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 مقدمة -أوال
 
 دورا أساسيا في تطوير السياسات الدولية للموارد 19831ئها في عام لعبت الهيئة منذ إنشا -1

وما زالت  ومي دولي مخصص للموارد الوراثية،وآانت الهيئة أول جهاز حك. الوراثية الزراعية
ويصادف موعد انعقاد  .وارد الوراثية لألغذية والزراعةلع حصرا بالمطالجهاز الوحيد الذي يض
لهيئة الذآرى العشرين إلنشائها، وبالتالي فقد ترغب الهيئة في اغتنام هذه الدورة العادية العاشرة ل

 .الفرصة للتأمل في إنجازاتها الماضية وإلرساء أسس أنشطتها المستقبلية
 
 اعتمد مؤتمر 1983وفي عام . رآزت الهيئة في المقام األول على الموارد الوراثية النباتية -2

ومع حلول . لوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وقرر إنشاء الهيئةالمنظمة التعهد الدولي للموارد ا
آما تولت . ، أتمت الهيئة المفاوضات بشأن المالحق الثالثة المكونة لتفسير التعهد المتفق عليه1991

 الدولي الفني الخاص بالموارد الوراثية النباتية لألغذية خيبزيلالهيئة توجيه التحضيرات لمؤتمر 
خطة العمل العالمية لحفظ الموارد الوراثية النباتية لألغذية  بلدا خالله 150 واعتمد والزراعة،
حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في آما تلقت الهيئة التقرير األول عن . والزراعة

إلى ، قررت الهيئة إعطاء األولوية لالنتهاء من المفاوضات التي أفضت 1995وفي عام . العالم
ية لألغذية والزراعة خالل مؤتمر المنظمة لعام لية بشأن الموارد الوراثية النباتاعتماد المعاهدة الدو

، بدأت الهيئة العمل المنهجي في ميدان الموارد الوراثية 1998وفي الوقت نفسه، وفي عام . 2001
 .الحيوانية

 
تباهها لمسائل عاجلة أخرى، ومع انتهاء هذه المفاوضات، أصبح في وسع اللجنة إعارة ان -3

ولدى الهيئة برامج هامة تمتد على عدة سنوات . والتخطيط على نحو أآثر منهجية لعملها المستقبلي
وسيكون من . ويجري تنفيذها حاليا في ميدان الموارد الوراثية الحيوانية والموارد الوراثية النباتية

اونية مع الجهاز الرياسي للمعاهدة، السيما الضروري لها في المستقبل القريب أن تنشئ هياآل تع
فيما يتعلق بعناصر النظام العالمي التابع للهيئة والخاص بالموارد الوراثية النباتية لألغذية 

وفي الوقت نفسه فإن التطورات في المنتديات . 2والزراعة، التي تشكل عناصر دعم للمعاهدة
 سيتطلب تنسيق األنشطة خالل سنوات –بيولوجي الدولية ذات الصلة ـ السيما اتفاقية التنوع ال

 4وقد وضعت المنظمة إطارا تخطيطيا متعدد السنوات ضمن خطتها المتوسطة األجل. 3عديدة
 .والذي سيغذى بالتوجيه الصادر عن الهيئة

 
وخالل القرن الحادي والعشرين، ستشكل التغيرات السكانية واالجتماعية االقتصادية  -4

وإن . آبيرة في وجه األمن الغذائي واالستقرار االجتماعي االقتصادي والبيئةوالبيئية تحديات 
مواجهة هذه التحديات ستتطلب التكييف واالبتكار في ميدان اإلنتاج الزراعي وإدارة النظم 

وتعد الموارد الوراثية والتنوع الحيوي لألغذية والزراعة، وآذلك الطرائق . يكولوجيةالالزراعية ا
ليه لتلبية احتياجات ع المزارعون وغيرهم في إدارتها، موردا وأساسا ثمينا يستند التي يتبعها
آما أن اعتمادنا المتزايد على الموارد الوراثية يستدعي آما متزايدا من التعاون . اإلنسانية

 ,والسياسات الدولية

                                        

"
"

-

 . النباتية في األصلالوراثيةهيئة الموارد  1
عرض عام لنظام المنظمة العالمي لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية ":  المعنونةCGRFA-10/04/3أنظر الوثيقة  2

 لألغذية الوراثية النباتية واستخدامها المستدام، ومساهمته المحتملة في تنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد والزراعة
 والزراعة

 التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي":  المعنونةCGRFA-10/04/12أنظر الوثيقة  3
 : نترنتال على موقع ا20042009الخطة المتوسطة األجل للفترة أنظر  4
.HTM.00E7016Y/E7016Y/005/MEETING/DOCREP/org.fao.www://http 

CGRFA/04/10/J3506a 

 



