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أول -مقدمة
ً
عقدت جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة (جمموعة العمل)
-1
دورهتا اخلامسة يف روما ،إيطاليا ،خالل الفرتة املمتدة من  8إىل  10مايو/أيار  .2018وترد أمساء أعضاء جمموعة العمل
1
واملناوبني يف املرفق باء .يف حني ميكن االطالع على قائمة املندوبني واملراقبني على املوقع اإللكرتوين للمنظمة.

ثانيًا -افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر
-2

رحب السيد ( Sibidou Sinaبوركينا فاسو) ،رئيس الدورة الرابعة جملموعة العمل ،باملندوبني واملراقبني.
ّ

ورحبت الس ا اايدة  ،Eva Müllerمديرة ش ا ااعبة س ا ااياس ا ااات وموارد الغابات ،باملندوبني واملراقبني .وأش ا ااارت إىل أن
-3
ّ
اإلدارة املسااتدامة للغابات والتنوع البيولوجم ما الاال حيتالن مركز الصاادارة اخلطة العاملية للتنمية املسااتدامة .وسالّطت الضااوء
على خطة األمم املتحدة االسا ا ا ارتاتيجية للغابات للفرتة  2030-2017األوىل من نوعها الت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف عام  ،2017وأشارت إىل أن اهلدفني العامليني  1و 2املتعلقني بالغابات يكتسيان أمهية خاصة بالنسبة إىل املوارد
الوراثية احلرجية .وش ا ّددت على أن تنفيذ خطة العمل العاملية لصااون املوارد الوراثية احلرجية واسااتخدامها املسااتدام وتنميتها
ومهما للغاية ،وناشاادت األعضاااء واملراقبني مواصاالة التوعية بأمهية
(خطة العمل العاملية) ما الال مناساابًا من حيث التوقيت ً
املوارد الوراثية احلرجية.
ورحبت السيدة  ،Irene Hoffmannأمينة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) ،باملندوبني واملراقبني.
-4
ّ
وش ّددت على احلاجة إىل معاجلة مسألة املوارد الوراثية احلرجية يف السيار األوسع للتنوع البيولوجم وإىل تنفيذ السياسات
املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجية مبا يتسق مع السياسات األخرى ،مبا يف ذلك تلك الت تتناول املوارد الوراثية األخرى وكذلك
صون التنوع البيولوجم واستخدامه على حنو مستدام .كما سلّطت الضوء على العمل اجلاري الذي تقوم به اهليئة بشأن
يبني ،باالستناد إىل التقارير القطرية،
تقرير حالة التنوع البيولوجم لألغذية والزراعة يف العامل ،وأشارت إىل أن هذا التقرير ّ
احلاجة إىل العمل املشرتك بني االختصاصات والقطاعات.
علما بأنه ،متاشيًا مع املادة الثالثة من النظام األساسم جملموعة العمل ،سوف تشارك
-5
وأحاط الرئيس جمموعة العمل ً
(عوضا عن فييت نام)،
(عوضا عن إريرتيا والامبيا والكونغو) ،وباكستان ً
كل من بوركينا فاسو وغينيا االستوائية وكوت ديفوار ً
ّ
(عوضا عن اجلمهورية العربية السورية)
(عوضا عن االحتاد الروسم والسويد وفرنسا) ،وسلطنة عمان ً
وإستونيا وفنلندا والنرويج ً
يف هذه الدورة كأعضاء.
كال من
-6
وانتخبت جمموعة العمل الس ا ا ا ا ا اايدة ( Randi Johnsonالواليات املتحدة األمريكية) رئيس ا ا ا ا ا ااة .وانتخبت ً
السا ا ا ا اايد ( Maman Addaالنيجر) ،والسا ا ا ا اايد ( K.M.A Bandaraسا ا ا ا ااري النكا) ،والسا ا ا ا اايد ( Czeslaw Koziolبولندا)،
1
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والس ا ا ا ا ا اايد ( Luis Gustavo Asp Pachecoالربااليل) ،والس ا ا ا ا ا اايد دمدين األمني دمدين الفكم عبد ا (الس ا ا ا ا ا ااودان)،
مقررا.
والسيد ( Martin Golmanبابوا غينيا اجلديدة) نوابًا للرئيس .بينما انتخب السيد ً Adda
األقل من بدء كل
-7
وش ا ا ااددت جمموعة العمل على أمهية إتاحة الوثائق على ش ا ا اابكة اإلنرتنت قبل أس ا ا اابوعني على ّ
من دوراهتا.
-8

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

ثالثًا -حالة تنفيذ خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية
واستخدامها المستدام وتنميتها
 -9نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها
2
علما بالوثائق بعنوان التقرير األويل األول عن تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية
املستدام وتنميتها  ،وأخذت ً
احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها ،3ومشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية إلعداد اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية
احلرجية ،4ومشروع اسرتاتيجية متويل تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها.5
علما باألنشطة الت أشة إليها وأشادت بالتق ّدم احملرال يف تنفيذ خطة العمل العاملية .كما
 -10وأخذت جمموعة العمل ً
علما بالتقرير األويل األول عن تنفيذ خطة العمل العاملية وأوصت بدعوة البلدان والشبكات اإلقليمية واملنظمات
أخذت ً
الدولية املعنية الت مل تق ّدم تقاريرها املرحلية بعد ،إىل القيام بذلك يف موعد أقصاه  31أغسطس/آب  .2018وأوصت
جمموعة العمل كذلك بعرض نسخة ددثة للتقرير األول عن تنفيذ خطة العمل العاملية على اهليئة يف دورهتا القادمة لكم
تنظر فيه.
 -11وطلبت جمموعة العمل إىل األمانة دعوة جهات االتصال الوطنية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية والشبكات اإلقليمية
واملنظمات الدولية املعنية إىل تقدمي تعليقاهتا على مشروع اخلطوط التوجيهية إلعداد اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية احلرجية
حبلول  31يوليو/متوال  ،2018وتوحيدها يف ضوء التعليقات الواردة ،لكم تنظر فيها اهليئة يف دورهتا املقبلة.
ورحبت باقرتاح تعميم صون
علما مبشروع اسرتاتيجية متويل تنفيذ خطة العمل العامليةّ .
 -12وأخذت جمموعة العمل ً
مشوال الت توضع هبدف تعزيز تنفيذ اإلدارة
املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام يف اإلجراءات واألنشطة األكثر ً
املستدامة للغابات وتدابة التكيّف والتخفيف من آثار تغة املناخ من خالل آليات متويل معتمدة .وطلبت جمموعة العمل
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إىل األمانة احلرص على أن يُدرج ضمن الوثيقة اإلطار اخلاص باألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إالالة
استنادا إىل التعليقات الواردة أثناء الدورة ،نسخة ددثة
الغابات وتدهورها .وطلبت جمموعة العمل من األمانة أن تعد،
ً
ملشروع اسرتاتيجية التمويل لكم تنظر فيها اهليئة يف دورهتا املقبلة.
 -13وأوصت جمموعة العمل اهليئة بدعوة البلدان إىل مواصلة تنفيذ خطة العمل العاملية ،وتشجيعها على معاجلة نتائج
التقرير األول عن تنفيذ خطة العمل العاملية ،حسب االقتضاء .وأوصت أيضا بأن تطلب اهليئة من املنظمة مواصلة تنسيق
ودعم تنفيذ خطة العمل العاملية بالتعاون مع الش ا ا اابكات اإلقليمية واملنظمات الدولية املعنية .كما أوص ا ا اات جمموعة العمل
بأن تشجع اهليئة اجلهات املاحنة على دعم تنفيذ خطة العمل العاملية واسرتاتيجية متويلها.

