واستخدام الكائنات احلية يف الرتبة، على سبيل املثال من خالل 

اعة احملافظة، وتقنيات إدارة الرتبة ممارسات عدم احلراثة، والزر

 األخرى ذات الصلة 

مت صون وتعزيز إنتاج األنواع اليت تعتمد على 

 التلقيح؛

 خلق فرص توليد الدخل احمللي

تقييم فعالية توفري خدمات التلقيح، وحتديد املخاطر ونقاط الضعف 

أو  فيما يتعلق بتغري املناخ وتنفيذ التدابري للحفاظ على سبل التلقيح

 حتسينها، على سبيل املثال توفري الدعم واملواد لرتبية النحل

دعم زيادة مساهمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف إدارة املياه   وضعت تدابري لتحسني نوعية وكمية املياه

)النوعية والكمية( على مستويات املناظر الطبيعية والقرى واجملتمعات 
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الدعم إلدارة املوارد السمكية املناسبة واملمرات  واملزارع من خالل تقديم

 النهرية واإلدارة املناسبة للنباتات املائية، اخل.

مت تعزيز املعرفة حول مساهمة املوارد الوراثية 

 لألغذية والزراعة يف القدرة على التكيف والصمود

دعم البحوث بشأن استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لتحسني 

 قدرة على التكيف والصمود؛ال

 استعراض التكنولوجيات ذات الصلة واستخدامها وحتسينها

 تعزيز مسارات االبتكار من خالل حتسني القدرات والوصول مت تعزيز االستجابة لتغري املناخ 

 ( حتسني التكيف احملدد للمحاصيل واحليوانات األليفة وأشجار الغابات واألنواع املائية2)

املخاطر الرئيسية املتعلقة بتغري املناخ  مت حتديد

 بالنسبة للمحاصيل واإلنتاج احليواني

 حتديد املخاطر الرئيسية للمحاصيل واإلنتاج احليواني

مت حتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لربامج 

 الرتبية أو اإلدخال

بلد، أو حتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت تكييفها يف ال

اليت تتمتع بإمكانية التكيف بالنسبة للمحاصيل واحليوانات وأنواع 

 األشجار واألمساك الرئيسية، من خالل التقييم والتوصيف 

زيادة توافر السالالت واألصناف أو التجمعات 

 املتكيفة مع الظروف املتغرية 

وضع وتنفيذ برامج احملاصيل واحليوانات وحتسني أنواع األشجار أو 

األمساك، لتوفري مواد تتكيف مع تغري املناخ، من خالل، على سبيل 

 املثال: 

 حتسني القدرة على حتمل الضغوط احليوية 

  زيادة القدرة على التعامل مع نظم اإلنتاج 

 .التكيف مع ظروف اإلنتاج واملمارسات املتغرية 

ينبغي أن تراعي الربامج صون قاعدة وراثية واسعة وأن تشمل مسات 

ة حمددة للتكيف مع تغري املناخ. وينبغي أن تتضمن الربامج أيضا مفيد

 مبادرات تربية تشاركية. 

زيادة جمموعة املواد املفيدة املتاحة لنظم اإلنتاج 

اليت ميكن أن تدعم تنويع وحتسني سبل العيش 

 والقدرة على التكيف والصمود

حتديد واختبار وتطوير حماصيل جديدة حمتملة أو احملاصيل 

احليوانات واألنواع احلرجية أو السمكية الثانوية واملهملة حاليًا، و

 واليت لديها إمكانية حمتملة للتكيف مع تغري املناخ

 زيادة التنوع املتاح لربامج الرتبية 

 

 تقديم دعم طويل األجل لتقيم واستخدام األقارب الربية 
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حتسني قدرة اجملتمع على مواجهة تغري املناخ؛ 

األصناف والسالالت التقليدية  حتسني صون

املتأقلمة حمليًا واستخدامها؛ حتسني قدرة نظم 

 اإلنتاج على التكيف واالستدامة والصمود

ن وإعادة إدخال وحتسني األصناف ودعم الربامج اجملتمعية لص

 التقليدية والسالالت املتأقلمة حمليا

حتسني الوعي الحتياجات املستخدمني وحتسني 

 ؛االستجابة هلا

  زيادة تعميم املواد املكيفة والتكنولوجيات املالئمة

حتسني العالقة بني حمسين ومستخدمي املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة، من خالل دعم خدمات اإلرشاد و/أو آليات أخرى لتبادل 

 املعلومات والتقنيات. 

 ( التوافر وسهولة الوصول 4)

ع وضعت آليات مناسبة للحصول على املناف

 وتقامسها 

وضع آليات مناسبة لتسهيل احلصول على املنافع وتقامسها باالتفاق 

 مع التشريعات الوطنية والدولية القائمة 

تتمتع اجملتمعات احمللية بإمكانية الوصول 

 املباشر إ ى املواد املكيفة

 إنشاء ودعم أنظمة وممارسات احلفاظ والتقاسم اجملتمعية

راثية لألغذية والزراعة تسهيل حتديد املوارد الو

 احملتمل أن تكون مفيدة 

حتسني نظم املعلومات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة والوصول 

 إليها

حتسني توافر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

احملتمل أن تكون مفيدة واملعلومات ذات الصلة 

 بها 

ديد وتعزيز حتسني أساليب التعاون ضمن البالد وفيما بينها لتح

واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للتكيف، مبا يف ذلك من 

خالل عمليات نقل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادل املعلومات 

 ونقل التكنولوجيات ذات الصلة

 ( إجراءات الدعم 5)

مت تعزيز مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة يف 

 إجراءات التكيف

ج املشاركة املستمرة ألصحاب املصلحة وزيادة مشاركة مجيع تطوير برام

الوكاالت واملنظمات واجلمعيات ومنظمات اجملتمع املدني 

واجملتمعات احمللية واملنتجني ذات الصلة، مبا يف ذلك املرأة، على 

 مجيع املستويات  

مت حتسني حتديد املوارد الوراثية لألغذية 

 عيفة أو مفيدةوالزارعة اليت حيتمل أن تكون ض

خلق الروابط بني قواعد البيانات للموارد الوراثية وسيناريوهات تغري 

املناخ لتحسني حتديد األنواع واألصناف والسالالت اليت حيتمل أن 

 تكون ضعيفة أو مفيدة
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زيادة االعرتاف بأهمية املوارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة على مستوى السياسات

سياسات وإعالمهم بأهمية املوارد الوراثية االخنراط مع صانعي ال

 لألغذية والزراعة يف التكيف

زيادة االعرتاف بأهمية املوارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة على املستوى الوطين 

اختاذ إجراءات للتوعية لتحسني فهم اجملتمع ألهمية املوارد الوراثية 

واالخنراط بشكل  لألغذية والزراعة بالنسبة للتكيف مع تغري املناخ؛

خاص مع منظمات اجملتمع املدني الرئيسية )الكنيسة والنقابات 

 وغريها( والقطاع اخلاص املشاركني يف إنتاج األغذية

قدرة العاملني يف جمال املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة على القيام بأنشطة تنفيذ التكيف بشكل 

 فعال

ومدارس املزارعني وغريها من دعم التدريب واإلرشاد وبرامج التبادل 

األنشطة اليت تهدف إ ى تعزيز قدرات العاملني يف جمال املوارد 

الوراثية لألغذية والزراعة واجملتمعات الريفية لتنفيذ خطط وإجراءات 

 التكيف

 حتديد وتعبئة املوارد والتمويل  مت تقديم الدعم املناسب لتدابري التنفيذ
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  هاء قاملرف

 تنفيذ خطة العمل العامليةاسرتاتيجية 

 لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

 

  اهلدف

خطة العمل اهلدف من اسرتاتيجية التنفيذ هو حتديد األدوات واآلليات اليت ميكن للهيئة من خالهلا دعم وتعزيز تنفيذ 

)خطة العمل العاملية(، اليت اعتمدها مؤمتر الفاو  ام وتنميتهاالعاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستد

 .0510يف دورته الثامنة والثالثني يف يونيو/حزيران 

 

وجيب أن تراعي االسرتاتيجية وأن تكون متسقة مع عمل جلنة الغابات يف منظمة األغذية والزراعة والصكوك الدولية 

 والعمليات اجلارية املتصلة بالغابات.

