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هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

الدورة األوىل
جملموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

لوجنريباين (سفالربد) ،النرويج
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منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
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تقرير جمموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
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مجيع وثائق الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية املخصصة
املعنية باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
متاحة على املوقع اإللكرتوني التالي على اإلنرتنت:
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/cgrfa-abs/wg-abs-1/ar
باإلمكان أيض ًا احلصول عليها من:
The Secretary
FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture
Natural Resources Management and Environment Department
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy

الربيد اإللكرتوني:

cgrfa@fao.org

األوصاف املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعرب عن أي رأي
خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف ما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو
إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو يف ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيني حدودها وختومها.
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أوالً  -افتتاح الدورة
عُقدت الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
-1
وتقاسم منافعها (جمموعة العمل) يف لوجنريباين (سفالربد) يف النرويج من  11إىل  11سبتمرب/أيلول  .2112وترد قائمة
املندوبني واملراقبني يف املرفق هاء.
وافتتح االجتماع السيد  ،Brad Fraleighرئيس الدورة الرابعة عشرة العادية هليئة املوارد الوراثية لألغذية
-2
والزراعة (اهليئة) .وقد رحّب باملندوبني واملراقبني وتوجّه بالشكر إىل حكومة النرويج على استضافتها هذا االجتماع
وعلى كرم ضيافتها يف موقع لوجنريباين ،سفالربد الفريد من نوعه .ورحّب أيض ًا بباالو كعضو جديد يف اهليئة.
ورحّبت بدورها السيدة  ،Ane Handsdatter Kismulاملستشارة السياسية لوزير الزراعة واألغذية يف حكومة
-1
النرويج ،باملندوبني واملراقبني مسلّطة الضوء على أهمية انعقاد االجتماع يف مكان وجود القبو الدولي للبذور حيث يُخزّن
ما يقارب  751 111عيّنة من البذور من خمتلف أحناء العامل .وأشارت إىل وجود العديد من املهام املتصلة باملوارد
الوراثية لألغذية والزراعة والت تستدعي يف املستقبل وجود تعاون بني احلكومات يف إطار اهليئة .ويف موضوع احلصول
على املوارد وتقاسم منافعها ،أكدت على ضرورة النظر يف آليات الدعم املالي وعلى اإلقرار مبساهمة اجملتمعات احمللية
وأصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني يف حفظ التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه على حنو
مستدام .وأقرّت السيدة  Handsdatter Kismulبأنّ اهليئة واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة (املعاهدة الدولية) تشكالن صكّني هامني لإلدارة على املستوى العاملي؛ كما أثنت على الصكوك الدولية األخرى
ذات الصلة على غرار بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي (بروتوكول ناغويا) .وأكدت جمدداً أنّ اجتماع جمموعة العمل يُعقد يف
التوقيت املناسب .فالعامل حباجة إىل نظم عملية وفعّالة لصون املوارد الطبيعية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو
مستدام.
وذكّرت السيدة  ،Christin Kristoffersenرئيسة اجمللس البلدي يف لوجنريباين ،بالعالقة املوجودة بني
-1
سفالربد والزراعة وهي عالقة تتجلى من خالل القبو العاملي للبذور .وأشارت إىل أنّ فقدان التنوع البيولوجي قد تكون له
تأثريات سلبية على الزراعة مبا يف ذل عدم القدرة ،مبا ال رجوع عنه ،على زراعة حماصيل قادرة على التكيّف مع
تغيّر الظروف املناخية .وأشارت السيدة  Kristoffersenإىل البحوث املستمرة حول قدرة البذور املخزنة يف القبو العاملي
للبذور على "النمو جمدداً" .ومتنت للمشاركني اجتماعاً مثمرًا ملا فيه خري التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
وتوجّهت السيدة  ،Linda Colletteأمينة اهليئة ،بالشكر إىل حكومة النرويج على استضافتها االجتماع
-5
وتقديم الدعم املالي له ،باإلضافة إىل حكومت إسبانيا وسويسرا على ما قدمتاه من مساهمات مالية .وذكّرت
السيدة  Colletteبأنّ اجتماع جمموعة العمل هو جزء من تاريخ اهليئة الطويل يف العمل يف جمال احلصول على املوارد
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الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها والذي بدأ يف سنة  1981مع التعهد الدولي بشأن املوارد الوراثية النباتية
الذي أُعيد النظر فيه من ثمّ ،فأصبح املعاهدة الدولية .وأبرزت السيدة  Colletteموضوعي األمن الغذائي والقضاء على
الفقر يف املناطق الريفية باعتبارهما اهلدفني الرئيسيني لسياسات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،مبا يف ذل سياسات
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها .وأشارت السيدة  Colletteإىل أنه من األهمية مبكان احلرص ،على حنو ما أعلنته
اهليئة ،على أن يتمّ العمل للحصول على املوارد وتقاسم منافعها "باالجتاه الصحيح الذي يدعم االحتياجات اخلاصة
للقطاع الزراعي ،مع مراعاة مجيع مكونات التنوع البيولوجي الت ته ّم األغذية والزراعة".
وتعاقب أعضاء جمموعة العمل على الكالم حيث تقدموا بالشكر إىل حكومة النرويج على استضافتها هذا
-6
االجتماع ومتكني مندوبي البلدان النامية من املشاركة فيه .كما أكدوا أهمية االجتماع يف معاجلة الدور اخلاص للموارد
الوراثية لألغذية والزراعة يف سبيل حتقيق األمن الغذائي.
وأدلت عدة منظمات دولية بيانات من بينها اتفاقية التنوع البيولوجي واملركز الدولي للزراعة والعلوم
-7
البيولوجية واملنظمة الدولية للمكافحة البيولوجية واملعاهدة الدولية.