رابعا -إعداد التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم
ً
 -14نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل 6وأخذت
عل ًماا بالوثيقاة بعنوان مش ا ا ا ا ا ااروع اخلطوط التوجيهياة إلعداد التقاارير القطرية للتقرير الثااين عن حالة املوارد الوراثياة احلرجياة

يف العامل.7

ورحبت باإلطار الزمين اخلاص بإعداد التقرير الثاين
علما باخلطوط العريضة املقرتحة ّ
 -15وأخذت جمموعة العمل ً
وأوصت باملوافقة عليها من قبل اهليئة.
 -16واستعرضت جمموعة العمل مشروع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية ،وأوصت بأن تشة بشكل أوضح
إىل أنه ينبغم للمس ا ا ا ا ا ااائل املدرجة يف القس ا ا ا ا ا اام الثاين (التقارير التكميلية) أن ختدم الغرض املتمثل يف توجيه عملية إعداد
األقسا ااام السا ااردية مبا يتجاوال توفة البيانات الت تقدم من خالل إجناال االسا ااتبيان اإللكرتوين (القسا اام  .)1وأبدت جمموعة
العمل قلقها إالاء كمية البيانات واملعلومات الت قد تثبط عزمية بعض البلدان بالنساابة إىل تقدمي تقارير قطرية .وأوصاات بأن
تس ا ا ااند املنظمة األولوية للبيانات واملعلومات املطلوبة للتقارير القطرية ،ال س ا ا اايما األس ا ا اائلة التوجيهية يف التقارير التكميلية.
نظرا إىل أن هذه البيانات
وأوص ا ا ا ا اات جمموعة العمل كذلك بأن متتنع املنظمة عن مجع أي بيانات عامة عن املوارد احلرجية ً
أيضا إىل إنشاء
جتمع ً
أصال من خالل تقييم املوارد احلرجية يف العامل .وباإلضافة إىل ذلك ،أوصت جمموعة العمل باملبادرة ً
بوابة إلكرتونية لتقدمي التقارير القطرية ونشرها .وطلبت جمموعة العمل من األمانة احلرص على أن يصدر النظام اإللكرتوين
نسااخة منها السااتخدامها من قبل البلدان .وأوصاات كذلك بأن مت ّكن اخلطوط التوجيهية اخلاصااة برفع التقارير البلدان من
تقدمي معلومات عن أنشا ا ا ااطة التنفيذ الت مل تسا ا ا اافر بعد عن نتائج ملموسا ا ا ااة .وأوصا ا ا اات جمموعة العمل بإدخال مزيد من
التحسااينات على مساارد املصااطلحات التقنية الذي سااةفق باالسااتبيان من أجل توضاايح عدد من املفاهيم من قبيل الصااون
داخل املوقع يف سا ا اايار الغابات املزروعة .وطلبت جمموعة العمل من األمانة دعوة جهات االتصا ا ااال الوطنية املعنية باملوارد
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الوراثية احلرجية إىل التعليق على مش ا ااروع اخلطوط التوجيهية حبلول  15س ا اابتمرب/أيلول  ،2018ووض ا ااع اللمس ا ااات األخةة
عليها يف ضوء التعليقات الواردة لكم تنظر فيها اهليئة يف دورهتا املقبلة.
 -17ونظرت جمموعة العمل يف إمكانية إنش اااء نظام عاملم للمعلومات بش ااأن املوارد الوراثية احلرجية .وأش ااارت إىل أن
أيضا جمموعة
إنشاء هذا النظام ينبغم اعتباره أولوية إلتاحة البيانات الرئيسية املنبثقة عن التقارير القطرية للعموم .وأشارت ً
العمل إىل أ ّن نظام املعلومات جيب أن مي ّكن البلدان من إصاادار نسا من التقارير السااتخدامها اخلاص .وأوصاات جمموعة
العمل بأن تطلب اهليئة من املنظمة الشا ا ااروع يف إنشا ا اااء نظام عاملم جديد للمعلومات بشا ا ااأن املوارد الوراثية احلرجية ،رهنًا
بتوافر موارد إض ااافية من خارج امليزانية .وأوص اات أيض ااا بأن تش ااجع اهليئة املنظمة على النظر يف الس اابل الكفيلة بتعزيز نظم
املعلومات الوطنية واإلقليمية بشأن املوارد الوراثية احلرجية ،مبا يف ذلك من خالل توفة املساعدة الفنية واملالية.
 -18واطّلعت جمموعة العمل على اهتمام املنظمة الدولية للتنوع البيولوجم واملعهد األورويب للغابات يف املس ا ا ا ا ا ااامهة يف
تطوير نظام عاملم جديد للمعلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية ويف إعداد التقرير الثاين.
وشددت جمموعة العمل على احلاجة إىل تنمية القدرات وأوصت بأن تدعم املنظمة البلدان يف عملية رفع التقارير
-19
ّ
إلعداد التقرير الثاين.
 -20وأوص ا ا ا ا ا ا اات جمموعااة العماال بااأن تاادعو اهليئااة البلاادان إىل تقاادمي تقاااريرهااا القطريااة إلعااداد التقرير الثاااين حبلول
ضا ا ا ا اا بأن تطلب اهليئة إىل املنظمة دعوة الش ا ا ا اابكات اإلقليمية املعنية باملوارد الوراثية
 30يونيو/حزيران  .2020وأوص ا ا ا اات أي ً
احلرجية واملنظمات الدولية املعنية إىل املسا ا ا ااامهة يف إعداد التقرير الثاين .وأشا ا ا ااارت جمموعة العمل إىل احلاجة إىل موارد من
خارج امليزانية ،وأوصت بأن تدعو اهليئة اجلهات املاحنة إىل دعم إعداد التقرير الثاين.

خامسا -الحصول على الموارد الوراثية الحرجية وتقاسم منافعها
ً
 -21نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان مسودة املالحظات التفسةية الت تصف ،يف سيار عناصر احلصول على
8
علما بوثائق املعلومات ذات الص ا ا ا ا ا االة عن
املوارد وتقاس ا ا ا ا ا اام منافعها ،الس ا ا ا ا ا اامات املميزة للموارد الوراثية احلرجية وأخذت ً
مس ا ااامهات األعض ا اااء واملراقبني بش ا ااأن احلص ا ااول على املوارد الوراثية لألغذية الزراعة وتش ا اااطر منافعها 9ونتائج حلقة العمل
الدولية عن احلص ااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاس اام منافعها 10وجمريات حلقة العمل الدولية بش ااأن احلص ااول

 8الوثيقة
 9الوثيقة CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.7
 10الوثيقة CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.8
CGRFA/WG-FGR-5/18/4
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على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاساام منافعها 11واملسااح اخلاص اهات االتصااال الوطنية بشااأن احلصااول على املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.12
 -22وأكدت جمموعة العمل أمهية الساامات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنساابة إىل املوارد الوراثية احلرجية،
على حنو ما هو د ّدد يف اجلدول  1من الوثيقة  ،CGRFA/WG-FGR-5/18/4وقامت باس ا ا ا ا ا ااتعراض وتنقيح املالحظات
التفسةية ،على حنو ما هو وارد يف املرفق جيم هبذه الوثيقة ،لكم ينظر فيها فريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين باحلصول
على املوارد وتقاسم منافعها واهليئة يف دوراهتما القادمة.
 -23وأشااارت جمموعة العمل إىل أن املالحظات التفساةية ليساات إرشااادية ،وأن الزيادات على املالحظات التفساةية،
كما هم واردة يف املرفق جيم ،مهمة لفهم س ااياقها ومعناها .ولذلك أوص اات جمموعة العمل بأن يعمل فريق اخلرباء الفنيني
والقانونيني على ضمان عدم تغية سيار املالحظات التفسةية ومعناها لدى توحيدها.
 -24وطلبت جمموعة العمل إىل األمانة أن تتيح املالحظات التفس ا ا ا ا اةية يف أقرب وقت عكن جلميع أعض ا ا ا اااء جمموعة
العمل ،بصيغتها الت استعرضها ونقحها فريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

سادسا" -معلومات التسلسل الرقمية"
ً

13

 -25نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان استعراض مسودة الدراسة االستكشافية لتقصم احلقائق بشأن "معلومات
14
التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية األغذية والزراعة.
 -26وشكرت جمموعة العمل املنظمة إلتاحتها الوثيقة بعنوان استعراض مسودة الدراسة االستكشافية لتقصم احلقائق
بش ا ااأن "معلومات التس ا االس ا اال الرقمية" بش ا ااأن املوارد الوراثية األغذية والزراعة 15لكم تس ا ااتعرض ا ااها جمموعة العمل .ورحبت
مبسودة الدراسة باعتبارها تقريراً شامالً غنياً باملعلومات ومقدماً يف الوقت املناسب ومفيداً.