 

 خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتهاأهداف 

 

 من اخلطة، إ ى حتقيق األهداف التالية: 12تسعى خطة العمل العاملية، كما جاء يف الفقرة 
 

 تعزيز فهم املوارد الوراثية احلرجية وإدراكها؛ 

  على حنو مستدام؛تعزيز استخدام املوارد الوراثية احلرجية وإدارتها 

  من خالل التعاون على املسـتويات   موقعها خارجو موقعها يفتطوير وتعزيز برامج صون املوارد الوراثية احلرجية

 الوطنية واإلقليمية والعاملية؛

 تشجيع الوصول إ ى املعلومات وتقامسها بشأن املوارد الوراثية احلرجية على املستويني اإلقليمي والوطين؛ 

  الربامج الوطنية لزيادة التعاون اإلقليمي والدولي، مبا يف ذلك يف جمال البحث والتعلـيم والتـدريب   وضع وتعزيز

 على استخدام املوارد الوراثية احلرجية وإدارتها على حنو مستدام، والنهوض بالقدرات املؤسسية؛

 حلرجية يف إطـار السياسـات   مساعدة البلدان، حسب االقتضاء، إلدراج احتياجات إدارة وصون املوارد الوراثية ا

 والربامج وُأطر العمل الوطنية األوسع على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية؛

     تشجيع تقييم املعارف التقليدية واالبتكارات واملمارسات املتصلة باملوارد الوراثية احلرجيـة، والتقاسـم امُلنصـف

، وحيثما يتناسب، وضـع سياسـات فعالـة وسـّن تشـريعات      للمنافع الناجتة عن استخدامها، واإلقرار بأدوارها

 ُتعنى بهذه املسائل؛

          تشجيع الوصول الكايف إ ى مواد التكاثر احلرجيـة اجليـدة واسـتخدامها، لـدعم بـرامج البحـث والتطـوير علـى

 املستويني الوطين واإلقليمي ومبا يتماشى مع القوانني واألنظمة الدولية املتعلقة بامللكية الفكرية؛

        تشجيع نهج النظام اإليكولوجي ونهج النظام اإليكولوجي اإلقليمـي كوسـائل كفـؤة لتشـجيع اسـتخدام املـوارد

 الوراثية احلرجية وإدارتها على حنو مستدام؛
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          مساعدة البلدان واملؤسسات املسؤولة عـن إدارة املـوارد الوراثيـة احلرجيـة يف إنشـاء وتنفيـذ واسـتعراض منـتظم

 أجل استخدام املوارد الوراثية احلرجية وإدارتها على حنو مستدام؛ لألولويات الوطنية من

  وبصفة خاصة، لدى البلدان النامية والبلدان الـيت متـر    -وتعزيز الربامج الوطنية، واالرتقاء بالطاقات املؤسسية

ن تشـمل  ووضع برامج إقليميـة ودوليـة ذات صـلة. وينبغـي ملثـل هـذه الـربامج أ        -اقتصاداتها مبرحلة انتقالية 

التعليم والبحث والتدريب وذلك من أجل تناول مسائل التوصيف واحلصر والرصد والصون والتطوير واالستخدام 

 املستدام للموارد الوراثية احلرجية.

 

 واستعراضها رصد اسرتاتيجية التنفيذ
 

لالسـتجابة للثغـرات    ستقوم اهليئة برصد ومراجعـة وتنقـيح تطبيـق اسـرتاتيجية التنفيـذ، حسـب الضـرورة واالقتضـاء،        

 واالحتياجات يف جمال تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها.

 

 جماالت اسرتاتيجية التنفيذ
 

 تتوخى اسرتاتيجية التنفيذ اختاذ إجراءات حمددة يف اجملاالت التالية:
 

  الدعوة والوعي الدولي؛ 

 بكات العاملية واإلقليمية ذات الصلة؛  تطوير ودعم الش 

  دعم البلدان يف وضع اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية؛ 

  دعم البلدان يف تأمني التمويل الكايف واملستدام لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية؛ 

 ة الدولية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها، ودعم تنفيذها؛ تطوير املعايري التقني 

  اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية؛ 

      ورصد تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية وحالة املـوارد الوراثيـة احلرجيـة واجتاهاتهـا ورفـع 

 التقارير عنها.

 

 الدعوة والوعي الدولي -أواًل 

 
وضع تدابري وأدوات للدعوة علـى املسـتوى الـدولي مـن أجـل ضـمان التواصـل الفعـال          02تقتضي األولوية االسرتاتيجية 

 وتقاسم املعلومات عن صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها. 
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أداتـني مهمـتني للتواصـل     132، والتقريـر اخلتـامي  حالة املوارد الوراثية احلرجيـة يف العـامل  ن يعّد كل من التقرير األول ع

( صانعي السياسـات  1والتوعية. ومع ذلك، سيكون من املهم وضع اسرتاتيجية للتواصل تعمل ضمن إطار موحد لتعريف )

  .( اخلرباء الفنيني يف احلراجة واملديرين القّيمني 0و)

 

يئة منظمة األغذية والزراعة إ ى وضع اسـرتاتيجية وأدوات التواصـل الالزمـة لضـمان التواصـل الفعـال       اإلجراء: تدعو اهل

وتقاسم املعلومات ذات الصلة بصون املوارد الوراثية احلرجية واسـتخدامها املسـتدام وتنميتهـا. وسـوف تسـاهم املنظمـة،       

 املديرين القّيمني على اإلشراف، شرط توافر املوارد املالية.بالتعاون مع شركائها، يف تدريب اخلرباء الفنيني يف احلراجة و

 

 تطوير الشبكات العاملية واإلقليمية ذات الصلة ودعمها -ثانيًا

 

 على إنشاء الشبكات اإلقليمية والعاملية وتعزيزها. 00و 01تشجع األولويتان االسرتاتيجيتان 

ر بأن تدفق اجلينات ال يتوقف عند احلدود الوطنيـة وأن العديـد   مثة حاجة إ ى التنسيق على الصعيد اإلقليمي، مع اإلقرا

من القضايا يكون تناوُلها أفضل إذا مشل تختلف البلدان. وينبغي للهيئات احلرجية اإلقليمية التابعـة للمنظمـة أن تقـوم    

ت أوروبا"، وهيئة الغابـات  بدور هام يف هذا الصدد. واملؤسسات احلكومية الدولية اإلقليمية/العمليات اإلقليمية مثل "غابا

يف أفريقيا الوسطى، وأمانة جمموعة احمليط اهلادئ، ومنظمة معاهـدة التعـاون يف منطقـة األمـازون، كلـها هلـا دور هـام        

وصالحيات يف اإلدارة املستدامة للغابات على املستوى اإلقليمي. وال بّد من أن تقوم بـدور رئيسـي يف تنفيـذ خطـة العمـل      

وارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها، مبا يف ذلك عن طريق تيسـري انـدماجها، بصـفتها    العاملية لصون امل

ذات صلة، يف االسرتاتيجيات والربامج اإلقليمية. وتبدو الشبكات اإلقليمية )من قبيل الربنامج األوروبي للمـوارد الوراثيـة   

قيـا، ونظـام معلومـات املـوارد احلرجيـة يف أمريكـا الالتينيـة، ونظـام         احلرجية، وشبكة املوارد الوراثية احلرجية يف إفري

معلومات املوارد احلرجية يف آسيا واحمليط اهلادئ( يف موقع جيد خيّوهلا تعزيز التنسيق والتعاون بني مؤسسات البحـث  

 ئة املوارد وتقاسم املعلومات.والتوعية وتنفيذ السياسات وتعب خارج املوقعو يف املوقعيف جمال التكنولوجيا والرصد والصون 

 

وميكن للشبكات اإلقليمية أن تقوم بدور أساسي يف تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واسـتخدامها  

 املستدام وتنميتها، وذلك عن طريق ما يلي:
 

 رة للحدود؛ تعزيز كفاءة الرصد واإلبالغ عن حالة املوارد الوراثية احلرجية لألنواع العاب 

 تنسيق عمليات تقييم املخاطر وتدابري الصون لألنواع املهمة إقليميًا؛ 

 حتديد االحتياجات على صعيدي البحث والتخطيط وإعداد مقرتحات مشاريع مشرتكة؛ 

      القيام بدور "وسيط نزيه" مستقل لتيسري التعاون الثنائي واملتعدد األطراف بني البلـدان وتعبئـة األمـوال الالزمـة

 لقيام باملهام؛ل

 تطوير قواعد بيانات إقليمية للموارد الوراثية احلرجية واحلفاظ عليها؛ 

                                        
 .التجميعيالتقرير  - يف العامل احلرجيةالوراثية  حالة املوارد. 0511 الفاو  132
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           تشجيع وتعزيز برامج التحسني الوراثي وتـدجني أنـواع األشـجار القّيمـة كواحـد مـن مكونـات صـون الغابـات

