
CGRFA/WG-PGR-6/12/7 
November 2012 

 
 

ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . افية منهااملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إض
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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 من جدول األعمال املؤقت 7البند 

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية
 املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 الدورة السادسة

 2142تشرين الثاين /نوفمرب 41-41روما، 

 صصة املعنيةالعمل الفنية املختقرير الدورة األوىل جملموعة 

 باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 ، النرويج(سفالربد)لوجنريباين 

 2142أيلول /سبتمرب 44-41

 

شّكلت اهليئة، يف دورتها الثالثة عشرة العادية، جمموعة عمل فنية خمصصةة معنيةة باحلصةول علةى املةوارد       

منافعها وقررت أن ُيتاح أيضًا تقرير جمموعة العمل املخصصة جلماعةات العمةل الينيةة    الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم 

 وقةةد عقةةدت جمموعةةة العمةةل املخصصةةة دورتهةةا ا وىل مةةن. احلكوميةةة الدوليةةة ملراجعتةة ، جمةةّل يف جمةةال ا تصا ةةها

تقةوم ااعةة   ه الوثيقةة لكةي   ويرد تقرير االجتماع ضمن هذ. ، النرويج(سيالربد)أيلول يف لوجنريباين /سبتمرب 11إىل  11

 . العمل باستعراض 
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 املعنية باحلصول على  تقرير جمموعة العمل الفنية املخصصة

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 
 

 

 األوىلالدورة 

  2142أيلول /سبتمرب 41-44، النرويج، (سفالربد)لوجنريباين 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

  2142روما، 
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 العمل الينية املخصصةايع وثائق الدورة ا وىل جملموعة 

 نافعهااملعنية باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم م

 :متاحة على املوقع اإللكرتوني التالي على اإلنرتنت

1/ar-abs-abs/wg-meetings/cgrfa-http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa 
 

 :باإلمكان أيضًا 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 
 

 cgrfa@fao.org: الربيد اإللكرتوني

 
 
 
 
 
  

ال تعرب عن أي رأي  هاوطريقة عرض املواد اإلعالمية ها و اف املستخدمة يف هذ

 ي بلد أو  ما يتعلق بالوضع القانوني  اص ملنظمة ا غذية والزراعة لألمم املتحدة يف

 .وختومهاما يتعلق بسلطاتها أو بتعيني حدودها  إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/cgrfa-abs/wg-abs-1/ar/
mailto:cgrfa@fao.org
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 افتتاح الدورة - أواًل

 

على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ل الينية املخصصة املعنية باحلصولجملموعة العم ُعقدت الدورة ا وىل -1

وترد قائمة . 2112أيلول /سبتمرب 11إىل  11يف النرويج من ( سيالربد)يف لوجنريباين ( العملجمموعة )وتقاسم منافعها 

 .هاءاملرفق املندوبني واملراقبني يف 

 

، رئيس الدورة الرابعة عشرة العادية هليئة املوارد الوراثية لألغذية Brad Fraleighوافتتح االجتماع السيد  -2

ملندوبني واملراقبني وتوّج  بالشكر إىل حكومة النرويج على استضافتها هذا االجتماع وقد رّحب با(. اهليئة)والزراعة 

 .ورّحب أيضًا بباالو جمعضو جديد يف اهليئة. وعلى جمرم ضيافتها يف موقع لوجنريباين، سيالربد اليريد من نوع 

 

زراعة وا غذية يف ، املستشارة السياسية لوزير الAne Handsdatter Kismulورّحبت بدورها السيدة  -1

حكومة النرويج، باملندوبني واملراقبني مسّلطة الضوء على أهمية انعقاد االجتماع يف مكان وجود القبو الدولي للبذور حيث 

وأشارت إىل وجود العديد من املهام املتصلة . عّينة من البذور من خمتلف أحناء العامل 751 111ُيخّزن ما يقارب 

ويف موضوع . غذية والزراعة والت تستدعي يف املستقبل وجود تعاون بني احلكومات يف إطار اهليئةباملوارد الوراثية لأل

