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 یمكن االطالع على ھذه الوثیقة باستخدام رمز االستجابة السریعة على ھذه الصفحة؛
للتقلیل إلى أدنى حد من أثرھا البیئي وتشجیع اتصاالت  مبادرة من منظمة األغذیة والزراعةوھذه ھي 
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 والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد ھیئة

 من جدول األعمال المؤقت 1-10البند 

 الدورة العادیة السابعة عشرة

 2019فبرایر/شباط  22-18روما، 

 مجموعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة ل الخامسةتقریر الدورة 
 الحرجیةبالموارد الوراثیة 

 
 مذكرة أعدتھا األمانة

 
طلبت الھیئة، في دورتھا األخیرة، من جماعات العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المنبثقة عنھا أن تعقد 
اجتماعات لھا قبیل انعقاد الدورة العادیة الس�����ابعة عش�����رة للھیئة. وقد ُعقدت بالفعل الدورة الخامس�����ة 

(جماعة العمل) في روما  ةالحرجیلجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة 
. وقامت جماعة العمل بدراس����ة جملة مواض����یع من 2018مایو/أیار  10إلى  8خالل الفترة الممتدة من 

بینھا حالة تنفیذ خطة العمل العالمیة لص��ون الموارد الوراثیة الحرجیة واس��تخدامھا المس��تدام وتنمیتھا 
ا في حرجیة في العالمحالة الموارد الوراثیة الوإعداد التقریر الثاني عن  . ونظرت جماعة العمل أیض���ً

المس����ائل المش����تركة بین القطاعات على غرار الحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا ومعلومات 
التسلسل الرقمیة ومشروع خطة العمل بشأن الموارد الوراثیة من الكائنات الحیّة الدقیقة والالفقاریات 

ألمن الغذائي والتكیف مع تغیر المناخ. واستعرضت مجموعة ومساھمة الموارد الوراثیة في تحقیق ا
-2018مشروع الخطة االستراتیجیة المراجعة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (العمل أیًضا 

وقامت بتنقیحھا. ویرد تقریر الدورة الخامس���ة لمجموعة العمل في ھذه الوثیقة لكي تقوم الھیئة  )2027
 .بدراستھ
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 ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
 
 

 الخامسةتقریر الدورة 
 

 العمل الفنیة الحكومیة الدولیة لمجموعة
 

 المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة
 
 
 

 2018مایو/أیار  10-8روما، إیطالیا، 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة
  2018روما، 



 

 

 
 
 
 

العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد  لمجموعة الخامسةإّن جمیع الوثائق المعدّة للدورة 
 الوراثیة الحرجیة

 التابعة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة متاحة على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي:
 

/http://www.fao.org/forestry/86904/en 
 

 :یمكن أیضاً طلب الحصول علیھا من
 العمل الفنیة الحكومیة الدولیة مجموعةأمین 

 المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة
 شعبة السیاسات والموارد الحرجیة

 إدارة الغابات
 ة والزراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذی

00153 Rome, Italy 

 
 FO-ITWG-FGR@fao.org : البرید اإللكتروني

 
 

األوص��اف المس��تخدمة في ھذه الوثیقة وطریقة عرض موض��وعاتھا ال تعبر عن 
في ما یتعلق بالوض������ع  أي رأي خاص لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة

أو بتعیین  منطقة، أو في ما یتعلق بس����لطاتھا القانوني ألي بلد أو إقلیم أو مدینة أو
 .حدودھا وتخومھا

http://www.fao.org/forestry/86904/en/
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 مقدمة -أوالً 
 
عقدت مجموعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة لألغذیة  -1

 10إلى  8والزراعة (مجموعة العمل) دورتھا الخامسة في روما، إیطالیا، خالل الفترة الممتدة من 
. في حین یمكن باءالمرفق . وترد أسماء أعضاء مجموعة العمل والمناوبین في 2018مایو/أیار 

 1لمنظمة.اإللكتروني لموقع الاالطالع على قائمة المندوبین والمراقبین على 
 

 افتتاح الدورة وانتخاب الرئیس ونواب الرئیس والمقرر -اثانیً 
 
(بوركینا فاسو)، رئیس الدورة الرابعة لمجموعة العمل، بالمندوبین  Sibidou Sinaرّحب السید  -2

 والمراقبین.
 
سیدة  -3 سات وموارد الغابات، بالمندوبین والمراقبین.Eva Müllerورّحبت ال سیا شعبة   ، مدیرة 

 یحتالن مركز الص�����دارةوأش�����ارت إلى أن اإلدارة المس�����تدامة للغابات والتنوع البیولوجي ما زاال 
 للغاباتخطة األمم المتحدة االس��تراتیجیة  الخطة العالمیة للتنمیة المس��تدامة. وس��لّطت الض��وء على

عام  2030-2017للفترة  حدة في  مة لألمم المت عا یة ال ھا الجمع مدت ، 2017األولى من نوعھا التي اعت
المتعلقین بالغابات یكتس�����یان أھمیة خاص�����ة بالنس�����بة إلى  2و 1وأش�����ارت إلى أن الھدفین العالمیین 

موارد الوراثیة خطة العمل العالمیة لص������ون الوش������دّدت على أن تنفیذ  .الموارد الوراثیة الحرجیة
ا من حیث التوقیت (خطة العمل العالمیة) ما زال مناس�����بً  الحرجیة واس�����تخدامھا المس�����تدام وتنمیتھا

 بأھمیة الموارد الوراثیة الحرجیة.التوعیة ا للغایة، وناشدت األعضاء والمراقبین مواصلة ومھمً 
 
لألغذیة والزراعة (الھیئة)، ، أمینة ھیئة الموارد الوراثیة Irene Hoffmannورّحبت السیدة  -4

الموارد الوراثیة الحرجیة في السیاق مسألة وشدّدت على الحاجة إلى معالجة  بالمندوبین والمراقبین.
وإلى تنفیذ السیاسات المتعلقة بالموارد الوراثیة الحرجیة بما یتسق مع  األوسع للتنوع البیولوجي

صون التنوع  كذلكلموارد الوراثیة األخرى والسیاسات األخرى، بما في ذلك تلك التي تتناول ا
تقوم بھ الھیئة  الذيكما سلّطت الضوء على العمل الجاري  .على نحو مستدامالبیولوجي واستخدامھ 

أن ھذا التقریر یبیّن،  إلى وأشارت، حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالمبشأن تقریر 
 والقطاعات. االختصاصاتباالستناد إلى التقاریر القطریة، الحاجة إلى العمل المشترك بین 

 
ا مع المادة الثالثة من النظام األساسي لمجموعة تماشیً  ،بأنھ اوأحاط الرئیس مجموعة العمل علمً  -5

إریتریا ا عن (عوضً بوركینا فاسو وغینیا االستوائیة وكوت دیفوار  سوف تشارك كّل من ،العمل
االتحاد ا عن (عوضً النرویج وفنلندا و إستونیاو ا عن فییت نام)،)، وباكستان (عوضً الكونغوو زامبیاو

الدورة ھذه ا عن الجمھوریة العربیة السوریة) في )، وسلطنة عمان (عوضً فرنساو السویدوالروسي 
  أعضاء.ك

                                                           
1  /http://www.fao.org/forestry/86904/ar  
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یدة  -6 . رئیس�������ة(الوالیات المتحدة األمریكیة)  Randi Johnsonوانتخبت مجموعة العمل الس������
(س�����ري النكا)، والس�����ید  K.M.A Bandara(النیجر)، والس�����ید  Maman Adda  من الس�����یدوانتخبت كًال 

Czeslaw Koziol الس�����ید(بولندا)، و Luis Gustavo Asp Pacheco  (البرازیل)، والس�����ید محمدین األمین
ا للرئیس. بینما (بابوا غینیا الجدیدة) نوابً  Martin Golman محمدین الفكي عبد هللا (الس��ودان)، والس��ید

 ا.مقررً  Addaانتخب السید 
 
ش��ددت مجموعة العمل على أھمیة إتاحة الوثائق على ش��بكة اإلنترنت قبل أس��بوعین على و -7

 دوراتھا.  بدء كل مناألقّل من 
 
 .ألفالمرفق واعتمدت مجموعة العمل جدول األعمال على النحو الوارد في  -8
 

 حالة تنفیذ خطة العمل العالمیة لصون الموارد الوراثیة الحرجیة  -اثالثً 
 واستخدامھا المستدام وتنمیتھا

 
الموارد حالة تنفیذ خطة العمل العالمیة لصون  بعنواننظرت مجموعة العمل في الوثیقة  -9

التقریر األولي األول  بعنوانا بالوثائق وأخذت علمً  ،2الوراثیة الحرجیة واستخدامھا المستدام وتنمیتھا
، 3عن تنفیذ خطة العمل العالمیة لصون الموارد الوراثیة الحرجیة واستخدامھا المستدام وتنمیتھا

، 4د الوراثیة الحرجیةومشروع الخطوط التوجیھیة الطوعیة إلعداد استراتیجیة وطنیة للموار
خطة العمل العالمیة لصون الموارد الوراثیة الحرجیة واستخدامھا  تنفیذومشروع استراتیجیة تمویل 

 .5المستدام وتنمیتھا
 

ا باألنشطة التي أشیر إلیھا وأشادت بالتقدّم المحرز في تنفیذ خطة وأخذت مجموعة العمل علمً  -10
بدعوة  وأوصت بالتقریر األولي األول عن تنفیذ خطة العمل العالمیةا العمل العالمیة. كما أخذت علمً 

البلدان والشبكات اإلقلیمیة والمنظمات الدولیة المعنیة التي لم تقدّم تقاریرھا المرحلیة بعد، إلى القیام 
مجموعة العمل كذلك بعرض نسخة محدثة  أوصت. و2018أغسطس/آب  31بذلك في موعد أقصاه 

 على الھیئة في دورتھا القادمة لكي تنظر فیھ. تنفیذ خطة العمل العالمیة للتقریر األول عن
 
مجموعة العمل إلى األمانة دعوة جھات االتصال الوطنیة المعنیة بالموارد الوراثیة  وطلبت -11

الخطوط الحرجیة والشبكات اإلقلیمیة والمنظمات الدولیة المعنیة إلى تقدیم تعلیقاتھا على مشروع 
، 2018یولیو/تموز  31بحلول  إلعداد استراتیجیة وطنیة للموارد الوراثیة الحرجیة التوجیھیة

 وتوحیدھا في ضوء التعلیقات الواردة، لكي تنظر فیھا الھیئة في دورتھا المقبلة.
 