CGRFA-10/04/14 2 
 

 
اصات وبناء على ذلك فإن الوثيقة الحالية تستعرض جميع هذه المسائل، في ضوء اختص -5

آما تستقي . الهيئة، وأنشطتها الجارية، والمسائل الناشئة، ومختلف دورات التخطيط المعنية
التوجيه من الهيئة لوضع برنامج عمل متعدد السنوات، يعرض على الهيئة لتنظر فيه خالل دورتها 

 .العادية الحادية عشرة
 

 اختصاصات الهيئة ودورها - ثانيا
 

وهي تجتمع في العادة آل سنتين، .  من دستور المنظمة6ادة أنشئت الهيئة بموجب الم -6
 ويتكون المراقبون من مجموعة واسعة من المنظمات الدولية 5. عضوا165وتتكون حاليا من 

الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من قطاعات 
 .الزراعة والبيئة والتجارة

 
 وّسع مؤتمر المنظمة نطاق اختصاصات الهيئة لتشمل مكونات التنوع ،1995وفي عام  -7

 وبموجب النظام األساسي للهيئة الذي اعتمد في ذلك 6.الحيوي ذات الصلة باألغذية والزراعة
 تقوم الهيئة بدور تنسيقي، آما تتولى عمليات التطوير والمراجعة وتقدم المشورة للمنظمة 7الحين،

قطاعات وفيما بينها، في ميادين حفظ الموارد في الوبرامجها وأنشطتها فيما يتعلق بسياساتها 
الوراثية ذات األهمية بالنسبة لألغذية والزراعة واستخدامها على نحو مستدام، والتقاسم العادل 

آما تعد الهيئة منتدى للتفاوض على االتفاقات الدولية والتعهدات . للمنافع المتأتية عن استخدامها
سلوك أو غيرها من الصكوك المتعلقة بالسياسات في ميدان الموارد الوراثية ذات ات الومدون

آما تعمل الهيئة على تسهيل التعاون الفعلي بين . الصالة باألغذية والزراعة، ولرصد اشتغالها
  8.المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة وتشرف عليها

 
جماعة العمل الحكومية الدولية المعنية :  همانين فرعييجهاز، أنشأت الهيئة 1997وفي عام  -8

، وجماعة العمل الحكومية الدولية الفنية المعنية بالموارد الوراثية 9بالموارد الوراثية الحيوانية
. والغاية منهما هو تقديم المشورة العلمية والفنية بشأن مواضيع معينة في هذه المجاالت. 10النباتية

 للهيئة لمعالجة أن تجتمعان خالل الفترات الفاصلة بين الدورات العاديةوقد جرت العادة على 
 .المسائل المعروضة عليهما

 
إطار المنظمة التي يتضمنها ) باء(االستراتيجية الجامعة تلعب الهيئة دورا هاما في تنفيذ  -9

ألغذية لترويج للسياسات واألطر التنظيمية لا :والمعنونة، 20002015االستراتيجي للفترة  -

                                        
األعضاء المنتسبين إليها، وتتألف من األعضاء واألعضاء عضاء في المنظمة والهيئة مفتوحة أمام جميع األعضوية  5

 .المنتسبين الذين يعلمون المدير العام برغبتهم في اعتبارهم أعضاء في الهيئة
 .3/95قرار المؤتمر  6
 "النظام األساسي لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة" المعنونة CGRFA-10/04/Inf.1الوثيقة  7
 المنتديات الدولية ذات الصلة بعمل الهيئة، ومن بينها على األخص مؤتمر األطراف في اتفاقية 3/95يحدد قرار المؤتمر  8

جوانب حقوق الملكية التنوع البيولوجي، لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، منظمة التجارة العالمية ومجلسها المعني ب
ظمة العالمية للملكية الفكرية ولجنتها الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية والمعارف ، المنالفكرية المتصلة بالتجارة

لكلور؛ االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة، المراآز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة والتقليدية والف
 .االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية  األساسيالنظام :  المعنونةCGRFA-10/04/Inf.2الوثيقة  9
 .الحيوانية لألغذية والزراعة واألعضاء المنتخبون في الدورة العادية التاسعة للهيئة

الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النظام األساسي لجماعة العمل الفنية :  المعنونةCGRFA-10/04/Inf.3الوثيقة  10
 .النباتية لألغذية والزراعة واألعضاء المنتخبون في الدورة التاسعة للهيئة
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 إطار اإلطار االستراتيجيويرسم . 11.والزراعة ومصايد األسماك والغابات ووضعها وإنفاذها
البرامج المستقبلية للمنظمة التي ستوضع من خالل الخطط المتوسطة األجل وبرامج العمل 

