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تتاح وثائق الدورة التاسعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعة
هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على العنوان التايل على اإلنرتنت:
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/9th/en/

وميكن أيضا احلصول عليها من:
أمني ،مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية
املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات
إدارة الزراعة ومحاية املستهلك
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
ITWG-PRGFA@fao.org

األوص ا ا ااام املس ا ا ااتقدمة ر قذ الوثيضة وهتايضة عا موأ ا ا ااوعانا ة تعغ عن أ رأ ا ملنظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة ر ما يتعلق بالوأ ا ا ا ا ا اال الضانول أل بلد أو إقليم أو مدينة أو منتضة ،أو ر ما يتعلق
بسلتانا أو بتعيني حدودقا وختومها.
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السمات املميزة للموارد النباتية لألغذية والزراعة
مشاوع اخلتة اةسرتاتيجية املااجعة
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ّأوًل -مقدمة
عضدت مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (مجاعة العمل)
-1
دورنااا التاااسا ا ا ا ا ا اعااة ر رومااا ،إيتاااليااا ،الل الفرتة املمتاادة من  25إىل  27يوليو /متوز  .2018وتاد قااائمااة املناادوبني
واملااقبني على املوقل اإللكرتول.1

ثانيًا -افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر
-2
واملااقبني.

ورحب باملندوبني
افتتح الدورة السا ا ا ا اايد ( Axel Diederichsenكندا) ،رئيس الدورة الثامنة جلماعة العملّ ،

ورحب الس ا اايد ، Hans Dreyerمديا ش ا ااعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات ر املنظمة ،باملندوبني واملااقبني.
-3
ّ
وش ا ا ّدد على التزام املنظمة بدعم البلدان ر أضيق أقدام التنمية املسا ااتدامة .وأحاحل علم ا باحلاجة إىل إنتاج كميات
أكغ بتكاليف أقل وأشار إىل الدور املهم الذ ميكن أن تؤديه املوارد الوراثية النباتية ر تلبية قذ احلاجة.
 -4وش ا ا ّدد السا اايد  ،Dan Leskienمس ا اؤول اةتصا ااال الافيل املسا ااتو ر قيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،
تبني احلاجة إىل تعددية األهتاام نظاا إىل وجود ش ا ا ا اواغل مش ا ا ا اارتكة بني مجيل
على أن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ّ
البلدان ،ذلك أن البلدان كافة تعتمد على موارد وراثية تنشأ ر أماكن أ ا .
 -5وأشااار الساايد  Diederichsenإىل أنه ،عمالا بأحكام البند  1من املادة الثالثة من النظام األساااسااة جلماعة
2
أل مدغش ااضا ّل غانا واهلند ّل أفوانس ااتان واملكس اايك ّل جامايكا كأعض اااء ر مجاعة العمل.
العمل  ،س ااوم ّ
وعمالا بأحكام البند  4من املادة الثالثة من النظام األساسة ،استبدلت مجاعة العمل ،بالتشاور مل إقليم آسيا ،نيبال
ببنوالديش كعضو ر مجاعة العمل.
وانتقبت مجاعة العمل السا ا ا ا اايدة ( Katlyn Schollالوةيات املتحدة األمايكية) رئيسا ا ا ا ااة وكالا من السا ا ا ا اايد
-6
( Shin-ichi Yamamotoاليابان) والسا ا اايد ( Pedro Antonio Moçambiqueأنووة) والسا ا اايد Vlastimil Zedek
(اجلمهورية التشا ا اايكية) والسا ا اايد ( Nevio Aníbal Bonilla Moralesكوسا ا ااتاريكا) والسا ا اايدة جويل بايد (لبنان)
والسيد ( Tolo Iosefaساموا) نوابا للائيس .وانتقبت السيد ( Ashwani Kumarاهلند) مضارا للدورة.
-7

1

واعتمدت مجاعة العمل جدول األعمال كما ياد ر املافق

الوثيضة  CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.21متاحة على العنوان التايل:

ألف.

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/itwg/9th/en
 2الوثيضة CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.2
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ثالثًا -حالة تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
استعراض تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 -8نظات مجاعة العمل ر الوثيضة بعنوان أنشتة منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ تة العمل العاملية الثانية
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 3وأ ذت علما بوثائق املعلومات ذات الصلة.
صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في موقعها الطبيعي وإدارتها في المزرعة
علما بالوثيضتني بعنوان إقامة الش ا ا ا اابكات العاملية بش ا ا ا ااأن ص ا ا ا ااون املوارد الوراثية النباتية
-9
أ ذت مجاعة العمل ا
لألغذية والزراعة ر موقعها التبيعة  4وإقامة الش ا ا ا اابكات العاملية بش ا ا ا ااأن إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ر املزرعة.5
أقات مجاعة العمل بأمهية إدارة األصا ا اانام/األنواع اىلية لد املزارعني ،ولكنها وافضت على أنه من املبكا
 -10و ّ
إنش ا اااء ش ا اابكة عاملية بش ا ااأن إدارة املوارد الوراثية النباتية ر املزرعة .وأوص ا اات مجاعة العمل بتنضيح اةقرتاح الداعة إىل
إقامة شاابكة عاملية بشااأن إدارة املوارد الوراثية النباتية ر املزرعة من أجل اقرتاح عضد ندوة دولية عوأاا عن ذلك ،رقنا
بتوافا املوارد الالزمة من ارج امليزانية ،بالتعاون مل املعاقدة الدولية بش ا ا ا ا ا ااأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
(املعاقدة) .وس ااوم تس ااعى قذ الندوة إىل تش اااهتا التجارب وأفض اال املمارس ااات وص ااو األص اانام/األنواع اىلية
لد املزارعني ،ومناقش ا ا ا ا ا ااة األنش ا ا ا ا ا ااتة املمكنة ر املس ا ا ا ا ا ااتضبل ،ا ر ذلك وأ ا ا ا ا ا اال آليات كنة لتبادل املعلومات
وإقامة الشبكات.
أقات مجاعة العمل أيضا ا ا ا ا ااا بأمهية صا ا ا ا ا ااون األقارب الغيّة للمحاصا ا ا ا ا اايل والنباتات الوذائية الغيّة ر موقعها
 -11و ّ
التبيعة ،ولكنها وافضت على أنه من املبكا إنشا اااء شا اابكة عاملية .وأوصا اات مجاعة العمل بتنضيح اةقرتاح الداعة إىل
إقامة شبكة عاملية بشأن صون األقارب الغيّة للمحاصيل والنباتات الوذائية الغيّة ر موقعها التبيعة من أجل اقرتاح
عوأا عن ذلك بالتعاون مل املعاقدة .وسيكون الوا من قذ الندوة تبادل املعلومات والتجارب،
عضد ندوة دولية ا
وأديد يارات التعاون املمكنة أ ا ا ا ا ا اامن مجاعة عاملية من املمارس ا ا ا ا ا ااني واةحتياجات والتحديات الااقنة .وينبوة أن
تشا ا اامل األقدام الائيسا ا ااية للندوة املضرتحة أديد أولويات العمل ر املسا ا ااتضبل ،وإعداد بيان موجز عن أمهية صا ا ااون
األقارب الغية للمحاصا ا ا ا اايل والنباتات الوذائية الغية ر موقعها التبيعة لضا ا ا ا اامان األمن الوذائة ر الوقت احلاأا ا ا ا ااا
واملس ا ا ا ااتضبل .وأوص ا ا ا اات مجاعة العمل بأن تعضد الندوة ،رقن ا بتوافا املوارد الالزمة من ارج امليزانية ،قبل انعضاد الدورة
العاشاة جلماعة العمل.

3
4
5

الوثيضة CGRFA/WG- PGR-9/18/2/Rev.1
الوثيضة CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.6
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 -12وأوصت مجاعة العمل بأن تتلب اهليئة إىل املنظمة دعم البلدان ر وأل أو تنضيح تتها الوهتنية اخلاصة
بصون األقارب الغية للمحاصيل والنباتات الوذائية الغية واستقدامها املستدام ،مل مااعاة املبادئ التوجيهية التوعية
6
لصون األقارب الغية للمحاصيل والنباتات الوذائية الغية واةستقدام املستدام هلا الصادرة عن اهليئة.

 -13وأ ذت مجاعة العمل علما بالص ا اايوة املنضحة ملش ا اااوع اخلتوحل التوجيهية التوعية بش ا ااأن ص ا ااون األص ا اانام
واألنواع األصلية للمزارعني واستقدامها بشكل مستدام .7ودعت مجاعة العمل أعضاء اهليئة واملااقبني فيها إىل تضدمي
تعليضات تية إىل األمانة قبل  30س ا اابتمغ/أيلول  2018وهتلبت إىل األمانة تنضيح مش ا اااوع اخلتوحل التوجيهية على
أوء التعليضات الواردة ،لكة توافق عليه اهليئة ر دورنا املضبلة.

صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج موقعها الطبيعي
-14

أ ذت مجاعة العمل علما بالوثيضة بعنوان تيسري تنفيذ معايري بنوك اجلينات ورصدقا.

8

 -15وأوصا اات مجاعة العمل اهليئة بأن تتلب إىل املنظمة مواصا االة تضدمي الدعم إىل البلدان ر اجلهود اليت تبذهلا
من أجل اىافظة على بنوك اجلينات بوا مواصلة مجل املادة الوراثية للمحاصيل وصوهنا وتوصيفها وتضييمها.
 -16وأوص ا ا ا اات بأن تتلب اهليئة من املنظمة إعداد أدلة عملية ةس ا ا ا ااتقدام معايري بنوك اجلينات باةس ا ا ا ااتناد إىل
توات اإلجااءات املبيّنة ر ملحضات الوثيضة بعنوان تيس ا ا ااري تنفيذ معايري بنوك اجلينات ورص ا ا اادقا ،9لكة تنظا فيها
مجاعة العمل ر دورنا املضبلة .وش ا ا ّددت مجاعة العمل على التابل التوعة ملعايري بنوك اجلينات وأوصا اات بأن تكون
األدلة العملية هتوعية أيضااا .ودعت مجاعة العمل األعضاااء ر اهليئة واملااقبني إىل إبداء مالحظانم تياا لألمانة قبل
متهيدا إلقاارقا من قبل
 30س ا اابتمغ/أيلول  2018وهتلبت من األمانة مااجعة الوثيضة ر أ ا ااوء ما س ا ااريد من تعليضات ا
اهليئة ر دورنا املضبلة.
 -17وأوص اات مجاعة العمل بأةّ يتم رص ااد تتبيق معايري بنوك اجلينات من الل آلية رفل التضاريا اخلاص ااة وتة
العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ( تة العمل العاملية الثانية) .واعتغت مجاعة العمل أيضا
أن وأل مؤشاات إأافية لاصد تتبيق معايري بنوك اجلينات أماا غري أاور .

 6منظمة األغذية والزراعة . 2017 ،املبادئ التوجيهية التوعية لصااون األقارب الغية للمحاصاايل والنباتات الوذائية الغية واةسااتقدام املسااتدام هلا.
منظمة األغذية والزراعة ،روما .متاحة على الصفحة اإللكرتونية التالية.http://www.fao.org/3/a-i7788ar.pdf :
 7الوثيضة .CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.4
 8الوثيضة CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.3
 9املالحق من  1إىل  3بالوثيضة .CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.3
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استخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بشكل مستدام
تعزيز نظم البذور
-18

أ ذت مجاعة العمل علما باستعاا

حالة واجتاقات السياسات والضوانني اخلاصة بالبذور.