. ورّحبت استراتیجیة تمویل تنفیذ خطة العمل العالمیة بمشروعا وأخذت مجموعة العمل علمً  -12
الموارد الوراثیة الحرجیة واستخدامھا المستدام في اإلجراءات واألنشطة األكثر باقتراح تعمیم صون 

والتخفیف من آثار وتدابیر التكیّف  التي توضع بھدف تعزیز تنفیذ اإلدارة المستدامة للغابات شموًال 
أن مجموعة العمل إلى األمانة الحرص على  طلبتمن خالل آلیات تمویل معتمدة. وتغیر المناخ 

باألنشطة اإلضافیة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات  اإلطار الخاص ضمن الوثیقة یُدرج
ا إلى التعلیقات الواردة أثناء الدورة، مجموعة العمل من األمانة أن تعد، استنادً  وطلبت .وتدھورھا

 نسخة محدثة لمشروع استراتیجیة التمویل لكي تنظر فیھا الھیئة في دورتھا المقبلة.
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مجموعة العمل الھیئة بدعوة البلدان إلى مواص������لة تنفیذ خطة العمل العالمیة،  وأوص�������ت -31

، حس������ب االقتض������اء. التقریر األول عن تنفیذ خطة العمل العالمیةوتش������جیعھا على معالجة نتائج 
تنفیذ خطة العمل العالمیة  ودعمأیض�����ا بأن تطلب الھیئة من المنظمة مواص�����لة تنس�����یق  وأوص�����ت

مجموعة العمل بأن تش��جع  أوص��تالش��بكات اإلقلیمیة والمنظمات الدولیة المعنیة. كما  بالتعاون مع
 الھیئة الجھات المانحة على دعم تنفیذ خطة العمل العالمیة واستراتیجیة تمویلھا.

 
 إعداد التقریر الثاني عن حالة الموارد الوراثیة الحرجیة في العالم -ارابعً 

 
قة  -14 ثاني عن حالة الموارد الوراثیة  بعنواننظرت مجموعة العمل في الوثی إعداد التقریر ال

عالم مً  6الحرجیة في ال قة وأخذت عل بالوثی قاریر  بعنوانا  یة إلعداد الت مش������روع الخطوط التوجیھ
 ال����ق����ط����ری����ة ل����ل����ت����ق����ری����ر ال����ث����ان����ي ع����ن ح����ال����ة ال����م����وارد ال����وراث����ی����ة ال����ح����رج����ی����ة 

 .7في العالم
 

الخاص اإلطار الزمني المقترحة ورّحبت ببالخطوط العریضة علًما مجموعة العمل  أخذتو -15
 بالموافقة علیھا من قبل الھیئة. وأوصتإعداد التقریر الثاني ب
 
واس������تعرض�������ت مجموعة العمل مش������روع الخطوط التوجیھیة إلعداد التقاریر القطریة،  -61

مدرجة في القس����م الثاني (التقاریر إلى أنھ ینبغي للمس����ائل ال أوض����حبأن تش����یر بش����كل  وأوص����ت
بما یتجاوز توفیر  األقس������ام الس������ردیةعملیة إعداد  المتمثل في توجیھتخدم الغرض  أنالتكمیلیة) 

وأبدت مجموعة العمل قلقھا  ).1البیانات التي تقدم من خالل إنجاز االس�����تبیان اإللكتروني (القس�����م 
 إزاء كمیة البیانات والمعلومات التي قد تثبط عزیمة بعض البلدان بالنس����بة إلى تقدیم تقاریر قطریة.
وأوص������ت بأن تس������ند المنظمة األولویة للبیانات والمعلومات المطلوبة للتقاریر القطریة، ال س������یما 

وعة العمل كذلك بأن تمتنع المنظمة عن مجم وأوص������ت األس������ئلة التوجیھیة في التقاریر التكمیلیة.
 تقییم من خالل ا إلى أن ھذه البیانات تجمع أص������ًال جمع أي بیانات عامة عن الموارد الحرجیة نظرً 

ا إلى إنشاء مجموعة العمل بالمبادرة أیضً  أوصتالموارد الحرجیة في العالم. وباإلضافة إلى ذلك، 
 وطلبت مجموعة العمل من األمانة الحرص علىنش����رھا. بوابة إلكترونیة لتقدیم التقاریر القطریة و

كذلك بأن تمّكن  أوص����تویص����در النظام اإللكتروني نس����خة منھا الس����تخدامھا من قبل البلدان.  أن
الخطوط التوجیھیة الخاص������ة برفع التقاریر البلدان من تقدیم معلومات عن أنش������طة التنفیذ التي لم 

وأوص���ت مجموعة العمل بإدخال مزید من التحس���ینات على مس���رد  تس���فر بعد عن نتائج ملموس���ة.
المص��طلحات التقنیة الذي س��یرفق باالس��تبیان من أجل توض��یح عدد من المفاھیم من قبیل الص��ون 

بات المزروعة. خل الموقع في س������ی�اق الغ�ا نة دعوة جھ�ات  وطلب�ت دا مجموعة العم�ل من األما
الحرجیة إلى التعلیق على مش���روع الخطوط التوجیھیة  االتص���ال الوطنیة المعنیة بالموارد الوراثیة

، ووض���ع اللمس���ات األخیرة علیھا في ض���وء التعلیقات الواردة لكي 2018س���بتمبر/أیلول  15بحلول 
 تنظر فیھا الھیئة في دورتھا المقبلة.

 
إنش����اء نظام عالمي للمعلومات بش����أن الموارد الوراثیة  إمكانیة ونظرت مجموعة العمل في -17

أولویة إلتاحة البیانات الرئیس��یة المنبثقة  هینبغي اعتبارإنش��اء ھذا النظام  أن جیة. وأش��ارت إلىالحر
وأشارت أیًضا مجموعة العمل إلى أّن نظام المعلومات یجب أن یمّكن . للعمومعن التقاریر القطریة 

مجموعة العمل بأن تطلب الھیئة  أوصتوالبلدان من إصدار نسخ من التقاریر الستخدامھا الخاص. 
ا من المنظمة الشروع في إنشاء نظام عالمي جدید للمعلومات بشأن الموارد الوراثیة الحرجیة، رھنً 
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أیضا بأن تشجع الھیئة المنظمة على النظر في  وأوصتبتوافر موارد إضافیة من خارج المیزانیة. 
یمیة بش����أن الموارد الوراثیة الحرجیة، بما في الس����بل الكفیلة بتعزیز نظم المعلومات الوطنیة واإلقل

 ذلك من خالل توفیر المساعدة الفنیة والمالیة.
 

لعت مجموعة العمل على اھتمام المنظمة الدولیة للتنوع البیولوجي والمعھد األوروبي اطّ و -18
للغابات في المساھمة في تطویر نظام عالمي جدید للمعلومات بشأن الموارد الوراثیة الحرجیة وفي 

 إعداد التقریر الثاني. 
 
عم المنظمة البلدان بأن تد وأوصتوشددّت مجموعة العمل على الحاجة إلى تنمیة القدرات  -91

 في عملیة رفع التقاریر إلعداد التقریر الثاني.
 

مجموعة العمل بأن تدعو الھیئة البلدان إلى تقدیم تقاریرھا القطریة إلعداد التقریر  وأوصت -20
 ال������������������������������ث������������������������������ان������������������������������ي ب������������������������������ح������������������������������ل������������������������������ول

ا بأن تطلب الھیئة إلى المنظمة دعوة الش����بكات اإلقلیمیة أیض����ً  أوص����ت. و2020یونیو/حزیران  30
یة إلى المس�������اھمة في إعداد التقریر  یة المعن لدول یة الحرجیة والمنظمات ا بالموارد الوراث یة  المعن

بأن تدعو  وأوص�����تالثاني. وأش�����ارت مجموعة العمل إلى الحاجة إلى موارد من خارج المیزانیة، 
 إعداد التقریر الثاني.الھیئة الجھات المانحة إلى دعم 

 
 الحصول على الموارد الوراثیة الحرجیة وتقاسم منافعھا -اخامسً 

 
مس����ودة المالحظات التفس����یریة التي تص����ف، في نظرت مجموعة العمل في الوثیقة بعنوان  -21

سمات الممیزة للموارد الوراثیة  الحصولسیاق عناصر  سم منافعھا، ال  8الحرجیةعلى الموارد وتقا
مس��اھمات األعض��اء والمراقبین بش��أن الحص��ول  عن ا بوثائق المعلومات ذات الص��لةعلمً وأخذت 

ونتائج حلقة العمل الدولیة عن الحص���ول  9على الموارد الوراثیة لألغذیة الزراعة وتش���اطر منافعھا
ومجریات حلقة العمل الدولیة بش������أن  10على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاس������م منافعھا

والمس������ح الخاص بجھات  11الحص������ول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاس������م منافعھا
 .12لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھااالتصال الوطنیة بشأن الحصول على الموارد الوراثیة 