 وكمساهمة يف النهوض بسبل العيش؛

 ة اليت تؤثر يف املوارد الوراثية احلرجية؛بناء توافق يف اآلراء حول القضايا والسياسات اإلقليمي 

 التوعية على قضايا املوارد الوراثية احلرجية داخل املنظمات واملنتديات اإلقليمية؛ 

 .تعزيز صوت اإلقليم يف احملادثات الدولية بشأن صون املوارد الوراثية احلرجية وإدارتها 

 
ة وتطلـب مـن املنظمـة أن تقـوم، بالتعـاون مـع شـركائها، بـدعم         اإلجراء: تشّجع اهليئة بناء الشبكات الدولية واإلقليمي

وتعزيز الشبكات القائمة رهنا بتوافر املوارد الالزمة، مبا يف ذلك من خالل سلسلة من حلقات العمـل وحتديـد املمارسـات    

ولوجيا والرصد والصـون  الفضلى لتقاسم املعلومات والشبكات اإلقليمية والعاملية اليت تعزز التنسيق والتعاون يف جمال التكن

والتوعية، وتنفيذ السياسات وتعبئة املوارد وتقاسـم املعلومـات. وتوصـي اهليئـة كـذلك بـأن تقـوم         املوقع خارجو املوقع يف

املنظمة بتحديد الشركاء االسرتاتيجيني، مبا يف ذلك املنظمات الدولية واملراكز ذات الصـلة التابعـة للجماعـة االستشـارية     

ة الدولية وغريها من منظمات البحوث واملنظمات غري احلكومية، وذلك لكي تقوم بدور يف تسهيل تنفيـذ  للبحوث الزراعي

 أولويات اسرتاتيجية حمددة.

 

 دعم البلدان يف وضع اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية لتنفيذ خطة العمل العاملية -ثالثًا

 الصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميته

 
 يف املوقـع صراحًة بأهميـة االسـرتاتيجيات الوطنيـة لصـون املـوارد الوراثيـة احلرجيـة         14تعرتف األولوية االسرتاتيجية 

واستخدامها املستدام. وتوفر خطة العمل العاملية إطار عمل دولـي متفـق عليـه لبـذل اجلهـود لتعزيـز إدارة        خارج املوقعو

ى حنو مستدام. واهلدف واضح: أال وهو دعم استخدام املوارد الوراثية احلرجيـة  املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها عل

وإدارتها على حنو مستدام من أجل ضمان إمكانية بقاء أشجار الغابات على قيد احلياة، وتكيفها وتطورها يف ظل ظروف 

خفيف من حدة الفقر وحتقيق التنمية بيئية متغرية، وذلك بغية مواجهة التحديات احلالية واملستقبلية لألمن الغذائي والت

 املستدامة.

 
وسائل فعالة لرتمجة خطة العمل العاملية والزخم الدولي الذي أحـاط بهـا، إ ى إجـراءات    ربامج احلرجية الوطنية الوتوفر 

 وطنية ضرورية لضمان تنفيذ خطة العمل العاملية. وجيب أن تندرج هذه الربامج ضـمن عمليـة اسـرتاتيجية شـاملة تعتـرب     

خطة العمل العاملية إطارًا شاماًل، وعند املقتضى، االسرتاتيجيات وخطط العمل اإلقليمية والوطنية. وميكـن هلـذه العمليـة    

أن تشكل األساس لتحديد التدخالت الوطنية واإلقليمية والعاملية اليت من شأنها تعبئة املوارد املاليـة واسـتخدامها بـأكرب    

 ناء القدرات يف جمال إدارة املوارد الوراثية احلرجية.قدر ممكن من الفعالية من أجل ب

 

وميكن أن تشمل االسرتاتيجيات وخطط العمـل اإلقليميـة والوطنيـة، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر: حتديـد األولويـات          

ات الـيت  اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ضمن خطة العمل العاملية؛ إنشاء و/أو تعزيـز نظـم الرصـد وتقيـيم احلالـة والتهديـد      
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حتدق باملوارد الوراثية احلرجية؛ وتعيني جلان تضم أصحاب املصلحة وجهات االتصـال الوطنيـة لالضـطالع باإلشـراف     

 على تنفيذ خطة العمل العاملية ورفع التقارير إ ى اهليئة.

 
يجيات وخطط عمل اإلجراء: يتعّين على املنظمة وضع خطوط توجيهية إلعداد برامج حرجية وطنية، باإلضافة إ ى اسرتات

إقليمية ووطنية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها لكي تستعرضها مجاعـة العمـل واهليئـة يف    

دورتيهما املقبلتني والعمل، وحسب االقتضاء، على تنمية أوجه التآزر مع الصكوك واالسرتاتيجيات األخرى ذات الصـلة  

 مل الوطنيتني للتنوع البيولوجي.مثل االسرتاتيجية وخطة الع
 

 دعم البلدان يف تأمني التمويل الكايف واملستدام لتنفيذ خطة العمل العاملية -رابًعا

 لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

 

امج املالئمـة لصـون املـوارد    بتقديم املساعدة إ ى البلدان وأصحاب املصلحة لتصـميم الـرب   02تطالب األولوية االسرتاتيجية 

 الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها، وتأمني التمويل الكايف واملستدام. 

 
واملعلومات عن واليات اجلهات املاحنة والسياسات ومعـايري التأهـل وإجـراءات تقـديم مقرتحـات التمويـل، قـد تسـاعد         

وتأمني التمويل من مصادر مل تكن متوافرة من قبل. وبإمكـان املنظمـة مجـع     البلدان على تعبئة املوارد املالية بصورة فعالة

 هذه املعلومات واحلفاظ عليها وإتاحتها ألعضاء اهليئة.

 
اإلجراء: يتعّين على املنظمة مجع املعلومات وصيانتها وحتديثها بانتظام علـى موقعهـا بشـأن واليـات اجلهـات املاحنـة       

اءات تقديم مقرتحات التمويـل لصـون املـوارد الوراثيـة احلرجيـة واسـتخدامها املسـتدام        والسياسات ومعايري التأهل وإجر

وتنميتها، شرط توافر التمويل. كما ُيطلب أيضا من املنظمة إحاطة اجلهـات املاحنـة، حسـب االقتضـاء، بأهميـة املـوارد       

انعدام األمن الغذائي وتدهور األراضي وآثـار   الوراثية احلرجية ودورها يف املساهمة يف حل القضايا العاملية اهلامة من قبيل

 تغري املناخ وبذل اجلهود يف تطوير مشاريع مشرتكة وتنفيذها.

 

 وضع معايري تقنية دولية لصون املوارد الوراثية احلرجية -خامسًا

 واستخدامها املستدام وتنميتها، ودعم تنفيذها

 
كـوالت تقنيـة دوليـة لقـوائم حصـر املـوارد الوراثيـة احلرجيـة،         إ ى وضـع معـايري وبروتو   0تدعو األولوية االسـرتاتيجية  

وتوصيف ورصد االجتاهات واملخاطر. وميكن االطالع على جمموعة من املؤشرات املقرتحـة لتقيـيم حالـة املـوارد الوراثيـة      

زيـد مـن العمـل    ولكـن ال يـزال يتعـّين القيـام مب     133احلرجية واجتاهاتها يف الدراسة املواضيعية للمنظمة بشأن املؤشـرات، 

 ملواصلة تطوير املؤشرات ووضعها حّيز التنفيذ. 

                                        
133  Graudal, L. et al. 2014. Indicators of forest genetic diversity, erosion and vulnerability. Thematic Study for... 

The State of the World’s Forest Genetic Resources. Rome, FAO (In press).  
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اإلجراء: املنظمة مطالبة بتعزيـز التعـاون مـع الشـركاء املعنـيني، مبـا يف ذلـك مراكـز اجملموعـة االستشـارية، ومواصـلة            

حالـة املـوارد الوراثيـة    التطوير، رهنا بتوافر األموال الالزمة، واملعايري الفنيـة الدوليـة والربوتوكـوالت ومؤشـرات لتقيـيم      

احلرجية واجتاهاتها لتوصيف ورصد االجتاهات واملخاطر ضمن قوائم احلصر الوطين للغابـات وغريهـا مـن الـربامج ذات     

وينبغي حيثما أمكن ذلك إشراك السكان األصليني واجملتمعات احملليـة وأصـحاب احليـازات الصـغرية      الصلة بالغابات.