 .والميزانية الممتدة على فترة عامين
 

 إنجازات الهيئة وبرنامج عملها الحالي   - ثالثا
 

ما قامت به من أنشطة خالل السنوات العشرين الماضية، فسوف يتسنى وإذ تسترجع الهيئة  -10
لها التأمل في سلسلة من اإلنجازات الهامة، وذلك من خالل وضع واعتماد مجموعة من القرارات 

، السيما في إطار االستراتيجية العالمية )1أنظر الجدول (والصكوك الهامة ذات الصلة بالسياسات 
  12.ارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة، والنظام العالمي للموارد الوراثية النباتيةدإل
 

 المعالم الهامة في عمل الهيئة: 1الجدول 
 

 .، والقرار بإنشاء الهيئةالموارد الوراثية النباتيةبشأن د الدولي اعتماد التعه :1983
 .االجتماع األول للهيئة :1985
سير التعهد الدولي واالعتراف بالسيادة القطرية على الموارد الوراثية االتفاق على تف :1991

 .النباتية، وحقوق المزارعين، وأن حقوق مربي النباتات ال تتعارض والتعهد الدولي
 .التقانة الحيويةبشأن طلبت الهيئة وضع مدونة سلوك  :1991
 .ية النباتية ونقلهااعتماد مدونة السلوك الدولية الخاصة بجمع المادة الوراث :1993
 12وقد وضع . إنشاء الشبكة الدولية للمجموعات في مواقعها الطبيعية برعاية المنظمة :1994

مرآزا دوليا للبحوث الزراعية معظم مجموعاته ضمن الشبكة، وفي عهدة المجموعة 
 .الدولية

األغذية  تهم التيتوسيع نطاق اختصاصات الهيئة لتشمل جميع عناصر التنوع البيولوجي  :1995
 .والزراعة، بما فيها الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والحرجية والسمكية

العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لخطة العمل  بلدا 150اعتماد  :1996
 . الدولييخيبزل، خالل مؤتمر واستخدامها المستدام

 .لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالمحالة االتقرير األول عن  :1996
الهيئة توقف العمل باالستراتيجية العالمية للموارد الوراثية لحيوانات المزرعة وتبدأ بإعداد  :1998

 .حالة الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة في العالم
 .راثية النباتية لألغذية والزراعةاعتماد المعاهدة الدولية الخاصة بالموارد الو :2001
الهيئة تتولى عمل اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية الخاصة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية  :2001

 .والزراعة
  .دخول المعاهدة الدولية الخاصة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حيز التنفيذ :2004

 
رة،   -11 ذه الفت الل ه ة    وخ ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي المي للم ام الع ة إدارة النظ ت الهيئ تول

قا ومفصال ا متس ا دولي وفر نهج ذي ي ة، ال ة والزراع وارد الهام ذه الم ا  لصيانة ه د عليه ي يعتم الت
ال    . واستخدامها على نحو مستدام   األمن الغذائي،    ى مجموعة من         ويشتمل النظام الع ة عل مي للمنظم

ة و ي الصكوك الدولي اق ف ى اتف دولي والوصول إل اون ال ى تشجيع التع ة إل ة الرامي ات العالمي اآللي
                                        

: نترنتال، ويمكن اإلطالع عليه على ا2015-2000تراتيجي للمنظمة للفترة ساعتمدت الدورة الثالثون للمؤتمر اإلطار اال 11
http://www.fao.org/strategicframework/default.htm. 

سوف توصي بالتدابير الضرورية أو المستصوبة الستحداث نظام عالمي شامل "ساسي للهيئة على أنها ينص القانون األ 12
أو نظم عالمية شاملة للموارد الوراثية ذات الصلة باألغذية والزراعة بحسب االقتضاء، وأن ترصد أداء عناصر هذا النظام 

 ".ق واتفاقية التنوع البيولوجي والصكوك الدولية األخرى، عندما يكون ذلك وارداأو هذه النظم بما يتس
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ة         ة رصد اشتغال النظام        13.الرأي في المجاالت ذات األهمية المشترآة ألعضاء الهيئ ولى الهيئ  وتت
 .العالمي

 
دة،                      -12 ا عناصر دعم للمعاه ر باعتباره ة أآب المي ستكتسب الحين أهمي إن عناصر النظام الع

 وتحتفظ الهيئة بدور هام وموجه فعليا فيما يتعلق بعناصر دعم المعاهدة        14.لجزء الخامس منها  وفقا ل 
الم              السيما  ( ة والزراعة في الع رز  ). خطة العمل العالمية وحالة الموارد الوراثية النباتية لألغذي وتب

ا  ي مادته ع ف ا، وتتوق دة أهميته دولي، بصفة خاصة"أن ) ج(5المعاه اون ال ه التع ، نحو ..] [.يوج
 ".وتقويتها] من المعاهدة[الحفاظ على الترتيبات المؤسسية التي ينص عليها الجزء الخامس 