 
وأكدت مجموعة العمل أھمیة الس���مات الممیزة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة بالنس���بة  -22

-CGRFA/WG-FGRة من الوثیق 1إلى الموارد الوراثیة الحرجیة، على نحو ما ھو محدّد في الجدول 
 جیمالمرفق ، وقامت باس����تعراض وتنقیح المالحظات التفس����یریة، على نحو ما ھو وارد في 5/18/4
المعني ب�الحص������ول على الموارد الوثیق��ة، لكي ینظر فیھ��ا فریق الخبراء الفنیین والق��انونیین  بھ��ذه

 في دوراتھما القادمة. والھیئةوتقاسم منافعھا 
 

ست إرشادیة، وأن الزیادات على  -23 سیریة لی شارت مجموعة العمل إلى أن المالحظات التف وأ
، مھمة لفھم س��یاقھا ومعناھا. ولذلك أوص��ت جیمالمرفق المالحظات التفس��یریة، كما ھي واردة في 

ع��دم تغییر س������ی��اق  على ض������م��ان فریق الخبراء الفنیین والق��انونیینب��أن یعم��ل مجموع��ة العم��ل 
 المالحظات التفسیریة ومعناھا لدى توحیدھا.
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مجموعة العمل إلى األمانة أن تتیح المالحظات التفس������یریة في أقرب وقت ممكن  طلبتو -42

جموعة العمل، بصیغتھا التي استعرضھا ونقحھا فریق الخبراء الفنیین والقانونیین لجمیع أعضاء م
 المعني بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا.

 
 13معلومات التسلسل الرقمیة"" -سادًسا

 
اس�تعراض مس�ودة الدراس�ة االس�تكش�افیة لتقصي  بعنواننظرت مجموعة العمل في الوثیقة  -25

  14.التسلسل الرقمیة" بشأن الموارد الوراثیة األغذیة والزراعة الحقائق بشأن "معلومات
 

اس�����تعراض مس�����ودة الدراس�����ة بعنوان وش�����كرت مجموعة العمل المنظمة إلتاحتھا الوثیقة  -26
االس��تكش��افیة لتقص��ي الحقائق بش��أن "معلومات التس��لس��ل الرقمیة" بش��أن الموارد الوراثیة األغذیة 

لعمل. ورحبت بمس���ودة الدراس���ة باعتبارھا تقریراً ش���امالً لكي تس���تعرض���ھا مجموعة ا 15والزراعة
  غنیاً بالمعلومات ومقدماً في الوقت المناسب ومفیداً.

                                                           
الص�ادر عن االجتماع الثالث عش�ر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي  13/6 ھذا المص�طلح مأخوذ من المقرر  13

وھو موضع المزید من النقاش. وأقر بتعدد المصطلحات المستخدمة في ھذا المجال (بما فیھا، على سبیل الذكر ال الحصر، 
و"الموارد الوراثیة غیر المادیة"  " و"المعلومات الوراثیة"ة"بیانات التس�����لس�����ل الوراثي" و"معلومات التس�����لس�����ل الوراثی

و"المحاكاة بالحاس�����وب" وما إلى ذلك) وبأنھ من الض�����روري مواص�����لة النظر في ھذا الموض�����وع لتحدید المص�����طلح أو 
 المصطلحات المناسبة الواجب استخدامھا.
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" واس������ع جداً وأن معلومات التس������لس������ل الرقمیةوالحظت مجموعة العمل أن مص������طلح " -27
بموازاة  استخدامھ قد یطرح إشكالیة لعدم وجود تعریف متفق علیھ عالمیاً، وألن المصطلح سیتطور

التطورات العلمیة المقبلة. وأش��ارت إلى أن التداعیات المحتملة لـ�������� "معلومات التس��لس��ل الرقمیة" 
جتماع الرابع عش��ر لمؤتمر بالنس��بة إلى األھداف الثالثة التفاقیة التنوع البیولوجي، س��تناقش في اال

بیولوجي في ھذا ، وش������جعت المنظمة على مواص������لة العمل الوثیق مع اتفاقیة التنوع الاألطراف
 المجال.

 
والحظت مجموعة العمل أن فریق الخبراء الفني المخص�����ص المعني بالتس�����لس�����ل الرقمي  -28

للموارد الوراثیة التابع التفاقیة التنوع البیولوجي، قد "اتفق على ض��رورة إجراء مزید من المناقش��ة 
تكیفیة ودینامیة بما یكفي حول المصطلحات المرتبطة بھذه المسألة إلیجاد التوازن بین مصطلحات 

الس������تیعاب التغییرات في مجال العلوم والتكنولوجیا والس������وق وغیرھا من التغییرات، وتكون في 
  16الوقت نفسھ واضحة ومتینة بما فیھ الكفایة لتوفیر الیقین القانوني".

 
ودعت مجموعة العمل أعض�������اءھا إلى تقدیم مزید من األمثلة على اس������تخدام "معلومات  -29

، 2018یولیو/تموز  31التس�����لس�����ل الرقمیة" في مجال الموارد الوراثیة الحرجیة إلى األمانة بحلول 
بتأجیل مناقشاتھا بشأن  أوصتو .للنظر فیھا عند االنتھاء من الدراسة االستكشافیة لتقصي الحقائق

ات التسلسل الرقمیة إلى دورتھا القادمة لكي تتمكن من النظر في نتائج االجتماع الرابع عشر معلوم
 لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي.

 
 مشروع خطة العمل بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثیة  -سابعًا

 وصونھامن الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات لألغذیة والزراعة 
 

مش���روع خطة العمل بش���أن االس���تخدام المس���تدام بعنوان نظرت مجموعة العمل في الوثیقة  -30
ورحبت . 17للموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات لألغذیة والزراعة وص������ونھا

الحیة بمش�����روع خطة العمل كاس�����تجابة في الوقت المناس�����ب ألھمیة الموارد الوراثیة من الكائنات 
 الدقیقة والالفقاریات وصلتھا بقطاع الغابات.

 
واستعرضت مجموعة العمل المجاالت ذات األولویة التي حددتھا الھیئة في دورتھا األخیرة  -31

في التربة والالفقاریات، وعوامل  الدقیقة (أي الملقّحات، وال س�����یما نحل العس�����ل، والكائنات الحیة
سبة إلى عملیة الھضم لدى المجترات المكافحة البیولوجیة، والكائنات  الحیة الدقیقة ذات األھمیة بالن

بتنقیح قائمة المجموعات الوظیفیة  وأوص�����ت، 18وتجھیز األغذیة والعملیات الص�����ناعیة الزراعیة) 
   للكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات في مشروع خطة العمل على النحو المبین أدناه:
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 الملقّحات، وال سیما نحل العسل الدورة الثامنة عشرة للھیئة
 الكائنات الحیّة الدقیقة والالفقاریات في التربة الدورة التاسعة عشرة للھیئة

عوامل المكافحة البیولوجیة والنَْبت الُطفَیلي  الدورة العشرون للھیئة
 الداخلي والمعایشات

الفطریات الصالحة الكائنات الحیة، بما في ذلك  الدورة الحادیة والعشرون للھیئة
لألكل والتي تستخدم كمكونات غذائیة في 

 األغذیة/األعالف
عملیات تجھیز األغذیة والتخمیر الصناعي  الدورة الثانیة والعشرون للھیئة

 الزراعي
 الكائنات الدقیقة ذات الصلة بالھضم الحیواني الدورة الثالثة والعشرون للھیئة

 
 االستراتیجیة لھیئة الموارد الوراثیةمشروع الخطة  -ثامنًا

 )2027 - 2018لألغذیة والزراعة (
 

مش���روع الخطة االس���تراتیجیة المراجعة لھیئة بعنوان اس���تعرض���ت مجموعة العمل الوثیقة  -32
  19وقامت بتنقیحھا. )2018-2027الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (

 
بالتقدم المحرز في تنفیذ برنامج العمل المتعدد الس������نوات  -33 وأحاطت مجموعة العمل علماً 

. والحظت أن أھداف دالالمرفق بتنقیح تخطیط الدورة، على النحو الوارد في  وأوص�������تللھیئة، 
عالمیة التي أعدت بموجب  ند إلى التقییمات ال ئة المقترحة والمش������تركة بین القطاعات تس������ت الھی

ومجاالت األولویات االس����تراتیجیة، واألھداف الطویلة األجل واألھداف التي وض����عتھا  توجیھاتھا،
 خطط العمل العالمیة للھیئة، وغیرھا من أنشطة الھیئة المنفذة استجابة للتقییمات العالمیة.

 
مجموعة العمل بأن تقوم الھیئة بتحدیث خطة العمل المتعددة الس����نوات وتخطیط  وأوص����ت -43

أس��اس منتظم، وبمراجعة الخطة االس��تراتیجیة حس��ب الض��رورة. وخص��ت بالش��كر الدورات على 
حكومتي سویسرا والنرویج لما قدمتاه من دعم للصندوق االستئماني متعدد المانحین التابع لبرنامج 

بأن تقوم الھیئة بتش������جیع الجھات المانحة األخرى على حذو  وأوص������تالعمل المتعدد الس������نوات، 
 حذوھما.

 
 البیانات الختامیة -تاسعًا

 
، المدیر العام المس����اعد إلدارة الغابات، بالتھنئة إلى مجموعة Hiroto Mitsugiتوجھ الس����ید  -35

العمل على ما حققتھ من إنجازات. وأش�����ار إلى أّن مناقش�����ات مجموعة العمل وتوص�����یاتھا تش�����كل 
ارك في الدورة الثالثة وبعدما ش��مس��اھمات ھامة لتطبیق خطة األمم المتحدة االس��تراتیجیة للغابات. 