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، أجمدت على ضرورة النظر يف آليات الدعم املالي وعلى اإلقرار مبساهمة اجملتمعات 

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدام  على  احمللية وأ حاب احليازات الصغرية واملزارعني ا سريني يف حيظ

بأّن اهليئة واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية  Handsdatter Kismulوأقّرت السيدة . حنو مستدام

الدولية  كوتشكالن  ّكني هامني لإلدارة على املستوى العاملي؛ جمما أثنت على الصك( املعاهدة الدولية)لألغذية والزراعة 

بروتوجمول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع ذات الصلة على غرار  ىا  ر

وأجمدت جمددًا أّن اجتماع جمموعة العمل (. بروتوجمول ناغويا) الناشئة عن استخدامها امللحق باتياقية التنوع البيولوجي

عامل حباجة إىل نظم عملية وفّعالة لصون املوارد الطبيعية لألغذية والزراعة واستخدامها فال. ُيعقد يف التوقيت املناسب

 .على حنو مستدام

 

، رئيسة اجمللس البلدي يف لوجنريباين، بالعالقة املوجودة بني Christin Kristoffersenوذجّمرت السيدة  -1

وأشارت إىل أّن فقدان التنوع البيولوجي قد تكون ل  . ذورسيالربد والزراعة وهي عالقة تتجلى من  الل القبو العاملي للب

مع  قادرة على التكّيف، على زراعة حما يل عن تأثريات سلبية على الزراعة مبا يف ذلك عدم القدرة، مبا ال رجوع 

 العاملي القبوإىل البحوث املستمرة حول قدرة البذور املخزنة يف  Kristoffersenوأشارت السيدة . تغّير الظروف املنا ية

 . ومتنت للمشارجمني اجتماعًا مثمرًا ملا في   ري التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة". النمو جمددًا"للبذور على 

 

، أمينة اهليئة، بالشكر إىل حكومة النرويج على استضافتها االجتماع Linda Colletteوتوّجهت السيدة  -5

 وذجّمرت. كومت إسبانيا وسويسرا على ما قدمتاه من مساهمات ماليةوتقديم الدعم املالي ل ، باإلضافة إىل ح

بأّن اجتماع جمموعة العمل هو جزء من تاريخ اهليئة الطويل يف العمل يف جمال احلصول على املوارد   Colletteالسيدة 
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وارد الوراثية النباتية بشأن املعهد الدولي تمع ال 1981الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها والذي بدأ يف سنة 

موضوعي ا من الغذائي والقضاء على  Colletteوأبرزت السيدة . الذي ُأعيد النظر في  من ثّم، فأ بح املعاهدة الدولية

اليقر يف املناطق الرييية باعتبارهما اهلدفني الرئيسيني لسياسات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك سياسات 

إىل أن  من ا همية مبكان احلرص، على حنو ما  Colletteوأشارت السيدة . لى املوارد وتقاسم منافعهااحلصول ع

باالجتاه الصحيح الذي يدعم االحتياجات "أعلنت  اهليئة، على أن يتّم العمل للحصول على املوارد وتقاسم منافعها 

 ."تهّم ا غذية والزراعة الت يوجاخلا ة للقطاع الزراعي، مع مراعاة ايع مكونات التنوع البيول

 

وتعاقب أعضاء جمموعة العمل على الكالم حيث تقدموا بالشكر إىل حكومة النرويج على استضافتها هذا  -6

جمما أجمدوا أهمية االجتماع يف معاجلة الدور اخلاص للموارد . االجتماع ومتكني مندوبي البلدان النامية من املشارجمة في 

 .والزراعة يف سبيل حتقيق ا من الغذائيالوراثية لألغذية 

 

للزراعة والعلوم  ياملرجمز الدولأدلت عدة منظمات دولية بيانات من بينها اتياقية التنوع البيولوجي وو -7

 .واملنظمة الدولية للمكافحة البيولوجية واملعاهدة الدولية البيولوجية

 

 اب الرئيس واملقررانتخاب الرئيس ونّو - ثانيًا

 