 
لجهاز سيتعين عليها وعلى ا   ولكي يتسنى للهيئة لعب دورها المزمع في دعم تنفيذ المعاهدة،            -13

ذ             ك     الرياسي للمعاهدة أن يضعا الترتيبات للتخطيط لعمل الهيئة في هذا المجال ولتنفي ه، وسيسهل ذل
   .نتظم ولسنوات عديدةألنشطة الهيئة على نحو مإذا ما تم التخطيط 

وي          -14 وع الحي ر التن ع عناص مل جمي ا لتش ع نطاقه ي وس ة الت ات الهيئ اال الختصاص وإعم
ين                     المي مت ى وضع أساس ع الزراعي ذات الصلة باألغذية والزراعة، فقد أقرت الهيئة بالحاجة إل

ام   . الموارد الوراثية الحيوانيةبتخاذ القرار في آل ما يتعلق    تستند إليه عملية ا     أوصت  1999وفي ع
ة في      أول تقوده البلدان عن      تقريرالهيئة  بأن تنسق المنظمة صياغة        ة الحيواني حالة الموارد الوراثي

تق             15.العالم اه المس ق باالتج ا يتعل ة فيم رارات الهام بلي  وستتخذ الهيئة خالل هذه الدورة عددا من الق
 .لعملها الذي سيستمر سنوات عدة، والذي سيستفيد من برمجته على أساس منتظم ولسنوات عديدة

 
ة،                       -15 دى المنظم ة األخرى ل ة الفني ارير من الوحدات القطاعي تتلقى الهيئة على نحو منتظم تق

ة   لة باألغذي ة ذات الص ة الجرثومي وارد الوراثي ماك والم ايد األس ات ومص طلع بالغاب ي تض الت
ائل                 . ، آما تزودها بالتوجيه   والزراعة ارير بشأن مجموعة متنوعة من المس ذلك تق ة آ وتتلقى الهيئ

ق بمجاالت                     ا يتعل ك آل م الجامعة للقطاعات والمشترآة بينها، وتقدم التوجيهات بشأنها، بما في ذل
ة ا    وي والتقان التنوع الحي ق ب دد االختصاصات والمتعل ل المتع ة للعم دى المنظم ة ل ة األولوي لحيوي

امج      واألمن الحيوي واألخالقيات في ميدان األغذية والزراعة، والزراعة العضوية والتجارة، وبرن
لة       ة ذات الص ادية والتغذوي ة االقتص ة واالجتماعي ائل القانوني اص بالمس ي الخ ة الفن ل المنظم عم

ا العمل ح             . بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة    ي يجري فيه ين المجاالت الت ا  ومن ب ى   الي يشار إل
ا               صياغة مدونة سلوك خاصة بالتقانة الحيوية المتعلقة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة، وفقا لم

 .طلبته الهيئة
 

وخالل هذه الدورة سيلفت انتباه الهيئة إلى مدى تعقيد وأهمية التعاون المتنامي بين المنظمة               -16
 وقد اعتمدت   16.المهام القانونية للهيئة  ف عليها من بين     واتفاقية التنوع البيولوجي، والتي يعد اإلشرا     

دد السنوات،            امج عمل متع ة        17اتفاقية التنوع البيولوجي نفسها برن اون مع المنظم ى التع  وتسعى إل
وقد أقرت اتفاقية التنوع البيولوجي بالطابع الخاص للقطاع الزراعي         . ضمن اإلطار التخطيطي هذا   

ا             وقدرته على إيجاد حلول لمشاآله     امج عمله دعم برن ة ل ى المنظم  الخاصة، آما يتزايد اعتمادها عل
وجي             . الخاص بالتنوع الحيوي الزراعي    وع البيول ة التن اون مع اتفاقي وستشكل المذآرة المعدلة للتع

ين السياسات، ولحشد             ى نحو مشترك      إطارا لوضع برامج خاصة ولتحسين التنسيق ب وارد عل .  الم
                                        

  وhtm#diagram.PGR/cgrfa/ag/org.fao.www://http: نترنتالتتوافر المعلومات عن النظام العالمي على ا 13
htm.Gsmap_e/Pgrfa/AGPS/AGP/ag/org.fao.www://http.  