عشرة لمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، أضاف أّن تطبیق خطة العمل العالمیة مجٍد للغایة من 
أج�ل تعزیز اإلدارة المس������ت�دام�ة للغ�اب�ات. وأك�د مج�ددًا رغب�ة إدارة الغ�اب�ات في منظم�ة األغ�ذی�ة 

 عمل العالمیة. والزراعة في توفیر الدعم الفني للبلدان من أجل تنفیذ خطة ال
 

بالش��كر إلى المندوبین والمراقبین على ما قدموه من مس��اھمات  Hoffmannوتوجھت الس��یدة  -36
وعلى مش��اركتھم النش��طة في ھذه الدورة. وأش��ارت إلى ض��رورة المض��ي قدًما في بذل الجھود من 
أجل تنفیذ خطة العمل العالمیة. وأبدت ارتیاحھا لما حققتھ ھذه الدورة من نتائج مش��ددة على أھمیتھا 

 بالنسبة إلى عمل الھیئة. 
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وتوجھت الرئیس��ة بالش��كر إلى األعض��اء والمراقبین على عملھم والتوص��یات التي ص��درت  -37
ا المقرر واألمانة فض����الً عن موظفي المنظمة على ما قدموه من مس����اھمات  عنھم. وش����كرت أیض����ً

 إلنجاح ھذه الدورة.
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 المرفق ألف
 

 جدول أعمال الدورة الخامسة
 لمجموعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة

  2018مایو/أیار  10-8روما، 
 

 
 انتخاب الرئیس ونائب (نواب) الرئیس والمقرر -1
 
 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -2
 
حالة تنفیذ خطة العمل العالمیة لص������ون الموارد الوراثیة الحرجیة واس������تخدامھا المس������تدام  -3

 وتنمیتھا
 

الحرجیة مش���روع التقریر األولي عن تنفیذ خطة العمل العالمیة لص���ون الموارد الوراثیة  3-1
 واستخدامھا المستدام وتنمیتھا

مش������روع الخطوط التوجیھیة الطوعیة إلعداد اس������تراتیجیة وطنیة للموارد الوراثیة  3-2
 الحرجیة 

مش���روع اس���تراتیجیة تمویل تنفیذ خطة العمل العالمیة لص���ون الموارد الوراثیة الحرجیة  3-3
 واستخدامھا المستدام وتنمیتھا

 
 ي عن حالة الموارد الوراثیة الحرجیة في العالمالتقریر الثانإعداد  -4
 
 الحصول على الموارد الوراثیة الحرجیة وتقاسم منافعھا -5
 
 "معلومات التسلسل الرقمیة" -6
 
مش���روع خطة العمل بش���أن االس���تخدام المس���تدام للموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة  -7

 والالفقاریات لألغذیة والزراعة وصونھا 
 

-2018مش������روع الخطة االس������تراتجیة المراجعة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ( -8
2027( 

 
 أیة مسائل أخرى -9
 

 اعتماد التقریر -10
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 باءالمرفق 
 

 الفنیة الحكومیة الدولیة مجموعة العملاألعضاء واألعضاء المناوبون في 
 الھیئة المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة الذین انتخبتھم

 في دورتھا العادیة السادسة عشرة
 

 التركیبة
 (عدد البلدان في كل إقلیم)

 البلد

 الكونغو ) 5أفریقیا (
 إریتریا

 المغرب
 النیجر
 زامبیا

 : توغوالعضو المناوب األول
 : سوازیلند العضو المناوب الثاني

 الصین )5آسیا (
 جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

 جمھوریة كوریا
 النكاسري 

 فییت نام
 : تایلندالعضو المناوب األول
 : إندونیسیاالعضو المناوب الثاني

 فرنسا )5أوروبا (
 إیطالیا
 بولندا

 االتحاد الروسي
 السوید

 : فنلندا العضو المناوب األول
 : المملكة المتحدةالعضو المناوب الثاني

 األرجنتین )5أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي (
 البرازیل

 كوبا
 إكوادور

 بیرو
 : كوستاریكا العضو المناوب األول
 : بنما العضو المناوب الثاني

 جمھوریة إیران اإلسالمیة )4الشرق األدنى (
 السودان

 الجمھوریة العربیة السوریة 
 الیمن

 : األردنالعضو المناوب األول
 : لبنان العضو المناوب الثاني

 كندا ) 2أمریكا الشمالیة (
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 الوالیات المتحدة األمریكیة 
 بابوا غینیا الجدیدة ) 2جنوب غرب المحیط الھادئ (

 فانواتو
 : فیجيالعضو المناوب األول
 : جزر سلیمان العضو المناوب الثاني
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 جیمالمرفق 
 

المذكرات التفسیریة التي تبیّن السمات الممیّزة للموارد الوراثیة الحرجیة في سیاق عناصر 
  الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا

ستعراض ومراجعة مشروع  سیریة على النحو الوارد أدناه قامت مجموعة العمل با المالحظات التف
لكي یواص������ل فریق الخبراء الفنیین والقانونیین المعني بالحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا 

 والھیئة النظر فیھ في دوراتھما المقبلة.
 

 السمات الممیّزة للموارد الوراثیة الحرجیة
 
من الموارد الوراثیة الحرجیة عند التعاطي قد ترغب الحكومات في مراعاة الجوانب التالیة  -1

  مع مسألة الحصول على الموارد الوراثیة الحرجیة وتقاسم منافعھا:
 

 .غالبًا ما تكون الموارد الوراثیة الحرجیة من األنواع والمجموعات غیر المستأنسة −
 .تھاجز األنواع الحرجیة بمفردھا (وإن كان ببطء) وال تعرف حدودًا لھا −
حافل بش������أن انتقال األنواع حول مختلف أنحاء العالم. یعتمد العدید من برامج  ھناك تاریخ −

 ).وسواھا Gmelinaو Eucalyptusو Pinus مثل( الزرع على األنواع الغریبة
ئة "خدمات النظام اإلیكولوجي" ومن  − بات ھي من ف غا ئة عن ال ناش������ نافع ال عدید من الم ال

نتاج، من الصعب تحدید قیمة نقدیة لما قد ینتج الصعب تحدید قیمتھا.  وخالفًا لمحاصیل اإل
 .عن برنامج ما للتربیة أو االسترداد

ال تتجلى منافع تربیة األشجار إال بعد عقود من الزمن. وتتراوح فترات التربیة الفاصلة بین  −
سنة. ویستغرق برنامج  40سنوات و 8سنة فیما قد یتراوح سّن المزارع بین  15سنوات و 10

سنة لكي تتجلى أي قیمة اقتصادیة فعلیة نتیجة  35ار في الغابات المعتدلة قرابة تربیة األشج
نقل المواد (قد تكون الفترة أقّل من ذلك إذا أمكن بیع البذور لقاء قیمة أعلى، غیر أّن المنفعة 

 .االقتصادیة غیر موثّقة بالكامل)
ا كل عام لكن ھناك عدد خالفًا للمحاص������یل الزراعیة، ال تنتج الغابة عادة محص������والً جدیدً  −

متزاید من المنتجات الحرجیة العالیة القیمة من غیر األخش����اب (بما في ذلك الثمار والبذور 
 .والمواد الورقیة) التي من شأنھا أن تساھم في تحقیق األمن الغذائي

ر الحاجة إلى المادة الوراثیة الغریبة.  − تعدّ مقاومة األمراض س������مة رئیس������یة غالبًا ما تفس������ّ
 :وینبغي النظر في الجوانب التالیة

 
o  قد تكون أحیانًا المنافع بكل بس������اطة إنش������اء غابة س������لیمة من دون وجود خطط لجني

 محاصیل منھا في بعض الحاالت؛ 
o  وغالبًا ما یكون مص������در المرض الذي ھناك س������عي لمقاومتھ من خالل برامج التربیة

أّن مص��در المش��كلة ھو نفس��ھ مص��در المنطقة نفس��ھا التي توجد فیھا المادة الوراثیة (أي 
  .المقاومة)
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) إتاحة المعلومات األساسیة ذات الصلة 1ویھدف مشروع المذكرات التفسیریة التالي إلى ( -2
لصانعي السیاسات الذین یعملون على وضع تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا وتكییفھا 

) وإیض��اح بعض القض��ایا المطروحة 2اثیة الخاص��ة؛ (وتنفیذھا في البلدان التي تنّظم مواردھا الور
في العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا من حیث جدواھا بالنسبة إلى الموارد 

 الوراثیة الحرجیة، مع التشدید على الطابع الطوعي وغیر اإللزامي لھذه المذكرات التفسیریة.
 