ثانياً  -انتخاب الرئيس ونوّاب الرئيس واملقرر
انتخبت جمموعة العمل السيدة ( Grethe Helene Evjenالنرويج) رئيسة جملموعة العمل .وانتُخب كل من
-8
السيد ( Pedro Brancante Machadoالربازيل) والسيد ( M. Khalequzzman Akanda Chowdhuryبنغالديش)
والسيد ( Graybill Munkombweزامبيا) والسيد ( Raj Patilأسرتاليا) والسيد Javad Mozafari Hashjin
(مجهورية إيران اإلسالمية) والسيد ( Brad Fraleighكندا) نواباً لرئيسة جمموعة العمل .وانتُخبت
السيدة ( Tashi Yangzome Dorjiبوتان) مقررة لالجتماع.
وقد شكرت الرئيسة جمموعة العمل على الثقة الت وضعتها يف شخصها .وذكّرت باختصاصات جمموعة العمل
-9
الت تنص على أن ترفع تقريراً عن نتائج االجتماع إىل الدورة الرابعة عشرة العادية للهيئة وقبل ذل إىل مجاعات العمل
الفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة.1

ثالثاً  -اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين
-11

1

اعتمدت جمموعة العمل جدول األعمال على النحو الوارد يف املرفق ألف.

الوثيقة CGRFA/WG-ABS-1/12/Inf.2
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رابعاً  -السمات املميّزة ملختلف القطاعات والقطاعات الفرعية
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 -11نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة .2وأخذت علماً
3
بدراسات املعلومات األساسية املتصلة بهذا املوضوع.
 -12وقررت جمموعة العمل ،استناداً إىل الوثيقة املذكورة أعاله ،االتفاق على قائمة بالسمات املميزة للموارد الوراثية
لألغذية والزراعة الت تستدعي إجياد حلول يّزة للحصول عليها وتقاسم منافعها ،على حنو ما هو مبيّن يف املرفق باء.
ومل يكن جملموعة العمل الوقت الكايف لدراسة السمات املميزة ملختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية
والزراعة .واتفقت جمموعة العمل على أنه من املناسب لو تناولت مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية ،حيثما
وُجدت ،السمات املميزة للقطاعات الفرعية بناء على اقرتاح اهليئة يف اختصاصات جمموعة العمل.
 -11واتفقت جمموعة العمل على أنّ حتديداً أدقّ لنطاق املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وقطاعاتها الفرعية ،ال
سيما املوارد الوراثية احلرجية ،سيكون مفيدًا لعمل اهليئة يف املستقبل يف جمال احلصول على املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة وتقاسم منافعها وأيضاً بالنسبة إىل السلطات الوطنية الت تُعنى بتصميم النظم احمللية للحصول على املوارد
وتقاسم منافعها وبتطبيق هذه النظم .وأحيط علماً بوصف اهليئة واتفاقية التنوع البيولوجي للموارد الوراثية لألغذية
والزراعة والتنوع البيولوجي الزراعي.