 . هذه العالقة بالتفصيلCGRFA-10/04/3تتناول الوثيقة  14
وارد الوراثية مالتقدم المحرز في إعداد التقرير الثاني عن حالة ال:  المعنونةCGRFA-10/04/5 Add.1تعرض الوثيقة  15
 .   لألغذية والزراعة في العالم مرحلة التطور الحالية لهذا العمل، وآذلك اتجاهه المستقبليلنباتيةا

 .التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي: CGRFA-10/04/12الوثيقة  16
 .0201، برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، حتى عام 7/31القرار  17
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ي توج ة ف ل الهيئ هل عم ا سيس ي  آم ؤتمر األطراف ف ن م ة م ات القادم ة للطلب تجابة المنظم ه اس ي
من        ن ض ائل م ق بمس ا يتعل راف فيم ؤتمر األط يات لم ديم توص وجي، أو لتق وع البيول ة التن اتفاقي
تظم                    ى نحو من ا عل ائل ذات الصلة والنظر فيه اختصاصات الهيئة، إذا أمكنت برمجة اإلعداد للمس

 .ولسنوات عديدة
 

ب الهي  -17 د ترغ ب      وق ة لجوان يرات الالزم ق بالتحض ا يتعل ة فيم ه لألمان ديم التوجي ي تق ة ف ئ
 .االختصاصات التي لم تعالج بعد، وبرمجة موعد وآيفية معالجتها

 
 المسائل الناشئة ذات األهمية بالنسبة للهيئة   - رابعا

 
ق      -18 ع وتحقي ذاء للجمي وفير الغ ي ت ة ف ل الهيئ ة ولعم ة للمنظم ة النهائي ى الغاي ة تتجل الزراع

ان        ان هام ة       ويوضح   . المستدامة، وهما شاغالن عالمي  أن  20002015اإلطار االستراتيجي للمنظم
ن التطوير   د م ى مزي ان إل ة يحتاج ة والزراع ة واإلطار التنظيمي لألغذي ة الحالي السياسات الدولي

ة، من خالل اله                 ع، وأن المنظم ذائي للجمي ع    باعتبارهما شرطين الزمين لتحقيق األمن الغ ة، تتمت يئ
م   بشأن جوانب التنوع    بكفاءة معترف بها في تسهيل المفاوضات الدولية         ة  البيولوجي التي ته األغذي

.والزراعة

-

                                       

18  
 

 :وخالل السنوات األخيرة، تزايد ترّآز انتباه المجموعة الدولية على المسائل التالية -19
 

ر والجوع • ى الفق ه :القضاء عل ذي نظمت ة ال ة األلفي ؤتمر قم ق  خالل م دة، واف م المتح  األم
اس بهدف                        ة للقي ا والقابل ة زمني ات الملزم ى مجموعة من األهداف والغاي الم عل زعماء الع

رأة                ة واضطهاد الم دهور البيئ ة وت وترآز أهداف    . مكافحة الفقر والجوع والمرض واألمي
اس في ح                    ة للقي ة قابل ى تحقيق تحسينات هام اة  التنمية لأللفية جهود المجموعة العالمية عل ي

ام   ول ع ع حل عوب م ال    . 2015الش دول األعم ي صلب ج وم ف داف الي ذه األه ز ه وتتمرآ
ى نحو متسق بهدف              م المتحدة للعمل عل المي وتشكل إطارا يستخدمه آامل نظام األم الع

ة مساهمة أساسية في                   . تحقيق غاية مشترآة   تقبلي للهيئ ع أن يشكل العمل المس ومن المتوق
ة لأللفي  داف التنمي ق أه ي  تحقي ل ف داف المتمث ذه األه يما أول ه ر  ة، الس ى الفق القضاء عل

 19.المدقع والجوع
ة    • ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ى الم ا عل ة وتطبيقه ة والمعرف وم والتقان ير :العل  تش

ى                      د تراجع عل ذه القطاعات ق ة في ه االتجاهات العالمية إلى أن الدعم المالي للبحوث العام
ة أو                نحو ملموس خالل العقد األخي      ة للبحوث الزراعي نظم القطري ى مستوى ال ر، سواء عل

ة     وث الدولي ات البح توى مؤسس ى مس دابير      . عل وع الت ة ون ق التقان ق تطبي ر طرائ وتعتب
ذلك                   تبقى آ ل وس ة ذات صلة بالسياسات، ب ائل هام ى استخدامها مس . التنظيمية المطبقة عل

ة   ي آيفي ة أخرى تتصل بالسياسات ف ألة هام ل مس ة اتتطبيقوصول وتتمث وم والتقان  العل
م     ع نظ ل م ر التكام ك عب ي ذل ا ف ة، بم ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ى الم ة عل والمعرف

تفادة           المعرفة المحلية والتقانات التي يستخدمها المزارعون      نهم من االس راء وتمكي ى الفق ، إل
 .منها

 
 .58-52الفقرات  18
ينبثق أول أهداف التنمية لأللفية مباشرة من إعالن روما بشأن األمن الغذائي العالمي وخطة العمل لمؤتمر القمة العالمي  19