 الحرجیةمعلومات أساسیة عن الموارد الوراثیة 
 
قد یعتبر ص��انعو الس��یاس��ات الخاص��ة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا أنھ من المفید  -3

وعلیھ،  1الحصول على بعض المعلومات األساسیة عن استخدام الموارد الوراثیة الحرجیة وتبادلھا.
 :یجب أن توضح المذكرات التفسیریة ما یلي

 
وتقییمھا وحركتھا تاریخ عریق في القطاع الحرجي. إّن الس���تكش���اف مواد التكاثر الحرجي 

وقد أظھرت أولى التجارب على المص��ادر وجود "أعراق جغرافیة" ض��من أنواع االش��جار 
وبیّنت أیًضا أّن للمصدر األساسي للبذور تأثیر كبیر على استمراریة جھود زراعة األشجار 

ص�����ادر بالنس�����بة إلى الكثیر من وأدائھا. وقد تم وض�����ع العدید من التجارب الدولیة على الم
أنواع األش��جار الختبار أداء المادة الوراثیة لألش��جار من بلدان/أقالیم مختلفة. وبالتالي، كان 
لنتائج التجارب على المص�������ادر ھذه تأثیر كبیر على الطلب على بعض مص�������ادر البذور 

ثیة بین البلدان مقارنة بمص��ادر أخرى وكانت الس��بب في العدید من عملیات نقل المادة الورا
ا حوافز لص��ون الموارد الوراثیة الحرجیة.  واألقالیم. وأعطت التجارب على المص��در أیض��ً

 .ولكن االختبارات الخاصة بالمصادر غیر مكتملة بالنسبة إلى جمیع األنواع والبلدان
 

ویتمثل أحد أوجھ االس����تخدام الرئیس����یة للموارد الوراثیة الحرجیة في اس����تخدامھا المباش����ر 
مادة للتكاثر (على ش����كل بذور وأجزاء مقطوعة وأجزاء أخرى من الش����جرة المس����تخدمة ك

لإلكثار) لغرض التش�����جیر أو التحریج أو إنش�����اء نظم للحراجة الزراعیة. ویتراوح إلى حد 
ستخدام الموارد الوراثیة الحرجیة في برامج االستكشاف والتربیة المنھجیة بین  كبیر مدى ا

سنة من  50وقد بدأت عملیات االستكشاف والتحسین المنھجي قبل مختلف أنواع األشجار. 
اآلن بالنس��بة إلى عدد من أنواع األش��جار الس��ریعة النمو المس��تخدمة في حراجة المس��احات 
نط واألوكالبتوس) في الزراعات الص������ناعیة  المزروعة (مثل أش������جار الص������نوبر والس������ّ

بالنس���بة إلى مجموعة مختلفة من والص���غیرة. وكانت جھود االس���تكش���اف والتقییم قد بدأت 
س�����نة من اآلن وإن كانت برامج  200أنواع األش�����جار في المناطق المعتدلة والش�����مالیة قبل 

یة  بدأت ترب قت خالل القرن العش������رین. ومؤخًرا،  قد انطل قدر أكبر  التحس������ین المنھجي ب
ربیة األش������جار تش������مل مجموعة واس������عة من تقنیات التكنولوجیا األحیائیة بما في ذلك الت

 .بمساعدة واِسمات
 

أما بالنس������بة إلى الغالبیة العظمى من أنواع األش������جار األخرى، فال تزال جھود التحس������ین 
محدودة وتقتص������ر في معظمھا على التجارب على المص������ادر واختیار مجموعات البذور. 
وباإلجمال، تعاني تربیة األش����جار في الغابات من قیود بس����بب طول الفترات الفاص����لة بین 

یل واآلخر ودورات تربیتھا بحیث أّن معظم األنواع ال تزال ض�����من األجیال األولى من الج
التحس������ین الوراثي. غیر أّن المكاس������ب الوراثیة قد تكون ملحوظة لكون أنواع األش������جار 
الحرجیة غیر مس������تأنس������ة وتتمیز بدرجات عالیة من التنوع الوراثي، مما یتیح الفرص������ة 

نط وبعض  لتكثیف عملیة االنتقاء. وتس��جل بعض األنواع مثل األوكالبتوس االس��توائي والس��ّ
أنواع الصنوبر تقدًما سریعًا نسبیًا بسبب قصر الفترات الفاصلة بین الجیل واآلخر (أقّل من 
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عش���ر س���نوات عادة) وتقنیات االنتقاء المبكر. وقد تكون األحجام الفعلیة لمجموعات جینات 
ومشتتة للغایة في الغالب. وتبعًا لمستوى التحسین، أنواع األشجار في برامج التربیة كبیرة 

قد یكون باإلمكان الحصول على مواد التكاثر ألنواع األشجار الحرجیة من مصادر منّوعة. 
ة والطبیعی��ة ألغراض  فعلى س������بی��ل المث��ال، ال یزال تجمیع الب��ذور من المجموع��ات البری��ّ

ضافة إلى اإلكثار المكثّف في المساحات المزروعة أو إلعادة تجد شائعًا. وإ ید الغابات أمًرا 
ذلك، تتم إدارة حدائق البذور، وھي مرافق خاص����ة مرتبطة ببرامج التربیة المنّظمة، إلنتاج 
البذور تحدیدًا. والمادة الوراثیة التي یتم إنتاجھا في ھذه الحدائق تخض������ع عادة لالختبار 

وباإلمكان إعدادھا على واالنتقاء بواس������طة تجارب عبر مواقع وظروف مناخیة مختلفة 
النحو األمثل بما یالئم س�����مات تجاریة محددة كحجم الخش�����ب أو الغلة من اللّب أو الغلة من 
الكتلة األحیائیة أو الزیوت الورقیة. وغالًبا ما تتولى ش������ركات كبرى أو وكاالت حكومیة 

 نّ أإدارة الحاض������نات الكبرى إلنتاج ش������تالت األش������جار و/أو قطع األش������جار، في حین 
الحاضنات الصغیرة یدیرھا المزارعون والمجتمعات المحلیة وھي غالبًا ما تشكل المصدر 
الرئیس��ي لش��تالت األش��جار في المناطق الریفیة، خاص��ة المناطق التي ال توجد فیھا حراجة 

 .لألغراض التجاریة
 

وقد تّم تطویر بعض مجموعات الموارد الوراثیة الحرجیة خارج موقعھا ألغراض الص��ون 
واألبحاث وتدیرھا عادة مؤس����س����ات بحوث عامة أو ش����بھ عامة. وفي مقابل التاریخ الحافل 
یة من مواد التكاثر الحرجي  بة العال یة الحرجیة حول العالم والنس������ لحركة الموارد الوراث

یتعلق  ما الغریبة المس������تخدمة للزرع والتحریج، ھناك اختالفات ملحوظة بین األنواع في
المادة الوراثیة على المس���توى الدولي ومدى انتش���ارھا خارج نطاقات بمش���اركتھا في تبادل 

توزیعھا الطبیعیة. فعلى س������بیل المثال، جرى نقل عدد من األنواع المخص������ص������ة للزرع 
نط والص���نوبر واألوكالبتوس بش���كل مكثّف في مختلف أنحاء العالم  الس���ریعة النمو مثل الس���ّ

قات توزیعھا  یدًا عن نطا تت تُزرع اآلن بع عة بعض وبا الطبیعیة. وكذلك األمر، تتم زرا
األنواع االس����توائیة المخص����ص����ة للخش����ب والعالیة القیمة مثل ش����جرة الماھوغاني واألرز 

 .اإلسباني وشجر الساج باعتبارھا أشجاًرا مستقدمة في العدید من البلدان
 

ى ومع أّن تبادل بعض األنواع كتلك المس�����تخدمة في الزراعة الحرجیة قد حص�����ل ربما عل
نطاق أض��یق، إال أّن توزیعھا على البلدان إلى أبعد من نطاقاتھا األص��لیة قد أدى دوًرا ھاًما 
بة إلى العدید من األنواع كان  في تطّور ھذا القطاع. غیر أّن تبادل المادة الوراثیة بالنس������
محدودًا حتى اآلن وھو یحدث بش����كل رئیس����ي على المس����توى اإلقلیمي أو بین البلدان التي 

ا أنواع مختلفة إلى حد كبیر ض������من موائلھا لدیھ ا نفس األحوال المناخیة. وتُس������تخدم أیض������ً
الغابات األص������لیة ویقتص������ر تبادلھا على حاالت معینة فقط، مثالً ألغراض  الطبیعیة في

 .البحوث المحددة
 

وتجدر اإلش������ارة في جمیع ھذه الحاالت إلى أّن مالحظة أي قیمة اقتص������ادیة یتطلّب بعض 
الفًا لمعظم المحاص����یل الزراعیة، ینبغي زراعة األش����جار لس����نوات عدیدة قبل الوقت. وخ

حص�������اد ثمارھا على ش������كل غذاء أو ألیاف. وغالًبا ما یكون من الص������عب تحدید الفوائد 
االقتص������ادیة لنقل المواد الوراثیة نظرا إلى ارتباطھا بس������المة الغابات وغیرھا من س������لع 

  .اإلیكولوجي وخدمات النظام
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  القانونیة والسیاساتیة واإلداریة، بما في ذلك الممارسات القائمة التدابیر
 
تش����یر العناص����ر الخاص����ة بالحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا إلى تدابیر قانونیة أو  -4

تش������ریعیة محددة قد تكون موجودة بالفعل بھذا الص������دد في ما یخص بعض القطاعات الفرعیة من 
والزراعة. ویشار تحدیدًا إلى المعاھدة. وعلیھ، یجب أن توضح المذكرات الموارد الوراثیة لألغذیة 

  :التفسیریة ما یلي
 

تش������مل المعاھدة جمیع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة. ویش������مل كذلك النظام 
المتعدد األطراف الخاص بالمعاھدة للحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا عددًا قلیالً من 

بما في [؛ والحامض [Artocarpus] الخبز ؛ وش����جرة[Malus] األش����جار (التفاحمحاص����یل 
بعض أنواع العلف ) و [Cocos]الھند كفس����ائل جذریة]؛ وجوز Fortunellaو Poncirus ذلك

من أنواع نباتات خش������بیة. وبموجب المعاھدة، یتاح الحص������ول على ھذه الموارد الوراثیة 
االس��تخدام والص��ون لألبحاث والتربیة والتدریب  بموجب اتفاق موحد لنقل المواد ألغراض

لألغذیة والزراعة، ش��رط أال یش��مل ھذا الغرض اس��تخدامات كیمیائیة و/أو ص��یدالنیة و/أو 
 .2غیرھا من االستخدامات الصناعیة غیر الغذائیة/العلفیة

 
ا العناص��ر الخاص��ة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا إلى الممارس��ات  -5 وتش��یر أیض��ً