 .يف عملية وضع املعايري الفنية
 

 اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة العمل العاملية -سادسًا 

 للموارد الوراثية احلرجية
 

 يف حني أن خطة العمل العاملية ال تدعو إ ى وضع اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة العمـل العامليـة، فـإن تنفيـذها الفعـال،      

وقد ترغب اهليئة عند إعداد اسـرتاتيجية التمويـل    وال سيما يف البلدان النامية، سيتوقف على توافر موارد مالية إضافية.

هذه يف مراعاة احلاجة إ ى وجود إطار مشرتك شامل آلليات التمويل اخلاصة باملوارد الوراثية كافة، فضاًل عن آليات هـذا  

 اإلطار الشامل. 
 

، مبا يف ذلك إجراءات اسـتخدام  اإلجراء: يتعّين على املنظمة إعداد مشروع اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة العمل العاملية

املوارد املتاحة للمنظمة يف إطار حساب أمانة أو حساب خاص ميكن إنشاؤه بغرض تقديم الدعم للبلـدان مـن أجـل تنفيـذ     

 خطة العمل العاملية.

 

 رصد تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية -سابعًا 

 تها ورفع التقارير عنهاوحالة املوارد الوراثية احلرجية واجتاها
 

ــول        ــامل حبل ــة يف الع ــة احلرجي ــوارد الوراثي ــة امل ــن حال ــاني ع ــر الث ــًا أن يصــدر التقري ــرر حالي ــن املق   0500/0500م

(-19AFRGC)134.          وحتى ذلك التاريخ، ينبغـي للبلـدان/جهات االتصـال أن ترفـع التقـارير يف فـرتات منتظمـة بشـأن

على املنظمة أن تتيح االطالع على الربامج واالسرتاتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة     تنفيذها خلطة العمل العاملية. ويتعّين

لتنفيذ خطة العمل العاملية على موقع تخصص لذلك على شبكة اإلنرتنت. وباإلضافة إ ى ذلك، ميكن للبلدان )أو جهـات  

وراثية احلرجية واجتاهاتهـا، علـى موقـع    االتصال الوطنية( حتميل التقارير عن حالة التنفيذ والتقارير عن حالة املوارد ال

تخصص لذلك على شبكة اإلنرتنت كل مخس سنوات. واسـتنادا إ ى التقـارير القطريـة الـواردة، تعمـد املنظمـة إ ى نشـر        

 تقارير عن احلالة واالجتاهات لكي تقوم مجاعة العمل واهليئة باستعراضها.

 

زمين وخطوط توجيهية متماشية مع املؤشرات املعتمـدة لرصـد تنفيـذ    اإلجراء: يتعّين على املنظمة أن تقّدم مشروع جدول 

خطة العمل العامليـة للمـوارد الوراثيـة احلرجيـة ورفـع التقـارير عنهـا، علـى أن تستعرضـها مجاعـة العمـل واهليئـة يف             

 دوريتيهما املقبلتني.

  

                                        
 .AFRGC-11/10/RTeoer من التقرير 20 الفقرة  134
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 واو قاملرف

 

 يةعن حالة املوارد الوراث لتقرير الثالثإلعداد ااملخطط املقرتح 

 النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

 موجز  

 مقدمة -9 الفصل

 

سيعرض هـذا الفصـل سـياق التقريـر الثالـث. وسـيقدم استعراضسـا أساسـيسا للتطـورات ذات الصـلة ذات األهميـة العامليـة             

ذه التطـورات االجتاهـات   واإلقليمية والوطنية اليت تؤثر يف إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وقـد تشـمل هـ   

السكانية واملسائل الدميوغرافية بالنظر إ ى صلتها باألمن الغذائي والتغذوي وتغري املنـاخ والـدوافع األخـرى الـيت تـؤثر يف      

صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعـة واسـتخدامها املسـتدام. وميكـن أن تتضـمن املسـائل املواضـيعية األخـرى         

شأن االحتياجات السائدة ألصحاب املصلحة ووجهـات نظرهـا واالجتاهـات الـيت حتـدد تـدخالتها علـى        استعراضات ب

امتداد سلسلة إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذيـة والزراعـة. وكمـا يف الطبعـات السـابقة، سـيجري تنـاول التحـديات         

ا، ونظـم حقـوق امللكيـة الفكريـة، والشـراكات بـني       والفرص الناشئة اليت قد تشمل التقدم يف جمالي العلـوم والتكنولوجيـ  

القطاعني العام واخلاص، وأدوار اجملتمع املدني وغري ذلك، واليت رمبا شهدت تطورا منـذ إصـدار التقريـر الثـاني. كمـا      

 .ستشمل املقدمة ملخصا ألهم السياسات وقسما عن التآكل الوراثي للموارد الوراثية وهشاشتها

 

 د الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصون املوار -3 الفصل

، يتتّم احلفتاع علتى التنتّوع التوراثي للنباتتات املزروعتة وأقاربهتا الربيتة          3030]الغاية املهمة للهيئة: حبلول عام 

 على حنو تكميلي.[ خارج املوقع الطبيعي، ويف املزرعة، ويف املوقع الطبيعيالربية  وألنواع النباتات الغذائية

 
 يف املوقع الطبيعي  الصون -ألف

 
الربية للمحاصيل وأنواع النباتات الربية احملصودة تشكل مسـتودعات ال ُتـثمن مـن اجلينـات      األقاربيزداد اإلقرار بأن 

إلدراج صفات مرغوب فيها يف احملاصيل كوسيلة لتعزيز األمن الغذائي والتغذوي. ومن املتوقـع أن يـزداد بصـورة كـبرية     

إ ى ضرورة صون هذا الكنز الدفني الال بديل عنـه مـن الصـفات املوروثـة الـيت ميكـن اسـتخدامها         رساملكالعاملي  االهتمام

بنجاح يف حتسني احملاصيل، بطرق تتيح تسهيل احلصـول عليهـا. وتتعـرض السـالالت احملليـة واحملاصـيل احملليـة        

رتها وسـائل حتـد مـن التآكـل الـوراثي الـذي       والتقليدية غري املستغلة لتزايد خطر الفقدان، ويعترب صونها يف املزرعة وإدا

يهدد هذه املصادر. ومبوازاة ذلك، ينبغي للمعلومات الواردة مـن التقييمـات القطريـة بشـأن تنفيـذ خطـة العمـل العامليـة         

أن تقـّدم   والتقارير القطرية والدراسات املواضيعية املتوخى إجراؤها بشـأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الثانية

يف املـزارع ويف الـنظم   وتآكلـها  حملة عامة صحيحة عن حالة صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسـتخدامها  

 اإليكولوجية الربية واخلاضعة لإلدارة، مبا يف ذلك احملميات الوراثية.
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 الطبيعي الصون خارج املوقع -باء

 
لصون املوارد الوراثية النباتيـة   يف أن تكون الركن األساسي خارج املوقع الطبيعي دةاجملموعات املوجومن املرّجح استمرار 

لألغذية والزراعة واستخدامها. وستساهم املعلومات عـن حالـة مجـع املـواد الوراثيـة وصـونها وتصـنيفها السـتقائها مـن          

ستدالل موثـوق بشـأن حـاالت صـون املـوارد      التقييمات والتقارير الوطنية، والتحديثات بشأن املبادرات الدولية يف تقديم ا

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املوضوعة يف بنوك اجلينـات، وتوزيعهـا وتبادهلـا، وتقييمهـا واسـتخدامها، والبحـث       

خـارج  عنها. وسيخول هذا األمر إجراء دراسة بشأن االجتاهات )مبا يف ذلك الفرص والتحـديات( الـيت تـؤثر يف الصـون     

. وعلى سبيل املثال، سُتعرض الوسائل ونطاق الفجـوات يف أرصـدة بنـوك اجلينـات مـن املـواد الوراثيـة،        طبيعياملوقع ال

ــات      ــد، وإدارة البيان ــادة التولي ــات، وإع ــة وتبادهلــا، وســالمة اجملموع ــادة الوراثي ــع املســتهدف للم ومســتويات اجلم

)ختـزين البـذور التقليديـة والبـذور غـري القابلـة        يعـي خـارج املوقـع الطب  واملعلومات، واجملموعة الكاملة لالسرتاتيجيات 

 للتجفيف، وتختلف ظروف الزراعة، وبنوك اجلينات  امليدانية، واحلدائق، واملشاتل(.
 