وانُتخب جمل . رئيسة جملموعة العمل( النرويج)  Grethe Helene Evjenتخبت جمموعة العمل السيدة ان -8

 M. Khalequzzman Akanda Chowdhuryوالسيد ( الربازيل) Pedro Brancante Machadoمن السيد 

 Javad Mozafariوالسيد ( أسرتاليا) Raj Patilوالسيد ( زامبيا) Graybill Munkombweوالسيد ( بنغالديش)

Hashjin 
 وانُتخبت. نوابًا لرئيسة جمموعة العمل( جمندا) Brad Fraleighوالسيد ( اإلسالمية اهورية إيران)

 .لالجتماع مقررة( بوتان) Tashi Yangzome Dorji السيدة

 

مل وذجّمرت با تصا ات جمموعة الع .الت وضعتها يف شخصها الثقة وقد شكرت الرئيسة جمموعة العمل على -9

الت تنص على أن ترفع تقريرًا عن نتائج االجتماع إىل الدورة الرابعة عشرة العادية للهيئة وقبل ذلك إىل ااعات العمل 

 .1الينية احلكومية الدولية التابعة للهيئة

 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين - ثالثًا

 

 .ألف املرفقيف اعتمدت جمموعة العمل جدول ا عمال على النحو الوارد  -11
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 السمات املمّيزة ملختلف القطاعات والقطاعات الفرعية -رابعًا 

 للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

وأ ذت علمًا . 2السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعةنظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -11

 3.ضوعاملعلومات ا ساسية املتصلة بهذا املودراسات ب

 
السمات املميزة للموارد الوراثية ، استنادًا إىل الوثيقة املذجمورة أعاله، االتياق على قائمة بجمموعة العمل قررتو -12

 .باء املرفقلألغذية والزراعة الت تستدعي إجياد حلول  ّيزة للحصول عليها وتقاسم منافعها، على حنو ما هو مبّين يف 

ت الكايف لدراسة السمات املميزة ملختلف القطاعات اليرعية للموارد الوراثية لألغذية ومل يكن جملموعة العمل الوق

واتيقت جمموعة العمل على أن  من املناسب لو تناولت ااعات العمل الينية احلكومية الدولية، حيثما . والزراعة

 . جمموعة العمل ُوجدت، السمات املميزة للقطاعات اليرعية بناء على اقرتاح اهليئة يف ا تصا ات

 

وقطاعاتها اليرعية، ال  املوارد الوراثية لألغذية والزراعةحتديدًا أدّق لنطاق واتيقت جمموعة العمل على أّن - 11

لعمل اهليئة يف املستقبل يف جمال احلصول على املوارد الوراثية لألغذية  ًااملوارد الوراثية احلرجية، سيكون مييد سيما

وأيضًا بالنسبة إىل السلطات الوطنية الت ُتعنى بتصميم النظم احمللية للحصول على املوارد  عهاوالزراعة وتقاسم مناف

وأحيط علمًا بو ف اهليئة واتياقية التنوع البيولوجي للموارد الوراثية لألغذية . وتقاسم منافعها وبتطبيق هذه النظم

 .والزراعة والتنوع البيولوجي الزراعي

 

 املمكنةواخليارات ان ومساعدتها إلجياد الطرق توجيه البلد - خامسًا

 للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 

الطرق املمكنة للتعاطي مع احلصول على املوارد الوراثية لألغذية نظرت جمموعة العمل يف الوثيقتني بعنوان - 11

  البلدان ومساعدتها، عند الطلب، يف اختاذ تدابري تشريعية وإدارية اخليارات املتاحة لتوجيو 4والزراعة وتقاسم منافعها

أعاله تسري أيضًا على هذه  11وأشارت إىل أّن املعلومات ا ساسية املشار إليها يف اليقرة  .5ومتصلة بالسياسات

 .االعتبارات
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 .59و 18و 17و 16و 15و 11و 11و 12دراسات املعلومات ا ساسية رقم   3
 CGRFA/WG-ABS-1/12/5الوثيقة   4
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ول على املوارد الوراثية واتيقت جمموعة العمل على دراسة املقاربات والطرق الكييلة بالتعاطي مع احلص -15