التجاریة أو البحثیة الس������تخدام الموارد الوراثیة للبحث والتطویر وتبادلھا، وھو ما قد تكون بعض 
القط��اع��ات الفرعی��ة ق��د عم��دت إلى تطویره ب��الفع��ل، وتش������ّجع الحكوم��ات على النظر إلى ھ��ذه 

لذا، یجب أن  3الممارس���ات عند وض���ع التدابیر الخاص���ة بالحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا.
 : المذكرات التفسیریة ما یليتوضح 

 
تتولى أحیانًا التعاونیات تربیة األش������جار لتجمیع موارد المتعاونین من خالل برامج للتربیة 
المش������تركة. قد ترغب الحكومات في إبراز أس������لوب العمل المش������ترك ھذا للتربیة الحدیثة 

تش��جیع تجمیع  لألش��جار في تدابیرھا الخاص��ة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا بغیة
ئة عن  ناش������ الموارد الوراثیة الحرجیة، ودعمھ من خاللھا، وتیس������یر تش�������اطر المنافع ال
اس������تخدامھا، بما في ذلك من خالل اتفاقات التعاون التي ال تقتص������ر على الحص������ول على 

 .الموارد وتقاسم منافعھا
 

یحوزون على تحدید األجھزة الحكومیة ذات الص����لة وأص����حاب المص����لحة غیر الحكومیین الذین 
 الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة أو یقومون یتوفیرھا أو استخدامھا، والتشاور معھم

 
وتوص��ي العناص��ر الخاص��ة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا بالتش��اور مع الھیئات  -6

الحكومیة وأص������حاب المص������لحة غیر الحكومیین الذین یحوزون على الموارد الوراثیة لألغذیة 
  :ویجب أن توضح المذكرات التفسیریة ما یلي 4والزراعة أو یقومون بتوفیرھا أو استخدامھا.

 
ال تكون في معظم األحیان الس�لطة المختص�ة المس�ؤولة عن الحص�ول على الموارد وتقاس�م 
منافعھا ھي نفس��ھا الس��لطة المس��ؤولة عن القطاع الحرجي. وبما أّن معارف معظم أص��حاب 

الحرجي محدودة في مجال الحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا  المص����لحة في القطاع
وتأثیراتھا على قطاعھم، قد تس����اعد المش����اورات في توعیة أص����حاب المص����لحة وقد تمّكن 
ص���انعي الس���یاس���ات والقرارات من االطالع على خص���ائص البحث والتطویر في القطاع 

 .القطاع الفرعيالحرجي وممارسات االستخدام والتبادل القائمة على مستوى 
                                                           

 (أ) من المعاھدة. 3-12المادة   2
 من العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا.) ج( أوالً -15الفقرة   3
 ثانیًا من العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا.-15الفقرة   4
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دمج تدابیر الحص�ول على الموارد وتقاس�م منافعھا ض�من س�یاس�ات واس�تراتیجیات األمن الغذائي 

 والتنمیة الزراعیة المستدامة األوسع نطاقًا
 
توصي العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا بالنظر إلى الحصول على  -7

وتقاس��م منافعھا في الس��یاق األوس��ع للتنمیة الزراعیة المس��تدامة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة 
. لذا، یجب أن تشیر المذكرات التفسیریة بشكل صریح إلى السیاسات والتشریعات 5واألمن الغذائي

الحرجیة المحددة التي بإمكانھا إما أن تتضمن األحكام ذات الصلة بالحصول على الموارد الوراثیة 
 :ھا أو أن تشیر إلیھاالحرجیة وتقاسم منافع

 
دوًرا ھاًما للمس������اھمة في تحقیق األمن الغذائي. وھي نادًرا ما توفر نمًطا  األش������جارتؤدي 

تتیحھ من فاكھة وجوزیات وأوراق حاس������م األھمیة الس������تكمال  غذائًیا متكامالً غیر أّن ما
وتتس������م اإلنتاج الزراعي، خاص�������ة في حاالت الجفاف والمجاعة والكوارث والنزاعات. 

ا لبقاء س��كان الغابات، بما في ذلك العدید من الش��عوب  الغابات الطبیعیة بأھمیة حاس��مة أیض��ً
األص������لیة. وتوفر الغابات س������لًعا وخدمات رئیس������یة للمجتمع المحلي الزراعي من حیث 
مس�����اعدتھا في تأمین المیاه النظیفة لألراض�����ي الزراعیة وتوفیر الموائل للملقحات. ویعزز 

جار في األراض������ي الزراعیة المزارعون األ غذائي من خالل المحافظة على األش������ من ال
وتش��جیع تجدیدھا الطبیعي وغرس األش��جار والنباتات الحرجیة األخرى. ویعتمد الرعاة في 
األراض��ي الجافة وش��بھ الجافة خالل القس��م األكبر من الس��نة على األش��جار كمص��در للعلف 

جار ونظم الزراعة الحرجیة في تحقیق األمن لماش������یتھم. وتس������اھم بالتالي الغابات واألش������
الغذائي والتغذیة بطرق عدیدة وإن كانت ھذه المس�������اھمات ال تبرز في معظم األحیان في 
االستراتیجیات الوطنیة للتنمیة واألمن الغذائي. وثمة قدرة على الحد من الفقر وزیادة األمن 

ب أن تش������كل تدابیر الحص������ول الغذائي من خالل الحراجة لألغراض التجاریة. وعلیھ، یج
على الموارد الوراثیة الحرجیة وتقاس�����م منافعھا جزًءا من اعتبارات أوس�����ع نطاقًا خاص�����ة 

 .باألمن الغذائي ومن السیاسات الحرجیة ذات الصلة
 

وتوفر الغابات خدمات متنوعة على ص������عید النظام اإلیكولوجي وتتس������م الموارد الوراثیة 
التكیف مع تغیر المناخ والحد من تأثیراتھ على الس����واء. وتتس����م الحرجیة باألھمیة من أجل 

بعض الس������مات المتص������لة بالتكیف، مثل القدرة على مقاومة الجفاف، باألھمیة، ال بل إنھا 
تكتس�����ي أھمیة متزایدة، بما في ذلك بالنس�����بة إلى برامج االنتقاء والتربیة ذات الص�����لة التي 

ذا الس���یاق، یتس���م س���كان الغابات الھامش���یة بأھمیة تس���تخدم فیھا مواد محلیة وغریبة. وفي ھ
خاصة لصون الموارد الوراثیة الحرجیة القیّمة واستخدامھا. وتعدّ البحوث في مجال التنوع 
الوراثي حاس��مة لقدرتھا على تیس��یر تحدید واس��تخدام المواد األنس��ب في مش��اریع التش��جیر 

 .ناخ في المستقبلواالسترداد، مما یساھم في الحد من تأثیرات تغیر الم
 

وغالبًا ما یكون خطر انتش�����ار اآلفات واألمراض عبر نقل المادة الوراثیة لألش�����جار خطًرا 
سیًا وھدفًا لتدابیر  شار تلك اآلفات واألمراض یشكل تحدیًا رئی جسیًما. وال یزال الحد من انت

الحصول على  الصحة النباتیة. وقد تشیر ھذه التدابیر، إضافة إلى مدونات الممارسات، إلى
الموارد الوراثیة الحرجیة وتقاسم منافعھا للحد من العبء البیروقراطي وتبسیط اإلجراءات 

 .اإلداریة
 

 إدماج تطبیق تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا ضمن المشھد المؤسسي
 

                                                           
 ثالثًا من العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا. -15الفقرة   5
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مختلفة غالبًا ما تتداخل تدابیر الحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا مع قطاعات فرعیة  -8
والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة والتي غالباً ما تكون من مسؤولیة وزارات وسلطات مختصة 
مختلفة. وتش��یر العناص��ر الخاص��ة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا إلى البحث في إمكانیة 

لموارد وتقاس��م اس��تخدام البنى اإلداریة القائمة في القطاعات الفرعیة لتطبیق تدابیر الحص��ول على ا
 .منافعھا، عوًضا عن خلق طبقات إداریة جدیدة وإضافیة

 
تدابیر  بات من أجل تطبیق ال غا ًیا لحوكمة ال بات الموجودة حال وباإلمكان اس������تخدام الترتی
الخاص�������ة بالحص������ول على الموارد الوراثیة الحرجیة وتقاس������م منافعھا. ویدّل النظر في 

تطبیق التدابیر الخاص����ة بالحص����ول على الموارد الممارس����ات القائمة والماض����یة على أّن 
وتقاس�����م منافعھا یختلف إلى حد كبیر بین البلد واآلخر والكیان واآلخر ض�����من البلد الواحد. 
وفي بعض البلدان، یمكن أن تشرف إحدى السلطات المركزیة على تطبیق التدابیر الخاصة 

ض سلطة الحصول على الموارد بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، كما باإلمكان تفوی
الوراثیة الحرجیة وتقاس������م منافعھا للوكالة الوطنیة للغابات أو معھد البحوث الحرجیة لما 
یتمتع بھ من خبرة ومعارف بش�����أن أص�����حاب المص�����لحة ومس�����ؤولیتھ عن تنفیذ اللوائح أو 

یة في األنظمة األخرى المتص����لة بالموارد الوراثیة الحرجیة. وال تكون تلك الس����لطة مركز
بلدان أخرى وتتراوح إلى حد كبیر تدابیر الحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا، بدًءا 
باس����تخدام ش����ھادات الص����حة النباتیة فحس����ب وص����والً إلى االتفاق الرس����مي على ش����روط 

  .االنتفاع
 

 تدفقات المادة الوراثیة، بما في ذلك التدفقات الدولیة
 
صة بالحصول على  -9 سم منافعھا لدى وضع التدابیر ذات توصي العناصر الخا الموارد وتقا

ویجب أن توض������ح المذكرات  6الص������لة وتكییفھا وتطبیقھا بمراعاة جدوى تدفقات المادة الوراثیة.
 : التفسیریة ما یلي