10

متعمضة
 -19وأوصت بأن تتلب اهليئة من املنظمة أن تضوم ،رقن ا بتوافا املوارد من ارج امليزانية ،بدراسات حالة ّ
عن آثار الس ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ااات والضوانني واللوائح املتعلضة بالبذور على تنوع املوارد الوراثية النباتية ر املزرعة ،لكة تنظا فيها
مجاعة العمل ر دورنا املضبلة .وش ا ا ا ا ا ّددت مجاعة العمل على احلاجة إىل توأ ا ا ا اايح مص ا ا ا ااتلح "نظم بذور املزارعني"،
املتعمضة جتنبا ةزدواجية األنشتة.
وهتلبت من األمانة التعاون بشكل وثيق مل املعاقدة إلعداد دراسات احلالة ّ
 -20وأوص ا اات مجاعة العمل اهليئة بأن تتلب إىل املنظمة مواص ا االة تضدمي الدعم إىل البلدان من أجل تعزيز النظم
الوهتنية للبذور بوية توفري بذور ومواد زراعية عالية اجلودة ،اصة للمزارعني أصحاب احليازات الصورية.
 -21وأوصا اات مجاعة العمل بأن تتلب اهليئة إىل املنظمة أن تواصا اال ،رقنا بتوافا املوارد من ارج امليزانية ،تضدمي
الدعم إىل البلدان من أجل وأاال سااياسااانا وتشاايعانا الوهتنية اخلاصااة بالبذور أو تنضيحها مل مااعاة الدليل التوعة
11
لصياغة السياسات الوهتنية بشأن البذور الصادر عن اهليئة.

تعزيز تربية النباتات
 -22أ ذت مجاعة العمل علما باجلهود اليت تس ااتما املنظمة ر بذهلا من أجل تعزيز الضدرات على تتويا أص اانام
12
اصيل مكيّفة جيدا مل الظاوم السائدة وأكثا مالءمة لألحوال الزراعية اإليكولوجية ونظم الزراعة اىلية.
 -23وأوصا ا اات مجاعة العمل اهليئة بأن تتلب إىل املنظمة أن تواصا ا اال ،بالتعاون الوثيق مل املعاقدة الدولية ،دعم
البلدان لتعزيز قدرانا ر جمال أس ااني اىاص اايل ،ا ر ذلك من الل منتد مبادرة الش ا اااكة العاملية لبناء الضدرات
ر جمال تابية النباتات والغنامج املشاارتك بني املنظمة والوكالة الدولية للتاقة الذرية ،ة ساايما لدعم تنفيذ تة العمل
العاملية الثانية واملادة  6من املعاقدة الدولية.
 -24واعتغت مجاعة العمل وقف التمويل ألنشااتة تابية النباتات مصاادر قلق بالب ينبوة معاجلته .وش ا ّددت على
أمهية اىاص اايل الضليلة اةس ااتوالل واملهملة واىاص اايل املكيّفة مل الظاوم اهلامش ااية األكثا قس اااوة .ور حني أن قذ
اىاص ا ا ا ا ا اايل ميكن أن تؤد دورا قام ا ر توفري نظم غذائية ص ا ا ا ا ا ااحية ومتنوعة ر مجيل أقاليم العامل ،ف هنا ة تعا
ا يكفة من قبل منتديات وأنشتة البحوث احلالية.
10
11

الوثيضة
منظم ااة األغ ااذي ااة والزراع ااة .2015 .ال اادلي اال التوعة لص ا ا ا ا ا ا اي اااغ ااة الس ا ا ا ا ا ا اي اااسا ا ا ا ا ا ا ا ااات الوهتني ااة بش ا ا ا ا ا ااأن الب ااذور مت اااح على العنوان الت ااايل:
CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.7

.http://www.fao.org/3/a-4916e.pdf
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بناء المؤسسات والقدرات البشرية المستدامة
 -25أوصا اات مجاعة العمل بأن تدعو اهليئة إىل توفري أموال من ارج امليزانية لدعم البلدان ر تنفيذ تة العمل
العاملية الثانية ،ا ر ذلك من الل وأل اسرتاتيجيات وهتنية اصة باملوارد الوراثية النباتية وتنفيذقا بالتعاون الوثيق
مل املعاقدة الدولية واسرتاتيجية التمويل اخلاصة هبا.

حالة تطوير النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -26نظات مجاعة العمل ر الوثيضة بعنوان حالة تتويا النظام العاملة للمعلومات واإلنذار املبكا بش ا ا ا ا ا ااأن املوارد
13
علما بالصاايوة املنضحة ملسااودة وذج رفل التضاريا لاصااد تنفيذ تة العمل
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأ ذت ا
العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.14
 -27وش ّددت مجاعة العمل على دور النظام العاملة للمعلومات واإلنذار املبكا بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
ورحبت باجلهود
والزراعة (النظام العاملة) باعتبار نظاما جمدياا للمعلومات بشا ا ااأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةّ .
املبذولة لتحسا ااني الوصا ااول إىل بيانات النظام العاملة عن تنفيذ تة العمل العاملية الثانية واملضصا ااد  5من قدم التنمية
املسااتدامة  .2واعرتفت بالنظام العاملة بوصاافه عمليات اجلاد األ ل عاملي ا وموعات املوارد الوراثية النباتية ارج موقعها
التبيعة على مس ا ااتو العينات .وأوص ا اات بأن يس ا ااتند النظام العاملة لرعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
التابل للمعاقدة الدولية إىل النظام العاملة للمعلومات .وأوص ا ا اات كذلك بأن يتعاون قذا النظام مل نظام GENESYS
التابل للحسا ا ا اااب اةسا ا ا ااتئمال .ودعت النظام العاملة لرعالم والنظام العاملة للمعلومات واإلنذار املبكا بشا ا ا ااأن املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ونظام  GENESYSإىل السعة من أجل التعاون جتنّباا للتكاار.
 -28وأوصا ا اات مجاعة العمل بأن تتلب اهليئة من املنظمة مواصا ا االة أديث بوابة النظام العاملة وأسا ا ااينها ،ا ر
ذلك من الل إنش اااء وحدة اص ااة للمالمح الضتاية وكذلك العا البيال جلميل املؤش ا ااات ونش ااا النظام العاملة
بلوات أ ا .

 -29وأ ذت مجاعة العمل علما بالصاايوة املنضحة ملسااودة وذج رفل التضاريا لاصااد تنفيذ تة العمل العاملية الثانية
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستعاأتها .15وأوصت بأن تصادق اهليئة على قذ الصيوة املنضحة بالنسبة إىل
دورة رفل التضاريا الضادمة عن تنفيذ تة العمل العاملية الثانية من الل أداة رفل التضاريا اخلاص ا ا ا ا ا ااة بالنظام العاملة.
وهتلبت إتاحة قائمة شاملة باألسئلة املتكارة ملساعدة البلدان ر رفل التضاريا بشأن تنفيذ تة العمل العاملية الثانية.
 -30وأوصا اات مجاعة العمل بأن تدرج اهليئة ر بانامج عملها املتعدد السا اانوات عملية لتنضيح وتضييم إهتار رصا ااد
اتنادا إىل ذلك تبساايته بضدر أكغ .وأوصاات بأن تدعو اهليئة املنظمة إىل مواصاالة أليل
تة العمل العاملية الثانية واسا ا
13
14

15
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حالة تنفيذ املضصااد  5من قدم التنمية املسااتدامة  2بشااكل ساانو وتبادل النتائج مل مجاعة العمل واهليئة .وأوصات
مجاعة العمل بأن تواصل املنظمة تضدمي الدعم الفين للبلدان.

رابعا -إعداد التقرير الثالث بشأن حالة الموارد الوراثية
ً
النباتية لألغذية والزراعة في العالم
 -31نظات مجااعاة العمال ر الوثيضاة بعنوان إعاداد التضايا الثاالاث بشا ا ا ا ا ا ااأن حاالاة املوارد الوراثياة النبااتياة لألغاذياة
16
والزراعة ر العامل.
 -32وأوصت مجاعة العمل بأن تدعو اهليئة البلدان إىل أن تبادر ،اعتبارا من ينايا/كانون الثال  2020ور موعد
أقصا ا ا ا ااا  31ديسا ا ا ا اامغ/كانون األول  ،2020إىل رفل تضارياقا عن هتايق النظام العاملة عن تنفيذ تة العمل العاملية
الثانية الل الفرتة املمتدة من يوليو/متوز  2014إىل ديسا ا ا اامغ/كانون األول  .2019ووافضت على النهج املضرتح لافل
عما
التضاريا الذ من شا ااأنه أن يلزم البلدان بتضدمي "معلومات سا ااادية تلقيصا ااية" بدة من تضاريا قتاية قائمة بذانا ّ
أحاز الل الفرتة بني ينايا/كانون الثال  2012وديس ا ا ا ا ا اامغ/كانون األول  2019من تض ّدم ر بتنفيذ تة العمل
العاملية الثانية وعن الثواات والضيود املتبضية.
رحبت ب عداد
 -33واسا ا ا ا ااتعاأا ا ا ا اات مجاعة العمل الضائمة املضرتحة بالدراسا ا ا ا ااات املواأا ا ا ا اايعية ون ّضحتها .ور حني ّ
الدراسات املواأيعية ،رقنا بتوافا املوارد من ارج امليزانية ،هتلبت من األمانة أن توأح مسامهة مجيل قذ الدراسات
ر التضايا الثالث ،وغاأها و تواقا وقدفها ،لكة تنظا اهليئة ر ذلك ر دورنا املضبلة.
 -34وأوص اات مجاعة العمل بأن تنظا الدراس ااة املتعلضة بتوري املنال ،على وجه اخلص ااو  ،ر آثار تزايد أص اانام
اىاصايل غري املتجانساة وراثيا على اساتضاار اإلنتاجية .وأوصات مجاعة العمل كذلك بأن تساتكشاف الدراساة اخلاصة
بالتوذية إمكانات اىاص اايل الضليلة اةس ااتوالل ر معاجلة س ااوء التوذية والبدانة وبأن تتناول الدراس ااة املتعلضة بتحديد
األ احل الوراثية وأديد األ احل الظاقاية ،ا ر ذلك التحليل اجلواار اإليكولوجة ،قلة املنصااات التكنولوجية بالنساابة
إىل اىاصاايل الضليلة اةسااتوالل واألقارب الغية للمحاصاايل .وينبوة للدراسااة املضرتحة حول اةسااتنسااا ات ألغاا
السالمة توتية قلة قذا النوع من اةستنسا ات وكذلك التكاار املوجود عغ اوموعات .وأوصت مجاعة العمل أيضا
ب دراج دراس ا ااتني مواأ ا اايعيتني إأ ا ااافيتني بش ا ااأن )1( :األنش ا ااتة احلالية اخلاص ا ااة برتبية النباتات وماحلة ما قبل الرتبية
بالنسا ا ا اابة إىل مجيل اىاصا ا ا اايل ا ر ذلك األقارب الغية للمحاصا ا ا اايل ر كل األقاليم ( )2وآثار العوامل اةجتماعية
واةقتصادية ،من قبيل اهلجاة والنازاعات ،على صون املوارد الوراثية النباتية واستقدامها املستدام.
 -35وأوص ا ا ا ا ا اات مجاعة العمل بأن تدعو اهليئة اجلهات املاحنة إىل تضدمي املوارد الالزمة من ارج امليزانية إلعداد
التضايا الثالث ،ا ر ذلك مشاركة البلدان النامية واألقل وا ر قذ العملية.

16

الوثيضة
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خامسا -الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
ً
 -36نظات مجاعة العمل ر الوثيضة بعنوان مش ا اااوع املالحظات التفس ا ا اريية اليت تص ا ااف أ ا اامن س ا ااياق عناص ا ااا
17
علما
احلص ا ا ا ااول على املوارد وتضاس ا ا ا اام منافعها ،الس ا ا ا اامات املميزة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأ ذت ا
بوثائق املعلومات ذات الصلة.

18

ورحبت مجاعة العمل حبلضة العمل الدولية عن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتضاسم منافعها
-37
ّ
اليت عضدنا أمانات اهليئة واملعاقدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجة ر ينايا/كانون الثال  .2018وهتلبت إتاحة
جمايات حلضة العمل للهيئة ر دورنا املضبلة .وش ّددت مجاعة العمل على أاورة اةستماار ر تعزيز التعاون بني اهليئة
واملعاقدة الدولية من أجل تشجيل اةتساق وجتنب التكاار ر وأل وتنفيذ باامج عمل كل من اجلهازين ،وعلى وجه
اخلصو ر ما يتعلق باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها.
 -38وقامت مجاعة العمل باس ا ا ااتعاا ومااجعة مش ا ا اااوع املالحظات التفسا ا ا اريية على النحو الوارد ر املافق دال
لكة يواصاال فايق اخلغاء الفنيني والضانونيني املعين باحلصااول على املوارد وتضاساام منافعها واهليئة النظا فيه ر دورانما
املضبلة.