 11الوثيقة
 12الوثيقة CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.10
 13هذا املص ااطلح مأخوذ من املقرر  6/13الص ااادر عن االجتماع الثالث عش اار ملطمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجم وهو موض ااع املزيد من النقا .
وأقر بتعدد املص ااطلحات املس ااتخدمة يف هذا اجملال (مبا فيها ،على س اابيل الذكر ال احلص اار" ،بيانات التس االس اال الوراثم" و"معلومات التس االس اال الوراثية"
و"املعلومات الوراثية" و"املوارد الوراثية غة املادية" و"احملاكاة باحلاس ا ا ا ااوب" وما إىل ذلك) وبأنه من الض ا ا ااروري مواص ا ا االة النظر يف هذا املوض ا ا ااوع لتحديد
املصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها.
 14الوثيقة CGRFA/WG-FGR-5/18/5
 15الوثيقة CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf. 11
CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.9
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 -27والحظت جمموعة العمل أن مصطلح "معلومات التسلسل الرقمية" واسع جداً وأن استخدامه قد يطرح إشكالية
لعدم وجود تعريف متفق عليه عاملياً ،وألن املص ااطلح س اايتطور مبواالاة التطورات العلمية املقبلة .وأش ااارت إىل أن التداعيات
احملتملة لا "معلومات التسلسل الرقمية" بالنسبة إىل األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجم ،ستناقش يف االجتماع الرابع
عشر ملطمتر األطراف ،وشجعت املنظمة على مواصلة العمل الوثيق مع اتفاقية التنوع البيولوجم يف هذا اجملال.
 -28والحظت جمموعة العمل أن فريق اخلرباء الفين املخص ااع املعين بالتس االس اال الرقمم للموارد الوراثية التابع التفاقية
التنوع البيولوجم ،قد "اتفق على ضرورة إجراء مزيد من املناقشة حول املصطلحات املرتبطة هبذه املسألة إلجياد التواالن بني
مص ا ااطلحات تكيفية ودينامية مبا يكفم الس ا ااتيعاب التغيةات يف جمال العلوم والتكنولوجيا والس ا ااور وغةها من التغيةات،
16
وتكون يف الوقت نفسه واضحة ومتينة مبا فيه الكفاية لتوفة اليقني القانوين".
 -29ودعت جمموعة العمل أعضاءها إىل تقدمي مزيد من األمثلة على استخدام "معلومات التسلسل الرقمية" يف جمال
املوارد الوراثية احلرجية إىل األمانة حبلول  31يوليو/متوال  ،2018للنظر فيها عند االنتهاء من الدراسااة االسااتكشااافية لتقصاام
احلقائق .وأوصاات بتأجيل مناقشاااهتا بشااأن معلومات التساالساال الرقمية إىل دورهتا القادمة لكم تتمكن من النظر يف نتائج
االجتماع الرابع عشر ملطمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجم.

سابعا -مشروع خطة العمل بشأن الستخدام المستدام للموارد الوراثية
ً
من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات لألغذية والزراعة وصونها
 -30نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان مش ا ا ااروع خطة العمل بش ا ا ااأن االس ا ا ااتخدام املس ا ا ااتدام للموارد الوراثية من
الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات لألغذية والزراعة وص ا ا ا ا ااوهنا .17ورحبت مبش ا ا ا ا ااروع خطة العمل كاس ا ا ا ا ااتجابة يف الوقت
املناسب ألمهية املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصلتها بقطاع الغابات.

 -31واستعرضت جمموعة العمل اجملاالت ذات األولوية الت حددهتا اهليئة يف دورهتا األخةة (أي املل ّقحات ،وال سيما
حنل العس ا ا ا اال ،والكائنات احلية الدقيقة يف الرتبة والالفقاريات ،وعوامل املكافحة البيولوجية ،والكائنات احلية الدقيقة ذات
األمهية بالنسا اابة إىل عملية اهلضا اام لدى اجملرتات وجتهيز األغذية والعمليات الصا ااناعية الزراعية)  ،18وأوصا اات بتنقيح قائمة
اجملموعات الوظيفية للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف مشروع خطة العمل على النحو املبني أدناه:

16
17
18

الفقرة  12من الوثيقة
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الدورة الثامنة عشرة للهيئة
الدورة التاسعة عشرة للهيئة
الدورة العشرون للهيئة
الدورة احلادية والعشرون للهيئة
الدورة الثانية والعشرون للهيئة
الدورة الثالثة والعشرون للهيئة
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املل ّقحات ،وال سيما حنل العسل
الكائنات احليّة الدقيقة والالفقاريات يف الرتبة
عوامل املكافحة البيولوجية والنَْبت الطَُفيلم الداخلم
واملعايشات
الكائنات احلية ،مبا يف ذلك الفطريات الصاحلة لألكل والت
تستخدم كمكونات غذائية يف األغذية/األعالف
عمليات جتهيز األغذية والتخمة الصناعم الزراعم
الكائنات الدقيقة ذات الصلة باهلضم احليواين

ثامنًا -مشروع الخطة الستراتيجية لهيئة الموارد الوراثية
لألغذية والزراعة ()2027 - 2018
 -32اسااتعرضاات جمموعة العمل الوثيقة بعنوان مشااروع اخلطة االسارتاتيجية املراجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
19
( )2018-2027وقامت بتنقيحها.
 -33وأحاطت جمموعة العمل علماً بالتقدم احملرال يف تنفيذ برنامج العمل املتعدد السا ا ا ا اانوات للهيئة ،وأوصا ا ا ا اات بتنقيح
ختطيط الدورة ،على النحو الوارد يف املرفق دال .والحظت أن أهداف اهليئة املقرتحة واملش ا اارتكة بني القطاعات تس ا ااتند إىل
التقييمات العاملية الت أعدت مبوجب توجيهاهتا ،وجماالت األولويات االس ا ا ا ارتاتيجية ،واألهداف الطويلة األجل واألهداف
الت وضعتها خطط العمل العاملية للهيئة ،وغةها من أنشطة اهليئة املنفذة استجابة للتقييمات العاملية.
 -34وأوص ا اات جمموعة العمل بأن تقوم اهليئة بتحديث خطة العمل املتعددة الس ا اانوات وختطيط الدورات على أس ا ااا
منتظم ،ومبراجعة اخلطة االسا ارتاتيجية حس ااب الض اارورة .وخص اات بالش ااكر حكومت س ااويسا ارا والنرويج ملا قدمتاه من دعم
للص ا ااندور االس ا ااتئماين متعدد املاحنني التابع لربنامج العمل املتعدد الس ا اانوات ،وأوص ا اات بأن تقوم اهليئة بتش ا ااجيع اجلهات
املاحنة األخرى على حذو حذومها.

تاسعا -البيانات الختامية
ً
 -35توجه السيد  ،Hiroto Mitsugiاملدير العام املساعد إلدارة الغابات ،بالتهنئة إىل جمموعة العمل على ما حققته
من إجناالات .وأش ا ا ااار إىل أ ّن مناقش ا ا ااات جمموعة العمل وتوص ا ا ااياهتا تش ا ا ااكل مس ا ا ااامهات هامة لتطبيق خطة األمم املتحدة
االسرتاتيجية للغابات .وبعدما شارك يف الدورة الثالثة عشرة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات ،أضاف أ ّن تطبيق خطة

19

الوثيقة
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ٍ
جمددا رغبة إدارة الغابات يف منظمة األغذية
العمل العاملية جمد للغاية من أجل تعزيز اإلدارة املس ا ا ا ا ا ااتدامة للغابات .وأكد ً
والزراعة يف توفة الدعم الفين للبلدان من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية.
 -36وتوجهت السا اايدة  Hoffmannبالشا ااكر إىل املندوبني واملراقبني على ما قدموه من مسا ااامهات وعلى مشا اااركتهم
قدما يف بذل اجلهود من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية .وأبدت
النش ا ا ااطة يف هذه الدورة .وأش ا ا ااارت إىل ض ا ا اارورة املض ا ا اام ً
ارتياحها ملا حققته هذه الدورة من نتائج مشددة على أمهيتها بالنسبة إىل عمل اهليئة.
ض اا
 -37وتوجهت الرئيس ااة بالش ااكر إىل األعض اااء واملراقبني على عملهم والتوص اايات الت ص اادرت عنهم .وش ااكرت أي ً
املقرر واألمانة فضالً عن موظفم املنظمة على ما قدموه من مسامهات إلجناح هذه الدورة.
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المرفق ألف
جدول أعمال الدورة الخامسة
لمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحرجية
روما 10-8 ،مايو/أيار 2018

-1

انتخاب الرئيس ونائب (نواب) الرئيس واملقرر

-2

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

-3

حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها
 1-3مشروع التقرير األويل عن تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها
 2-3مشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية إلعداد اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية احلرجية
 3-3مشروع اسرتاتيجية متويل تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

-4

إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

-5

احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها

-6

"معلومات التسلسل الرقمية"

-7

مشااروع خطة العمل بشااأن االسااتخدام املسااتدام للموارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات لألغذية
والزراعة وصوهنا

-8

مشروع اخلطة االسرتاجتية املراجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ()2027-2018

-9

أية مسائل أخرى

 -10اعتماد التقرير
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المرفق باء
األعضاء واألعضاء المناوبون في مجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية
المعنية بالموارد الوراثية الحرجية الذين انتخبتهم الهيئة
في دورتها العادية السادسة عشرة

أفريقيا ()5

التركيبة
(عدد البلدان في كل إقليم)

آسيا ()5

أوروبا ()5

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ()5

البلد
الكونغو
إريرتيا
املغرب
النيجر
الامبيا

العضو املناوب األول :توغو
العضو املناوب الثاين :سوااليلند
الصني
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
مجهورية كوريا
سري النكا
فييت نام
العضو املناوب األول :تايلند
العضو املناوب الثاين :إندونيسيا
فرنسا
إيطاليا
بولندا
االحتاد الروسم
السويد
العضو املناوب األول :فنلندا
العضو املناوب الثاين :اململكة املتحدة
األرجنتني
الربااليل
كوبا
إكوادور
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بةو