 
خالل المئتي س��نة الماض��یة، تّم بش��كل مطرد نقل الموارد الوراثیة لألش��جار الحرجیة ض��من 

لألنواع وخارجھا ألغراض الحراجة وللبحث والتطویر. وجرى ھوامش التوزیع األص������لیة 
نش������ر المادة الوراثیة المنقولة من أجل زراعة األش������جار ألغراض عدیدة انطالًقا من إنتاج 
المنتجات الخش�����بیة وغیر الخش�����بیة وص�����والً إلى توفیر خدمات النظام اإلیكولوجي من قبیل 

والتخفیف من وطأة تغیر المناخ وإدارة  اس�����ترداد الغابات من أجل ص�����ون التنوع البیولوجي
 .مستجمعات المیاه

 
من آس�����یا وأوس�����یانیا إلى أفریقیا الجنوبیة. وتم إدخال أنواع  الس�����نطوجرى تص�����دیر بذور 

 37و 91من أس��ترالیا إلى  Eucalyptus globulusو  Eucalyptus camaldulensis األوكالبتوس
المناطق االس������توائیة  منTheobroma cacao  إدخال من البلدان األخرى على التوالي. وتم

الجدیدة إلى المناطق االس��توائیة في أفریقیا وآس��یا اعتباًرا من القرن الس��ادس عش��ر. وش��ھد 
القرن الماضي إجراء تجارب على المصادر شملت عادة بذوًرا من بلدان مختلفة معتمدة في 

اثی�ة بل��دان أخرى. ورغم التحس������ن في اآلون��ة األخیرة في توثیق عملی��ات نق��ل الم��ادة الور
لألش��جار المس��تخدمة في الزراعة الحراجیة لدعم الممارس��ات الزراعیة، ال تزال الكثیر من 

 .المعلومات، خاصة في ما یتعلق بمصادر الجھات الوافدة منھا، مجھولة
 

 االنعكاسات المحتملة على نطاق التدابیر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا
 

                                                           
 ـ من العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا. )ه( أوالً -15الفقرة   6
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بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا على ض��رورة أن تكون تش��دد العناص��ر الخاص��ة  -10
التدابیر ذات الص����لة واض����حة بالنس����بة إلى أنواع الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التي تش����ملھا 

ویسري ھذا االعتبار أیًضا  7أحكام ذات الصلة بشأن الحصول علیھا وتلك غیر المشمولة بأي منھا.
الموارد وتقاس��م منافعھا من حیث الزمان والموض��وع. ویجب أن  على نطاق تدابیر الحص��ول على

 : توضح المذكرات التفسیریة ما یلي
 

غالبًا ما تص��ل الموارد الوراثیة الحرجیة إلى األس��واق بش��كل یتیح اس��تخدامھا كس��لع (مثالً 
للزرع أو كأغذیة) أو للبحث والتطویر. وتبدي بعض البلدان قلقھا في أن تُس����تخدم في نھایة 
المطاف الس���لع التي یتم الحص���ول علیھا من دون موافقة مس���بقة عن علم ومن دون ش���روط 
متفق علیھا ألغراض البحث والتطویر. وبالتالي، فإّن التدابیر الخاص������ة بالحص������ول على 
الموارد وتقاس���م منافعھا تنّظم الحص���ول على الموارد الوراثیة لكال الفئتین أي الس���تخدامھا 

ر. غیر أّن تنظیم الحص������ول على الموارد الوراثی��ة الحرجی��ة كس������لع��ة وللبح��ث والتطوی
المستخدمة كسلعة قد یكون لھ أثر كبیر على تجارة مواد التكاثر الحرجیة. وفي حال لم تنّظم 
التدابیر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا الحصول على السلع، قد تستوجب 

م منافعھا في حال تغیّر القص���د منھا وتم مع ذلك من مس���تخدمھا الحص���ول على إذن وتقاس���
 .استخدام السلع ألغراض البحث والتطویر

 
"؟ "االستخدام  التجارب على المصادر من أجل 

 
إّن الحصول على الموارد الوراثیة من أجل "استخدامھا"، بحسب تعریف بروتوكول ناغویا،  -11

وتقاس���م منافعھا. ویعني "االس���تخدام" یؤدي عادة إلى تطبیق تدابیر خاص���ة بالحص���ول على الموارد 
بحس���ب بروتوكول ناغویا " إجراء البحث والتطویر بش���أن التكوین الجیني و/أو الكیمیائي البیولوجي 

وتش���یر العناص���ر الخاص���ة  8للموارد الجینیة، بما في ذلك من خالل اس���تخدام التكنولوجیا األحیائیة".
قد یكون من الص����عب في بعض الحاالت البت في بالحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا إلى أنھ 

. 9اس���تخدام الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ض���من نطاق المعنى المقص���ود في بروتوكول ناغویا
 : ویجب أن توضح المالحظات التفسیریة ما یلي

 
إّن اختبارات المص��در التي تس��اعد على تحدید الش��تالت األفض��ل التي تتكیف مع الظروف 

بموقع زرع محدد قد تص�����لح بكل بس�����اطة ألغراض التش�����جیر وإنتاج المنتجات الخاص�����ة 
شبیھة بالبیئة التي جرى فیھا االختبار. ومن جھة أخرى،  الخشبیة وغیر الخشبیة في مواقع 

یُعتبر في نطاق  یعدّ البحث عن المصدر عنصًرا ھاًما من عناصر تربیة األشجار وغالبًا ما
لذا، یجب أن تحدد التدابیر الخاص��ة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م  10"البحث والتطویر".

منافعھا بوضوح الخط الفاصل بین األنشطة المتصلة بالموارد الوراثیة الحرجیة التي یمكن 
 .اعتبارھا من فئة "االستخدام" وتلك الواقعة خارج ھذه الفئة

 
  الترتیبات الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا

 
تش��یر العناص��ر الخاص��ة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا إلى أنّھ غالبًا ما یتم تبادل  -12

ید من  كات العم�ل الوثیق مع الع�د طار التع�اون وش������را عة في إ یة والزرا الموارد الوراثی�ة لألغذ
أص����حاب المص����لحة الذین یؤدون دور الوس����طاء في س����لس����لة القیمة، أي أنھم ال یكونون ال الجھة 

                                                           
 من العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا. 36الفقرة   7
 من بروتوكول ناغویا.  2المادة   8
 من العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا.  48إلى  46الفقرات من   9

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

Ecology and Management, 333: 22–34 
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المزّودة األص���لیة وال المس���تخدم النھائي لمورد وراثي محدد لألغذیة والزراعة. ویجب أن توض���ح 
 : المذكرات التفسیریة ما یلي

 
في حال اعتبرت التدابیر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أّن تجارب تحدید 

كل المحدد من البحث المصدر ھي ضمن فئة "االستخدام"، یمكنھا أن تشمل مع ذلك ھذا الش
والتطویر من خالل إتاحة إمكانیة إبرام اتفاقات إطاریة تجیز الحص������ول على مجموعة من 
الموارد الوراثیة الحرجیة واستخدامھا لھذا النوع من التجارب ومعالجة مسألة تقاسم المنافع 

 .بالنسبة إلى جمیع الشركاء الذین یساھمون في التجارب
 

 إلى الموارد الوراثیة الحرجیة تقاسم المنافع بالنسبة
 

قد تتخذ المنافع النقدیة التي ینبغي تش�����اطرھا بموجب الترتیبات الخاص�����ة بالحص�����ول على  -13
المنافع وتقاس��م منافعھا أش��كاالً مختلفة كالرس��وم وعملیات الدفع المقدّم واألجور وما إلى ذلك. وفي 

نیة الفاص��لة بین الحص��ول على الموارد وتولید حالة الموارد الوراثیة الحرجیة، قد تكون الفترة الزم
  :المنافع طویلة للغایة. ویجب أن توضح المذكرات التفسیریة ما یلي

 
في حین أّن الترتیبات الخاص��ة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا قد تس��توجب أحیانًا 

المنافع غیر النقدیة تقاسم المنافع النقدیة عند توفرھا، قد تنظر بعض البلدان في فرص تقاسم 
على اعتبار أّن الفترات الزمنیة الفاص������لة بین الحص������ول على الموارد الوراثیة الحرجیة 
وتولید المنافع قد تكون طویلة للغایة. ویعدّ تقاس������م البیانات إحدى الطرق المتاحة لتوفیر 

مة عن تقاسم القیمة في الكثیر من الحاالت. وقد ترغب البلدان في النظر في اإلعفاءات الناج
 .المنافع لتشجیع العمل في مجال أنواع األشجار المھددة

 
وض���ع تدابیر تش���ریعیة وإداریة وس���یاس���اتیة للحص���ول على الموارد الوراثیة الحرجیة وتقاس���م 

 منافعھا
 

في حال كانت التدابیر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا في البلدان التي تقوم  -14
الوراثیة تض������ع قواعد محددة لقطاعات فرعیة معیّنة للموارد الوراثیة، على غرار  بتنظیم مواردھا

الموارد الوراثیة الحرجیة، س������یتطّلب ذلك تحدید نطاق تطبیق تلك القواعد. ویجب أن توض������ح 
  :المذكرات التفسیریة ما یلي

 
على الموارد في حال كانت التدابیر التشریعیة أو اإلداریة أو السیاساتیة الخاصة بالحصول 

وتقاس������م منافعھا في البلدان التي تقوم بتنظیم مواردھا الوراثیة تض������ع قواعد محددة لقطاع 
الموارد الوراثیة الحرجیة الفرعي، س�����یتعیّن على ص�����انعي الس�����یاس�����ات النظر في نطاق 