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

 

ة العمل على أن  من السابق  وان  البحث يف رفع تو ية للتياوض بشأن اتياق دولي أو أجمثر واتيقت جمموع -16

 .للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 

ناغويا واتياقية التنوع البيولوجي وبروتوجمول الدولية وأو ت جمموعة العمل اهليئة، مع مراعاة املعاهدة  -17

 :ويف حال توافر املوارد، حسب االقتضاء الصكوك الدولية وغريها من
 

أو االنضمام إليها يف أقرب وقت الدولية تشجيع البلدان الت مل تيعل ذلك بعد على املصادقة على املعاهدة  (أ)

قديم الدعم  كن وتشجيع تنييذها تنييذًا جماماًل يف ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واإلقرار بأهمية ت

 ؛املعاهدة الدوليةللبلدان النامية هلذه الغاية،  ا ة من  الل أنشطة بناء القدرات يف إطار 

تشجيع البلدان على البحث يف إمكانية املصادقة على بروتوجمول ناغويا أو االنضمام إلي ، مع مراعاة الدور  (ب)

قاسم منافعها، فضاًل عن أهمية املوارد الوراثية الذي يؤدي  يف النظام الدولي اخلاص باحلصول على املوارد وت

 لألغذية والزراعة ودورها اخلاص يف جمال ا من الغذائي؛

، يف إطار إدارت  املستمّرة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، الدولية دعوة اجلهاز الرئاسي للمعاهدة (ج)

ورة مكّملة مع السمات املمّيزة للموارد الوراثية لألغذية إىل موا لة التنسيق عن جمثب مع اهليئة للتعاطي بص

والزراعة ومع استخداماتها احملددة،  ا ة يف ضوء اختاذ تدابري متصلة باحلصول على املوارد وتقاسم 

 منافعها على املستويني الوطين والدولي؛

ة ا هداف، مبا يف ذلك مراجع الطلب إىل ا مني أن يعّد، بناء على طلب احلكومات، أنشطة للتوعية حمدد (د)

متصلة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف خمتلف القطاعات اليرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

، وتقديم التنوع البيولوجيواتياقية الدولية وبالتعاون مع ايع الُشعب املختصة يف الياو ومع أمانت املعاهدة 

ملتصلة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها على املستويات الوطنية واإلقليمية الدعم لعمليات التوعية ا

والدولية، مبا يف ذلك يف إطار املبادرات ا وسع نطاقًا للحصول على املوارد وتقاسم منافعها الت تتوالها 

 منظمات ومؤسسات أ رى؛

قدرات حمددة ا هداف يف جمال احلصول على الطلب إىل ا مني أن يعّد أنشطة للمساعدة الينية وبناء ال (هة)

املوارد وتقاسم منافعها يف خمتلف القطاعات اليرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، وذلك بالتعاون مع 

وأ حاب املصلحة املعنيني، ومع مراعاة املؤسسات اإلقليمية الدولية أمانت اتياقية التنوع البيولوجي واملعاهدة 

 وللمجتمعات احمللية؛ ا  ليني نوجودة واالحتياجات اخلا ة للمزارعني وللسكاوالوطنية امل
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نشطة يف االجتماعات لتنوع البيولوجي مبا يكيل مشارجمتها بصورة العمل مع أمانة اتياقية ا انةالطلب إىل ا م (و)

جل مناقشة بروتوجمول على املستويني الوطين واإلقليمي من أاتياقية التنوع البيولوجي الت تعقدها أمانة 

ناغويا، مبا يف ذلك حسب االقتضاء تقديم عروض يف تلك االجتماعات وإتاحة ما لديها من  ربات 

ومساهمات إلعداد وثائق االجتماعات املذجمورة بهدف تشاطر املعلومات عن احلصول على املوارد وتقاسم 

ة ا حكام ذات الصلة من  طة العمل املشرتجمة منافعها  غراض املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ومع مراعا