االلتزامات العالمية للحكومات "آيد على أ التخمس سنوات بعد االنعقاد:ويعيد إعالن مؤتمر القمة العالمي لألغذية. لألغذية
، وبخاصة خفض عدد الجياع في العالم إلى النصف 1996في إعالن روما خالل مؤتمر القمة العالمي لألغذية في الواردة 
 ". على أبعد تقدير، وفقا لما أعيد التأآيد عليه في إعالن األمم المتحدة لأللفية2015في عام 
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ذائي وتحسين ال                 • تدامة واألمن الغ ة المس ة التنوع الحيوي من أجل التنمي  شددت خطة     :تغذي
وي    على الدور األتنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة      وع الحي ساسي الذي يلعبه التن

ويتنامى . في التنمية المستدامة آكل، والقضاء على الفقر، وفي تحسين سبل المعيشة عموما           
ذا                  ز األمن الغ ه في تعزي وي لعب ئي وتحسين   االعتراف بالدور الهام الذي يمكن للتنوع الحي

ة                دى األسر الريفي دخل ل الصحة من خالل تنوع النظم الغذائية والتغذية، ودعم سبل توليد ال
 .واالقتصاد الريفي عموما، وضمان استدامة الزراعة وإنتاج األغذية

ة • نظم الزراعي ة لل زارعين :اإلدارة المتكامل ة وطرق إدارة الم نظم الزراعي وع ال  يكتسي تن
ى نحو              أهمية آبيرة فيما يتع    ة والزراعة واستخدامها عل لق بصيانة الموارد الوراثية لألغذي

ة االقتصادية              .مستدام، وفيما يتعلق باألمن الغذائي والتكيف مع التغيرات البيئية واالجتماعي
ات،    ين القطاع ترآة ب ة المش واغل الهيئ ن ش ر م ة االقتصادية الكثي نهج الزراعي وتغطي ال

 .هاويمكن أن تسهم في تحقيق غايات
 

ة في المجاالت    -20 ا في تطوير نهج السياسات الدولي يقيا هام ة أن تلعب دورا تنس يمكن للهيئ
ائل األساسية             ذه المس ة به ا          . الواقعة ضمن اختصاصاتها والمتعلق دة، وربم ذه المجاالت معق لكن ه

ا،   احتاجت الهيئة إلى النظر في مساهماتها في العملية على نحو أآثر انتظاما من حيث التخط                 يط له
ة      بما في ذلك عبر العمل الذي تقوم به في ميدان التنوع الحيوي الزراعي من خالل الصكوك الدولي

ة عن                   ارير دوري دان، ومن خالل صياغة تق ذا المي وي    الخاصة بالسياسات في ه وع الحي ة التن حال
الم    ي الع ة ف ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ي والم ر  الزراع ع ب اون م ل والتع ل ، بالتكام امج عم

 .المنتديات األخرى ذات الصلة
 

 على الحاجة إلى ضمان أن تعكس الصكوك         2015-2000اإلطار االستراتيجي للمنظمة    شدد   -21
دم المشورة          م، وأن تق ى نحو مالئ الدولية الحاجات والشواغل الخاصة بقطاع األغذية والزراعة عل

ديات ذات الصلة              ى المنت ة بالسياسات إل ة            المالئمة المتعلق ة والبيئ وارد الطبيعي ي تتعامل مع الم الت
ارة ة   20.والتج وارد الوراثي الج موضوع الم ي تع ة الت ديات الدولي ات والمنت دد العملي د ع ع تزاي  وم

ة               الموارد الوراثي عموما، فربما رغبت الهيئة، باعتبارها المنتدى الحكومي الدولي الوحيد الخاص ب
ن  ألل ات ع ي المعلوم ي تلق ة، ف ة والزراع دمج  غذي ي أن ت لة، وف ة ذات الص ات الموازي العملي

أنظر اإلطار    (الخطوات التي ترغب في اتخاذها ضمن برنامج عمل منّظم ويمتد على سنوات عدة              
 ).أدناه

                                        
 .56أنظر الفقرة  20
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  بالموارد الوراثية لألغذية والزراعةالصلةأهم العمليات الدولية األخرى ذات 
ديات األ          ة          تزايد العمل خالل السنوات األخيرة ضمن المنت ة لألغذي الموارد الوراثي خرى الخاصة ب

ا     م منافعه وارد وتقاس ذه الم ى ه ا بالوصول إل ة منه يما المتعلق ة، الس ات . والزراع مل العملي وتش
ر عن                    ة صياغة التقري ة والزراعة، وعملي ة لألغذي الحالية المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتي

ا        دان      حالة الموارد الوراثية الحيوانية في الع ا البل ة ضمن إطار         21،لم التي تقوده ات الجاري  والعملي
ة في         وجي المتمثل وع البيول وارد                22:اتفاقية التن ى الم ة  الخاصة بالوصول إل ون التوجيهي  خطوط ب