وتش������مل القض������ایا التي ینبغي النظر فیھا معرفة ما إذا كانت . "الموارد الوراثیة الحرجیة"
تدابیر الحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا الخاص��ة بالموارد الوراثیة الحرجیة یجب أن 
تسري على سائر الموارد الوراثیة الحرجیة التي تساھم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في 

الموارد الوراثیة الحرجیة جمیع ممارس�����ات تحقیق األمن الغذائي. وعلیھ، یمكن أن تش�����مل 
االس���تخدام والتبادل القائمة بالنس���بة إلى مواد التكاثر والمواد الوراثیة الحرجیة (على غرار 
البذور والش����تالت واألجزاء المتجذّرة والجینات) التي تتراوح بین أنواع األش����جار المثمرة 

جانب الماش��یة و/أو األنواع التي وغیرھا من المنتجات الص��الحة لالس��تھالك البش��ري ومن 
تآكل؛  بة ال باألغذیة والزراعة (على غرار مراق لة  توفر نوًعا آخر من الخدمات المتص������
تخزین المیاه وترش���یحھا؛ وتحس���ین خص���وبة التربة؛ والوقایة من الریاح؛ وص���ون التنوع 

ذلك) البیولوجي؛ وتوفیر علف النحل إلنتاج العس������ل؛ وتثبیت النتروجین؛ والظّل وس������وى 
لألش��جار التي تمّكن رعاة األحراج من تولید الدخل بفض��ل المنتجات الحرجیة غیر الغذائیة 
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(مثل الخش�������ب واأللیاف والملبس والملجأ والطاقة ومواد الدباغة والص������مغ والس������یاحة 
ا  اإلیكولوجیة وما إلى ذلك). وس���وف تخدم الغابات بطبیعة الحال في حاالت كثیرة أغراض���ً

ّن الغرض المرجو منھا في األس��اس س��یتغیر، مما قد یطرح مس��ألة أس��ھ أو عدة في الوقت نف
 .كیفیة تنظیم الحصول على الموارد الوراثیة الحرجیة لالستخدام في مثل ھذه الحاالت
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 دال المرفق

 والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد لھیئة عشرة التاسعة للدورة السابقة لالجتماعات التخطیط
 

 المسائل القطاعیة
ال����م����وارد ال����وراث����ی����ة 

 الحیوانیة
 الحیوانیةللتقریر الثالث عن حالة الموارد الوراثیة اإلعداد المس��بق  •

 في العالم وتقریر مرحلي عنھ لألغذیة والزراعة
إع��داد وثیق��ة عن تنفی��ذ خط��ة العم��ل الع��المی��ة (الث��انی��ة) للموارد  •

 الوراثیة الحیوانیة وإمكانیة تحدیثھا
إع��داد تقریر مرحلي لمنظم��ة األغ��ذی��ة والزراع��ة عن تنفی��ذ خط��ة  •

 العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیةالعمل 
 إعداد تقریر موجز عن حالة الموارد الوراثیة الحیوانیة واتجاھاتھا  •

ال����م����وارد ال����وراث����ی����ة 
 المائیة

حالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة إعداد إجراءات متابعة عن  •
 والزراعة في العالم

الوراثیة حالة الموارد إعداد النس������خة المقتض������بة من التقریر عن  •
 المائیة لألغذیة والزراعة في العالم

حالة نش������ر التقاریر القطریة المقدمة من أجل إعداد التقریر عن  •
 الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في العالم

ال����م����وارد ال����وراث����ی����ة 
 الحرجیة

إعداد التقریر المرحلي لمنظمة األغذیة والزراعة عن تنفیذ خطة  •
 للموارد الوراثیة الحرجیةالعمل العالمیة 

والتقریر الث��اني عن ح��ال��ة الموارد عرض تقریر التنفی��ذ الث��اني  •
 الوراثیة الحرجیة في العالم

الكائنات الحّیة الدقیقة 
 والالفقاریات

 استعراض العمل بشأن الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات •
 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بھذا الصدد  •

ال����م����وارد ال����وراث����ی����ة 
 النباتیة

إع��داد تقریر مرحلي لمنظم��ة األغ��ذی��ة والزراع��ة عن تنفی��ذ خط��ة  •
 العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

حالة الموارد الوراثیة إعداد تحدیث عن إعداد التقریر الثالث عن  •
 النباتیة لألغذیة والزراعة في العالم

 القطاعیة المشتركةالمسائل 
حالة التنوع البیولوجي 
لألغ��ذی��ة والزراع��ة في 

 العالم

حالة التنوع إعداد تقریر مرحلي عن تنفیذ إجراءات المتابعة بش��أن  •
 البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالم 

الحص����ول على الموارد 
 وتقاسم منافعھا

إعداد اس���تعراض للص���كوك المتاحة حالیًا من أجل الحص���ول على  •
الموارد وتقاس������م منافعھا وتأثیرھا على الموارد الوراثیة لألغذیة 

 والزراعة وتحدید العمل في المستقبل
 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بھذا الصدد  •

ال����ت����ك����ن����ول����وج����ی����ات 
 البیولوجیة 

اس������تعراض العم��ل الخ��اص ب��التكنولوجی��ات البیولوجی��ة من أج��ل  •
ص���ون الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة واس���تخدامھا على نحو 

 مستدام 
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"معلومات التس����لس����ل 
 الرقمیة"

 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بھذا الصدد  •

حالة إعداد التقییم العالمي لدور الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  • تغیّر المناخ
 من أجل التكیّف مع تغیر المناخ والتخفیف من وطأة تأثیراتھ 

 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بھذا الصدد  •
األمن الغذائي والتغذیة 

 والصحة 
 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بھذا الصدد  •
مذكرة مفاھیمیة بشأن التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة وصحة  •

 اإلنسان 
إعداد تقریر مرحلي عن الخطة االس��تراتیجیة واس��تعراض برنامج  • اإلدارة 

 العمل المتعدد السنوات 
إلى اإلفادة عن عملھا الرامي  دعوة الص������كوك والمنظمات الدولیة • المسائل األخرى

 إلى دعم أنشطة الھیئة وتجمیع مساھماتھا
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 ھاء المرفق
 القائمة بالوثائق

 وثائق العمل
 

 العنوان رمز الوثیقة
CGRFA/WG-FGR-5/18/1 Rev.1 جدول األعمال المؤقت 
CGRFA/WG-FGR-5/18/1 Add.1  جدول األعمال التفصیلي والجدول الزمني المؤقتان 
CGRFA/WG-FGR-5/18/2  یة ح�ال�ة تنفی�ذ خط�ة العم�ل الع�المی�ة لص������ون الموارد الوراث

 الحرجیة واستخدامھا المستدام وتنمیتھا
CGRFA/WG-FGR-5/18/3  یة الحرجیة ثاني عن حالة الموارد الوراث في إعداد التقریر ال

 العالم
CGRFA/WG-FGR-5/18/4  مش���روع المذكرات التفس���یریة التي س���تبیّن الس���مات الممیزة

للموارد الوراثیة الحرجیة في س����یاق عناص����ر تیس����یر التنفیذ 
 المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 

CGRFA/WG-FGR-5/18/5  استعراض مسودة الدراسة االستكشافیة لتقصي الحقائق بشأن
"معلومات التس��لس��ل الرقمیة" بش��أن الموارد الوراثیة لألغذیة 

 والزراعة 
CGRFA/WG-FGR-5/18/6  المس�����تدام للموارد االس�����تخدام مش�����روع خطة العمل بش�����أن

الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة من الك��ائن��ات الحی��ة ال��دقیق��ة 
 والالفقاریات وصونھا 

CGRFA/WG-FGR-5/18/7  مشروع الخطة االستراتیجیة المراجعة لھیئة الموارد الوراثیة
 )2027-2018لألغذیة والزراعة (

  
 الوثائق المعروضة لإلحاطة  

 العنوان رمز الوثیقة 
CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.1  مذكرة معلومات للمشاركین 
CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.2  النظام األس�������اس������ي لمجموعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة

المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة واألعض������اء واألعض������اء 
المناوبین المنتخبین من قبل الدورة الس����ادس����ة عش����رة العادیة 

 للھیئة 
CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.3  التقریر األول المبدئي عن تنفیذ خطة العمل العالمیة لص������ون

 الموارد الوراثیة الحرجیة واستخدامھا المستدام وتنمیتھا 
CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.4  الخطوط التوجیھی��ة الطوعی��ة إلع��داد اس������تراتیجی��ة وطنی��ة

 للموارد الوراثیة الحرجیة 
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CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.5  مشروع استراتیجیة التمویل لتنفیذ خطة العمل العالمیة لصون
 الموارد الوراثیة الحرجیة واستخدامھا المستدام وتنمیتھا

CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.6  مش��روع الخطوط التوجیھیة إلعداد التقاریر القطریة من أجل
یة الحرجیة في  ثاني عن حالة الموارد الوراث إعداد التقریر ال

 العالم 
CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.7  مساھمات األعضاء والمراقبین بشأن الحصول على الموارد

 الوراثیة الحرجیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا 
CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.8  یة بش�������أن الحص������ول على الموارد لدول مل ا قة الع تائج حل ن

 الوراثیة الحرجیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا
CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.9  مجریات حلقة العمل الدولیة بش������أن الحص������ول على الموارد

 الوراثیة الحرجیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا
CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.10  المسح الخاص بجھات االتصال الوطنیة بشأن الحصول على

 الموارد الوراثیة الحرجیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا
CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.11  الدراسة االستكشافیة لتقصي الحقائق بشأن "معلومات مسودة

 التسلسل الرقمیة" بشأن الموارد الوراثیة األغذیة والزراعة
CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.12  القائمة بالوثائق 
CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.13 القائمة بالمندوبین والمراقبین 
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