املوارد الوراثية لألغذية وهيئة منظمة ا غذية والزراعة لألمم املتحدة اتياقية التنوع البيولوجي وة بني أمان

الدولية ومذجمرة التعاون املوّقعة بني أمني املعاهدة  6(2121-2111)املرحلة الثانية التابعة هلا، والزراعة 

 ؛7لتنييذي التياقية التنوع البيولوجيوا مني ا

بتبادل  ةأو اإلقليمي عن الظروف احمليط/الطلب إىل ا عضاء يف اهليئة رفع تقارير على املستويني الوطين و (ز)

أنواع معّينة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها مبشارجمة أ حاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك 

إىل ا مني جتميع ما توافر من معلومات لكي تنظر فيها  بخمتلف القطاعات اليرعية؛ والطلاملؤسسات، يف 

ااعات العمل الينية احلكومية الدولية متهيدًا لقيام اهليئة بوضع بنود تعاقدية منوذجية للقطاعات اليرعية 

 الزراعة؛للموارد الوراثية لألغذية والزراعة غري املوارد الوراثية النباتية لألغذية و

الطلب إىل ا مني دعوة جمموعات أ حاب املصلحة إىل رفع تقارير عن مدونات السلوك الطوعية واملبادئ  (ح)

أو املعايري املتصلة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف القطاعات اليرعية /التوجيهية وأفضل املمارسات و

واعها لكي تنظر فيها ااعات العمل الينية احلكومية يف ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 الدولية؛

الطلب إىل ا مني أن يعّد، استنادًا إىل املشاورات اإلقليمية وإىل مساهمات احلكومات واملنظمات الدولية  (ط)

وايع أ حاب املصلحة املعنيني من خمتلف القطاعات اليرعية، مبا يف ذلك املزارعني والسكان ا  ليني 

واجملتمعات احمللية، مسودة عنا ر ملبادئ توجيهية طوعية على املستوى املناسب من أجل اختاذ تدابري 

تشريعية وإدارية وعلى مستوى السياسات للحصول على املوارد وتقاسم منافعها يف خمتلف القطاعات اليرعية 

واملراحل الت تو لت إليها  للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، ومع مراعاة خمتلف الصكوك املوجودة

املناقشات الدولية خبصوص احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف خمتلف القطاعات اليرعية للموارد 

الوراثية لألغذية والزراعة، وال سيما املعاهدة وجهازها الرئاسي، ومع مراعاة العنا ر ذات الصلة يف اخليارين 

 مرحلة الحقة؛أعاله، لكي ُينظر فيها يف ( ح)و( ز)

وإعداد مصيوفة تتضّمن املمارسات واملبادرات والصكوك الدولية الت تعين القطاعات اليرعية للموارد الوراثية  (ي)

لألغذية والزراعة يف سياق احلصول على املوارد وتقاسم منافعها والت تشّكل أو قد تشّكل أجزاًء مساندة 

صول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يف ذلك االعرتاف لبعضها البعض يف النظام الدولي اخلاص باحل

 . بالسمات املمّيزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

                                                      
6
 CGRFA-13/11/Inf.11 الوثيقة  

7
 .IT/GB-4/11/22 الوثيقة  
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 البيانات اخلتامية –سادسًا 

أبدت جمموعة العمل تقديرها للرئيسة ملا تتمتع ب  من حكمة وللتوجيهات الت أعطتها وطريقة إدارتها هلذه - 18

 .للمقّررةوإىل العمل املتياني ارتياح إىل التوجيهات الت أعطاها نواب الرئيسة وأشارت أيضًا ب. الدورة

 

وأعرب عدد من  ثلي البلدان النامية عن تقديرهم للدعم املالي الذي قدمت  حكومة النرويج إذ أن  مّكنهم من - 19

 .املشارجمة يف هذه الدورة

 

قليم سوف يقّدم مزيدًا من املعلومات ذات الصلة غري الواردة وأعلن أحد  ثلي بلدان إقليم أوروبا أّن هذا اإل- 21