الشرق األدنى ()4

أمريكا الشمالية ()2
جنوب غرب المحيط الهادئ ()2

العضو املناوب األول :كوستاريكا
العضو املناوب الثاين :بنما
مجهورية إيران اإلسالمية
السودان
اجلمهورية العربية السورية
اليمن
العضو املناوب األول :األردن
العضو املناوب الثاين :لبنان
كندا
الواليات املتحدة األمريكية
بابوا غينيا اجلديدة
فانواتو
العضو املناوب األول :فيجم
العضو املناوب الثاين :جزر سليمان
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المرفق جيم
المذكرات التفسيرية التي تبيّن السمات المميّزة للموارد الوراثية الحرجية في سياق عناصر الحصول على الموارد
وتقاسم منافعها
قامت جمموعة العمل باس ااتعراض ومراجعة مش ااروع املالحظات التفسا اةية على النحو الوارد أدناه لكم يواص اال فريق اخلرباء
الفنيني والقانونيني املعين باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها واهليئة النظر فيه يف دوراهتما املقبلة.
السمات المميّزة للموارد الوراثية الحرجية
قد ترغب احلكومات يف مراعاة اجلوانب التالية من املوارد الوراثية احلرجية عند التعاطم مع مسا ااألة احلصا ااول على
-1
املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها:
 غالبًا ما تكون املوارد الوراثية احلرجية من األنواع واجملموعات غة املستأنسة.
حدودا هلا.
 هتاجز األنواع احلرجية مبفردها (وإن كان ببطء) وال تعرف ً

 هناك تاري حافل بش ا ا ا ا ا ااأن انتقال األنواع حول ملتلف أحناء العامل .يعتمد العديد من برامج الزرع على األنواع
الغريبة (مثل  Pinusو Eucalyptusو Gmelinaوسواها).
 العديد من املنافع الناش ا اائة عن الغابات هم من فئة "خدمات النظام اإليكولوجم" ومن الص ا ااعب حتديد قيمتها.
وخالفًا حملاصيل اإلنتاج ،من الصعب حتديد قيمة نقدية ملا قد ينتج عن برنامج ما للرتبية أو االسرتداد.
 ال تتجلى منافع تربية األشجار إال بعد عقود من الزمن .وترتاوح فرتات الرتبية الفاصلة بني  10سنوات و 15سنة
فيما قد يرتاوح س ا ّان املزارع بني  8س اانوات و 40س اانة .ويس ااتغرر برنامج تربية األش ااجار يف الغابات املعتدلة قرابة
أقل من ذلك إذا أمكن بيع
 35س ا ا ا اانة لكم تتجلى أي قيمة اقتص ا ا ا ااادية فعلية نتيجة نقل املواد (قد تكون الفرتة ّ
البذور لقاء قيمة أعلى ،غة أ ّن املنفعة االقتصادية غة موثّقة بالكامل).
ديدا كل عام لكن هناك عدد متزايد من املنتجات
 خالفًا للمحاص ا ا ا اايل الزراعية ،ال تنتج الغابة عادة دص ا ا ا ااوالً ج ً
احلرجية العالية القيمة من غة األخشاب (مبا يف ذلك الثمار والبذور واملواد الورقية) الت من شأهنا أن تساهم يف
حتقيق األمن الغذائم.
تفسر احلاجة إىل املادة الوراثية الغريبة .وينبغم النظر يف اجلوانب التالية:
 تع ّد مقاومة األمراض مسة رئيسية غالبًا ما ّ
o

قد تكون أحيانًا املنافع بكل بساااطة إنشاااء غابة سااليمة من دون وجود خطط جلين داصاايل منها يف بعض
احلاالت؛

o

وغالبًا ما يكون مص اادر املرض الذي هناك س ااعم ملقاومته من خالل برامج الرتبية املنطقة نفس ااها الت توجد
فيها املادة الوراثية (أي أ ّن مصدر املشكلة هو نفسه مصدر املقاومة).
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ويهدف مشااروع املذكرات التفس اةية التايل إىل ( )1إتاحة املعلومات األساااسااية ذات الصاالة لصااانعم السااياسااات
-2
الذين يعملون على وض ا ا ااع تدابة احلص ا ا ااول على املوارد وتقاس ا ا اام منافعها وتكييفها وتنفيذها يف البلدان الت تنظّم مواردها
الوراثية اخلاصة؛ ( )2وإيضاح بعض القضايا املطروحة يف العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها من حيث
جدواها بالنسبة إىل املوارد الوراثية احلرجية ،مع التشديد على الطابع الطوعم وغة اإللزامم هلذه املذكرات التفسةية.

معلومات أساسية عن الموارد الوراثية الحرجية
قد يعترب ص ااانعو الس ااياس ااات اخلاص ااة باحلص ااول على املوارد وتقاس اام منافعها أنه من املفيد احلص ااول على بعض
-3
1
املعلومات األساسية عن استخدام املوارد الوراثية احلرجية وتبادهلا .وعليه ،جيب أن توضح املذكرات التفسةية ما يلم:
إ ّن الس ا ا ا ا ا ااتكش ا ا ا ا ا اااف مواد التكاثر احلرجم وتقييمها وحركتها تاري عريق يف القطاع احلرجم .وقد أظهرت أوىل
أيضا أ ّن للمصدر األساسم للبذور
التجارب على املصادر وجود "أعرار جغرافية" ضمن أنواع االشجار وبيّنت ً
تأثة كبة على اسااتمرارية جهود الراعة األشااجار وأدائها .وقد ع وضااع العديد من التجارب الدولية على املصااادر
بالنسبة إىل الكثة من أنواع األشجار الختبار أداء املادة الوراثية لألشجار من بلدان/أقاليم ملتلفة .وبالتايل ،كان
لنتائج التجارب على املص ا ا ا ااادر هذه تأثة كبة على الطلب على بعض مص ا ا ا ااادر البذور مقارنة مبص ا ا ا ااادر أخرى
وكانت الس ا اابب يف العديد من عمليات نقل املادة الوراثية بني البلدان واألقاليم .وأعطت التجارب على املص ا اادر
ض ا اا حوافز لصا ااون املوارد الوراثية احلرجية .ولكن االختبارات اخلاصا ااة باملصا ااادر غة مكتملة بالنسا اابة إىل مجيع
أي ً
األنواع والبلدان.
ويتمثل أحد أوجه االستخدام الرئيسية للموارد الوراثية احلرجية يف استخدامها املباشر كمادة للتكاثر (على شكل
بذور وأجزاء مقطوعة وأجزاء أخرى من الشااجرة املسااتخدمة لركثار) لغرض التشااجة أو التحريج أو إنشاااء نظم
للحراجة الزراعية .ويرتاوح إىل حد كبة مدى اس ا ا ااتخدام املوارد الوراثية احلرجية يف برامج االس ا ا ااتكش ا ا اااف والرتبية
املنهجية بني ملتلف أنواع األشا ااجار .وقد بدأت عمليات االسا ااتكشا اااف والتحسا ااني املنهجم قبل  50سا اانة من
اآلن بالنساابة إىل عدد من أنواع األشااجار الساريعة النمو املسااتخدمة يف حراجة املساااحات املزروعة (مثل أشااجار
الصاانوبر وال ّسانط واألوكالبتو ) يف الزراعات الصااناعية والصااغةة .وكانت جهود االسااتكشاااف والتقييم قد بدأت
بالنس اابة إىل جمموعة ملتلفة من أنواع األش ااجار يف املناطق املعتدلة والش اامالية قبل  200س اانة من اآلن وإن كانت
ومطخرا ،بدأت تربية األش ا ااجار تش ا اامل
برامج التحس ا ااني املنهجم بقدر أكرب قد انطلقت خالل القرن العش ا ارين.
ً
م
جمموعة واسعة من تقنيات التكنولوجيا األحيائية مبا يف ذلك الرتبية مبساعدة وامسات.
أما بالنسا ا ا اابة إىل الغالبية العظمى من أنواع األشا ا ا ااجار األخرى ،فال تزال جهود التحسا ا ا ااني ددودة وتقتصا ا ا اار يف
معظمها على التجارب على املصادر واختيار جمموعات البذور .وباإلمجال ،تعاين تربية األشجار يف الغابات من
قيود بس ا ا ا اابب طول الفرتات الفاص ا ا ا االة بني اجليل واآلخر ودورات تربيتها حبيث أ ّن معظم األنواع ال تزال ض ا ا ا اامن
األجيال األوىل من التحسااني الوراثم .غة أ ّن املكاسااب الوراثية قد تكون ملحوظة لكون أنواع األشااجار احلرجية
1