وسوف ُتحلل املعلومات والنتائج الواردة أعاله يف سياق ما تغري أو نشـأ منـذ إصـدار التقريـر الثـاني، مـع التشـديد علـى         

 أجل املضي قدمسا. الفجوات واالحتياجات من

 

 االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -2الفصل 

، يكتون استتخدام املتوارد الوراثيتة النباتيتة لألغذيتة والزراعتة قتد ازداد         3030للهيئة: حبلول عام  املهمة]الغاية 

 احملاصيل والنظم احملصولية.[ قاط ضعفنلتحسني التكثيف املستدام لإلنتاج احملصولي وسبل العيش مع تقليص 

 
مـن أجـل    –ميكن، يف التقريرين األول والثاني، مالحظة هوة بني إمكانـات املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة      

اإلسهام بشكل جيد يف شتى أنواع احملاصيل املكيفة للتنميـة الزراعيـة واالقتصـادية املسـتدامة، وتعزيـز األمـن الغـذائي        

وبني النطاق الفعلي الذي ُتسخر فيه املوارد للقيـام بـذلك.    –تغذوي، واحلد من الفقر، وتعزيز الصحة والتنوع الغذائي وال

وسيظل هذا االنقطاع واضحًا يف التقرير الثالث، غري أن أحد أهداف هذا الفصل ستتمثل يف توثيق نطاق حتسن الوضـع يف  

 .0559الفرتة الفاصلة منذ عام 

 
 حة على بساط البحث ما يلي:روسئلة اليت ستكون مطوستتضمن األ

 
هل سيحرز تقدم يف مدى استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف جمـال حتسـني احملاصـيل،     (1)

 مبا يف ذلك أنشطة توسيع القاعدة عن طريق إعداد األمسال؟

 رسيخ استخدام املادة الوراثية يف برامج الرتبية؟هل يؤدي حتديد خصائص املادة الوراثية وتقييمها إ ى ت (0)

 ما هي العالقة بني احلصول على املادة الوراثية واحملاصيل الوطنية واختالف األنواع؟ (0)

 
نظـم البـذور )الرمسيـة وغـري      ليـل النباتـات، وحت  تربيـة وستقدم املعلومات على املستوى القطـري بشـأن القـدرات علـى     

حملاصيل واألنواع املهملة وغري املستغلة حملة هامـة عـن نطـاق املكاسـب احملققـة يف اسـتخدام       الرمسية(، وتعزيز تنوع ا
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. ويتمثل أحد اجلوانب املهمـة لـنظم إنتـاج احملاصـيل مـن أجـل       ومدى ضعفهااملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

ساهماتها يف ختفيف حـدة احلـاالت الكارثيـة عـن طريـق      تقييم فائدة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف نطاق م

قدرة شتى أنواع احملاصيل ونظم البذور على التحمل. وسيختتم الفصـل باإلشـارة إ ى الفجـوات واالحتياجـات احملـددة      

 والتوقعات بشأن طريقة معاجلة هذه املسائل.

 

 واستخدامها املستدام ة لألغذية والزراعةملوارد الوراثية النباتيصون االقدرات املؤسسية والبشرية ل -4الفصل 

، يعي الناس قتيم املتوارد الوراثيتة النباتيتة لألغذيتة والزراعتة، وتتعتزز        3030للهيئة: حبلول عام  املهمة]الغاية 

القدرات املؤسسية والبشرية لصونها واستخدامها على حنو مستتدام متع التقليتل إىل أدنتى حتد متن التآكتل التوراثي         

 ثي.[وتنوعها الورا

 
تنطوي إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على أكثر من املادة الوراثية واجلهات اليت تتعامل مباشـرة معهـا.   

وستشكل أدوار السياسات والتشريعات والتنظيمات واالقتصادات والبنى التحتيـة والرتبيـة الوطنيـة وغريهـا مـن املسـائل       

النباتية لألغذية والزراعة املوضوع الشـامل هلـذا الفصـل. وستسـتخدم الـردود القطريـة بشـأن        بشأن إدارة املوارد الوراثية 

مؤشرات التقييم والتقارير القطرية من أجل مؤشرات إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذيـة والزراعـة مثـل حالـة الـربامج      

والشبكات، ونظم املعلومـات. وباإلضـافة إ ى ذلـك، سـرياعي      الوطنية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،

هذا الفصل املعلومات احلالية املتاحة من املعاهدة الدولية بشأن املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة ومـن العمـل        

الوراثيـة النباتيـة   علـى دخـول املعاهـدة الدوليـة بشـأن املـوارد        مـاً عا 10اجلاري مبوجبها. وإذ يراعي هذا الفصل مـرور  

لألغذية والزراعة حيز النفـاذ، سيسـّلط أيضسـا الضـوء علـى الـدور األساسـي الـذي تؤديـه حتـى اآلن، ويشـري إ ى بعـض             

 التطورات األساسية ويستعرض بعض أهم أشكال التقدم احملرز يف تنفيذها، وسيسعى إ ى اإلجابة على أسئلة مثل:
 

 ية أسهل وهل حتسن تبادهلا؟هل أصبح احلصول على املادة الوراث (1)

ما مدى فعالية استخدام االتفاقات املوحدة لنقل املواد يف تسهيل احلصول والتبادل، وما مـدى كثافـة فـرص     (0)

 التبادل الثنائي األطراف؟

ما هي طبيعة الفوائـد اجملنيـة حتـى اآلن مـن جانـب أصـحاب املصـلحة الرئيسـيني، وهـل زادت الفوائـد            (0)

 علية على حد سواء( مع مرور الزمن؟)املتصورة والف

 ما هي حالة قدرات املوارد البشرية الوطنية املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؟ (1)

ما هي درجة حسن إدراج املسائل املتصلة بـإدارة املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة يف األولويـات         (0)

 الوطنية؟الزراعية واالقتصادية 

 هــل وضــعت أطــر قانونيــة وسياســية لتســهيل احلصــول علــى املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة (2)

 وتقاسم املنافع؟

وباإلضافة إ ى ذلك، سيربز هذا الفصل نطاق تعزيز صون املوارد الوراثية النباتيـة لألغذيـة والزراعـة واسـتخدامها وإذكـاء      

، ستتناول االستنتاجات االجتاهات السائدة منذ نشر التقرير الثاني بهـدف حتديـد التقـدم    الوعي بها. ويف نهاية املطاف

 احملرز والفجوات واالحتياجات اليت سينبغي معاجلتها.
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 امللحقان

 البلدان اليت قدمت معلومات إلعداد التقرير الثالث  بقائمة  -1امللحق 

 التوزيع اإلقليمي للبلدان -0امللحق 

 

 املرفقات

 حالة التشريعات الوطنية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حبسب البلد -1ق املرف

 أهم جمموعات املادة الوراثية حبسب احملاصيل واملؤسسة أو املنظمة -0املرفق 

 حالة تنوع احملاصيل الرئيسية والثانوية -0املرفق 
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 املرفق زاي

 

 لفنية احلكومية الدولية جلماعة العمل االنظام األساسي 

 املائية لألغذية والزراعةاملعنية باملوارد الوراثية املخصصة 

 

 االختصاصات -املادة األوىل 

 

)مجاعة  ائية لألغذية والزراعةاملعنية باملوارد الوراثية املاملخصصة تقوم مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية  -1

 العمل( مبا يلي:

 

رفع املشورة و إسداء، وائية لألغذية والزراعةاملوارد الوراثية املبوالقضايا املرتبطة  استعراض األوضاع -

 توصيات للهيئة بشأن هذه املسائل؛

وأية  ائية لألغذية والزراعةحبث التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل اهليئة يف جمال املوارد الوراثية امل -

 ل؛مسائل أخرى حتيلها اهليئة إ ى مجاعة العم

 تقرير إ ى اهليئة عن أنشطتها. رفع -

 

 سند إليها اهليئة مهام حمددة.، سُتالوالية املوكلة إليهامجاعة العمل  تؤديعلى أن  حرصًا -0

 

 تشكيل مجاعة العمل –املادة الثانية 

 

 من األقاليم التالية: عضوًا وعشرين مثانيةتتألف مجاعة العمل من  

 

 فريقيا أمخسة أعضاء من  -

 سة أعضاء من أوروبامخ -

 سياآمخسة أعضاء من  -

 مخسة أعضاء من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب -

 أعضاء من الشرق األدنى أربعة -

 من أمريكا الشماليةاثنان  عضوان -

 .ئمن جنوب غرب احمليط اهلاداثنان  عضوان -

 

 همومدة عضويتواألعضاء املناوبني انتخاب األعضاء  –املادة الثالثة 

 

يتم انتخاب أعضاء مجاعة العمل يف كل دورة عادية من دورات اهليئة، وحيتفظون بعضويتهم حتى انعقاد  -1

وتنتخب اللجنة إضافة إ ى ذلك يف كل دورة من دوراتها  .وجيوز انتخابهم لوالية ثانيةالدورة العادية التالية للهيئة. 
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كل إقليم. وحيّل كل عضو من األعضاء، حبسب الرتتيب الذي يردون العادية قائمة مؤلفة من عضوين مناوبني اثنني عن ا

 فيه على القائمة، حمل أي عضو يقدم استقالته ويبلغ األمانة بذلك.