سادسا" -معلومات التسلسل الرقمية" بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ً
 -39نظات مجاعة العمل ر الوثيضة بعنوان اس ا ااتعاا مس ا ااودة الدراس ا ااة اةس ا ااتكش ا ااافية لتضص ا ااة احلضائق بش ا ااأن
"معلومات التسلسل الاقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.19
 -40وأ ذت مجاعة العمل علما س ااودة الدراس ااة اةس ااتكش ااافية لتضص ااة احلضائق بش ااأن "معلومات التس االس اال
الاقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  20اليت عاأت عليها ةستعااأها وتضدمي إسهامات بشأهنا ،بناءا على
تبني ما تنتو عليه معلومات التساالساال الاقمية من جدو وأمهية وإمكانيات
هتلب اهليئة .وأشااارت إىل أن الدراسااة ّ
كبرية بالنسبة إىل صون املوارد الوراثية النباتية واستقدامها بشكل مستدام ،وبالتايل تعزيز األمن الوذائة والتوذية.

17

الوثيضة

CGRFA/WG-PGR-9/18/5

 18مساامهات األعضااء واملااقبني بشاأن احلصاول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتضاسام منافعها ()CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.10 Rev.1
ونتائج حلضة العمل الدولية عن احلصااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتضاساام منافعها ( )CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.11وجمايات حلضة
العمل الدولية بش ا ااأن احلص ا ااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتضاس ا اام منافعها ( )CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.12 Rev.1واحلص ا ااول على
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتضاسم منافعها :نتائج املسح (.)CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.13
 19الوثيضة CGRFA/WG-PGR-9/18/6 Rev.1
 20الوثيضة CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf. 14
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 -41وأشااارت مجاعة العمل إىل أنه ة يوجد تعايف متفق عليه عامليا بالنساابة إىل مصااتلح "معلومات التساالساال
الاقمية" وإىل أن قذا املصااتلح يضتضااة املزيد من التوأاايح ،مل مااعاة التتورات احلاصاالة ر منتديات أ ا  ،ا ر
ذلك اجلهاز الائاسة للمعاقدة الدولية ومؤمتا األهتاام ر اتفاقية التنوع البيولوجة.
 -42وأوصا ا ا ا اات مجاعة العمل واصا ا ا ا االة بلورة الدراسا ا ا ا ااة وتنضيحها هبدم إدراج املزيد من األمثلة عن اسا ا ا ا ااتقدام
"معلومات التسا االسا اال الاقمية" ر جمال املوارد الوراثية النباتية ،ا ر ذلك ألغاا التتبل والتبادل والرتبية ،ا يشا اامل
تضنيات الرتبية اجلديدة .وينبوة للدراسة اةستكشافية أن تغز التتبيضات األكثا شيوعا واألجد ملعلومات التسلسل
الاقمية ر جمايل تابية النباتات واستقدام املوارد الوراثية النباتية بشكل مستدام.
 -43وش ّددت مجاعة العمل على أمهية الوصول املفتوح إىل معلومات التسلسل الاقمية بالنسبة إىل مجيل أصحاب
املص االحة من أجل ص ااون املوارد الوراثية النباتية واس ااتقدمها بش ااكل مس ااتدام .لكنها أش ااارت إىل أن نض الضدرات
البشا ا ااية واملوارد املالية قد حي ّد من إمكانية اس ا ااتفادة بعل البلدان والباحثني من احلص ا ااول على معلومات التس ا االس ا اال
الاقمية واستقدامها.
 -44وأوص ا اات مجاعة العمل بأن تنظا اهليئة أيض ا ااا ،ر س ا ااياق عملها ر املس ا ااتضبل بش ا ااأن معلومات التس ا االس ا اال
الاقمية ،ر تتبل قذ املعلومات وانعكاس ا ا ا ااانا على احلص ا ا ا ااول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والتضاس ا ا ا اام
العادل واملنصف للمنافل الناشئة عن استقدامها بالتنسيق مل املعاقدة الدولية جتنبًّا للتكاار.

سابعا -مشروع خطة العمل للعمل في المستقبل بشأن صون الموارد الوراثية لألغذية
ً
والزراعة من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها المستدام
 -45نظات مجاعة العمل ر مشاوع تة العمل للعمل ر املستضبل بشأن صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
21
ورحبت شا اااوع تة العمل وأقدافها ،وأك ّدت
من الكائنات احلية الدقيضة والالفضاريات واسا ااتقدامها املسا ااتدامّ .
جمددا على أمهية املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيضة والالفضاريات بالنس ا ا ا ا ا اابة إىل األغذية والزراعة و دمات
النظام اإليكولوجة.

 -46وأشارت مجاعة العمل إىل أن الكائنات احلية الدقيضة والالفضاريات مهمة بالنسبة إىل قتاعات فاعية خمتلفة
من املوارد الوراثية وإىل أن العمل بش ا ا ااأن قذ الكائنات ينبوة أة يتم عزل عن العمل الذ تضوم به مجاعات العمل
الضتاعية .وهتلبت من األمانة أليل خمتلف اخليارات املتاحة لتنظيم العمل املضبل وص ا ا ا ا ا ااو الكائنات احلية الدقيضة
والالفضاريات ،ا ر ذلك آثارقا املالية ،ورفل تضايا هبذا الش ااأن إىل اهليئة .وينبوة للقيارات أن تش اامل تنظيم العمل
من الل (أ) إقامة الشااكات (ب) ووأل جدول أعمال دائم بالنسبة إىل مجاعات العمل الضتاعية التابعة للهيئة
(ج) وإنشاء إما مجاعة عمل قتاعية أو جهاز فاعة آ ا.

21
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 -47وأوصا ا ا ا ا ا اات مجااعاة العماال باأن تضوم اهليئااة ر كال دورة من دوراناا عاااجلاة جمموعتني ونييفيتني خمتلفتني من
الكائنات احلية الدقيضة والالفضاريات بدةا من جمموعة واحدة ،وتنضيح قائمة اوموعات الونييفية ر مش ا ا ا ا ا اااوع تة
العمل على النحو الوارد أدنا :
الدورة الثامنة عشاة للهيئة
الدورة التاسعة عشاة للهيئة

الدورة العشاون للهيئة

املكافحة البيولوجية لآلفات واألماا
امللضحات ،ا يشمل حنل العسل
جتهيز األغذية وعمليات التقمري الصناعة الزراعة
الكاائناات احلياة ،اا ر ذلاك الفتاياات الصا ا ا ا ا ا اااحلاة لألكال ،املس ا ا ا ا ا ااتقادمة
كمكونات غذائية لألغذية/األعالم
الكائنات احلية الدقيضة والالفضاريات ر الرتبة املسااتقدمة ر اإلنتاج الوذائة
والزراعة
الكائنات احلية الدقيضة ذات األمهية بالنسبة إىل عملية اهلضم لد احليوان

أديدا دور الكائنات احلية
 -48وأوصاات مجاعة العمل بأن يدرج ر تة العمل املزيد من جماةت العمل ،وقة ا
الدقيضة ر نياوم اإلجهاد األحيائة والالأحيائة ،واس ا ا ا ا ااتقدام الكائنات احلية الدقيضة لتحس ا ا ا ا ااني كفاءة اس ا ا ا ا ااتقدام
املوذيات الدقيضة.
 -49وأوصت مجاعة العمل بأن تعا اهليئة مسأليت علم التصنيف واحلصول على املوارد وتضاسم منافعها بالنسبة
إىل كاال جمموعااة ونييفيااة .كمااا اقرتحاات أن تنظا اهليئااة ر إمكااانيااة إجااء تضييم عاااملة بضيااادة البلاادان للموارد الوراثيااة
لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيضة والالفضاريات وأ ا اامان تفاد اةزدواجية مل التضييم اجلار بش ا ااأن حالة
التنوع البيولوجة لألغذية والزراعة ر العامل.

ثامنًا -مشروع الخطة الستراتيجية المراجعة لهيئة الموارد
الوراثية لألغذية والزراعة ()2027 – 2018
 -50نظات مجاعة العمل ر الوثيضة بعنوان مش ا ا ا ا ا اااوع اخلتة اةسا ا ا ا ا ا ارتاتيجية املااجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة ( 22.)2027 - 2018وقامت باسا ااتعاا وتنضيح امللحضني  1و 2باملافق األول بالوثيضة على النحو الوارد ر
املافق قاء.
 -51وأوصت مجاعة العمل باإلشارة ر اجلزء الثالث من تة العمل إىل املعاقدة الدولية وبالتشديد على أاورة
تنسيق العمل بشأن املوارد الوراثية النباتية مل املعاقدة الدولية جتنب ا ةزدواجية األنشتة.

22
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 -52واتفضت مجاعة العمل مل اةقرتاح الداعة إىل أديث بانامج العمل املتعدد الس ا ا ا ا ا اانوات (امللحق  1باملافق
قاء) وختتيط الدورة (امللحق  2باملافق قاء) بشكل منتظم واستعاا اخلتة اةسرتاتيجية الل الدورة بعد األ ا .
وتوجهت مجاعة العمل بالشكا إىل حكوميت سويساا والناويج على ما ق ّدمتا من دعم حلساب األمانة املتعدد
-53
ّ
وشجعت اجلهات املاحنة األ ا على أن أذو حذوقا.
اجلهات املاحنة اخلا بغنامج العمل املتعدد السنوات ّ
 -54واتفضت مجاعة العمل مل اةقرتاح الضاأ ا ا ا ا ا ااة بالنظا ر املس ا ا ا ا ا ااتضبل ر التضاريا املتعلضة بتنفيذ تط العمل
الضتاعية كجزء من األجزاء الضتاعية لغنامج العمل املتعدد السا ا ا اانوات .وهتلبت من املنظمة تتبيق املؤش ا ا ا ااات احلالية
ومواصلة استعاا املؤشاات وبلورنا ،حسب اةقتضاء.

تاسعا -التقارير الواردة من المنظمات والصكوك الدولية
ً
 -55نظات مجاعة العمل ر الوثيضة بعنوان التضاريا الواردة من املنظمات والصا ا ااكوك الدولية ،23واليت عاأا ا اات على
مجاعة العمل تضاريا واردة من اجلماعة اةس ا ااتش ا ااارية للبحوث الزراعية الدولية ،24والص ا ااندوق العاملة لتنوع اىاص ا اايل،25
واةأاد الدويل للبذور ،26واةأاد الدويل حلماية األصاانام النباتية اجلديدة ،27وأمانة املعاقدة الدولية 28.وأ ذت مجاعة
العمل علم ا بالتضاريا الواردة من املنظمات والص ا ا ااكوك الدولية وأوص ا ا اات بأن تواص ا ا اال اهليئة دعوة املنظمات والص ا ا ااكوك
الدولية وكذلك منظمات املزارعني الدولية إىل رفل تضاريا عن عملها إىل اهليئة وإىل مجاعات العمل التابعة هلا.