أنظر الدراسة األساسية رقم
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غة مستأنسة وتتميز بدرجات عالية من التنوع الوراثم ،عا يتيح الفرصة لتكثيف عملية االنتقاء .وتسجل بعض
تقدما سا ا ار ًيعا نس ا اابيًا بس ا اابب قص ا اار الفرتات
األنواع مثل األوكالبتو االس ا ااتوائم وال ّسا ا انط وبعض أنواع الص ا اانوبر ً
(أقل من عش ا اار س ا اانوات عادة) وتقنيات االنتقاء املبكر .وقد تكون األحجام الفعلية
الفاص ا االة بني اجليل واآلخر ّ
وتبعا ملس ااتوى التحس ااني ،قد
جملموعات جينات أنواع األش ااجار يف برامج الرتبية كبةة ومش ااتتة للغاية يف الغالبً .
منوعة .فعلى س ا ا اابيل املثال،
يكون باإلمكان احلص ا ا ااول على مواد التكاثر ألنواع األش ا ا ااجار احلرجية من مص ا ا ااادر ّ
ال يزال جتميع البذور من اجملموعات الربيّة والطبيعية ألغراض اإلكثار املكثّف يف املسا ا ا ا ا اااحات املزروعة أو إلعادة
اائعا .وإض ااافة إىل ذلك ،تتم إدارة حدائق البذور ،وهم مرافق خاص ااة مرتبطة بربامج الرتبية
أمرا ش ا ً
جتديد الغابات ً
حتديدا .واملادة الوراثية الت يتم إنتاجها يف هذه احلدائق ختض ا ا ا ا ا ااع عادة لالختبار واالنتقاء
املنظّمة ،إلنتاج البذور ً
بواس ا ا ا ااطة جتارب عرب مواقع وظروف مناخية ملتلفة وباإلمكان إعدادها على النحو األمثل مبا يالئم مسات جتارية
دددة كحجم اخلشب أو الغلة من اللّب أو الغلة من الكتلة األحيائية أو الزيوت الورقية .وغالبًا ما تتوىل شركات
كربى أو وكاالت حكومية إدارة احلاضاانات الكربى إلنتاج شااتالت األشااجار و/أو قطع األشااجار ،يف حني أ ّن
احلاضاانات الصااغةة يديرها املزارعون واجملتمعات احمللية وهم غالبًا ما تشااكل املصاادر الرئيساام لشااتالت األشااجار
يف املناطق الريفية ،خاصة املناطق الت ال توجد فيها حراجة لألغراض التجارية.
وقد عّ تطوير بعض جمموعات املوارد الوراثية احلرجية خارج موقعها ألغراض الص ا ا ا ا ا ااون واألحبا وتديرها عادة
مطس اسااات حبو عامة أو شاابه عامة .ويف مقابل التاري احلافل حلركة املوارد الوراثية احلرجية حول العامل والنساابة
العالية من مواد التكاثر احلرجم الغريبة املس ا ا ا ا ا ااتخدمة للزرع والتحريج ،هناك اختالفات ملحوظة بني األنواع يف
ما يتعلق مبشااركتها يف تبادل املادة الوراثية على املساتوى الدويل ومدى انتشاارها خارج نطاقات تواليعها الطبيعية.
السنط والصنوبر واألوكالبتو
فعلى سبيل املثال ،جرى نقل عدد من األنواع املخصصة للزرع السريعة النمو مثل ّ
بعيدا عن نطاقات تواليعها الطبيعية .وكذلك األمر ،تتم
بش ا ا ا ااكل مكثّف يف ملتلف أحناء العامل وباتت تُزرع اآلن ً
الراعة بعض األنواع االسااتوائية املخص اصااة للخشااب والعالية القيمة مثل شااجرة املاهوغاين واألرال اإلسااباين وشااجر
أشجارا مستقدمة يف العديد من البلدان.
الساج باعتبارها
ً
ومع أ ّن تبادل بعض األنواع كتلك املستخدمة يف الزراعة احلرجية قد حصل رمبا على نطار أضيق ،إال أ ّن تواليعها
تطور هذا القطاع .غة أ ّن تبادل املادة الوراثية
دورا ً
هاما يف ّ
على البلدان إىل أبعد من نطاقاهتا األص ا ا االية قد أدى ً
دودا حىت اآلن وهو حيد بش ااكل رئيس اام على املس ااتوى اإلقليمم أو بني
بالنس اابة إىل العديد من األنواع كان د ً
ض ا اا أنواع ملتلفة إىل حد كبة ضا اامن موائلها الطبيعية يف
البلدان الت لديها نفس األحوال املناخية .وتُسا ااتخدم أي ً
الغابات األصلية ويقتصر تبادهلا على حاالت معينة فقط ،مثالً ألغراض البحو احملددة.
وجتدر اإلش ا ا ااارة يف مجيع هذه احلاالت إىل أ ّن مالحظة أي قيمة اقتص ا ا ااادية يتطلّب بعض الوقت .وخالفًا ملعظم
احملاصاايل الزراعية ،ينبغم الراعة األشااجار لساانوات عديدة قبل حصاااد لارها على شااكل غذاء أو ألياف .وغالبًا
ما يكون من الصااعب حتديد الفوائد االقتصااادية لنقل املواد الوراثية نظرا إىل ارتباطها بسااالمة الغابات وغةها من
سلع وخدمات النظام اإليكولوجم.
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التدابير القانونية والسياساتية واإلدارية ،بما في ذلك الممارسات القائمة
تش ا ااة العناص ا اار اخلاص ا ااة باحلص ا ااول على املوارد وتقاس ا اام منافعها إىل تدابة قانونية أو تشا ا اريعية دددة قد تكون
-4
حتديدا إىل
موجودة بالفعل هبذا الصا ا اادد يف ما اع بعض القطاعات الفرعية من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة .ويشا ا ااار ً
املعاهدة .وعليه ،جيب أن توضح املذكرات التفسةية ما يلم:
تشا ا ا ا ا اامل املعاهدة مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .ويشا ا ا ا ا اامل كذلك النظام املتعدد األطراف اخلاص
عددا قليالً من داصا ا ا ا ا اايل األشا ا ا ا ا ااجار (التفاح ][Malus؛
باملعاهدة للحصا ا ا ا ا ااول على املوارد وتقاسا ا ا ا ا اام منافعها ً
وش ا ا ا ا ا ااجرة اخلبز ][Artocarpus؛ واحلااامض ]مبااا يف ذلااك  Poncirusو Fortunellaكفسا ا ا ا ا ا ااائاال جااذريااة ؛
وجوال اهلند ] )[Cocosوبعض أنواع العلف من أنواع نباتات خش ا ا ا اابية .ومبوجب املعاهدة ،يتاح احلص ا ا ا ااول على
هذه املوارد الوراثية مبوجب اتفار موحد لنقل املواد ألغراض االس ا ا ا ا ا ااتخدام والص ا ا ا ا ا ااون لألحبا والرتبية والتدريب
لألغذية والزراعة ،ش ا ا ا ا ا اارط أال ي ش ا ا ا ا ا اامل هذا الغرض اس ا ا ا ا ا ااتخدامات كيميائية و/أو ص ا ا ا ا ا اايدالنية و/أو غةها من
االستخدامات الصناعية غة الغذائية/العلفية.2
أيضا العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل املمارسات التجارية أو البحثية الستخدام
-5
وتشة ً
وتشجع
املوارد الوراثية للبحث والتطوير وتبادهلا ،وهو ما قد تكون بعض القطاعات الفرعية قد عمدت إىل تطويره بالفعلّ ،
احلكومات على النظر إىل هذه املمارسااات عند وضااع التدابة اخلاصااة باحلصااول على املوارد وتقاساام منافعها 3.لذا ،جيب
أن توضح املذكرات التفسةية ما يلم:
تتوىل أحيانًا التعاونيات تربية األش ا ا ا ا ا ااجار لتجميع موارد املتعاونني من خالل برامج للرتبية املش ا ا ا ا ا اارتكة .قد ترغب
احلكومات يف إبراال أسلوب العمل املشرتك هذا للرتبية احلديثة لألشجار يف تدابةها اخلاصة باحلصول على املوارد
وتقاسم منافعها بغية تشجيع جتميع املوارد الوراثية احلرجية ،ودعمه من خالهلا ،وتيسة تشاطر املنافع الناشئة عن
استخدامها ،مبا يف ذلك من خالل اتفاقات التعاون الت ال تقتصر على احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

تحديد األجهزة الحكومية ذات الصل لللة وأصل للحاب المصل لللحة غير الحكوميين الذين يحو ون على الموارد الوراثية
لألغذية والزراعة أو يقومون يتوفيرها أو استخدامها ،والتشاور معهم
وتوص ا اام العناص ا اار اخلاص ا ااة باحلص ا ااول على املوارد وتقاس ا اام منافعها بالتش ا اااور مع اهليئات احلكومية وأص ا ااحاب
-6
املصاالحة غة احلكوميني الذين حيوالون على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو يقومون بتوفةها أو اسااتخدامها 4.وجيب أن
توضح املذكرات التفسةية ما يلم:

2
3
4

املادة (3-12أ) من املعاهدة.
الفقرة -15أوالً (ج) من العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
الفقرة -15ثانيًا من العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
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ال تكون يف معظم األحيان الس ا االطة املختص ا ااة املس ا ااطولة عن احلص ا ااول على املوارد وتقاس ا اام منافعها هم نفس ا ااها
السا االطة املسا ااطولة عن القطاع احلرجم .ومبا أ ّن معارف معظم أصا ااحاب املصا االحة يف القطاع احلرجم ددودة يف
جمال احلص ا ااول على املوارد وتقاس ا اام منافعها وتأثةاهتا على قطاعهم ،قد تس ا اااعد املش ا اااورات يف توعية أص ا ااحاب
املصا ا االحة وقد مت ّكن صا ا ااانعم السا ا ااياسا ا ااات والقرارات من االطالع على خصا ا ااائع البحث والتطوير يف القطاع
احلرجم وعارسات االستخدام والتبادل القائمة على مستوى القطاع الفرعم.