 .حاليًا يف تقرير االجتماع وطلب إىل ا مانة إتاحة هذه املعلومات جلماعات العمل الينية احلكومية الدولية وللهيئة

 

ن جهود قبل وتوجهت جمموعة العمل بالشكر إىل ا مينة وا مانة وإىل ايع موظيي الياو على ما بذلوه م- 21

 .الدورة و الهلا، مع اإلشارة إىل أهمية جمل موظف من املوظيني إلجناح هذه الدورة

 

وشكرت احلكومات الت قّدمت دعمًا ماليًا . وأشارت ا مينة إىل أّن االجتماع قد أ در تو يات هامة للهيئة- 22

رئيسة ونواب الرئيسة على ما قدموه من مشورة الجتماع جمموعة العمل وأعربت عن تقديرها العميق للبلدان ا عضاء وال

 . ودعم، فضاًل عن شكر املرتاني اليوريني واملرتاني التحريريني والينيني واملوظيني على تيانيهم يف العمل
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 املرفق ألف

 

 املعنية باحلصول على جدول أعمال الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية املخصصة

 وتقاسم منافعها والزراعة املوارد الوراثية لألغذية
 
 
 واملقررانتخاب الرئيس ونواب الرئيس - 1

 اعتماد جدول ا عمال واجلدول الزمين -2

 السمات املمّيزة ملختلف القطاعات والقطاعات اليرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة -1

 لزراعة وتقاسم منافعهاالطرق املمكنة للتعاطي مع احلصول على املوارد الوراثية لألغذية وا -1

اخليارات املتاحة لتوجي  البلدان ومساعدتها، عند الطلب، يف اختاذ تدابري تشريعية وإدارية ومتصلة  -5

 بالسياسات

 ما يستجد من أعمال -6

 اعتماد التقرير -7
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 باء املرفق
 

 السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 لحصول عليها وتقاسم منافعهال اليت تستدعي حلواًل مميزة

 

السمات املمّيزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة الت تستدعي حلواًل  يزة للحصول عليها وتقاسم  ُتعرض 

 لألغذية اليرعية القطاعات ايع بني واهلدف من ذلك إظهار التوازن. جمموعات سبع منافعها يف ما يلي ضمن

لضرورة على ايع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، لكن غالبًا ما تكون ملختلف وال تنطبق جمل مسة با. والزراعة

 . وباإلمكان التوسع أجمثر يف بلورة السمات اخلا ة بكل قطاع فرعي. القطاعات اليرعية مسات خمتلية

 

ية لألغذية وهذه السمات هي مسات  ّيزة لكن ليست بالضرورة فريدة من نوعها بالنسبة إىل املوارد الوراث 

فرغم إمكانية وجود بعض السمات املشرتجمة املبّينة يف ما يلي بني املوارد الوراثية ا  رى واملوارد الوراثية . والزراعة

لألغذية والزراعة، إال أّن التمازج اخلاص هلذه السمات معًا ميّيز املوارد الوراثية لألغذية والزراعة عن سواها من املوارد 

 .الوراثية

 

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف األمن الغذائي دور: ألف موعةاجمل

 

يف  أساسيًا دورًا بوهي تلع والغذائي، الزراعي اإلنتاج نظم من يتجزأ ال جزء ية والزراعةاملوارد الوراثية لألغذ 1-ألف

 .والزراعة ا غذية لقطاع مةاملستدا والتنمية يالغذائ ا من قحتقي

 

 شبكة الدقيقة توالكائنا توالالفقاريا تواحليوانا توارد الوراثية لألغذية والزراعة املتصلة بالنباتاتشّكل امل 2-ألف

 .الزراعية اإليكولوجية النظم الوراثي يف التنوع من مرتابطة

 

 دور اإلدارة البشرية: اجملموعة باء

 

منها  النظر إىل العديد البشري وميكن بالنشاط ثيقًاو يرتبط وجود معظم املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ارتباطًا 1-باء

 .من املوارد الوراثية املعدّلة من جانب اإلنسان على أنها أشكال

 
 املستمّر، البشري التد ل وتطّورها على تعتمد احملافظة على الكثري من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 2-باء