 

 جيوز انتخاب األعضاء واألعضاء املناوبني لوالية أخرى. -0

 

ضو يف جمموعة العمل حضور يطلب إ ى األعضاء تأكيد مشاركتهم يف اجتماع جمموعة العمل. ويف حال تعّذر على ع -0

االجتماع، وإذا كان قد أبلغ األمانة بذلك، حيّل حمّل هذا العضو يف الوقت املناسب أحد األعضاء املناوبني املنتخبني من 

 اإلقليم نفسه.

 

يف حال مل حيضر عضو يف جمموعة العمل االجتماع، جيوز جملموعة العمل، بالتشاور مع اإلقليم، استبدال هذا  -1

 ضو، يف هذه احلالة احلاصة بالذات، بأحد أعضاء اهليئة من اإلقليم نفسه من بني احلاضرين يف االجتماع.الع

 

 املكتب أعضاء -املادة الرابعة 

 

 كل دورة مستهّلأو أكثر للرئيس من بني ممثلي أعضاء مجاعة العمل يف  تنتخب مجاعة العمل رئيسها ونائبًا -1

 .وجيوز انتخابهم لوالية ثانيةهؤالء مناصبهم حتى الدورة التالية جلماعة العمل، تب أعضاء املك شغل. ويمن دوراتها

 

يتو ى الرئيس، أو أحد نواب الرئيس يف حالة غيابه، رئاسة اجتماعات مجاعة العمل، وميارس أي وظائف  -0

 عمل.الأخرى قد تلزم لتيسري 

 

 دورات ال –املادة اخلامسة 

 

. وعلى أي حال، ال تعقد كلما اقتضى األمر ذلكها تدورات مجاعة العمل ومد تقرر اهليئة مواعيد انعقاد 

 مجاعة العمل أكثر من دورة عادية واحدة كل عام.

 

 املراقبون –املادة السادسة 

 

على طلب أمانة اهليئة، املشاركة يف أعمال مجاعة  مجاعة العمل، بناءسيف عضاء األجيوز ألعضاء اهليئة من غري  -1

 فة مراقبني.بصالعمل 

 

 ،جلماعة العمل، أو هيئة املكتب نيابة عنها، أن تدعو خرباء، وكذلك ممثلي املنظمات الدولية املتخصصة -0

 حلضور اجتماعاتها.

 

 تطبيق الالئحة الداخلية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة –املادة السابعة 

 

، على التغيريات الضروريةالوراثية لألغذية والزراعة، بعد إجراء ق أحكام الالئحة الداخلية هليئة املوارد طّبُت 

 ج على حنو حمدد يف النظام األساسي احلالي.عاَلمجيع املسائل اليت مل ُت
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 حاء قاملرف

 
 جهات التنسيق الوطنية اختصاصات

 هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

)جهـات  التنسيق الوطنية لديها هليئة املوارد الوراثية لألغذيـة والزراعـة    بقيام أعضاء اهليئة بتحديد جهات مع التسليم

وصـل   كحلقـة وتعيني مسؤولياتها احملددة، تتمثل املهمة الرئيسية جلهات التنسيق الوطنيـة يف العمـل   التنسيق الوطنية( 

 مع أمانة اهليئة نيابة عن أعضائها، ويف قيامها بذلك تكون مسؤولة عن: 

 

 مع جهات التنسيق الوطنية املكلفة مبهام حمددة للهيئة وتعزيز تعاونها؛ التنسيق  (1)

 ضــمان إبــالغ املؤسســات املعنيــة يف بلــدانها يف الوقــت املناســب بتــواريخ االجتماعــات املقبلــة للهيئــة           (0)

 وجداول أعماهلا؛  

جتماعـات واملشـاورات   تقديم الدعم، حسـب االقتضـاء، لتعـيني اخلـرباء وأصـحاب املصـلحة  للمشـاركة يف اال        (0)

 وعمليات التقييم اليت جتريها اهليئة؛

تلقي املعلومات املتعلقة باهليئة ونشرها على اجلهات املؤسسية املعنية مثل مكاتب الوزارات واخلرباء وأصحاب  (1)

 املصلحة والسكان األصليني واجملتمعات احمللية وسواهم، حبسب املقتضى؛

همة  الصادرة عن اهليئة وأمانتها مبا يف ذلك، وحبسب املقتضى، من خالل تنسـيق  االستجابة إ ى دعوات املسا (0)

 رد مشرتك مع اخلرباء املعنيني أو املؤسسات ذات الصلة؛  

حبسب مقتضى احلال، استهالل مشاورة وتنسـيقها بـني أصـحاب املصـلحة الـوطنيني املعنـيني بشـأن الوثـائق          (2)

 للدورات العادية للهيئة؛ التحضريية

اإلقليمي حول مسـائل  والوطين  ينيجتاهني بني املستويف ا املعلومات دفقتتقديم الدعم إ ى أعضاء املكتب لضمان  (2)

 متعلقة باهليئة؛

 التعاون مع جهات التنسيق الوطنية يف بلدان أخرى لتيسري عمل اهليئة وتنفيذ الصكوك اليت تضعها اهليئة؛ (4)

لتنسيق الوطنية الرئيسـية وغريهـا مـن جهـات التنسـيق الوطنيـة لالتفاقيـة        التعاون وتنسيق العمل مع جهات ا (9)

، وجهات التنسيق الوطنية للمعاهدة الدولية بشـأن املـوارد املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة       135الدولية للتنوع البيولوجي

 وجهات التنسيق الوطنية األخرى ذات الصلة؛ 136والزراعة

 الوطين باألهداف والغايات االسرتاتيجية للهيئة.دعم التوعية على الصعيد  (15)

  

                                        
135  https://www.cbd.int/information/nfp.shtml  
136  http://www.planttreaty.org/nfp  

https://www.cbd.int/information/nfp.shtml
http://www.planttreaty.org/nfp
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 املرفق طاء

 العمل الفنية احلكومية الدولية  مجاعةيف واألعضاء املناوبون األعضاء 

 راعةلألغذية والز احليوانيةاملعنية باملوارد الوراثية 
 

 التشكيل

 )عدد البلدان يف كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا

(5) 

 اجلزائر

 تشاد

 كينيا

 مالي

 ناميبيا

 بوركينا فاسو العضو املناوب األول:

 زمبابوي  العضو املناوب الثاني:

 آسيا 

(5) 

 بوتان

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 منغوليا

 باكستان

 مجهورية كوريا

 تايلند العضو املناوب األول:

 الصني العضو املناوب الثاني:

 أوروبا

(5) 

 فرنسا

 هولندا

 بولندا

 سلوفينيا

 سويسرا

 السويد العضو املناوب األول:

 االحتاد الروسي العضو املناوب الثاني:

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

(5) 

  األرجنتني

 الربازيل

 شيلي

 جامايكا

 أوروغواي

 كوبا العضو املناوب األول:

 كوستاريكا العضو املناوب الثاني:
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 الشرق األدنى

(4) 

 إيران اإلسالميةمجهورية 

 ة العربية السعوديةاململك

 السودان
 اليمن

 العضو املناوب األول: مجهورية مصر العربية
 األردنالعضو املناوب الثاني: 

 أمريكا الشمالية

(3) 

 كندا

 الواليات املتحدة األمريكية

 ئجنوب غرب احمليط اهلاد

(3) 

 جزر كوك

 فيجي

 فانواتو العضو املناوب األول:

 ساموا العضو املناوب الثاني:
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 العمل الفنية احلكومية الدولية  مجاعةيف واألعضاء املناوبون األعضاء 

 راعةلألغذية والز املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية
 

 التشكيل

 )عدد البلدان يف كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا

(5) 

 الكامريون

 الرأس األخضر

 املغرب

 أوغندا

 جنوب أفريقيا

 غالالسن العضو املناوب األول:

 ناميبيا العضو املناوب الثاني: 

 آسيا

(5) 

 بنغالديش

 كمبوديا

 اليابان

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ماليزيا

 باكستان العضو املناوب األول:

 سري النكاالعضو املناوب الثاني: 

 أوروبا

(5) 

 اجلمهورية التشيكية

 فرنسا

 أملانيا

 النرويج

 إسبانيا

 ندابولالعضو املناوب األول: 