افع الناشئة عن استخدامها،                 ادل والمنصف للمن المي        الوراثية والتقاسم الع ة الع ؤتمر القم ة م متابع
ب ي جوهانس تدامة ف ة المس وجي  للتنمي وع البيول ة التن ار اتفاقي ة ضمن إط رغ، والمفاوضات الجاري

وارد                   افع الناشئة عن استخدام الم ادل والمنصف للمن ة التقاسم الع ي لتشجيع وحماي بشأن نظام دول
ة  ة        23 .الوراثي ة دولي ة حكومي د أنشأت لجن ة ق ة الفكري ة للملكي ة العالمي ك أن المنظم ى ذل  يضاف إل

ور   للموارد الوراثية والمعار   ة وضع                 ف التقليدية والفولكل ة أمور النظر في إمكاني ولى من جمل ، تت
جوانب  آما ناقش مجلس    . صك دولي خاص بجوانب الموارد الوراثية ذات العالقة بالملكية الفكرية         

ة             حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة     وارد الوراثي ة موضوع الم ة التجارة العالمي  التابع لمنظم
ذه                . دةفي مناسبات عدي   ي جرت خالل ه وحضرت أمانة الهيئة العديد من المناقشات ذات الصلة الت

 .المنتديات بهدف تقديم المعلومات عن دور المنظمة وهيئتها والمعاهدة، آلما اقتضى األمر
 

رامج      التجانس وتالفي  ضمانوبهذه الطريقة، يمكن للهيئة أن تساهم في         -22 ين الب ة ب  االزدواجي
دى م ة ذات الصلة ل تحدثة تحت رعاي ة المس ة واإلقليمي رامج القطري ة والب ات الدولي ختلف المنظم

ة  وبرامج العمل السارية لكل منظمة  ختصاصات  ا مراعاةالمنظمات الدولية، مع     ، والسلطة الحكومي
 . األخرى لكل منهالجان والمنتدياتوالهيئات والالدولية لألجهزة الرياسية 

 
 لمنظمة وعمليات التخطيط لديهاالتنسيق مع سياسات ا   - خامسا

 
ة،       -23 ات ضمن المنظم ين القطاع اون ب ة التع ى أهمي رارا عل ة م ي المنظم اء ف دد األعض ش

ورت ات     وتط دد التخصص ل متع ة للعم االت األولوي نهج       مج هيل لل دعم والتس ن ال د م و مزي نح
ات  ين القطاع ترآة ب طة المش وع الحي  واألنش ة للتن ك اإلدارة المتكامل ي ذل ا ف ة ، بم وي لألغذي

دد 24.والزراعة ل متع ة للعم ل الجاري ضمن مجاالت األولوي ر من العم ع أن الجزء األآب  والواق
اتها                    ق بسياس ا يتعل ة فيم التخصصات له عالقة مباشرة  بالهيئة وبدورها في إسداء المشورة للمنظم

التنوع الحي  ة ب طتها ذات العالق ا وأنش ين القطاعات وبرامجه ترآة ب ة والمش وارد القطاعي وي والم
ادين                    ذه المي ة األخرى في ه ة مع المنظمات الدولي . الوراثية لألغذية والزراعة، واألنشطة التعاوني

 .وسيسهل هذا العمل عبر دمج هذه الوظائف ضمن برنامج عمل منتظم ومتعدد السنوات
                                        

)

سوف  "حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالمالبيولوجي بأن  لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع 6/5يعترف القرار  21
تساهم في حفظ الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة وفي استخدامها على نحو مستدام والوصول إليها وتقاسم 

 ". منافعها
اتفاقية التنوع :  وتقاسم منافعها، وهما ملزمان يعالجان مسألتي الوصول إلى الموارد الوراثيةنيوجد حاليا اتفاقان دوليا 22

 . البيولوجي والمعاهدة
ستنظر مجموعة العمل الخاصة بالوصول وتقاسم المنافع التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، في موضوع العملية  23

 بشأن 2004 آذار/والطبيعة والنطاق والعناصر والطرائق، وستسدي المشورة لمؤتمر األطراف السابع المنعقد في مارس
 .الطريقة التي يود اتباعها في معالجة هذه المسألة

: تقرير من المنظمة عن سياساتها وبرامجها وأنشطتها في ميدان التنوع الحيوي الزراعي، CGRFA-10/04/10.3الوثيقة  24
 . مجاالت األولوية للعمل متعدد التخصصات) 3
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وفر   -24 ا ي ارية حالي ل الس طة األج ة المتوس من الخط يط ض ة ألداة تخط اد المنظم إن اعتم
امين         أل ل ع ديثها آ ري تح نوات ويج ت س ى س د عل امج تمت ة برن ائها خط ذي . عض ة وتغ الخط