 . ونها لضمان هامة وسيلة واإلنتاج تطويروال البحوث يف املستدام ويشّكل استخدامها
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 والرتابط على املستوى الدولي ألغراض األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة التبادل :اجملموعة جيم

 
 وعلى نطاق واسع عرب زمنية طويلة فرتات مدى جرى تارخييًا تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على 1-جيم

 .أ ول غريبة من هو اليوم والزراعة ا غذية يف املستخدم الوراثي التنوع من هام وجزء واملناطق، والبلدان اجملتمعات

 
باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، فهي على حد سواء تقّدم بعض املوارد  يتعلق يف ما مّثة ترابط بني البلدان 2-جيم

 .منهاالوراثية لألغذية والزراعة وتتلقى البعض اآل ر 

 

 أهميت  يف تزداد ومن املرجح أن القطاع هذا عمل لسري للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ضروري الدولي التبادل 1-جيم

 .املستقبل

 

 االبتكار عملية طبيعة: اجملموعة دال

 

 ونتيجة مساهماتالطابع  تدرجيية اخلا ة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة االبتكار عادة ما تكون عملية 1-دال

املختليني، مبا يف ذلك السكان ا  ليون واجملتمعات احمللية واملزارعون والباحثون ومربو  يقدمها العديد من ا شخاص

 .خمتلية وأوقات أماجمن النباتات، يف

 

 من هماتبيضل مسا ميرد، بل وراثي مورد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من ال يطّور العديد من منتجات 2-دال

 .االبتكار عملية من خمتلية مراحل لألغذية والزراعة يف وراثية عدة موارد

 

 البحث املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ملوا لة املنتجات املطّورة باستخدام ميكن أن ُتستخدم بدورها معظم 1-دال

 .غذية والزراعة ومتلقيهامقدمي املوارد الوراثية لأل بني واضح  ط رسم الصعب من ما جيعل والتطوير،

 
 وراثية وجمموارد بيولوجية جمموارد مع  استخدامها ميكن بشكل السوق إىل الزراعية املنتجات من العديديصل  1-دال

 .على حد سواء

 

 احملتفظون باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدموها: هاء اجملموعة

 

. املصلحة أ حاب ومتنوعة جدًا من واسعة وتستخدمها جمموعة راعةوالز لألغذية الوراثية حتيظ باملواردَت 1-هاء

وهناك جمموعات متمّيزة من املقدمني واملستخدمني بالنسبة إىل خمتلف القطاعات اليرعية للموارد الوراثية لألغذية 

 .والزراعة

 
 .ية والزراعة ويستخدمونهااملختليني الذين يديرون املوارد الوراثية لألغذ املصلحة هناك ترابط بني أ حاب 2-هاء
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 .حيتيظ  القطاع اخلاص بقدر جمبري من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 1-هاء

 

 .موقعها الطبيعي وميكن احلصول عليها هناك ُيحيظ قسم هام من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ارج 1-هاء

 
اعة يف موقعها الطبيعي ودا ل املزرعة يف ظروف مالية وفنية ُيحيظ قسم هام من املوارد الطبيعية لألغذية والزر 5-هاء

 .وقانونية خمتلية

 

 ممارسات تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة :واو اجملموعة

 

متعارف عليها وبني اجملموعات   ارسات سياق املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف جتري عملية تبادل 1-واو

 .املوارد ومستخدميهااملوجودة من مقدمي 

 
 امتداد أ حاب املصلحة على خمتلف بني الوراثية للمواد والتطوير، حتدث عملية نقل واسعة البحث يف 2-واو

 .القيمة سلسلة

 

 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد الناشئة عن استخدام املنافع: زاي اجملموعة

 

رد الوراثية لألغذية والزراعة مرتيعة للغاية، فمن الصعب عند إجراء مع أّن املنافع اإلاالية الناشئة عن املوا 1-زاي

 .املبادلة تقدير املنافع املتوّقعة من جمل عّينة من عّينات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
 .نقدية هامة قد يدّر أيضًا منافع غري والزراعة لألغذية الوراثية املوارد إّن استخدام 2-زاي