 هنغارياالعضو املناوب الثاني: 

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

(5) 

  األرجنتني

 الربازيل

 غيانا

 بنما

 أوروغواي

 جامايكا العضو املناوب األول:
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 الشرق األدنى

(4) 

 مصر العربيةمجهورية 

 مجهورية إيران اإلسالمية

 الكويت

 سلطنة عمان

 لعربية السعوديةاململكة ا العضو املناوب األول:

 قطر العضو املناوب الثاني:

 أمريكا الشمالية

(3) 

 كندا

 الواليات املتحدة األمريكية

 ئجنوب غرب احمليط اهلاد

(3) 

 باالو

 جزر سليمان

 تونغا العضو املناوب األول:

 جزر مارشال العضو املناوب الثاني:
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 كومية الدولية العمل الفنية احل مجاعةيف واألعضاء املناوبون األعضاء 

 احلرجيةاملعنية باملوارد الوراثية 
 
 

 التشكيل

 )عدد البلدان يف كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا

(5) 

 اجلزائر

 بوركينا فاسو

 الكامريون

 إثيوبيا

 زمبابوي

 العضو املناوب األول: املغرب

 العضو املناوب الثاني: بوروندي 

 آسيا 

(5) 

 بنغالديش

 شعبيةمجهورية الو الدميقراطية ال

 ماليزيا

 باكستان

 مجهورية كوريا

 العضو املناوب األول: الصني

 العضو املناوب الثاني: إندونيسيا

 أوروبا

(5) 

 فنلندا

 النرويج

 بولندا

 االحتاد الروسي

 اململكة املتحدة

 العضو املناوب األول: فرنسا

 العضو املناوب الثاني: السويد

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

(5) 

  ألرجنتنيا

 الربازيل

 شيلي

 كوبا

 أوروغواي

 العضو املناوب األول: بنما

 العضو املناوب الثاني: غيانا
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 الشرق األدنى

(4) 

 أفغانستان

 العراق

 لبنان

 السودان

 العضو املناوب األول: مجهورية إيران اإلسالمية 

 العضو املناوب الثاني: اليمن

 أمريكا الشمالية

(3) 

 كندا

 حدة األمريكيةالواليات املت

 ئجنوب غرب احمليط اهلاد

(3) 

 بابوا غينيا اجلديدة

 فانواتو

 العضو املناوب األول: فيجي

 العضو املناوب الثاني: جزر سليمان
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 العمل الفنية احلكومية الدولية  مجاعةيف واألعضاء املناوبون األعضاء 

 راعةلألغذية والز النباتيةاملعنية باملوارد الوراثية 
 

 شكيلالت

 )عدد البلدان يف كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا

(5) 

 تشاد

 إريرتيا

 املغرب

 موزامبيق

 السنغال

 العضو املناوب األول: مالوي

 العضو املناوب الثاني: إثيوبيا

 آسيا 

(5) 

 بوتان

 كمبوديا

 اليابان

 منغوليا

 الفلبني

 العضو املناوب األول: ماليزيا

 العضو املناوب الثاني: اهلند

 اأوروب

(5) 

 اجلمهورية التشيكية

 أملانيا

 هنغاريا

 هولندا

 إسبانيا

 العضو املناوب األول: فرنسا

 العضو املناوب الثاني: سويسرا

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

(5) 

  األرجنتني

 الربازيل

 شيلي

 غيانا

 جامايكا

 العضو املناوب األول: كوستا ريكا

 العضو املناوب الثاني: باراغواي
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 الشرق األدنى

(4) 

 مصر العربيةمجهورية 

 الكويت

 لبنان

 اليمن

 العضو املناوب األول: السودان

 العضو املناوب الثاني: سلطنة عمان

 أمريكا الشمالية

(3) 

 كندا

 الواليات املتحدة األمريكية

 ئجنوب غرب احمليط اهلاد

 (3) 

 جزر كوك

 فيجي

 العضو املناوب األول: ساموا

 ثاني: تونغاالعضو املناوب ال
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 املرفق ياء

 الوثائق قائمة

 وثائق العمل

 CGRFA-15/15/1 جدول األعمال املؤقت

 CGRFA-15/15/2 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤقتان 

 CGRFA-15/15/3 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملحالة إعداد التقرير عن 

 CGRFA-15/15/4  والزراعة لألغذية البيولوجي تنوعلل واملؤشرات األهداف

 CGRFA-15/15/4.1  والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد واملؤشرات األهداف

 CGRFA-15/15/4.2 احلرجية الوراثية للموارد واملؤشرات األهداف

 إ ى النسبةب منافعها وتقاسم املوارد على للحصول احمللي التنفيذ لتيسري عناصر مشروع

  والزراعة لألغذية الوراثية للموارد الفرعية القطاعات تختلف

CGRFA-15/15/5 

 CGRFA-15/15/6 التنوع البيولوجي والتغذية 

تطبيق وإدماج التكنولوجيا البيولوجية من أجل صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 واستخدامها على حنو مستدام 

CGRFA-15/15/7 

 CGRFA-15/15/8 الوراثية لألغذية والزراعة وتغري املناخ املوارد

 الوراثية باملوارد املعنية الدولية احلكومية الفنية العملتقرير الدورة الثامنة جلماعة 

 والزراعة لألغذية احليوانية

CGRFA-15/15/9 

 CGRFA-15/15/10 لعاملا التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف إعداد

 CGRFA-15/15/11 تنفيذ وحتديث خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 

تقرير الدورة الثالثة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية 

 احلرجية

CGRFA-15/15/12 

املوارد الوراثية احلرجية مشروع اسرتاتيجية لتنفيذ خطة العمل العاملية لصون 

 واستخدامها وتنميتها بطريقة مستدامة 

CGRFA-15/15/13 
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لدورة السابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية تقرير ا

 النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA-15/15/14 

 CGRFA-15/15/15 باتية لألغذية والزراعةتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية الن

 CGRFA-15/15/16 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل التقرير الثالث حول حالةإعداد 

 CGRFA-15/15/17 التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل حالة إعداد 

كومية دولية تخصصة معنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية إنشاء مجاعة عمل فنية ح

 والزراعة 

CGRFA-15/15/18 

 CGRFA-15/15/19 استعراض العمل املعين بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات 

 CGRFA-15/15/20.1 تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات

 CGRFA-15/15/20.2 الوراثية لألغذية والزراعة  نقاط االتصال الوطنية للهيئة املعنية باملوارد

 CGRFA-15/15/21 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية

 CGRFA-15/15/22 التطورات األخرية فيما يتعلق حبضور املراقبني الجتماعات منظمة األغذية والزراعة 

ئة ومشاركة التابعة للهي احلكومية الدوليةالقطاعية تشكيل مجاعات العمل الفنية 

 املراقبني/املناوبني

CGRFA-15/15/23 

  إعالميةوثائق 

 CGRFA-15/15/Inf.1 مذكرة معلومات للمشاركني 

 CGRFA-15/15/Inf.2 النظام األساسي هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 CGRFA-15/15/Inf.3 الالئحة الداخلية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية  

 عشرة للهيئة الرابعةالنباتية لألغذية والزراعة واألعضاء املنتخبون يف الدورة العادية 

CGRFA-15/15/Inf.4 

راثية النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الو 

عشرة  الرابعةاحليوانية لألغذية والزراعة واألعضاء املنتخبون يف الدورة العادية 

 للهيئة

CGRFA-14/15/Inf.5 
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النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية  

 عشرة للهيئةالرابعة احلرجية واألعضاء املنتخبون يف الدورة العادية 

CGRFA-14/15/Inf.6 

 CGRFA-15/15/Inf.7 بيان األهلية وحقوق التصويت اليت رفعها االحتاد األوروبي ودوله األعضاء 

  التقارير الواردة من الصكوك واملنظمات الدولية حول املواضيع ذات األولوية للدورة

اثية النباتية صيغة إعداد التقارير لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الور 

 لألغذية والزراعة

CGRFA-15/15/Inf.8 

 CGRFA-15/15/Inf.9 املالحظات التفسريية بشأن السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

تقرير الدورة األو ى لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين باحلصول على املوارد 

 وتقاسم منافعها 

CGRFA-15/15/Inf.10 

تقرير الدورة الثانية لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين باحلصول على املوارد 

 وتقاسم منافعها 

CGRFA-15/15/Inf.11 

التقارير الواردة من أصحاب املصلحة بشأن مدونات السلوك واخلطوط التوجيهية 

املوارد وتقاسم وأفضل املمارسات الطوعية، و/أو املعايري اليت تتعلق باحلصول على 

 منافعها بالنسبة إ ى مجيع القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