دمج تدابير الحصللول على الموارد وتقاسللم منافعها نللمن سللياسللات واسللتراتيجيات األمن النذائي والتنمية الزراعية
المستدامة األوسع نطاقًا
توص اام العناص اار اخلاص ااة باحلص ااول على املوارد وتقاس اام منافعها بالنظر إىل احلص ااول على املوارد الوراثية لألغذية
-7
5
والزراعة وتقاس ا اام منافعها يف الس ا اايار األوس ا ااع للتنمية الزراعية املس ا ااتدامة واألمن الغذائم  .لذا ،جيب أن تش ا ااة املذكرات
التفس اةية بش ااكل ص اريح إىل الس ااياس ااات والتش اريعات احلرجية احملددة الت بإمكاهنا إما أن تتض اامن األحكام ذات الص االة
باحلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها أو أن تشة إليها:
نادرا ما توفر يطًا غذائيًا متكامالً غة أ ّن
دورا ً
هاما للمس ا ا ا ااامهة يف حتقيق األمن الغذائم .وهم ً
تطدي األش ا ا ا ااجار ً
ما تتيحه من فاكهة وجواليات وأورار حاس ا ا اام األمهية الس ا ا ااتكمال اإلنتاج الزراعم ،خاص ا ا ااة يف حاالت اجلفاف
ض ا ا اا لبقاء س ا ا ااكان الغابات ،مبا يف ذلك
واجملاعة والكوار والنزاعات .وتتس ا ا اام الغابات الطبيعية بأمهية حامسة أي ً
العا وخدمات رئيس ا ا ا ا ااية للمجتمع احمللم الزراعم من حيث
العديد من الش ا ا ا ا ااعوب األص ا ا ا ا االية .وتوفر الغابات س ا ا ا ا ا ً
مسا اااعدهتا يف تأمني املياه النظيفة لألراضا اام الزراعية وتوفة املوائل للملقحات .ويعزال املزارعون األمن الغذائم من
خالل احملافظة على األشجار يف األراضم الزراعية وتشجيع جتديدها الطبيعم وغر األشجار والنباتات احلرجية
األخرى .ويعتمد الرعاة يف األراضاام اجلافة وشاابه اجلافة خالل القساام األكرب من الساانة على األشااجار كمصاادر
للعلف ملاشا ا ا اايتهم .وتسا ا ا اااهم بالتايل الغابات واألشا ا ا ااجار ونظم الزراعة احلرجية يف حتقيق األمن الغذائم والتغذية
بطرر عديدة وإن كانت هذه املسا ا ا ا ااامهات ال تربال يف معظم األحيان يف االس ا ا ا ا ارتاتيجيات الوطنية للتنمية واألمن
الغذائم .ولة قدرة على احلد من الفقر واليادة األمن الغذائم من خالل احلراجة لألغراض التجارية .وعليه ،جيب
أن تشا ااكل تدابة احلصا ااول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسا اام منافعها جزءًا من اعتبارات أوسا ااع نطاقًا خاصا ااة
باألمن الغذائم ومن السياسات احلرجية ذات الصلة.
وتوفر الغابات خدمات متنوعة على ص ا ا ااعيد النظام اإليكولوجم وتتس ا ا اام املوارد الوراثية احلرجية باألمهية من أجل
التكيف مع تغة املناخ واحلد من تأثةاته على السواء .وتتسم بعض السمات املتصلة بالتكيف ،مثل القدرة على
مقاومة اجلفاف ،باألمهية ،ال بل إهنا تكتسا اام أمهية متزايدة ،مبا يف ذلك بالنسا اابة إىل برامج االنتقاء والرتبية ذات
الصا االة الت تسا ااتخدم فيها مواد دلية وغريبة .ويف هذا السا اايار ،يتسا اام سا ااكان الغابات اهلامشا ااية بأمهية خاصا ااة
لص ا ا ا ا ا ااون املوارد الوراثية احلرجية القيّمة واس ا ا ا ا ا ااتخدامها .وتع ّد البحو يف جمال التنوع الوراثم حامسة لقدرهتا على
5

الفقرة -15ثالثًا من العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

CGRFA/WG-FGR-5/18/Report

17

تيس ااة حتديد واس ااتخدام املواد األنس ااب يف مش اااريع التش ااجة واالس اارتداد ،عا يس اااهم يف احلد من تأثةات تغة
املناخ يف املستقبل.
ايما .وال يزال احلد
خطرا جس ا ا ً
وغالبًا ما يكون خطر انتش ا ااار اآلفات واألمراض عرب نقل املادة الوراثية لألش ا ااجار ً
من انتش ااار تلك اآلفات واألمراض يش ااكل حتديًا رئيس اايًا وهدفًا لتدابة الص ااحة النباتية .وقد تش ااة هذه التدابة،
إض ا ا ااافة إىل مدونات املمارس ا ا ااات ،إىل احلص ا ا ااول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاس ا ا اام منافعها للحد من العبء
البةوقراطم وتبسيط اإلجراءات اإلدارية.

إدماج تطبيق تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها نمن المشهد المؤسسي
غالبًا ما تتداخل تدابة احلص ا ا ااول على املوارد وتقاس ا ا اام منافعها مع قطاعات فرعية ملتلفة واملوارد الوراثية لألغذية
-8
والزراعة والت غالباً ما تكون من مسااطولية والارات وساالطات ملتصااة ملتلفة .وتشااة العناصاار اخلاصااة باحلصااول على املوارد
وتقاس اام منافعها إىل البحث يف إمكانية اس ااتخدام البد اإلدارية القائمة يف القطاعات الفرعية لتطبيق تدابة احلص ااول على
عوضا عن خلق طبقات إدارية جديدة وإضافية.
املوارد وتقاسم منافعهاً ،
وباإلمكان اس ا ااتخدام الرتتيبات املوجودة حاليًا حلوكمة الغابات من أجل تطبيق التدابة اخلاص ا ا اة باحلص ا ااول على
ويدل النظر يف املمارسا ا ا ا ااات القائمة واملاضا ا ا ا ااية على أ ّن تطبيق التدابة
املوارد الوراثية احلرجية وتقاسا ا ا ا اام منافعهاّ .
اخلاصاة باحلصاول على املوارد وتقاسام منافعها اتلف إىل حد كبة بني البلد واآلخر والكيان واآلخر ضامن البلد
الواحد .ويف بعض البلدان ،ميكن أن تشرف إحدى السلطات املركزية على تطبيق التدابة اخلاصة باحلصول على
املوارد وتقاس ا ا اام منافعها ،كما باإلمكان تفويض س ا ا االطة احلص ا ا ااول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاس ا ا اام منافعها
للوكالة الوطنية للغابات أو معهد البحو احلرجية ملا يتمتع به من خربة ومعارف بش ا ا ا ااأن أص ا ا ا ااحاب املص ا ا ا االحة
ومس ااطوليته عن تنفيذ اللوائح أو األنظمة األخرى املتص االة باملوارد الوراثية احلرجية .وال تكون تلك الس االطة مركزية
يف بلدان أخرى وترتاوح إىل حد كبة تدابة احلصا ا ااول على املوارد وتقاسا ا اام منافعها ،بدءًا باسا ا ااتخدام شا ا ااهادات
الصحة النباتية فحسب وصوالً إىل االتفار الرمسم على شروط االنتفاع .