خامساً  -توجيه البلدان ومساعدتها إلجياد الطرق واخليارات املمكنة
للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
 -11نظرت جمموعة العمل يف الوثيقتني بعنوان الطرق املمكنة للتعاطي مع احلصول على املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة وتقاسم منافعها 4واخليارات املتاحة لتوجيه البلدان ومساعدتها ،عند الطلب ،يف اختاذ تدابري تشريعية وإدارية
ومتصلة بالسياسات .5وأشارت إىل أنّ املعلومات األساسية املشار إليها يف الفقرة  11أعاله تسري أيضاً على هذه
االعتبارات.

2
3
4
5

الوثيقة CGRFA/WG-ABS-1/12/3

 12و 11و 11و 15و 16و 17و 18و.59

دراسات املعلومات األساسية رقم
الوثيقة CGRFA/WG-ABS-1/12/5
الوثيقة CGRFA/WG-ABS-1/12/4
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 -15واتفقت جمموعة العمل على دراسة املقاربات والطرق الكفيلة بالتعاطي مع احلصول على املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها والبحث يف اخليارات املتاحة للهيئة ملساعدة البلدان وتوجيهها من أجل اختاذ تدابري
تشريعية وإدارية وعلى مستوى السياسات من أجل احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.
 -16واتفقت جمموعة العمل على أنه من السابق ألوانه البحث يف رفع توصية للتفاوض بشأن اتفاق دولي أو أكثر
للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.
 -17وأوصت جمموعة العمل اهليئة ،مع مراعاة املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا وغريها
من الصكوك الدولية ويف حال توافر املوارد ،حسب االقتضاء:
(أ) تشجيع البلدان الت مل تفعل ذل بعد على املصادقة على املعاهدة الدولية أو االنضمام إليها يف أقرب وقت
كن وتشجيع تنفيذها تنفيذًا كام ًال يف ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واإلقرار بأهمية تقديم الدعم
للبلدان النامية هلذه الغاية ،خاصة من خالل أنشطة بناء القدرات يف إطار املعاهدة الدولية؛
(ب) تشجيع البلدان على البحث يف إمكانية املصادقة على بروتوكول ناغويا أو االنضمام إليه ،مع مراعاة الدور
الذي يؤديه يف النظام الدولي اخلاص باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،فضالً عن أهمية املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة ودورها اخلاص يف جمال األمن الغذائي؛
(ج) دعوة اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية ،يف إطار إدارته املستمرّة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
إىل مواصلة التنسيق عن كثب مع اهليئة للتعاطي بصورة مكمّلة مع السمات املميّزة للموارد الوراثية لألغذية
والزراعة ومع استخداماتها احملددة ،خاصة يف ضوء اختاذ تدابري متصلة باحلصول على املوارد وتقاسم
منافعها على املستويني الوطين والدولي؛
(د) الطلب إىل األمني أن يعدّ ،بناء على طلب احلكومات ،أنشطة للتوعية حمددة األهداف ،مبا يف ذل مراجع
متصلة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
وبالتعاون مع مجيع الشُعب املختصة يف الفاو ومع أمانت املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي ،وتقديم
الدعم لعمليات التوعية املتصلة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها على املستويات الوطنية واإلقليمية
والدولية ،مبا يف ذل يف إطار املبادرات األوسع نطاقاً للحصول على املوارد وتقاسم منافعها الت تتوالها
منظمات ومؤسسات أخرى؛
(هة) الطلب إىل األمني أن يعدّ أنشطة للمساعدة الفنية وبناء القدرات حمددة األهداف يف جمال احلصول على
املوارد وتقاسم مناف عها يف خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،وذل بالتعاون مع
أمانت اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة الدولية وأصحاب املصلحة املعنيني ،ومع مراعاة املؤسسات اإلقليمية
والوطنية املوجودة واالحتياجات اخلاصة للمزارعني وللسكان األصليني وللمجتمعات احمللية؛
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(و) الطلب إىل األمانة العمل مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مبا يكفل مشاركتها بصورة نشطة يف االجتماعات
الت تعقدها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي على املستويني الوطين واإلقليمي من أجل مناقشة بروتوكول
ناغويا ،مبا يف ذل حسب االقتضاء تقديم عروض يف تل االجتماعات وإتاحة ما لديها من خربات
ومساهمات إلعداد وثائق االجتماعات املذكورة بهدف تشاطر املعلومات عن احلصول على املوارد وتقاسم