CGRFA-15/15/Inf.12 

لتقارير الواردة من جهة التنسيق اإلقليمية ألوروبا للموارد الوراثية احليوانية بشأن ا

ملعايري اليت مدونات السلوك واخلطوط التوجيهية وأفضل املمارسات الطوعية، و/أو ا

 تتعلق باحلصول على املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA-15/15/Inf.13 

التقارير الواردة من احلكومات بشأن الشروط اليت يتم يف ظلها تبادل موارد وراثية 

 حمددة لألغذية والزراعة واستخدامها

CGRFA-15/15/Inf.13 

توجيهية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف التخطيط الوطين للتكيف اخلطوط ال مشروع

 (املناخ )النسخة املنقحة مع تغري

CGRFA-15/15/Inf.14 

الدروس املستفادة حول السبل والوسائل لصون واستخدام التنوع الوراثي لبناء القدرة 

 سحتقرير امل –على الصمود أمام تغري املناخ يف النظم الغذائية والزراعية 

CGRFA-15/15/Inf.15 

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل مشروع 

 ( 0 و 1)اجلزأين 

CGRFA-15/15/Inf.16 
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التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل مشروع 

 (0)اجلزء 

CGRFA-15/15/Inf.17.1 

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل مشروع 

 (0)اجلزء 

CGRFA-15/15/Inf.17.2 

 CGRFA-15/15/Inf.17.3 0511 –حالة واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية 

ية التقرير املرحلي التجميعي بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراث

 0511 -احليوانية

CGRFA-15/15/Inf.18 

 CGRFA-15/15/Inf.19 مشروع اخلطوط التوجيهية لوضع نظم متكاملة متعددة األغراض لتسجيل احليوانات

رتمجة خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لشروع خطوط توجيهية م

 لألغذية والزراعة إ ى إجراءات وطنية

CGRFA-15/15/Inf.20 

مة الشبكات العاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مواقعها ئقا

 الطبيعية وإدارتها يف املزارع

CGRFA-15/15/Inf.21 

 CGRFA-15/15/Inf.22 صون األصناف األصلية واستخدامها على املستوى الوطين

 CGRFA-15/15/Inf.23 صون األقارب الربية للمحاصيل على املستوى الوطين

 CGRFA-15/15/Inf.24 مشروع لصياغة سياسات البذور الوطنية 

 CGRFA-15/15/Inf.25 تقرير أمانة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 حلالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يفاستبيان إلعداد التقارير القطرية 

 العامل

CGRFA-15/15/Inf.26 

 CGRFA-15/15/Inf.27 التقدم احملرز يف املبادرة الدولية حلفظ امللقحات واستخدامها املستدام

(، مرفق اخلطة 0500-0511خطة تنفيذ برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات )

 0500-0511االسرتاتيجية 

CGRFA-15/15/Inf.28 

 CGRFA-15/15/Inf.29 ع البيولوجي تقرير من أمانة اتفاقية التنو

 CGRFA-15/15/Inf.30 تقرير الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل

 CGRFA-15/15/Inf.31 تقرير اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 
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بيان مشرتك لنية لتعاون بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بني أمانة هيئة 

غذية والزراعة ومركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل املوارد الوراثية لأل

 التنمية

CGRFA-15/15/Inf.32 

بيان مشرتك لنية التعاون بني أمانة املنتدى العاملي للبحوث الزراعية وأمانة هيئة 

 املوارد الوراثية  لألغذية والزراعة 

CGRFA-15/15/Inf.33 

 CGRFA-15/15/Inf.34 قائمة الوثائق

 CGRFA-15/15/Inf.35 ئحة املندوبني واملراقبني ال

 ورقات دراسة خلفية

خدمات النظام اإليكولوجي اليت توفرها سالالت وأنواع الثروة احليوانية، 

 مع إيالء اعتبار خاص إ ى مساهمات صغار مربي املاشية والرعاة

 22ورقة دراسة خلفية رقم 

وارد الوراثية النباتية لألغذية لغايات ا مل املؤشرات املركبة األرفع مستوى

  والزراعة

 22ورقة دراسة خلفية رقم 

 وثائق أخرى

       والزراعة لألغذيةة النباتي الوراثية للموارد اجلينات بنوك معايري 

       العامل يف والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع حالة   عن القطرية التقارير إلعداد توجيهية طوطخ

 جيهية بشأن احلفظ يف اجلسم احلي للموارد الوراثية احليوانيةاخلطوط التو

 حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

 حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل. قرير توليفي عنت
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 رفق كافامل

 أعضاء هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 أفريقيا
 اجلزائر
 أنغوال

 بنن
 بوتسوانا

 ينا فاسوبورك
 بوروندي
 الكامريون

 الرأس األخضر
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 تشاد
 جزر القمر

 مجهورية الكونغو
 كوت ديفوار

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 غينيا االستوائية

 إريرتيا
 إثيوبيا
 غابون
 غامبيا

 غانا
 غينيا
 بيساو  -غينيا 
 كينيا

 ليسوتو
 ليربيا

 مدغشقر
 مالوي
 مالي

 موريتانيا
 يشيوسمور

 املغرب
 موزامبيق

 ناميبيا
 النيجر

 نيجرييا
 رواندا

 سان تومي وبرنسييب
 السنغال
 سيشيل

 سرياليون
 جنوب أفريقيا

 سوازيلند
 توغو
 تونس
 أوغندا

 مجهورية تنزانيا املتحدة
 زامبيا

 زمبابوي

 آسيا
 بنغالديش

 بوتان
 كمبوديا 

 الصني
مجهورية كوريا الدميقراطية 

 الشعبية
 اهلند

 إندونيسيا
 اليابان

 كازاخستان
 قريغيزستان

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 ماليزيا
 ملديف
 منغوليا
 ميامنار
 نيبال

 باكستان
 الفلبني

 مجهورية كوريا
 سري النكا

 تايلند
 فييت نام

 
 الشرق األدني

 أفغانستان
 أذربيجان

   مصر
 إيران
 العراق
 األردن

 الكويت
 لبنان
 ليبيا
 عمان
 قطر 

 السعودية اململكة العربية
 السودان

 اجلمهورية العربية السورية
 طاجيكستان

 اإلمارات العربية املتحدة
 اليمن

 أوروبا
 ألبانيا

 مجهورية أرمينيا
 النمسا

 أذربيجان
 بيالروس
 بلجيكا

 البوسنة واهلرسك
 بلغاريا
 كرواتيا
 قربص

 اجلمهورية التشيكية
 الدامنرك
 إستونيا

 اإلحتاد األوروبي
 فنلندا
 فرنسا

 جورجيا
 أملانيا

 اليونان
 هنغاريا
 آيسلندا
 آيرلندا

 إسرائيل
 إيطاليا
 التفيا

 ليتوانيا
 لكسمربغ

 مالطة
 مجهورية مولدوفا

 اجلبل األسود
 هولندا

 النرويج
 بولندا

 الربتغال
 رومانيا

 االحتاد الروسي
 سان مارينو

 صربيا
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 إسبانيا
 السويد
 سويسرا

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 السابقة

 تركيا
 أوكرانيا

 اململكة املتحدة

أمريكا الالتينية والبحر 
 الكارييب

 أنتيغوا وباربودا
 األرجنتني

 جزر البهاما
 بربادوس

 بليز
 بوليفيا

 الربازيل
 شيلى

 كولومبيا
 كوستاريكا

 كوبا
 دومينيكا

 اجلمهورية الدومينيكية
 إكوادور

 السلفادور
 غرينادا

 غواتيماال
 غيانا

 هاييت
 هندوراس
 جامايكا
 املكسيك

 نيكاراغوا
 بنما

 باراغواي
 بريو

 سانت كيتس ونيفيس
 سانت لوسيا

 سانت فنسنت وغرينادين
 سورينام

 ترينيداد وتوباغو
 أوروغواي 

 فنزويال
 

 أمريكا الشمالية
 كندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 

 ئجنوب غرب احمليط اهلاد
 أسرتاليا

 جزر كوك
 فيجي

 جزر مارشال
 نيوزيلندا

 الوبا
 بابوا غينيا اجلديدة

 ساموا
 جزر سليمان

 تونغا
 فانواتو

 .بلدا باإلضافة إ ى االحتاد األوروبي. 124، أصبح جمموع أعضاء اهليئة 0510اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 
 