عاشرا– المالحظات الختامية
ً
 -56توجهت الائيس ااة بالش ااكا إىل املندوبني ونواب الائيس واملضار ،باإلأ ااافة إىل املااقبني على مس ااامهانم اهلامة
وأثنت على مجاعة العمل ملثابانا ر العمل من أجل اةنتهاء من دراس ا ا ا ا ا ااة جدول األعمال احلافل بالبنود .وتوجهت
السيدة  ،Hoffmannأمينة اهليئة ،بالشكا إىل الائيسة على توجيهانا املانة والسديدة .وشكات كذلك مجاعة العمل
على ما أص اادرته من توص اايات بش ااأن املس ااائل الضتاعية والضتاعية املش اارتكة واليت س ااتعيد اهليئة النظا فيها إىل جانب
تلك الواردة من مجاعات العمل األ ا  .وتوجه بدور السيد  ،Diulgheroffأمني مجاعة العمل ،بالشكا للمشاركني
على مس ااامهانم والنتائج اليت س ااتس اااعد البلدان األعض اااء ر املنظمة ر س ااعيها إىل أضيق أقدام التنمية املس ااتدامة.
وأش ا ااار إىل اوموعة الواس ا ااعة من املواأ ا اايل اليت جا تناوهلا وأثب على التزام البلدان األعض ا اااء بص ا ااون املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة واستقدامها على حنو مستدام وقة أما أساسة لتحسني األمن الوذائة والتوذية.
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المرفق جيم

األعضاء في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
الذين انتخبتهم هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في دورتها العادية السادسة عشرة
التشكيل (عدد البلدان في كل إقليم)

أفريقيا
) (5

آسيا
) (5

أوروبا
) (5

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
) (5

الشرق األدنى
()3

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

العضو املناوب األول
العضو املناوب الثال

العضو املناوب األول
العضو املناوب الثال

العضو املناوب األول
العضو املناوب الثال

العضو املناوب األول
العضو املناوب الثال

العضو املناوب األول
العضو املناوب الثال

العضو املناوب األول
العضو املناوب الثال

البلد
اجلزائا
أنووة
مجهورية أفايضيا الوستى
غانا
أوغندا
مدغشضا
النيجا
أفوانستان
بوتان
اليابان
ماليزيا
نيبال
اهلند
مجهورية ةو الدميضااهتية الشعبية
تشيكيا
فنلندا
إيتاليا
قولندا
الناويج
السويد
فانسا
الغازيل
شيلة
كوستا ريكا
إكوادور
جامايكا
املكسيك
األرجنتني
مجهورية مصا العابية
مجهورية إياان اإلسالمية
لبنان
اململكة العابية السعودية
األردن
السودان
كندا
الوةيات املتحدة األمايكية
جزر كوك
ساموا
بابوا غينيا اجلديدة
فيجة
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المرفق دال

مشروع المذكرات التفسيرية التي تصف ضمن سياق
عناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعها ،السمات
المميزة للموارد النباتية لألغذية والزراعة

يهدم مش ا اااوع املذكاات التفس ا اريية التايل إىل )1( :تضدمي املعلومات األس ا اااس ا ااية ذات الص ا االة بضتاع الثاوة
-1
النباتية إىل ص ا ااانعة الس ا ااياس ا ااات الض ا ااالعني ر وأ ا اال تدابري احلص ا ااول على املوارد وتضاس ا اام منافعها ،أو تكييفها أو
تنفيذقا (2) ،وتوأ اايح بعل الضض ااايا اليت أثريت ر س ااياق العناص ااا اخلاص ااة باحلص ااول على املوارد وتضاس اام منافعها
ألهنا ذات صلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

معلومات أساسية عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
قد جيد ص ا ا ا ااانعو الس ا ا ا ااياس ا ا ا ااات ر جمال احلص ا ا ا ااول على املوارد وتضاس ا ا ا اام منافعها أنه من املفيد تلضة بعل
-2
املعلومات األس ا اااس ا ااية بش ا ااأن اس ا ااتقدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادهلا 29 .ولذلك ينبوة أن توأ ا ااح
املذكاات التفسريية ما يلة:
جا اس ا ا ا ا ا ااتقدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادهلا منذ بدايات الزراعة ،أ قبل  10آةم
س ا ا اانة .فضد دأب املزارعون ومجاعات املزارعني على زراعة البذور ومواد اإلكثار اخلض ا ا ااية وانتضائها وتبادهلا،
كمااا أد مزيج من اةنتضاااء التبيعة واملص ا ا ا ا ا ااتنل إىل تاادجني األنواع النباااتيااة وتكييفهااا مل اةحتياااجااات
املتبدلة للزراعة ولالس ااتهالك .وقد أفض اات اهلجاة والتجارة واةس ااتعمار إىل نش ااا العديد من األنواع ارج
مناهتق نش ا ااأنا ،األما الذ حفز املزيد من الض ا ااووحل اةنتضائية .ومنذ منتص ا ااف الضان التاس ا اال عش ا ااا ،قام
املوردون املتقص اصااون بالبذور ،وتالقم أ صااائيو تابية النبات والتكنولوجيا احليوية ،بوأاال وسااائل متضدمة
من أجاال ا تيااار املوارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة على مس ا ا ا ا ا ااتو النمط الظاااقا والنمط الوراثة
واملس ااتو اجلزيئة ،إمعان ا ر تش ااكيل اىاص اايل واملس ااامهة ر نظم زراعية متضدمة ،وإنتاج وتوريد املنتجات
الزراعية واألنواع املستنبتة ذات السمات املميزة.
ويتم صااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ر موقعها التبيعة ور املزارع ور ارج موقعها التبيعة
على حد س ا ا اواء .وتضا ا اام حضول املزارعني وجمموعات التكاثا أل صا ا ااائية تابية النباتات ،نسا ا اابة كبرية من
وحيتفي بالعديد من األقارب الغية للمحاصا ا اايل اليوم أا ا اامن مناهتق مية أو
التنوع الوراثة للمحاصا ا اايل .ل
أ ا اامن نظم إيكولوجية زراعية .وباإلأ ا ااافة إىل ذلك ،ف ن نس ا اابةا كبرية من التنوع املوجود أص ا ا االا ر املوقل
التبيعة قد مجعت و ّزنت ر ماافق ارج املوقل .وبدأت عملية تكوين تلك اوموعات (بنوك اجلينات)
ختوف ا من س ا ا ا ااارة التنوع الوراثة ،ر هناية الضان التاس ا ا ا اال
من قبل مايب النباتات والبحوث ذات الص ا ا ا االةّ ،
29

انظا أيضا وثيضة املعلومات األساسية رقم .45
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عش ااا ،وأتفي هبا عامة بنوك اجلينات على املس ااتو الوهتين ،ومااكز البحوث الدولية ،مل ض ااوع بعل
اوموعات األكثا أمهية إلدارة مااكز اجلماعة اةستشارية للبحوث الزراعية الدولية .وبشكل عام ،يض ّدر أن
حوايل  7ماليني عينااة من املوارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة خمزنااة ااارج مواقعهااا التبيعيااة ،وميكن
اةعتبار أن تلك اوموعات تؤد دورا قام ا ر ساري عمل الضتاع .وبول النظا عن بنوك اجلينات التابعة
للضتاااع العااام ،يتم اةحتفاااا باااملوارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة ااارج املوقل كااذلااك ر جمموعااات
التكاثا التابعة لتائفة متنوعة من الكيانات ا فيها األفااد واجلامعات والش ا ا ا اااكات اص ا ا ا ااة .ولكن حجم
املقزنة أن تتاح للعموم.
تلك اوموعات اخلاصة جمهول بوجه عام ،كما أنه ليس من اجلائز للمواد الوراثية ّ
وإن الضتاع الذ يس ا ااتعني باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لوايات اإلكثار متنوع للواية أما تنظيمه
فريتبط ارتبااهتاا وثيضاا باأنواع اىااصا ا ا ا ا ا ايال اليت تتم تابيتهاا وبااملنتضاة اجلواافياة وبنوع جمموعاة املس ا ا ا ا ا ااتقادمني
املس ا ااتهدفة .أما الش ا اااكات الكغ اخلاص ا ااة فتزداد قيمنتها على س ا ااوق البذور التجارية بالنس ا اابة إىل بعل
اىاصيل الائيسية وعالية الضيمة ،مثل الذرة واخلضاوات الائيسية .وتستما شاكات الرتبية املتوستة والصورية
اىاصاايل األقل جاذبية جتاريا مثل بعل اىاصاايل
ر العمل أاامن األس اواق الصااورية للبذور ،ر ما
األساسية ذاتية التلضيح .وما زالت مؤسسات الضتاع العام على املستويني الوهتين والدويل تؤد دورا رئيسيا
وقاما ر تابية وتنمية تنوع اىاصا اايل اليت ة أظى ودمة كافية من قبل الضتاع اخلا  ،وكذلك اىاصا اايل
اليت تزرع ر بيئات قامش ا ا ا ا ا ااية ،أو من قبل مزارعني يفتضاون إىل املوارد ويص ا ا ا ا ا ااعب على الضتاع التجار
بلوغهم .وعلى مسا ااتو حبوث الرتبية ،ا ر ذلك البحوث األسا اااسا ااية فض ا االا عن ماحلة ما قبل التكاثا،
تعتغ شاااكات التكنولوجيا احليوية الكبرية والصااورية معا ،واليت تكون مدجمة أحيانا مل تابية النباتات وإنتاج
البذور ،واجلامعات من اجلهات الفاعلة الائيسية .أما املستقدمون اآل اون للموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة فيشا ااملون جمموعات املزارعني ومنظمات اوتمل املدل اليت تدعمها .فهم قد يسا ااامهون ر إعادة
إد ااال املوارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة من بنوك اجلينااات إىل النظم الزراعيااة الااذ يضرتن أحياااناا
بالرتبية التش ا ا ا ا ا اااركية للنبات أو األنش ا ا ا ا ا ااتة التش ا ا ا ا ا اااركية ةنتضاء األنواع اليت يض ا ا ا ا ا ااتلل هبا كل من املزارعني
املدربني.
واملابني ّ
وميكن اس ا ا ا ا ا ااتقاادام أنواع خمتلفااة من املوارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة ر تابيااة النباااتااات وتتويا
املس ا ا ااتنبتات .وعادة ما يضوم تتويا األنواع املس ا ا ااتنبتة اجلديدة على اس ا ا ااتقدام املواد الوراثية املتضدمة ا أن
اةرتضاء واد أقل تضدم ا إىل مسا ا ااتويات األداء نفسا ا ااها يتتلب تكلفةا ووقت ا .ولكن جيوز اسا ا ااتقدام األنواع
ددة ر
املس ا ا ا ااتنبتة الضدمية واألنواع األص ا ا ا االية واألقارب الغية للمحاص ا ا ا اايل ،من أجل اإلتيان وص ا ا ا ااائ
جمموعات اإلكثار .وجيوز كذلك اسااتقدام التنوع الوراثة املوجود ر السااالةت األصاالية واألنواع املسااتنبتة
التضليدية من أجل أنشا ا ااتة توسا ا اايل الضاعدة ،ومن أجل تتويا األنواع املتكيفة مل الظاوم البيئية الصا ا ااعبة
ونظم اإلنتاج قليلة املد الت.
على ما التاريخ ،جا تبادل اىاص اايل واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على نتاق واس اال عغ أحناء
العامل ،وقد س ا ا ا ا ا اااقم العديد من الناا ر العديد من األماكن املقتلفة بتايضة أو بأ ا ر التنوع الوراثة
للمحاص ا ا اايل اليوم .ونتيجة لذلك ،يعتمد جزء قام من اإلنتاج احلايل للمحاص ا ا اايل على اس ا ا ااتقدام املوارد
الوراثية املستضدمة .وتتكل البلدان كلها إىل درجة معينة على التنوع الوراثة الذ نشأ ر أمكنة أ ا .
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وإن التدفق الدويل احلايل للموارد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يتم بأشكال كثرية خمتلفة ،ا ر ذلك
مثالا من الل تبادل عينات املادة الوراثية من اوموعات اىفونية ارج املوقل ،وبيل البذور التجارية ومواد
اإلكثار النباتية ،أو نضل املواد الوراثية قيد التتويا أ ا ا اامن ش ا ا اااكة أو كجزء من املش ا ا اااتل الدولية للرتبية .وتبلب
حاكة التبادل الدويل لعينات بنوك اجلينات عش ا ااات اآلةم من عمليات النضل سا اانوي ا ،وتؤد دورا قام ا ر
صااوهنا ور البحوث والتنمية لد البلدان النامية واملتضدمة على حد س اواء .ور الوقت نفسااه ،جتدر اإلشااارة
إىل أن غالبية املواد الوراثية اليت تسا ا ا ااتقدم بصا ا ا ااورة مباشا ا ا اااة ر الرتبية ور تتويا األنواع ،تأيت من جمموعات
اإلكثار املوجودة ر إقليم واحد فيما أن املواد اجلديدة "الد يلة" تستقدم بني الفرتة واأل ا وحسب.
املعني وبنوع اجلهات الش ا ا ا ا ا اايكة ر
وتاتبط هتاائق تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة باىص ا ا ا ا ااول ّ
عملية التبادل .وبصورة عامة ،تتجه األمور حنو ارسات أكثا رمسية للتبادل تتم بشكل رئيسة من الل
اتفاقات نضل املادة الوراثية .ف ن نضل عينات املادة الوراثية من بنوك اجلينات على ساابيل املثال ض ال أكثا
فأكثا إىل اتفاقات نضل املادة الوراثية .وقد وافضت األهتاام املتعاقدة ر املعاقدة الدولية بش ا ا ا ا ا ااأن املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاقدة الدولية) على اس ا ا ا ا ا ااتقدام عضد موحد قو اةتفاق املوحد لنضل
املواد ،لكل عملية نضل مواد واقعة ر نتاق توتية النظام املتعدد األهتاام للحص ا ااول على املوارد وتضاس ا اام
املنافل وجب املعاقدة.
ويشاامل قذا النظام املتعدد األهتاام "مجيل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة ر امللحق األول
من املعاقدة ( 64نوعا من اىاصيل واألعالم) واليت ختضل إلدارة وإشاام األهتاام املتعاقدة ور اوتمل
ككل" (املادة  ،)2-11وبناء على الشاوحل نفسها ،تتاح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت أتفي
هبا مااكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة اةستشارية للبحوث الزراعية الدولية وجب املادة .15
وتتيح بنوك عدة للجينات هتوعا إمكانية احلص ااول على جمموعانا بناء على الش اااوحل نفس ااها ،بول النظا
عمااا إذا كاااناات العينااات مش ا ا ا ا ا اامولااة بااالنظااام املتعاادد األهتاام أم ة .وقااد يكون التبااادل ر مااا بني املابني
التجاريني جمانيا (ر حال اسااتقدام األنواع التجارية املسااتنبتة إل ضاااعها إىل املزيد من الرتبية) أو اأااعا
ألحكام اتفاقات نضل املواد التجارية .وفيما أن التبادل بني املزارعني يكون دودا حبكم املسا ا ا ااافة والعوامل
اةجتماعية ،إة أنه جمال عامة.