تدفقات المادة الوراثية ،بما في ذلك التدفقات الدولية
توصم العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها لدى وضع التدابة ذات الصلة وتكييفها وتطبيقها
-9
مبراعاة جدوى تدفقات املادة الوراثية 6.وجيب أن توضح املذكرات التفسةية ما يلم:
خالل املئت سا اانة املاضا ااية ،عّ بشا ااكل مطرد نقل املوارد الوراثية لألشا ااجار احلرجية ضا اامن هوامش التواليع األصا االية
لألنواع وخارجها ألغراض احلراجة وللبحث والتطوير .وجرى نشا ا ا اار املادة الوراثية املنقولة من أجل الراعة األشا ا ا ااجار
ألغراض عديدة انطالقًا من إنتاج املنتجات اخلشبية وغة اخلشبية وصوالً إىل توفة خدمات النظام اإليكولوجم من
قبيل اسرتداد الغابات من أجل صون التنوع البيولوجم والتخفيف من وطأة تغة املناخ وإدارة مستجمعات املياه.
6

الفقرة -15أوالً (ه)ا من العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
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وجرى تصدير بذور السنط من آسيا وأوسيانيا إىل أفريقيا اجلنوبية .وع إدخال أنواع األوكالبتو
 camaldulensisو Eucalyptus globulusمن أسا ا ارتاليا إىل  91و 37من البلدان األخرى على التوايل .وع
اعتبارا من
إدخال  Theobroma cacaoمن املناطق االسااتوائية اجلديدة إىل املناطق االسااتوائية يف أفريقيا وآساايا ً
بذورا من بلدان ملتلفة
القرن الس ا ا اااد عش ا ا اار .وش ا ا ااهد القرن املاض ا ا اام إجراء جتارب على املص ا ا ااادر مشلت عادة ً
معتمدة يف بلدان أخرى .ورغم التحس ا ا ا ا ا اان يف اآلونة األخةة يف توثيق عمليات نقل املادة الوراثية لألش ا ا ا ا ا ااجار
املسا ا ا ااتخدمة يف الزراعة احلراجية لدعم املمارسا ا ا ااات الزراعية ،ال تزال الكثة من املعلومات ،خاصا ا ا ااة يف ما يتعلق
مبصادر اجلهات الوافدة منها ،جمهولة.
Eucalyptus

النعكاسات المحتملة على نطاق التدابير الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 -10تشدد العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها على ضرورة أن تكون التدابة ذات الصلة واضحة
بالنسبة إىل أنواع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الت تشملها أحكام ذات الصلة بشأن احلصول عليها وتلك غة املشمولة
7
أيضا على نطار تدابة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها من حيث الزمان واملوضوع.
بأي منها .ويسري هذا االعتبار ً
وجيب أن توضح املذكرات التفسةية ما يلم:
غالبًا ما تصا اال املوارد الوراثية احلرجية إىل األس ا اوار بشا ااكل يتيح اسا ااتخدامها كسا االع (مثالً للزرع أو كأغذية) أو
للبحث والتطوير .وتبدي بعض البلدان قلقها يف أن تُستخدم يف هناية املطاف السلع الت يتم احلصول عليها من
دون موافقة مس ا ا ا ا ا اابقة عن علم ومن دون ش ا ا ا ا ا ااروط متفق عليها ألغراض البحث والتطوير .وبالتايل ،فإ ّن التدابة
اخلاص ااة باحلص ااول على املوارد وتقاس اام منافعها تنظّم احلص ااول على املوارد الوراثية لكال الفئتني أي الس ااتخدامها
كسا االعة وللبحث والتطوير .غة أ ّن تنظيم احلصا ااول على املوارد الوراثية احلرجية املسا ااتخدمة كسا االعة قد يكون له
أثر كبة على جتارة مواد التكاثر احلرجية .ويف حال مل تنظّم التدابة اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها
تغة
احلصااول على الساالع ،قد تسااتوجب مع ذلك من مسااتخدمها احلصااول على إذن وتقاس ام منافعها يف حال ّ
القصد منها وع استخدام السلع ألغراض البحث والتطوير.

التجارب على المصادر من أجل "الستخدام"؟
 -11إ ّن احلصااول على املوارد الوراثية من أجل "اسااتخدامها" ،حبسااب تعريف بروتوكول ناغويا ،يطدي عادة إىل تطبيق
تدابة خاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها .ويعين "االستخدام" حبسب بروتوكول ناغويا " إجراء البحث والتطوير
8
بشااأن التكوين اجليين و/أو الكيميائم البيولوجم للموارد اجلينية ،مبا يف ذلك من خالل اسااتخدام التكنولوجيا األحيائية".
وتش ااة العناص اار اخلاص ااة باحلص ااول على املوارد وتقاس اام منافعها إىل أنه قد يكون من الص ااعب يف بعض احلاالت البت يف

7
8

الفقرة  36من العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
املادة  2من بروتوكول ناغويا.
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اس ااتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ض اامن نطار املعد املقص ااود يف بروتوكول ناغويا .9وجيب أن توض ااح املالحظات
التفسةية ما يلم:
إ ّن اختبارات املصدر الت تساعد على حتديد الشتالت األفضل الت تتكيف مع الظروف اخلاصة مبوقع الرع ددد
قد تصا االح بكل بسا اااطة ألغراض التشا ااجة وإنتاج املنتجات اخلشا اابية وغة اخلشا اابية يف مواقع شا اابيهة بالبيئة الت
هاما من عناص اار تربية األش ااجار وغالبًا
جرى فيها االختبار .ومن جهة أخرى ،يع ّد البحث عن املص اادر عنص ا ًارا ً
ما يُعترب يف نطار "البحث والتطوير" 10.لذا ،جيب أن حتدد التدابة اخلاصا ا ا ا ااة باحلصا ا ا ا ااول على املوارد وتقاسا ا ا ا اام
منافعها بوض ا ا ا ا ا ااوح اخلط الفاص ا ا ا ا ا اال بني األنش ا ا ا ا ا ااطة املتص ا ا ا ا ا االة باملوارد الوراثية احلرجية الت ميكن اعتبارها من فئة
"االستخدام" وتلك الواقعة خارج هذه الفئة.

الترتيبات الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 -12تش ااة العناص اار اخلاص ااة باحلص ااول على املوارد وتقاس اام منافعها إىل أنّه غالبًا ما يتم تبادل املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة يف إطار التعاون وشاراكات العمل الوثيق مع العديد من أصااحاب املصاالحة الذين يطدون دور الوسااطاء يف ساالساالة
املزودة األصا ا االية وال املسا ا ااتخدم النهائم ملورد وراثم ددد لألغذية والزراعة .وجيب أن
القيمة ،أي أهنم ال يكونون ال اجلهة ّ
توضح املذكرات التفسةية ما يلم:
يف حال اعتربت التدابة اخلاصااة باحلصااول على املوارد وتقاساام منافعها أ ّن جتارب حتديد املصاادر هم ضاامن فئة
"االستخدام" ،ميكنها أن تشمل مع ذلك هذا الشكل احملدد من البحث والتطوير من خالل إتاحة إمكانية إبرام
اتفاقات إطارية جتيز احلص ا ا ا ا ا ااول على جمموعة من املوارد الوراثية احلرجية واس ا ا ا ا ا ااتخدامها هلذا النوع من التجارب
ومعاجلة مسألة تقاسم املنافع بالنسبة إىل مجيع الشركاء الذين يسامهون يف التجارب.

تقاسم المنافع بالنسبة إلى الموارد الوراثية الحرجية
 -13قد تتخذ املنافع النقدية الت ينبغم تش ا اااطرها مبوجب الرتتيبات اخلاص ا ااة باحلص ا ااول على املنافع وتقاس ا اام منافعها
أش ا ا ااكاالً ملتلفة كالرس ا ا ااوم وعمليات الدفع املق ّدم واألجور وما إىل ذلك .ويف حالة املوارد الوراثية احلرجية ،قد تكون الفرتة
الزمنية الفاصلة بني احلصول على املوارد وتوليد املنافع طويلة للغاية .وجيب أن توضح املذكرات التفسةية ما يلم:
يف حني أ ّن الرتتيبات اخلاص ااة باحلص ااول على املوارد وتقاس اام منافعها قد تس ااتوجب أحيانًا تقاس اام املنافع النقدية
عند توفرها ،قد تنظر بعض البلدان يف فرص تقاس ا ا اام املنافع غة النقدية على اعتبار أ ّن الفرتات الزمنية الفاص ا ا االة
بني احلص ا ا ا ا ا ااول على املوارد الوراثية احلرجية وتوليد املنافع قد تكون طويلة للغاية .ويع ّد تقاس ا ا ا ا ا اام البيانات إحدى
 9الفقرات من  46إىل  48من العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
 10ان ا ا ا اظا ا ا اار  ،Koskela, J.و ،Vinceti, B.و ،Dvorak, W.و ،Bush, D.و ،Dawson, I.K.و ،Loo, J.و ،Kjaer, E.D.و،Navarro, C.
و ،Padolina, C.و ،Bordács, S.وآخرونUtilization and transfer of forest genetic resources: a global review. Forest Ecology .2014 ،
and Management, 333: 22–34

20

CGRFA/WG-FGR-5/18/Report

الطرر املتاحة لتوفة القيمة يف الكثة من احلاالت .وقد ترغب البلدان يف النظر يف اإلعفاءات النامجة عن تقاسم
املنافع لتشجيع العمل يف جمال أنواع األشجار املهددة.