منافعها ألغراض املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،ومع مراعاة األحكام ذات الصلة من خطة العمل املشرتكة
بني أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وهيئة املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة التابعة هلا ،املرحلة الثانية ( 6)2121-2111ومذكرة التعاون املوقّعة بني أمني املعاهدة الدولية
واألمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي7؛
(ز) الطلب إىل األعضاء يف اهليئة رفع تقارير على املستويني الوطين و/أو اإلقليمي عن الظروف احمليطة بتبادل
أنواع معيّنة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها مبشاركة أصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذل
املؤسسات ،يف خمتلف القطاعات الفرعية؛ والطلب إىل األمني جتميع ما توافر من معلومات لكي تنظر فيها
مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية متهيداً لقيام اهليئة بوضع بنود تعاقدية منوذجية للقطاعات الفرعية
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة غري املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
(ح) الطلب إىل األمني دعوة جمموعات أصحاب املصلحة إىل رفع تقارير عن مدونات السلوك الطوعية واملبادئ
التوجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري املتصلة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف القطاعات الفرعية
يف ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومجعها لكي تنظر فيها مجاعات العمل الفنية احلكومية
الدولية؛
(ط) الطلب إىل األمني أن يعدّ ،استناداً إىل املشاورات اإلقليمية وإىل مساهمات احلكومات واملنظمات الدولية
ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني من خمتلف القطاعات الفرعية ،مبا يف ذل املزارعني والسكان األصليني
واجملتمعات احمللية ،مسودة عناصر ملبادئ توجيهية طوعية على املستوى املناسب من أجل اختاذ تدابري
تشريعية وإدارية وعلى مستوى السياسات للحصول على املوارد وتقاسم منافعها يف خمتلف القطاعات الفرعية
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،ومع مراعاة خمتلف الصكوك املوجودة واملراحل الت توصلت إليها
املناقشات الدولية خبصوص احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف خمتلف القطاعات الفرعية للموارد
الوراثية لألغذية والزراعة ،وال سيما املعاهدة وجهازها الرئاسي ،ومع مراعاة العناصر ذات الصلة يف اخليارين
(ز) و(ح) أعاله ،لكي يُنظر فيها يف مرحلة الحقة؛
(ي) وإعداد مصفوفة تتضمّن املمارسات واملبادرات والصكوك الدولية الت تعين القطاعات الفرعية للموارد الوراثية
لألغذية والزراعة يف سياق احلصول على املوارد وتقاسم منافعها والت تشكّل أو قد تشكّل أجزاءً مساندة
لبعضها البعض يف النظام الدولي اخلاص باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،مبا يف ذل االعرتاف
بالسمات املميّزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.
6
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سادساً – البيانات اخلتامية
 -18أبدت جمموعة العمل تقديرها للرئيسة ملا تتمتع به من حكمة وللتوجيهات الت أعطتها وطريقة إدارتها هلذه
الدورة .وأشارت أيض ًا بارتياح إىل التوجيهات الت أعطاها نواب الرئيسة وإىل العمل املتفاني للمقرّرة.
 -19وأعرب عدد من ثلي البلدان النامية عن تقديرهم للدعم املالي الذي قدمته حكومة النرويج إذ أنه مكّنهم من
املشاركة يف هذه الدورة.
 -21وأعلن أحد ثلي بلدان إقليم أوروبا أنّ هذا اإلقليم سوف يقدّم مزيداً من املعلومات ذات الصلة غري الواردة
حالياً يف تقرير االجتماع وطلب إىل األمانة إتاحة هذه املعلومات جلماعات العمل الفنية احلكومية الدولية وللهيئة.
 -21وتوجهت جمموعة العمل بالشكر إىل األمينة واألمانة وإىل مجيع موظفي الفاو على ما بذلوه من جهود قبل
الدورة وخالهلا ،مع اإلشارة إىل أهمية كل موظف من املوظفني إلجناح هذه الدورة.
 -22وأشارت األمينة إىل أنّ االجتماع قد أصدر توصيات هامة للهيئة .وشكرت احلكومات الت قدّمت دعماً مالي ًا
الجتماع جمموعة العمل وأعربت عن تقديرها العميق للبلدان األعضاء والرئيسة ونواب الرئيسة على ما قدموه من مشورة
ودعم ،فضالً عن شكر املرتمجني الفوريني واملرتمجني التحريريني والفنيني واملوظفني على تفانيهم يف العمل.
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املرفق ألف
جدول أعمال الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
-1