المشهد القانوني
تشا ااري عناصا ااا احلصا ااول على املوارد وتضاسا اام منافعها إىل أن باوتوكول ناغويا "يرتك جماةا واسا ااعا لالتفاقات
-3
الدولية األ ا ر جمال احلصول على املوارد وتضاسم املنافل […] ا ر ذلك اتفاقات أ ا متقصصة بشأن قذا
اوال ،ش اايتة دعمها ألقدام اتفاقية التنوع البيولوجة وقذا الغوتوكول وعدم تعارأ ااها معها 30 ".ولذلك ينبوة أن
توأح املذكاات التفسريية ما يلة:
أن املعاقدة "ص ااك دويل متقص ا ا للحص ااول على املوارد وتضاس اام منافعها" حبس ااب ما تن عليه املادة
 4-4من باوتوكول ناغويا .وقد أنش ا ا ا ا ا ااأت املعاقدة نظاما متعدد األهتاام للحص ا ا ا ا ا ااول على املوارد الوراثية
30

الفضاة  9من العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها.
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وتضاساام منافعها من أجل تيسااري احلصااول على املوارد الوراثية اليت خت  64نوع ا من اىاصاايل واألعالم
لوايات البحوث والرتبية والتدريب لألغذية والزراعة .وتاد تلك اىاصيل واألعالم الا  64ر امللحق األول
من املعاقدة ،وقة قد ا تريت بناء على معايري األمن الوذائة والرتابط .أما كافة املوارد الوراثية املدرجة ر
النظام املتعدد األهتاام واليت مت تبادهلا باستقدام اةتفاق املوحد لنضل املواد ،للوايات اليت تاعاقا املعاقدة،
ا فيها تلك اليت أتفي هبا املؤس ا ا ا ا اس ا ا ا ااات املنص ا ا ا ااو عنها ر املادة  ،15فال تضل أ ا ا ا اامن نتاق تتبيق
باوتوكول ناغويا .وفضا ا ا ا االا عن ذلك ف ن األهتاام املتعاقدة ر املعاقدة ميكن أن تضار تبادل عينات املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لألنواع غري املدرجة ر امللحق األول ،بناء على أحكام وش ا ا ا ا ا اااوحل اةتفاق
املوحد لنضل املواد .وقد أرس ا ا اات املعاقدة حس ا ا ااابا لتضاس ا ا اام املنافل باعتبار آليتها املعتمدة لتضاس ا ا اام املنافل
النضدية .وتعرتم األهتاام املتعاقدة بأن احلص ا ا ا ا ااول املي ّس ا ا ا ا اا على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ر
النظام املتعدد األهتاام يشكل حبد ذاته منفعة رئيسية للنظام املذكور.

تحديد الجهات الحكومية المعنية وأصح حححاب المصح ححلحة غير الحكوميين الذين يحتفظون بموارد وراثية
لألغذية والزراعة أو يوفرونها أو يستخدمونها ،والتشاور معهم
توص ا ااة العناص ا ااا اخلاص ا ااة باحلص ا ااول على املوارد وتضاس ا اام منافعها بأن يتم التش ا اااور مل اجلهات احلكومية
-4
31
وأصا ا ا ا ااحاب املصا ا ا ا االحة غري احلكوميني الذ حيتفظون وارد وراثية لألغذية والزراعة أو يوفاوهنا أو يسا ا ا ا ااتقدموهنا.
وينبوة أن توأح املذكاات التفسريية ما يلة:
ر أحيان كثرية قد تكون السلتات الزراعية قة املسؤولة عن املعاقدة ،فيما تضل مسؤولية باوتوكول ناغويا
على عاااتق الس ا ا ا ا ا االتااات البيئيااة .ولااذلااك من املمكن أن تضل بعل املوارد الوراثيااة النباااتيااة املعينااة لألغااذيااة
والزراعة (واس ا ااتقدامانا) ر نتاق ا تص ا ااا س ا االتة واحدة ،فيما تضل موارد وراثية نباتية أ ا لألغذية
والزراعة ر نتاق ا تص ااا س االتة خمتلفة .وقكذا تعتغ املش اااورات املباش اااة بني اهليئات احلكومية املعنية
وبني أصحاب املصلحة غري احلكوميني مهمة جدا وينبوة أن تسعى كذلك إىل توأيح إسناد املسؤوليات
بني السلتات املقتصة املقتلفة.

إدماج تنفيذ تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها في السياسات والستراتيجيات األوسع نطاقًا
لألمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة
توصة العناصا املعنية باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها بالنظا ر احلصول على املوارد الوراثية لألغذية
-5
والزراعة وتضاسا اام منافعها ر السا ااياق األوسا اال للتنمية الزراعية املسا ااتدامة واألمن الوذائة 32.ولذلك ،ينبوة أن تشا ااري
املذكاات التفس ا اريية ص ا اااحةا إىل السا ااياسا ااات والتش ا اايعات ر جمايل األمن الوذائة واإلنتاج النبايت ،اليت ميكن إما أن
تدمج األحكام ذات الصلة باحلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتضاسم منافعها أو أن تشري إليها:

31
32

الفضاة ( 15ثانيا) من العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها
الفضاة ( 15ثالثا) من العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها

CGRFA/WG-PGR-9/18/REPORT

D5

تؤد املوارد الوراثية النباتية دورا رئيس ا ا ا ا ا ااي ا ر توفري الوذاء والعلف واألليام .وتؤد املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة أدوارا متعددة ر املساااعدة على أاامان األمن الوذائة ،مثالا من الل إنتاج أغذية أكثا
كمية وأفض ا ا ا اال جودة للمس ا ا ا ااتهلكني ر الايف واملدينة وتوفري أغذية ص ا ا ا ااحية وأكثا توذية وتعزيز توليد
الد ل والتنمية الايفية.
ور العديد من البلدان جيا وأ ا ا اال ،أو قد س ا ا اابق وأ ا ا اال ،تدابري للحص ا ا ااول على املوارد الوراثية وتضاس ا ا اام
منافعها كتشا ا اايعات أو س ا ااياس ا ااة مس ا ااتضلة .ولكن من املهم وأ ا اال تلك التدابري بالتناغم من الس ا ااياس ا ااات
األ ا املتص ا ا ا االة هبا ،وإدماجها معها ،على قيئة اسا ا ا ا ارتاتيجيات للتنمية الزراعية أو للحد من الفضا .ومن
املهم كذلك إشاااك قتاعات تابية النباتات وإنتاجها من البداية ر وأاال وتنفيذ تلك التدابري ،لضاامان أن
يكون ص ا ا ااانعو الس ا ا ااياس ا ا ااات على فهم تام بضتاع النباتات وبعمليات تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة ،والتداعيات اىتملة لتدابري احلصااول على املوارد وتضاساام منافعها على إنتاج النباتات .وقد قامت
بعل البلدان ب دراج تدابري احلص ا ا ا ااول على املوارد وتضاس ا ا ا اام منافعها ر قوانني حضوق امللكية الفكاية ،عغ
إدراج شاوحل تضضة باإلفصاح عن منشأ املواد لد تضدمي هتلب حلماية أنواع نباتية معينة أو بااءات هلا.

إدماج تنفيذ تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها في المشهد المؤسسي
توصااة العناصاا اخلاصااة باحلصااول على املوارد وتضاساام منافعها بتحديد التدابري املؤساسااية الضائمة اليت ميكن
-6
استقدامها لتناول مسألة احلصول على املوارد وتضاسم منافعها 33 .وينبوة أن توأح املذكاات التفسريية ما يلة:
غالب ا ما تضل املسااؤولية عن اإلهتار الوهتين للحصااول على املوارد وتضاساام منافعها على عاتق ساالتة خمتصااة
واحدة .واحلضيضة ،أن التضاريا املاحلية الوهتنية بشا ا ا ااأن تنفيذ باوتوكول ناغويا تبني أن العديد من البلدان قد
ا تار تعيني س االتة خمتص ااة واحدة للحص ااول على املوارد وتضاس اام منافعها ،بدةا من اعتماد هنج قائم على
قتاع أو على قتاع فاعة دد إزاء قذ املس ا ا ا ااألة .ولكن قد جيوز لس ا ا ا االتات متعددة أ ا ا ا اامن بلد واحد
تضاس ا اام املس ا ااؤولية عن مس ا ااألة الوص ا ااول إىل املوارد وتضاس ا اام منافعها ،ولذا ف ن الوص ا ااول إىل املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة وتضاس ا ا اام منافعها قد يضل أ ا ا اامن ا تص ا ا ااا س ا ا االتة متقص ا ا اص ا ا ااة تتعاهتى إنتاج
النباتات .وفيما أن قذا التضاسا اام للصا ااالحيات ر جمال احلصا ااول على املوارد وتضاسا اام منافعها مفيد ،فهو
سيكون رقن املشهد املؤسسة العام وغري ذلك من الظاوم اخلاصة بالبلد املعني.

إبالغ مزودي الموارد الوراثيحة لألغحذيحة والزراعحة ومس ح ح ح ح ححتخحدميهحا المحتملين وتوعيتهم بشح ح ح ح ح ححأن تحدابير
الحصول على الموارد وتقاسم منافعها
تش ا ا اادد العناص ا ا ااا اخلاص ا ا ااة باحلص ا ا ااول على املوارد وتضاس ا ا اام منافعها على أمهية إبال مزود املوارد الوراثية
-7
34
لألغذية والزراعة ومس ا ا ااتقدميها اىتملني وتوعيتهم بش ا ا ااأن تدابري احلص ا ا ااول على املوارد الوراثية وتضاس ا ا اام منافعها.
وينبوة أن توأح املذكاات التفسريية ما يلة:
33
34

الفضاة  30من العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها
الفضاة ( 3سادسا) من عناصا احلصول على املوارد وتضاسم منافعها
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ينبوة لتدابري التوعية على املس ا ااتو الوهتين أن تس ا ااتهدم املابني واملزارعني ،والش ا ااعوب األص ا االية واوتمعات
اىلية والعلماء و غاء التص ا ا ا ا ا اانيف والضتاع اخلا وحدائق النباتات وبنوك اجلينات .أما الفعاليات من قبيل
املؤمتاات العلمية ذات الصا االة واجتماعات مجعيات مايب النباتات ومعار البذور ،فتوفا فاص ا ا ا تازة لتضدمي
املعلومات عن احلصول على املوارد وتضاسم منافعها إىل أصحاب املصلحة املعنيني ومضاعفة املعلومات.

الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها :اإلطار القانوني الدولي
تشري العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها إىل ثالثة صكوك دولية أ ا تشكل جزءاا من
-8
اإلهتار العاملة للحصااول على املوارد وتضاساام منافعها :اتفاقية التنوع البيولوجة ،وباوتوكول ناغويا واملعاقدة .وقد توفّا
املذكاات التفسا ا ا ااريية معلومات عن حالة "الصا ا ا ااكوك املتقص ا ا ا اصا ا ا ااة" ر إهتار باوتوكول ناغويا 35.وميكن أن توأا ا ا ااح
املذكاات التفسريية ما يلة:
احلص ا ا ا ا ا ااول على املوارد الوراثيااة
إن املعاااقاادة ،على الاغم من اعتبااارقااا ر أحيااان كثرية ماجعا ا ر مااا
وتضاساام منافعها بشااكل عام ،فهة تؤد دورا قام ا على وجه اخلصااو بالنساابة إىل املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة .فاملعاقدة تلحي اتفاق ا دولي ا شامالا بالتماشة مل اتفاقية التنوع البيولوجة ،يوحد شاوحل
احلص ا ا ا ااول على املوارد وهتاائق تضاس ا ا ا اام منافعها .كما أهنا تعرتم حبضوق املزارعني ر املادة  9من املعاقدة.
وتعتغ املعاقدة أيضا ا أن تضاساام املعلومات قو ثابة تضاساام ملنافل غري نضدية أما البلدان اليت مل تضم بذلك
بعد فيجب أن تفكا جبدية ر أن تنضم إىل األهتاام املتعاقدة للمعاقدة.

األساس المنطقي لتدابير الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
وف اضا لعناص ااا احلص ااول على املوارد وتضاس اام منافعها" ،ف ن تدابري احلص ااول على املوارد وتضاس اام منافعها قد
-9
يكون هلا دور أساسة ر تعزيز أضيق األمن الوذائة وأسني التوذية ( )...ولذلك ،ينبوة أن ندم تدابري احلصول
على املوارد وتضاساام منافعها إىل أضيق األمن الوذائة وصااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،هبدم تيسااري وتشااجيل
اةس ااتقدام املس ااتما للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادهلا وتضاس اام منافعها ،بش ااكل نش ااط" 36.وينبوة أن توأ ااح
املذكاات التفسريية ما يلة:
ة غب عن اإلتاحة املتواص ا ا ا ا ا االة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لوايات البحوث والتنمية من أجل
أسااني اىاصاايل .وتوفا املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إمكانية إتاحة صااائ قادرة على املساااعدة
ر التصا ا ااد للتحديات املسا ا ااتضبلية ،مثل أا ا اااورة تكييف اىاصا ا اايل مل الظاوم املنا ية املتورية أو تفشا ا ااة
األماا  .ولذا ف ن الوص ا ا ااول املس ا ا ااتما إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مهم من أجل تلبية التلب
املتنااامة على الوااذاء لس ا ا ا ا ا اكااان يتزاياادون عااددا لااد رفل التحااديااات النااامجااة عن التوريات املنااا يااة املتوقعااة.
ويتضمن ذلك احلصول على اصيل مهملة وغري مستقدمة بالضدر الكار نظاا إىل أمهيتها التوذوية.
35
36

عناصا احلصول على املوارد وتضاسم منافعها ،الفصل الاابل
عناصا احلصول على املوارد وتضاسم منافعها ،الفصل اخلامس .
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تدفقات المادة الوراثية ،بما في ذلك التدفقات الدولية ،والثغرات المحتملة في تدابير الحصح ح ححول على
الموارد وتقاسم منافعها
 -10توصاة العناصاا اخلاصاة باحلصاول على املوارد وتضاسام منافعها بأن يتم النظا ر أمهية تدفضات املادة الوراثية
عند وأاال تدابري احلصااول على املوارد وتضاساام منافعها ،وتكييفها وتنفيذقا 37.وينبوة أن توأااح املذكاات التفس اريية
ما يلة:
اليوم ،تعتمااد الزراعااة ر الواقل لااد البلاادان كلهااا اعتمااادا قويا ا على توريااد املوارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة
والزراعة من مناهتق أ ا ر العامل .اىاصيل مثل الكسافا والذرة والفول السودال والفاصولياء اليت نشأت
ر أمايكا الالتينية قد أصا اابحت من اىاصا اايل الوذائية األسا اااسا ااية ر العديد من البلدان ر أفايضيا جنوب
الص ا ا ا ااحااء الكغ  ،وقة تدل على اةعتماد املتبادل ألنواع اىاص ا ا ا اايل بني البلدان النامية واألما نفس ا ا ا ااه
ينتبق على اخلضا اااوات ،مثل هتماهتم مثالا .ومل أن العديد من البلدان يتمتل بنسا اابة كبرية من تنوع املوارد
الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة ر بنوك اجلينااات ور حضول املزارعني لااديااه ،فهو على املااد البعيااد قااد
تنوع أص ا اانام اىاص ا اايل أو األنواع املس ا ااتنبتة املزروعة ر
حيتاج إىل احلص ا ااول على تنوع إأ ا ااار من مااكز ّ
فثمة حاجة متواصلة إىل تبادل املوارد الوراثية النباتية.
أماكن أ ا  .وبالتايل ّ

فئات استخدام الموارد الوراثية المشمولة في تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 -11تش اادد العناص ااا اخلاص ااة باحلص ااول على املوارد وتضاس اام منافعها على أن تكون تدابري احلص ااول على املوارد
وتضاسا اام منافعها واأا ااحة ر ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت توتيها أحكام احلصا ااول على املوارد ذات
الص ا االة ،وبتلك اليت ة توتيها 38.وينتبق قذا اةعتبار كذلك على النتاق الزمين واملوأ ا ااوعة لتدابري احلص ا ااول على
املوارد وتضاسم منافعها .وينبوة أن توأح املذكاات التفسريية ما يلة:
ميكن للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتاحة لالس ا ا ااتقدام املباش ا ا ااا أ لالس ا ا ااتهالك أو التكاثا أن
ختوم من أن ينتهة أما املوارد الوراثية
تس ا ااتقدم غالبا أيض ا اا للبحوث والتنمية ،ا ر ذلك الرتبية .وقناك ّ
اليت مت احلص ا ا ا ا ول عليها ر البداية لالسا ا ا ااتقدام املباشا ا ا ااا ،ر اسا ا ا ااتقدامها لوايات البحوث والتنمية .ولذا
تس ا ااتوجب بعل الضوانني املوافسضة املس ا اابضة عن علم والش ا اااوحل املتفق عليها ،للحص ا ااول على املوارد الوراثية
لوايات البحوث والتتويا واةستقدام املباشا.
غري أ ّن تنظيم احلص ااول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من أجل اةس ااتقدام املباش ااا قد ميارا
أثاا ملحونياا على جتااارة البااذور وحي األغااذيااة ،وبااالتااايل على األمن الوااذائة .ور حااال أحجماات تاادابري
احلصول على املوارد الوراثية وتضاسم منافعها عن تنظيم احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
لوايات اةس ااتهالك املباش ااا ،فضد تس ااتوجب ر كل حال الش اااوحل املتفق عليها وتضاس اام املنافل حني تتوري

37
38

الفضاة ( 15أوةا)-قا من عناصا احلصول على املوارد وتضاسم منافعها
الفضاة  36من العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها
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النية ،حبيث يتم فجأة اس ا ا ااتقدام البذور أو األغذية اليت كانت خمص ا ا اص ا ا ااة لالس ا ا ااتقدام املباش ا ا ااا ،لوايات
البحوث والتنمية.

الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المقدمة من جانب بلدان المنش ح ح ح ح ححأ/البلدان التي حازت عليها
بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي
 -12وجب باوتوكول ناغويا ]…[" ،ض ا ا ا اال احلص ا ا ا ااول على املوارد الوراثية من أجل اس ا ا ا ااتقدامها إىل املوافضة
املسا ا ا ا اابضة املسا ا ا ا ااتنرية للتام الذ يضدم تلك املوارد ،أ بلد املنشا ا ا ا ااأ لتلك املوارد ،أو التام الذ حاز على املوارد
الوراثية وجب اةتفاقية […] ".وتشااري عناصااا احلصااول على املوارد وتضاساام منافعها إىل الصااعوبات "ر أديد بلد
املنشأ على وجه اليضني" للموارد الوراثية النباتية ،ا أن العديد من تلك املوارد قد ضل للتبادل على نتاق واسل عغ
أقاليم وبلدان وجمتمعات ،وكثريا عغ فرتات زمنية هتويلة 39 .وينبوة للمذكاات التفسريية أن تضرتح ما يلة:
إن "بلد املنشا ا ااأ" للمواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ليس بالضا ا اااورة "ماكز املنشا ا ااأ" اخلا هبا .وميكن
لتدابري احلص ا ااول على املوارد الوراثية وتضاس ا اام منافعها أن توفا توجيهات بش ا ااأن الظاوم اليت ميكن اعتبار
اىاصاايل املدجنة فيها على أهنا قد اكتساابت " صااائصااها املميزة" أاامن منتضة اة تصااا اليت تسااا
احلصول على املوارد وتضاسم منافعها فيها ،أو ارجها.
وبوس ا ا ا اال تدابري احلص ا ا ا ااول على املوارد وتضاس ا ا ا اام منافعها أيض ا ا ا ا اا أن تضدم توجيهات بش ا ا ا ااأن ما إذا كانت
"اخلصائ املميزة" (اتفاقية التنوع البيولوجة ،املادة  )2قة نفسها اخلصائ اليت جتعل األنواع املستأنسة
أو املزروعة " يزة بوأا ا ا ا ااوح عن أ نوع آ ا" ،أو إىل أ مد ميكن اعتبارقا كذلك ،حبسا ا ا ا ااب ما تن
عليه املادة السابعة من قانون اةأاد الدويل حلماية األصنام النباتية اجلديدة لعام .1991

تطوير الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خالل الزراعة
 -13من ش ااأن احلص ااول على املوارد الوراثية من أجل "اس ااتقدامها" حبس ااب تعايف باوتوكول ناغويا ،أن يفض ااة
عادة إىل تتبيق تدابري احلص ااول على املوارد وتضاس اام منافعها .وحيدد باوتوكول ناغويا "اس ااتقدام" املوارد الوراثية على
أنه "إجااء البحث والتتويا بشا ا ا ا ا ااأن التكوين اجليين و/أو الكيميائة البيولوجية للموارد اجلينية ،ا ر ذلك من الل
اسااتقدام التكنولوجية األحيائية" 40.وتشااري عناصااا احلصااول على املوارد وتضاساام منافعها إىل أنه قد يكون صااعبا ر
حاةت معينة أديد ما إذا كان أحد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مسااتقدما حبسااب تعايف باوتوكول ناغويا ،نظاا
إىل وجود أنشا ا ااتة قد تل غايات متنوعة ،ا فيها البحوث والتنمية ،ر الوقت عينه 41.وينبوة أن توأا ا ااح املذكاات
التفسريية ما يلة:

39
40
41

الفضاة  35من العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها
املادة  2من باوتوكول ناغويا.
الفضاات  48-46من العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها
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جيب أن يكون قناك أديد واأا ا ا ااح لألنشا ا ا ااتة املتصا ا ا االة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت تعتغ
"استقدام ا" ولتلك اليت ة تعتغ كذلك .وتعتغ تابية النبات بشكل عام "استقدام ا" ،ولكن ليس واأح ا
ما إذا كانت أنش ا ا ا ا ا ااتة الزراعة-الرتبية أو األنش ا ا ا ا ا ااتة من قبيل انتضاء البذور باجلملة أو بناء على توهتها
النضية ،أو تكوين وانتضاء اهلجائن العفوية أو التفاات ،تعتغ "استقدام ا".
ومن ناحية أ ا ف ن التجارة باملوارد الوراثية النباتية ةستقدامها املباشا كبذور أو أغذية/أعالم ،ليست
مؤقلااة عااادة لتعتغ "اس ا ا ا ا ا ااتقااداما ا" وقة بااالتااايل تعتمااد على الضوانني املاعيااة ،وة تؤد إىل تتبيق تاادابري
احلصول على املوارد وتضاسم منافعها.
أيضا ر تناول مسألة "إعادة استقدام" املوارد الوراثية النباتية اليت مت توليدقا
وقد ياغب صانعو السياسات ا
ساااب اضا من الل "اةسااتقدام" ،ر نيل املوافضة املساابضة عن علم والشاااوحل املتفق عليها .ور حال تتلبت
"إعادة اةس ا ااتقدام" املوافضة املس ا اابضة عن علم والش ا اااوحل املتفق عليها ،كما ر اةس ا ااتقدام األول للموارد
الوراثية النباتية ،فهذا قد يولّد ر املسااتضبل "قاميات اإلذن" ويع ّضد "اةسااتقدام" املسااتضبلة للموارد الوراثية
أ اا عن اسااتقدامها ،وحفظها وأسااينها،
النباتية .وقد تار مابو النباتات تالر املوارد الوراثية النباتية ،عو ا
األما الذ قد يفضة إىل وأل يتناقل بشكل سافا مل تة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية
ألغذية والزراعة اليت تشااجل املابني على السااعة إىل اس ارتاتيجيات لتوساايل الضاعدة تامة إىل توساايل التنوع
الوراثة ر باامج تابية النبات ور منتجات تلك الغامج .وقد اقرتح فايق اخلغاء املعين باحلصول على املوارد
الوراثية وتضاس ا ا ا اام منافعها أن تنظا احلكومات ر حلول متميزة هلذ املس ا ا ا ااألة ،ا ر ذلك من الل دعم
وأا ا اال املعايري الضتاعية الفاعية باةسا ا ااتناد إىل أفضا ا اال املمارسا ا ااات احلالية ،من قبيل إعفاءات املابني على
صعيد تشايعات محاية تنوع النباتات ،أو إجياد حلول متعددة األهتاام.42