 
بكثري املقّدم اليةرد واملتلقةي اليةرد     تتجاوز  ارجية آثار إىل ي استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعةقد يؤد 1-زاي

 .لتلك املوارد
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 املرفق جيم

 قائمة الوثائق
 

 وثائق العمل
 

CGRFA/WG-ABS-1/12/1 جدول ا عمال املؤقت 
CGRFA/WG-ABS-1/12/2 زمين املؤقتجدول ا عمال املشروح املؤقت واجلدول ال 
CGRFA/WG-ABS-1/12/3 السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
CGRFA/WG-ABS-1/12/4  اخليارات املتاحة لتوجي  البلدان ومساعدتها على وضع تدابري

 تشريعية،وإدارية، ومتصلة بالسياسات
CGRFA/WG-ABS-1/12/5 رد الوراثية لألغذية والزراعة الطرق املمكنة للتعاطي مع احلصول على املوا

 وتقاسم منافعها
 

 وثائق معروضة لإلحاطة 
 

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

 مذجمرة معلومات للمشارجمني

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

ا تصا ات جمموعة العمل الينية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد 

 الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
CGRFA/WG-ABS-

1/12/Inf.3 
ا عضاء يف جمموعة العمل الينية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد 

 الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
 

 دراسات معلومات أساسية

 
Background study paper No.42 Framework study on food security and access and benefit-

sharing for genetic resources for food and agriculture 
Background study paper 

No.43 
The use and exchange of animal genetic resources for food 

and agriculture 
Background study paper 

No.44  
The use and exchange of forest genetic resources for food and 

agriculture 
Background study paper 

No.45 
The use and exchange of aquatic genetic resources for food 

and agriculture 
Background study paper 

No.46 
The use and exchange of microbial genetic resources for food 

and agriculture 
Background study paper 

No.47 
The use and exchange of biological control agents for food 

and agriculture 
Background study paper 

No.48 
The impact of climate change on countries' interdependence 

on genetic resources for food and agriculture 
Background study paper 

No.59 
Access and benefit-sharing for genetic resources for food 
and agriculture – Current use and exchange practices, 
commonalities, differences and user community needs – 
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 Report from a multi- 
stakeholder expert dialogue 

 وثائق أخرى
 

CGRFA-13/11/Report تقرير الدورة الثالثة عشرة العادية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
UNEP/CBD/COP/DEC/X/1  احلصول على املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن

 استخدامها
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 املرفق دال
 

 خصصة املعنية باحلصول علىاألعضاء يف جمموعة العمل الفنية امل

 وتقاسم منافعها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 التشكيل
 (كل إقليم منعدد البلدان )

 
 البلد

 الكامريون (5)أفريقيا 

 إريرتيا

 توغو

 تونس

 زامبيا

 بنغالديش (5)آسيا 

 بوتان

 إندونيسيا

 اهورية الو الدميقراطية الشعبية

 تايلند

 اهولند (5)أوروبا 

 النرويج

 إسبانيا

 سويسرا

 اململكة املتحدة

 الربازيل (5)أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 شيلي

 إجموادور

 غيانا

 باراغواي

 اهورية إيران اإلسالمية (1)الشرق األدنى 

 لبنان

 اليمن

 جمندا (2)أمريكا الشمالية 

 الواليات املتحدة ا مريكية

 لياأسرتا (2) اهلادئجنوب غرب احمليط 

 8جزر جموك

  

                                                      
8
 .حلت جزر جموك حمل باالو يف هذه الدورة جملموعة العمل  
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Head, T.T. Chang Genetic Resources 

Center 

International Rice Research Institute 

Los Baños 

Laguna 

Philippines 

Phone: + 63 2 5805600 

Fax: +63 2 5805699 

Email: r.hamilton@irri.org 
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INTERNATIONAL SEED FEDERATION 

 
Ms Radha RANGANATHAN 

Director Technical Affairs 

International Seed Federation 

Ch. du Reposoir 7 
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