ونع تدابير تشريعية وإدارية وسياساتية للحصول على الموارد الوراثية الحرجية وتقاسم منافعها
 -14يف حال كانت التدابة اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف البلدان الت تقوم بتنظيم مواردها الوراثية
تض ا ااع قواعد دددة لقطاعات فرعية معيّنة للموارد الوراثية ،على غرار املوارد الوراثية احلرجية ،س ا اايتطلّب ذلك حتديد نطار
تطبيق تلك القواعد .وجيب أن توضح املذكرات التفسةية ما يلم:
يف حال كانت ال تدابة التش ا اريعية أو اإلدارية أو السا ااياسا اااتية اخلاصا ااة باحلصا ااول على املوارد وتقاسا اام منافعها يف
ايتعني على
البلدان الت تقوم بتنظيم مواردها الوراثية تضا ا ااع قواعد دددة لقطاع املوارد الوراثية احلرجية الفرعم ،سا ا ا ّ
صااانعم السااياسااات النظر يف نطار "املوارد الوراثية احلرجية" .وتشاامل القضااايا الت ينبغم النظر فيها معرفة ما إذا
كانت تدابة احلصا ااول على املوارد وتقاسا اام منافعها اخلاصا ااة باملوارد الوراثية احلرجية جيب أن تسا ااري على سا ااائر
املوارد الوراثية احلرجية الت تساهم بصورة مباشرة أو غة مباشرة يف حتقيق األمن الغذائم .وعليه ،ميكن أن تشمل
املوارد الوراثية احلرجية مجيع عارسااات االسااتخدام والتبادل القائمة بالنساابة إىل مواد التكاثر واملواد الوراثية احلرجية
(على غرار البذور والش ا ا ا ا ا ااتالت واألجزاء املتج ّذرة واجلينات) الت ترتاوح بني أنواع األش ا ا ا ا ا ااجار املثمرة وغةها من
نوعا آخر من اخلدمات املتصلة
املنتجات الصاحلة لالستهالك البشري ومن جانب املاشية و/أو األنواع الت توفر ً
باألغذية والزراعة (على غرار مراقبة التآكل؛ ختزين املياه وترش اايحها؛ وحتس ااني خص ااوبة الرتبة؛ والوقاية من الرياح؛
الظل وسااوى ذلك) لألشااجار
وصااون التنوع البيولوجم؛ وتوفة علف النحل إلنتاج العساال؛ وتثبيت النرتوجني؛ و ّ
الت مت ّكن رعاة األحراج من توليد الدخل بفض اال املنتجات احلرجية غة الغذائية (مثل اخلش ااب واأللياف وامللبس
وامللجأ والطاقة ومواد الدباغة والصمغ والسياحة اإليكولوجية وما إىل ذلك) .وسوف ختدم الغابات بطبيعة احلال
اضا عدة يف الوقت نفسه أو أ ّن الغرض املرجو منها يف األسا سيتغة ،عا قد يطرح مسألة
يف حاالت كثةة أغر ً
كيفية تنظيم احلصول على املوارد الوراثية احلرجية لالستخدام يف مثل هذه احلاالت.
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المرفق دال
التخطيط لالجتماعات السابقة للدورة التاسعة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
المسائل القطاعية
الموارد الوراثية الحيوانية

الموارد الوراثية المائية



اإلعداد املسبق للتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف
العامل وتقرير مرحلم عنه



إعااداد وثيقااة عن تنفيااذ خطااة العماال العااامليااة (الثااانيااة) للموارد الوراثيااة احليوانيااة
وإمكانية حتديثها



إعداد تقرير مرحلم ملنظمة األغذية والزراعة عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد
الوراثية احليوانية



إعداد تقرير موجز عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتا



إعداد إجراءات متابعة عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل
إعداد النس ااخة املقتض اابة من التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
يف العامل
نش ا اار التقارير القطرية املقدمة من أجل إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية
لألغذية والزراعة يف العامل



إعااداد التقرير املرحلم ملنظمااة األغااذيااة والزراعااة عن تنفيااذ خطااة العماال العااامليااة
للموارد الوراثية احلرجية





الموارد الوراثية الحرجية

الك للائن للات الحيّل لة ال للدقيق للة
والالفقاريات
الموارد الوراثية النباتية



عرض تقرير التنفيذ الثاين والتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل



استعراض العمل بشأن الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات



متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة هبذا الصدد



إعداد تقرير مرحلم ملنظمة األغذية والزراعة عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة



إعداد حتديث عن إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة يف العامل
المسائل القطاعية المشتركة

ح ل للال ل للة التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة في العالم



إعااداد تقرير مرحلم عن تنفيااذ إجراءات املتااابعااة بش ا ا ا ا ا ا ااأن حااالااة التنوع البيولوجم
لألغذية والزراعة يف العامل
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إعداد اس ا ااتعراض للص ا ااكوك املتاحة حاليًا من أجل احلص ا ااول على املوارد وتقاس ا اام
منافعها وتأثةها على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وحتديد العمل يف املستقبل



متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة هبذا الصدد

التكنولوجيات البيولوجية



اس ا ااتعراض العمل اخلاص بالتكنولوجيات البيولوجية من أجل ص ا ااون املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام

"معلوم للات التسل ل ل ل لللس ل ل ل ل ل للل
الرقمية"



متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة هبذا الصدد

تنيّر المناخ



حالة إعداد التقييم العاملم لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من أجل التكيّف
مع تغة املناخ والتخفيف من وطأة تأثةاته



متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة هبذا الصدد



متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة هبذا الصدد



مذكرة مفاهيمية بشأن التنوع البيولوجم لألغذية والزراعة وصحة اإلنسان

اإلدارة



إعداد تقرير مرحلم عن اخلطة االسا ا ا ا ا ا ارتاتيجية واس ا ا ا ا ا ااتعراض برنامج العمل املتعدد
السنوات

المسائل األخرى



دعوة الص ا ااكوك واملنظمات الدولية إىل اإلفادة عن عملها الرامم إىل دعم أنش ا ااطة
اهليئة وجتميع مسامهاهتا

األمن الن ل للذائي والتن ل للذي ل للة
والصحة
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المرفق هاء
القائمة بالوثائق
وثائق العمل
رمز الوثيقة

العنوان

CGRFA/WG-FGR-5/18/1 Rev.1

جدول األعمال املطقت

CGRFA/WG-FGR-5/18/1 Add.1

جدول األعمال التفصيلم واجلدول الزمين املطقتان

CGRFA/WG-FGR-5/18/2

حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لص ا ا ااون املوارد الوراثية احلرجية واس ا ا ااتخدامها
املستدام وتنميتها

CGRFA/WG-FGR-5/18/3

إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

CGRFA/WG-FGR-5/18/4

اتبني الس ا ا اامات املميزة للموارد الوراثية
مش ا ا ااروع املذكرات التفسا ا ا اةية الت س ا ا ا ّ
احلرجية يف سيار عناصر تيسة التنفيذ احمللم للحصول على املوارد وتقاسم
منافعها

CGRFA/WG-FGR-5/18/5

اسااتعراض مسااودة الدراسااة االسااتكشااافية لتقصاام احلقائق بشااأن "معلومات
التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-FGR-5/18/6

مش ا ااروع خطة العمل بش ا ااأن االس ا ااتخدام املس ا ااتدام للموارد الوراثية لألغذية
والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصوهنا

CGRFA/WG-FGR-5/18/7

مش ا ا ا ا ااروع اخلطة االسا ا ا ا ا ارتاتيجية املراجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
()2027-2018
الوثائق المعرونة لإلحاطة

رمز الوثيقة

العنوان

CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.1

مذكرة معلومات للمشاركني

CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.2

النظام األساسم جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية
احلرجية واألعض ا اااء واألعض ا اااء املناوبني املنتخبني من قبل الدورة الس ا ااادس ا ااة
عشرة العادية للهيئة
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CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.3

التقرير األول املبدئم عن تنفيذ خطة العمل العاملية لص ا ا ا ا ا ااون املوارد الوراثية
احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.4

اخلطوط التوجيهية الطوعية إلعداد اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية احلرجية

CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.5

مش ااروع اس ارتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية لص ااون املوارد الوراثية
احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.6

مش ا ا ا ا ا ااروع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية من أجل إعداد التقرير
الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.7

مس ا ااامهات األعض ا اااء واملراقبني بش ا ااأن احلص ا ااول على املوارد الوراثية احلرجية
لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.8

نتائج حلقة العمل الدولية بش ا ا ا ا ا ااأن احلص ا ا ا ا ا ااول على املوارد الوراثية احلرجية
لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.9

جمريات حلقة العمل الدولية بشا ا ا ا ا ااأن احلصا ا ا ا ا ااول على املوارد الوراثية احلرجية
لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.10

املس ااح اخلاص اهات االتص ااال الوطنية بش ااأن احلص ااول على املوارد الوراثية
احلرجية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.11

مسااودة الدراسااة االسااتكشااافية لتقصاام احلقائق بشااأن "معلومات التساالساال
الرقمية" بشأن املوارد الوراثية األغذية والزراعة

CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.12

القائمة بالوثائق

CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.13

القائمة باملندوبني واملراقبني