البحوث والتنمية لألغذية والزراعة
 -14تش ا ااري العناص ا ااا اخلاص ا ااة باحلص ا ااول على املوارد وتضاس ا اام منافعها إىل املادة (8ج) من باوتوكول ناغويا ،اليت
أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورقا اخلا لتحضيق األمن الوذائة ر وأ ا ا ا ا ا اال
تدعو األهتاام إىل النظا ر ّ
التش ا اايعات واملتتلبات التنظيمية املتعلضة باحلص ااول على املوارد الوراثية وتضاس اام منافعها .وينبوة أن توأ ااح املذكاات
التفسريية ما يلة:
هبدم اإلقاار بالدور اخلا الذ تؤديه املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ر أضيق األمن الوذائة ،قد تنظا
احلكومات ر إمكانية التعامل مل احلصا ااول على املوارد الوراثية واسا ااتقدامها بشا ااكل خمتلف ر حال كان
اهلادم منهاا املسا ا ا ا ا ا ااامهاة ر البحوث والتنمياة الواذائياة والزراعياة .ور جماال املوارد الوراثياة النبااتياة لألغاذياة
والزراعة ،تلحي املعاقدة نظاما شامالا للحصول على املوارد وتضاسم منافعها قد ياغب صانعو السياسات
ر ا تيار  .واحلضيضة أن عددا متزايدا من البلدان قد ا تار املعاقدة باعتبارقا نظاما اصا ا ا ا ا ا اا ألقم املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وبالنساابة إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت ة يشااملها النظام
املتعدد األهتاام للحصول على املوارد وتضاسم املنافل التابل لالتفاقية ،جيوز لصانعة السياسات أن يضدموا
42

الفضاة  20من الوثيضة
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تبسا ا ا ا ا اايتات مثل تتبيق الشا ا ا ا ا اااوحل واألحكام على اةتفاق املوحد لنضل املواد ،أو حي التنازل عن املوافضة
املسبضة عن علم والشاوحل املتفق عليها.

البحوث والتنمية التجارية/غير التجارية
 -15متيّز تدابري احلص ا ا ا ااول على املوارد وتضاس ا ا ا اام منافعها أحياناا بني اةس ا ا ا ااتقدام التجار وغري التجار للموارد
الوراثية .43وينبوة أن توأح املذكاات التفسريية ما يلة:
تامة أنشا ا ا ا ا ا اتااة عاادياادة ر قتاااع تابيااة النبااات ر هنااايااة املتااام إىل تتويا منتج ،فيجوز بااالتااايل اعتبااارقاا
جدا من التمييز بني األنش ا ا ا ا ا ااتة التجارية واألنش ا ا ا ا ا ااتة
"جتارية" .ولذا قد ة يس ا ا ا ا ا ااتفيد قتاع تابية النباتات ا
غري التجارية ،والتبسيتات اليت تتيحها تدابري احلصول على املوارد وتضاسم منافعها لألنشتة غري التجارية.
ولكن قد ينظا ص ا ا ا ا ا ااانعو الس ا ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ا ااات ر إعفاء حبوث تابية النباتات غري التجارية من تتبيق تدابريقم
للحص ا ااول على املوارد وتضاس ا اام منافعها ،األما الذ س ا اايتتلب تعايف ا واأ ا ااح ا لألنش ا ااتة املش ا اامولة هبذا
اإلعفاء ،أو أديدقا.

توحيد الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها
 -16تشااجل العناصااا اخلاصااة باحلصااول على املوارد وتضاساام منافعها احلكومات على النظا ر اخليارات املقتلفة
إلجااءات الرت ي  ،ا ر ذلك يار توحيد اإلجااءات والشاوحل واألحكام .وتشري العناصا اخلاصة باحلصول على
املوارد وتضاس اام منافعها إىل اةتفاق املوحد لنضل املواد التابل للمعاقدة صا اااحةا على أنه "س ااابضة تعمل بش ااكل كامل"
لتوحيد املوافضة املسبضة عن علم والشاوحل املتفق عليها 44.وينبوة أن توأح املذكاات التفسريية ما يلة:
يضدم اةتفاق املوحد لنضل املواد التابل لالتفاقية حالا جاقزا ومكيّفا بالنس ا ا اابة إىل املوافضة املس ا ا اابضة عن علم
والش ا اااوحل املتفق عليها .وبالنس ا اابة إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت ة يتم تبادهلا باس ا ااتقدام
اةتفاق ،جيب أة تعتغ التدابري الثنائية اخلاص ا ا ا ا ا ااة بكل حالة فادية على أهنا البديل الوحيد املمكن .ويعتغ
تتبيق اةتفاق املوحد لنضل املواد على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غري الواردة ر امللحق األول
أحد البدائل املتاوحة .وميكن لتدابري احلص ا ا ا ااول على املوارد وتضاس ا ا ا اام منافعها أن تس ا ا ا اامح ب باام اتفاقات
إهتارية توتة جمموعة كاملة أو نوع ا من العينات وتلحي هتاائق لتضاسا ا ا اام املنافل املتأتية عن اسا ا ا ااتقدام كل
تلك العينات.

الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 -17تشااري العناصااا اخلاصااة باحلصااول على املوارد وتضاساام منافعها إىل التزام األهتاام ر باوتوكول ناغويا باختاذ
التدابري وف اضا للضانون اىلة ،حسب اةقتضاء ،هبدم أمان احلصول على املعارم التضليدية املتصلة باملوارد الوراثية،
43
44

الفضاة  50من العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها
الفضاة  57من العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها
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مل احلصول على املوافضة املسبضة عن علم أو موافضة اوتمعات األصلية واىلية اليت متتلك مثل قذ املعارم التضليدية
ومشاركتها ،ووأل الشاوحل املتفق عليها 45.وينبوة أن توأح املذكاات التفسريية ما يلة:
تتعدد اإلجااءات إلش ا ا اااك السا ا ااكان األصا ا االيني واوتمعات اىلية ر منح املعارم التضليدية بشا ا ااأن املوارد
يتم وأااعها ر بلدان عديدة .وينبوة أن يشاارتك السااكان األصااليون واوتمعات اىلية
الوراثية النباتية ،كما ّ
ر الضاارات اليت تتعلق عارفهم التضليدية املاتبتة باملوارد الوراثية النباتية ،كما جيب للتدابري التنظيمية اىلية
اخلاص ا ااة باحلص ا ااول على املوارد وتضاس ا اام منافعها أن أرتم الغوتوكوةت البيولوجية الثضافية اىلية والرتتيبات
املؤس ا اسا ااية اىددة اليت تضا ااعها قذ اوتمعات اىلية .ور احلاةت اليت تتضاسا اام فيها عدة جمتمعات لية
املعااارم التضليااديااة املاتبتااة باااملوارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة ،ر حني أن جمتم اعاا واحا اادا فضط منح
امل وافضة املس ا ا ا ا اابضة عن علم ،ميكن البحث ر إقامة آلية لتضاس ا ا ا ا اام املنافل تعين مجيل الس ا ا ا ا ااكان األص ا ا ا ا االيني
واوتمعات اىلية ذات الصلة ،بالتماشة مل الضوانني الوهتنية حبسب املضتضى.

التقاسم العادل والمنصف لمنافع الموارد الوراثية النباتية القائمة مسب ًقا
 -18تش ا ا ااري العناص ا ا ااا اخلاص ا ا ااة باحلص ا ا ااول على املوارد وتضاس ا ا اام منافعها إىل أنه متّ مجل العديد من املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة قبل فرتة هتويلة من تتبيق التدابري الوهتنية للحص ا ا ا ا ا ااول على املوارد وتضاس ا ا ا ا ا اام منافعها .لذا ،جيب أن
تكون قذ التدابري واأا ااحة فيما إذا كانت تتتلب تضاسا اام املنافل الناشا اائة عن اسا ااتقدامات جديدة أو اةسا ااتقدام
املستما للموارد الوراثية ،أو املعارم التضليدية املاتبتة هبا واليت مت احلصول عليها قبل وأل تدابري احلصول على املوارد
وتضاسم منافعها .46وينبوة أن توأح املذكاات التفسريية ما يلة:
على ما التاريخ ،جا تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على نتاق واسا ا ا ا اال عغ أحناء العامل ،وقد
س ا ا اااقم العديد من اجلهات ر العديد من األماكن املقتلفة بتايضة أو بأ ا ر التنوع الوراثة للمحاص ا ا اايل
اليوم .ونتيجة لذلك ،يعتمد جزء قام من اإلنتاج احلايل للمحاص اايل على اس ااتقدام التنوع الوراثة من أمكنة
أ ا  ،وتتكل البلدان كلها إىل درجة معينة على التنوع الوراثة الذ نشأ ر أمكنة أ ا .

تقاسم المنافع من خالل اتفاقات التعاون
 -19تش ّدد العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها على أمهية تضاسم املنافل النضدية وغري النضدية،
وتشري إىل أن األحكام والشاوحل املتصلة بتضاسم املنافل غالباا ما تعتمد على صوصيات و صائ الضتاع الفاعة،
واألنواع ،واةستقدام اىدد املضصود ،وما إىل ذلك .47وتشري العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها
إىل أنه غالباا ما يتم تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ر إهتار التعاون ر العمل والشا ا ا ا اااكات .ولذا ،قد تس ا ا ا اامح

45
46
47

الفضاة  63من العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها
الفضاة  66من العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها
الفضاة  73من العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها
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تدابري احلصااول على املوارد وتضاساام منافعها بوأاال تاتيبات لتضاساام املنافل مكيّفة مل املمارسااات املعتمدة ر الضتاع
الفاعة ر جمال التعاون والشااكة 48.وينبوة أن توأح املذكاات التفسريية ما يلة:
بوسل تدابري احلصول على املوارد وتضاسم منافعها تشجيل أصحاب املصلحة على تناول مسائل احلصول
على املوارد وتضاسا ا ا ا اام منافعها حيثما كان ذلك كن ا ومالئم ا ،ا ر ذلك من الل اسا ا ا ا ااتقدام اةتفاق
املوحد لنضل املواد أو اةتفاقات األ ا للحص ا ا ا ا ااول على املوارد وتضاس ا ا ا ا اام منافعها ،ر س ا ا ا ا ااياق اتفاقيات
الش اااكة العلمية .وقد تؤد اتفاقات الش اااكة إىل اةسااتوناء عن إصاادار الرتا ي الفادية للحصااول على
املوارد وتضاسم منافعها لكل حالة على حدة ،وتشجل ر الوقت نفسه األنشتة املشرتكة ر جمال البحوث
اليت تتقتى جماد تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

48

الفضاة  74من العناصا اخلاصة باحلصول على املوارد وتضاسم منافعها
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المرفق هاء