ل طة األج ى     المتوس د عل ة الممت ة المنظم ل وميزاني امج عم داد لبرن ة اإلع ر عملي و مباش ى نح عل
وربما اعتبرت الهيئة أن عليها تنظيم أنشطتها وفق دورة تخطيط متعددة السنوات، تتماشى        . عامين

ات التخ اريع     وعملي ق بالمش ا يتعل ة فيم ا للمنظم ذ توجيهاته ي تؤخ ة، آ دى المنظم ارية ل يط الس ط
 .والبرامج واألنشطة الداخلة ضمن نطاق اختصاصاتها في االعتبار على نحو مالئم

 
  من الهيئةالمطلوبه ياالستنتاجات والتوج   - سادسا

 
د                  -25 امج عمل متع ة أن وضع برن ذه الورق ة سيعود       يبين التحليل الوارد في ه د السنوات للهيئ

 : وسيتيح على الخصوص25.بعدد من المنافع
 

ا                   • ى جداول أعم ة إل ه الهيئ وم ب ذي تق ة  تمكين البلدان األعضاء من ضم العمل ال لهم المتعلق
 لة بالموارد الوراثية؛بالسياسات وذات الص

ة     فتعزيز التنسيق مع الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية   • إدارة الهيئ ق ب ا يتعل لعناصر دعم   يم
 المعاهدة الدولية؛

طة   • ة األنش د أولوي ل وتحدي امج العم يط برن تمرة   ،تبس ارير المس ة للتق ن الحاج ل م والتقلي
 المنظمات الدولية؛ والترآيز على المساهمات في المنظمة وغيرها من

نتين       • ى س د عل ة الممت ل والميزاني امج العم ل وبرن ط األج امج المتوس ن أن البرن ق م التحق
 ؛على توجيهات الهيئةيشتمالن 

ة األخرى   • ة الهام ات الدولي ع العملي ل م ين التفاع ة(تحس ة للتنمي داف األلفي الي )آأه ، وبالت
 زيادة التعريف بالهيئة على المستوى الدولي؛

رامج العمل    شتغل تشجيع التنسيق مع اتفاقية التنوع البيولوجي التي ت      • ا   من خالل ب ، وغيره
 ؛من المنتديات الدولية ذات الصلة

ين في          • راء العلمي ة والخب رفع مستوى التزام ومشارآة المؤسسات الدولية والجماعات الهام
 .عمل الهيئة

 
 :وبالتالي فربما ترغب الهيئة في أن تطلب من األمانة -26
 

ل    • طة األج داف متوس ات وأه ق ذات غاي ة طري نوات وخط دد الس ل متع امج عم داد برن إع
 .شرة للهيئة وأجهزتها الفرعيةوعرضها على الدورة العادية الحادية ع

ا من المنظمات األخرى ذات الصلة،        • وجي وغيره وع البيول ة التن ة اتفاقي التشاور مع أمان
ى                 ذا الشأن إل ر به ديم تقري ات ذات الصلة، وتق بهدف الترويج للتعاون واالندماج مع العملي

 الهيئة؛
ا       • ة واإلعالم عنه ك من خالل      استكشاف الخيارات المتوافرة لتبسيط عمل الهيئ ا في ذل ، بم

ن خالل    ا، م د منه ة الح ة وإمكاني ات الدولي ن المنظم ارير م ديم التق ة تق ه عملي ادة توجي إع
ا                 ة، فيم ا للموضوع ولدرجة األولوي التشاور على نحو أآثر ترآيزا مع هذه المنظمات، وفق

 .برنامج العمل المتعدد السنواتبيتعلق 
                                        

 تابعة لألمم المتحدة قد اضطلعت بجداول أعمال متشعبة من خالل تجدر اإلشارة إلى أن منتديات حكومية دولية أخرى 25
لدى منظمة وتشمل األمثلة األخيرة  اتفاقية التنوع الحيوي ولجنة التنمية المستدامة، و. وضع برامج عمل متعددة السنوات

 .وهيئة الدستور الغذائياية النباتات ماالتفاقية الدولية لحاألغذية والزراعة 
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أن   • ارات بش ير خي ات الهيئ تيس ة اجتماع ة    بني ات المخصص ك الجلس ي ذل ا ف ة، بم ة المقبل
 .لمواضيع معينة والعمل بين الدورات

 
ار                      -27 ات الواجب أخذها في االعتب ا بشأن األولوي ديم توجيهه وربما رغبت الهيئة أيضا في تق

طة      داف متوس ات وأه ة بغاي ق المترافق ة الطري نوات وخط دد الس ل المتع امج العم داد برن دى إع ل
  .وطويلة األجل
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