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر

-2

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

-1

السمات املميّزة ملختلف القطاعات والقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

-1

الطرق املمكنة للتعاطي مع احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

-5

اخليارات املتاحة لتوجيه البلدان ومساعدتها ،عند الطلب ،يف اختاذ تدابري تشريعية وإدارية ومتصلة
بالسياسات

-6

ما يستجد من أعمال

-7

اعتماد التقرير
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املرفق باء
السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
اليت تستدعي حلوالً مميزة للحصول عليها وتقاسم منافعها
تُعرض السمات املميّزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة الت تستدعي حلوالً يزة للحصول عليها وتقاسم
منافعها يف ما يلي ضمن سبع جمموعات .واهلدف من ذل إظهار التوازن بني مجيع القطاعات الفرعية لألغذية
والزراعة .وال تنطبق كل مسة بالضرورة على مجيع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،لكن غالباً ما تكون ملختلف
القطاعات الفرعية مسات خمتلفة .وباإلمكان التوسع أكثر يف بلورة السمات اخلاصة بكل قطاع فرعي.
وهذه السمات هي مسات يّزة لكن ليست بالضرورة فريدة من نوعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة .فرغم إمكانية وجود بعض السمات املشرتكة املبيّنة يف ما يلي بني املوارد الوراثية األخرى واملوارد الوراثية
لألغذية والزراعة ،إال أنّ التمازج اخلاص هلذه السمات معاً مييّز املوارد الوراثية لألغذية والزراعة عن سواها من املوارد
الوراثية.

اجملموعة ألف :دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف األمن الغذائي
ألف 1-املوارد الوراثية لألغذية والزراعة جزء ال يتجزأ من نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي ،وهي تلعب دوراً أساسياً يف
حتقيق األمن الغذائي والتنمية املستدامة لقطاع األغذية والزراعة.
ألف 2-تشكّل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املتصلة بالنباتات واحليوانات والالفقاريات والكائنات الدقيقة شبكة
مرتابطة من التنوع الوراثي يف النظم اإليكولوجية الزراعية.

اجملموعة باء :دور اإلدارة البشرية
باء 1-يرتبط وجود معظم املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ارتباطاً وثيقاً بالنشاط البشري وميكن النظر إىل العديد منها
على أنها أشكال من املوارد الوراثية املعدلّة من جانب اإلنسان.
باء 2-تعتمد احملافظة على الكثري من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتطوّرها على التدخل البشري املستمرّ،
ويشكّل استخدامها املستدام يف البحوث والتطوير واإلنتاج وسيلة هامة لضمان صونها.
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اجملموعة جيم :التبادل والرتابط على املستوى الدولي ألغراض األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة
جيم 1-جرى تارخيياً تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على مدى فرتات زمنية طويلة وعلى نطاق واسع عرب
اجملتمعات والبلدان واملناطق ،وجزء هام من التنوع الوراثي املستخدم يف األغذية والزراعة اليوم هو من أصول غريبة.
جيم 2-مثّة ترابط بني البلدان يف ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،فهي على حد سواء تقدّم بعض املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة وتتلقى البعض اآلخر منها.
جيم 1-التبادل الدولي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ضروري لسري عمل هذا القطاع ومن املرجح أن تزداد أهميته يف
املستقبل.

اجملموعة دال :طبيعة عملية االبتكار
دال 1-عادة ما تكون عملية االبتكار اخلاصة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة تدرجيية الطابع ونتيجة مساهمات
يقدمها العديد من األشخاص املختلفني ،مبا يف ذل السكان األصليون واجملتمعات احمللية واملزارعون والباحثون ومربو
النباتات ،يف أماكن وأوقات خمتلفة.
دال 2-ال يطوّر العديد من منتجات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من مورد وراثي مفرد ،بل بفضل مساهمات من
عدة موارد وراثية لألغذية والزراعة يف مراحل خمتلفة من عملية االبتكار.
دال 1-ميكن أن تُستخدم بدورها معظم املنتجات املطوّرة باستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ملواصلة البحث
والتطوير ،ما جيعل من الصعب رسم خط واضح بني مقدمي املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومتلقيها.
دال 1-يصل العديد من املنتجات الزراعية إىل السوق بشكل ميكن معه استخدامها كموارد بيولوجية وكموارد وراثية
على حد سواء.