مشروع الخطة الستراتيجية المراجعة
الملحق األول

برنامج العمل المتعدد السنوات :المخرجات والمعالم البارزة ()2027 – 2018
الدورة
السابعة عشرة
2019

الموارد الوراثية
الحيوانية

الدورة
الثامنة عشرة
2021

استعاا العمل ر
الكائنات الحية
جمال الكائنات احلية
الدقيقة
الدقيضة والالفضاريات
والالفقاريات
الموارد الوراثية استعاا حالة سياسات استعاا شامل لنظام
اإلبال احلايل خلتة
البذور واجتاقانا
النباتية
العمل العاملية الثانية
وتضييمه

حالة التنوع
البيولوجي
لألغذية
والزراعة
في العالم

2023

المسائل القطاعية
استعاا تنفيذ تة
العمل العاملية للموارد
الوراثية احليوانية

الموارد الوراثية عا الصيوة النهائية متابعة حالة املوارد
لتضايا حالة املوارد الوراثية الوراثية املائية لألغذية
المائية
املائية لألغذية والزراعة والزراعة ر العامل
ر العامل
الموارد الوراثية استعاا تنفيذ تة
الحرجية العمل العاملية لصون
املوارد الوراثية احلاجية
واستقدامها املستدام
وتنميتها

متابعة حالة التنوع
البيولوجة لألغذية
والزراعة ر العامل

الدورة
التاسعة عشرة

عا التضايا الثال
حلالة املوارد الوراثية
احلاجية ر العامل

عا التضايا الثالث
حلالة املوارد الوراثية
النباتية لألغذية
والزراعة ر العامل

الدورة
العشرون
2025

عا التضايا الثالث
حلالة املوارد الوراثية
احليوانية لألغذية
والزراعة ر العامل
متابعة حالة املوارد
الوراثية املائية لألغذية
والزراعة ر العامل
تة العمل
استعاا
العاملية لصون املوارد
الوراثية احلاجية
واستقدامها املستدام
وتنميتها
استعاا العمل ر
جمال الكائنات احلية
الدقيضة والالفضاريات

تة العمل
استعاا
العاملية الثانية ونظام
اإلبال اخلا هبا
المسائل المشتركة بين القطاعات
متابعة حالة التنوع

الحصول على إعداد مذكاات تفسريية استعاا العمل بشأن
احلصول على املوارد
الموارد وتقاسم اصة بالضتاعات
الفاعية للموارد الوراثية وتضاسم منافعها
منافعها
لألغذية والزراعة لتكملة
عناصا احلصول على
املوارد وتضاسم منافعها

الدورة
الحادية والعشرون
2027

استعاا اخلتة
العاملية للموارد
الوراثية احليوانية

استعاا تنفيذ
تة العمل العاملية
(الثانية) للموارد
الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة

عا التضايا الثال
حلالة التنوع
البيولوجة لألغذية
والزراعة ر العامل

البيولوجة لألغذية
والزراعة ر العامل

استعاا العمل بشأن
احلصول على املوارد
وتضاسم منافعها
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التكنولوجيات
البيولوجية

"معلومات النظا ر استقدام
التسلسل "معلومات التسلسل
الرقمية" بشأن الاقمية بشأن املوارد
الموارد الوراثية الوراثية لألغذية والزراعة"
وآثارقا اىتملة على
لألغذية
صون املوارد الوراثية
والزراعة
لألغذية والزراعة
واستقدامها بشكل
مستدام واحلصول عليها
وتضاسم منافعها
تغير المناخ

استعاا تتويا
التكنولوجيات
البيولوجية وتأثريانا
أو تداعيانا اىتملة
على صون املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة
واستقدامها
بشكل مستدام

استعاا العمل بشأن
توري املنال واملوارد
الوراثية لألغذية والزراعة

التغذية
والصحة

استعاا العمل بشأن
املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة والتوذية

اإلدارة

تضايا ماحلة /استعاا
اخلتة اةسرتاتيجية
اإلبال عن أقدام
التنمية املستدامة

مذكاة مفاقيمية بشأن
التنوع البيولوجة
لألغذية والزراعة وصحة
اإلنسان

استعاا تتويا
التكنولوجيات البيولوجية
وتأثريانا أو تداعيانا
اىتملة على صون
املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة واستقدامها
بشكل مستدام
النظا ر استقدام
"معلومات التسلسل
الاقمية بشأن املوارد
الوراثية لألغذية
والزراعة" وآثارقا
اىتملة على صون
املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة واستقدامها
بشكل مستدام
واحلصول عليها
وتضاسم منافعها
استعاا تضييم عاملة استعاا العمل بشأن
بضيادة البلدان آلثار توري املنال واملوارد
الوراثية لألغذية والزراعة
توري املنال وتدابري
التكيّف والتقفيف
املتعلضة باملوارد الوراثية
استعاا العمل بشأن
املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة والتوذية
والصحة
تضايا ماحلة/
استعاا اخلتة
اةسرتاتيجية

استعاا العمل
بشأن املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة
والتوذية والصحة
تضايا ماحلة/
استعاا اخلتة
اةسرتاتيجية

اإلبال عن أقدام
التنمية املستدامة

اإلبال عن أقدام
التنمية املستدامة
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الملحق الثاني

التخطيط للدورتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
األنشطة التحضيرية للدورة الثامنة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ()2021 – 2020
المسائل القطاعية
الموارد الوراثية
الحيوانية

 إعداد مش اااوع خمتط وجدول زمين وميزانية ،ووأ اال عملية جلمل البيانات الوهتنية لدعم إعداد التضايا الثالث
عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة ر العامل



إعداد تضايا ماحلة توليفة إلعتاء ىة عامة عاملية عن التض ّدم اىاز ر تنفيذ تة العمل العاملية
إعداد التضايا املاحلة للمنظمة بشأن تنفيذ تة العمل العاملية واسرتاتيجية التمويل



إعداد التضايا املاحلة للمنظمات الدولية
إعداد تضايا موجز عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاقانا



الموارد الوراثية المائية  إعداد متابعة حلالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ر العامل
 إعداد نسقة "موجزة" من تضايا حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ر العامل
 نشا التضاريا الضتاية املضدمة إلعداد حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ر العامل
الموارد الوراثية

الحرجية

الكائنات الحية

الدقيقة والالفقاريات



إعداد تضايا ماحلة للمنظمة بشأن تنفيذ تة العمل العاملية للموارد الوراثية احلاجية
إعداد معلومات مس ااتكملة بش ااأن إعداد تضايا التنفيذ الثال والتضايا الثال عن حالة املوارد الوراثية احلاجية ر
العامل ( ا ر ذلك مجل البيانات الوهتنية)



استعاا العمل املتعلق بالكائنات احلية الدقيضة والالفضاريات
دراسة مواأيعية عن املكافحة البيولوجية لآلفات واألماا
دراسة مواأيعية عن امللضحات ،ا ر ذلك حنل العسل
متابعة التوصيات السابضة الصادرة عن اهليئة بشأن قذا املوأوع



إعداد تضايا ماحلة للمنظمة بشأن تنفيذ تة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
إعداد معلومات مسا ا ا ا ا ا ااتكملة بش ا ا ا ا ا ا ااأن إعداد التضايا الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة







الموارد الوراثية النباتية



ر العامل

المسائل المشتركة بين القطاعات
حالة التنوع البيولوجي



إعداد تضايا ماحلة عن تنفيذ متابعة حالة التنوع البيولوجة لألغذية والزراعة ر العامل

لألغذية والزراعة في

العالم

الحصول على الموارد
الوراثية وتقاسم
منافعها
التكنولوجيات



إعداد اس ااتعاا للص ااكوك الضائمة اخلاص ااة باحلص ااول على املوارد وتضاس اام منافعها وأثاقا على املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة ،وأديد العمل ر املستضبل



متابعة التوصيات السابضة الصادرة عن اهليئة بشأن قذا املوأوع



اس ا ا ا ا ااتعاا تتويا التكنولوجيات البيولوجية وتأثريانا أو تداعيانا اىتملة على صا ا ا ااون املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة واستقدامها بتايضة مستدامة



متابعة التوصيات السابضة الصادرة عن اهليئة بشأن قذا املوأوع

البيولوجية

"معلومات التسلسل

الرقمية" بشأن الموارد
الوراثية لألغذية

والزراعة
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تغير المناخ




األمن الغذائي



ح ااال ااة إع ااداد التضييم الع اااملة ل اادور املوارد الوراثي ااة لألغ ااذي ااة والزراعي ااة ر التكيّف مل توري املن ااال والتقفيف

من وهتأته
متابعة التوصيات السابضة الصادرة عن اهليئة بشأن قذا املوأوع

متابعة التوصيات السابضة الصادرة عن اهليئة بشأن قذا املوأوع
مذكاة مفاقيمية بشأن التنوع البيولوجة لألغذية والزراعة وصحة اإلنسان

والتغذية والصحة



اإلدارة



إعداد تضايا ماحلة للقتة اةسرتاتيجية واستعاا

مسائل أخرى



دعوة الصكوك واملنظمات الدولية إىل رفل تضاريا عن عملها ر جمال دعم أنشتة اهليئة ،وجتميل إسهامانا

بانامج العمل املتعدد السنوات

األنشطة التحضيرية للدورة التاسعة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ()2023-2022
المسائل القطاعية
الموارد الوراثية
الحيوانية

الموارد الوراثية

المائية

الموارد الوراثية

الحرجية

الكائنات الحية



النهو ب عداد التضايا الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة ر العامل ورفل تضايا ماحلة
هبذا الشأن




إعداد وثيضة بشأن تنفيذ تة العمل العاملية (الثانية) للموارد الوراثية احليوانية وإمكانية أديثها
إعداد تضايا ماحلة للمنظمة عن تنفيذ تة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية



إعداد تضايا موجز عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاقانا



إعداد استعاا لتنفيذ إجااء املتابعة استجابة لتضايا حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ر العامل



متابعة التوصيات السابضة الصادرة عن اهليئة بشأن قذا املوأوع



عا التضايا الثال عن حالة املوارد الوراثية احلاجية ر العامل والتضايا الثال عن تنفيذ تة العمل العاملية
إعداد تضايا ماحلة للمنظمة بشأن تنفيذ تة العمل العاملية للموارد الوراثية احلاجية



استعاا العمل املتعلق بالكائنات احلية الدقيضة والالفضاريات
متابعة التوصيات السابضة الصادرة عن اهليئة بشأن قذا املوأوع



الدقيقة والالفقاريات



الموارد الوراثية

 عا التضايا الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ر العامل

النباتية



إعداد تضايا ماحلة عن تنفيذ تة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية احلاجية



إعداد مسودة تة العمل العاملية الثالثة للموارد الوراثية النباتية ،حسب املضتضى
المسائل المشتركة بين القطاعات

حالة التنوع



إعداد تضايا ماحلة عن تنفيذ متابعة حالة التنوع البيولوجة لألغذية والزراعة ر العامل

البيولوجي لألغذية

والزراعة في العالم
الحصول على



متابعة التوصيات السابضة الصادرة عن اهليئة بشأن قذا املوأوع

الموارد الوراثية

وتقاسم منافعها
"معلومات التسلسل

الرقمية بشأن الموارد
الوراثية لألغذية

والزراعة"



النظا ر اس ا ااتقدام "معلومات التس ا االس ا اال الاقمية بشا ااأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" وآثارقا اىتملة على
صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستقدامها بشكل مستدام واحلصول عليها وتضاسم منافعها
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متابعة التوصيات السابضة الصادرة عن اهليئة بشأن قذا املوأوع

البيولوجية

تغير المناخ
األمن الغذائي





استعاا تضييم عاملة بضيادة البلدان آلثار توري املنال وتدابري التكيّف والتقفيف املتعلضة باملوارد الوراثية
إعداد عملية متابعة التضييم
استعاا

العمل بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتوذية والصحة

والتغذية والصحة
اإلدارة
مسائل أخرى



إعداد تضايا ماحلة /استعاا



متابعة التوصيات السابضة الصادرة عن اهليئة بشأن الوايات واملؤشاات



دعوة الصكوك واملنظمات الدولية إىل رفل تضاريا عن عملها ر جمال دعم أنشتة اهليئة وجتميل إسهامانا

للقتة اةسرتاتيجية وبانامج العمل املتعدد السنوات