اجملموعة هاء :احملتفظون باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدموها
هاء 1-تَحتفظ باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتستخدمها جمموعة واسعة ومتنوعة جداً من أصحاب املصلحة.
وهناك جمموعات متميّزة من املقدمني واملستخدمني بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية
والزراعة.
هاء2-

هناك ترابط بني أصحاب املصلحة املختلفني الذين يديرون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ويستخدمونها.
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هاء1-

حيتفظ القطاع اخلاص بقدر كبري من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

هاء1-

يُحفظ قسم هام من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة خارج موقعها الطبيعي وميكن احلصول عليها هناك.

هاء 5-يُحفظ قسم هام من املوارد الطبيعية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وداخل املزرعة يف ظروف مالية وفنية
وقانونية خمتلفة.

اجملموعة واو :ممارسات تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
واو 1-جتري عملية تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف سياق ارسات متعارف عليها وبني اجملموعات
املوجودة من مقدمي املوارد ومستخدميها.
واو 2-يف البحث والتطوير ،حتدث عملية نقل واسعة للمواد الوراثية بني خمتلف أصحاب املصلحة على امتداد
سلسلة القيمة.

اجملموعة زاي :املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
زاي 1-مع أنّ املنافع اإلمجالية الناشئة عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مرتفعة للغاية ،فمن الصعب عند إجراء
املبادلة تقدير املنافع املتوقّعة من كل عيّنة من عيّنات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
زاي2-

إ ّن استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة قد يد ّر أيضاً منافع غري نقدية هامة.

زاي 1-قد يؤدي استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة إىل آثار خارجية تتجاوز بكثري املقدّم الفرد واملتلقي الفرد
لتل املوارد.
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املرفق جيم
قائمة الوثائق
وثائق العمل
جدول األعمال املؤقت
جدول األعمال املشروح املؤقت واجلدول الزمين املؤقت
السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
اخليارات املتاحة لتوجيه البلدان ومساعدتها على وضع تدابري
 ومتصلة بالسياسات،وإدارية،تشريعية
الطرق املمكنة للتعاطي مع احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-ABS-1/12/1
CGRFA/WG-ABS-1/12/2
CGRFA/WG-ABS-1/12/3
CGRFA/WG-ABS-1/12/4

CGRFA/WG-ABS-1/12/5

وثائق معروضة لإلحاطة
مذكرة معلومات للمشاركني
اختصاصات جمموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
األعضاء يف جمموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-ABS-1/12/Inf.1
CGRFA/WG-ABS-1/12/Inf.2

CGRFA/WG-ABS-1/12/Inf.3

دراسات معلومات أساسية
Framework study on food security and access and benefit-sharing
for genetic resources for food and agriculture
The use and exchange of animal genetic resources for food and
agriculture
The use and exchange of forest genetic resources for food and
agriculture
The use and exchange of aquatic genetic resources for food and
agriculture
The use and exchange of microbial genetic resources for food and
agriculture
The use and exchange of biological control agents for food and
agriculture
The impact of climate change on countries' interdependence on
genetic resources for food and agriculture
Access and benefit-sharing for genetic resources for food and
agriculture – Current use and exchange practices, commonalities,
differences and user community needs – Report from a multistakeholder expert dialogue

Background study paper No.42
Background study paper No.43
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وثائق أخرى
CGRFA-13/11/Report
UNEP/CBD/COP/DEC/X/1

تقرير الدورة الثالثة عشرة العادية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
احلصول على املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها
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املرفق دال
األعضاء يف جمموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
التشكيل
(عدد البلدان من كل إقليم)
أفريقيا ()5

آسيا ()5

أوروبا ()5

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ()5

الشرق األدنى ()1
أمريكا الشمالية ()2
جنوب غرب احمليط اهلادئ ()2

 8حلت جزر كوك حمل باالو يف هذه الدورة جملموعة العمل.

البلد

الكامريون
إريرتيا
توغو
تونس
زامبيا
بنغالديش
بوتان
إندونيسيا
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
تايلند
هولندا
النرويج
إسبانيا
سويسرا
اململكة املتحدة
الربازيل
شيلي
إكوادور
غيانا
باراغواي
مجهورية إيران اإلسالمية
لبنان
اليمن
كندا
الواليات املتحدة األمريكية
أسرتاليا
8
جزر كوك
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